අන ෝදා (Anona)

Order : Magnoliales
Family : Annonaceae
Genus : Annona Corr. Serr
Species : Annona cherimola Miller. චෙරිච ෝයා
Annona muricata L. කටු අච ෝදා
Annona reticulata L. (වැලි අච ෝදා)
Annona squamosa L. (සීනි අච ෝදා)

කටු අන ෝදා

වැලි අන ෝදා

සීනි අන ෝදා

නෙරින ෝයා

රසවත් හා ගුණවත් පලතුරක් චලස චලොව පුරා ජ ප්රියව ි අ අච ෝදා වල ශේච ග නණ ාව. ශ රී
ලංකාචේ චනවතු ආශ්රිතව ව ින් ශේච ග . හිපයක් වයාප්තවතව ව ිතව ශ වතාත් ජ ප්රිය ශේච ගය ව්ච් කටු
අච ෝදා (Annona muricata&නශ චෙරිච ෝයා (Annona cherimola Miller.), සීනි අච ෝදා (Annona
squamosa L.) වැලි අච ෝදා (Annona reticulata L.) සහ ිටිච ෝයා (සීනි අච ෝදා සහ චෙරිච ෝයා
ශේච ග වල චදමුහු . ) ය ශේච ගද අප චනවතු වල ජ ප්රිය පලතු ව චේශ ච
අච ෝදා ශේච ග පප
ශේදයාත් කව ශේශේධත්වයක් චප්ව අතව ර ශේච ගචය් ඵලචේ හැතය සහ ඵලාවරණචේ ස්වපපය ි
ශේච ග ි. ච ක චව්කර හඳු ා නැනී ට ඉවහල් චේශ
අන ෝදා පුෂ්ප

නෙරින ෝයා

කටු අන ෝදා

වැලි අන ෝදා

සීනි අන ෝදා

අන ෝදා ඵලය
කටු අන ෝදා (Soursop)
කටු අච ෝදා චහෝ කටු ආතව ා චලස හඳු්ව ච හි ඵලය චකොළ පැහැ අනශ ච ොචහෝශේට ඕවලාකාර චහෝ
අක්ර වත් හැතයක් නනිශ ඵලාවරණචේ කටු වැනි ච රීම් දක් ට ිතව ශ ිඹුල් මිශ්ර පැි  රසය. ් ුතතු ුතග
වලි් පි වණු සුදු පැහැ අ චකදි ස්වාභාවය. ් ුතතු පල්පය ඉතව ා රසවත්යශ
වැලි අන ෝදා (Bullock's heart)

ච ොචහෝශේට හෘදාකාර හැතයක් න් ා වැලි අච ෝදා ඵලචේ ඵලාවරණය දුඹු ව පැහැයට හු ව කහ
පැහැ අයශ ඵලාවරණය ඕවලාකාර හැත වලි් සලකුණු වී ි අ මුත් ච රීම් දක් ට ච ොලැචේශ
චම්වාචේ අවර්ණ රසවත් පල්පය ක්රීම් ආකාර ව අතව ර ිහි වැලි ආකාර ල්ක ය චකොටස් අතංගු චේශ
වැලි ආතව ා චලසද ච ය ජ වහචර්දී හඳු්වනු ල නශ
සීනි අන ෝදා (Sugar apple, Sweetsop)
සීනි අච ෝදා, සීනි ආතව ා හා සීතව ප්තවපලම් චලසද හඳු්වනු ල නශ ච ොචහෝදුරට රවුම් හැතැ අ සීනි අච ෝදා
ඵලය ඳුළු චකොටස් පිට අ් චව්කර හඳු ානතව  හැ.  පරිදි පැහැදිලි රවුම් චහෝ ඕවලාකාර හැතැ අ
ච රීම් වලි් චව් වී ිතව ශ චම්වා චකොළ හා දම් පැහැ අ වර්න චදක. ් දක් ට ි අ අතව ර අනිකුත්
අච ෝදා වර්න හා සසඳ ශේට ප්ර ාණචය් කුතායශ
නෙරින ෝයා (Cherimoya)
ච හි ඵලය ච ොචහෝශේට හෘදයාකාරයශ ඵලාවරණය ලා චකොළ පැහැ අයශ ිහි ි අ ච රීචම්
චකෝණාකාරයශ ච හි ක්රීම් පැහැ අ පල්පය චජලි ය ස්වාභාවයක් නනීශ ඉතව ා රසවත් පලතුර. ශ
ඇටින ෝයා (Atimoya)
චෙරිච ෝයා හා සීනි අච ෝදා වලට අතව ර ැදි ලක ගණ චප්වනශ
ච ය චපෝගය ගුණචය් ඉහළනශ

ැවුම් පලතුරක් චලස වතාත් ප්රෙලිතව 

අන ෝදා ඵලනේ ාාංශලය ග්රෑම 100 ක අඩාංගු නපෝෂණීය අගය පහත දැක්නේ.
නපෝෂණීය අගය

කටු අන ෝදා

සීනි අන ෝදා

වැලි අන ෝදා

නෙරින ෝයා

ක් අය . ශ කැලරි
ජලය ග්රෑම්

61.3 - 53.1 -

88.9 - 95.7

80 - 101

-

82.8

69.8 - 75.2

68.3 - 80.1

74.6 - 77.1

චප්රෝටීන්් ග්රෑම් -

1.0

1.5 - 2.3

1.17 - 2.47

-

චම්දය ග්රෑම්
කාච ෝහනඩ්චර්ට
ග්රෑම්

0.97

0.2 - 1.1

0.5 - 0.6

18.2

14.63

19.1 - 25.1

20 - 25.2

18.2

තව ්තු ග්රෑම්
ඛි ජ ලවණ මිලි
ග්රෑම්

0.79

1.14 - 2.50

0.9 - 6.6

1.5 - 2.0

0.60

0.55 - 1.34

0.5 - 1.11

0.61 - 0.7

කැල්සියම් මිලි ග්රෑම් 10.3
චපොස්පරස් මිලි ග්රෑම් 27.7

19.4 - 44.7

17.6 - 27

21.7 - 32.0

23.6 - 55.3

14.7 - 32.1

30.2 - 37.0

යකත මිලි ග්රෑම්

0.64

0.28 - 1.34

0.42 - 1.14

0.5 - 0.80

ශේටමි් ඒ මිලි ග්රෑම්

-

5-7 UI

0.0 - 0.018

-

තව යමි් මිලි ග්රෑම්

0.11

0.10 - 0.13

0.075 - 0.119

0.11 - 0.01

0.113 - 0.167

0.086 - 0.175

0.11 - 0.14

රනච ොප්තවචලශේ් මිලි
0.05
ග්රෑම්

නියැසී් මිලි ග්රෑම්

1.28

ිස්චකෝබික් ිසිඩ් 29.6

0.654 - 0.931

0.528 - 1.190

0.9 - 1.02

34.7 - 42.2

15.0 - 44.4

5.0 - 16.8

(UI-අ්තව ර්ජා අක ඒකක)

නේශගුණික අවශයතා
අච ෝදා ච ොචහෝ ශේට නිවර්තව  හා උප නිවර්තව  චේ ගුණයක් සහිතව  ප්රචේ වලට වතා චයෝනය චේශ කටු
අච ෝදා උග්ණත්වය චසල්සියස් අං ක 18 ට වැඩි, වසර පුරා පැ අ වණු මිලි මීටර් 1500 කට වතා වැඩි
වර්ගාපතව  යක් ි අ, මුහුදු ට්ටචම් සිට මීටර් 1500 ක් දක්වා වූ ප්රචේ වලට වතා සුදුසුචේශ චෙරිච ෝයා
උග්ණත්වය චසල්සියස් අං ක 22 ට අඩු, මීටර් 900 - 2500 දක්වා වූ උස් බිම් වල වනා කළ හැ.  අතව ර
අධික ආර්ද්රතව ාවයට රචරොත්තු ච ොචේශ වැලි අච ෝදා ආර්ද්රතව ාවය වැඩි ප්රචේ වලට වතා සුදුසු වුවත් අර්ධ
ශුග්ක ප්රචේ වලද චහොින් වැචේශ සීනි අච ෝදා වලට වතාත් සුදුසු ව්ච් පරිසර උග්ණත්වය වැඩි,
පහත් බිම් ප්රචේ ය්යශ අච ෝදා වනා . රී ට වතාත් උචිතව  ව්ච් පීශිච් අනය 5 - 10 ක් ප ණ ව
චහොින් වාතව  ය හා ජලවහ ය සිදුව පස. ශ වැලි අච ෝදා යනු නිස ව පසක වුවද චහොින් වනාකළ
හැ.  ශේච ගය. ශ ිචස කටු අච ෝදා සහ සීනි අච ෝදා වැලි පචස සිට ැටි පසක් දක්වාවූ ශේශේධ වූ පාංශු
පරාසයක වනා . රීචම් හැ. යාව පව අනශ

වයාප්තියය
කටු අච ෝදා හා වැලි අච ෝදා වතාත් හුලව දක් ට ිත්චත් රී ලංකාචේ පහතව රට හා ැදරට චතව ත්
කලාපචේයශ සීනි අච ෝදා පහතව රට ශේයළි කලාපචේ හා චවරළ ආශ්රිතව  ප්රචේ වල හුලව වයාප්තවතව  වී ිතව ශ
චෙරිච ෝයා වතාත් චහොින් පැ අරී ිත්චත් ධය කඳුකරයට අයත් උස්බි ම් වලයශ

ප්රොණයය
අච ෝදා ප්රොරණය සඳහා ීජජ හා පැළ ේධ . රී චයොදා නතව  හැ. යශ ීජජ ප්රචරෝහණයට ාසයක් ප ණ
නතව ව අතව ර සා ා යචය් 90-95% ක් ප ණ ප්රචරෝහණ ප්ර අ තව යක් ල ානතව  හැ. යශ ීජජ වල
ජීවයතව ාවය ඉක් නි් අඩුව
ැශේ් ීජජ ඵල වලි් ඉවත් කළ වහා ප්රචරෝහණයට භාශේතව ා . රී වතා
සුදුසු චේශ සියළු අච ෝදා වර්න ේධ . රී
ගි් සාර්ථකව ප්රොරණය කළ හැ.  අතව ර කූඤ්කද ේධ
ක්ර ය වතා සාර්ථක ක්ර යනශ ච හිදී චතව ෝරානත් සුදුසු ේ ාකය. ් ල ානත් අනුජ, අච ෝදා ග්රාහක
ාකයකට
ේධ . රී සුදුසුයශ
ඳු් කළ චෙරිච ෝයා ේධ පැළයක් චෙරිච ෝයා ීජජ පැළ

නණෝග හා පළින ෝධ
ක්චගත්රචේදී අච ෝදා වනාවක වතාත් දක් ට ලැචඛ චරෝනය වනුචේ පසු ැරී න (Dieback) මුත්
වනාව
ාව පවත්වා නැනීච ්, අතු කප්තවපාදුව ච ගි් ච
චරෝනය ර්ද ය කළ හැ.  අතව ර, ඉතව ා
අවදා ම් අවස්ථාවලදී සුදුසු දිලීර ා කයක් චයදීච ් පාල ය කළ ුතතුයශ
අච ෝදා වනාවට වතාත් හානිදායක චකොරචපොතු කෘමී් ර්ද යට ක්චගත්ර සනීපාරකගක ක්ර ,
චකොරචපොතු කෘමී් සූරා ඉවත් . රී වතාත් පහසුචව් චයොදානතව  හැ.  අතව ර පාල ය . රී අපහසු ශේට
සුදුසු කෘමි ා කයක් භාශේතව ා කළ හැ. යශ

ි්ත්රැක්ච ෝස් චරෝනය අච ෝදා ඵල වල ගුණාත් යට හානි කරනශ චම් සඳහා ක්චගත්රචේදී නස් නිසි
චලස තත්තු . රීච ් නසට
ාව හි විළිය ලැචඛ චස අතු කප්තවපාදු . රීච ්, නිසි පරිදි ජලය හා
චපොචහොර සැපයීච ් චරෝනය පාල ය කරනතව  හැ. යශ

අස්වැන්
අච ෝදා වල රසය නිසචලස ශේඳී ට ම් නිවැරදි පරි තව  අවධිචේදී ඵල ච ලානැනී සිදුකළ ුතතුයශ ඒ
සඳහා ඵලාවරණචේ පැහැය හා ච රීම් වල ස්වාභාවය චව ස් වී හඳු ා නැනී වැදනත් චේශ ච හිදී කටු
අච ෝදා ඵලචේ පි වණු වත්, ඵලාවරණය තව ද චකොළ පැහැචේ සිට ලා කහ චකොළ පැහැයට
චව ස්වී ත්, ච රීම් ස්වාභාවය අඩුවී ඵලාවරණය තව ර ක සුමුදු තව ත්ත්වයකට පත්වී ත් දැක්ශේය හැ. යශ
අච ෝදා වල පසු අස්වනු හානිය අව කරනැනී ට චහොදි් පැසුණු චනඩි ආරකෂිතව ව ච ලාචන
ාහිරාවරණයට හානි සිදුච ොව චස චපට්ටි වල අසුරා, ප්රවාහ ය . රී වතා උචිතව  චේශ සා ා ය
තව ත්ත්ව යටචත් ඉදුණු අච ෝදා න තාචකොට තව  ා නැනී අපහසුයශ

භාවිත
අනස්ක්රීම්, පලතු ව ීජ වැනි අනය වැඩිකළ නිග්පාද සැකසී සඳහා කටු අච ෝදා භාශේතව ා චේශ ඉදුණු කටු
අච ෝදා පල්පයට, ජලය හා අව ය ප ණ සීනි ික් කර නැනීච ් කගි කව රසවත් පලතු ව ීජ ක්
සකස් කරනතව  හැ.  චේශ ිච ් කල්තව  ානතව  හැ.  පරිදි ද ච චලස අච ෝදා ීජ සකස් කරනතව  හැ. 
අතව ර චකෝඩියල් චලසද සකස් කරනතව  හැ. යශ අච ෝදා ාකචේ පත්ර, මුල්, කඳ, ඵල හා ීජජ වල අතංගු
ජජව ශේදයාත් කව වැදනත් රසායනික සංුත අය නිසා අසාසාරය, ල ේධය, ස්ධි ඉදිමී , ආහාර ශේගවී ,
ව ය, අකෂි චරෝන, සචම් චරෝන, දියවැඩියාව හා වකුනඩු ආශ්රිතව  චරෝනා ාධ නිවාරණය සඳහා අච ෝදා
ාක චකොටස් රසු චලස චයොදා නනීශ අච ෝදා මුල් හා පත්ර වල අතංගු රසායනික ද්රවය පිළිකා ර්ද ය
. රීචම් ප්රභවයක් චලස භාශේතව ා කළ හැ.  වට චසොයාචන ිතව ශ අච ෝදා මුල්, පත්ර හා ීජජ වලි්
ල ාන් ා නිස්ස ාරක, ජජව පළිච ෝධ ා ක චලස භාශේතව ා . රීචම් හැ. යාවද හඳු ාචන  අචේශ
අතු වපසට සීනි අච ෝදා කටු අච ෝදා

ැවුම් පලතු ව ීජ ක්

