රුබාබ් ( Rubarb)
රූබාබ් ශාකයක්

හැඳින්වීම
කුලය - ප ොලිප ෝනිඒසිපේ (polygonaceae)
උද්භිද විදයාත්මකමක ම - (Rehum rhabarbarum)
රුබාබ් සම්භවය වී ඇතැයි සැළකෙන්කන් චීනකේ බටහිර සහ වයඹ ෙඳුෙර ප්රකශවවයය ුරකර යකේ හා
ඇමරිො එක්සත් ජනයදකේ රුබාබ් වගාව ඉතා ප්රචලිතතය ුල්  ොයකේ කමය වගාකෙ ට ඇත්කත් කමහි
ඇති ඖෂධීය ගුණය කහේතුකවන් වුවත්, දැනට කමය ප්රධාාන වවකයන් වගා ෙරන්කන් ආහාර පිණිසය
රුබාබ්, විටමින් සහ තන්තුවිතන් කය කහ සත්ය කමම කභ ග විකවේෂය බහු වාර්ෂිෙ වාෙවයට අයත්වන
අතර මාාංවයමය යත්ර නු  සහ විවාය යත්ර සහිත ක.
ශ්රී යාංොක. කමම කභ ගය වාණිජ මට්ටමින් වගා කිරීම සිදු කෙකරන්කන් නැත උඩරට කතත් ෙයායකේ
සීතය කශවගුණය සහිත ප්රකශවවය කමය කගවතු වගාවක් වවකයන් සිදුෙරන අතර, බෑවුම් සහිත වගා
ඉඩම්වය කහ් මළු සහ යස් වැටිවය සිු වා ඇත උඩරට කතත් ෙයායකේ කග වීන්ට අමතර ආදායමක් මින්
යබාගත හැකිය

රුබාබ් කබ කහ විට සුපිරි කවළඳ සාංකීර්ණවය විකිණීම සඳහාත්, සාංචලාරෙ ෙර්මාන්තකේ නියැකයන
කහ ට්  සඳහාත් අකයවි ෙරයි රුබාබ් බහු වාර්ෂිෙ වාෙ ගණයට අයත් ක. ආහාර සඳහා සුදුසු වන්කන්
යත්ර වනන්තයයි
කමම වාෙය මාාංවයමය ුරෂ සහිත යත්ර වනන්ත සහිතයි රුබාබ් යත්ර හට ගන්කන් යස් මට්ටමට යහිතනි
කමම යත්රවය විව්ෙම්භය කස ී. 30 ක් ඉක්මවා වර්ධානය ක. එකමන්ම වාෙය ී.ටරයක් යමණ උසට
වර්ධානය විය හැකිය

රුබාබ් යත්ර වනන්තය රතු යැහැකේ සිට කෙ ළ යැහැය කතක් වර්ණ ගී. යත්ර නු ව අල්  18 ක් තරම් උසට
වර්ධානය වන අතර කස ී. 1-2 ප්රමාණකේ විෂ්ෙම්භයකින් ුරක්තයි හරස්ෙඩ අර්ධා කග යාොර
(Hemispherical) හැඩකයන් ුරක්ත ක. කෙ ළ යැහැති යත්ර තයකේ කක්සිතක් අම්ය සාන්්රණය ඉතා ඉහළ
වන බැවින් යත්ර ආහාරයට කන ගත ුරතුයි

පද්ශගුණික අවශයතා
රුබාබ් වගා කිරීම සඳහා සිසි්  කශවගුණ තත්ත්වයක් අවවයයි කම් නිසාම රුබාබ් වගාව නුවරඒළිය
ප්රකශවයට යමණක් සීමාවී ඇත

උණුසුම් ොයගුණය සහිත ොය වෙවානුවයදී රුබාබ් වාෙය වර්ධානය කන වී සුප්ත අවධියෙ යවතී
නැවත උෂ්ණත්වය යහය වැු ණුවිට යත්ර වර්ධානය වීමට යටන්ගී. අඛණ්ඩව කමම වාෙය වර්ධානය වීමට

කස අාංවෙ 18-20 ට වඩා අඩු යරිසර උෂ්ණත්වයක් යැවතීම අවවය ක. වරක් සිටවූ විට කමම වාෙය
අවුරුදු 8-15 ක් අතර ොයයක් නිෂ්යාදන තත්ත්වකේ යවතී

ඖෂධීය ගුණ
රුබාබ් ආහාර ජීර්ණය යහසු ෙරයි අග්නයාවයිෙ ුරෂ (Gastric juice) ගැලීම වැඩි කිරීම මඟින් ජීර්ණය
යහසු ෙරන අතර අන්ත්රකේදී කම්ද අවකව ෂණය යාමනය ෙරයි
මළ බශධාය, ආමාවය සහ අතුනුබහන්වය රුධිර වහනය යනාදී කර ග සඳහා විකර්ෙ කයස සහ ක.දනා
නාවෙ කයස භාවිතා ෙරයි එකමන්ම පිළිස්සුම් සඳහා ද බාහිරව ආක් ය කිරීමට කය දාගී.

රුබාබ් වල රසායනික සංයුතිය
සංඝටකය
ජයය
ුලළු ඝන ්රවය
්රාවය හා ්රවය
සීනි
නයිට්රජන්
කප්ර ටීනන්
කම්ද
ෙැ් සියම් කයක්කට්ට්
ටැනින්
දය තන්තු
ෙැකර ටීනන්
ඛණිජ යවණ

ප්රතිවතය (%)
91.2-96.1
4.0-8.48
2.1-3.0
0.3-2.3
0.127-0.211
0.6
0.7
0.11-0.77
0.058-0.110
1.1-1.2
1.2mg/100g
0.62-0.123

ව ා කටයුතු

ාංශු සාධක
කමම කභ ගය විවිධා යාාංශු තත්ත්ව යටකත් වගාෙළ හැකිය නුලත් ජයවහනය දිුරණු ොබනිෙ ්රවය බහුය
සරු යසෙ ඉතා කහ ඳින් වර්ධානය ක. සමහරවිට වාෙකේ ුල්  කස ී. 40 ක් යමණ ගැඹුරට වර්ධානය ක.
රුබාබ් තරමෙ ආම්ිතෙ (යාාංශු පී එච් අගය 5.0) යාාංශු තත්ත්වයන්ට කකර ත්තු දුන්නද, පී එච් අගය 6 6.8 යරාසකේදී උයරිම අස්වැන්නක් යබාගත හැෙ

රුබාබ් ඳුර

ව්  මර්ධානය සඳහා ව්  නාවෙ භාවිතය නිර්කශවකෙ ට නැති බැවින්, ඒ සඳහා කවනත් ක්රම අනුගමනය
කිරීමට සිදුක.

ප ෝ සංස්ථා

ය කල යුතු රතරය

රුබාබ්, යඳුරක් කයස වර්ධානය වන කභ ගයකි එක් යඳුරක් ී.ටර් 1 ක් යමණ විෂ්ෙම්භය සහිතව වර්ධානය
විය හැකිය

කම් නිසා යැළ අතර යරතරය ී.ටර් 1.25 ක් යමණ වනකසේ තැබීම උචිතය නුලත් වාණිජ කන වන වගාවන්
හා කගවතුවය වගා ෙරන යැළ අතර යරතරය ී.ටර් එෙක් දක්වා අඩුෙර ගත හැකිය යැළ සිු වීම සඳහා
වළව්  විවාය කයස (30cm x 30cm x 30cm) ෙැපිය ුරතු අතර දිරාගිය කෙ ම්කය ස්ට් කහ කග ම මතුපිට
යස් සමල මිශ්රකෙ ට පුරවා ුල්  වටා යස් තද කිරීම ෙළ ුරතුය

යැළ සිු වා කහ ඳින් වතුර දැමිය ුරතුය උස් වූ යාත්තිවය රුබාබ් වගාව ස්ථායනය කිරීකමන් යැළ කුණුවීම
වළක්වා ගත හැකිය

ව ාව

ඩත්මකතු කිරීම

වාෙකේ මනා වර්ධානය සඳහා ුල්  වර්ෂය තුළදී අස්වැන්න කනලීම කන ෙළ ුරතුය වාෙය කහ ඳින්
වර්ධානය වී ඇත්නම් යමණක් යැළ සිු වා ුල්  වර්ෂය තුයදී යත්ර කිහියයක් අස්වැන්න කයස යබාගත
හැකිය

යැළ සිු වා කදවන වසකර් සිට වාෙකේ යත්ර සිය් යම එෙවර කහ සති 4-6 ක් තුළ අස්වනු කනයාගත
හැකිය අස්වනු කනලීකම්දී යස් මට්ටකමන් යත්ර ෙයා ගැී.ම කහ යත්ර ඇදීකමන් යඳුකරන් ඉවත් ෙළ හැෙ
රුබාබ් වාෙකේ ම්  හටගැී.ම නිෂ්යාදන හැකියාව යවත්වා ගැී.මට බාධාාවකි කම් නිසා ම්  හටගත්
විගසම ඒවා ඉවත් කිරීමට ෙටුරතු ෙළ ුරතුය

ප ොපහොර පයදීම
කාබනික ප ොපහොර
යාාංශු කතතමනය රඳවා ගැී.මටත්, යාාංශු වයනය යවත්වා ගැී.මටත් කය ෂෙ අවකව ෂණය නිසියාොරව
තබා ගැී.මටත් යසට ොබනිෙ කය කහ ර එෙතු කිරීම ඉතා වැදගත් ක. වාණිජ වගාවෙට ොබනිෙ
කය කහ ර කහක්ටයාරයෙට කම කට 25-30 ක් යමණ කයදීම ුරකර පීය රටවය නිර්කශව ෙර ඇත
කගවතු වගාවෙදී එක් යැළයෙට ොබනිෙ කය කහ ර කි ග්රෑ 3-4 ක් යමණ කයදිය හැකිය වගාව නඩත්තු
කිරීකම්දී වර්ෂයෙට වරක්

කාබනික ප ොපහාාර පයදීම

ොබනිෙ කය කහ ර කයදීම උචිතය කමහිදී යැළවය ුලදුන යස්විතන් වැකසන කසේ කය කහ ර එෙතු
කිරීකමන් වැළකිය ුරතුය මන්ද ඉන් යැළ ුලදුන් කුණුවීමට අවස්ථාව ඇති බැවිනි

රසායනික ප ොපහොර
කමරට රුබාබ් වගාව වාණිජ මට්ටකමන් කන කිරීමත්, ඉතා සීමිත ප්රකශවයෙට සීමා වී ඇති නිසාත් වගාව
සඳහා කය කහ ර නිර්කශව යබාදී කන මැත

රසායනික ප ොපහොර පයදීම

එකමන්ම කග වීන් විසින් රසායනිෙ කය කහ ර, වගාව සඳහා කයදීම ඉතාම විරයය නුවරඒළිය ප්රකශවකේ
අර්තාය්  සහ කවනත් එළවළු වගා කිරීකම්දී නිරන්තරකයන් ොබනිෙ කය කහ ර යසට එෙතු වීමත්,
රසායනිෙ කය කහ ර එම වගාවන් සඳහා භාවිතා කිරීමත් නිසා රුබාබ් යැළ වර්ධානය වීමට අවවහ් කය ෂෙ
එයින් සැයකයයි
නුලත් ුරකර පීය රටවය වාණිජ වගාවන් සඳහා කය කහ ර කයදීම වසන්ත සනතුක.දී අවුරුශදෙට වතාවක්
සිදුෙරන අතර N:P:K: 10:10:10 අනුයාතකයන් ඇති කය කහ ර මිශ්රණයක් කහක්ටයාරයෙට කි ඟ්රෑ 1700
ක් වනකසේ භාවිතා ෙරයි

ප්රචාාරණය

රුබාබ් ප්රචාාරණය
රුබාබ් වර්ධාෙ ප්රචලාරණකයන් කබ ෙර ගන්නා කභ ගයකි අවු 4-5 ක් යමණ වයස රුබාබ් වාෙ විතන්
සිු වීම සඳහා කෙ ටස් කවන්ෙර ගත හැකිය යැළ ප්රක.වකමන් ගයවා ූය යශධාතිය කෙ ටස්
4-8 ට (සෑම කෙ ටසෙටම සුප්ත අවධිකේ යවතින කහ වර්ධානය කවමින් යවතින අාංකුර 1 ක් අයත් වන
යරිදි) කවන්ෙර ගැී.ම ෙළ ුරතුය කමකසේ යැළ යබා ගැී.ම ෙළ ුරත්කත් ඉතා කහ ඳ වර්ධානයක්
කයන්නුම් ෙරන හා කර ගවිතන් කත ර ම. යැළ විතනි
රුබාබ් යැළ යරිණත වීකම්දී පුෂ්ය ඇති ෙරයි යැළවය මධායස්ථකයන් පුෂ්ය වනන්ත හටගී. ම් 
හටගැී.කම් ප්රවණතාවය රුබාබ් ප්රකදද අනුව කවනස් ක. පුෂ්ය හටගැී.ම යැළවය දිරිය අඩු වීමට
බයයායි

පුෂ් ය

බීජ මඟින් ප්රචාාරණය
වර්ධාෙ වර්ධානය සඳහා අවවයවන වක්තිය පුෂ්ය හටගැී.ම සඳහා වැයවීම යැළකේ දිරිය අඩුවීම කෙකරහි
සනජුවම බයයායි කම් නිසා පුෂ්ය වනන්ත ෙයා ඉවත් කිරීම රුබාබ් වගාවෙදී අනිවාර්යකයන් ෙළ ුරත්තකි
රුබාබ් බීජ මඟින් ද ප්රචලාරණය ෙළ හැෙ
වර්ධාෙ ප්රචලාරණය මඟින් කබ ෙරන යද යැළවය අස්වැන්න ගැී.ම ආරම්භ කිරීම කදවන වසකර් සිට ෙළ
හැකි වුවද බීජ මඟින් යබාගන්නා යැළවිතන් අස්වනු යබා ගැී.ම ආරම්භ කිරීමට වසර 2 ක් යමණ
ගතක. එකමන්ම බීජ ප්රකර හණකයන් යබා ගන්නා යැළ ම. වාෙකේ යක්ෂණවයට සමාන කන ක. කම්
නිසා බීජ මඟින් ප්රචලාරණය කිරීම නිර්කශව කන ෙරයි

අස්වනු ප ලීම
තද කර ස/රතු යැහැති කයකහසිකයන් ෙැකඩන සුළු අවධිකේ (crispy) වනන්ත කත රාගත ුරතුය කන කම්රූ
සහ කුඩා විෂ්ෙම්භයක් ඇති යත්ර වනන්ත රසවත් බවින් වැඩිය යත්ර කය කළ ව මට්ටමින් ෙයා ගැී.මට වඩා
යත්ර වනන්තකයන් ඇද ගයවා ගැී.ම යැළයට වඩාත් හිතෙරය දැඩි ශීතකයන් හානි (Cold injury) යත්ර
වනන්තවයද කක්සිතක් අම්ය සාන්්රණය වැඩිවීම නිසා කමවැනි යත්ර අස්වනු වවකයන් කන ගත ුරතුය

නිසි අවස්ථාක. අස්වනු කනයා ගැී.කමන් ගුණාත්මය රැෙගත හැකික. අස්වනු කනලීකම්දී
සම්පූර්ණකයන් වර්ධානය වුනු යත්ර විතන් 2/3 ට වඩා අස්වනු කනයා ගැී.ම අහිතෙරය යත්ර කනයා
ගැී.කමන් යසු යත්ර තයය ඉවත්කෙ ට කි ඟ්රෑ 1 - 1 1/2 ෙ ප්රමාණකේ මිටි කයස සෙස් ෙර ගී.

ශීතකරණයක තැබීම
ුල්රා තැ ප කය ිතතීන් බෑග්වය බහා යත්ර ඉවත්ෙය යත්ර වනන්තයන් සති 2-3 ෙ ොයයක් ගබඩාකෙ ට
තබාගත හැකිය

ටින් කිරීම
ඉතා කහ ඳ තත්ත්වකේ යත්ර වනන්ත (යහසුකවන් ෙැකඩන සුළු තද කර ස/රතු යැහැති) කත රා යත්ර තයය
ඉවත් කෙ ට කස දා අල්  1/2-1 ප්රමාණකේ ෙැබිත වන කසේ ෙයා ජයය ලීටර 01 ෙ යරිමාවෙට සීනි ග්රෑම්
250 ක් ෙයවම්කෙ ට ුරෂ සෑකදන කතක් තබන්න ඉන්යසු මද ගින්කන් උතුරවාකගන භාජන පුරවා ගත
හැෙ භාජනවය අල්  1/2 ක් ඉතිරි වන කසේ පිරවීම ෙළ ුරතුය

ටින් කිරීමට සුදුසු රුබාබ් කැබලි

ශීත කිරීම (Freezing)
ඉහත යරිදි කත රාගත් යත්ර වනන්ත අසුරනකේ ප්රමාණයට ෙයා නටන වතුකර් විනාඩියක් තබා ඉතා
ඉක්මනින් අයිස් වතුකර් ගි් වා ගැී.කමන් රසය සහ යැහැය යවත්වා ගත හැකිය

