වෙරළු

වෙරළු (Ceylon olive)

Elaeocarpus serratus L.
Family :- Elaeocarpaceae

හැඳින්වීම
වෙරළු ශ්රී කාවටෙහ ට ්දියාවටෙහ ේවිකව ශටවවකි.මීහර් 15 ක් පමණ උසහ ෙැවෙන වෙරළු ගස
පළල්ෙ පැතිරුනු අසමමිතිව ැෙවක් ඇති විවනකිදි යුක්තව. වපබරෙටරි, මටර්තු ට සැප්තැම්බර්,
ඔක්වතෝබර් වනමටසෙකදී වෙරළු මල් හගනී. ෙරවහ විශටක ෙශවවදි පිවපන වෙරළු මල්ෙලිදි එවහම
ේවිකව සුෙඳක් නිකුත් වි. සටමටනයවවදි වෙකටවටර ැෙැති වෙරළු වගි  වෙටව විශටකත්ෙව, රසව,
පැ ැව වනටයාවවදි විවිධත්ෙවක් වපදිෙයි. ව අනුෙ වේශීවෙ මස් වෙරළු, වපොල් වෙරළු, ගල් වෙරළු ට
විවේශවවදි ඳුදිෙට දුදි නිල් වෙරළු වකස ෙර්ග ගණනටෙකි. ගල් වෙරළු වනු ේ ටරවහ වනොගදිනට
වෙරළු විවශේෂවකි. එව ත් එහි බීජව මදව සම රු වවොට්හම්බට වමදි ේ ටරවහ ගදිනට බෙද පැෙවසේ.
් ත කී වෙරළු විවශේෂ ශ්රී කාවටවි උේද ද උදයටනෙක ට වගෙතුෙක දක්නහ කැව . වෙරළු සඳ ට
නිර්වේශිත ප්රවදද වමවතක් ඳුදිෙට දී නැත.

භාවිත
්දුණු ඵක නැවුම් පකතුරක් වකසද පැසුණු ඵක තම්බට ව ෝ අච්චටරු වකස සවසට ගැනීවමදිද ේ ටරවහ
ගනී.්දුණු ඵක වවොදටවගන රසෙත් බීම ට ේ ටර පිළිවවක වළ ැකි අතර, වෙරළු ඵක ට පත්ර,
ේයුර්විදව දී පටචනව, අතීසටරව ෙැනි වරෝග, හිස්ව ොරි ට පටිපණුෙදි මර්ධනවහ ඔසු වකස භටවිතට
වරන බෙ සඳ දිව.වෙරළු මල් මී මැසි පටකනව දී වරොදි කබට ගැනීවම් ප්රභෙවක් වකස වවොදට ගත
ැකිව. එවසේම වෙරළු උදයටන අකාවරණ වහයුතු ෙකහ භටවිතට වළ ැකි අකාවටර ශටවවකි.
වපෝෂණීව අගව
වෙරළු ඵකව රසෙත් වසේම වපෝෂණ ගුණවවදි ් ළ පකතුරකි.

ග්රෑම් 100ව අොගු වපෝෂණව
ජකව

ග්රෑම්

80.2

ශක්තිව

කිවකෝ වැකරි

72

වප්රෝටීනදි

මිලි ග්රෑම්

1.2

වවබෝ යිවේට්

ග්රෑම්

16.2

වැල්සිවම්

මිලි ග්රෑම්

18

වපොස්පරස්

මිලි ග්රෑම්

29

විහමිදි C

මිලි ග්රෑම්

30

වම්දව

ග්රෑම්

1.2

වැවරොටිදි

මිලි ග්රෑම්

330

තවමීදි
රයිවබොෆ්වල්විදි

මිලි ග්රෑම්
මිලි ග්රෑම්

20
0.4

වේශගුණික අෙශයතා
වෙරළු සඳ ට ෙෙටත් වවෝගය ෙදිවදි නිෙර්තන ව ෝ උප නිෙර්තන වේශගුකව තත්ත්ෙවදිව.වෙරළු ශ්රී
කාවටෙ පුරට පැතිරී ඇති නමුත් වතත් වකටපව දී බහුකෙ දක්නහ කැවබන අතර විවළි වකටපීව
ප්රවේශෙකදී දක්නහ කැවබදිවදි වකටතුරකිදිව.මල් පිපීම ට ඵක හ ගැනීම සඳ ට විවලි වේශගුකව
තත්ත්ෙවදි අෙශය වි.වෙරළු පැළ ළපටි අෙධිව දී අධිව විවලි තත්ත්ෙවදිහ ස අධිව සීතකහ
ඔවරොත්තු වනොවඳේ .

ප්රචාාරය
ස්ෙභටවිවෙ බීජ මඟිදි ප්රචටරණව සිදුෙන නමුත් බීජ ප්රවරෝ ණවහ මටස 3 - 9 දක්ෙට වූ යාගු වටකවක් ගත
වි. එවමදිම බීජ පැළවීවම් ප්රතිශතව ්තට අුයව.බීජ ප්රතිවටරව ්රම මඟිදි ප්රවරෝ ණ ැකිවටෙ ෙැි වක
ැකි අතර ව සඳ ට දැනහ පර්ව ෂණ වහයුතු වරවගන වමිදි පෙති.
ෙර්ධව ප්රචටරණ ්රම මඟිදි ද වෙරළු පැළ නිෂ්පටදනව සිදුවළ ැකිව. ව සඳ ට අලල් 4-6 ක් පමණ යාගැති
අතු වැබලි, ෙැලි තෙටදිෙක සිටුෙට මුල් ඇදීමහ සකස්ෙට පසුෙ බඳුදි ගත වළ යුතුව. බේධ කිරීම, වෙරළු
පැළ නිෂ්පටදනව කිරීවම් ෙෙට සටර්ථව ්රමවයි. ව සඳ ට කූඤ්ඤ බේධ ්රමව ෙෙට සුදුසු වි.වෙරළු ෙගට
කිරීවම්දී වතෝරටගත් මි ශටවවකිදි නිපදෙට ගදිනට කද බේධ පැළවක් සිටුවීම ෙැදගත් වි.

වෙරළු පුෂ්ප

වෙරළු ඵක

ෙගා කිරිම
වෙරළු පැළ සටර්ථවෙ ෙගට කිරීමහ ව ොඳිදි හිරු එළිව අෙශයව. මනටෙ ජක ෙ නව සිදුෙන පසක් වතෝරට
ගැනීමද ෙැදගත් වි.
වෂේත්රව වෙරළු පැළ සිටුවීමහ, පැළ අතර පරතරව මීහර් 2-3 ක් පමණ ෙන වසේ වසදිටි මීහර්
60×60×60 ප්රමටණව ෙකෙල් සවසට ගත යුතුව. පසුෙ ව ොඳිදි යාරටගිව වගොම ව ෝ වවොම්වපෝස්ට් ,
මතුපිහ පස් ට ෙැලි සමටන ප්රමටණෙලිදි මි්රවර සටදටගත් මි්රණවකිදි එම ෙළෙල් පුරෙට ගත යුතුව.
වෙරළු පැළව සිටුෙට ගත් මුල් අෙධිව දී ව ොඳිදි ජකව ට වසෙණ සැපයීම ්තට ෙැදගත්ව.
මටස 6 වහ ෙරක් වවොම්වපෝස්ට් ව ෝ වටබනිව වපොව ොර භටවිතට කිරීම ද අෙශය නම් පකතුරු වබෝග
සඳ ට නිර්වේශ වර ඇති රසටවනිව වපොව ොර මි්රණව වවදීම මඟිදි ද ෙෙටත් සටර්ථව ශටව ෙර්ධනවක්
ට ව ොඳ අස්ෙැදිනක් කබට ගැනීමහ ැකිවි.

අස්ෙැන්න
බීජ පැළවක් ෙසර 8-9 කිදි ස බේධ පැළවක් ෙසර 3-4 කිදි ඵක දැරීම අරඹයි. සටමටනයවවදි වෙරළු
ශටවවක් ෙසරවහ වදෙරක් ඵක දරණ නමුත් සම ර ශටවෙක ෙසර පුරටම ඵක හ වගන තිවබනු දක්නහ

කැව . ව ොඳිදි ෙැුයණු බීජ ශටවවකිදි ෙසරවහ වෙරළු කිවකෝ ග්රෑම් 60-100 පමණ කබටගත ැව.පැරක
අතු, ඵක හගත් අතු, මැරී ගිව ව ෝ වරෝගී අතු ස පළිවබෝධ ටනි වූ අතු වප්පටදු කිරිවමදි ට වපොව ොර
වවදීවමදි වෙරළු ඵක හ ගැනීවම් ැකිවටෙ ෙැි  යායුණු වළ ැකිව.
අස්ෙනු වනළූ පසු ස්ෙටභටවිව තත්ත්ෙ වහවත්, ්දුණු වගි  වල්තබට ගැනීම අප සු අතර, පළුදු වනොවූ
පැසුණු වගි  නම් සටමටනය තත්ත්ෙ වහවත් සතිවව පමණ වටකවක් ගබෙටවර තැබීමහ පුළුෙන.

වරෝග හා පළිව ෝධ

විශටක වෙරළු ශටවෙක වරෝග ට පළිවබෝධ ටනි දක්නහ ඇත්වත් ්තට සුළු ෙශවවනි.
නමුත් වෙරළු පැළ ළපටි අෙධිව දී වවොළ කුලුෙදිනදිවේ (Leaf roller)
එෙැනි පත්ර ්ෙත්වර පළිවබෝධවයිදි මර්ධනව වළ ැව.

ටනි දැවගත ැකි අතර

