මාදං

Order : Myrtales
Family : Myrtaceae
Genus : Syzygium P.Br. ex Gaertn
Species : Syzygium cumini Skeels.
වෙනත් නම් : වෙමළ - ශම්බු, නාෙල්
ඉංග්රීස -Black Plum, Jambol, Indian Blackberry
ශ්රි කංවාවව යළි ක වකාය ි ෙනාතර ව ෙකෙ ළඳු වැළෑ ආශ්රි ෙෙ ස්ොභායළවෙ ෙැවෙන මාෙං ව ත්
වකාපවේ සහ අ වමැදි වකාපවේෙ සරුෙට ෙැවෙනු ෙක්නට කැවේ. වමි උස්ෙ ෙැවෙන අකංවාව
සොහරි
ශාවිකි. එවමතරම වාෂ්ඨී ි ගසක් වකස ෙර්ධනි ෙන ශාවිකි. මීටර් 5-30 පමණ උසට ෙැවෙන අ ව
මාෙං ශාවවේ වවෙහි ෙට ප්රමාණි මීටර් 0.5-3.0 පමණ යළශාකෙ ෙර්ධනි වව. වම් අනුෙ වසෙන ශාවික්
වකසත් ෙන ෙගා සඳහාත් භායළ ා කිරීවම් යළභෙික්ෙ ඇ . එවමතරම වෙනත් ෙගාෙක් කිරීමට නුසුදුසු
ෙගුරු බිම්ෙක වුෙෙ ෙැවෙන ශාවිකි. මාෙං නිිඟිට වමතරම ජක ගැලීම් ෙකට ෙ ඔවවොත්තු වෙයි. මාෙං
ෙක නිජබිම ඉතරදිිාෙ වකස සැකවවයි. වමි ඉතරදිිාෙ, ශ්රි කංවාෙ ඇතුළු ආසිානු වටෙකට ආවවනිව
ශාවිකි.

ශ්රි කංවාවව මාෙං ෙගාෙතර වකස ෙමත් ෙක්නට වනොමැති වුෙත් ඉතරදිිාෙ ආදී වටෙක මාෙත් වෙපස ෙ
උෙයාන ෙටාෙ වසෙන හා සුළං බාධව වකස ෙ ෙගා වවනු කබයි. ෙැෙ ෙර්ග අ ව මාෙං ෙටිනා ෙැෙ
ෙර්ගිකි. නිොස ඉදිකිරීවම්දී ොස්තු යළෙයානුලවකෙ මාෙං ෙැෙ සඳහා ෙැෙගත් ස්නානික් හිමිෙ ඇ . දුම්රිි
සල්පව වවොටතර සෑදීම සඳහා ෙ භායළ ා වවනු කබන මාෙං ශක්තිමත් ෙැෙ යළවශේෂිකි.

මාදං පුෂ්ප

වවෝස, වහ වහෝ සුදු පැහැති මාෙං මල් වපොකුරු ෙශවිතර ශාව යළින පුවා හටගනි. වමම මල් වපොකුරු
පත්ර වවෂෙලිතර, වවටි අග්රස්න අංකුව ෙලිතර හටගනි. මාෙං වගිදෙ වපොකුරු වකසතර හටගතරනා නුතත්
වගිද වපොකුරු තුළ ලිහිල්ෙ පිහිටා ඇ .
ඉ ා කුො මාෙං මල් වැකුළු මාෙං මල් (වේශීි)
මාෙං මල් (යළවේශීි) ෙං මල්
ළපටි හා ඉදීමට ප්රනම මාෙං වගිද වවොක පාට ෙන අ ව පැසීම ආවම්භ ෙන යළට ක්රමවිතර දී්තතිමත් වවෝස
පැහැිට හැවවයි. ඉවෙන යළට සංහක නවමහි වත්රුමට අනුලවක වූ ෙ ෙම් වහෝ වළු ෙර්ණිට පත්වෙයි.
වගිදෙක මාංශකි අළු පැහැිට හුරු සුදු වහෝ කා ෙම් පැහැති වව. මාංශකි යුෂ පිරුණු සුෙඳ වහි ඉ ා
වසෙත් හා සැව ස්ෙභාෙිකිතර යුත් පකතුවකි. ෙම් වගිද ෙක ෙක්නට කැවෙතරවතර එක් බීජිකි. ඒො
ඉලි්තසාවාව හා වවුම් දිගටි හැෙ ෙලිතර යුක් ි.
ශ්රි කංවාෙ තුළ මාෙං ෙර්ග කිහිපික් ෙක්නට කැවේ. මාෙං යළවශේෂ තුළ වගිදිව බව ප්රමාණි ග්රෑම් 0.9 5.8 පමණ හා හැෙවේ වෙනස්වම් අනුෙ යළයළධත්ෙික් ෙක්නට ඇ . ෙම් පැහැති වනොවූ සුයළවශේෂී මාෙං
ෙර්ගික්ෙ ශ්රි කංවාවව යළි ක වකාය ි ප්රවේශ තුළ වකාතුවකිතර ෙක්නට ඇ . වම්ො ඉ ා දුර්කභි. එකෙං
වකස ජනිා අ ව ෙයාෙහාව ෙන වමම මාෙං ෙර්ගි පැසුණු යළටෙ කා වවොළ පැහැතිි. එවමතරම ඉ ා
වසෙත්ි. මාෙං පව පවාගනිට භාජනි ෙන ශාවික් ෙන අ ව වම් සඳහා මී මැස්ස තර, වගමැස්ස තර හා
සුළග උපවාරීවව.
ශාවවේ ුතක සට අතු වෙවෙමිතර පඳුවක් වකස අිද 5-15 ක් පමණ උසට ෙැවෙන මාෙං ෙකට සමාන වුෙෙ
ඊට ෙො කුො වගිද සහි අතු අග වපොකුරු ෙශවිතර වෙවහයළතර මල් හා ඵක හට ගතරන ෙං" (Syzygium
caryophyllatum (L.) Alston) ශාවිෙ ෙගා කිරීම සඳහා භායළ ා වළ හැකි ෙැෙගත් ශාවිකි.

මාෙංෙක යළයළධත්ෙි
මාෙං වගිද කුො වේශීි යළවශේෂික් මාෙං වගිද යළශාක වේශීි යළවශේෂික්
මාෙං වගිද යළශාක යළවේශීි යළවශේෂිව වවොළ පැහැති මාෙං (එක ෙං)
ඉ ා කුො වගිද සහි ෙං යළවශේෂිව (Syzygium caryophyllatum)

පපෝෂණීය අගය
මාෙං වගිද වපෝෂණීි අගවිතර ඉ ා ඉහළිග වමි ිවෙ සඳහා වහොෙ ප්රභෙික් ෙන අ ව
සාමානයවිතර අනිකුත් ෙිජජ කෙනක සීනි සහ වප්රෝටීන්තර ආදිි ෙ අෙංගු වව.
මාෙං ඵකවේ මාංශක ග්රෑම් 100 ව අෙංගු සංයුතිි පහ ෙක්ො ඇ
ශක්තිි කි. වැකරි

277

ජකි ග්රෑම්

84 - 86

වප්රෝටීන්තර ග්රෑම්

0.2 - 0.7

වම්ෙි ග්රෑම්

0.3

වාවබෝහයිඩ්වර්ට ග්රෑම්

14 - 16

වැල්සිම් මිලි ග්රෑම්

8 - 15

වපොස්පවස් මිලි ග්රෑම්

15

ිවෙ මිලි ග්රෑම්

1.2

යළටමිතර සී මිලි ග්රෑම්

5 - 18

වයිවබෝතවකයළතර මිලි ග්රෑම් 0.01
නිිැසීතර මිලි ග්රෑම්
තරතු ග්රෑම්

0.3
0.3 - 0.9

පේශගුණය
කුො අෙධිවේදී මාෙං ශාව ශී ක සහ නිිග ත්ත්ෙිනට සංවවදී වව. වවවසේ වුෙෙ මාෙං ුතහුදු මට්ටවම්
සට මීටර් 1500 පමණ උස ප්රවේශෙක ෙ ෙක්නට කැවේ. මාෙං ශ්රි කංවාවව යළි ක වකාය ි ප්රවේශ ෙක
ස්ොභායළව ෙගාෙතර වකස බහුකෙ ෙක්නට කැවේ. එවමතරම ව ත් හා අ වමැදි වකාය ි ප්රවේශ ෙකෙ
වහොඳිතර ෙැඩුණු මාෙං ශාව ෙක්නට කැවේ. කෙණ සහි ෙගුරු බිම්ෙක ෙ ෙැලි අධිව පවසහි ෙ මාෙං වහොඳිතර
ෙර්ධනි වව.

ප්රචාාණණය
මාෙං බීජ මගිතර හා ෙර්ධව ක්රම මගිතර ප්රචාාවණි වළ හැකිි. මාෙං සඳහා ෙොත්ම ප්රචාලි ෙතරවතර
නිවවෝගී බීජ මගිතර ප්රචාාවණියි. සුදුසු ගුණාංග සහි විෝගය මව ශාවිකිතර බීජ කබා ගැීමම ඉ ා
ෙැෙගත්ි. මාංශකි ඉෙත් වවොට බීජ ෙහාම ෙැලි ොනව ොතර ෙැමීවමතර 90-95% ව පමණ ප්රවවෝහණ
ප්රතිශ ික් සති 2-3 කිතර කබාග හැකිි. එවහත් මාෙං බීජ ගබො වව බා ගැීමවමතර ජීෙය ාෙි අඩුී
ියි. බීජ පැළ ෙක පත්ර වම්රීමත් සමඟ උසස් ත්ත්ෙවේ පැළ වපොලිතීතර මළුෙක සටුයළි හැකිි. වමහිදී
එම බඳුතර සඳහා සාමානය බඳුතර මිශ්රණි භායළ ා වළ හැකිි. වමම පැළ ෙසවක් පමණ ග ෙන යළට
වෂ්ත්රවේ සටුයළි හැකිි. වමම බීජ පැළ ෙර්ධව ප්රචාාවණි සඳහා ග්රාහව වකස භායළ ා කිරීමට සුදුසු
ත්ත්ෙිතරට පත්ීමට මාස 3-5 ක් පමණ ග වව.
වර්ධක ප්රචාාණණය
මාෙං පව පවාගනවිතර බහුකෙ ප්රචාාවණි සදුෙන බැයළතර, උසස් ගුණාංග සහි පැළික් කබා ගැීමම සඳහා
ෙර්ධව ප්රචාාවණි භායළ ා වළ යුතුි. වමහිදී ලවවේවෙ බේධි, සමීප බේධි, පැති බේධි වමතරම අතු
බැඳීම ෙ සාර්නව ප්රතිඵක කබාවෙයි. මාෙං ප්රචාාවණි සඳහා ලවවේවෙ බේධි ෙො සාර්නවෙ භායළ ා වළ
හැකි බෙත්, අවනව “ මර්වට්සවේ” පවුවල් ජම්බු ෙැනි පකතුරු බේධ පැළ නිෂ්පාෙනි කිරීවම්දී ග්රාහවි
වකස මාෙං බීජ පැළ භායළ ා වළ හැකි බෙටත් හඳුනාවගන ඇ .
ෙැලි ොනව ෙැවෙන බේධ කිරීමට සුදුසු මාෙං බීජ පැළ
මාෙං බීජ පැළ
බේධ මාෙං පැළික් බඳුතර වළ මාෙං පැළික්
පණෝග හා පළිප ෝධ
මාෙං සඳහා ෙබක වකස හානිවව වවෝග හා ප කවබෝධ වමව ක් ොර් ා ී නැ .
අස්වැන්න
ඵක ෙවන අෙධිවේදී මාෙං ශාවවේ යළින පුවා වපොකුරු ෙශවිතර අධිවෙ ඉ ා අකංවාවෙ ඵක හටගීම.
වහොඳිතර ෙැඩුණු බීජ පැළ ගසකිතර සාමානය අස්ෙැතරන කිවකෝ ග්රෑම් 80-100 ක් පමණ කබාග හැකි බෙ
වපො පව හි ෙැක්වෙයි. අස්ෙනු යළභෙි සහ පසු අස්ෙනු ාව ෂණිතර පි කබඳෙ යළධිමත් ෙත් ොර් ා ී
වනොමැති වුෙත් ශ්රි කංවාවව යළි ක වකාය ි ත්ත්ෙ ිටවත් ඉ ා සරු අස්ෙැතරනක් මාෙං ෙලිතර කබාග
හැකිි. යළවශේෂවිතරම ජූනි, ජූලි මාස ෙකදී ඵක ෙැරීම බහුකෙ ෙක්නට කැවෙන අ ව ඵක ෙැරීවම් වාකි
සැ්ත ැම්බර්, ඔක්ව ෝබර් මාස ෙක්ොම පැෙතිි හැකිි. වහොඳිතර පැසුණු මාෙං වගිද සාමානය වාමව
උෂ්ණත්ෙි ිටවත් දින 6 ක් පමණ ගබො වව ැබිි හැකිි. එවමතරම ශී වවණ ත්ත්ෙ ිටවත්දී
වපොලිතීතර බෑග් ෙක අසුවා සති 3 ක් පමණ ගබො වවොට බාග හැකිි.
භාවිත
ඉ ා ප්රසතරන වසිකිතර සහ ෙර්ණිකිතර යුත් මාෙං නැවුම් පකතුවක් වකසත් අතුරුපස සඳහාත් භායළ ා
වවනු කබයි. මාෙං ආහාවිට ගැීමමට වපව වසෙත් කිරීමට ලූණු එවතු වළ හැකිි. එවමතරම මාෙං ෙලිතර
වසෙත් බීම, වජලි, ජෑම්, ෙයිතර, යළනාකිරි හා ආහාව ෙර්ණවාවව

නිෂ්පාෙනි වළ හැකිි. මාෙං බීම උණුසුම් වාකගුිජව ත්ත්ෙිතර ෙකදී ෙොත් සුදුසු ග ස
පුබුෙන වසෙත් බීමකි. සමාන ප්රමාණ ෙලිතර මාෙං හා අ මිශ්ර වවොට සාො ගතරනා පකතුරු යුෂ දිිෙැිදිා
වවෝගීතරවග් පෙස නිීමට ඉ ා සුදුසු බීමක් වකස සැකවවයි. වමව අුත මාෙං වගිද ෙලිතර කබා ගතරනා
යුෂ ෙලිතර නිෂ්පාෙනි වළ හැකි යළනාකිරි අමාශිට ඉ ා සුදුසු ගුණාංග සහි බෙත් සඳහතර වෙයි. මාෙං
බීජ වප්රෝටීන්තර, වාවබෝහයිවේට් සහ වැල්සිම් සහි බැයළතර සත්ත්ෙ ආහාව නිෂ්පාෙනවේදී උපවිෝගී
වවග හැකිවෙයි. මාෙං ශාවවේ ෙැෙ ජකිට ප්රතිවවෝී  ීම යළවශේෂ ගුණාංගිකි. වම් නිසා වගොෙනැගිලි
ඉදිකිරීවම්දී, වෘෂිවාර්මිව උපවවණ නිෂ්පාෙනවේදී හා දුම්රිි සල්පව සෑදීවම්දී ආදී යළවශේෂ වාර්ිිතර
සඳහා භායළ ා වවනු කබන ෙැෙගත් ෙැෙ ෙර්ගිකි.
එවමතරම මාෙං ඖෂී ි ගුණවිතරෙ ඉහළ අගික් ගීම. ආයුර්වවෙ වෙෙය යළෙයාවවදී දිිෙැිදිාෙ ආදී
වවෝග ප්රතිවාව සඳහා මාෙං ශාව වවොටස් භායළ ා වවනු කබයි. බඳුතර ෙගාෙ සඳහා මාෙං ඉ ා සාර්නවෙ
භායළ ා වළ හැකිි.

