කිරිපළු

රට ලාවුළු (කිරිපළු) (Caimito/Star apple)

Order : Ebenales
Family : Sapotaceae
Genus : Chrysophyllum L.
Species : Chrysophyllum cainito L.
රට ලාවුළු හෙවත් කිරිපළු ආකර්ෂණීය පලතුරු ශාකයක් වන්හන් එහි ඉතා රසවත් ඵල නිසාම පමණක්
හ ොව එම ශාකහේ දැකුම්කළු හපනුම ො අහ කුත් පාරිසරික වැදගත් කරුණු නිසාහවනි. රට ලාවුළු
ශාකය අතු පතර විහිදවමින් ො අතු අග කඩා ෙැහල ස්වාභාවයකින් හසවණ ශාකයක් හලස පැතිර
වැඞීම නිසා භූමි අලංකරණ ශාකයක් හලස විශාල හගවතු ො උදයා සාො වඩා දුසුදු හ . එහස වුවද ගස්
ම ාව ඩත්තු කරමින් සාමා ය හගවත්තක වුවද රට ලාවුළු වගා කරගත ෙැකිය. සාමා යහයන් රට
ලාවුළු ශාක මී.8-30 ක් පමණ උසට වැහඩණු දැකිය ෙැකිය.හමම ශාකය සමෙර පළාත් වල ජ යා අතර
කිරිපළු හලසද ෙඳුන්වනු ලැබුවද කිරිපළු යනු වදවීයාහම් තර්ජ යට පාත්ර වී තති ්රීලංකාහ විය
කලාපීය ප්රහශශ වලී  දක් ට ලැහන Buchanaria axillaris මින් උශභිද විදයාත්මක ාමහයන්
ෙඳුන්වනු ලන Anacardiaceae කුලහේ ශාකයකි.

රට ලාවුළු පුෂ්ප හා පත්ර

රට ලාවුළු පත්ර වල මතුිටට හකොළ පැෙැහයන්ද එහි යි  පැත්ත රන්වන් පැෙැහයන්ද ුකක්ත වීම නිසා ඉතා
අලංකාර හපනුමකින් ුකතු ශාක විය ක් වීමත්, පාරිසරික හිතකාමී සතුන් ආකර්ෂණය කිරීමත් ඉතා
ශක්තිමත් ශාකයක් නැවින් දැඩි දුළංවලට ප්රතිහර ි  වීමත් හමම ශාකහේ වි  ාකම තවත් වැඩි කරයි.

රට ලාවුළු ඵලය

ිටලිපී ය වැනි රටවල ජ ප්රිය පලතුරක් වුවද රි ලංකාහ උඩරට පැර ග හගවතු වලට පමණක් හනොහෙ
සුරට සීමා වූ පලතුරකි කිරිපළු, හම්වා රි ලංකාවට ෙඳුන්වා ී  තති දුවිහශෂී පලතුරු විහශ්් ෂයක් හලස
දැක්විය ෙැකිය. පැෂන් පෘට් හගඩියක නාහිර ෙැඩයට ො හපනුමට හනොහෙ සුරට සමා කිරිපළු හගඩිහේ
පැෙැය තපල් හකොළ පැෙැති ො දම් පැෙැති වර්ග 2 ක් හශශීයව දක් ට ලැහේ. හගඩිය මතුිටට සිනිඳු ො
දිලිහස ස්වාභාවයක් ගනී. හෙොදින් වැඩුණු හගඩියක නර ග්රෑම් 90-100 ක් පමණ හ . කිරිපළු හගඩිහේ
බීජ වටා ිටහිටා තති ආොරයට ගත ෙැකි රසවත් මෘසු පල්පය දුසු පැෙැතිය.

ප්රචාාරයය
රට ලාවුළු බීජ මගින් පෙදුහවන් ප්රචාාරණය කරගත ෙැකිය. එහමන්ම නශ කිරීහමන් ද උසස් ගුණාත්මක
පැළ නිපදවා ගත ෙැකිය. උණුදුම් නිවර්ත කලාපීය හශශගු ගක තත්ත්ව යටහත් හෙොදින් වැඞී
හනහෙවින් ඵල ෙටගන් ා කිරිපළු අපට එක්කර ගත ෙැකි තවත් වැදගත් රසවත් පලතුරක් නව නිසැකය.

