ම ොර (Mora)

Order

: Sapindales

Family : Sapindaceae
Genus : Dimocarpus Levr
Species : Dimocarpus longan Lour.

ම ොර ඉංග්රීසි බසිසි බ සzz කරාමේසඇසZZ (Dragon’s eye) එමසේත්සනැතිසනම්සzzඇස්සමිෝලයZZ Eye ball)
මලසදසහඳු වනුසලියි.සම ොරසමෙඩිමයහිසඇතුළතසබීජයසහාසඒසවටාසපිහිටා ඇතිසමජලි යසසුදුසපැහැතිස
මකොටමසහිසපිහිටී සඅනුවසමම්සනම්සලැබීසඇතිසිවටසසැකසනැත. ම ොරසශාකමේසනිජබි සචීනයසමහෝසබුරු යස
හාසඉ දියාවසඅතරසප්රමශශය් සිවටසිශශ්වාස මකමේ.
මලෝකමේ ජනප්රිය සහාසිශශාලසවාජ ජසවනානාක ් සඇතිසපලතුර් සවතවත්සම ොරසඅපසිශසි බ සඅ තක කරසඇතිස
ආකාරයසසි බතාෙතසමනොහැකිසතරම්ය.සවත්
සස ාජයසම ොරසෙස් සමහෝසම ොරසමෙඩිය්  මනොහඳුනනස
තර ටසඅපසම ොරසඅතහැරසද ාසඇත.සිශමශේෂමය සිශයළිසකලාපීයසවනා තරසවල ස්වාභාිශකවසවැඩීසඵලස
දරනසම ොරසවසරසෙණනාවකි සමවළදපලටසමහෝසපැමිණසනැත.සකෑම ොරසදී මහෝසරැකෙතසයුතුසශ්රිසලංකාම ස
ස්වාභාිශකවසවැමවනසම ොරසපිළිිඳවසමසොයාසිැලී සඅප රමටහිසපලතුරුසවොවසදියුණුසකිරීමම්සසැලසුම්ස
වලටසඅනිවාේයමය
සඇතුලත්සිශය යුතුය.සසදාහරිතසශාකය් සවනසම ොරසශ්රිසලංකාම සමතත්සහාසිශයළිස
කලාපමේසමුහුදු ට්ටමම්සසි බටසමීටේස750ස් සප ණසඋස් සද් වාසවූසප්රමශශසවලසවනා තරසආශ්රිතව
ස්වාභාිශකවසවයාප්ත තස සඇත.සතව ත්සමිෝෙය් සමලසසවොසමනොකරනසම ොරසමෙවතුවලසද් නට ඇත්මත්ස
කලාතුරකිනි.
මිොමහෝ ිශටසිශයළිසකලාපමේසස්වාභාිශකසම ෝසම්සවැසි බසවනා තරවලසම ොරසවයාප්ත තස සතිම නු ද් නටස
ලැමේ.සම හිදීසමිොමහෝිශටසද් නටසඇත්මත්සමශශීයවසසුලිසඇටසම ොරසිශමශේෂයසම .

ම ොර පුෂ්ප
ම ොරස ල්, පුෂ්පස ංජරියකසහටෙ නාසඅතරසශාකමේසිශයනසපුරාස ල්සරාශිය් සහටෙනී.

ම ොර ඵලය
කුඩාසඵල දුඹුරුසපැහැයසහාසමකොළසපැහැයසමිශ්රසවූසපැහැය් සෙ නාසඅතරසවවලාකාරසමහෝසරවතම් හැඩැතිය.ස
ම ොරසඵලමේසඇත්මත්සඑ් සබීජයකි.සඒසවටාස ාංශල ය, යුෂසවලි සපිරුණු පල්පය් සඇත.සපල්පමේස
ස්වාභාවයසඅනුවසවැඩිසවශමය සපල්පයසඇතිසිශට, ස්සම ොරසමලසද පැජ සරසසඅධිකසිශට, පැජ සම ොරසමහෝස
රසසම ොරසමලසදසඉතාසඅල්පසමලසසපල්පයසපිහිටාසඇති ිශටසඇටසම ොරසමලසටද
මශශීයවසසා ානයසජනයාසඅතරසම ොරසනා ය වයාවහාරමේසපව. .සඑ ස ාංශල යසපල්පයටසඇත්මත්ස
ම ොරසවලට සආම නිකසවූසරසය් සහා දැඩිසසුවඳකි.සදැනටසමසොයාසමෙනසඇතිසමශශීයසම ොරසවලසමෙඩියකස
ිරසග්රෑම්ස2සසි බටස8 ප ණසද් වාසිශිශධත්වය් සමප නුම්සකරයි.සවඩාසිරැතිසම ොරසිශමශේෂය සහිසමෙඩි
ාංශලමය සහාසයුෂමය සපිරිපු සඅතරසවඩාසරසවත්ය.සමම්වාසවොසකිරී සසඳහා නිේමශශසකිරී ටසසුදුසුස
ම .
ස් ම ොර

ඇටසම ොර

මපෝෂණීයසඅෙයස(ආහාර යසමකොටස්සග්රෑම්ස100සක)
ශ් තියසකි.සකැලරි
60
ජලයස%

83

මප්රෝටී සග්රෑම්

1.0

මම්දයසග්රෑම්

0.1

කාමිෝහයිඩ්මේටසග්රෑම්

15.1

කැල්සි බයම්සමිලිසග්රෑම්

1.0

මපොස්පරස්සමිලිසග්රෑම්

21.0

යකඩසමිලිසග්රෑම්

0.13

තයමි ස යිමරොසග්රෑම්

0.04

රයිමිොප්ත මලිශ සමිලිසග්රෑම්

0.07

නියැසී සමිලිසග්රෑම්

0.6

ඇස්මකොබි් සඅම්ලයසමිලිසග්රෑම්

84.0

ත තුසග්රෑම්

1.1

ැේනීසි බයම්සමිලිසග්රෑම්

10.0

මපොටෑසි බයම්සමිලිසග්රෑම්

266

ප්රචාරරයය
ම ොරසබීජ ගි සප්රචාාරණයසකළසහැකිය.සඑමහත්, වඩාසසුදුසුසව ම සගුණාත් කස සශාකයකි
නිෂ්පාදනයසකරසෙැනී ය.සමම්සසඳහාසිශධසකිරී සකළසහැකිය.සකුඤ්ඤසිශධසර ය ම හිදීසවඩා
සාේථකය.සවායවසඅතුසිැදී දසම ොරසප්රචාාරණයටසභාිශතාසකළසහැකිසසාේථකසර යකි.
බීජ පැළ

පැළස

අතුසපැළය් 

ිශධසපැළය් 

අස්වැන්න
මශශීයව වසරකටසවර් ස ාේතුස-සඅමප්රේල්සකාලමේදීස ල්සහටසෙ නාසඅතරසසැප්ත තැම්ිේස ාසසවල ඵලසදරනස
ම ොරසශාකමේසඅතුසකපාසද ාසඅර වත්සමලසසඵලසමනලාසෙ නාසනිසාසම ොරසඵලසහට ෙැනී සසෑ ස
වසරක සසි බදුමනොම .සමම්සනිසාසඵලසහටසෙැනී සඅතරසදීේඝසකාලය් සෙතම . අස්වනුසමනලීමම්දීසසි බදුසකරනස
ිශනාශයත්, නැවතසවොසමනොකිරී ත්සම
සසංවේධනසආදී කටයුතුසසඳහාසවනා තරසඑළිසමපමහලිස
කිරී ත්සනිසාසම ොරසශාකයසවඳ මම්සතේජනයටසල් ව ඇතැයිසඅනු ානසකළසහැකිය.

භරවිත

ම ොරසඉතාසරසවත්සදුේලභසපලතුර් සමසේ සඑයසමපෝෂණීයසඅෙමය සඉහළය.සශ්රිසලංකාවසතුළ
නැවතම් පලතුර් සමලසසප ණ් සභාිශතයටසෙනී.සඑමහත්සතායිල තය, චීනයසවැනිසරටවලසම ොරසඵලවල
වේණයසහාසරසයසමනොනැසීසපවතිනමසේසිශයළාසමහෝසඅධිශීතසකරසපසුවසනැවතම්සපලතුරු
නිෂ්පාදනය සඳහාසභාිශතයටසෙනී.සඇතැම්සිශටසපල්පසප ණ් සමව කරසසංරකසෂණයසමකොටසමිෝතල්සවල
අසුරාසවාජ ජ යසනිෂ්පාදනසසි බදුමකමේ.සමම්සඅනුවසඑ සරටවලසම ොරසසඳහාසමහොඳසමශශීය ම
සඅපනයනස
මවළඳසමපොල් සදසඇත.සම ොරසඅමන් සපලතුරුසහාසමිශ්රසකරසසි බරප්ත සවේෙ සෑදී ටසදසමයොදාසෙ නාසඅතරසඉතාස
රසවත්සම ොරසවලසයුෂසසීනිසමනොමයොදාසවතවදසපානයසකළ හැකිය.සම ොරසශාකමේසසැ සමකොටස්  සඖෂධස
ගුණමය සයුතුසිවත්සපතසමපොමතහිසදැ් ම . එම
සම ොරසප්රතික් සි බකාරකසගුණමය සයු් තසිවත්ස
තරුණසිවසරැකසෙැනී ටසඉවහල් වනසිවත්සදැ් ම .
ිශධසමහෝ අතුසපැළය් සසි බටුවාසවසරස2 1/2 - 3 කි සප ණසඵලසදැරී සඅරඹයි.සම මලසසිශශාල ිඳුනකස
ම ොරසපැළය් සසාේථකවසසි බටුවාසෙතසහැකිය.සම වැනිසපැළය් සඅඩිස3-4 ් සප ණ උසටසවැමඩනසිශටසඵලස
හටසෙ නාසතත්ත්වයටසපත්වනසඅතරසඅවශයසපරිදිසශාකසඋසසහාසිශයන පාලනයසකරසෙැනීමම්සහැකියාවදස
ඇත.සමම්සඅනුවසසුදුසුසප්රමදදසමතෝරාසවොසකර ම සනම් මශශීයසහාසිශමශශීයසමවළදපලසසඳහාසම ොරස
ඉදිරිපත්සකිරීමම්සහැකියාවසඅපටදසඇත.

අළුත්සදළුසද මි සවැමඩනසඵලසදරනසිශධසම ොරසපැළය් 

බි සසි බටවූසවයසසඅවතරුදුස3 ් සප ණසවූ (ෙ මනොරුව) ම ොරසපැළය් 

