නමිනං

නමිනං (Nam-nam)

Order : Fabales
Family : Fabaceae
Genus : Cynometra L.
Species : Cynometra cauliflora L.
ශ්රි ලංකාවේ වෙත් හා අෙරමැදි කලාපවේ ව ොවහෝ වෙවතු වලට අනිවාර්යවයන්ම ඇතුලත් වූ පලතුරක්
වන නමිනං යනු මැවේසියාවට ආවේනික පලතුරු ශාකයකි. නමිනං ව ොවහෝවිට වියළි කලාපය ආදී
අවනකුත් පළාත් වලට ආෙන්තුක පලතුරකි. වේ අනුව වවළදවපොලටද ඉදිරිපත් වනොකර අපවත් යන
රසවත් නමිනං අවනකුත් පළාත් වල ජනයාටද රස විදීමට අවස්ථාවක් සලසා වදන්වන් නේ වමහි ආර්ථික
වටිනාකම වැඩි වනු ඇෙ.

නමිනං පුෂ්පය

වමම ශාකය අඩි 5-12 ක් පමණ උසට වැවෙන්නා වූ සාමානයවයන් පුරරු ආකාර කුො ශාකයකි. අතු
පෙර විහිදී වැවෙන ඝණ වියනකින් සමන්විෙ වේ. නමිනං වල විවශේෂිෙම ලක්ෂණය වන්වන් කවදහි
වපොකුරු වශවයන් පහලට එේවලමින් හට ෙන්නා මේ හා වෙඩිය. නමිනං වෙඩිය ව ොවහෝ දුරට ව ෝංචි
ඇටයක් හැෙැතිය (Kidney Shaped) ව ෝංචි කුලවේ ශාකයක් වුවද නමිනං වෙඩිය පහසුවවන් විවෘෙ කළ
වනොහැකිය. එවහත් එහි පියලි කළ හැකි ව දැක්වවන පැහැදිලි වර්ඛා වෙඩිය වටා පිහිටා ඇෙ. නමිනං
වෙඩිවේ මතුපිට රැු ලි ආකාර වන අෙර රළුය. වෙඩිවේ පිටෙ දුඹුරු වකොළ වහෝ කහ දුඹුරු පැහැති වන
අෙර, මදය ව ොවහෝවිට කහ පැහැයට හුරු ක්රීේ පැහැතිය.

නමිනං ඵලය

ඉදුණු විට යුෂ සහිෙ මෘදු මදය ඇඹුේ සහ පැණි රස එක් වූ නමිනං වලටම ආවේනිකවූ මිහිරි රසයකින්
යුක්ෙය. වනොපැසුණු වෙඩි ඇඹුේ සහ කහට රසයකින් යුක්ෙය. නමිනං වෙඩියක් වස.මී. 3-10 ක් පමණ
දිෙැති උපරිම පළල වස.මී. 2-6 ක් පමණ වන හා ඝණකම වස.මී. 1-4 ක් පමණ වේ. ඵලවේ ඇතුලෙ එහි
හැෙයට ව ොවහෝ සමානවූ පැෙැලි බීජ එකක් දක්නට ඇෙ. වමම ශාකය වේශීයව ස්වාභාවිකව වැවෙනු
දක්නට වනොමැති අෙර වෙවතු වල වො කළ ෙනි ශාක වහෝ ශාක කිහිපයක් වලස දක්නට ඇෙ.නමිනං
හුලව බීජ මගින් ප්රචාාරණය කරනු ල ි.. එවහත් වමය වර්ධක ප්රචාාරණයක් මගින්ද ප්රචාාරණය කළ හැකි
වට වසොයාවෙන ඇෙ. බීජ මාස 03 ක පමණ සුප්ෙොවයක් වපන්නුේ කරන අෙර, බීජ පැළ ඉො
වසමින් වර්ධනය වේ. ඵල හට ෙැනිම සඳහා බීජ පැළ වලට වේ අනුව වසර 06 ක් පමණ කාලයක්
ෙෙවේ. නමිනං ුරන් වොව සඳහාද භාවිො කළ හැකි පලතුරු ශාකයකි.

භාවිත
ඉදුණු නමිනං වකලින්ම ආහාරයට ෙෙ හැකි රසවත් නැවුේ පලතුරකි. වේවා පලතුරු සලාද සඳහා භාවිො
කළ හැකි වටත්, මිරිස් කුඩු ආදී කුළු ඩු භාවිො කරමින් විවශු් ෂ සලාද වහෝ සේ ල සෑදිය හැකි
වටත් වාර්ො ඇෙ. නමිනං වැදෙත් ගුණාංෙයන්වෙන් සමන්විෙ වත් විවශේෂවයන්ම රුව රැකවදන හා
පිළිකා මර්දනය කරන ප්රතිකක්සිකාරක හුලව අෙංගු වටත් සඳහන් වේ. ඉන්දියාව වමම බීජ වලින්
නිස්සාරණය කරෙනු ල න වෙේ වලින් සවේ වරෝෙ සඳහා පර ප්රතිකාර කිීමමට ෂෂධ නිෂ්පාදනය කරනු
ල න වද වාර්ො වේ. එවමන්ම වෙවත්ෙ අලංකාර කර ෙැනීම හා වසවණ සඳහාද එක් කර ෙෙ හැකි
ප්රියමනාප ශාකයකි.

