උගුරැස්ස (Uguressa)

Ramonchi, Governer’s plum
Order : Violales
Family : Flacourtiaceae
Genus : Flacourtia (Burm.f.)
Merr.
Species : Flacourtia Indica
(Burm.f.) Merr.
උගුරැස්ස සඳහා කටුල ොවි, කටු කුතුන්දා, උක්කුරැස්ස, ල ොරළු දමුණු යනුලෙන්ද ෙයෙහාර ලකල.
පැසුණු උගුරැස්ස ආහාරයට ගත් පසු උගුලරහි කහට ස්ොභාෙයක් ැලදන ැවින්, ශ්රි ාිකයකයන්
උගුරැස්ස, යන නාමය ලමම ල ෝගයට ලයදුො විය හැකයය උගුරැස්ස ශාකලයහි ෙැලෙන අෙධිලේ ලකඳහි
දක්නට ැලෙන කටු ස්ොභාෙය නිස ,කටුල ොවි, යන නාමය භාවිතයට එන්නට ඇත
ශ්රි ිකාලප පහත රට විය හ හා ලතත් ක ාපලේද මැදරට ද උගුරැස්ස ලගෙත්ත තුළට අනිො.යලයන්ම
ඇතුළත් ෙන ජනප්රිය ප තුරු ශාකයකය ලමය මුහුදු මට්ටලේ සිට මීට. 1,500ක් දක්ො ප්රලශශ ෙ ෙගා
කළ හැකයය

උගුරැස්ස පුෂ්ප

උගුරැස්ස ෙ සාමානයලයන් ශවි ිංිික මල් හට ගන්නා ශාක හු නමුත් ඇතැේ විට ලමම ශාකලේ
මල් පිරිමි හා ගැහැණු ල ස ලෙන් ලෙන් ෙශලයන් ද (ශවිගෘහී) හට ගනී එවිට පිරිමි මල් ශාක ෙ ඵ හට
ගැනීමක් ලනොෙන අතර ගැහැණු මල් ශාකලයහි ඵ හට ගැනීමට පරාගනය කයරීම අෙශය ලප එම නිසා
ෙො සුදුසු ෙන්ලන් ලහොඳ ගුණාත්මලයන් යුතු ෙැඩි අස්ෙැන්නක් ැලෙන ශවි ිංිික ශාකයකයන් සකස්
කරගත් ශධ ලහෝ අතු පැළයක් සිටුවීමය
මිට. 8-10 ක් පමණ උසට ෙැලෙන පැතිරුණු වියනක් සහිත ශාක පඳුරු ආකාර ගනී ශාකය කුො
කා ලේ දී අතුෙ හා ලකඳහි හු ෙ ලස මී 10-12 ක් පමණ දිින් යුත් කටු දක්නට ඇත
පත්ර ළපි  අෙධිලේදී දැකුේකළු රතු ලහෝ ලරෝස පැහැයක් ගනී පත්ර හැෙලයන් ප්රමාණලයන් විවිධ හැෙ
ගනි ලදසැේ . සිට අලප්රේල් දක්ො මාස ෙ අළුත් පත්ර හටගත් පසු ශාක වියන ුරරා අ ිකාර ල ස ුරෂ්ප
හටගනී
උගුරැස්ස පිරිමි මල්
උගුරැස්ස ගැහැණු මල්
උගුරැස්ස ඵ ය
උගුරැස්ස ඵ ෙටකුරු හැෙලයන් යුක්තය ලේො ළපි  අෙධිලේදී ලකොළ පැහැ ෙන අතර ඉදුණු විට රතු
දුඹුරු පැහැයට හැල. ඉදුණු විට ඇඹුල් හා කහට රස මිශ්ර මිහිරි රසයකයන් යුත් ප තුරකය
අමු උගුරැස්ස ඵ ඉදුණු උගුරැස්ස ඵ

පපෝෂණීය අගය
උගුරැස්ස ඵ ලයහි අන්ත.ගතයන් සැ කීලේදී ලප්රෝටීන්න් සුළු ප්රමාණයක් ඇත විටමින් , සී හා
ලපොටෑසියේද අන්ත.ගත ෙන අතර ප්රතිකක්සිකාරක ල ොලහෝ අෙිගුෙ ඇත

උගුරැස්ස ඵ ලේ ආහාරයට ගන්නා ලකොටලසේ ග්රෑේ 100 ක අෙිගු ලපෝෂක සියුතිය පහතින් දැක්ලප
ශක්තිය කය කැ රි

114

ජ ය%

67.8

ලප්රෝටීන්න් ග්රෑේ

1.7

ලේදය ග්රෑේ

1.8

කාල ෝහයිඩ්ල.ට ග්රෑේ

22.7

තන්තු %

3.71

ෙණිජ ෙණ ග්රෑේ

0.77

කැල්සියේ මිිං ග්රෑේ

100

ලපොස්පරස් මිිං ග්රෑේ

100

විටමින් සී මිිං ග්රෑේ

14

කක්සිහාරක සීනි %

4.32

පී එච් අගය

1.29

පේශගුණය
උගුරැස්ස ශාක ෙ.ධනය සඳහා උෂ්ණත්ෙ පරාසය ලසන්ි ලග්රේඩ් අිශක 13-29 ක් පමණද ලහොඳින්
සූ.යාල ෝකය ැබීමද අෙශය ලප එලහත් අඩු ලසෙණ තත්ත්ෙයන් යටලත්ද ෙගා කළ හැකයය
මධයස් නිය තත්ත්ෙයන්ටද කලරොත්තුලශ උගුරැස්ස ෙැිං සහිත පලසහි ලමන්ම රතු මැි 
පලසහිද ෙො ලහොඳින් ෙැලඩ් සුළු ෙන තත්ත්ෙයන්ටද කලරොත්තු ලශ

ප්රචාරණණය
උගුරැස්ස බීජ මඟින්, අතු කැ ිං මඟින්, ොයෙ අතු ැඳීලමන්, රිකයිං ශධය හා මුල් පැළ මින්ද
ප්රචාාරණය කරනු ැල. බීජ ෙිංන් ප්රචාාරණය කයරීලේදී පිරිමි ශාක ඇතිවීමට ඉෙ ඇති ලහයින් ෙ.ධක
ප්රචාාරණලයන් පැළ නිපදො ගැනීම ෙොත් සුදුසු ලප බීජ ප්රලරෝහණය සඳහා දිගු කා යක් ගතලප
ප.ලේෂණ දත්ත අනුෙ 50% ක ප්රලරෝහණ ප්රතිශතයක්
ා ගැනීමට දින 30 ක් පමණ කා යක් ගතලප
ලප`ගවීලමන් ප්රලරෝහණය ඉක්මන් කරගත හැකයය ලමම කරුණු සැ කීලේදී ෙ.ධක ප්රචාාරණය මඟින්
පැළ නෂ්පාදනය කයරීම ෙොත්ම සුදුසු ක්රමය ලප අතු කැ ිං මින්ද ප්රචාාරණය කළ හැකය අතර පැළ
නිෂ්පාදනලේදී අෙ දළ දඩු 72% පමණ සා. කත්ෙයක් ලපන්නුේ කරයි
පිරිමි මල් පමණක් හටගන්නා උගුරැස්ස ශාකෙ කලඳේ ලපොලළොලප සිට අඩි 1 ක් පමණ උසින් කප්පාදු
කර අලූතින් රිකයිං ඇතිවූ විට ොට ඵ දරණ උසස් ගුණාත්මක මප ශාකයකයන් රිකයිං ශධ කළ විට
ඉක්මනින්ම ඵ හට ගන්නා තත්ත්ෙයට පත් ෙන අතර, ගස මනාෙ ුරහුණු කර උස අඩු පඳුරක්
ආකාරයට සකස් කර ගත හැකයය
උගුරැස්ස බීජ පැළ ඳුනක සිටවූ උගුරැස්ස අතු පැළයක්

පණෝග හර පළිප ෝධ
උගුරැස්ස සඳහා දරුණු ප හල ෝධ හානි ො.තා වී ලනොමැත එලහත් ලකොළ කන දළඹුෙන්, කුඩිත්තන්,
ලකොරලපොතු කෘමීන් හා පිි මකුණාලේ හානිය ො.තා වී ඇත උගුරැස්ස සඳහා
පාන ප්රධානතම හානිය
ෙන්ලන් ඇන්ත්රැක්ලනෝස් හා ම කෙ ලරෝගයන්ය ලමයින් ඵ
අස්ෙැන්නට තද
ල ස හානි පැමිලේ ශාකය අභයන්තරයට ලහොඳින් හිරු එිංය ැලෙන ලසේ අනෙශය
අතු කප්පාදු ලකොට උගුරැස්ස ශාක නෙත්තු කයරීලමන්ද ල ෝග සනීපාරකෂාෙ ලකලරහි සැ කය හමත්
වීලමන්ද ලරෝග හානි අෙම කරගත හැකයය ලමහිදී ආසාදිත ඵ නිසි ල ස කෂ්ත්රලයන් ැහැර කයරීම ද
ඉතා ෙැදගත්ය එල ස කටයුතු කයරීලමන් ලරෝග ම.දනය සිදු ලනොලප නේ නි.ලශශිත දිලීර නාශක භාවිතා
කළ යුතුය ලමහිදී අස්ෙැන්න
ාගත් පසුෙ ඊළ ොරලේ මල් හටගන්නා අෙස් ාලප හා ඵ ස කුණු
ෙන අෙස් ාලපදී නි.ලශශිත දිලීර නාශක ළපි  පත්ර හා ලේරූ පත්ර ලහොඳින් ලතලමන ලසේ ඉසිය යුතුය
ඇන්ත්රැක්ලනෝස් ලරෝගය
මළකෙ ලරෝගය

අස්වැන්න
ෙ.ධක ප්රචාාරණලයන් සකස් කර ගත් පැළයක් සිටුො අවුරුදු 2-3 කයන් පමණ ඵ හට ගැනීම ඇරලේ
ශධ ලහෝ අතු පැළයක් ලපෝච්චියක සිටුො ගැනීලමන් ෙසරක පමණ කා යක් තුළ දී ඵ හට ගැනීම
ඇරලේ ඵ ාෙරණලේ ෙ.ණය ලෙනස්වීේ අනුෙ උගුරැස්ස අස්ෙැන්න ලනලීම තීරණය කළ හැකයය
ඵ ාෙරණය ලකොළ පැහැලයන් තද දේ පැහැයට හැලරන අෙස් ාෙ ෙො සුදුසු ලප අස්ෙැන්න ලනළීලේදී
ඉදුණු ලගඩි පමණක් ලනළා ගැනීම සුදුසු ලප ලමහිදී කයහිප ෙරකට අස්ෙැන්න ලනළීම සිදුකළ යුතු වුෙද
එයින් ෙො ඉහළ ගුණාත්මක හා ප්රමාණාත්මක අස්ෙැන්නක්
ාගත හැකය ලප අස්ෙැන්න ලනලු පසු
ඵ ලේ ප්රමාණය හා විශා ත්ෙය අනුෙ ලශ්රේණිගත කයරීලමන්ද
අස්ෙැන්නට ඉහළ ෙි නාකමක්

ා දිය හැකයය

භරවිත
නැවුේ ප තුරක් ල සත් ජෑේ, ලජිං, චාට්නි, ප තුරු යුෂ හා ෙයින් ආදිය පි හලය කයරීමටත් භාවිතා කළ
හැකයය ආයු.ලපදීය ප්රතික.ම ෙ දී උගුරැස්ස ශාකලේ සෑම ලකොටසක්ම කසු ල ස භාවිතා ලප උගුරැස්ස
ඵ ලසිගමා ය හා අක්මාෙ ඉදිමීම සුෙ කයරීමටත්, මුල් හා පත්ර මැලල්රියාෙ,
පාචානය ෙැනි ලරෝගෙ දීත්, ස.පයින් දෂ්ඨ කයරීලේදී
ාලදන ප්රති විෂකාරකයක් ල සත්, කුඩු කරන ද
ාහිකය, ත ලතල් හා මිශ්ර කයරීලමන්, රූමැි ක ලපදනාෙ දී ප්රතිකාර කයරීමටත් ලයොදා ගනි වියළාගත්
පත්ර තුො සුෙ කයරීමට ලහොඳ කසුෙකය පත්ර යුෂ හා ලනොඉදුණු ඵ ෙ යුෂ පාචානය හා අතීසාරය සුෙ
කයරීමට ලයොදා ගන්නා ප්රතිකාරකයකය
උගුරැස්ස ශාකය භූමි අ ිකරණ කටයුතු ෙ දී ලයොදාගත හැකය ශාකයක් ෙන අතර සුළි ාධක හා
ආරකෂිත ෙැටෙල් සැකසීමටද භාවිතා කළ හැකයය ඉන්දියාෙ ෙැනි රටෙ උගුරැස්ස පත්ර සත්ත්ෙ
ආහාරයක් ල ස භාවිතා ලප උගුරැස්ස ශාකලයන්
ාගන්නා දැෙය පිහි, අත් මුල්ලූ ෙැනි ගෘහස් හා
කෘෂිකා.මික උපකරණ ෙ දැෙමය ලකොටස් සැකසීමට ගන්නා අතර දැෙ ඉන්ධනයක් ල සත් භාවිතා
කළ හැකයය

