දිවුල් (Wood Apple)

Order : Sapindales
Family : Rutaceae
Genus : Limonia L.
Species : Limonia acidissima L.
දිවුල් ශාකයද පැගිරි ශාක කුලයට අයත් වන අතර එය ශ්රි ලාකාව ා ්දිදියාව ්ශ්රිතව ්භවයවය  ඇ .ත
මෙය නිවර්තන කලාපමේ ම ොම ෝ රටවලද දක්නට ලැමෙයි වනගත ප්රමශශ වල මෙදිෙ ියයි
කලාපමේ ම ොම ෝ මගවතු ්ශ්රිතවද ්ාවායාියකව වැම න දිවුල් ග්ා ලවලව දක්නට ලැම දිවුල් ශාකය
උ්ට වැම න අතු රිකිලි ියශාල ්ාෙයාවක් . ශ ශාකයකි කබ ම ොම ෝියට  ශණු ක ක වලිදි ්ෙදිියතය

1

2

දිවුල් පුෂාප
දිවුල් ඵලය
දිවුල් ඵලය සිනිදු සුදු පැ ැ ශ තද ාහිරාවරණයකිදි ණුත් ්දු කියට තද දුඹුරු පැ ැ ශ පල්පයකි දිවුල්
ඵලමේ ෙදය .ඹුල් මිශ්ර මිහිරි ර්මයදි ණුතු අතර ්දු ක ියට ්මේනික වූ සුවදකිදි ්ෙදිියතය දිවුල්
මපෝෂණ ගුණමයදි ද ් ළ පලතුරකි

3

දිවුල් මගඩියක ර, ැ ය ා ප්රොණය, ෙදමේ අ ාගු තදිතු ප්රොණය ා බීජ ගණන ද අනුව ියශාල
ියියධත්වයක් මපදිනුභව කරයි මභව අනුව වගා කිරීෙ ්බ ා වැඩි දිණු ක කළ ැකි ියමශේෂ මතෝරාමගන .ත

ප ෝෂණීය අගය
්දු ක දිවුල් ෙද ග්රෑභව 100 ක අ ාගු ්ාණු ශය ප ත දක්වා .ත
ශක් ශය කි කැලරි

134

ජලය ග්රෑභව

64.2

මප්රෝටීන්දි ග්රෑභව

7.9

මභවදය ග්රෑභව

3.7

කාම ෝ යිඩ්මර්ට ග්රෑභව

18.1

කැල්සියභව මිලි ග්රෑභව

130

මපෝාපර්ා මිලි ග්රෑභව

110

යක මිලි ග්රෑභව

0.6

කැමරොටිමදි්ා ෙයිමරො ග්රෑභව

61

තයමිදි ෙයිමරො ග්රෑභව

40

රයිම ොප්මලියදි ෙයිමරො ග්රෑභව

0.8

නියැසීදි මිලි ග්රෑභව

0.8

තදිතු ග්රෑභව

3.9

කැල්සියභව ා මපෝාපර්ා ලවලවෙ අ ාගු වන දිවුල් වලිදි ්ෑදූ බීෙ  ඇදුරුවක් පානය කිරීමෙදි
වැඩිහිටිමයකුට දිනකට අවශය වන කිරි  ඇදුරුවකිදි ල ා ගදිනා කැල්සියභව ප්රොණය ල ා ගත ැකි වනු
.ත වය්ාගත වන ියට . ශවන ඔ්ාටිමයෝමපොමරෝසි්ා ්දී මරෝගා ාධ වලිදි මිදී ශක් ශෙත් නිමරෝගිෙත්
ජීියතයක් ගත කිරීෙ ්බ ා මභවද රහිත කිරි ්දී ර්ායන ද්රවය මයදූ නිෂාපාදන මවනුවට මපෝෂණීය දිවුල්
් ාරයට ගැනීෙ ව ා වැදගත් වනු .ත
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පේශගුණික අවශයතා
දිවුල් ශාකය ශ්රි ලාකාමේ ියයි කලාපමේ ා අතරෙැදි කලාප වල ලවලව දක්නට ලැම මුලවදු ෙට්ටමභව
සිට උච්චත්වය මීටර් 450 ට ව ා ් ළ යන ියට දිවුල් ශාකමේ වර්ධනය දුර්වල වන අතර ඵල දැරීෙද
අරෙවත් මේ එම්ේෙ ියයි මශශගුිකක තත්ත්ව දිවුල් ශාකමේ වර්ධනය ා ෙල්, ඵල ට ගැනීෙට
මයෝගය වන ැියදි ලාකාමේ උ්ාිමභව ා මතත් කලාපමේ ැරු ක ියට අමනකුත් ප්රමශශ වල දිවුල්
්ාර්ථකව වගා කළ ැකිය
්ාවායාියක තත්ත්ව යටමත් දිවුල් ශාකය ියියධ ලකෂණ ්හිත පාාශ වර්ගවල වැමවනු දක්නට ලැමෙන
නි්ා ියශාල පාාශ පරා්යක දිවුල් වගා කිරීමභව ැකියාව .ත ියමශේෂමයදි දිවුල් ශාකය ජලය ැ්යාෙ
දුර්වල, ලවණ ප්ා ් ම්ෝදා පාලූවට ලක්වූ ප්ා වලද වගා කළ ැකි නමුත් ම ොඳිදි ජලය ව නය වන
කා නික ද්රවය ්හිත ්ැ ැල්ලූ ප්ක එය ්ාර්ථකව වගා කළ ැකිය එ ැියදි ශ්රි ලාකාමේ ්ාවායාියක
තත්ත්ව යටමත් රතු දුඹුරු ප්ා ්හිත ියයි කලාපමේ ් මවනත් ියමශේෂ ්හිත අතරෙැදි කලාපමේද දිවුල්
ම ොඳිදි වගා කළ ැකිය දිවුල් ඳුදි වගාව ්බ ා ද ්ාර්ථකව මයොදා ගත ැකිය

ප්රචාාණයය

බීජ, මුල් කැ ලි ෙගිදි ා ශධ කිරීෙ ෙගිදි දිවුල් ප්රචාරණය කළ ැකිය දිවුල් ෙදය තුළ බීජ ියශාල
්ාෙයාවක් .ත බීජ ප්රමරෝ ණ ප්ර ශශතය 90% ක් පෙණ ් ළ අගයක් ගදිනා ැියදි පැළ ියශාල
වශමයදි නිපදියය ැකිය ්ාොනය කාෙර උෂාණත්වමේදී පවමදි මේලාගත් දිවුල් බීජ ෝ කිහිපයක්
වුවද ඒවාමේ ජීවයතාවය මනොනැම්න පරිදි ග ාකර ත ාගත ැකිය මතෝරාගත් ෙේ ශාක වලිදි ්ක්ා
කරගත් ශධ පැළ සි  ඇෙ තුිදි ් ළ ගුණාත්ෙමයදි ණුත් පැළ නිපදවාගත ැකිය දිවුල් ශධ කිරීමභවදී
රිකිලි ශධය ව ාත් ්ාර්ථක ා සුදුසු වන අතර ්ාමප්කෂව අාකුර ශධමයහි ්ාර්ථකත්වය අඩුය දිවුල්
්බ ා කුඤාඤ ශධ රෙය ්තා සුදුසු මේ
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එම ත් වන වගා ්දිය . ශ කිරීමභවදී බීජ පැළ යාියතය ව ා සුදුසුය

පණෝග හා ළිප ෝධ
දිවුල් ඵල ියදිදිනා : (Deudorix isocrates)

දිවුල්වල අ්ාවනු ානියට ලපාන ප්රධාන පිම ෝධකයාමේ සුලවඹුල් අවධිය වන ්ළ යා දිවුල් පත්ර වල
ා ළපටි දිවුල් මගඩි සිදුරු කර ිමත්තර දෙන අතර ිමහිවන කීටයිදි මගඩි තුළ . ශ මකොට්ා ් ාරයට
ගනිමිදි වැමඩ් මෙමල් ානිවූ මගඩි පැසීෙට මපර ැමලන අතර එියට මකෝෂ ගතවූ කීටයිදි වැඩී
්ළ යිදි මල් පරි්රයට නිද ්ා මේ ැමලන දිවුල් මගඩි පරිකෂා කර ියනාශ කිරීමෙදි
පිම ෝධකයාමේ ජීවන චරය පාලනය කළ ැකිය
පිටි ෙකුණා : (Mearly bugs)

ළපටි දිවුල් මගඩි වලට ානිකරයි මගඩි වල න ව ්්දිනමයදි පිටි ෙකුණදි ණුෂ උරා බීෙ නි්ා ඵල
ැලී යයි එම්ේෙ පිටි ෙකුණදිමේ නිකුත් වන සීනි අ ාගු ශ්රාවයදි ෙත වැම න දිලීර වර්ග නි්ා ඵල ක
පැ ැයට ැමර් ්්ාදිත ඵල එකතු කර ියනාශ කිරීමෙදිද නිසි මල් පැරික ා අනවශය අතු ්වත්
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කරමිදි ශාක කප්පාදු කිරීමෙදිද ම ෝග ්නීපාරකෂක රෙ ෙගිදි ද පිටි ෙකුණදි පාලනය කළ ැකිය
අධික මල් ්්ාදිත ියට අවශය නභව නිර්මශිත කෘමිනාශකයක් යාියතා කළ ැකිය

අස්වැන්න
බීජ පැළ ෙගිදි අ්ාවැදින ල ාදීෙට ව්ර 10-15 ක පෙණ කාලයක් ද ශධ පැළයකිදි නභව ්ාර්ථක
අ්ාවැදිනක් ල ාදීෙට ව්ර 5 ක පෙණ කාලයක් ද ගතමේ ශධ කරන ලද දිවුල් පැළයක ව්ර 3 ක්
පෙණ වන ියට ෙල් ට ගනී එම ත් ගම්හි වර්ධක වර්ධනය ම ොඳිදි සිදු වන තුරු ඵල ට ගැනීෙ
වළක්වාලීෙ ්බ ා ෙල් ක ා ්වත් කළ ණුතුය ශධ කරන ලද පැළයක් නිසි පරිදි වර්ධනය සිදු ඇ ව්ර 810 පෙණ වය් වන ියට ්ාොනය බීජ පැළයක තරෙටෙ ්තා ම ොඳිදි ඵල ට ගැනීෙ සිදු කරයි
්ාොනයමයදි ෙල් ට ගැනීෙ ව්මර් මප රවාරි සිට ොර්තු ෝ වල සිදුවන අතර අ්ාවැදින මනලීෙ
ෙැයි සිට ්ැප්තැභව ර් ෝ වලදී සිදුමේ ියයි කාලගුිකක තත්ත්වයක් පැවතීෙ ම ොද අ්ාවැදිනක්
ලැබීෙට ම ේතුමේ ම ොම ෝියට අ්ාවනු ල ාගදිමදි මගඩි ්දී, ්ාවායාියකව ගම්දි වැමටන ියට එක්රැ්ා
කර ගැනීමෙදි වුවද ම ොඳිදි පැසී . ශ දිවුල් මගඩි මනලීමෙදි පසුව ්දවා ගැනීෙටද පුලූවන ම ොඳිදි
වැඩු ක ශක් ශෙත් ග්කිදි දිවුල් මගඩි 200-300 පෙණ ්ාෙයාවක් ල ාගත ැකිය

භාවිත
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්දු ක ඵලමේ ෙදය ර්වත් නැවුභව පලතුරක් මල්ත්, එයිදි ්ක්ා කරගත ැකි ණුෂය ම ෝ පල්පය ජෑභව,
දිවුල් කිරි, ර් කැියලි, අයි්ාක්රිභව ා කල් ත ාගත ැකි පලතුරු බීෙ මල් ්ාරකෂණය මකොට යාියතා
කිරීෙටත්, මනෝදු ක ෙදය එළව වක් මල්ත් යාියතා මේ
්දු ක දිවුල් පල්පය බීජ ා මකදි ්වත් මකොට ජලය ම ෝ මපොල්කිරි ් සීනී ්ෙඟ මිශ්ර මකොට ්තා
ප සුමවදි ්ක්ා කර ගදිනා ර්වත් දිවුල් කිරි පානය ්තා ජනප්රිය ගත සිසිල් කරවන ්ාවායාියක
පලතුරු පානයකි එමෙදිෙ එය ර්වත් අතුරුප්ක් මල්ද යාියතා කරනු ල යි
එමෙදිෙ අනිකුත් මශශීය පලතුරු ා ්්බන ියට ජෑභව, මකෝඩියල්, මජලි ් අයි්ාක්රීභව ්දී වාිකජ
නිෂාපාදන ්බ ා දීර්ඝ කාලයක සිට ව ාත් යාියතා  ඇ .ත්මත් දිවුල්ය එමෙදිෙ වර්තොනමේ දරුවදි
අතර දිවුල් යාියතා මකොට ්ක්ා කළ අයි්ාක්රිභව වර්ග ්තා ජනප්රියය

ඖෂධ
මශශීය වවදය රෙමේදී දිවුල් ෂෂධයක් මල් යාියතා කරයි මෙය ් ාර රුචිය ව වන අතර ්ොශයට
ම ොබ පලතුරක් මල් ්ැලමක් ්දු ක ඵල අක්ො ා ෘද මරෝගී තත්ත්වයදිට ප්ර ශකාර කිරීෙ ්බ ාද
මනෝදු ක ඵල පාචනය ්බ ා ප්ර ශකාරකයක් මල්ත්, ්ක්කාව, උගුමර් ් ාධ ් ියදුරුේ ්ශ්රිත මරෝග
්බ ා ප්ර ශකාර කිරීෙ ්බ ාත් ප්රමයෝජනයට ගනී දිවුල් මගඩිමයදි මවදිකර ගදිනා ෙැලියභව වලට මී
පැික එක්මකොට පාචනය ා අතී්ාරයට ෂෂධයක් මල් යාියතා කරයි දිවුල් මකොළ ණුෂ ළමුදිමේ ් ාර
ොර්ගමේ . ශවන ් ාධ ්බ ාද මයොදා ගනී එම්ේෙ දිවුල් ගම්ේ පත්ර, මපොතු, මුල් ා ඵල වල ෙදය ්දී
සිය ෙ මකොට්ා කෘමි ියෂ ්බ ා ප්ර ශකාරකයක් මල් මයොදා ගැමදි
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