මසං (Ber)

Order : Rhamnales
Family : Rhamnaceae
Genus : Ziziphus Miller
Species : Ziziphus mauritiana Lam.
(Local)
Ziziphus jujuba (L.) Gaertn
(Exotic)
කුඩා දරුවන් අතර වඩාත් ජනප්රිය ව රසවත් දේශීය ව පලතුරකි මසං. දමය ව දපෝෂණීය ව ගුණදය වන් අනූන
වටිනා පලතුරකි. මසං ඵලය ව හැඩදය වන් කුඩා ඇපල් දෙඩිය වක ස්වරූපය ව ෙනී. ඉංග්රිසි බ ිසි බන් රි) ල දලසත්
දදමළ ිසි බන් “ඉලංකායි” දලසත් චීන ිසි බන් ”සාඕ” දලසත් අරාබි ිසි බන් “නැත්” දලසත් මසං හඳුන්වනු
ලැදේ. මසං ශාකය ව අය වත් වන ිදර කුලය වට මහ එරමිණිය ව, හීන් එරමිණිය ව, ය වක් එරමිණිය ව වැනි ශාකද
අය වත් දේ. ශ්රී ලංකාදේ විය වළි කලාපදේ “දදිර” වශදය වන් හැඳින්දවනුදේ දමම මසං පලතුර දේ.

ශ්රි ලංකාදේ විය වළි, අතරමැදි කලාපීය ව පහත් බිම් වල දමන්ම උඩරට දතත් කලාපීය ව ප්රදේශ වල ෙහහාශ්රිතව
හා කුඩා වන ලැහැේ වල මසං ශාකය ව දක්නට ලැදේ. උේභිද විදයාත්මකව සි බසි බ්ස් දමිෂියාය වානා රZiziphus
mauritiana) සහ සි බසි බ්ස් ජුජුිා රZiziphus jujuba) දලස ප්රධාාන විදශෂ දදකක් ිබුණණද ශ්රි ලංකාදේ
ස්වාභාවිකව දක්නට ලැදෙන්දන් සි බසි බ්ස් දමිෂියාය වානා ය වන විදශෂය ව පමණක් දේ. දමය ව විදශෂදය වන්ම
විය වළි කලාපීය ව ප්රදේශ වල කුඩා වන ලැහැේ වල ස්වාභාවිකව සශ්රිකව වැදඩන අතර දහිද ඵලදාවක්
ලිාදදයි.
අතුපතර විහි වැදඩන මසං ෙදසහි කඳ සාදේකෂව වට ප්රමාණදය වන් දස.ී.. 97-250 ක් පමණ වන ශාක
දක්නට ලැදෙන අතර උස ී.ට)  4-15 දක්වා විශාල ශාකද දැකිය ව හැකිය ව. පත්ර විය වන විශ්කම්භය ව ී.ට)  625 ක් වැනි විශාල ශාක දක්වාම පැිබරුණු ෙස් දක්නට ලැදෙන අතර දමහි ඇිබ පැිබරුණු ිව දසවණ
ලිා ෙැනීම සඳහා වො කිරීමට දහ තුවක් විය ව. අවුරුදු 25-50 පමණ වය වස් මසං ශාක ද පැරණි
දෙවතුවල දක්නට ලැදේ.
මසං පුෂ්ප

මසං ඵලය
දකිළ, කහ, තැඹිලි ආ විවිධා ව) ණදය වන් යුතු ඉදුණු මසං ඇඹුල් මිශ්ර පැණි රසය වකින් යුක්ත දේ.
සමහර ඵල පිෂ්ඨ මය ව ස්වාභාවය වක් දපන්නුම් කරන අතර එය ව මසං ඵලදේ රසය ව වැඩි දියුණු කිරීමට
උපකාරී දේ. විදේශ රටවලින් දමරටට ආනය වනය ව දකිට වො කරනු ලින වැඩි දියුණු කළ මසං ප්රදදද
වල දේශීය ව විදශෂය වන්ට වඩා උසස් ලක ෂණ දපන්නුම් කරනු ලියි. දමම මසං ඵල ප්රමාණදය වන් විශාල
වන අතර මාංශලය ව ඇපල්, දපය වා) ස් ආදිය වට සමාන වන රසවත් ආක) ෂණීය ව ස්වාභාවය වකින් යුත්තය ව.
විටමින් ඒ, බී, සී, වලින් පිෂිපුන් මසං ඵල තුනක් ආහාරය වට ෙැනීදමන් වැඩුණු මිනිදසකුදේ එක් දිනක
විටමින් සී අවශයතාවය ව සැපිෂිය ව හැකි ිව විදයාත්මකව දසිය වාදෙන ඇත. ප) දේෂණ දත්තය වන්ට අනුව ශ්රි
ලංකාවට ආදේණික මසං විදශෂ ඇිබ ිවත් තායිලන්තය ව, මැදල්සි බය වාව ආ රටවල් වලින් දෙදනන
ලදැයි සැලදකන මසං ශාක ෙහහාශි්රතව වො කර ඇිබ ිවත් දසිය වාදෙන ඇත. දේශීය ව මසං දෙඩිය වක
ිර ග්රෑම් 5-8 ක් වන අතර ශ්රී ලංකාදේ දක්නට ලැදෙන විදේශීය ව මසං විදශෂය වන්හි දෙඩිවල ිර හා
ප්රමාණය ව වඩා විශාල වන අතර ග්රෑම් 50-98 ක් පමණ දේ. දමම මසං සඳහා ජනතාව වැඩි ආක) ෂණය වක්
දක්වයි.
විදේශීය ව මසං
(Ziziphus jujuba)

දේශීය ව මසං
(Ziziphus mauritiana)

පපෝෂණීය අගය
මසං වල මාංශලදේ ග්රෑම් 100 ක අඩංගු අන්ත) ෙතය ව
දප්රෝටීන්න් ග්රෑම්

0.8

දම්දය ව ග්රෑම්
තන්තු ග්රෑම්

0.07
0.60

කැල්සි බය වම් මිලි ග්රෑම්

25.6

දපිස්පරස් මිලි ග්රෑම්
ය වකඩ මිලි ග්රෑම්

26.8
0.76 - 1.8

තය වමින් මිලි ග්රෑම්

0.02

රයිදිිේදලවින් මිලි ග්රෑම්

0.02 - 0.04

ජලය ව ග්රෑම්

81.6 - 83.0

පේශගුණික අවශයතා
දතත් සහ අතරමැදි කලාපදේත්, වැඩි උෂ්ණත්වය වට හා අඩු ජල ප්රමාණය වට රදරිත්තු දදමින් විය වළි
කලාපදේත් දහිදින් වැදේ. ශුෂ්ක හා අ) ධා ශුෂ්ක කලාපදේ එනම්, දසන්ටිදග්රේ අංශක 25-35 දක්වා
උෂ්ණත්වය වක් ඇිබ ප්රදේශ වල දහිඳින් වැදේ. ව) ෂාපතනය ව මි.ී.. 400 ක් පමණ ප්රමාණවත් වුවද ඉහළ
උස්බිම් වල වැඩි ව) ෂාපතනය ව අහිතකර දලස ිලපායි. දමහි මසං ශාකදේ ඵල හට ෙැනීම අඩු දේ.
මසං ශාකය ව විය වළි කලාපීය ව අධික උෂ්ණත්වය ව හා අඩු ව) ෂාපතනය ව දරා ෙැනීම සඳහා අවශය අනුව) තන
රාශිය වකින් යුක්ත දේ. දිලිදසන සුළු ය වටි පහෂ්ඨ ය වක් හා බූව සහිත පත්ර, කටු සහිත කඳ, දිෙ මුදුන් මුල්
පේධාිබය ව දම් අතෂින් සමහරකි. දමම ලකෂණ දහ තු දකිට දෙන දිගු විය වළි කාලය වන්හි දනිනැසී
සි බටීන්මට දමම ශාකය වට හැකිය වාව ලැබී ඇත.
ශ්රි ලංකාදේ මසං ශාකදේ වයාේිබය ව දසිය වා ිැලීදම් කුරුණෑෙල, පුත්තලම, හම්ින්දතිට, මාතදල්,
දපිදළින්නරුව, ත්රිකුණාමලය ව ආ දිස්ත්රික්ක වල දමය ව ිලවලව දක්නට ලැදෙන ිව තහවුරු විය ව. මුලවදු
මට්ටදම් සි බට ී.ට)  1,000 ක් දක්වා දහිඳින් ජල වහනය ව වන පදස දමම ශාකය ව දහිඳින් වැදේ.
ප්රචාාණයය
බීජ පැළ කිරීදමන් සි බටුවීම සඳහා පැළ ලිාෙත හැකිය ව. බීජ තද ආවරණය වකින් යුක්ත නිසා බීජ පැළ
නිෂ්පාදනදේ තද බීජාවරණය ව ඉවත් දකිට එහි මධායස්යදේ ඇිබ මහදු බීජ සි බටුවීදමන් වඩා සා) යකව
පැළ නිෂ්පාදනය ව කරෙත හැක.
වඩා සුදුසු මේ ශාකය වකින් ලිා ෙන්නා අනූජ බීජ පැළ වලට ිේධා කිෂිදමන් ගුණාත්මක පැළ නිෂ්පාදනය ව
කළ හැකිය ව. දමහි කූඤ්ඤ ිේධාය ව සා) යකව භාවිතා කළ හැකිය ව. අතු කැිලිසි බටුවීදමන් ද පැළ
නිෂ්පාදනය ව කළ හැකි නමුත් අඩු සා) යකත්වය වක් ලැදේ.

මසං බේධ පැළයක්

මසං බීජ පැළයක්

වගා කිරීම
දහිඳින් ජලය ව ිැස ය වන, මැටි ප්රිබශතය ව අඩු පසක් සහිත භූමිය වක දමන්ම ිඳුන්වල ද මසං වො කළ
හැකිය ව. වො කිරීදම් පලතුරක් දලස භාවිතය වට ෙැනීමට නම් උසස් ව) ෙදේ ප්රදදදය වක් දහෝ එවැනි
දතෝරාෙත් මේ ශාකය වකින් ව) ධාක ප්රචාාරණදය වන් සකස් කරෙත් පැළය වක් සි බටුවීම වඩා වැදෙත්ය ව. දසවණ
ශාකය වක් දලස දහෝ සත්ත්ව ආහාර දලස ප්රදය වෝජනය වට ෙැනීමට නම් බීජ පැළ සි බටුවීම සුදුසුය ව.
භූමිය වක සි බටුවීදම් දේලි සහ පැළ අතර පරතරය ව ී.ට)  5-6 ක් පමණ තැබීමත් අනිකුත් පලතුරු විදශෂ
සි බටුවීදම් අනුෙමනය ව කරනු ලින පිළිදවලට අනුව පැළ සි බටුවීමත් අනතුරුව පැළය ව ස්යාවර වනතුරු නිසි බ
පෂිදි ජලය ව හා දසවන සැපයීමත් අවශය දේ. එදමන්ම පැළදේ නිදරෝී  හා ඉක්මන් ව) ධානය ව සඳහා
පලතුරු සඳහා නි) දේශිත රසාය වනික දපිදහිර හා කාිනික දපිදහිර ද අවශයතාවය ව පෂිදි දය ව ම
වැදෙත් දේ.
ිඳුන් වොවක සි බදමන්ිබ දහෝ ේලාස්ටි ක් ආ ිඳුන් භාවිතා කළ හැකිය ව. විෂ්කම්භය ව අඩි 1 1/2 ක් පමණ
හා උස අඩි 2 ක් පමණ දහෝ ඊට වඩා විශාල සි බදමන්ිබ දපෝච්චිද ලීට)  35 ක් පමණ ප්රමාණදේ
ේලාස්ටික් ිඳුන්ද දම් සඳහා සුදුසු දේ. නි) දේශිත ක්රමදේදය වන්ට අනුව මනා ජල වහනය වක් ඇිබ වන පෂිදි
මනා දතතමනය වක් පවිබන පෂිදි ද මතුපිට පස්, වැලි හා කාිනික දපිදහිර මිශ්රණය වකින් දමම ිඳුන්
පුරවා පැළ සි බටුවා ෙැනීම කළ යුතුය ව. දහිඳ නඩත්තු තත්ත්ව ය වටදත් ිඳුනක සි බටුවාෙත් වැඩි දියුණු කළ
මසං ප්රදදදය වක් මාස 6 සි බට වසරක් පමණ දකටි කාලය වක් තුළ ඵල දැරීම ආරම්භ කරනු ලියි. දමය ව
ිැල්කනි වොවක් දලස ඉතා සුදුසුය ව. එදමන්ම දෙමිදුලට ඉතා සුදුසු අලංකාර පලතුරු ශාකය වකි.
මසං බඳුන් වගාවක්

පණෝග හා පළිපබෝධ
ශ්රි ලංකාදේ තදිල දලස මසං සඳහා දරෝෙ වලින් ිලපෑම් ඇිබ ිවට දමදතක් වා) තා වී නැත. එදහත්
මසං දෙඩි වලට පලතුරු මැස්ස ාදෙන් තදිල දලස හානි සි බදුදේ. එදස ම මල් හා දළු හකුලන දලඹුවාදේ
හානිය වද වැදෙත්දේ. පලතුරු මැස්ස ා සහ දපිතු කන දළඹුවා, රසාය වනිකව හා ජජව විදයාත්මකව
ම) දනය ව කළ හැකිය ව.

පලතුරු මැස්ස ාදේ හානිය ව

අස්වැන්න
දේශීය ව මසං විදශෂය වන්හි බීජ පැළ සි බටුවා වසර 3-4 කින් ඵල හට ෙනී. සි බටුවා වසර 10 කට පමණ පසු
උපෂිම නිෂ්පාදනය වක් ලිාෙත හැකිය ව. සාමානය අස්වැන්න කි.ග්රෑම් 50-200 (දෙඩි 2500-10000) පමණ
දේ.
මසං ෙස අවුරුේදට දදවතාවක් පමණ ඵල දරණ අතර එකම කාලදේ මල් වලට අමතරව දනිදම්රූ ඵල
හා ඉදුණු ඵලද දැකෙත හැකිය ව. අවුරුේද පුරාම සුළු වශදය වන් දහෝ ඵල දරන මසං ශාකද දක්නට ඇත.
මසං අදෙෝස්තු සැේතැම්ි)  හා අදප්ර ල් මැයි කාලවල ඵල දරයි. අවාරදේ ඵල දරන ශාක ද දක්නට
ලැදෙන අතර ඵල දරන කාලසීමාවන් එක් එක් ප්රදේශ වල සුළු වශදය වන් දවනස් වන ිව දක්නට
ලැබිණ. දකදස වුවද Ziziphus jujube වැඩි දියුණු කළ මසං ශාක ිඳුන් වොවක් දලස නඩත්තු කිරීදමන්
වසර පුරා ඵලදාව ලිාෙැනීදම් හැකිය වාවක් ඇිබ ිව ප) දේෂණ ම`ගින් පැහැදිලි වී ඇත.
භාවිත
ශ්රි ලංකාදේ දමය ව නැවුම් පලතුරක් දලස භාවිතා දකද) . මසං ඉන්දිය වාව, චීනය ව, සි බම්ිාේදේ, සූඩානය ව
වැනි රටවල නැවුම් පලතුරක් දලස දමන්ම ජෑම්, දකෝඩිය වල් යුෂ, විය වළන ලද පලතුරු සහ ටින් වල
ඇසුරුම් කළ පලතුරු ආ අෙය ව වැඩි දියුණු කරන ලද නිෂ්පාදනය වන් සෑ මටද දය විදාෙනු ලියි.
එදසම මසං ශාක පත්ර සත්ත්ව ආහාර වශදය වන්ද ෙදස කඳ ඉන්ධාන හා දැව දලසද, ශාකදේ ඵල, දකිළ,
කඳ, මුල් දපිතු ආදිය ව ඖෂධා නිෂ්පාදන සඳහාද දය විදාෙත හැකිය ව. එදහත් ශ්රි ලංකාදේ මසං ශාකය ව
පලතුරක් දලසට හැර දිිදහෝවිට දය විදාෙනු ලින්දන් දෙවතු අලංකාරය වට, මා) ෙ දදපස හා ෙහහාශ්රිතව
දසවණ ලිාෙැනීමට ිව දක්නට ලැදේ. ඉන්දුනීසි බය වානු වැසි බය වන් මසං විය වළි පල්පය ව හා විය වළි දෙඩිද,
ඉදුණු දෙඩි වලින් ජෑම්, දජලි, දනිඉදුණු දෙඩි වලින් චාට්නි, අච්චාාරු ආදිය ව ද සාදා
ආහාරය වට ෙනී. ළපටි පත්ර සත්ත්ව ආහාරය වක් දලසද බීජ දප්රෝටීන්න ප්රභවය වක් දලසද දය විදා ෙනී. අතු හා පිට
දපිත්ත දිලීර නාශකය වක් දලසත්, ඉන්ධාන හා අගුරු නිෂ්පාදනය වටත් දය විදාෙනී. නැවුම් පලතුරක් දලස
දමන්ම අෙය ව එක් කළ වාණිජ වටිනාකමකින් යුත් පලතුරක් දලසද විශාල විභවය වක් මසං සඳහා ඇත.

