ක ෝන් (Ceylon oak/ Kusum tree)

Order : Sapindales
Family : Sapindaceae
Genus : Schliechera Lour.
Species : Schliechera oleosa (Lour) Oken
ශ්රි ලංකාවේ හ ලං ේ ලං්දියාවේ හ ලංව ාභේවේකවවභ ලංභෙ භක ලං ව්දි ලං්දියාවේ හ ලං් ේ ලංවකේරකින්දි ලංභ ේ ලංවි ල ලංකෙවභ ලං
ද කාවේ හ ලංදී ලං භමත් ලංභ ේ ලංවි ල ලං කොකබයි.
කව ේෂ වදිම කවවළි ලංවකේපීව ලංභකේදි ි ලංභක ලං නි ලං ේව ලං කව ලං ෙනිදි ලං ෙක ලංකවසිරී ලංමී.30-50 ක් ලංපමණ උවට ලං
භෙ ෙක ලං ේවවන්. ලං මව ලං බො ් ලංදුිට ලංඑභෙනි ලංභකේදි ිවව ලංඋවම ලං ේව ලංඅ ි ලංදක්කට ලංකෙ බක
වේමේකය වදි ලංකව ේක ලං ේවවන්. ලං ව වේ ලංුවභද ලං ශීයවභ ලංඅ ිමෙයා ලං ේ ලං ත් ලංවකේපීව ප්ර ශ  ලංභකදී ලංද ලං ොිනදි ලං
භෙ ෙක ලං ව්දි ලං ේව ලංදක්කට ලංඇ . ලංභේර්ෂිවභ ලං මහි ලංපත්ර ප කව ුවභද ලං ේවව ලංපත්ර ලංිහි භ ලංපභිනදි දි ලං් ේ ලං
වටි ලංවේකවන්. ලං ව්දි ලං වේ ලං ි්ව ලංපෙ ෙින අළුත් ලංදළු ලං් ේ ලංදෙකුම්වළුව. ලංපෙිනරී ලංභෙ ෙක ලංකව ේක ලං ේව ලං
කවවකක් ලංවහි  ලං ව්දි ලං ව වභණ ලං ේවවක් ලං කව ලං් ේ ලංභෙද ත්ව. ලංව  ලංපෙ ෙවට ලංහු රු ලං වොළ ලංපෙ ෙින ලංකුෙේ ලං
මල් ව.මී.6-15 ව ලංපමණ ලංයා ෙින ලංන්ණිින ලංයා ේ ලං ට දිකේ ලංඅ ි ලං ම්භේ ලං පොකුරු ලංභ වදි ලංඅරක රින්ලි ලංමුක ලං
් ලංපත්ර ලංමුක ලං ට ලං ී.. ලං ව්දි ලංමල් ලංඅ කකුත් ලංපකරකරු ලං ේවභක ලංමල් ලං මදි එ ිම් ලංවෙපී ලං කො ප දි.

ක ෝන් ඵල

පේවල් කව ේ ලං ම්බද ලංදරුභදි ලංකව ේෂ වදි ලංප්රි ව ලංවිකේ ලං්දු ක ලං ව්දි ලං  ඇ ලංඇල්ල් ලං ේ ලංපෙණි ිව ලංමිශ්ර ලංභ  ලං
ිමව ලංආම්ලිව ලංව ාභේවේභවක් ලංඇින ලංපකරකින්. ලංව ෙෆිදි ේසි ේ ලංකුක ේ අ කකුත් ලංපකරකරු ලංභකට ලංව මේක ලං
කසිදි ලංඑහි ලංඇරකක  ලංින බක ලංදුල්රු ලංපෙ ෙින ලංබී ජව ලංභටේ රකී.භ ලංපිහිටේ ලංඇින ලං ෙඹිලි ලංපෙ ෙවට ලංහු රු ලංව  ලංපෙ ෙින ලං
යුෂමව ලං ජලිමව ලංමේා කව ලංආ ේිවට
 ලං ෙන්ව.
වේමේකය වදි ලංිුවම් ඕභකේවේි ලං ව්දි ලං  ඇවක් ලංව ේමේකය ලංප්රමේණ ේ ලං මොි ලං  ඇවවට ලං බො ් ලං
වමේකව. ලං මොි
 ඇවව ලංපිට ලං පොත්  ලං මදි ලං මහිද ලංපිට ලං පොත්  ලං ිමක් ලංදෙ ඇ ලංවෙ ෙක ලංසු ළු ලංඑවක් ලං හ.
 ඇ ේ ලංමුක ලංපළල් ලංභක ලංඅ ි ලංඅ  ලංකුෙේ ලංරකෙක් ලංව හි ව. ලං ව්දි ලං ේවව ලංකව ේෂ වදිම ලංගිදිකට ඔ ිොත්රක ලං
ශ.

ප්රචාරණය
බීජ ලංභලිදි ලං ේ ලංමුල් ලංපෙළ ලංමගිදි ලංප සු භදි ප්රචාේිණව ලං හ.
ක ෝන් බීජ පැළ

භරවිත
්දු ක ව්දි ලංඵක ලංකෙුවම් ලංපකරකික් ලං කවත් ලං මහි ලංදෙභ ලංදි ලං(Firewood)

කවත් ලං ේවව ලංමා ලංමේභත් දපව,

පේවෙල් ලං ේ ලංකව ේක ලංආව ක ලංභක ලං වභක ලං ේව ලං කවත් ලංව ේකව ේ ලංවළ ලං ෙන්ව. ලං මහි ලංබී ජ භක ලංමද වදි ලං59 – 72
පමණ ලං ල් ලංනිවාව ේිණව ලංවි  ලං ෙන් ලංබ භත් ලංඒ භේ ලංහි වහි ලංආ ල්ප න්රීමට ලංආ ේි ලංපිසීමට, ආ ක්වව ලං
කබේ ලං ෙී.ම ලංවඳ ේ ලංදෙල්වීමට ලංද ලංපේිම්පරිව ලංවභදය ක්රම ලංභකදී ලංද ලංව ේකව  ලංවික ලංබ භටත් ලං ොිරකරු ලංභේර් ේ ලං
හ.

