ගඩුගුඩා

ගඩුගුඩා (Lansone/ Rambai)

Order : Euphorbials
Family : Euphorbiaceae
Genus : Baccaurea Lour.
Sepcies : Baccaurea motleyana
(Muell.Arg)
ගඩුගුඩා මලයාසියාවට හා ඉන්දුනීසියාව ආවේණික ව ෝගයකි. වමම ව ෝගය ශ්රි ලාකාවට
මැවේසියාවවන් හඳුන්වා දීි ඇත.ශ්රි ලාකාවේදී ව 30-50 ක් පමණ පැ ණි වූ වමන්ම වය නිසි වල
වනොදන්නා ඉපැ ණි ගඩුගුඩා ශාකද දක්නට ලැවේ. වේවා සියේලම වාවේ බීජ පැළ මඟින් ප්රචාා ණය
ක න ලද ග ් වේ. ගඩුගුඩා ළමුන් වමන් වැඩිහිටියන් අත ද අතිශය ජනප්රිය ටමටන්න්  ව වන්න් අනන
පලතු කි. මහා පරිමාණවයන් වාණිජව වගා වනොකලත් වර්තමානවයහි ගඩුගුඩා ඳහා වවළදපවලහි
වහොඳ ඉේලූමක් ඇති නි ා ආර්ථීකමය වටිනාකමක් ඇත. අත මැදියන් ටමසින් අක්රමවත් වල අ ්වැන්න
වනලා වවළඳපලට යැවීමත් වේනුන් හා දඩු වේනන් ආදී තුන්වගන් අ ්වැන්නට සිදුවන හානිය
පාලනය කළ වනොහැකි නි ාත් වගොවීන් වමම ව ෝගය ආර්ථීක ව ෝගයක් වල
ැලකිේලට වගන
වනොමැත. එවමන්ම වමම ව ෝගය වැඩි දියුණු කිරීමට, ාවර්ධනය කිරීමට වහෝ දැනට තිවෙන ශාක
ගහණය හා එහි අ ්වැන්න නිසි වල ප්රවයෝජනයට ගැනීමට වැඩ ිළිවවවලක්ද වශීයය ම්ටටන්න් දක්නට
නැත. තායිලන්තය වැනි ටවල වැඩි දියුණු කළ උ ් ගඩුගුඩා ප්රවදද ඇත. ශාකව ප්රධාන කවඳහි හා
අතු දිගට පහළට එේවලන ව .මී. 30-60 ක් පමණ දිගැති කිණිති වල වපොකුරු වල මේ හා ඵල හටගනී.
මේ හා ඵල හටගත් ටමට ගඩුගුඩා ශාකය ඉතා අලාකා ය. ඉදුණු ගඩුගුඩා වල වත්භාවය අනුව
ටමටමධත්වයක් ඇති ව හඳුනාවගන ඇත. ව වණ ශාකයක් වල ද ගඩුගුඩා වගවත්තකට එක්ක ගත
හැකිය.
ගඩුගුඩා වල ආහා යට ගත හැකි වත් යුෂ හිත මාාශලය දුර්වර්ණ සුදු පැහැයක් ගනී. ග්රෑේ 5-9 ක්
පමණ රැති ඕවලාකා හැඩැති දුර්වර්ණ කහ පැහැති තුනී ඵලාව ණයක් හිත ඵලයකි. වමම ඵලය

ඇතුලත බික් 3-4 පමණ දක්නට ඇත. වමම බික් තුළ ඉතා තුනී වනොිළරුණු බීජ දක්නට ලැවේ. පැණි
හා ඇඹුේ
න්ශ්ර වූ, ඉතා
වත් ගඩුගුඩා ඵල වල බ්රික් ් අගය 15.9 - 20.0 ක් පමණ ඉහළ අගයක් ගනී.
ගඩුගුඩා වපොටෑසියේ හුල හා කැලරි ප්රමාණය අඩු පලතු ක් වල ද ැලවක්.

ගඩුගුඩා ඵලය

ප ෝෂණීය අගය
ගඩුගුඩා ඵලව මාාශල ේරෑේ 100 ක අඩාගු වපෝෂණීය අගය

ටමටන්න්  ව න්න් ග්රෑේ

55

කැේසියේ න්න් ග්රෑේ

2

වපො ්ප

20

් න්න් ග්රෑේ

තයන්න් න්න් ග්රෑේ

0.03

යිව ොප්වලටමන් න්න් ග්රෑේ
0.09

පේශගුණික අවශයතා
උෂ්ණත්වය හා ආර්ද්රතාවය හිත නිවර්තන හා උප නිවර්තන කලාීයය ටවල ගඩුගුඩා වගා කළ හැකිය.
ගඩුගුඩා ශ්රි ලාකාවේ වතත් කලාපවයහි වහොන්න් වගා කළ හැකිය. ගේපහ, වකොළඹ, ත්නපු හා
කෑගේල දි ්ත්රික්ක වල වමම ව ෝගය වගවතු වගාවක් වල
හුලව දක්නට ලැවේ.වහොන්න් ජලය
ැ යන ටමශාල පාාශු ප ා යක වමම ව ෝගය වගා කළ හැකිය. ගාගා, ඇල වදොල ආශ්රිත ඇවිටමයේ ප
වඩාත් හිතක ය.

ප්රචාාණයය
බීජ මගින් පහසුවවන් ප්රචාා ණය කළ හැකිය. එව ම ශධ කිරිම හා වායව අතු ැීම මගින්ද ප්රචාා ණය
කළ හැකිය. ගඩුගුඩා ජායාාගී හා පුමාාගී ශාක වල ද පවතියි. එවහයින් සිටුවීම ඳහා සුදුසු මේ
ශාකයකින් වර්ධක ප්රචාා ණය මගින් ක ් ක ගත් පැළ සිටුවීම සුදුසුය. වායව අතු ැීම හා කූඤ්ඤ
ශධය ගඩුගුඩා ඳහා වඩාත් ාර්ථක වර්ධක ප්රචාා ණ ක්රමයන් වේ.
ගඩුගුඩා බීජ වල බීජ සුප්තතාවයක් වනොමැති ැටමන් බීජ පැළවීවේ හැකියාව ඉක්මනින් හීන වේ. එම නි ා

ඵලවයන් බීජ ඉවත් කළ ටමග සිටුටමය යුතුයි. බීජ සිටුවා ති 2 කට පසු බීජ ප්රව ෝහණය ආ ේභ වේ.
ගඩුගුඩා ව න්න් වර්ධනය වන ව ෝගයකි. එවහයින් ව ෝගය උපරිම වර්ධනයට පත්වන තුරු වවනත්
ව ෝග මඟ අතුරු වගාවක් වශවයන්ද වගා කළ හැකිය. පළමු ව ව හිදී 50%-70% පමණ ව වණ
අවශයවේ.

අස්වැන්න
බීජ පැළයකින් අ ්වැන්න ල ා ගැනීම ඳහා ව 10 ක් වහෝ ඊට වැඩි කාලයක් ගතවේ. වර්ධක
ප්රචාා ණය මගින් ල ා ගන්නා පැළ වහොන්න් නඩත්තු ක න්වන් නේ ව
5-6 කින් පමණ අ ්වනු
ල ාගත හැකිය. ඵල හිත රැහැන් වල ගඩුගුඩා අ ්වනු වනලාගනු ලැවේ. ඵලාව ණය ලා වකොළ හා ලා
දුඹුරු පැහැයට හුරු කහපාට වූ ටමට අ ්වනු වනලා ගැනීමට වඩාත් සුදුසු තත්ත්වය වේ. අ ්වනු වනලීවේදී
ශාකයට නැග රැහැන් වල ම ගඩුගුඩා වනලා ඒවා වගෝනි වල වහෝ එවැනි වවනත් ආ ක ෂිත ෑගයක
වහෝ දුනක අසු ා ප්රවේශවමන් වපොළවට එවීවමන් අ ්වැන්නට හානි වනොවන ව ගඩුගුඩා වනන්ය
හැකිය. වමයින් අ ්වැන්වන් ගුණාත්මය ආ ක්ෂි ත වන අත එයින් වැඩි ආදායමක්ද ල ා ගත හැකිය.

භාවිත
ගඩුගුඩා නැවුේ පලතු ක් වල ආහා යට ගතහැකි අත ම වමම පලතුරු මඟින් ජෑේ, වජන්, අච්චාාරු,
චා්ටනි හා වයින් ද නිෂ්පාදනය ද කළ හැකිය. ඉහත ටම ්ත කළ අයුරින් ගඩුගුඩා ශාකව මේ හ ඵල
වපොකුරු රැහැන් වලසින් එේවලන්න් හටගැනීමත්, ව වණ ල ාදීමත් යන කරුණු නි ා වගවතු හ
උදයාන අලාක ණය ඳහා උ ත ශාකයක් වල ද හැන්න්ටමය හැකිය.

