
පටක ර ෝපණ මූලධර්ම 

ජීවරේ තැනුම් ඒකකය-සෛලය 

මිහිපිට ජීවත් වන්නා වූ සියළු ජීවීන් කුඩා වුහමය ඒකක වලින් සෑදී ඇති බවට 

අදහසක් මුලින්ම ඉදිරිපත් කරන ලද්දද් ඇරිසදටෝටල් (Aristotle, ක්රි.පූ 384-322)විසිනි. 

ඉන් සියවස ගණනකට පසු ඉංග්රීසි ජාතික දරාබට් හුක් (Robert Hook, ක්රි.ව 1635-1703) 

1665 දී තමා විසින්ම නිපදවන ලද සරල අන්වීක්ෂයක ආධාරදයන් ජීවී දකාටස වල 

ඇති "කුටීර" බඳු කුඩා දකාටස නිරීක්ෂණය කළ අතර, ඔහු ඒවා "සසල " (Cells) 

යනුදවන් නම් කදේය. අනතුරුව ක්රි.ව.1674 දී ඕලන්ද ජාතික ඇන්තනී වෑන් ලීවන් 

හුක් (Antony van Leeuwenhoek,1632-1723) විසින් ඒක සසලීය ක්ුද්ර ජීවින් දමම සසල 

සෑදී ඇති විවිධ දකාටස, ඔහු විසින්ම වැඩිදියුණු කරන ලද අන්වීක්ෂයක ආධාරදයන් 

අධයයනය කරන ලදී. 
 

ජීවීන්දේ මූලික තැනුම් ඒකකය සසලය බවද, ජීවීන් තනි සසලයකින් දහෝ සසල 

රැසක් එක්වීදමන් සෑදී ඇති බවද 1839 (Theodor Schwann, 1810–1882) දී ජර්මන් ජාතික 

ශ්දලයිඩන් (Matthias Jakob Schleiden, 1804–1881) සහ තිඔදඩෝර් ශ්වෑන් (Theodor 

Schwann, 1810–1882) විසින් "සසල වාදය" දහවත් සසල පිළිබඳ නයාය (Cell theory) 

මඟින් දපන්වා දදන ලදී. ඉන් අනතුරුව 1858 දී සසල වාදයට නව අදහසක් එක් කළ 

රුදඩාල්ෆ් වර්දචෝව් (Rudolf Virchow, 1821 –1902) නව සසල ඇති වන්දන් කලින් 

පැවති සසල දබදීදම් ප්රතිඵලයක් දලස බව දපන්නා දුන්දන්ය. දමදස හඳුනාගත් 

"සසල" පිළිබඳව අධයයන රැසක් සියවස ගණනක් තිසදස සිදු කර ඇති අතර, එහි 

ප්රතිඵල දලස සසල වල වුහය හා ක්රියාකාරීත්වය පිළිබඳව දතාරතුරු රැසක් 

දලාවට අනාවරණය විය. 

 

ශ්දලයිඩින් තිඔදඩෝර් ශ්වෑන් රුදඩාල්ෆ් වර්දචෝව් 

සෛලවල වුහය 

ශාක සසල මුලික වශදයන් සසල සසල බිත්තිය, සසල ප්ලාසමය හා නයෂ්ටිය 

යන දකාටස තුදනන් සමන්විතය. සසල ප්ලාසමය හා නයෂ්ටිය යන දකාටස 



දදදකහි එකතුව ප්රාක් ප්ලාසමය දලස හඳුන්වන අතර, එය සසල බිත්තිදයන් වටවී 

ඇත. නයෂ්ටිය, නයෂ්ටික පටලයකින් සසල ප්ලාසමදයන් දවන්වන අතර එහි 

පූරකය, නයෂ්ටික ප්ලාසමය හා එහි විසිරී ඇති වර්ණදද්හ (chromosomes) වලින් 

සමන්විතය. වර්ණදද්හ, නියුක්ලික් අම්ල (DNA) හා දප්රෝටීන එක්වීදමන් සෑදී ඇති 

අතර, ජීවීන්දේ ලක්ෂණ ඊළඟ පරම්පරාවට රැදගන යෑම (ප්රදව්ණිය) පිළිබඳ මුලික 

වගකීම දරා සිටී. 
 

සසල සමූහයක් එක්වීදමන් පටක සෑදදන අතර, එම පටක නිශ්ිත කාර්යයන් 

සඳහා විදශ්ෂණය වී ඇත. දමම සංවිධානාත්මක වුහය නිසා ශාකය තුළ විවිධ 

ක්රියාකාරකම් සවභාවිකවම, නමුත් කිසියම් පාලනයකට අනුව සිදුදව්. දමම පාලනය 

ප්රධාන වශදයන් සිදුවන්දන් සසල නයෂ්ටිය තුළ ඇති ජාන මඟිනි. 

පටක ර ෝපණරේ මුලික සිද්ධාන්ත 

ශාක සසල වලට සම්පූර්ණ ශාකයක් බවට විකසනය වීමට හැකියාවයක් ඇත. 

දමය සසල ප්රවණතාවය දහවත් සසල ජනන විභවය (totipotency) යනුදවන් 

හඳුන්වනු ලැදේ. දමම සිද්ධාන්තය පාදක කරදගන සසල වලින් නව ශාකයක් 

බිහිකර ගැනීමට විද්වතුන් අතීතදේ සිටම යත්න දැරූ අතර එහි ප්රතිඵලයක් දලස 

“පටක දරෝපණය“ නම් වූ තාක්ෂණය බිහිවිය. විදශ්ෂිත තත්ත්ව යටදත් සජීවි ශාක 

සසල දහෝ පටක සම්ුර්ණ ශාකයක් බවට විකසනය කිරීම පටක දරෝපණය දලස 

සරලව අර්ථ නිරූපණය කළ හැකිය. සසල ජනන විභවයට අමතරව පටක 

දරෝපණදේදී වැදගත්වන තවත් මුලධර්ම කිහිපයක් ඇත. සෑම සජීවි සසලයකටම 

විභාජනය වීදම් (cell division) සහ නිශ්ිත කාර්යයන් සඳහා විදේදනය වීදම් (cell 

differentiation) හැකියාවක් ඇත. පටක දරෝපණදේදී දබාදහෝවිට මූලාරම්භක දලස 

භාවිත කරන්දන් ශාක පත්ර, අංකුර, මුල් වැනි විදේදනය වූ උපාංගයනය(organ). එදස 

වුවද ප්රාක් ප්ලාසමය දමන්ම සසලද මූලාරම්භක ශාක දකාටස දලස භාවිත කළ 

හැකිය. 
 

පටක දරෝපණ ක්රියාවලිදේදී පළමුව විදේදනය වූ සසල නැවත විභාජක (de-

differentiation) තත්ත්වයට පත්දව්. අනතුරුව එම සසල තවදුරටත් විභාජනය වී 

නැවත දවනත් ආකාරයකට විදේදනය වීදමන් (differentiation) සහ සංවිධානය 

වීදමන් සම්ුර්ණ ශාකයක් බිහිදව්. දමම ක්රියාවලිය දදයාකාරයකට සිදුවිය හැකිය. 

එනම්, සදහික කළල ජනනය (somatic embryogenesis) හා උපාංග ජනනය 

(organogenesis) වශදයනි. 

a) සෛනික කළල ජනනය  

 

සවාභාවික ශාක ජනනදේදී කළලයක් ඇති වන්දන් ුං හා ජායා ජන්මානු සසල 

දදකක් එක්වීදමන් (සංදසචනදයන්) සෑදදන යුක්තානුවකිනි. එය යුක්තානුක කළල 

වර්ධනය (zygotic embryogenesis) දලස හඳුන්වන අතර, එහි අවසන් ප්රතිඵලය දලස 

මව්පිය ලක්ෂණ අන්තර්ගත නව ශාකයක් හටගනී. 



සාමානය තත්ත්ව යටදත් සදහික සසල වලින් කළල හටගන්දන් නැත. එදස 

වන්දන් සවභාවිකව ශාක සසල වල වර්ධනය හා විකසනය, ඒවා පවතින දභෞතික 

හා රසායනික පරිසර තුළ මනා පාලනයකට නතුව තිදබන නිසාදවනි. 

එදහත් ඇතැම් විට සවභාවිකව සදහික කළල ඇතිවන අවසථා අඹ, දදාඩම් වැනි 

ශාක වල දැකිය හැකිය. සාමානය යුක්තානුක කළලයට අමතරව ඇතැම් විට 

සදහික කළල ද ඇති වන අතර එය බහු කළලතාව යනුදවන් හඳුන්වයි. දමහිදී 

සිදුවන්දන් ඇතැම් සදහික සසල ශාකදේ සමසථ පාලන යන්ත්රනදයන් මිදී 

සදහික කළල තත්ත්වයට පත්වීමය. ප්රධාන වශදයන් දමවැනි ක්රියාවලියන් ශාක 

දහෝදමෝන මඟින් පාලනය දව්. පටක දරෝපණදේදී ද සදහික කළල ඇතිවීම ඉහත 

කී ආකාරයට දහෝදමෝන මඟින් කෘතිමව උත්දත්ජනය කළ හැකිය. එවිට සාමානය 

සදහික සසල, සදහික කළල බවට පත්වී එම කළල ප්රදරෝහණදයන් නව ශාක 

හටගනී. සදහික කළල ජනනය දදයාකාරයකින් සිදුවිය හැකිය. 

සෘජු සදනික කළල ජනනය (direct somatic embryogenesis) 

දමහිදී සෘජුවම ුර්වකදේ සදහික සසල වලින්, සදහික කළල හට ගනී. එම කළල 

ප්රදරෝහණදයන් නව ශාක බිහිදව්. කළල ජනනදයන් සම්පූර්ණ ශාක බිහි කිරීදම්දී ද 

කළල වල ද්වී ද්රැවීය (bipolar) සවභාවය දේතුදවන් එකම පියවරකදී ප්රදරෝහය සහ 

මුල් ජනනය දව්. දමදලස හටගන්නා පැළ මව් ශාකයට සමාන දව්. 

වක්ර සදනික කළල ජනනය(indirect somatic embryogenesis) 

පටක දරෝපණදේදී ආරම්භකය දලස භාවිත කරන ශාක දකාටස ුර්වකය (explant) 

දලස හඳුන්වයි. දමහිදී පළමුව ුර්වකදේ සදහික සසල දව්ගවත් දබදීමකට 

ලක්වීදමන් විදශ්ෂණය දනාවු සසල සමූහයක් ඇති දව්. දමම සසල දගානු 

“කිණකය“ (callus) දලස හඳුන්වනු ලැදේ අනතුරුව එම කිණක සසල වලින් සදහික 

කළල හටගන්නා අතර, එම සදහික කළල ප්රදරෝහණදයන් නව ශාකයක් හට ගනී. 

b) උපාාංග ජනනය (organogenesis) 

පටක දරෝපණ ක්රියාවලිදේදී ුර්වකදේ තිදබන විභාජක සසලයන් දමන්ම 

විභාජක දනාවන සසල, නව උපාංග බවට විදේදනය වී විකසනය වීම උපාංග 

ජනනය දලස හඳුන්වයි. දමහිදි සදහික කළල ඇති දනාවීම ප්රධානතම දවනසයි. 

උපාංග ජනනයද දදයාකාරයකින් සිදු කළ හැකි. 

 

සෘජු උපාංග ජනනය (direct organogenesis) 

දමහිදී නව උපාංග සෘජුවම ුර්වකදයන් ජනනය වීමක් සිදු දව්. පටක දරෝපණදේදී 

ශාක පත්ර, අංකුර, මුල් ආදීදයන් සෘජුවම නව අංකුර හටගැන්වීම බහුලව දක්නට 

ලැදබන අතර, දම් සඳහා ද දහෝදමෝන උත්දත්ජනය අතයාවශය දව්. පටක 

දරෝපණය මඟින් දරෝපණ ද්රවය නිෂ්ටපාදනය කිරීදම්දී දමම ක්රමය බහුලව දයාදා ගනී. 

වක්ර උපාංග ජනනය(indirect organogenesis) 



දමහිදී පළමුව ුර්වකදේ සසල වලින් කිණක සසල හටගන්නා අතර අනතුරුව 

එම කිණක සසල වලින් අංකුර ජනනය වීම සිදුදව්. දමහිදී අංකුර හා මුල් හට 

ගැනීම පියවර දදකකදී සිදුවන අතර ඒ සඳහා දහෝදමෝන උත්දත්ජනය අතයාවශය 

දව්. 

පටක දරෝපණ තාක්ෂණය භාවිතදේ අරමුණ අනුව පටක දරෝපණ ක්රම කිහිපයකි. 

පටක ර ෝපණ ක්රම 

 බීජ දරෝපණය (seed culture) 

 කළල දරෝපණය (embryo culture) 

 උපංග (ශාක දකාටස) දරෝපණය (organ culture) 

 කිණක දරෝපණය (callus culture) 

 සසල දරෝපණය (cell culture) සහ සසල අවලම්බන දරෝපණය (cell suspension 

culture) 

 ප්රාක් ප්ලාසම දරෝපණය (protoplast culture) 

 

බීජ ර ෝපණය 

 

පටක දරෝපණ තත්ත්ව යටදත් බීජ දරෝපණය කිරීදමන් නව ශාක ලබා ගත හැකිය. 

බීජයක් තුළ ඇති කළලය ද්වී ද්රව සවභාවයක් දපන්නුම් කරන අතර එහි බීජාග්රප හා 

මූලාග්රප ඇති බැවින් එයට පහසුදවන් ශාකයක් බවට පත්විය හැකිය. බීජ දරෝපණය 

විවිධ කාර්යයන් සඳහා දයාදාගත හැකිය. උඩවැඩියා ශාක වල බීජ අපූති තත්ත්ව 

යටදත් දරෝපණ මාධයයක දරෝපණය කිරීදමන් විශාල පැළ සංඛ්යාවක් නිපදවා ගත 

හැකිය. එදස නමුදු දබාදහෝවිට බීජ දරෝපණය මඟින් ලබා ගන්නා පැළ, මව් ශාකයට 

වඩා දවනස ලක්ෂණ දපන්නුම් කළ හැකි බැවින් ශාක ප්රචාරණය සඳහා දමම ක්රමය 

භාවිත දනාකරයි. අංකුර, පත්ර වැනි ශාක දකාටස ජිවානුහරණය කිරීමට වඩා බීජ 

ජිවානුහරණය කිරීම පහසු වන දහයින් විවිධ අධයයන සඳහා අවශය පූර්වක ලබා 

ගැනීමට බීජ දරෝපණය බහුලව භාවිත කරයි. දමහිදී ජිවානුහරණය කළ බීජ 

නාලසිතව දරෝපණය කර ඉන් හට ගන්නා පැළ වලින් අංකුර දහෝ පත්ර දහෝ ලබා 

ගත හැකිය.එම පැළ ජීවානුහරිත තත්ත්වදේ පවතින බැවින් සෘජුවම දරෝපණ 

මාධයයදේ සථාපනය කළ හැකිය. 
 

කළල ර ෝපණය 

දනාදම්රූ කළල පටක දරෝපිත තත්ත්ව යටදත් දරෝපණය කිරීම කළල දරෝපණය 

නම් දව්. දබාදහෝවිට ශාක අභිජනනදේදී පරාගනදයන් පසු ඇතිවන කුඩා ඵල හැලී 

යන අතර එවැනි ඵල වල ඇති දනාදම්රූ කළල දරෝපණ මාධයයක දරෝපණය කර 

නව ශාක බවට විකසනය කළ හැකිය. ශාක විදශ්ෂ අතර සිදු කරන ලද දදමුහුම් 

මඟින් (දුරසථ අභිජනනය) ශාක වැඩිදියුණු කිරීම කළ හැකි වුවද, විවිධ අසංගතික 

තත්ත්ව නිසා දමදස ඇතිවන කළල විනාශ වීමට දහෝ වර්ධනය දනාවීමට ඉඩ ඇත. 



එවැනි අවසථා වලදී ද එම දනාදම්රූ කළල බීජදයන් දවන්කර දගන දරෝපණ 

මාධයයක වගාකර නව ශාක බවට පත්කර ගත හැකිය. එදමන්ම පටක දරෝපණය 

කිරීමට අසීරු (recalcitrant) කාශ්ීය ශාක ප්රචාරණදේදී එම දබෝග වල කළල 

දරෝපණය දබාදහෝ අවසථා වලදී සිදු කරයි. කළල, අදනකුත් පටක දහෝ උපාංග 

වලට වඩා පටක දරෝපණය සඳහා දහාඳින් ප්රතිචාර දක්වයි. 

උපාාංග (ශාක රකාටස්) ර ෝපණය 

a.අාංකු  ර ෝපණය  

අංකුර දරෝපණදේදී පූර්වක දලස අග්රසථ දහෝ කක්ීය අංකුර භාවිත කරයි. 

අාංකු  ර ෝපණය 

 
 

දමම අංකුර පටක දරෝපණ තත්ත්ව යටදත් සුදුසු මාධයයක දරෝපණය කිරීදමන් 

පළමුව අංකුර කිහිපයක් ද (multiple shoots) ඒවා නැවත උප දරෝපණදයන් අංකුර 

රැසක් ද ඇතිදව්. අනතුරුව එම අංකුර මුල් ඇද්දවීදමන් විශාල පැළ ගහනයක් 

ලබාගත හැකිය. දමහිදී මව් ශාකයට වඩා දවනස පැළ ඇතිවීමට ඇති ඉඩකඩ ඉතා 

අඩු දහයින් දමම ක්රමය පැළ නිෂ්ටපාදනදේදී බහුලව භාවිත කරයි. 

b. විභාජන පටක ර ෝපණය 

දමහිදී ජීවානුහරිත තත්ත්ව යටදත් අන්වීක්ෂයක ආධාරදයන් පත්ර ප්රමුඛ්ාංග (leaf 

primordia) 2-3 සමග දවන් කරගත් අග්රසථ විභාජක ජීවානුහරිත තත්ත්ව යටදත් 

සුදුසු මාධයයක දරෝපණය කරයි. දම් මඟින් සවරස වලින් දතාර පැළ නිෂ්ටපාදනය 

කළ හැකිය. සවරස ආසාදිත පැළයක වුවද විභාජක පටක දබාදහෝ සවරස වලින් 

සම්පූර්ණදයන්ම දතාරය. එදස වීමට බලපාන දේතූන් කිහිපයකි. 

 විභාජක පටකදයහි සසල ගුණනය දව්ගදයන් සිදුවන අතර පරිවෘත්තීය 

ක්රියාද ඉහළ සීඝ්රතාවයකින් සිදුදව්. දබාදහෝවිට එවැනි පරිසරයක සවරස 

වලට ගුණනය වීදම් හැකියාවක් දනාමැත. 

 විභාජක පටක තුළ සනාල කලාප දක්නට දනාලැදේ දම් නිසා සනාල කලාප 

හරහා පැතිදරන සවරස විභාජක පටකයට ඇතුල් දනාදව්. උදා: අර්තාපල් 

පත්ර දරෝල් වීදම් සවරසය. 



 විභාජක පටකදයහි ඇති ඉහළ ඔක්සීන සාන්ද්රණය සවරස ගුණනය වීම 

නිදශ්ධනය කිරීම සඳහා බලපාන බවටද සාධක ඇත. 

c.ප ාග/ප ාගධානි ෛහ ඩිම්බ ර ෝපණය 

පටක දරෝපිත තත්ත්ව යටදත් පරාග,පරාගධානි දහෝ ඩිම්බ දරෝපණය කළ හැකි 

අතර එමඟින් ඒකගුණ (a) ශාක පරම්පරාවක් ලබාගත හැකිය. දමම දරෝපණ ක්රම 

වඩාත් වැදගත් වන්දන් පැළෑි අභිජනනදේදී වන අතර බහුලව භාවිත වන්දන් 

පරාගධානි දරෝපණයයි. 
 

වී,තිරිඟු, බාර්ලි වැනි ධානය වර්ග අභිජනනදේදී දමම තාක්ෂණය භාවිත කර 

සමදයෝගී ශාක ලබා ගනී. ප්රදේද දදකක් අතර මුහුන් කිරීදමන් ලබා ගන්නා F1 

ශාක වල පරාග දහෝ පරාගධානි දරෝපණය කිරීදමන් ඒකගුණ ශාක ලබාගත 

හැකිය. දකාල්ිසින් වැනි රසායන ද්රවය භාවිත කර දහෝ සමහර අවසථා වලදී 

සවභාවිකවම එම ඒකගුණ ශාක වලින් සමදයෝගී ශාක ලබා ගත හැකි අතර දම් 

මඟින් නව ප්රදේද බිහි කිරීමට ගතවන කාලය අඩුකර ගත හැකිය. 

ප ාග ර ෝපණය 

 
 

d.මුල් ර ෝපණය 

දමහිදී පූර්වකය දලස මුල් කැබැල්ලක් භාවිත වන අතර එය පටක දරෝපණ 

මාධයයදේ දරෝපණය කිරීදමන් විශාල මුල් ප්රමාණයක් නිපදවා ගත හැකිය. මුල් 

වලින් නිසසාරණය කරනු ලබන විවිධ ද්විතීක පරිවෘත්තීය ඵල උපදයෝගී කර සිදු 

කරන නිෂ්ටපාදන සඳහා සවභාවික මුල් භාවිතය දවනුවට ඉහත දැක්වූ ආකාරයට 

පටක දරෝපණදයන් ලබා ගන්නා මුල් දයාදා ගත හැකිය. 
 



කිණක ර ෝපණය 

 

පත්ර, ුෂ්ටප දකාටස ආදිය ජීවානුහරිත තත්ත්වයකදී කිණක දරෝපණය සඳහා සකස 

දකරුණු මාධයයක දරෝපණය කිරීදමන් කිණක ලබා ගත හැකිය. කිණක දලස 

හඳුන්වන්දන් විදශ්ීකරණය දනාවූ ලිහිල්ව බැඳුණු සසල දගානුවකටය. දම්වා උප 

දරෝපණය කිරීදමන් කිණක ගුණනය කර ගත හැකිය. කිණක දරෝපණය සසල 

විභාජනය අධයයනය කිරීමටත්, ප්රදයෝජනවත් ප්රදව්ණික දවනසකම් සහිත ශාක 

බිහිකර ගැනීමටත් බහුලව භාවිත දකදර්.  
 

මව් ශාකයට වඩා දවනසකම් (විකෘති) සහිත පැළ බිහිවීමට ඉඩ ප්රසථා වැඩි දහයින් 

දරෝපණ ද්රවය නිෂ්ටපාදනය සඳහා දමම ක්රමය දබාදහෝවිට භාවිත දනාදකදර්. එදස 

වුවද දවනත් ක්රම මඟින් පැළ නිෂ්ටපාදනය අපහසු අවසථා වලදී දමම ක්රමය ශාක 

ප්රචාරණය සඳහා භාවිත කරන අවසථා ද දක්නට ඇත. (උදා:- ඇන්තූරියම් පැළ 

නිෂ්ටපාදනය) එවැනි වැඩසටහදී ගුණනදේ කිසියම් අවසථාවක කිණක හටගත 

දහාත් ඒවා ඉවත් කිරීමටද වග බලා ගත යුතුය. 

පූර්වකරයන් හටගත් කිණකයක් 

 

කිණකයකින් සෛහික කළල හට ගැනීම 

 



 

විකෘති ඇති කිරීම මඟින් දබෝග වැඩිදියුණු කිරීදම් වැඩසටහන් වලදී කිණක 

දරෝපණය බහුලව භාවිත කරයි. කිණක, විකිරණ (උදා: ගැමාල පාරජම්ුල කිරණ) 

වලට නිරාවරණය කිරීදමන් දහෝ රසායනික විකෘතිකාරකයන් මඟින් දහෝ 

විකෘතිකරණයට ලක් කර, ඉන් දවනසකම් සහිත ප්රදේද ඇතිකර ගත හැකිය. 

සෛහික කළල වලින් අාංකු  හට ගැනීම 

 
 

සෛල අවලම්බන ර ෝපණය 

 

පූර්වකයකින් දහෝ කිණකයකින් ලබාගත් සසල සමූහයක් චලිත ද්රව මාධයයක 

දරෝපණය කිරීම සසල අවලම්බන දරෝපණය යනුදවන් හඳුන්වයි. දමහිදී ශාක 

පටකයකින් සසල දවන් කිරීදමන් දහෝ කිණකයකින් සසල ලබාගත හැකිය. 
 

ශාක පටකයකින් සසල දවන් කිරීදම්දී යාන්ික දහෝ රසායනික ක්රම භාවිත කරයි. 

කුඩා දකාටස වලට කැපූ ශාක පත්ර ද්රව මාධයයක් තුළ දහෝමජීනයිසරයක 

(homogeniser) ආධාරදයන් යාන්ිකව සසල දවන්කර ගැනීම දමහිදී භාවිත වන එක් 

ක්රමයකි. දමයින් ලැදබන සමජාතිමය (homogenate) ද්රාවණදයහි ඇති අපද්රවය 

දක්න්ද්රාභිසාරක (centrifuge) යන්ත්රයක් මඟින් ඉවත් කරනු ලැදේ ඉන් ලබාගන්නා 

අවක්දෂ්ටපය සමජාතීය සසල වලින් සමන්විතය. රසායනික ක්රම භාවිතදේදී ආස්රැති 

පීඩනයක් යටදත් අදාළ එන්සයිම මඟින් ශාක පටකයකින් සසල දවන්කර ගැදන. 
 

මීට අමතරව ලිහිල් කිණකයක් ද්රව මාධයයක දරෝපණය කර කලතනයක් 

ආධාරදයන් නිරන්තරව චලනයට ලක් කිරීදමන් ද සසල අවලම්බනයක් ලබා ගත 

හැකිය. දමම සසල අවලම්බන, ද්රව මාධයයක නැවත නැවත උප දරෝපණය 

කිරීදමන් ගුණනය කර ගත හැකිය. ඉන් විශාල සසල ප්රමාණයක් ලබා ගත හැකි 

අතර වරින්වර උපදරෝපණය කිරීම මඟින දිගු කාලයක් ුරා නඩත්තු කර ගැනීමට 

ුළුවන. 
 

ශාක පටකයකින් දවන්කරගත් තනි සසල දරෝපණය (single cell culture) දහවත් තනි 

සසල ක්දලෝනකරණය (single cell cloning) මඟින් තනි සසලයකින් අරඹා එක 

සමාන වූ සසල විශාල ප්රමාණයක් (ක්දලෝනයක්) ඇති කර ගත හැකිය. සසල 

අවලම්බන දරෝපණදයන් ලබා ගත හැකි ප්රදයෝජන රැසකි. සසල වල ද්වීතියික 

පරිවෘත්තීය ඵල නිසසාරණදයන් ප්රදයෝජනවත් රසායනික සංදයෝග රැසක් ලබා 



ගැනීමට හැකිවී ඇත. තවද ජාන විකෘති ඇති කිරීදී ද සසල අවලම්බන දයාදාගත 

හැකි අතර, ඉන් විකෘති සහිත පැළ බිහි කරගත හැකිය. දමය දබෝග වැඩිදියුණු 

කිරීදම්දී දබදහවින් ප්රදයෝජනවත් දව්. එදමන්ම විවිධ පරිවෘත්තීය ක්රියා අධයයන 

කටයුතු සඳහා ද දමම ක්රමය උපදයෝගී කරගනී. 
 

ප්රාක් ප්ලාස්ම ර ෝපණය 

 

යාන්ික දහෝ රසායනික ක්රම භාවිතදයන් සසල වල ඇති සසල බිත්ති ඉවත් 

කිරීදමන් ප්රාක් ප්ලාසමය දවන්කර ගත හැකිය. එදස දවන්කර ගත් ප්රාක් ප්ලාසම, 

ද්රව මාධයයක දරෝපණය කිරීම ප්රාක් ප්ලාසම දරෝපණය යනුදවන් හඳුන්වයි. දමය ද 

දබෝග වැඩිදියුණු කිරීදම්දී දබදහවින් වැදගත් වන තාක්ෂණයකි. එකිදනකට දවනස 

ශාක විදශ්ෂ වලින් දවන්කර ගත් ප්රාක් ප්ලාසම එකම මාධයයක වගා කර, 

රසායනික ද්රවය භාවිතදයන් දහෝ විදුත් ක්රම (electro fusion) භාවිතදයන් ඒවා 

සංයුේම කිරීමක් සිදුකළ හැකි අතර ඉන් නව සදහික දදමුහුම් ප්රදේද (somatic 

hybrids) ඇතිකළ හැකිය. එදමන්ම ප්රාක් ප්ලාසමය තුළට පහසුදවන් අණු ඇතුල් 

කිරීමට හැකියාවක් ඇති නිසා ප්රාක් ප්ලාසම  දරෝපණය ජාන ඉංජිදන්රු විදයාදව්දීද 

(genetic engineering) දයාදාගත හැකිය. 
 

පටක ර ෝපණ අවශයතා 
 

පටක ර ෝපණ විෛයාගා ය 

 

විදයාගාර සැලසුම් කිරීම 

 

පටක දරෝපණ ක්රියාවලිය නිසියාකාරව සහ පහසුදවන් සිදුකර ගැනීමට හැකිවන 

පරිදි රසායනාගාරය සැලසුම් කළ යුතුය. එහි තිඛිය යුතු අතයවශය අංශ පහත 

දැක්දව්. 

පිරිසිදු කිරීම් සිදුක න කාම ය(washing room) 

 

බාහිරින් දගන එනු ලබන ශාක දකාටස පිරිසිදු කිරීම හා අවශය දලස පිළිදයල කර 

ගැනීම ද වීදුරු භාජන ආදිය පිරිසිදු කිරීමද දමහිදී සිදු කරනු ලැදේ. 



මාධය පිළිරයල ක න කාම ය (media preparation room) 

 

සාන්ද්ර ද්රාවණ (stock solutions), දරෝපණ මාධයය ආදිය පිළිදයල කිරීම සහ 

ජීවානුහරණය කිරීම දමහිදී සිදු කරයි. 

ර ෝපණය සිදු ක න කාම ය (transfer room) 

 

පූර්වක සථාපනය, උප දරෝපණය වැනි ක්රියාකාරකම් අනවරත ප්රවාහ කුටීරයක 

(Laminar air flow cabinet) ආධාරදයන් සිදු කරයි. දමහි සනීපාරක්ෂ තත්ත්වයන් 

දහාඳින් පවත්වා ගැනීම ඉතා වැදගත් දව්. 

 

 

 

ර ෝපණාගා ය (culture room) 

 



දරෝපිත දහාඳින් වර්ධනය දහෝ ගුණනය දහෝ කර ගැනීම සඳහා දයෝගය පාරිසරික 

තත්ත්වයන් ලබා දදන්දන් දරෝපණාගාරය තුළදීය. දරෝපිත බඳුන් විදශ්ෂදයන් 

සැකසූ රාක්ක වල තැන්පත් කරනු ලබන අතර ඊට ඉහළින් සවි කරන ලද ප්රතිදීප්ත 

පහන් (fluorescent tube lights) වලින් අවශය ප්රමාණයට ආදලෝකය ලබා දදන අතර 

සවයංක්රීය පාලන ක්රමයක් මඟින් (time switch) ආදලෝකය ලබාදදන කාල සීමාව 

පාලනය කරයි. 
 

දරෝපණාගාරය තුළ උෂ්ටණත්වය හා ආර්ද්රතාවය නියමිත ආකාරයට පවත්වා ගැනීම 

වැදගත් වන අතර දම් සඳහා වායුසමීකරණ යන්ත්ර භාවිත දකදර්. සාමානයදයන් 

වර්ධක කුටීරය තුළ උෂ්ටණත්වය 25±20 ක් හා සාදප්ක්ෂ ආර්ද්රතාවය 70% ක් 

පවත්වාදගන යාම දයෝගයය. සාදප්ක්ෂ ආර්ද්රතාව 50% ට වඩා අඩු වූ විට දරෝපණ 

මාධයදයන් ජලය ඉවත් වී ලවණ සාන්ද්රණය වැඩි වීම දරෝපිත වලට අහිතකර දලස 

බලපාන අතර ඉහළ ආර්ද්රතාව (80%-100%) යටදත් දරෝපිත ක්ුද්ර ජීවී ආසාදනයට 

ලක්විය හැකිය.දමම කාමරය තුළ ඉතා ඉහළ සනීපාරක්ෂක තත්ත්වයන් පවත්වා 

ගැනීමද ඉතා වැදගත් දව්. 

පැළ ගෘහය 

 
 

පැළ ගෘහය, පටක දරෝපිත පැළ සාමානය පරිසර තත්ත්වයන්ට ඔදරාත්තු දදන 

අයුරින් දැඩි කිරීම සඳහා දයාදා ගනී. දමම කාර්යය සඳහා හරිතාගාර, වීදුරු නිවාස 

දහෝ දැල් නිවාස ආදිය භාවිත කළ හැකිය. 
 

කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා කාමර ද රසායන ද්රවය හා උපකරණ සඳහා දවන්වූ ගබඩා 

කාමර ද පවත්වා ගැනීම සුදුසුය. 
 

එක් එක් කාමර වලට ඇතුළු වන ආකාරය පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුය. 
 

මාධයය පිළිදයල කරන කාමරදයන් පූර්වක සථාපනය කරන කාමරයටත් ඉන් 

අනතුරුව එම කාමරදයන් දරෝපණ කුටීරයටත් ආදි වශදයන් සෘජුව ඇතුළුවිය හැකි 

පරිදි දදාරවල් තැබීම වැදගතය.දරෝපිත සථාපනදයන් පසු බඳුන් සෘජුවම දරෝපණ 

කුටීරයට දගන යාම මඟින් ක්ුද්රජීවී ආසාදන හටගැනීමට ඇති ඉඩ ප්රසථා අවම කර 

ගත හැකිය. 

 



 ෛායනාගා  ෛනීපා ක්ෂාව 

 

රසායනාගරය තුළ සහ ඒ අවට සනීපාරක්ෂාව පවත්වා ගැනීම ඉතා වැදගතය. 

මයිටාවන්, පැළ මැක්කා සහ විවිධ කෘමීන් දමන්ම ක්ුද්ර ජීවීන් මඟින් දරෝපිත 

පහසුදවන් ආසාදනය විය හැකිය. දමහිදී අනුගමනය කළ යුතු පිළිදවත් කිහිපයක් 

පහත දැක්දව්. 

 සතුනට ඇතුළුවිය හැකි ජදනල්,වාකවුළු ආදිය වසා දැමීම. 

 දදාරවල් හැකි සෑම විටකම වසා තැබීම.දම් සඳහා සවයංක්රීය දදාර වසනයක් 

සවිකළ හැකිය. 

 බිත්ති වල කැඩී බිඳී ඇති තැන් පිළිසකර කිරීදමන් කුඩා සතුනට සැඟවී සිිය 

හැකි සථානයන් අවම දව්. බිත්ති පින්තාරු කිරීදම්දී දිලීර ආදිය දනාවැදඩන 

ආරක්ෂිත ද්රවය අඩංගු සුදු පැහැති තීන්ත අදල්ප කිරීම වඩාත් සුදුසුය. 

ඇතුළත බිත්ති වල එනමල් තීන්ත අදල්ප කිරීදමන් පහසුදවන් පවිත්ර කළ 

හැකිය. 

 දපාළව සැකසීම සඳහා ටයිල් වැනි පහසුදවන් පිරිසිදු කළ හැකි ද්රවය භාවිත 

කිරීම ඉතා වැදගත් දව්. 

 විදයාගාරය තුළ දමන්ම අවට භූමියද පවිත්රව තබා ගැනීම වැදගත් දව්. 

ආසන්නදේ ඇති ගස හා අතු ඉවත් කිරීදමන් සතුන්ට ඇතුළු වීමට ඇති 

ඉඩකඩ අඩු වන අතර, දහාඳින් හිරු එළිය ලැබීදමන් අවට වියළි තත්ත්වයක්ද 

පවත්වා ගත හැකිය. 

 විදයාගාරය තුළට ඇතුළු වීදම්දී තමන් පැළඳ සිි පාවහන් 

ගලවා,රසායනාගාරය සඳහා දවන්කර ඇති පාවහන් පැළඳීම, රසායනාගාර 

කබා පැළඳීම, සබන් දයාදා දදඅත් පිරිසිදු කිරීම ආදිය අනිවාර්යදයන්ම කළ 

යුතුය. 

 විදයාගාරදේ බිම නිතිපතා විෂබීජ නාශක දයාදා පිරිසිදු කිරීම වැදගත්ය. එහි 

දදාරවල්, ජදනල් හා බිත්ති ආදියද අවශය පරිදි පිරිසිදු කිරීම කළ යුතුය. 

 විදයාගාරදේ වහලය හා සිවිලිම ගැන නිරන්තරදයන් දසායා බලා අවශය 

පිළිසකර කිරීම් සිදුකළ යුතුය. සිවිලිමටද සුදු පැහැති තීන්ත ආදල්ප කිරීදමන් 

දීලීර වර්ධනය වීම් හා කුඩා සතුන් ආදින් පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකිය 

විෛයාගා රේ උපක ණ ෛහ කාර්යාල උපක ණ 

 

එම උපකරණ විධිමත් සැලැසමකට අනුව තැබිය යුතු අතර එවිට වැඩ කටයුතු වඩා 



කාර්යක්ෂමව ඉටු කර ගත හැකිවීම මඟින් පිරිසිදු කිරීමද පහසුදව්. උපකරණ 

සථානගත කළ යුතු ආකාරය 3.1 වගුදවහි දක්වා ඇත. 

 

ප්රදද්ශය  

පිරිසිදු කරන 

කාමර (Washing 

room) 

විදුලි උදුන, පීඩන තාපක, ජල ආසවන උපකරණය, 

වියළන(dryer) වැඩ බංකු, ජල කරාම සහිත දේසම්, 

රාක්ක,කැපීමට භාවිත කරන දබෝඩ්, පිහි, කසල බඳුන් 

මාධයය පිළිදයල 

කරන කාමරය 

(Media preparation 

room) 

මිණුම් උපකරණ, රසායනික තුලා, ශීතකරණ, pH 

මීටර්,කලතනය සහිත විදුලි උදුන, දම්ස, වැඩ බංකු, 

වීදුරු බඳුන් ආදිය ගබඩා කිරීමට රාක්ක/අල්මාරි, 

දරාලි 

දරෝපණ සිදු 

කරන කාමරය 

(Transfer room) 

අනවරත ප්රවාහ කුටීර, ගෑස සැපයුම, කලතන, දරාලි, 

වායු සමීකරණ යන්ත්ර 

දරෝපණාගාරය 

(Culture room) 

දරෝපිත සඳහා රාක්ක, කලතන, වායු සමීකරණ 

යන්ත්ර, 

උපරිම අවම උෂ්ටණත්වමාන සහ ආර්ද්රතාමාන 

 

 ෛායනාගා  තුළ ආ ක්ෂක ක්රමරේෛයන් භාවිතය  

පටක දරෝපණ රසායනාගාර තුළ විදුලිය, ගෑස, මධයසාර සහ විවිධ රසායනික ද්රවය 

භාවිත කරන බැවින් දසවකයින්දේ දමන්ම රසායනගාර උපකරණ ආදිදයහි 

ආරක්ෂාව පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුය. විදුලිය, ගෑස කාන්දුවීම් දහෝ 

දනාසැලකිලිමත්කම නිසා ගිනි ගැනීම් වැනි අනතුරු සිදුවිය හැකි අතර ඒවා පාලනය 

සඳහා පහත දැක්දවන ක්රියාමාර්ගයන් අනුගමනය කළ යුතුය. 

1. විදුලි පද්ධතිය නිතිපතා පරීක්ෂාව හා අවශය පිළිසකර කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. ගෑස භාවිතදේදී පරීක්ෂාකාරි වීම සහ අවශය පරිදි පිළිසකර කිරීම් සිදු කිරීම. 



3. ගිනි නිවන උපකරණ භාවිතය - දමහිදී විදුලි කාන්දුවීම් සහ මධයසාර, 

ඉන්ධන ආදිය මඟින් ඇතිවන ගිනි ගැනීම් වලදී භාවිත කළ හැකි, ක්රියාත්මක 

තත්ත්වදේ ඇති ගිනි නිවන උපකරණ රසායනාගාරය තුළ තිබිය යුතුය. මීට 

අමතරව ගිනි නිවීම සඳහා භාවිත කළ හැකි දගෝනි වැනි ආවරණ (fire blanket) 

වැලි ආදිය ද රසායනාගාර තුළ තබා ගැනීම වැදගත් දව්. 

4. අවදානම් සහිත රසායනික ද්රවය වන දපාටෑසියම් නයිදේට් සහ මධයසාර 

භාවිතදේදී දමන්ම ඒවා ගබඩාකරණදේදී සැලකිලිමත් විය යුතුය.දම්වා 

විශාල දතාග දලස තබා දනාගත යුතු අතර නියමිත ප්රමිතීන්ට අනුව ගබඩා 

කළ යුතුය. 

5. ප්රථමාධාර සඳහා අවශය පහසුකම් රසායනාගාරය තුළ පවත්වාදගන යා 

යුතුය. 

6. රසායනාගාර ආරක්ෂිත කබා, අත් වැසුම්, මුඛ්වාඩම් ආදිය භාවිත කිරීම 

මඟින් දසවකයින්ට සිදුවිය හැකි හානි දමන්ම දරෝපිත ආසාදනයන්ද අඩු 

කරගත හැකිය. 

7. රසායනාගාර උපකරණ භාවිතදේදී ද නිවැරදි පිළිදවත් අනුගමනය 

කළයුතුය.විදශ්ෂදයන් රසායනාගාර උදුන්, පීඩන තාපක වැනි උපකරණ 

භාවිත කිරීදම්දී පිළිසසීම් වැනි අනතුරු වලට ලක්විය හැකි දහයින් ඉතා 

ප්රදව්ශම්කාරී විය යුතුය. 

උපක ණ 

අනව ත ප්රවාහ කුටී ය (Laminar air flow cabinet) 

 
 

පූර්වක දරෝපණය කිරීම සිදු කළයුතු වන්දන් ජීවාණුහරිත තත්ත්ව යටදත්දීය. එදස 

නැතදහාත් පූර්වක ඇතුළු කිරීමට බඳුන් විවෘත කරන විට අවට පරිසරදේ ඇති 

ක්ුද්ර ජීවීන් මාධයය බඳුනට ඇතුළු වී ආසාදන ඇති කරයි. අනවරත ප්රවාහ කුටීරය 

යනු දමම තත්ත්වය මගහැරීම සඳහා භාවිත කරන උපකරණයයි. එහි ඇති 0.3 μm 

පමණ කුඩා සිදුරු වලින් යුත් ‘දහපා ෆිල්ටරය‘. (HEPA-High Efficiency Particulate Air 

filter)මඟින් සම්පූර්ණදයන්ම ක්ුද්ර ජීවීන් ඉවත් කරන ලද වාතය දනානවත්වා එහි 

ඇති කුටීරය දවත දයාමු කරයි. විනාඩි 30 ක් පමණ යන්ත්රය ක්රියාත්මක කර තැබූවිට 



එහි ඇති කුටීරය ජීවාණුහරිත තත්ත්වයට පත්වන අතර එහිදී මාධයය බඳුන් විවෘත 

කළද ආසාදන ඇති දනාදව්. තවද අනවරත ප්රවාහ කුටීරය තුළ දබාදහෝ විට 

පාරජම්ුල කිරණ (ultra violet ) විහිදුවන බල්බ සවිකර ඇති අතර ඒ මඟින් ද ක්ුද්ර 

ජීවීන් විනාශ කළ හැකිය. 

පීඩන තාපකය (Autoclave) 

 

 

දමහිදී අධික උෂ්ටණත්වයක් හා අධික පීඩනයක් යටදත් ජල වාෂ්ටප මඟින් ක්ුද්ර ජීවීන් 

විනාශ කිරීම සිදුදව්. පීඩන තාපකය මඟින් සිදු කරන ජීවානුහරණය දතත් තාප 

ජීවානුහරණය දලස ද හඳුන්වයි. පටක දරෝපණ මාධයය, ජලය, උපකරණ, දමවලම් 

සහ වීදුරු භාජන ආදිය ජීවානුහරණය කිරීම සඳහා පීඩන තාපකය දයාදා ගැදන්. 

දම් තුළ අධික පීඩනයක් (1.05kg/cm2) යටදත් 1210C ක් දහෝ ඊට වැඩි උෂ්ටණත්වයක් 

නියමිත කාලයක් තුළ පවත්වා ගැනීදමන් මාධයය දහෝ ද්රවදේ දහෝ ජීවානුහරණය 

කරගත හැකිය. 

ජල ආෛවන උපක ණය(water distillation unit) 

 

පටක දරෝපණදේදි භාවිත වන මාධයය, විවිධ ලවණ හා අදනකුත් රසායන ද්රවය වල 

එකතුවක් වන අතර ඒවා නියමිත සාන්ද්රණ අනුපාත වලින් තිබීම අතිශයන්ම 

වැදගත් දව්. සාමානය ජලදයහි විවිධ ලවණ වර්ග අඩංගු විය හැකි බැවින් පටක 

දරෝපණ මාධයය පිළිදයල කර ගැනීම සඳහා එම ජලය භාවිත කළදහාත් මාධයදේ 



රසායනික සංයුතිය නියමිත ආකාරයට පවත්වා ගැනීමට දනාහැකිය. එබැවින් පටක 

දරෝපණ මාධයය පිළිදයල කිරීම සඳහා වරක් දහෝ දදවරක් ආසවනය කරන ලද 

ජලය දයාදාගන්නා අතර, ඒ සඳහා භාවිත කරනු ලබන්දන් ජල ආසවන 

උපකරණයය. 

විදුලි උදුන (Hot air oven) 

 

පටක දරෝපණයට භාවිත කරන වීදුරු භාජන හා පිහි, ඩැහි අඩු ආදි දමවලම් 

ජීවානුහරණය සඳහා විදුලි උදුන භාවිත කරයි. කඩදාසි, තුනී ඇලුමිනියම් ආවරිත 

(Aluminum foil) වලින් ආවරණය කරන ලද දමවලම් ආදිය 150-1800C ක උෂ්ටණත්වය 

යටදත් විනාඩි 60-90 ක පමණ කාලයක් පවත්වා ගත යුතුය. දමහිදී කාලය ගණනය 

කළ යුත්දත් ජීවානුහරණ උෂ්ටණත්වයට ළඟා වූ අවසථාදව් සිටය. දමය වියළි තාප 

ජීවානුහරණයයි. 

ශීතක ණය (Refrigerator) 

 

අඩු උෂ්ටණත්ව තත්ත්ව (40C) යටදත් ගබඩා කළයුතු රසායන ද්රවය , පිළිදයල කරන 

ලද සාන්ද්ර ද්රාවණ (stock solutions) ආදිය දිගු කාලීනව ප්රදයෝජනයට ගැනීම සඳහා 

ශීතකරණයක ගබඩා කළ යුතුය. සාන්ද්ර ද්රාවණ කාමර උෂ්ටණත්වය යටදත් ගබඩා 

කිරීදමන් ක්ුද්ර ජීවී ආසාදන වලට ලක්වීම ඉක්මන් දව්. 



ඉරලක්රරානික තුලාව (Electronic balance) 

 

මාධයය පිළිදයල කිරීමට අවශය කරනු ලබන මහා දපෝෂක, සීනි, ඒගාර් ආදිය කිරා 

ගැනීම සඳහා භාවිත කරයි. දමහි නිරවදයතාවය දශම සථාන දදකක් වීම 

ප්රමාණවත්ය. 

විශ්රල්ෂක තුලාව (Analytical balance) 

 

ක්ුද්ර දපෝෂක, දහෝදමෝන ආදිය කිරා ගැනීම සඳහා භාවිත කරන දමම උපකරණය 

දශමසථාන හතරක අගයක් නිවදයතාවය දපන්විය යුතුය. 

කලතනය (Shaker) 

 

ද්රව මාධයය වල පටක දරෝපණය සිදු කරන අවසථාවලදී පූර්වක මාධයදේ ගිලීදමන් 

ඇති වන නිර්වායු තත්ත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහාත් ඇතැම් විට පූර්වක 

ජීවානුහරණ ක්රියාවලිදේදීත් කලතනය භාවිත කරයි. 

pH මීට ය (pH meter) 



 

මාධයය වල pH අගය සැකසීම සඳහා දමය අතයාවශය දව්. ඒගාර් වැනි ඝනීකාරක 

ද්රවදේ මාධයය ද්රාවණයට මිශ්ර කිරීමට දපර pH අගය මැනිය යුතුය 

කලතනය ෛහිත තාප උදුන (stirrer with hotplate) 

 

දමය මාධයය දහෝ ද්රාවණ පිළිදයල කිරීදම්දී වැදගත්වන උපකරණයකි. දමය උදුනක් 

දස ක්රියා කරන බැවින් ද්රාවණ රත් කරගත හැකි අතර චුම්භකයක් (magnetic bar) 

භාවිතදයන් ද්රාවණය දහාඳින් කලතා මිශ්ර කර ගැනීමටද හැකියි. 

 

මයිරක්රෝරේේ උදුන (Microwave oven) 

 

ද්රාවණ රත්කර ගැනීමටද, මාධයය පිළිදයල කිරීදම්දි ඝනීකාරක ද්රවය ද්රව තත්ත්වයට 

එනදතක් රත් කිරීම ආදියට මයිදක්රාදව්ව් උදුන භාවිත කළ හැකිය. 

 

ගෑස් උදුන/ගෑස් සිලින්ඩර් 



 

විශාල වශදයන් මාධයය පිළිදයල කරන විට ගෑස උදුනක් භාවිත කිරීම ඵලදායී වනු 

ඇත. 

වීදුරු උපක ණ ෛහ අරනකුත් රමවලම් 

 

වීදුරු උපකරණ මිලදී ගැනීදම්දී තාපයට ඔදරාත්තු දදන දබෝදරාසිලිදක්ට් වීදුරු 

වලින් නිෂ්ටපාදිත ඒවා මිලදී ගත යුතුය. පටක දරෝපණය සඳහා අවශය වන වීදුරු 

උපකරණ සහ අදනකුත් දමවලම් ඇත. 

මීට අමතරව ඩැහි අඩු (forceps 15cm,25cm) තල මාරු කළහැකි සැත්කම් පිහි (scalpel 

handles)(No 34) කතුරු, ේදල්ඩ් (No 10,11, 22 හා 23) පිදපට් රාක්ක, දරෝපණ නල සඳහා 

රාක්ක ආදියද අවශය දව්. 

 

වීදුරු වලින් තැනූ බීකර, මිනුම් සරා ආදිය දවනුවට දපාලි දප්රාපිලීන් වලින් සෑදු ඒවාද 

භාවිත කළ හැකිය. මිල අධික වීදුරු භාණ්ඩ බිඳී යාදම් අවදානමට දමය දහාඳ 

පිළියමක් වන නමුත් දම්වා විදුලි දහෝ ගෑස උදුන් මත තැබිය දනාහැකිය. 

 

ර ෝපණ මාධයය 

දරෝපණ මාධයය, පටක දරෝපණය සඳහා වන මූලික අවශයතාවයකි. ශාක 

වර්ධනයට අවශය මූලද්රවය, විටමින්, දහෝදමෝන, ශක්ති ජනක ද්රවය, ඇමයිදනෝ අම්ල, 

ජලය ආදිය දමහි මූලික සංඝටකයන් වන අතර නියමිත pH අගයන් මාධයයදේ 

පවත්වා ගැනීම දරෝපිත වල වර්ධනයට ඉතා වැදගත් දව්. 
 

ශාක විදශ්ෂය, පටක දරෝපණය කිරීදම් අරමුණ සහ පටක දරෝපණ ක්රම (කිණක 

දරෝපණය, අංකුර දරෝපණය ආදි) ආදිය මත භාවිත කරන දරෝපණ මාධයය දවනස 

දව්. කුමන මාධයයක් භාවිත කළද, එය නියමිත ප්රමිතීන්ට අනුව ඉතා නිවැරදිව 

පිළිදයල කිරීම වැදගතය. පිරිසිදුතාවදයන් ඉහළ විශ්දල්ෂක දේණිදේ (AR-analytical 

reagent)රසායනික ද්රවය දරෝපණ මාධයය සෑදීම සඳහා භාවිත කිරීදමන් අදප්ක්ෂිත 

ප්රතිඵල ලබාගැනීමට පහසුවනු ඇත. එනමුත් දම්වා සාමානය රසායනික ද්රවය වලට 

වඩා අතිශයින් මිල අධිකය. එකම රසායනික ද්රවයදේ මිල නිෂ්ටපාදිත සමාගම අනුවද 

දබදහවින් විචලය දව්. 
 

පටක දරෝපණදේදී, අවශයතාව අනුව ඝන,අර්ධ ඝන හා ද්රව ආකාරදයන් මාධයය 

සකස කරගනු ලැදේ. ඝන මාධයය හා අර්ධ ඝන මාධයය පිළිදයල කිරීදම්දී මාධයයට 

ඒගාර්, ෆයිදටාදජල්, දජලටීන් වැනි ඝණීකාරක එකතු කරනු ලැදේ මාධයයදේ 

ඝණීකරන හැකියාව එම ඝණීකාරකදේ නිෂ්ටපාදන සමාගම/සන්නම් නාමය 

(Manufacture/brand ), තත්ත්වය (grade) එහි සාන්ද්රණය සහ pH අගය ආදිය මත රඳා 

පවතී. 
 

පටක දරෝපණය සඳහා විවිධ විදයාඥයින් විසින් නිශ්චය කර ඇති මාධයයන් රැසකි. 

ඇතැම් මාධයය කිසියම් වූ නිශ්ිත කාර්යයන් සඳහා සුවිදශ්ී වන අතර මුරාෂිදේ 



සහ සූේ (Murashi and Skooge) 1962 වැනි මාධයය ක්ුද්ර ප්රචාරණය ඇතුළු දබාදහෝ 

කාර්යයන් සඳහා දයාදා ගනී. බහුලව භාවිත වන මාධයය කිහිපයක් පහත දැක්දව්. 

1. මුරාෂිදේ සහ සූේ (Murashige and Skoog 1962)-MS 

2. ගැම්බර්ේ - BS (Gamborg 1968) 

3. නඩ්සන් මාධයය (Knudson C,1946) 

4. නිෂ්ට සහ නිෂ්ට (Nish & Nish,1969) 

5. දබාක්සස (Boxus,1974) 

6. දමාන්ටදසෝමා සහ ගුයිදමාදර්ස මාධයය(M&G, 1974) 

ඉහත මාධයයන් නියමිත පරිදි රසායන ද්රවදය්් මිශ්ර කිරීදමන් සාදාගත හැකි අතර 

නිමි මිශ්රණ (ready-made mixtures)දලසද මිලදී ගත හැකිය. නිමි මිශ්රණ භාවිත කිරීම 

මඟින් ශ්රමය සහ කාලය ඉතිරි කර ගත හැකි අතර දදෝෂ ඇති වීමට ඇති ඉඩකඩ ද 

ඉතා අඩු දව්. දමය පහසු ක්රමයක් වන නමුත් අධික පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වන බැවින් 

දබාදහෝ රසායනාගාර වල භාවිත දනාකරයි. 

මාධයය ෛාංඝටක 

ජලය 

ශාක වල වර්ධනයට සහ පැවැත්මට ජලය අතයාවශය සාධකයක් බැවින් පටක 

දරෝපණ මාධයදේ ද වැඩි ප්රතිශතයක් ජලය අඩංගු දව්. දම් සඳහා ආස්රැත ජලය දහෝ 

අයන ඉවත් කරන ලද ජලය (de-ionized water) භාවිත කරනු ලැදේ ඉතා සරල පටක 

දරෝපණ ක්රම (ක්ුද්ර ප්රචාරණය) සඳහා ආස්රැත ජලය භාවිත කිරීම ප්රමාණවත් වන 

නමුදු වඩා උසස තාක්ෂණදයන් යුතු ක්රම සඳහා දදවරක් ආස්රැත කළ ජලය දහෝ 

අයන ඉවත් කරන ලද ජලය භාවිත කිරීම වඩාත් සුදුසුය. 
 

අකාබනික ලවණ 

මාධයදේ සංඝටක දලස භාවිත කරන විවිධ ලවණ, මහා දපෝෂක හා ක්ුද්ර දපෝෂක 

දලස වර්ගීකරණය කර ඇති අයුරු වගුදවහි දක්වා ඇත 

මහා රපෝෂක හා ක්ුද්ර රපෝෂක 

මහා රපෝෂක ක්ුද්ර රපෝෂක 

N- නයිරජන් Fe- දෆරස 

P- දපාසපරස Co- දකෝදබෝල්ට් 

K- දපාටෑසියම් B- දබෝදරෝන් 

Ca- කැල්සියම් Zn- සින්ක 

Mg- මැේනීසියම් Cu- දකාපර් 

S- සල්පර් Mb- දමාලිේඩිනම් 

 I- අයඩින් 



 Mn- මැන්ගනීස 

 

ශාක වර්ධනයට මූලික වශදයන් නයිරජන් දපාසපරස සහ දපාටෑසියම් අවශය දව්. 

නයිරජන්, ඇදමෝනියම් දහෝ නයිදේට් අයන වශදයන් ශාකයට අවදශෝෂණය 

කරගන්නා බැවින් මාධයදේ දමම අයන වර්ග දදකම තිබීම පටක වර්ධනයට වඩාත් 

හිතකරය. දබාදහෝවිට දපාටෑසියම් නයිදේට (KNO3) දහෝ දපාටෑසියම් සල්දප්ට් 

(K2SO4) දලස දපාටෑසියම් ද, දපාටෑසියම් ඩයි හයිඩ්රජන් ඕදතෝ දෆාසදප්ට් (KH2O4) 

දලස දපාසපරස ද මාධයයට එක් කරනු ලැදේ. දම් ආකාරයට අදනකුත් මූලද්රවය 

සියල්ල ද ලවණ දලස මාධයයට එකතු කරනු ලබයි. 
 

ශාක වර්ධනයට ඉතා සුළු වශදයන් අවශය මූලද්රවය අංශු මාත්ර මූලද්රවය දලස 

හැඳින්වුව ද දම්වා ශාක වර්ධනයට හා පැවැත්මට අතයාවශය දව්. අංශුමාත්ර මූල 

ද්රවය දහවත් ක්ුද්ර දපෝෂක, අවශයතාවයට වඩා වැඩිදයන් මාධයයදේ අඩංගු 

වුවදහාත් ඒවා ශාක වලට විෂ වීමට ඉඩ ඇත. 
 

iii. කාබනික ද්රවය  

a.ශක්ති ප්රභවයන් 

දරෝපිත වලට සවයං ආහාර සංසදල්ෂණ හැකියාවක් දනාමැති බැවින් සුදක්රෝස, 

ේූදකෝස, ෆ්රක්දටෝස වැනි ද්රවය ශක්ති ප්රභවයන් දලස මාධයයට එක් කරයි. 

සුදක්රෝස දවනුවට පිරිසිදු කළ සාමානය සීනි ක්ුද්ර ප්රචාරණය සඳහා බහුලව භාවිත 

කරයි. (සුපිරි දවළඳසැල් වලින් දමම සීනි ලබා ගත හැකිය.) 

b.විටමින් 

සසල වල එන්සයිම සක්රිය කර සසල දබදීම, ශාක වර්ධනය ආදි ක්රියාවන් සිදු 

කිරීම සඳහා විටමින් අතයවශය සාධකයකි. පටක දරෝපණ මාධයය සඳහා විටමින් B1 

(තයමින් හයිදඩ්රාක්දලෝරයිඩ්), B6 (පිරිදඩාක්සින් හයිදඩ්රාක්දලෝරයිඩ්), 

B3(නිදකාිනික් අම්ලය) ඇසදකාබික් අම්ලය (විටමින් C) ආදිය බහුලව භාවිත කරයි. 

ඇමයිදනෝ අම්ල 

දරෝපිත පටක වලට යම් ප්රමාණයකට ඇමයිදනෝ අම්ල සංසදල්ෂණය කර ගැනීමට 

හැකියාවක් ඇත. එදස වුවද ඇමයිදනෝ අම්ල මාධයයයට එක් කිරීම වාසිදායක බව 

පර්දයෂණ වලදී දපනී දගාස ඇත. 

ඇමයිදනෝ අම්ල අතුරින් ේලයිසින් බහුලව භාවිත කරන අතර ඇතැම් අවසථා වලදී 

ේලුටමින්, ට්රිප්දටාපෑන් සහ දප්රෝලීන් ද භාවිත කරයි. 

සංකීර්ණ සංදයෝග 

මදයෝ ඉනසිදටෝල්, දක්සීන් හයිදඩ්රාලයිදසට්, දමෝලට් නිසසාරක (malt extract) යීසට් 

නිසසාරක (yeast extract) කුරුම්බා වතුර, දදාඩම් යුෂ, දකදසල් යුෂ ආදිය ආකලන 



ද්රවය දලස මාධයයට එක් කරයි. කුරුම්බා වතුර දයදීදමන් අංකුර ගුණනය වැඩිකර 

ගතහැකි බව නිරීක්ෂණය කර ඇත. එහි ඇති සියැින් දහෝදමෝනය සහ හඳුනා 

දනාගත් වර්ධක සංදයෝග දම් සඳහා දායක දව්. 

පැළෑි වර්ධක යාමක (Plant Growth Regulators) 

ඇතැම් අවසථාවලදී ශාක දහෝදමෝන වශදයන්ද හඳුන්වන වර්ධක යාමක, ශාක 

සසලවලින් සංසදල්ශණය වන ශාකදේ වර්ධනය හා විකසනය පාලනය කරන 

කාබනික සංදයෝගයනය. ශාක අංකුර ජනනය, සමසථ වර්ධනය හා විකසනය, මල් 

හටගැනීම ආදී ක්රියාවලියන් ශාක දහෝදමෝන උත්දත්ජනයන්දගන් පාලනය දව්.  

ඉතා කුඩා ප්රමාණ වලින් සංසදල්ෂණය වන ශාක දහෝදමෝන ෆ්දලායම මඟින් 

ශාකදේ විවිධ දකාටස වලට පරිවහනය වී, සංසදල්ෂණය වන සථානදේදී දනාව 

දවනත් සථානයකදී ක්රියාත්මක දව්. වර්ධක යාමක ප්රධාන වශදයන් කාණ්ඩ 5 කි. 

1 ඔක්සීන 

2 සයිදටාකයනීන 

3 ගිදබරලීන 

4 ඇේසසික් අම්ලය 

5 එතිලීන 

 

පටක දරෝපණදේදී ප්රධාන වශදයන් දයාදාගනු ලබන්දන් ඔක්සීන හා 

සයිදටාකයනීන යන කාණ්ඩයන් වන අතර GA, වැනි ගිදබරලීන ද ඇතැම්විට වර්ධක 

වර්ධනය ඉහළ නැංවීම සඳහා භාවිත දකදර්. සවභාවික දහෝදමෝන වශදයන් 

හඳුනාදගන ඇත්දත් වර්ග කිහිපයකි. ඉන්දඩෝල් ඇසිික් අම්ලය සවභාවික 

ඔක්සීනයක් වන අතර සියැින් සහ 2-අයිදසා දපන්ටයිල් ඇඩිනීන් (2-ip) සවභාවික 

සයිදටාකයනීනයනය. මීට අමතරව පටක දරෝපණදේදී ද භාවිත කරන කෘතිම ශාක 

දහෝදමෝන වර්ග දවළඳදපාදලන් මිලදී ගත හැකිය.  
 

පටක දරෝපණදේදී බහුලව භාවිත වන පැළෑි වර්ධක දහෝදමෝන හා ඒවාදේ 

ක්රියාකාරිත්වයන් 3.4 වගුදවහි දක්වා ඇත. 
 

3.3 වගුව - පටක දරෝපණදේදී බහුලව භාවිත දකදරන පැළෑි වර්ධක දහෝදමෝන 

සහ ඒවාදේ ප්රධාන කාර්යයන් 

කාණ්ඩය නම කාර්යය 

1.ඔක්සීන 

IAA (ඉන්දඩෝල් ඇසිික් 

අම්ලය) 
මුල් හටගැන්වීම 

NAA (නැප්තලින් ඇසිික් 

අම්ලය) 

මුල් හටගැන්වීම, කිණක 

හටගැන්වීම 

IBA (ඉන්දඩෝල් බියුට්රික් 

අම්ලය) 
මුල් හටගැන්වීම 



2,4 D (2,4 ඩයික්දලෝදරෝ 

ෆිදනාක්සි ඇසිික් 

අම්ලය) 

කිණක හටගැන්වීම, සදහික 

කළල ජනනය 

2,4,5-T(2,4,5-රයික්දලෝදරෝ 

ෆිදනාක්සි ඇසිික් අම්ලය 

කිණක හටගැන්වීම, සදහික 

කළල ජනනය 

2.සයිදටාකයනින 

6 BAP (6-දබන්සයිල් 

ඇමයිදනෝ පියුරින්) 

උපාංග ජනනය, අංකුර 

ගුණනය 

KIN (කයිනින්) අංකුර ගුණනය 

ZEA (සියින්) අංකුර ගුණනය 

TDZ (තයඩයිසුදරෝන්) 
අංකුර ගුණනය, උපාංග 

ජනනය 

3.ගිබරලීන GA3(ගිබරලික් අම්ලය) 
වර්ධක වර්ධනය 

උත්දත්ජනය, පර්ව දික්වීම 

4.දවනත් ABA (ඇබිසයික් අම්ලය) 

ශාක වර්ධනය නිදශ්ධනය, 

කිණක වලින් සදහික කළල 

හටගැන්වීම 

 

ඔක්ීන  

දහෝදමෝනය ශාක වල සසල දබදීම, සසල දික්වීම, කිණක හටගැන්වීම සහ මුල් 

හටගැනීම උත්දත්ජනය කරයි. එදමන්ම ඔක්සීන දහෝදමෝනය පාර්ශ්වික අංකුර 

හටගැනීම නිදශ්ධනය කරයි. 

සාමානයදයන් අඩු ඔක්සීන සාන්ද්රණ මුල් හට ගැනීම උත්දත්ජනය කරන අතර, 

සාන්ද්රණය අධික වනවිට මුල් හට ගැනීම නැවතී කිණක ඇතිවීම අරඹයි. අග්රසථ 

අංකුර ආශ්රිතව සංසදල්ශණය වන ඔක්සීන ශාකදේ පහළ දකාටස වලට 

සංක්රමණය දව්. 

 

ෛයිරටාකයිනීන  

ශාකදේ මුල් අග්රසථදේ සංසදල්ෂණය වන සවභාවික සයිදටාකයිනීන, ශාකදේ 

ඉහළ දකාටස වලට සංක්රමණය වී සසල විභාජනය, උපාංග ජනනය මඟින් අංකුර 

හට ගැන්වීම ආදී ක්රියාවලියන් උත්දත්ජනය කරයි. වැඩි සාන්ද්රණයක් ඇති විට 

ආගන්තුක අංකුර (adventitious shoots) හටගන්වන අතර මුල් හටගැනීම නවත්වයි. 

පටක දරෝපණදේදී සියැින් සහ 2-ip වැනි සවභාවික සයිදටාකයිනීන ද කෘතිමව 

නිෂ්ටපාදනය කරන ලද BAP, කයිනින්, TDZ වැනි දහෝදමෝනද භාවිත කරයි. 

සයිදටාකයිනීන දහෝදමෝන සාන්ද්රණය නියමිත ප්රමාණයට වඩා වැඩි වූ විට, විකෘති වූ 

හැඩදයන් යුත් ප්රදරෝහ ඇතිවීම හා පත්ර අනවශය දලස විශාල වීම සිදුවන අතර 

විනිවිද දපදනන වීදුරු වැනි සවභාවයකින් (vitrification) යුත් ප්රදරෝහ ඇති දව්. 

දමවැනි ප්රදරෝහ හට ගැනීදමන් ක්ුද්ර ප්රචාරණදේ කාර්යක්ෂමතාව අඩු වන අතරම 

දමම පැළ දැඩි කිරීදම්දී මිය යයි. ඇතැම් දබෝග වර්ග වල දමවැනි ප්රදරෝහ ඇතිවීදම් 

ප්රවණතාව වැඩිය. 



 

ගිරබ ලීන  

විවෘත දනාවූ ශාක පත්ර, සක්රිය අංකුර මුල් හා කළල වල සවභාවිකව සංසදල්ශණය 

වන ගිදබරලින සසල දැක්වීම, ශාකදේ වැඩීම හා විකසනය පාලනය කරන අතර 

ප්රදරෝහ වල පර්ව දුරස කරගැනීම සඳහා ද භාවිත කරයි. සවභාවික ගිදබරලීන 

වර්ග 90 කට වඩා දසායාදගන ඇති අතර ඉන් බහුලව භාවිතා කරනු ලබන්දන් 

ගිදබරලික් අම්ලයයි (GA). සාමානයදයන් ගිදබරලීන මුල් හටගැනීම නිදශ්ධනය 

කරයි. එදමන්ම ඇතැම් ශාක විදශ්ෂ වල විභාජක පටක දරෝපණදේදී ද වර්ධනය 

දව්ගවත් කර ගැනීම සඳහා GA, භාවිත කරන අවසථා ඇත. 

 

ඇබ්ෛසික් අම්ලය  

දමය ශාක වර්ධනය නිදශ්ධනය කරන දහෝදමෝනයන් දලස සලකනු ලැදේ. 

විදශ්ෂදයන් ශාකය අහිතකර බාහිර තත්ත්වයන්ට මුහුණ දදන අවසථාවන්හිදී 

ආරක්ෂාකාරී පියවරක් දලස වර්ධනය සීමා කර බීජ හා අංකුර සුප්තතාවයකට පත් 

කරයි. පටක දරෝපණදේදී කලාතුරකින් භාවිත වන දමම දහෝදමෝන සදහික කළල 

ජනනදේදී භාවිත දව්. 

 

ප්රතිඔක්සිකා ක (Antioxidents) 

ශාක වල සවභාවිකව විවිධ ෆීදනෝල් අඩංගු සංදයෝග (phenolic compunds)ඇති අතර 

කිසියම් සථානයක තුවාල වීමක් සිදු වුවදහාත් එම සංදයෝග ඔක්සිකරණය වීදමන් 

පටක කළු-දුඹුරු පැහැයට හැදර්. පටක දරෝපණදේදී පූර්වකය දලස මව් ශාකදයන් 

දවන් කර ගත් කුඩා දකාටස භාවිත කරන නිසා එම කැුම් තල වලින් ඉහත 

සංදයෝග මාධයයට සංක්රමණය වී එයද කළු-දුඹුරු පැහැයට හරවයි. දම්රූ ශාක 

දකාටස පූර්වක දලස භාවිත කරන විට දමම සංදයෝග වැඩිුර ස්රාවය වීමක් දක්නට 

ලැදේ. තවද දමම සංදයෝග මාධයයදේ එකතු වීදමන් වැදඩන ශාක දකාටසට විෂ 

වීමට ඉඩ ඇත. දමම තත්ත්වය මගහරවා ගැනීමට සක්රිය අඟුරු (activated charcoal) 

0.1-3 % (W/V) දහෝ දපාලිවිනයිල්පයිරලිදඩාන් (polyviylpirrolide) 250-1000 mg/L ක දහෝ 

ඇසදකාබික් අම්ලය 10-100 mg/L ක මාධයයට එකතු කළ හැකිය. 

 

මාධයය ඝනීකා ක  

දරෝපණ මාධය ඝන මාධයයක් දලස සැකසීම සඳහා ඝනීකාරක දයාදා ගනී. දම් 

සඳහා ඒගාර්, දජල්රයිට් (ෆයිටදජල්) ආදිය බහුලව භාිත කරන අතර ක්ුද්ර 

ප්රචාරණදේදී දජලින් හා දවනත් විකල්ප ඝනීකාරක ද භාවිත කරනු ලැදේ. (අඩු 

වියදම් පටක දරෝපණය. යටදත් විකල්ප ද්රවය පිළිබඳව විසතර කර ඇත) භාවිත 

කළයුතු ඝනීකාරක ප්රමාණය ඒවා නිෂ්ටපාදිත සමාගම් සහ එහි තත්ත්වය (grade) මත 

රඳා පවතින බැවින් නිශ්ිත වශදයන් සඳහන් කළ දනාහැකිය 

 

pH අගය 

ශාකයක් දහාඳින් වැඩීමට නම් පදස සුදුසු pH අගයක් පැවැතීම ඉතා වැදගත් දව්. 

එදලසම පටක දරෝපණ මාධයදේ ද දමම අගය ශාක වර්ධනයට දයෝගය මට්ටමක 

පවත්වාගත යුතුය. 



 

සාමානයදයන් මාධයදේ pH අගය 5-6 ත් අතර පවත්වා ගත්තද පීඩන තාපකය 

මඟින් ජීවානුහරණය කිරීදමන් පසු දමය 0.5 කින් පමණ පහළ යයි. pH අගය 5 ට 

වඩා අඩු වුවදහාත් එය පටක වර්ධනයට අහිතකර දව්. එදමන්ම මාධයය 

ඝනීකරණයද pHඅගය මත සෘජුව රඳා පවතී. ජීවානුහරණය කරන ලද මාධයය සිසිල් 

වන විට එය නියමිත ආකාරයට ඝනීභවනය දනාවන්දන් නම් එහි pH අගය නියමිත 

ප්රමාණයට වඩා අඩු වී ඇති බව සැලකිය යුතුය. දමවැනි මාධයයක පූර්වක සථාපනය 

කිරීම අපහසුය. එදසම pH අගය නියමිත පරාසය ඉක්මවූ විට මාධයයදේ ඝන 

සවභාවය වැඩිදව්. 

 

මාධයය පිළිරයල කිරීම  

මාධයය පිළිදයල කිරීම පටක දරෝපණ ක්රියාවලිදේ වැදගත්ම අංගයකි. පිළිදයළ 

කිරීමට අදප්ක්ෂිත මාධයයදේ නිර්දද්ශයනට (protocol) අනුව ඉතා නිවැරදිව මාධයය 

පිළිදයල කිරීදමන් සාර්ථක ප්රතිඵල ලබා ගත හැකිය. රසායනික දවය කිරා ගැනීම 

සඳහා ඉදලක්දරානික තුලා භාවිත කළද ඇතැම්විට මැනීමට ඇති ප්රමාණ ඉතා කුඩා 

නිසා දදෝෂ ඇතිවිය හැකිය. දමම ගැටළුව නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා අවශය 

ප්රමාණයට වඩා වැඩි සාන්ද්රණයන්දගන් (10X-දස ගුණයක්, 100X-සිය ගුණයක් ආදී 

වශදයන්) යුත් ද්රාවණ පිළිදයල කරන අතර ඒවා සාන්ද්ර ද්රාවණ (stock solution) 

යනුදවන් හඳුන්වයි. 

 

ෛාන්ද්ර ද්රාවණ පිළිරයල කිරීම  

සාන්ද්ර ද්රාවණ පිළිදයල කළ පසු ඒවා නියමිත ආකාරයට ගබඩා කිරීම සඳහා 

රිදේජන්ට් දබෝතල් (reagent bottle) භාවිත කිරීම වඩාත් සුදුසුය. හිරු එළිය මඟින් 

බලපෑම් ඇති කළ හැකි දෆරස සල්දෆ්ට් (FeSo4) වැනි ද්රවය ගබඩා කිරීමට දුඹුරු 

පැහැති (atnber colour) දබෝතල් භාවිත කළ යුතු අතර එදස දනාමැතිනම්, වීදුරු 

දබෝතල් ඇලුම්නියම් දෆායිල්, කළු කඩදාසි ආදිදයන් ආවරණය කළ හැකිය. සාන්ද්ර 

ද්රාවණ දබෝතල්, දල්බල් කිරීම නියමිත ආකාරයට සිදු කිරීම ඉතා වැදගත්ය. 
 

ද්රාවණදේ නම (උදා:stock A), පිලිදයළ කළ දිනය, සාන්ද්රණය සහ මාධයය ලීටරයක් 

සෑදීම සඳහා භාවිත කළයුතු සාන්ද්ර ද්රාවණ පරිමාව ආදිය පැහැදිලිව සටහන් කළ 

යුතුය. සාන්ද්ර ද්රාවණ ශිතකරණයක 40Cක් උෂ්ටණත්වය යටදත් ගබඩා කළයුතු අතර 

මාස 3 ක් පමණ ඉක්ම යාමට දපර භාවිත කිරීම වඩාත් සුදුසු දව්. එම නිසා සාන්ද්ර 

ද්රාවණ පිළිදයල කිරිදම්දී මාස 3 කට පමණ කාලයකට සෑදහන ප්රමාණයක් පිළිදයල 

කිරීම වඩාත් සුදුසුය. මහාපරිමාණදයන් පැළ නිෂ්ටපාදන කරන අවසථා වලදී වැඩි 

ප්රමාණයක් ද පර්දේෂණ ආදිය සඳහා අඩු ප්රමාණයකින්ද සාන්ද්ර ද්රාවණ පිළිදයල 

කිරීම වඩා සුදුසු දව්. 

 

MS මාධයය ෛඳහා ෛාන්ද්ර ද්රාවණ පිළිරයල කිරීම  

MS මාධයය පටක දරෝපණදේදී බහුලව භාවිත වන මාධයයක් වන බැවින් දමහිදී එම 

මාධයය පිලිදයළ කිරීම පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් දයාමු කර ඇත.සාමානයදයන් 



මහා දපෝෂක, ක්ුද්ර දපෝෂක, විටමින්, යකඩ අඩංගු සංදයෝග සහ දහෝදමෝන යන 

කාණ්ඩ සඳහා දවන දවනම සාන්ද්ර ද්රාවණ පිළිදයල කරනු ලැදේ ඒ පිළිබඳ විසතර 

ඇමුණුම 3 හි දක්වා ඇත. 

මහා දපෝෂක අඩංගු ‘A’ සාන්ද්ර ද්රාවණය 1000ml පිළිදයල කිරීදම්දී ආස්රැත ජලය 500 

ml ක් පමණ 1000 ml බීකරයකට දගන අදාළ සංඝටක එකින් එක එහි දියකර ගන්න. 

කැල්සියම් ක්දලෝරයිඩ් අවසානයට එක් කිරීදමන් අවක්දෂ්ටප සෑදීමට ඇති අවසථා 

වළක්වා ගත හැකිය. අනතුරුව ද්රාවණය 1000 ml ක පරිමාමිතික ප්ලාසකුවකට දහෝ 

මිණුම් සරාවකට මාරු කර 1000 ml දක්වා ආස්රැත ජලය එක් කරන්න. 

ක්ුද්ර දපෝෂක අඩංගු ‘B’ සාන්ද්ර ද්රාවණය සහ විටමින් අඩංගු ‘C’ සාන්ද්ර ද්රාවණය ද 

ඉහත දක්වා ඇති ආකාරයටම පිළිදයල කරගත හැකිය. 
 

යකඩ අඩංගු ‘D’ සාන්ද්ර ද්රාවණය 200 ml සෑදීදම්දී දෆරස සල්දප්ට් හා ඩයිදසෝඩියම් 

EDTA දවන දවනම පිළිදයල කර දසෝඩියම් EDTA ද්රාවණය 400C-500C වන දතක් 

රත්කර එයට දෆරස සල්දප්ට් ද්රාවණය එකතු කරන්න. අනතුරුව පරිමාව 200 ml 

දලස සකස කරන්න. දහෝදමෝන සාන්ද්ර ද්රාවණ පිළිදයල කිරීම පිළිබඳව වැඩි 

අවධානයක් දයාමු කළ යුතුය. එම ද්රාවණ වැඩි කලක් ගබඩා කර තබා 

ගැනීමඅපහසුය. එබැවින් අවශයතාව අනුව පිළිදයල කර ගන්නා ප්රමාණ තීරණය 

කිරීම වැදගතය. 

පටක දරෝපණදේදී භාවිත කරන දහෝදමෝන දබාදහාමයක් ජලදයහි පහසුදවන් 

ද්රාවණය දනාදව්. එබැවින් ඇමුණුම 04 හි දක්වා ඇති ආකාරයට කිසියම් ද්රාවකයක 

දියකර, අනතුරුව නියමිත පරිමාව දතක් ආස්රැත ජලය එකතු කිරීදමන් පහසුදවන් 

දහෝදමෝන ද්රාවණ පිළිදයල කරගත හැකිය. 
 

MS මාධයය පිළිදයල කිරීම 

MS මාධයය ලීටරයක් පිළිදයල කිරීදම්දී පළමුව ආස්රැත ජලය 400 ml ක් පමණ 1000 ml 

ප්රමාණදේ බීකරයකට දගන, ඇමුණුම 03 සඳහන් පරිදී සාන්ද්ර ද්රාවණ A,B,C හා Dද 

ශාක දහෝදමෝනයන් ද සීනි, ඉදනාසිදටෝල් ආදියද නියමිත පරිදි එක් කරනු ලැදේඉන් 

පසු එම ද්රාවණය 1000 ml මිනුම් සරාවකට මාරු කර 990 ml දක්වා ආස්රැත ජලය 

එකතු කරනු ලැදේ. අනතුරුව එම ද්රාවණය නැවතත් 1000 ml බීකරයට දගන pH 

අගය 5.8 දලස සකස කරනු ලැදේ. දම් සඳහා ද්රාවණය ආම්ලික නම් (pH 5.8 ට වඩා 

අඩු නම්) 1N දසෝඩියම් හයිදඩ්රාක්සයිඩ් (NaOH) බිංදු කිහිපයක් ද ද්රාවණය භාෂ්ටමික 

නම් (pH 5.8 ට වඩා වැඩි නම්) 0.1N භ හයිදඩ්රාක්දලෝරික් අම්ලය (HC1) බිංදු කිහිපයක් 

එක් කර pH අගය 5.8 වන දලස සැකසිය යුතුය. අනතුරුව අවශය පරිදි ඝනීකාරක 

එකතු කර විදුලි දහෝ ගෑස ලිපක් මත තබා දහෝ මයිදක්රාදව්ව් උදුනක ආධාරදයන්, 

ඝනීකාරකය දහාඳින් දියවන දතක් ද්රාවණය රත් කර අදාළ බඳුන් වලට වත් කරනු 

ලබයි. අනතුරුව එම බඳුන් රබර් පිවල ආධාරදයන් දපාලිදප්රාපිලින් (දසදලෝදෆ්න්) 

වලින් ආවරණය කර පීඩන තාපකය (Autoclave) මඟින් ජීවානුහරණය කර ගනු ලැදේ 

දම් සඳහා දපාලිදප්රාපිලීන් වලින් සෑදූ පියන් දවළඳදපාදලන් මිලදී ගත හැකි නමුත් 

දම්වාදේ මිල අධිකය. 



දරෝපණය කරන දබෝගය සහ එහි වර්ධන සීඝ්රතාව අනුව දරෝපණ බඳුන් වලට එක් 

කරන මාධයය ප්රමාණ දවනසවිය හැකිය. සාමානයදයන් ජෑම් දබෝතලයක් සඳහා 

මාධයය 25-40ml ද 25 x 100ml ප්රමාණදේ පරීක්ෂණ නලයකට මාධයය 10-15ml ද 

ප්රමාණවත් දව්. 
 

දමදස ජීවානුහරණය කරන ලද මාධයය පසුදින දරෝපණ කටයුතු සඳහා භාවිත කළ 

හැකිය. එදහත් දබාදහෝ රසායනාගාර වල එම බඳුන් අවම වශදයන් දින 3 ක් පමණ 

වියළි සිසිල් සථානයක ගබඩා කර තබා ආසාදනයක් දනාමැතියැයි නිශ්චය 

කිරීදමන් අනතුරුව දරෝපණ කටයුතු සඳහා භාවිත කරයි. ජීවානුහරණ 

ක්රියාවලිදයහි කිසියම් දදෝෂ තිුණි නම් දමම කාලය තුළදී මාධයය මත ක්ුද්ර ජීවී 

ආසාදන දැකිය හැකිය. එබැවින් දමම ක්රියා පිළිදවත අනුගමනය කිරීම ආසාදනයන් 

අවම කර ගැනීමට රුකුලක් වන අතරම ඉන් කාලය සහ සම්පත් කළමනාකරණය 

කරගත හැකිදව්. 
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