ජම්බු

ජම්බු(Rose apple)

Order : Myrtales
Family : Myrtaceae
Genus : Syzygium P.Br.ex Gaertn.
Species : Syzygium spp.
ජම්බු ඉතා රසවත්, පපෝෂණීය සහ ඖෂධීය අගපයන් යුතු පලතුරක් පෙන්ෙ පගවතු අලංකරණ ශාකයක්
පලස ද ඈත අතීතපේ සිටෙ ජනප්රිය ප ෝගය. ජ ජම්බු ශාකය ෙන්න් රී ග යය විට ද වර්ණවත් ඵල වන්න්
රවූ විට ද එක පලස ඉතා අලංකාරයජ අතු පෙදී යාපම් හා පත්ර වල සවවාාාවය අුවව ජම්බු යුව පහ ද
පසවණක් හා සිසිලසක් ල ාපදන ගස. ජ පැසුණු ජම්බු පගඩි විපශේෂපයන්ෙ ළො පරපුර අතර ජනප්රිය
රසවත් නැවුම් පලතුරක් වන අතර ජම්බු අපට ඉතා හුරු පුරුදු පලතුර. ජ වැන් ජම්බු හැර අපනකුත් ජම්බු
වර්ග සියල්ල ලංකාවට විපේශ රටවන්න් හඳුන්වා දී ඇතැයි සැලපක්ජ
ශ්රී ලංකාපේ ප්රධාාන වශපයන් ජම්බු වර්ග 4 ක් දක්නට ලැපේජ පෙෙ වර්ග ප්රධාාන වශපයන් තනි ශාක පලස
පගවතුවල වගා කර ඇතජ කලාතුර. න් වර්ග . හිපයක් එකෙ පගවත්තක වගාකර තිපෙුව දක්නට ලැපේජ
පෙෙ සියළුෙ වර්ග ජම්බු පලස සාොනය සිංහල ාාෂාපවන් හැඳින්වුවද වර්ග අුවව පවනත් වයවහාිකක
නම් . හිපයක් ඇතජ පම්වා නම් රතු ජම්බු, රීනි ජම්බු, වැන් ජම්බු, පල කු ජම්බු, ෙහ ජම්බු, රට ජම්බු හා
ඇට නැති ජම්බු ආදිය පේජ

රතු ජම්බු
Red rose apple, Wax apple,Java apple, Water apple, Wax jambu)
Syzygium aqueum (Burm.f.) Alston

වැලි ජම්බු
(Rose apple, Malabar plum, Jambu, Chom pu, Pomme rose)
Syzygium jambos (L.) Alston.

පිනි ජම්බු (Malay

apple)
Syzygium malaccense (L.) merr.& Perry

රට ජම්බු
(Bell fruit) Syzygium samarangense (Blume) Merr.& Perry

ජම්බුවල සම්භවය හා වයාප්තියය
රතු ජම්බු ෙැපල්සියාපේ සිට අන්දෙන් සහ නිපකෝ ාර් දූපත් වලට ආපේණික ව සැලපක්ජ රතු ජම්බු හා
රට ජම්බු විපශේෂ තායිලන්තය, කාම්ප ෝජියාව, ලාඕසය වියට්නාෙය සහ තායිවානය ආදී රටවල ජනප්රියජ
වැන් ජම්බු ෙැපල්සියාපේ උපත ලද හා ඊට ආපේණික ව සැලපකන අතර එය ඉන්දියාපේ ප පහෝ
ප්රපේශ වලද යණිපක ණදිග ආසියාපේද පැසිරීක් දූපත් වලද වගා කරුව ල න අතර සවවාාාවිකව ද දක්නට
ලැපේජ රීනි ජම්බු ටහිර ෙලයාසියාවට ආපේණික ව . යපේජ
එපෙන්ෙ පෙය ඉන්දීය, ෙලයාසියා කලාපයට පහෝ යණිපක ණ දිග ආසියාවට අයත් ව සඳහන් පේජ

වාණිජ වශපයන් ජම්බු ඉතා සීමිතව, ෙැපල්සියාපේ, ඹ්සවපේව න්යාව, ෙධායෙ සහ දකුණු ඇෙිකකාපේ වගා
කරුව ල යිජ තායිවානපේ වාණිජ වගාවන් වඩා දියුණු තත්ත්වයක ඇති ව වාර්තා පපන්වා පදයිජ

ජම්බු පුෂ්ප
රතු ජම්බු

රට ජම්බු

වැලි ජම්බු

පිනි ජම්බු

ජම්බු ඵල
01. රතු ජම්බු
පෙහි පැසුණු පගඩි රතු පැහැති දින්පසන ඉටිෙය ෙතුරීට පපුවෙක් ඇති පෙල් ආකාර හැඩැතියජ අපනක්
ජම්බු විපශේෂවලට වඩා සාපේකෂව කුඩාය (10-20 ග්රෑම්)ජ රතු ජම්බු යුව පේශීයව වඩාත් ජනප්රිය හා
පගවතු වල හුලව දක්නට ලැපෙන ජම්බු වර්ගයයිජ පෙය මිහිික, ඇඹුල් රසය. න් යුත් පලතුර. ජ පෙය
වර්ෂ 1550 දී පෙණ ශ්රී ලංකාවට හඳුන්වාදී ඇතැයි සැලපක්ජ
02. රීනි ජම්බු
රීනි ජම්බු ද අතීතපේ සිටෙ රතු ජම්බු පෙන්ෙ පේශීයව සුලාව තිපෙන ජම්බු විපශේෂය. ජ ශ්රී ලංකාපේ
දක්නට ලැපෙන රීනි ජම්බු විපශේෂය පපයාර්සව පගඩියක හැඩැති, සුදු පාටට හුරු ලා පරෝස පැහැති,
ප්රොණපයන් සාොනය රතු ජම්බු වලට වඩා විශාල විපශේෂය.  (40-50 ග්රෑම්)ජ රීනි ජම්බු ෙදය සුදු
සවපප න්ජ් ආකාර වුහය. න් යුතු සාොනපයන් ඇඹුල් රසැති එපහත් එතරම් රසවත් පන වූ එක. ජ පෙහි
ජල ප්රතිශතය අිකකයජ රීනි ජම්බු ශාකය අපනකුත් ජම්බු විපශේෂයන්ට වඩා උසවව වැපඩන (5-20 මීටර්
පෙණ) ශාකය. ජ ජන වහපර්දි රීනි ජම්බු සඳහා පල කු ජම්බු පලසද ාාවිතා කරයිජ
රීනි ජම්බු ශාකපේ ද හුලව ෙල් හටගන්නා අතර විපශේෂපයන්ෙ ශාකපේ ප්රධාාන කපඳහිද අතු ෙතද
හටගනීජ ඉතා දීේතිෙත් තද පරෝස පැහැති පර්ණු රාශිය. න් සෙන්විත පෙෙ ෙල්, ඉතා අලංකාර

දර්ශණයක් පේජ ෙල් රීපපන කාලපේදී හැලී යන පෙෙ ෙල් පර්ණු රීනි ජම්බු ගසව යට පරෝස පැහැති
බුමුතුරුණුවක් පෙන් දක්නට ලැපේජ
03.රට ජම්බු
සාොනය රතු ජම්බු වලට වඩා හැඩපයන් පැහැපයන් හා ප්රොණපයන් පවනසව වූ පෙෙ ජම්බු වර්ග
. හිපයක් පේශීයව දක්නට ලැපේජ පම් අුවව සුදු, රතු, පරෝස, රතු දම් හා පක ළ පාට ආදී ආකර්ෂණීය
වර්ණයන්පගන් ද හැඩයන්පගන් ද ග්රෑම් 35-75 පෙණ වූ ප්රොණයන්පගන් ද සෙන්විත පේජ
04. වැන් ජම්බු, සීනි ජම්බු
පම්වා ලා කහ පැහැති, සුදු පහෝ කහ පැහැයට හුරු පරෝස පැහැති ඕවලාකාර හැඩැති ඵල පේජ වැන් ජම්බු
ශී්ව ර්ෂ ලංකාවට ආපේනික ජම්බු විපශේෂයක් වශපයන් සලකුව ල න අතර, පේශීයව පවනත් වල් දර්ශද
ළදු කැලෑ ආශ්රිතව විපශේෂපයන්ෙ පතත් කලාය ය ප්රපේශ වල දක්නට ලැපේජ පප ත පපතහි සඳහන් වන
අන්දෙට අතීතපේදී පේශීයව වඩාත් ජනප්රිය ජම්බු විපශේෂය  ඇ ඇත්පත් වැන් ජම්බු පේජ එපහත්
වර්තොනපේදී එය පගවතු වල දක්නයට පන ලැපෙන තරම් වන අතර, රතු ජම්බු එෙ සවථානය පගන ඇතජ
පෙෙ ජම්බු විපශේෂයන්හි ෙල් ලා පක ළ පහෝ පක ළ පැහැයට හුරු වූ පර්ණු විශාල සංෙයාව. න් සෙන්විත
පේජ
පෙෙ ජම්බු විපශේෂයන්හි පගඩි වල පවත්නා පැහැය, ප්රොණය ර හා රස ආදිපයහිත් ගපසහි පපුවෙත්
ආදී ආකර්ෂණීය ගුණාංග නිසා, වර්තොනපයහි පෙෙ ජම්බු වර්ග පලතුරක් පෙන්ෙ භූමි අලංකරණ
ශාකයක් පලසද පතත් හා අතරෙැදි කලාප වල පගවතු ප ෝගයක් පලසත් ජනප්රියත්වයට පත්ව ඇතජ
පෙෙ ජම්බු වර්ග 1980 වර්ෂවලදී පවනත් භූමි අලංකරණ ශාක සෙඟ ෙැපල්සියාව හා තායිලන්තය ආදී
රට වන්න් පෙරටට පගන්වා ඇතැයි සැලපක්ජ රට ජම්බු සඳහා රීනි ජම්බු පලසද වයවහාර කරන අවසවථා
ඇතජ

රතු ජම්බු

රට ජම්බු Ruby gaint (නිර්දේශිත ප්රදදයයි)

රට ජම්බු Ruby drop (නිර්දේශිත ප්රදදයයි)

රට ජම්බු (ද ොළ පැහැය විද ේෂයි)

වැලි ජම්බු

දපෝෂණීය අගය
රතු ජම්බු ොංශලපේ ග්රෑම් 100 ක අඩංගු අ්ාහාරෙය අගය පහත දක්වා ඇත
ජලය

91.40 - 92.96%

පප්රෝටීනන්

ග්රෑම් 0.50

පම්දය

ග්රෑම් -

කාප ෝහයිඩ්පර්ට

ග්රෑම් -

ෙණිජ ලවණ0.27

මින් ග්රෑම් 0.21 -0.27

කැල්සියම්

මින් ග්රෑම් 10.0

පප සවපරසව

මින් ග්රෑම් 30.0

යකඩ

මින් ග්රෑම් 1.0

විටමින් ඒ

මින් ග්රෑම් -

තයමින්

මින් ග්රෑම් -

රයිප

ේපලවින්

සල්ෆියුිකක් අම්ලය
සිට්රික් අම්ලය

දේ ගුණි

මින් ග්රෑම් 0.17%
0.15%

අව යතා

ජම්බු විපශේෂ නිවර්තන පහෝ ඊට ආසන්න පේශගුණික තත්ත්ව යටපත් පහ ඳින් වර්ධානය පේජ රතු ජම්බු
පහතරට හා ෙැදරට පෙන්ෙ උඩරට ද පහ ඳින් වැපඩයිජ සිසිල් පේශගුණ තත්ත්ව යටපත් පෙය ශ්රි ලංකාපේ
සෑෙ පළාතකෙ වාපග් දක්නට ලැපේජ ජම්බු උෂවණත්වය ඉතා අඩු ප්රපේශ වල දක්නට පන ලැපේජවැඩි
දියුණු කළ ජම්බු වර්ග පතත්, අතරෙැදි හා වියළි කලාය ය ප්රපේශවල පහ ඳින් වගා කළ හැ. යජවැන් ජම්බු
වඩාත් ප්රචලන්තව ඇත්පත් පතත් කලාය ය ප්රපේශවලයජ රීනි ජම්බු උණුසුම් පතත් පිකසරයක් සහිත පතත්
කලාය ය උඩරට ප්රපේශවල සාර්ථකව වර්ධානය පේජ පෙය දීර් කාලීන නියගයට සහ විශාල උෂවණත්ව
පවනසව ඇම් වලට ඔපර ත්තු පන පේජ පකපසේ වුවද ජම්බු වගාව සඳහා තද වියළි හා උණුසුම් පේශගුණික

තත්ත්ව සුදුසු පන පේජ

ප්රචාාරයය
බීජ ෙයන් ජම්බු පහසුපවන් ප්රචලාරණය කරගත හැ. යජ ජම්බු බීජ වල ීවවයතාවය පවතින්පන් පකටි
කාලයක් ැවින් පගඩි වන්න් බීජ ඉවත් කරගත් විගස අවශය පිකදි ක්පේව ත්රපේ පහෝ ඳුන් වල සිුව ඇෙ
වැදගත්යජ එපසේ නැතිනම් වැන් තවාන් වල බීජ තවාන් දො ඉන්පසු වඩා පහ ඳින් වැඩුණු නිපරෝගී බීජ පැළ
පතෝරා අවශය පිකදි සිුව් වා ගත හැ. යජ ජම්බු සඳහාද වර්ධාක ප්රචලාරණපයන් පැළ සකසව කර ගැනීෙ වඩා
සුදුසුයජ බීජ පැළ ග්රාහක පලස ාාවිතා කරමින් උසසව ගුණාත්ෙපයන් යුතු ෙේ ගස. න් ල ාගත් අනූජ ේධා
.  ගපෙන් ගුණාත්ෙක පැළ නිෂවපාදනය කරගත හැ. යජ පෙහිදී කූඤවඤ කද ේධාය වඩා සාර්ථකයජ වර්ධාක
ප්රචලාරණපේදී ජම්බු ශාකපේ අඩ දළ දඩු අතු සිුව ඇෙ හා වායව මුල් ඇේද ඇපෙන්ද (අතු ැඳීපෙන්ද) පැළ
නිෂවපාදනය කර ගත හැ. යජ

වගා ිරීම
සාර්ථක වගාවක් සඳහා පහ ඳින් හිරු එළිය ලැබීෙ වැදගත් වුවද සාොනය පසවන තත්ත්ව යටපත්දී ද
ජම්බු පහ ඳින් වර්ධානය පේජ පහ ඳින් ජල වහනය සිදුවන භූමියක විවිධා පාංශු වර්ග වල පහ ඳින්
වැපවන ජම්බු, නිසරු පසක වුවද සාර්ථකව වගා කළ හැ. යජ කේපාදු .  ගපෙන් ශාකපේ උස සහ වියන
පාලනය පක ට ශාකපේ වුහය නඩත්තු .  ගපම් හැ. යාවක් පැවතීෙද විපශේෂත්වය. ජ එපෙන්ෙ ඳුන්
වගාවක් පලසද වර්ධාක ප්රචලාරණපයන් සකසව කරගත් ජම්බු පැළ වගා කළ හැ. යජ

පරෝග හා පළිප ෝධා
ජම්බු ශාකයට පහෝ පගඩි වලට හානි කරුව ල න පළිප ෝධාකයින් එතරම් හුලව දක්නට පන ලැපේජ
පලතුරු ෙැසවස ාපග් හානිය රට ජම්බු (පෙල්පෘ්ෘට්) වර්ගපේ ජම්බු ඵල වල ඇතැම්විට දක්නට ලැපේජ පම්
සඳහා නිර්පේශිත ආකාරයට පලතුරු ෙැසවස ා සඳහා ඇෙ ාාවිතය සුදුසුයජ ජම්බු ඵල වලට කුහුඹුවන්
ආකර්ෂණය  ඇෙද පගඩිපේ අග දක්නට ලැපෙන වැසුුව පක ටපසේ කුහුඹුවන් රැදීෙ අසවවැන්පනහි
ගුණාත්ෙයට ලපාුව ල යිජ එපෙන්ෙ ජම්බු පත්ර Psylid නම් කෘමි හානියට ලක්පේජ දැනට දක්නට
ලැපෙන ආකාරයට රීනි ජම්බු පම් සඳහා වඩාත් පාත්ර පේජ පෙහිදී පත්ර ෙත රීළල පෙන් ිබිබන් (Blistes)
දක්නට ලැපෙයිජ

අස්වැන්න

බීජ පැළයක ඵල දැ ගෙට වසර 03ක් පෙණ කල්ගත වුවද ේධා පැළයක් සිුවවා වසර 1 1/2 - 2 . න් පෙණ
ඵල හටගැනීෙ සිදුපේජ ජම්බු විශාල පලස ඵල දැ ගෙත් එකවර පගඩි පැසීෙත් පහ ඳින් පැසුණු පගඩි
හැලීයාෙත් සැල. ය යුතු කරුණු පේජ පැසුණු පගඩි හැලීයාෙට පපර ප්රපේශපෙන් පනලා ගැනීෙත් පගඩි
ෙෘදු ැවින් ඒවාට හානි පන වන පලස ප්රපේශපෙන් අසුරා පවළදපලට ඉදිිකපත් .  ගෙත් ඉතා
වැදගත්යජජම්බු සඳහා අගය එකතු කළ නිෂවපාදන සැකසීෙද ඒවා රසවත් පලස සංරක ෂණය .  ගපම්
හැ. යාවද ඇතජ

භාවිත
ජම්බු නැවුම් පලතුරක් පලස පකන්න්ෙ ආහාරයට ගතහැ.  ප්රියතෙ පලතුර. ජ පෙහි යුෂ සහිත
රසවත්ාාවය ද සවිෙත් (Crunchy) සවවාාාවයද එය නැවුම් පලතුරක් පලස ජනප්රිය  ඇෙට පහේතු ඇ ඇතජ
ජම්බු පගඩි වන්න් ජෑම් ද සීනි සිරේවල පයදීපෙන් කල් ත ා ගත හැ.  රසවත් අගය වැඩි කළ නිෂවපාදන ද
සකසා ගත හැ. යජ
පෙෙ ජම්බු වර්ග සියල්පලහිෙ පලතුරක්, ඖෂධායක් පෙන්ෙ පවනත් වැදගත් ාාවිතයන් නිසාද විශාල
ආහාරෙය වටිනාකෙක් ඇතජ
වැන් ජම්බු වඩාත් රසවත් වන්පන් නැවුම් පලතුරක් පලස පන ව ජෑම්, පජන්, සීනි සිරේවල සංරකවෂණය
.  ගෙ සහ පවනත් රසකැවින් ආදී සකසව කළ ආහාර පලසටයජ වැන් ජම්බු පය දා සකසව කරන පෙෙ
අතුරුපස වල එයට ආපේණික වූ මිහිික පරෝස සුවඳ සහ රස අඩංගු  ඇෙ විපශේෂත්වය. ජ
එපෙන්ෙ පෙයින් රසකැවින් නිෂවපාදනපේදී ාාවිතා කරන්නාවූ පරෝස වතුර ද (Rose water)
නිෂවපාදනය කළ හැ. පේජ ශාක පත්ර වන්න් ගන්නා නිසවස ාරක පතල් සුවඳ විලවුන් සැකසීෙට පයෝගයෙ
පේජ ජම්බු ෙල්, ෙල් පැණි වන්න් පප පහ සත් වන අතර මී ෙැසවස න් ජම්බු ශාක ආශ්රිතව ඇති .  ගපෙන්
ඉතා ගුණාත්ෙක මී පැණි සකසව කරගත හැ. පේජ
ජම්බු වල ඖෂධීය ගුණ හුලව ඇති වටද පත රතුරු වාර්තා  ඇ ඇතජ ජම්බු පෙ ළපේ සහ අක්ොපේ නිසි
ත්රිකයාකා ගත්වය සඳහා වැදගත් වන ඖෂධීය ගුණ සහිත ව සඳහන් පේජ
ජම්බු බීජ පාචලනය, විජලනය හා ඇපසේ සුද වැනි පරෝග සඳහා ප්රතිකාර වලදී ාාවිතා කරුව ල යිජ විවිධා

රටවල පම් ආකාරපයන් ජම්බු බීජ හා මුල් විවිධා පරෝග සඳහා ඖෂධා පලස ාාවිතා කරුව ල න ව
සඳහන් පේජ පෙෙ ජම්බු වර්ග වල තිපෙන්නාවූ අලංකාර පැහැය, පපුවෙ හා හැඩයන් නිසා ආකර්ෂණීය
පලස කෑෙ පම්ස අලංකරණපේදී ද ාාවිතා කරුව ල යිජ රීනි ජම්බු පවනත් රටවල පාරම්පිකක පවදකම්
සඳහා ාාවිතා කරන ව සඳහන් පේජ පම් අුවව, රීනි ජම්බු පක ළ හා පප තු මුෙ ආසාදන සහ අොශගත
අසනීප සඳහා ාාවිතා කරන ව සඳහන් පේජ රීනි ජම්බු දැව රත් පැහැයට හුරු දැඩි හා ශක්තිෙත් දැව
විපශේෂයක් නිසා නිවාස කුළුණු, ආරකෂිත වැටවල්, වහල, දුම්ිකය සිල්පර, ලී කැටයම්, ආගමික මූර්ති
කැටයම් ආදිය සඳහා විවිධා රටවල ාාවිතා කරුව ල යිජ පෙෙ දැව ශක්තිෙත් නිසා කරත්ත පරෝද සෑදීෙටද
ාාවිතා කරයිජ වැන් ජම්බු ශාකපේ අරුවව ශක්තිෙත්, තදරතු පහෝ දුඹුරු පැහැති පේජ පෙය ගෘහ ාාණ්ඩ
නිෂවපාදනයටත්, සංගීත ාාණ්ඩ රාමු (වයලීන්, යටාර් ආදී) සැකසීෙටත් සහ ඉදි.  ගම් සඳහා අවශය වන
ාල්ක කණු (Beam)සඳහාත් ාාවිතා කළ හැ. පේජ

