කතුරු මුරුුංගා

උද්භිද විදයාත්මක ක මා ය - සෙේසෙනියා ග්රැන්ඩිෆ ්ස ෝරා (Sesbania grandiflora)
කු ය - ැසේසිසේ (Fabaceae)
රනිල කුලයට අයත් කතුරු මුරුුංගා අතීතයේ පටන් ආහාරයට ගන්නා ලද වටිනා ඖෂධීය පළා වර්ගයකි.
මුඛය යදපස පැළීම, දියේ යේදනාකාරී උෂ්ණ යගඩි හට ගැනීම හා බඩ වියළීම වලකාලීමට යමය ප්රතයක්ෂෂ
යේ. ආයුර්යේදයේ දැක්ෂයවන කතුරු මුරුුංගා වල ගුණ පිළිබඳව පසු පිටක සඳහන් කර ඇත. පහසුයවන් වගා
කළ හැකි ගුණදායක පලා වර්ගයක්ෂ බැවින් ද, කෘෂි රසායනික යයදීම අනවශ්ය ප්රණීතත පලාවක්ෂ යලස
පිළියයල කරගත හැකි බැවින් ද. සෑම යගවත්තකම කතුරු මුරුුංගා එක්ෂ පැළයක්ෂ යහෝ වගා කර ගැනීම ඉතා
ප්රයේනනවත් යේ.සුු  ම්  සිත, රතු ම්  සිත හා ඉතා අඩුයවන් ම්  හට ගන්නා යනුයවන් කතුරු මුරුුංගා
වර්ග 03 ක්ෂ තියේ. කලාතුරකින් ම්  හට ගන්නා කතුරු මුරුුංගා වර්ගය ''හරිත'' වශ්යයන් නම් කර තියේ.
බහුලව ම්  හට ගන්නා යදවර්ගයේම යකොළ සහ ම්  ආහාරයට ගත හැකිය. සුු  ම්  සිත වර්ගය වඩා
නනප්රිය යේ.

කතුරු මුරුුංගා වර්ග සදව්ගගයි.



හරිත වර්ගය
සාමානය වර්ගය
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සරෝපණ ද්රවය
බීන මඟින් ප්රචාාරණය කරනු ලැයේ.බීන ලබාගත යුත්යත් යමෝරා කහ ගැී  වියුණු  අුතත්ම කර්  වලින්ය.
වියළි ක් ගතවු කර්  ද ගයසේම රැඳි පවතින නමුත් ඒවායේ බීන වල ප්රයරෝහණ ශ්ක්ෂතියක්ෂ නැති තරම්ය.
යතමී ගිය කර් වල බීන ද යරෝපණය සඳහා සුු සු නැත. බීන වල ජීවයතාවය ඉක්ෂමනින් අයහෝි  වන බැවින්
බීන, කරලින් යවන්කර ගත යුත්යත් යරෝපණය කරන අවස්ථායේදීය.ඉතා අඩුයවන් ම්  හට ගන්නා “හරිත“
වර්ගය. දු කැබලි මගින් ප්රචාාරණය කර ගනු ලැයේ.

පැළ ෙකේ ිරි

බීන වලින් පැළ නිපදවා ගැනීම සඳහා යලොකුවට කපා ගත් කුට්ටි සිත තවාන්, යපොලිතීන් බෑග්, කඩදාි 
බෑග් හා යවනත් බඳුන් යයොදාගත හැකිය.වැඩිපුර බීන යයොදා පැළවු එකක්ෂ ඉතුරු යකොට වැඩි පැළ ගලවා
දැමිය යුතුය. බීන ප්රයරෝහණය වනතුරු දිනපතා නල සම්පාදනය කළ යුතු යේ. ඉන්පසු කාළගුණය අනුව දින
යදක තුනකට වරක්ෂ නල සම්පාදනය කිරීම යයෝගය යේ. තවායන් පැළ ක්ෂයෂේ්රයේ ි ුවීමමට යපර ූරර්යය
රශ්්මියට ඔයරොත්තු යදන යසේ දැඩි කරගත යුතු බැවින් ක්රම ක්රමයයන් තද ූරර්යයා යලෝකයට නිරාවරණය
කළ යුතුය. යස.මි. 15-20 ක්ෂ පමණ උස් වූ පැළ ක්ෂයෂේ්රයේ ි ුවීමම සඳහා යයෝගය යේ.පැන්සලක ප්රමාණයේ
අුතත් අතුවල යපොතුවලයක්ෂ ඉවත් යකොට ඒ වටා යතත් කළ යකොහුබත් තබා ය් යර් කිරීයමන් (අතු
බැදියමන්) ද සති 3-4 ක දී පමණ එය ගි න් යවන් යකොට බඳුන් ගත යකොට තබා යරෝපණය සඳහා සකස්
කර ගත හැකි යේ.
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ක්ස ේත්රසේ සිුවී

බඳුන් ගත කරන ලද යහෝ කුට්ටි තවාන් වල සාදාගන්නා ලද පැළ යහෝ ක්ෂයෂේ්රයේ ි ුවීමම සඳහා යයොදා
ගන්න. යස.මි. 45×45×45 පමණට සකසන ලද වළව්  වලට යකොම්යපොස්ට්, යගොම ආදී යපොයහොර සමඟ
මතුපිට පස් කලවම් යකොට යයොදා ඒ මත පැළ යරෝපණය කරන්න.පැළ යරෝපණය කිරීමට යපර ඒවා දින
කිිපයක්ෂ ිරු එළියට නිරාවරණය යකොට දැඩි කර ගත යුතුය. තවානකින් ගලවා ගන්නා ලද පැළ යහෝ
යරෝපණය කරන අවස්ථායේදී බඳුන් වල පස් බුරු්  වු පැළ දැඩි ිරු රශ්්මියයන් ආරක්ෂෂා කර ගැනීම
සඳහා ටික දිනක්ෂ ගත වනතුරු දහව්  කාලයේදී ආවරණය යකොට තැබීම සුු සුය. වියළි යේශ්ගුණයක්ෂ
පවතින කාලයකදී යරෝපණය කරන්යන් නම් වසුන් යයදීම වැදගත්ය. ි ුවවන අවස්ථායේදී යහොඳින් පස්
තද කිරීම වැදගත් යේ. පස් බුරු් ව තැබු විට නල අවයශ්ෝෂණයට බාධා ීම ශ්ාකය මැලීමමට ඉඩ ඇත. ිරු
එළිය ප්රියකරන කතුරු මුරුුංගා යසවණ සිත ස්ථානවල ි ුවීමයමන් සාර්ථක වර්ධනයක්ෂ අයේක්ෂෂා කළ
යනොහැකිය. සුළුං අධික යේ නම් හා පැළ උසට වැඩී ඇත්නම් ආධාරකයක්ෂ ි ුවවන්න. මීටර් 2×2 පමණ
පරතරයකට පැළ ි ුවීමම සුු සුය බඳුන් ගත කරන ලද යහෝ කුට්ටි තවාන් වල සාදාගන්නා ලද පැළ යහෝ
ක්ෂයෂේ්රයේ ි ුවීමම සඳහා යයොදා ගන්න.
යස.මි. 45×45×45 පමණට සකසන ලද වළව්  වලට යකොම්යපොස්ට්, යගොම ආදී යපොයහොර සමඟ මතුපිට
පස් කලවම් යකොට යයොදා ඒ මත පැළ යරෝපණය කරන්න.පැළ යරෝපණය කිරීමට යපර ඒවා දින
කිිපයක්ෂ ිරු එළියට නිරාවරණය යකොට දැඩි කර ගත යුතුය. තවානකින් ගලවා ගන්නා ලද පැළ යහෝ
යරෝපණය කරන අවස්ථායේදී බඳුන් වල පස් බුරු්  වු පැළ දැඩි ිරු රශ්්මියයන් ආරක්ෂෂා කර ගැනීම
සඳහා ටික දිනක්ෂ ගත වනතුරු දහව්  කාලයේදී ආවරණය යකොට තැබීම සුු සුය. වියළි යේශ්ගුණයක්ෂ
3

පවතින කාලයකදී යරෝපණය කරන්යන් නම් වසුන් යයදීම වැදගත්ය. ි ුවවන අවස්ථායේදී යහොඳින් පස්
තද කිරීම වැදගත් යේ. පස් බුරු් ව තැබු විට නල අවයශ්ෝෂණයට බාධා ීම ශ්ාකය මැලීමමට ඉඩ ිරු එළිය
ප්රියකරන කතුරු මුරුුංගා යසවණ සිත ස්ථානවල ි ුවීමයමන් සාර්ථක වර්ධනයක්ෂ අයේක්ෂෂා කළ
යනොහැකිය. සුළුං අධික යේ නම් හා පැළ උසට වැඩී ඇත්නම් ආධාරකයක්ෂ ි ුවවන්න. මීටර් 2×2 පමණ
පරතරයකට පැළ ි ුවීමම සුු සු බඳුන් ගත කරන ලද යහෝ කුට්ටි තවාන් වල සාදාගන්නා ලද පැළ යහෝ
ක්ෂයෂේ්රයේ ි ුවීමම සඳහා යයොදා ගන්න.

සපොස ොර භාවිතය

ක්ෂයෂේ්රයේ යරෝපණය කරන අවස්ථායේදී හා මාස 5-6 කට වරක්ෂ, හැකිතාක්ෂ ු රට යගොම, යකොම්යපොස්ට්
යපොයහොර, කුකු්  යපොයහොර ආදි ඓන්ද්රිය යපොයහොර යයදීම ඉතා සුු සුය. කතුරු මුරුුංගා මු්  වල ලල
ගැටිති බැක්ෂටීරියා ජීවත් වන බැවින් ඒවා මඟින් තිර කරනු ලබන නයිට්රනන්, ගසට අවයශ්ෝෂණය යේ.
උෂ්ණත්වය වැඩි ප්රයේශ්වලදී ඓන්ද්රිය යපොයහොර යයදීයමන් අස්වැන්න වැඩි කර ගත හැකි යේ. යම් හැර
දැව අුත ආදිය යයදීම ද සුු සුය. කතුරු මුරුුංගා සඳහා රසායනික යපොයහොර නිර්යේශ්යක්ෂ එළි දක්ෂවා
යනොමැත. ඓන්ද්රිය යපොයහොර යයදීයමන් හා වියළි කාලගුණයක්ෂ පවතින අවස්ථායේදී නල සම්පාදනය
කිරීයමන් සරු යකොළ අස්වැන්නක්ෂ ලබාගත හැකි යේ.පැළ අවස්ථායේදී වර්ධනය ු ්වල නම් ූරරීයා
ස්ව් පයක්ෂ යයදීයමන් වර්ධනය යේගවත් කර ගත හැකිය.

4

අේවැන්ඩිම සමළී

ි ුවවා මාස 8 ක්ෂ පමණ ගත වූ පසු යකොළ අස්වැන්න ද, වසරකට පමණ පසු ම්  අස්වැන්න ද ලබා ගත
හැකිය. යකොළ පමණක්ෂ අස්වැන්න යලස ලබා ගැනීමට අදහස් කරන්යන් නම් ම්  කිණිති ඉතා කුඩා
අවස්ථායේදීම (නියයපොත්තට හසුවන තරම් අවස්ථාව) ඉවත් කිරීයමන් යකොළදාව සරු කර ගත හැක.
වරින් වර කේපාු  කිරීයමන් ද යකොළදාව සරු කර ගත හැකිය. යවළඳයපොළට යැීමම සඳහා උදය
කාලයේදී, එනම් යකොළවල මැනවින් නලය අඩුංගු ීම ඇති අවස්ථායේදී අස්වැන්න යනළීම වඩා යයෝගය
යේ.

5

කප්පාදු ිරී

කතුරු මුරුුංගා බහු වාර්ෂික ය ෝගයක්ෂ බැවින් නඩත්තු කිරීයම් සාර්ථකත්වය මත වසර තුනකට වැඩි
කාලයක්ෂ ශ්ාකය පවත්වා ගත හැකිය. කේපාු  කිරීයමන් යතොරව වැඩීමට ඉඩ හැරියයහොත් සමහර
අවස්ථාවලදී මීටර් 6 ක්ෂ ඉක්ෂමවා ශ්ාකය වැයේ. එවැනි උස ගස් වලින් ම්  හා යකොළ යනළා ගැනීම
අපහසුය. උසට වැඩිම නිසා ගයසේ ආූර කාලය යකටි යේ. එම නිසා කතුරු මුරුුංගා ගස් කේපාු  කිරීම
අතයාවශ්ය යේ. කේපාු  යකොට නල සම්පාදනය කිරීයමන් ම්  හට ගැනීම අඩු යේ. වැඩිපුර යකොළ හට
ගනී.
ගස මීටරයක්ෂ පමණ උසට වැඩුු  පසු අග්රස්ථ අුංකුරය කඩා දැමිය යුතුය. එවිට පාර්ශ්වික අතු වැඩීම
ආරම් යේ. එමඟින් විවිධ දිසාවන්ට මුහුණලා ි ටින යසේ අතු 3 - 4 ක්ෂ ඉතුරු යකොට යසසු ඒවා ඉවත් කළ
යුතුය. යමම පාර්ශ්වික අතු මීටර් 1 - 1 1/2 ක්ෂ පමණ උස් වූ පසු නැවත මුු න් කේපාු  කළ යුතු යේ. එම
ස්ථානවලින් මතුවන රිකිළි ම්  හට ගැනීමට යපර කපා යකොළ අස්වැන්න යලස ප්රයයෝනනයට ගත හැකි
යේ. ක්  යෑයම් දී යමම කේපාු  කළ ස්ථානය ගැටයක්ෂ යමන් සකස් යේ. සමහරු කතුරු මුරුුංගා ගස් මීටර්
1 1/2 ක්ෂ පමණ උස් වන යසේ කේපාු  යකොට පහසුයවන් අස්වනු යනළාගත හැකි වන පරිදි සකස් කර ගනී.
අස්වැන්න යනළීයමන් පසු ඓන්ද්රිය යපොයහොර යයදීම සුු සුය. ූරරියා ස්ව් පයක්ෂ මිශ්ර කිරීයමන් නැවත දුත
ලෑම කඩිනම් යේ. කේපාු  කිරීයම්දී හා අස්වැන්න යනළීයම්දී තියබන ි යුතම අතු රිකිලි (යකොළ සිත)
ඉවත් කිරීම සුු සු නැත.

6

කෘමි ා සරෝග පා මය

පැළ කුඩා අවස්ථායේදී යගොුතයබ් ලන්යග් හා යකොළ කන දළඹුවන්යග් හානිය ඇති විය හැකිය. යමම
කෘමීන් අතින් අහුලා ඉවත් කිරීමට යහෝ අුත යයොදා පාලනය කිරීමට යහෝ පුුතවන. පැළය තරමක්ෂ වර්ධනය
වන යතක්ෂ යකොළ ආහාරයට ගනු ලබන දළඹුවන් පිළිබඳව වියශ්ේෂ අවධානයක්ෂ යයොමු කිරීම යබයහවින්
වැදගත් යේ.
වියළි කාලයේ දී පිටි පුස් යරෝගය වැළඳිය හැකිය. එවැනි අවස්ථාවල යකොළ ආහාරයට ගැනීම අපහසු
බැවින් කේපාු  යකොට ඉවත් කිරීම සුු සුය. නල වහනය ු ්වල වූ විට වර්ධනය බාල යේ. ප්ර හැලී ශ්ාකය මිය
යයි. පාමුල කුු ීමමට ද ඉඩ ඇත.
ආහාරයට ගැනීම
තල යත් , යපෝ  යත්  යහෝ යවනත් යතලක්ෂ ාවිතා යකොට ගැඹුරු යතය්  බැදගත් කතුරු මුරුුංගා
යකොළ ආහාර රුචිය වැඩි කරන රසවත් බැඳුමකි. යනොයම්රූ කතුරු මුරුුංගා යකොළ වලින් ද, යවනත්
යකොළ වලින් යමන් රසවත් සම්යබෝලයක්ෂ සාදා ගත හැකිය. යකොළ, කිරි යහොදි සමඟ තම්බායගන යහෝ
මැ් ුණම් වශ්යයන් යහෝ ආහාරයට ගත හැකිය. කතුරු මුරුුංගා ම් , යතයලන් බැඳ යහෝ වයාුංනනයක්ෂ
යලස සකසා ආහාරයට ගත හැකිය. බිත්තර ඔම්ලට් සකස් කිරීයම්දී ම්  එකතු යකොට රසවත් කර ගත
හැකිය. ම්  යපති, දිය කර ගත් පිටි වල ගි් වා යතයලන් බැද ගත් විට රසවත් ආහාරයක්ෂ යේ. අතින්
කැබලිවලට කැඩිය හැකි තරමට යම්රු කතුරු මුරුුංගා කර් , උු දියයන් තම්බා, අනතුරුව යවනත්
වයාුංනන ආකාරයට පිසගත් කල රසවත් ආහාරයකි.
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