කරඹ (Conker berry)

Order : Gentianales
Family : Apocynaceae
Genus : Carissa L.
Species : Carissa carandas L මහ කරඹ Carissa spinarum L. හීන් කරඹ
කරඹ පවුලට පඳුරු හහෝ කුඩා ශාක වලින් සමන්විත විහශේෂ 20 - 30 ක් පමණ අයත් හේ. හේවා නිවර්තන හා උප
නිවර්තන කලාප වල දක්නට ලැහේ. කරඹ ශාකහේ ශුෂ්ක හා කටුක පරිසර වලට අනුවර්තන හලස අතු මත කටු හා
පත්ර මතුිටට ටිමමය ස්වාාාවයක් දක්නට ලැහේ. කරඹ, ශ්රී ලාකාහේ විය ක කලාය ය රහශශ වල වන ලැහැ වල
ස්වාාාවිකව වැහඩනු හුලව දක්නට ලැහේ. නමුත් හතත් කලාිටය රහශශ වලද වාාක විට හහ ිනන් වර්ධනය හේ.
ශ්රී ලාකාහේ හීන් කරඹ (Carissa spinarum) හා මහ කරඹ Carissa carandas) යනුහවන් විහශේෂ 2 ක් පවති. හමම
විහශේෂ හදහක් රධාන කැය  හපහනන ලකෂණය වන්හන් ඵලහේ රමාණහේ හවනසයි. හීන් කරඹ හාඩියක ර
ග්රෑේ 0.2 - 0.8 ක් පමණ ද හාඩියක දිා හස.මී. 0.7 සිට 0.8 ක් පමණ හේ. මහ කරඹ හාඩියක් දිගින් හස.මී. 1 - 2
ක් පමණ වන අතර හාඩියක ර ග්රෑේ 2.5 - 3.5 ක් පමණ හේ. හීන් කරඹ හාඩියකට වඩා මහ කරඹ හාඩියක්
විශාල හා පුෂ්ිමමත්ය. ස්වාාාවිකව බිම වැහඩන විට විි ශාල පඳුරු ආකාරයට කරඹ ශාක පැතිරී වර්ධනය වන අතර
ඒවා අඩි 2-3 ක් පමණ උසට වර්ධනය හේ. හපෝච්චියක හහෝ බිම සිටුවා ාත හැකි කරඹ ශාකයක වර්ධනය අවශය
පරිදි පාලනය කරාත හැකි අතර වසර පුරාම පාහහේ අලාකාර හලස මල් පුබුදුවයි. කුඩා හප කුරු වශහයන් ශාක
වියන පුරා හටාන්නා හමම සුදු පැහැති මල් සමන් ිටච්ච මල් වලට හ හහෝ සමානය.
ඩැේසන් (Carissa macrocarpa)
එම නිසා කරඹ ශාකය හාවත්තට පලතුරක් හලස හමන්ම මල් පැ යක් හලසද එක් කරාත හැකි අලාකාර
ශාකයකි. හමහිදී හීන් කරඹ හේ සඳහා වඩා සුදුසුය. හීන් කරඹ (Conkerberry) හලස ටාග්රීසි සින් හඳුන්වනු ල යි.
ටදුණු හීන් කරඹ නැවුේ පලතුරක් හලස ආහාරයට ාත හැකි ටතා රසවත් පලතුරකි. කුඩා කරඹ හාඩි වල හැඩය හා
රමාණය අනුව විවිධත්වයක් දක්වයි. හේවා හ හහෝවිට වවලාකාර වන අතර වවලාකාර දිාිම හහෝ හකිම
වවලාකාර හැඩයන් දක්වනු ල යි. හන පැසුණු කරඹ හාඩි හක පැහැතිය. පැසුණු හාඩි වල ිටටත වර්ණය රතු
හහෝ තද රතු ද ටදුණු විට තද දේ පැහැයකටද හැහර්. ඵලහේ ඇතුලත මාාශලය ද රතු දේ පැහැයකට හැහරන අතර
ටතා කුඩා බීජ 2 - 3 ක් දක්නට ලැහේ.
හමරටට හඳුන්වා දී ඇති විහශශීය ජැේසන් හහෝ ඩැේසන් හලසින් සාමානයය වයවහාරහේදි හඳුන්වනු ල න කරඹ

විහශේෂයක් ශ්රී ලාකාහේ හාවතු වල විහශේෂහයන්ම අලාකරණය සඳහා වාා කරනු ල යි. එය උශභිද විදයාත්මකව
(Carissa macrocarpa) හලස හඳුන්වනු ල න අතර ටාග්රීසි සින් ,(National plam) , හලස හඳුන්වනු ල යි. එයද
හරෝස පැහැයට හුරු සුදු පැහැති සමන් ිටච්ච හැඩැති මල් පුබුදුවන අතර මහ කරඹ හාඩි වලට හ හහෝ සමාන වූ
ඵල දරනු ල යි. හේවා කුඩා හා පැසුණු අවධිහේ දී හරෝස පැහැති වන අතර හහ ිනන් ටදුණු අවස්ථාහේදී තද දේ
පැහැයක් ානි.
කරඹ හාඩියක් කැපූ විට එයින් සුදු පැහැති කිරි විහශේෂයක් වෑස්හසනු දක්නට ලැහේ. හමම කිරි ස්වාාාවය
හන පැසුණු හක පැහැති හාඩි වල ටදුණු හාඩි වලට වඩා වැඩිය. කරඹ බීජ වලින් පහසුහවන් පැ නිපදවා ාත
හැකිය. එහමන්ම කරඹ ශාක, ස්වාාාවිකව මුල් මගින් පහසුහවන් රවාරණය වන වද දක්නට ලැහේ.
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ඩැම්සන් (Carissa macrocarpa)

භාවිත
නැවුේ පලතුරක් හලස ආහාරයට ාත හැකි මිහිරි කරඹ යකඩ වලින් හප හහ සත් විටමින් සී සිටරි පලතුරක් හලස
සැලහක්. හමය රක්තහීනතාවය සුව කරන පලතුරක් හලසද සැලහක්. ටදුණු කරඹ වල හපක්ටීන් ටහ රතිශතයක්
ඇති ැවින් හමය හජලි, ජෑේ හා සිරප් ආදී අතුරු නිෂ්පාදන සඳහා ාාවිතා ක හැකිය. කරඹ ශාකහේ මුල් පශධතිය
ද අධිකව අතු හෙදී ශක්තිමත්ව වැහඩන ැවින්ද කරඹ ශාකය නිසරු ආන්තික භූමියක වුවද සරුවට වැහඩන ැවින්
ද පාාශු ොදනය වැ ැක්වීම සඳහාද ාාවිතා ක හැකි ශාකයකි.

