ඇඹුල් ද ොඩම් (පැඟිරි කුලදේ ශාක)

වර්ගීකරණය : Plantae
රාජධානිය : Magnoliophyta
වංශය : Magnoliopsida
වර්ගය : Rosidae
ගගෝත්රය : Sapindales
ඝනය : Citrus
විගශේෂය : Aurantium
උද්භිද විදයාත්මක ක නා ය : Citrus aurantium

හැදින්වීම
ආසියාගේ සම්භවය වූ බව විශ්වාස ගකගර්. ග ය ගබොග ෝ විට විශාල වගා ගලස දක්නට ගනොලැගබන
අතර ගගවතු වගාවක් ගලස දක්නට ලැගේ.
උද්භි වි යාත්මකමක ලෂණෙද






අඩි 15-20ක් උසට වැගෙන ශාකයකි.
ශාක වියන තදින් ඇහිරී නැත.
ගබග ෝ විට කඳ කටු සහිතය.
පත්ර වවලාකාරය.
පත්ර වනන්තය පල්  ියයාපත්මක සහිත වන අතම ියයාපත්මක පත්ර තලය ස්පර්ශව ග ෝ පත්ර තලය
ත අතිියහිත ආකාරයට ියහිටා ගනො ැත.
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ඇඹු්  ගදොෙම් ශාකයක්







් වල විශාලත්මකවය පැණි ගදොෙම් ්  වලට සාගේක්ෂව විශාලය
ඵලගේ ගපොත්මකත රළුය
පැසුණු ගගඩිගේ ැද සිදුරක් ඇත
ඵල බීජ සහිතය
යුෂ ලා ක පැ ැතිය
තද ඇඹු්  රසකින් ා තිත්මකත රසකින් යුක්තය

පැසුණු ඵල ා බීජ

ඇඹුල් ද ොඩම් ප්රදද (පැඟිරි කුලදේ ශාක)
ආරථික ගබෝගයක් ගලස වගා ගනොකරන ග යින් ගද්ශීය වර්ග ප ණක් ශ්රි ලංකාව තුල වගා ගකගර්.
ග වා ද බීජ පැල ඟින් වයේත කරගන්නා ග යින් ශාකවල ලක්ෂණ මකිගනකට ගවනස් ගේ.

ගද්ශීය වර්ගගේ ඇඹු්  ගදොෙම් ඵල
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ප්රදෝජන





ආයූර්ගේද ඖෂධ සඳ ා බහුලව ගයොදි ගනී.
ගගඩි ා ග් ඩ් ා බී වර්ග සෑදි ට භාවිත කරයි.
ඵලගේ ගපොත්මකත වාෂ්පශීලී ගත්  වර්ග නිපදවී ට ගයොදා ගනී.
බීජ, බද්ධ පැණි ගදොෙම් ා ජ නාරං පැල නිපදවීගම් දි ග්රා කය ගලස ගයොදා ගනී. නත්ත්මක
ග ය ට්රිස්සිසියා රවරස් ගරෝගයට පාත්රවීගම් නැඹුුවව වැඩි බැවින් ග්රා ක ගලස ගයොදා ගැනී
සී ාකාරී වී ඇත.

ග්රා ක පැල සද ා ගන්නා ඇඹු්  ගදොෙම් බීජ

ඖෙධීෝ ගු

හා දපජෙ

සංයුතිෝ

ග ය ඉතා ප සුගවන් ජීරණය විය ැකි ආ ාරයකි. නිතිපතා මය ආ ාරයට ගත්මකවිට ශරීරගේ සා ානය
ගසෞඛ්ය තත්මකත්මකවය දියුණු ගේ. මය බාල
ළු සියළු ගදනාට ගයෝගය පලතුරකි.
කැ් සියම් ා විටමින් “සී“ නාව අෙංගු පලතුරකි.

ගපෝෂණ ගුණගයන් ියරි ඇඹු්  ගදොෙම්

දද්ශගුණික අවශයතා
අඩු වායුගගෝලීය ගතත නය ා ගගඩි ග ෝරණ අවධිගේදි වියළි කාලගුණයක් තිබී වගාවට
අතයාවශය ගේ.
පැසුණු ගගඩිවල පැ ැය ඇතිවී ට දිවා රාතී උෂ්ණත්මකවය අතර ගවනස බලපායි. ග
ගවනස වැඩිවන
තර ට ගගඩිවල වර්ණය ඇති ගේ. නත්ත්මක ශ්රි ලංකාගේ ග
ගවනස අඩු නිසා පැසුණු ගගඩි ද ගකොල
පාටින් යුක්ත ගේ.
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පැසුණු ඇඹු්  ගදොෙම්

පාංශු අවශයතා
සාර්ථක වගාවක් ලබා ගැනී ට නම් ගබොරළු තට්ටුවලින් ග ෝ තද පස් තට්ටුවලින් ගතොර, ග ොදින්
ජලව නය සිදුවන, ලවන වර්ග ගනො ැති, පාංශු ජල ට්ට මීටරයකට වො ගැඹුරින් ඇති මීටර්
ගදකක් ප ණ ගැඹුුව පසක් තිබිය යුතුය.
ගලෝ පස් ඉතා ත්මක ගයෝගයය. ග යට අ තරව රතු දුඹුුව පස, රතු ක ගපොඩ්ගසොලික් පස, රතු ක
ලැටගසෝ්  පස ා ගරගගසෝ්  පස වොත්මක සුදුසුය.
පාංශු pH අගය 5-6 අතර පැවතී වොත්මක ගයෝගය ගේ.

පැල සිටුවී ට සකස් කරන ලද බි ක්

ඇඹුල් ද ොඩම් වගා කටයුතු (පැඟිරි කුලදේ ශාක)
පැනි ගදොෙම්වලට අවශය තත්මකත්මකවයන් ඇඹු්  ගදොෙම් වගාවටත්මක අවශය ගේ. මග ත්මක පැනි ගදොෙම් ග න්
ගනොව ගතත්මක කලාපගේ ද ඇඹු්  ගදොෙම් වගාකල ැකිය.

බිම් සැකසීම
සම්පූර්ණ බිම් සැකසී ක් අවශය ගනොගේ. නියමිත පරතරයට අුවව වලව්  කපා ගැනී ්ර ාණවත්මක
ගේ.
පරතරය - මීටර් 4 « 4.5
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වලක ්ර ාණය - ගස.මී. 60 « 60 « 60
වැසි කාලවලදී ජලය රඳා පවතී නම් කාුව කපා ජල ව නය සිදුකල යුතුය. බෑවුම් සහිත නම් කාුව
ග ෝ පස් වැටි ගයොදා පස සංරක්ෂණය කල යුතුයි.

පැල සිටුවී ට සැකසූ වලක්

බීන පැළ ලබා ගැනීම
බීජ වැලි තවානක ග ෝ ස්ථිර තවානක සිටුවිය ැක. ස්ථිර තවානක් සඳ ා ගනොඉඳු්  වැලි පසක්
ඉතා ත්මක සුදුසුය.
නිගරෝගී ග ොන් ඵල දරණ ගස්වලින් ග ොන් ගම්රූ ඵල ගනලා බීජ ලබාගත යුතුයි. ලබාගත්මක බීජ ග ොන්
ගසෝදා ආගේනික ්ර ාණගයන් ා ැෙගයන් යුතු බීජ ප ණක් තවාන් කල යුතුයි.
බීජ පැලවී ට අවශය තරම් ජලය සැපයිය යුතුයි.

බීජ වැලි තවානක තවාන් කිරී
වැලි තවානක බීජ තවාන් කග්  නම් සති තුනකින් ප ණ වර්ගයට ආගේනික ලක්ෂණ ඇති සීඝගයන්
වැගෙන පැල ප ණක් ගතෝරා බඳුන්වලට ාුව කල යුතුයි. ග
පැල ාස 6කින් ප ණ ගරේෂ්ත්රගේ
සිටුවිය ැකිය.
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පැළ සිටුවීම
නියමිත පරතරය ඇතිව කපාගත්මක වලව්  තුියට පස් , ගගො ගපොග ොර ග ෝ ගකොම්ගපෝස්ට් ගපොග ොර
මිශ්රකර වලව්  ුරරවා තැබිය යුතුයි. වලව්  ියරවීගම් දි පස තුියටට වො ඉ ළින් සිටින ගසේ මිශ්රණගයන්
වලව්  ියරවිය යුතුයි.

බදුන් වලට ාුව කරන ලද පැල
ග ගසේ කිරීග න් පස ග ොදින් වග්  තැන්පත්මක වී නිසා වල තුලට කිඳා බැසී ක් සිදු ගනොගේ. මිශ්රණය
ුරරවා සතියකට ප ණ පසු පැල සිටුවයි.

දපොදහොර දෝදිම
පැල සිටුවී ට ගපර පස් ස ඟ මිශ්රකර මක් වලකට ගපොග ොර ්ර ාණය ගයොදන්න. ුඩො පැල සඳ ා
ගපොග ොර ගයොදන විට ගගසහි කගඳේ සිට ගස.මී. 15-20ක් ප ණ දුරකින් වැඩුණු ගස් සඳ ා ගගසේ අතු
විහිදි ඇති සී ාවට ගපොග ොර ගයොදන්න.

ගයොදුව ලබන රසායනික ගපොග ොර

නල සම්පා

ෝ

රිත ශාකයක් බැවින් වර්ධක කාලය ුරරා ජලය අවශ ් වුවත්මක විගශඅෂගයන් ්  ියගපන ා ඵල
ටගන්නා කාලගේ ග ොදින් ජලය තිබිය යුතුයි. නැතග ොත්මක ්  ා ුඩො ගගඩි ැලී යා සිදුගේ.

වල් මර්ධ ෝ
ගස් වටා ්රගද්ශය ව්  පැලෑටිවලින් ගතොරව තබාගත යුතු අතර අගනක් ගකොටස්වල ව්  පැලෑටි ඝනව
වැඩී ඇත්මකනම් කැතිවලින් ග ෝ උදළුවලින් කපා ඉවත්මක කල යුතුය.
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ගස අවට ්රගද්ශගේ ව්  ර්ධනය

ඇඹුල් ද ොඩම් අස්වැන්

අස්වැන්

(පැඟිරි කුලදේ ශාක)

ද ලීම

අස්වැන්න ගප.ව. 10.00ට ගපර ග ෝ ප.ව. 3.00න් පසුව ගනලා ගැනීග න් ගල් ගලහි තුියට ඇතිවන
දුඹුුව පැ ැ තත්මකත්මකවය අඩුකර ගත ැක. ග යට ග ේතුව ග
කාලය තුලදී පැඟිරි ග්රන්තිවලින් පැඟිරි
ියටවී ට ඇති ැකියාව අඩුවී යි.
ගගඩියට අව
ානියක් සිදුවන ගසේ ගනලාගත යුතුයි. පලත්ව නටුගේ ඉ ළින් ගගඩි ගවන්කරගත්මක පසු
ගනලාගත්මක ගගඩිවල නටුව ඉතා ත්මක ගකොටට සිටින ගසේ ියහියකින් ගවන්කල යුතුය. මග න් ගකොල
සිය් ලද ඉවත්මක කල යුතුයි.

ගනලාගත්මක ඇඹු්  ගදොෙම් අස්වැන්නක්
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