කාමරංගා (Star fruit)

Averrhoa carambola
Family:- Oxalidaceae
හැදින්වීම
ඔක්සලිඩේසිඩේ කුලයට අයත් කාමරංගා මලයාසියාව, හා ඉන්දුනීසියාඩේ ඝර්ම කලාපීය පහත් ප්රඩශවවල
සම්භවය වී ඇත. ඩමම වාකය කාමරංගා ධාරඵල (සංස්කෘත), කම්රට්ටම් (ඩෙමළ), කම්රම් (හින්දි),
බිලිම්බිහි (පිලිපීනය), යංග්ඩටෝ (චීනය) හා චයිනීස් ගුස්ඩෙරි (ඉංග්රීසී) ) යන විවිධ නාම වලින් හඳුන්වයි.
මීටර් 5-12 පමණ උසැති ෙහු වාර්ෂික වාකයක් වන ඩමහි සංයුක්ත පත්ර පිහිටන අතර ප්රිකා යුගල 3-5
කින් යුක්තය. පත්ර යයත හැැැතිය. ුෂ්්පවල වර්ණය ප්රඩදෙ අුවව ඩරෝස ඩහෝ ලා ෙම් පැහැති වන අතර
ඩපොකුරු වවඩයන් කඩ ේ හා අතු රිකිළිවල හටගනී. ඵල කුැා කාලඩේ ඩකොළ පැහැ වන අතර ඉදුණුවිට
කහ පැහැයට හැඩර්. ඵලය ඩස.මී. 8-10ක් පමණ දික්වන අතර ොර 5-6 කින් යුක්තය.
ප ෝෂණීය අගය ග්රෑම් 100 ක
ජලය

- 87.4%

වක්තිය (කිඩලෝ කැලරි)

- 45%

ඩප්රෝටීනන්

- 0.4%

ඩම්ෙය

- 0.3%

පි්්ඨය

- 11.3%

තන්තු

- 0.8%

කැල්සියම් මිලි ග්රෑම්

- 6.00

යකැ ,,

- 0.90

තයමීන් ,,

- 0.03

රයිඩෙොප්ඩල්වින් මිලි ග්රෑම් - 0.04
විටමින් D මිලි ග්රෑම්

- 35.00

ඖෂධීය ගුණයකාමරංගා වාකඩේ ඩපොතුවල ඩසම්ඩගඩි සමනය කිරීඩම් ගුණයක් ඇත. එඩසේම කම්බි හා
යකැ ඇණ ඇනීඩමන් ඇතිවන වි් නසාලීමට පාරම්පරික ඩවෙකඩම්දී තම්ො අඹරා ගත් කාමරංගා
තුවාලය මත ෙැඳීම කරුව ලැඩේ.
භාවිතය
නැවුම් පලතුරක් හා එළවළුවක් ඩලස භාවිතා කළ හැක. තවෙ යු්, ජෑම්, සලාෙ, ඩකෝඩියල්, අච්චාරු
නි්්පාෙනයට ෙ ඩයොො ගැඩන්. යහාර හා කෑම ඩම්ස අලංකරණඩේදී භාවිතා කරුව ලෙයි.
පේශගුණ අවශයතා
ලංකාඩේ උණුසුම් ඩතත් පරිසරයකින් යුත් අතරමැදි කලාපයට අයත් ප්රඩශව ඩමම ඩෙෝගය ස හා වැාත්
ඩයෝගය ඩේ. එඩහත් ඩතත් කලාපඩේෙ උස් බිම්වල ඉතා ඩහොිනන් වැඩවන අතර ඩහොිනන් ඵල ෙරයි.
ස
මනා ජලවහනයක් සහිත මධයස් යම්ලිකතාවයක් (pH 5-6) සහිත ඩලෝම පස වැාත් උචිත වුවත් ුෂළුල්
පාංශු පරාසයක වාකය වර්ධනය ඩේ.
ප්රපේද
හනී ස්වීට් (කෘෂිකර්ම ඩෙපාර්තඩම්න්තුව මඟින් නිර්ඩශශිතය)
බී 10 වර්ගය
ෆන්ටන්
ප්රචාාරණය
බීජ පැළ හා ෙශධ පැළ මඟින් සිදුඩකඩර්. උසස් මේ වාකයකින් නිපෙවා ගත් ෙශධ පැළ ඩහො ගුණාත්මක
හා උසස් අස්වැන්නක් ස හා වැාත් සුදුසු ඩේ.
නිර්පේශිත රතරය හා ැළ අවශයතාවය
පරතරය - මීටර් 5×මීටර් 4
ක්පෂේත්රය සැකීමම හා ැළ ිටුවවීම
නියමිත පරතරයට සලකුණු කර ඩස. මී. 60 ඞ 60 X 60 වලවල් කපාගත යුතුය. මතුපිට පස් හා
ඩකොම්ඩපෝස්ට් ඩපොඩහොර මිශ්ර කර සාොගත් මිශ්රණඩයන් වඩලන් 2/3 ුෂරවා සති 2 කට පසු වඩල් ඉතිරි
ඩකොටස්ෙ එම මිශ්රණඩයන්ම ුෂරවා සිටවිය යුතුය. සිටූ  පැළයට යධාරකයක් සැපයීම එය ඩහොිනන්
ස් ාපනය වීමට වැෙගත් ඩේ.
පයදිය යුතු ප ොපහොර ප්රමාණය ප ැළයකටවවකකට
පයදිය යුතු අවස්ථාව

යූරියා (g)

පරොක්ප ොස්පේට් පg)

මියුරිපේට් ඔෆ් ප ොටෑෂ්
පg)

පැළ සිටුවීමට ඩපර
වලකට

120

230

105

පැළ සිටුවා මාසයකට
පසුව

60

115

50

අවුරුශෙකට පසුව

60

115

50

අවුරුදු 2 කට පසුව

180

345

150

අවුරුදු 3 කට පසුව

240

460

200

අවුරුදු 4 කට පසුව

300

575

260

අවුරුදු 5 කට පසුව

360

690

300

ඵල ෙරන වාක ස හා

360

690

300

ප ොපහොර පයදීම
ඩතත් කලාපය තුලදී කීසරයිටි ඩහෝ එප්සම් ලුණු වාකවලට ඩයදීඩමන් සතුටුොයක ප්රතිඵල ඩගනඩශ.
පළමු වසඩර්දී ගසකට ග්රෑම් 250 ක් ෙ ඩෙවන වසඩර් සිට ගසකට කිඩලෝ ග්රෑම් 1 ෙැගින්ෙ ඩයදිය යුතුය.
ළිප ෝධ
පලතුරු මැස්සා
ාකනය
හානි ූ  ඩගඩි විනාව කිරීම, ක්ඩ්ේත්රඩේ ඇම තැබීම, නිර්ඩශශිත කෘමිනාවක නිසි පරිදි භාවිතා ඩකොට
රසායනිකව පාලනය කිරීම

