ඩ්රැගන් පෘට ් (Dragon Fruit)

(Hylocereusundatus)
ඩ්රැගන් පෘට් ෘ Hylocereusundatus) කැක්ට සිටේෘ Cactaceae) කුලයටෘඅයත් අපිශාකෘටලසෘවැටෙනෘබහුෘ
වාර්ෂිකෘශාකයකි.ෘමධ්යමෘාාෘකකුු ෘමටමිකකාට ෘස්භවවයෘු ටලසෘසැලටකනෘටමමෘශාකයෘඑහිදීෘපීතායෘ
Pitaya) යනෘනමි පෘාදු පවනුෘලැටේ.ෘමෑත වාගන්ටේෘසිටෘසීඝ්රටය පෘ්රචලිතතවනෘකැක්ට සිටේෘකුලටේෘ
සාමාජිකයාෘවනෘටමම ඩ්රැගන් පෘට් ෘශාකයෘකැනටෘටටට නාමය, තායිල පතය, මැටේසියාව, ඊශ්රායලයෘීදී
රටවේෘරාශියකෘීර්ථිකෘටබෝගන්යක්ෘටලසෘවගන්ාෘටකටර්.
ඩ්රැගන් පෘට් ෘශාකයෘලාකාට කෘපනරියෘටවමි පෘටවන නෘඅතරෘටාතරටෘටතත් කලාටටේත්, අතරමැදිෘ
කලාටටේත්ෘඅන ටර්කෘපලෘස්භටාකනයෘයටටත්ෘටටයිතෘකලාටටේත් සාර්ථකවෘවගන්ාකලෘාැක.ෘටමමෘවගන්ාවෘ
දියුු ෘකිරීමෘසකාාෘක්ෂිකර්මෘටකටාර්තට්භ පතුට කැනටෘටර්ටේෂණෘකටයුතුෘටකරීටගන්නෘයයි.

ප්රයෝජන
ඩ්රැගන් පෘට් ෘටලතු ශෘශාකයක්ෘටම පමෘටටසිතු ශෘශාකයක්ෘටලසකෘපනරියය.ෘයලය ඉදුු ටටටෘටකිත පමෘ
ීාාරයටෘගන්තෘාැකිය.ෘඑටසේමෘටමයෘපෑ්භ, අයිස්ක්රී්භ, ටපිත, ටලතු ශෘයුෂෘාාෘවයි පෘවැනිෘඅතු ශෘනිෂ්ටාකනෘ
සෑදීමටකෘටයොකාගන්තුෘලැටේ.ෘමීටෘඅමතරව ඩ්රැගන් පෘට් ෘමලෘපිපීමටෘටටරෘටටොටාො  අෘඅවස්ථාට ෘ
වයාාපනයක්ෘටලසෘසකස්කර ීාාරයටෘගන්තෘාැක.
ටමමෘටලතුර ීාාරයටෘගන්ැනීටම පෘීාාරෘදිරවීට්භෘාැකියාවෘවැඩිටකටර්.ෘඑටසේමෘටමයටෘපිළිකාෘමර්ධ්නය
කිරීමෘාාෘදියවැඩියාව,  ශධිරෘටකොටලස්ටටරෝේෘ්රමාණයෘාාෘ ශධිරෘපීෙනයෘටාලනය කිරීට්භෘඖෂධීයෘ
ගුණයක්ෘමන ෘබවෘසකා පෘට .

යටජෂණෘගුණෝ
ඩ්රැගන් පෘට් ෘඉදුු ෘයලටේෘීාාරයටෘගන්තෘාැකිෘටකොටස්ෘෑ්භෘ100ෘකෘඅොගුෘද්රවය

1

පලයෘෑ්භ

82.5

- 83

ට්රෝටීන් පෘෑ්භ

0.159

- 0.229

ට්භකයෘෑ්භ

0.21

- 0.61

කළත පතුෘෑ්භ

0.7

- 0.9

කැටරොටි පෘමිිත.ෑ්භ

0.005

- 0.012

කැේසිය්භෘමිිත.ෑ්භ

6.3

- 8.8

ටටොස්ටරස්ෘමිිත.ෑ්භ

30.2

- 36.1

යකෙෘමිිත.ෑ්භ

0.55

- 0.65

ටටටමි පෘB 1ෘමිිත.ෑ්භ

0.28

- 0.043

ටටටමි පෘB 2ෘමිිත.ෑ්භ

0.043

- 0.045

ටටටමි පෘB 3ෘමිිත.ෑ්භ

0.297

- 0.43

ටටටමි පෘC මිිත.ෑ්භ

8.0

- 9.0

තයමි ප මිිත.ෑ්භ

0.28

- 0.30

රයිටබොප්ටේටට පෘමිිත.ෑ්භ

0.043

- 0.044

නයසි පෘමිිත.ෑ්භ

1.297

- 1.30

අළුෘෑ්භ

0.28

-

ටවනත්ෘෑ්භ

0.54

- 0.68

ටමහිෘඉදුනුෘයලටේෘමාාශලයෘටටටමි පෘවිත පෘටටොටාොසත්ය.
ප්රයේද
කැක්ට සිටේෘකුලටේෘායිටලොටසරස්ෘටටටශේෂෘ Hylocereusspp) ාාෘටසිතනිටසරස්ෘටටටශේෂ
(Selenicereusspp) වලෘ්රටදකෘාාෘටකුහහු පෘ්රටදකෘටලෝකටේෘටටටටධ්ෘරටවලෘීර්ථික වගන්ාෘටලසෘ
ටටටශේෂටය පෘවගන්ාෘටකටර්.ෘට්භෘසියේලෘටටොදුට ෘඩ්රැගන් පෘට් ෘටලසෘසැලකුවක ටටටශේෂටය පෘවගන්ාෘටකටර්.ෘ
ට්භෘසියේලෘටටොදුට ෘඩ්රැගන් පෘට් ෘටලසෘසැලකුවකෘටටටශේෂටය ප ඩ්රැගන් පෘට් ෘටලසෘසකා පෘව පට පෘ
ායිටලොටසරස්ෘඅ පටේටස්ෘ Hylocereusundatus) ය.
හයිය ොයෙරේෘඅ පයේටේ

2

ටමයෘටටසිතු ශෘශාකයක්ෘටලසකෘපනරියය. ඉදුු ෘයලයෘකිටලෝෘෑ්භෘ1ෘක්ෘටාෝෘඊටෘවැඩිය.ෘයලටේෘටටොත්තෘ
රතුටාටය.ෘමකයෘසුදු ටාටෘවනෘඅතරෘටටනිටටකෘටටට ප.ෘකටේෘක අෘඅඩුය.ෘඩ්රැගන් පෘට් ෘ Dragon Fruit), පිතායාෘ
Pitaya) ස්ටටෝටබිකෘටටයාස්, (Strawberry Pear) යනෘන්භෘවිත පකෘසකා ප ව පට පෘටමමෘටටටශේෂයයි.
හයිය ොයෙරේෘයටොලිරයිෙේෘ(HylocereusPolyrhizus)

ටමහිෘයලටේෘබරෘකිටලෝෘෑ්භෘ1ෘටමණෘවනෘඅතරෘඑහිෘටටොත්තෘරතුටාටයෘමකයෘතකෘරතුටාටය.ෘකටේෘක අෘ
වැඩිය.
යෙලිනියෙරේෘයෙගන්ලි පතේෘ(Selenicereusmegalanthus)
ටමහිෘඉදුු ෘයලටේෘටටොත්තෘකාටාටය.ෘමකයෘසුදුෘටාටය.ෘකාෘපිතායාෘ Yellow Pitaya) ටලසෘටමයෘ
ාදු පවයි.ෘඉාතෘටටටශේෂෘතුටනහිමෘයලටේෘමකටයහිෘටටසි ශු ෘකුොෘකළුටාටෘමට මත.

යේශගුණිකෘඅවශයතා
ඩ්රැගන් පෘට් ෘටටතොක්ෘකුලටේෘශාකයක්ෘනිසාෘඑයටෘනියගන්ය, දුර්වලෘටාාශුෘතත්වෘාාෘඅඩු උෂ්ණත්වයෘකැරීට්භෘ
ාැකියාවක්ෘමත.
නුහත්ෘවගන්ාවටෘවොත්ෘඋචිතෘව පට පෘ20 - 30 oCඋෂ්ණත්වය ටවන නෘටටයිතෘඝර්මෘකලාපීයෘටේශගුණයකි.ෘ
එටසේමෘවර්ෂාටතනයෘමිිතෘලීටර්ෘ500 - 1500 ාාෘටැාැදිිතෘටටයිතෘාාෘටතත්ෘටේශගුණිකෘතත්වෘමා ශටව පෘ
මා ශවටෘන බීමෘවො ටයෝගන්යය.ෘශාකයටෘටාොදි පෘහි ශෘඑළියෘඅවශයෘුවත්ෘඅධිකෘඋෂ්ණත්වයෘදිගුකලක්
ටැවතීමෘශාකයටෘහිතකරෘටනොවනෘඅතරෘඑවැනිෘඅවස්ථාවලෘටසවනෘසැටයීමෘඅවශයෘට .

ටෙෘහාෘන ෝ
ඩ්රැගන් පෘට් ෘවගන්ාවෘසකාාෘටාොදි පෘපලෘවානයෘවනෘටසක්ෘන බීමෘඅතයවශයය.ෘඑටසේම ශාකයෘකාබනිකෘද්රවයෘ
සකාාෘටාොදි පෘ්රන චලාරෘකක්වනෘඅතරෘටටසේෘවැිතෘ10 - 30 % ටමණෘන බීමෘඉතාෘටාොකය.ෘටමමෘශාකයෘවැිතෘ
සහිතෘටටසේකෘසාර්ථකවෘවැට .

යරජට ෘද්රවයෘෙකොෘගන්ැීෙ
සි අවීමටෘඅවශයෘටැලෘටාතෘටලසෘනිටකවාගන්තෘාැක.
3

1. කඩුෘකැබිතෘටැලෘකිරීටම පෘ-ෘසාමානයටය පෘටැලෘනිටකවාගන් පට පෘටමමෘ්රමටයනි.
2. බීපෘටැලෘ-ෘබීපෘටැලෘකිරීටම පකෘටැල නිටකවාගන්තෘාැකිෘුවකෘීර්ථිකෘවගන්ාව පටෘට්භවාෘටයොකාගන්නුෘ
ටනොලැටේ.ෘටාේතුවෘයලෘාටගන්ැනීමට දිගුෘකාලයක්ෘගන්තවීමත්ෘම ෘශාකටේෘන බුු ෘලක්ෂණෘටැලවලෘටවනස්ෘ
ටටයෘාැකි නිසාත්ය.

දඩුෘකැබලිවලි පෘටැ ෘනිටදවාෘගන්ැීෙ

ටතෝරාගන්ත්ෘයලෘකරණෘම ශාකවිත පෘකඩුෘගන්බාගන්තෘයුතුය.
ට්භවාෘටස.මී.ෘ15 - 20 ටමණෘදිගන්ෘකැබිතවලටෘකටාෘබදු පෘකිරීමටෘටටරෘදිනෘ1 - 2 ටමණෘටටයිතෘස්ථානයකෘ
ගන්බොකරෘතැබියෘයුතුය.
ඉ පටසුවෘටමමෘකඩුෘකැබිතෘටාොදි පෘපලවානයෘවනෘබදු පෘමිශ්රණයකි පෘපිරුෘබදු පවල සිටවනුෘලැටේ.ෘ
බදු පෘපිරවීමෘසකාාෘටටයිතෘටගන්ොමෘ:ෘමතුපිටෘටස්ෘ:ෘවැිතෘ:ෘ1 : 1 : 2 මිශ්රණයක්ෘටයෝගන්යය.ෘටමමෘබදු පෘසාමානයෘ
ටතතමනෘතත්වටේෘටසවට පෘතැබීටම පෘකඩු කඩුෘකැබිතවලෘුහේෘඅේකවාෘගන්නුෘලැටේ.
කඩුෘකැබිතවලෘඅතුෘිකකිිතකෘවැඩීටම පෘටසුෘඒවාෘටිකසරයටෘහු ශකිරීටම පෘඅනතු ශවෘසි අවීමටෘටයොකාගන්නී.

සිටුවීෙ
ුහේෘමේකුෘකඩුෘකැබිතෘසි අවීමෘසකාාෘමීටර්ෘ2 x 2 ටරතරයටෘටස.මී.ෘ60 x 60 x 60ෘ්රමාණයටෘවලවේෘ
කටාගන්තෘයුතුය.ෘඑමෘවලවේෘමතුපිටෘටස්, දිරූෘටගන්ොමෘටාෝ ටකෝභටටෝස් ෘකිටලෝෘෑ්භෘ10 - 15ෘාාෘසුටර්ෘ
ටටොස්ටප් ෘෑ්භෘ100ෘසහිත මිශ්රණයකි පෘුරරවාෘකඩුෘසිටවනුෘලැටේ.ෘටටසේෘපලෘවානයෘදුර්වලෘන්භෘවටේෘ
ටතුලට කුොෘගන්ටෙොේෘකැබිතෘත  අෘ1 - 2ෘකමාෘඉාතෘමිශ්රණයටෘඅමතරවෘවැිතෘ්රමාණයක්ෘක කලව්භකරෘවලෘ
ුරරවාගන් පන.

ගන්ේෘපුහුණුෘකිරීෙ
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ටමමෘශාකයෘඅධ්ාරකයකෘඋටකාරටය පෘඉාලටෘවැටෙනෘනිසාෘටැලයෘීස පනටේෘ5' - 6' උසෘලී ටාෝෘ
ටකො පක්රී ෘකනුවක්ෘසි අටටයෘයුතුය.ෘවැටෙනෘකකෘකනුවටෘගන්ැටෘගන්සමි පෘශාකයෘඉාලට වැඩීමටෘසැලැස්ටටයෘ
යුතුය.ෘකටේෘවැටෙනෘවායවෘුහේෘමගි පෘශාකයෘීධ්ාරකයටෘතදි ප අේලාෘගන්ැනීමෘසිදුට .ෘඉාලටෘවැටෙනෘ
කටක පෘාටගන් පනාෘටාර්ශ්ටටකෘකක පෘසීමාෘකලයුතු අතරෘ්රධ්ානෘ්රධ්ානෘකක පෘ2/3ෘටමණක්ෘවැඩීමටෘඉෙටේ.ෘ
එනිසාෘකනුවෘමතෘවැටෙන ්රධ්ානෘකක පෘවලෘටාතෘටාර්ශ්ටටකෘකක පෘවික පෘවරෘඉවත්ෘකලයුතුය.
ීධ්ාරකටේෘුහදුට පෘ2' ටමණෘඅරයෘමන ෘරු්භෘක්භබිෘරාුහවක්ෘසකසාෘගන්තයුතුෘඅතරෘකනුවට උඩි පෘවැඩීෘ
ටාතටෘඑේටලනෘඅතුෘට්භෘරුමෘමතෘසමතුිතතෘටදුරක්ෘලැටබනෘටලසෘුරහුු කර ගන්තෘයුතුය.

ය ඩෘයරජගන්
ටමමෘටබෝගන්යටෘටරෝගන්ෘාාෘටළිටබෝධ්ෘාානිෘඉතාෘඅඩුවීමෘටටටශේෂෘක ශණකි.ෘනුහත්ෘසමාරෘරටවලටෘදිලීරෘ
ටරෝගන්ෘවාර්තාෘවීෘමත.

ෙල්ෘහටගන්ැීෙ

ඩ්රැගන් පෘට් ෘවලෘමලෘරාරීයටෘපිටටනෘඅතරෘඑයෘසුකටෘහු ශෘක්රී්භෘටැාැන ය. ටටනුටම පෘකඩුුරේෘමලකටෘ
සමානෘවනෘටමයෘපිටටනෘටටටෘමන ෘසුවකෘක්මී පෘීකර්ශකයෘකර ගන්ැනීමටෘටාේතුට .ෘඅටෘරට ෘඅතරමැදිෘ
කලාටටේෘමේෘපිපීමෘඅට්රේේැමැයිෘසිටෘීර්භව ට .
මටලහිෘසු පකරත්වයෘනිසාෘQueen of night, Moon flower, Nobal woman ීදීෘඅ පවර්ථෘනාමෘවිත පෘඑයෘ
ාදු පවනුෘලැටේ.

ඵ ෘහටගන්ැීෙ
ඩ්රැගන් පෘට් ෘශකටේෘමේෘටටොටාො  අෘ Buds) ාටටගන්නෘදිනෘ40-50ෘටමණෘනැන න්භෘමේ පිපීෘදිනෘ30 - 35 දීෘ
යලෘට්භරීමෘසිදුට .ෘයලෘවාරයෘටනොවැ්භබර්ෘටමණෘවනෘටතක්ෘටවන න අතරෘඒෘකාලයෘතුලදීෘ5 - 6 වතාවක්ෘ
යලෘටනලාගන්තෘාැක.
ටනොට්භරූෘයලටේෘටටොත්තෘදිිතටසනෘසුළුෘටකොළටාටෘවනෘඅතරෘඑයෘට්භරීමත්ෘසමගන්ෘරතුෘටැාැයට ාැටර්.ෘ
ටමමෘටැාැයටෘාැරීෘදිනෘ4 - 5 ටමණෘයලෘටනලීමෘවොත්ෘසුදුසුෘුවත්ෘඅටනයනය කිරීට්භදීෘරතුෘටාටටෘාැරීෘ
දිනකටෘටසුෘයලෘටනලාෘගන්ැනීමෘසුදුසුය.ෘඅටෘරට ෘඅතරමැදි කලාටටේදීෘයලයකෘබරෘෑ්භෘ300 - 600ෘටමණෘ
ට .ෘවසරකටෘසාමානයෘඅස්වැ පන ටාක්ටයාරයකි පෘකිටලෝෘෑ්භෘ10,000ෘටමණෘට .
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යටොයහොරෘයෝදවීෙ
ඩ්රැගන් පෘට් ෘවනාරිතෘටටතොක්ෘකුලටේෘශාකයක්ෘනිසාෘකා පතාරෘතත්ත්වෘයටටත් වැටෙනෘටටතොක්ෘශාකෘ
වලටෘවොෘටටොටාොරෘාාෘපලයෘටයදීමෘඅවශයය.ෘටමමෘටබෝගන්යෘවගන්ාෘකිරීම සකාාෘටයොුහුටේෘමෑතකදීෘනිසාෘ
එයටෘඅවශයෘටටොටාොරෘතවමෘනිර්ටේශෘකරෘමත.ෘනුහත්ෘටාත ටටොටාොරෘ්රමාණය පෘටයදීටම පෘසාර්ථකෘ
්රන යලෘලබාගන්තෘාැක.
කාබනිකෘයටොයහොර
ඩ්රැගන් පෘට් ෘශාකයෘවර්ධ්නයටෘටටසේෘටාොදි පෘකාබනිකෘටටොටාොරෘන බීමෘවැකගන්ත්ය.ෘඑනිසා වසරකටෘ
ගන්සකටෘටයොකනෘකාබනිකෘටටොටාොරෘකිටලෝෘ15 සිටෘවසික පෘවසරෘකිටලෝෘ2 බැගි ප වැඩිකරෘඋටිකමයෘ
කිටලෝෘ20ෘකක්වාෘවැඩිෘකිරීමෘටයෝගන්යය.
රොෝනිකෘයටොයහොර
යලෘටනොකරනෘුහේෘකාලටේදීෘටටොටාොරෘටයදීම.ෘටැලෘසි අවාෘමාසයකටෘටසුෘාාෘසෑමෘමාසෘ04ෘකටෘවරක්ෘ
ගන්සකටෘටාතෘමිශ්රණයෘටයොක පන.




යුිකයාෘ-ෘෑ්භෘ72
සුටර්ෘටටොස්ටප් ෘ-ෘෑ්භෘ88
මියුිකටේ ෘඔෆ්ෘටටොටෑෂ්ෘ-ෘෑ්භෘ40

ඵ ෘදරණෘගන්ේෘෙඳහාෘයටොයහොර
යලෘකරණෘගන්ස්ෘසඳාාෘටටොටාොරෘටයදීට්භදීෘඅඩුෘනයිට්රප පෘ්රමාණයකුත්ෘවැඩිෘටටොටෑෂ් ්රමාණයකුත්ෘටයදීමෘ
උසස්ෘඅස්වැ පනක්ෘලබාගන්ැනීමෘවැකගන්ත්ය.ෘටමමෘඅවස්ථාට ෘටටොටාොර ටයදීට්භදීෘමේෘපිපීමෘීර්භවෘවීමටෘ
ටටරෘ අට්රේේඵෘයලෘවර්ධ්නයෘවනෘඅවධිටේෘ ලිිතෘැ අටගන්ෝස්තුඵෘාාෘඅස්වනුෘටනලාෘඅවසානටේෘ ටකසැ්භබර්ඵෘ
ටාතෘමිශ්රණයෘවරකටෘගන්සකට ටයොක පන.




යුිකයාෘ-ෘෑ්භෘ50
සුටර්ෘටටොස්ටප් ෘ-ෘෑ්භෘ50
මියුිකටේ ෘඔෆ්ෘටටොටෑෂ්ෘ-ෘෑ්භෘ100

වසරකටෘගන්සකටෘටයොකනෘුහළුෘටටොටාොරෘ්රමාණයෘවසරක්ෘටාසාෘෑ්භෘ225ෘබැගි පෘවැඩිකරමි පෘකිටලෝෘ1
1/2ෘක්ෘඋටිකමයක්ෘකක්වාෘටටොටාොරෘවැඩිෘකර පන.

න ෘෙම්ටාද ෝ
ටාොකෘඅස්වැ පනක්ෘලබාගන්ැනීමටෘටටයිතෘකාලටේදීෘපලයෘස්භටාකනයෘකිරීමෘඅවශයය.ෘඑටසේමෘටටයිතෘ
කලාටටේෘවගන්ාෘකර පට පෘන්භෘඅන ටර්කෘපලෘස්භටාකනයෘඅවශයය.

ගන්බඩාෘකිරීෙ
ඩ්රැගන් පෘට් ෘයලයෘ5 oCාාෘ90% HR යටටත්ෘදිනෘ40ෘටමණෘගන්බොකරෘතැබියෘාැක.ෘටමයටෘවොෘඉාලෘ
උෂ්ණත්වටේෘගන්බොෘකිරීටම පෘයලටේෘගුණත්වයෘසීඝ්රටය පෘටාතෘවැට .

යව ඳයටො
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ඩ්රැගන් පෘට් ෘටටටේය යෘරටවේෘරාශියකෘසීඝ්රටය පෘවයාප්තෘවනෘටාොකෘඉේමකමක් මන ෘටලතුරකි.ෘටේය යෘ
ටවළකටටොටේෘටමයෘපනරියෘටනොුවක, කීේස්ෘවැනි සුපිිකෘටවළක සැේවලෘටමමෘටලතු ශෘකිටලෝෘඑකක්ෘ ශ.ෘ
250 - 300 අතරෘුහකලකටෘඅලටටෘට .
අටෘරට ෘකැනටෘසීමිතෘටලසෘවගන්ාෘකරනෘටමමෘටබෝගන්යෘවයාප්තෘකිරීමටෘක්ෂිකර්ම අමාතයාාශටේකෘ
අවධ්ානයෘටයොුහවීෘමත.ෘකැනටෘටවන නෘඉේමකමටෘසිකලනෘටැලෘ්රමාණවත් ටනොවනෘනිසාෘටැලෘ
නිෂ්ටාකනයටෘවැෙසටානක්කෘක්රියාත්මකෘට .
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