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1.ෙැඳින්වීෙ 

1.1 දූරියන් යනු 

Durio zibethius  යන උද්භිද විද් යාත්ම  නාමලයන් හුනන්වන 

දූරියන් Bombacacae කුලයු අයත් පලතුරි. දූරියන් වැඩි 

වශලයන් ප්රචලලිත වී තත්ලත් දකුු හා ිණිකල ොණ රි  ආසියානු 

රුවලය. ින්ුනීසියාව, මලයාව, ශ්රී ලං ාව වැනි ආසියාක  

රුවල ජූනි අල ෝස්තු මාසයන්හි බහුලව දැිය හැිය.  එහි 

 න්ධ්ය ලහ තුලවන් රුචි ත්වය අකන් පුළුේ ලවනසක් දක්වයි. 

අග්නිරි  ආසියාක යන් විසින් “පලතුරු අතර රජු “ලලස හුනන්වන 

දූරියන් මිල අධි  පලතුරි. අග්නිරි  ආසියාක  පලතුරක් වන 

ලමය ලම් වන විු බුහිර රුවලද ප්රචලලිතව තත. ලමරුු ුණලින්ම 

දූරියන් හුනන්වා දී තත්ලත් පෘතුගීසි ජාක  සිලබට්නර් නම් 

පුද් ලයා විසිනි. ලලෝ ලේ දූරියන් ප්රලදද 0කක් පමණ තක අතර 

ින් 9ක් පරිලභෝජනයු සුුසු බව හුනනාල න තත. නුණත්  ෘෂි 

තාක්ෂණ භාවිතලයන් දැනු දූරියන් ප්රලදද 0කකක් පමණ හුනන්වා 

දී තත.   

1.2 දූරියන් ශාකදේ ස්වභාවය  

දූරියන් ශා  විශාල වන අතර එහි වර් ය අනුව මීුර 25ත් 50ත් 

(අඩි 80ත් 164ත් ) අතර වර්ධ්නයක් දක්නු ලැලේ. ලසන්ටිමීුර 

8ත් 10ත් අතර සදාහරිත ප්ර ිලි්සසා ාරලේ සිු රි ටි ආ ාරය 

ලතක් දක්නු ලැලේ. විශාල දූරියන් අතු වල හා එහි  ලඳහි 

දූරියන් පුෂ්ප 3ත් 30ත් අතර ලපොකුරු හු  න්නා අතර සෑම 

පුෂ්පයක්ම පුෂ්ප ල ෝශයින් (මනි ප්ර) හා ප්ර 5ින් 

සමන්විත ලේ. දූරියන් ශා ය ු වසර ු මේ වාර 1ක් ලහෝ 

2ක් පවකන අතර, ශා ලේ කුලය, ප්රලදදය හා ප්රලද්ශය අනුව 

එහි  ාලය ලවනස් ලේ. සාමනයලයන් දූරියන් ශා ය ු වසර 

4 ු 5 ු පසු ඵල දැරිලම හැියාව පවක. දූරියන් ශා ලේ අතු 
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වල හු  න්නා ඵල සාමනයලයන් පරා ණලයන් මාස 3 ු 

පමණ පසු පරිණත බවු පත් ලේ. ලමම ඵලයු රිිණන් 

ලසන්ටිමිුර 30ක් (අඟේ 12) ද, වු ප්රමාණලයන් 

ලසන්ටිමිුර15ක් (අඟේ 6) ද බරින් ිලලෝරැම් 1-3(රත්තේ 2-

7) පමණ වන ලතක් වර්ධ්නය විලම් හැියාව පවක. ශා ලේ 

ප්රලදදය අනුව දූරියන් ඵලය රි ටි ලහෝ රවුම් ආ ාරයක්  න්නා 

අතර ලලේල ල ොළ සිු ුඹුරු පැහැය දක්වාද, මුළු ලා  හ සිු 

රතු පැහැය දක්වාද ලවනස ්ලේ.  

1.3 දූරියන් වගාව සඳො හිතකර සාධක 
ශ්රී ලං ාලේ පහතරු හා මැදරු ලතත්  ලාපය දූරියන් ව ාව සඳහා 

වඩාත් ලයෝ යය. ලතත්  ලාපලේ රිස්ත්රික්  අතරින් ප්රධ්ාන 

වශලයන් ල ොළඹ,  ම්පහ,  ළුතර, රත්නපුර,  ාේල, මහනුවර, 

 ෑ ේල සහ මාතර සමහර ප්රලද්ශත් දූරියන් ව ාව සඳහා සුුසුය.  

ලං ාලේ පලතුරු ලබෝ  පර්ලේෂණ සහ සංවර්ධ්න ආයතනය විසින් 

ව ාවන් සඳහා නිර්ලද්ශ  ර තක දූරියන් පුලදද පහි. 

 න්ලනෝරුව ස්වීට් 
 සුන් 
ලහොරණ ජම්ලබෝ 
අඹතැන්න 
ලහොරණ ල ෝේඩ් 
 

ඒ අතරින් ලං ාලේ ජනප්රියම දූරියන්  ප්රලදදය වන්ලන්  සුන්ය. 
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හිතකර දේශගුණික ලක්ෂණ 

 ුණහුු  මට්ුලම් සිු මීුර 5ක-6කක තරම් උසින් පිහිටි බිම් 

ප්රලද්ශ දූරියන් ව ාව සඳහා ලයෝ ය ලේ. (අඩි 0කකක ු වඩා 

උසබිම් වල අධි  උසින් ව ා ිරීලම්දී ඵල හු ැනීම 

අඩු ලේ.) 

 උෂණ්ත්වය ලසන්ට්රිලර ඩ් අංශ     - 0ක අතර විය තතුය. 

 වාර්ෂි  වර්ෂාපතනය මිලි මීුර 16කක -0කකක පමණ ප්රලද්ශ 

වඩාත් සුුසුය. එලස ම සාල්සක්ෂ ආර්්රතාවය 75 -8ක %  

අතර පවකන ප්රලද්ශ හිත රය. 

 ලහොඳින් ජලවහනය වන සමතලා බිම් හා සුළු බෑවුමක් 

සහිත බිම් දූරියන් ව ාව සඳහා වඩා සුුසුය.  

  ාබනි  ්රවය ලහොඳින් අඩංගු වැලි ලලෝම තලුවියේ පස 

වඩාත් සුුසුය. 

 ලපොලළොව මතුපිු සිු අවම වශලයන් මීුර  ක්වත් 

 ැඹුරින් භූ ත ජල මට්ුම පිහිටීම සාර්   ව ාවක් සඳහා 

අවශයතාවි.  

 දූරියන් වල ලපෝෂ  ුණේ මතුපිු පස ආසන්නලේම කබීම 

නිසා මතුපිු පස සාරවත්ව කබීම ලයෝ යය. 

 පලසහි pH අ ය 5.ක – 6.5 ක් හා මීුර 1.5ක් පමණ 

 ැඹුරු, ලහොඳින් ජලය බැස යන ලලෝම පස වඩාත් සුුසුය.  

 ලවණ අධි  පස ව ා ිරීම සඳහා නුසුුසුය.  

 මැටි අධි  ලහෝ අකශයින්ම වැලි සහිත පලසහි දූරියන් 

ලබෝ ලයහි වර්ධ්න ලේ ය අඩු වන අතර අස්වැන්නද අඩු 

ලේ.  

 පලසහි වැඩිපුර ලතතමනය කුඩා පැල වල වර්ධ්නය අඩු 

වීමු ලහ තු ලේ. එය ලරෝගී තත්ත්වයන් තක වීමද පහසු 

 රවයි.  
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1.4 භූමිය දතෝරාගැනීෙ ො සකස් කිරීෙ 
දූරියන් ව ාව සඳහා භූමිය ලතෝරා  ැනීලම්දී ලහොඳින් සූර්යාලලෝ ය 

ලැලබන, ජලවහනය ලහොඳින් සිුවන, භු ත ජල මට්ුම අඩි 5 -6 

 ු වඩා පහකන් තක  ැඹුරු පසක් සහිත භූමියක් ලත්රීම වඩා 

සුුසුය. ප්රධ්ාන වශලයන් එම ප්රලද්ශලයහි ලද්ශගුික  රුාවන් 

පිළිබඳ සැලිලිමත් විය තතුය. දූරියන් ලබෝ ය පලසහි 

ලතතමනයු සංලේදීතාවයක් දක්වන අතර සුුසු ජලවහන ක්රමයක් 

සැ සීලමන් සාර්   වර්ධ්නයක් ලබා ත හැිය. දල බෑවුම් 

භූමිවල පාංශු ඛාදනය වැළැක්වීම සඳහා ල ොන්ටුවර් ( සලමෝච්ඡ 

ලර්ඛා ඔස්ලස ) ලහෝ ලහේමලු ලලස ව ා ිරීම සුුසු ලේ. 

විලශ ෂලයන් වර්ධ්නය වන ුණේ අවධිලේදී පාංශු සංරක්ෂණය සඳහා 

ආවරණ ව ා ලයදීම සුුසය. බෑවුම් භූමි වලදී මතුපිු පාංශු ඛාදනය 

වැලැක්වීම සඳහාත් මූල පද්ධ්කයු අවශය ජලය ලබා  ැනිම 

සඳහාත් ිංග්රීසි “ඩී “ අක්ෂරලයහි ලහේමලු ස ස්  ළ තතුය. ( 

පසුබෑවුම් වූ ඒකීය බිම් තට්ටු ආ ාරයු) 

ප්රශස්ත වර්ෂාපතනයක් ලනොමැක ප්රලද්ශ සඳහා ජල පහසු ම් 

සම්පාදනය  ළ තතුය. පැල සිටුවීමු මාස ිහිපය ු ලපර 

ලතෝරා ත් භූමිුලයහි  අනවශය  ේ, ුණේ, වේ පැළෑටි ිවත්  ර 

 ැු ලපොඩි  ර පස අවශය තත්ත්වයු ස ස්  ර  ත තතුය. 

පැරික ව ා වල ුණේ ිවත් ිරීම ිතා වැද ත්ය. ව ා ිරීලම්දී 

මෑත දී රබර් වැනි ලබෝ යක් ව ා ලනො ළ බිමක් ලයොදා  න්ලන් 

නම් වඩාත් සුුසු ලේ. දූරියන් ව ාව සඳහා ලහොඳ ආලලෝ  

තත්ත්වයක් අවශය ලේ. උපරිම ආලලෝ යක් ලැලබන ලස  උතුරු 

දකුු රිශානකව ල්සළියු පැල සිටුවීම  ළ තතුය. චලතුරශ්ර ක්රමයු 

පැල සිටුවීම ජනප්රිය ක්රමයි.  

1.5 පරතරය  
පැල අතර මීුර් 1කක් ලහෝ 1 ක් පඑතරය වූ විු ලහක්ුයාරය ු 

පැල 1කක – 7ක ක් පමණ පැල ධ්ාරිතාවක්කලේ. 
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1.6 දපොදෙොර දයදීෙ 
ිහළ ගුණාත්ම  හා වැඩි අස්වනු ලබා  ැනීමු  ාබනි  

ලපොලහලර සමඟ රසායනි  ලපොලහොර නිර්ලද්ශිත ප්රමාණ වලින් 

ලයරිය තතුය. 

 

1.7 ොනිකර සතුන් ො වැළදඳන දරෝග  
දූරියන් ව ාව සඳහා අහිත ර  ෘමීන් ලදවර් යි.  

 ඳ විරින පුවන් 

            ල ොරලපොතු  ෘමීන් 

පයිලුෝසලතරා පාම්ලමෝරා නම් රිලීර වර් ය ලහ තුලවන්ද දූරියන් 

ව ාවු හානි සිු විය හැිය.  

 

බද්ධ් දූරියන් පැල තවාන මිණන් ුණදලු ලබා  ත හැි අතර වවුලන් 

විසින් එහි පරා නය සිු  රයි. අඩු ආලයෝජනයින්, අඩු 

පිරිවැයින් හා අවම ශ්රමයින් ිහළ ආදායමක් ලබා  ත හැි  

ලබෝ යක් ලලස දූරියන් හුනන්වා රිය හැ . සාම්ප්රදායි  ක්රමයු 

අනුව දූරියන් ල ඩිය විිණීම ලවනුවු අ ය එ තු  රන ලද 

නිෂප්ාදන ලවළඳපලු හුනන්වා දීම  ාලලෝචිත ලමන්ම ිහළ 

ආදායම් ලැබීමු පහසු මාර් යි. දූරියන් ආශ්රලයන් ලයෝ ට්, අයිස් 

ක්රීම්, ලේ රි නිෂ්පාදන හා බීම වර්  වැනි නව ආහාර වර්  හුනන්වා 

රිය හැිය. අලනක් අතු ලලෝ ය තුළ දූරියන් සඳහා තක ිේලුම 

සළ ා බලා  නව අපනයන ලබෝ  ප්රවර්ධ්නයු අත තබමින් දූරියන් 

අපනයනය සඳහාද ලයොුණ විය හැිය.  
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1.8 පසුබිෙ  
ලපෝෂණ ගුණය අකන් ිතා ිහළ වටිනා මක් තක පලතුරක් ලලස 

හුනනා ත හැි දූරියන් ලාංලක්ය ලවළඳපල තුළ ලබොලහෝ විු 

අලලවි  රනු ලබන්ලන් එම පලතුලර් සාමානය ස්වූපපලයනි. සුපිරි 

ලවළඳසැේවල දූරියන් විිණීම සිු ලනො රන අතර දූරියන් බහුලව 

හු  ැලනන  ාලයන්හිදී පලතුරු ලවළඳසැේ ලහෝ ම  ලදපස 

තාව ාලි ව අුවා ත් කුඩා  ඩ ාමර වල දූරියන් විිණීම සිු 

 රන බව ලපලන්. එලස  වුවද දූරියන් හු  ැලනන ලලෝ ලේ 

අලනකුත් රුවේ, ඒ ආශ්රිතව අ ය එ තු  රන ලද විවිධ් නිෂප්ාදන 

සඳහා ලයොුණ වී තක අතර එමිණන් දූරියන් පලතුරු වැඩි 

වටිනා මක් එ තු  ර තත. එවන් නව නිෂප්ාදන සඳහා ලයොුණ 

වීමු ලාංි  ලවළඳපල තුළ තක හැියාව හා දැනුමත් එම 

වයාපාරය ආරම්භ  ර  තක වයවසාය යන් ුණහුණ ලදන අභිලයෝ  

නව වයාපාර සංවර්ධ්නය සඳහා අවස් ා හුනන්වා දීමු ලමම 

අධ්යයනය ලයොුණ ල ලර්. 

2. අධයනදේ අරුණු 
i. අවම පිරිවැයක් යුලත් අඩු  ාලයක් තුළ ලාභ ලැබිය හැි 

වයාපාරයක් ලලස දූරියන් හා ඒ ආශ්රිත නිෂප්ාදන ලවළඳපලු 

හුනන්වා දීම සඳහා අවශය මාර්ල ෝපලද්ශයන් සැපීම 

ii. රැියා විරහිත ලහෝ රැියාවන්හි නියැලලන, ලම් සඳහා 

 ැමැත්තක් දක්වන ඕනෑම වයස්  ාණ්ඩය  පුද් ලයන් සඳහා 

ලමම වයාපාරය ආරම්භ ිරීම, පවත්වා ල න යාම, හා ඒ ආශ්රලයන් 

නිෂප්ාදනය  ළ හැි අතුරු නිෂප්ාදන පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ලබා 

දීම 

iii. ලමම  ර්මාන්තය මිණන් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වයවසාය යින් 

බිහි ර රැියා අවස් ාවන් තක ිරීම හා රලට් ආර්ථි  වර්ධ්නයු 

දාය ත්වය සැපීම. 
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3.අධයයනය සඳො ක්දෂ ්රය තුළ ෙුනනාගත් 

වයවසායකයා 
අං   00, ල්සරාලදිකය පාර, මහනුවර ලිපිනලයහි පවත්වා 

ල නයනු ලබන Durianzila ආයතනය ලමම සිද්ධි අධ්යයනලේදී 

නිරීක්ෂණයු ලක්විය. ිසිුන ල ොුසක් බැහැර ලනොිරීලම් (Zero 

waste) සං ේපය අනුව පවත්වාල න යනු ලබන ලමම ආයතනය 

දූරියන් පලතුලර් සෑම ල ොුසින්ම ිසියම් නිෂ්පාදනයක් සිු 

 රයි.  ලමම නිෂප්ාදන ලවළඳපලු හුන්වා ුන් තරුණ 

වයවසායි ාව නමින් එස්.ඒ. හිමාලි ප්රියදර්ශනී සුරවීර ය.  

උසස් ලපළ සඳහා විදයා විෂය ධ්ාරාව හදාරා තක තය ින් අනතුරුව 

ජාක  වෘත්තීය පුහුු අධි ාරිය මහනුවර ශාඛාලවන් ආහාර 

තාක්ෂණය පිළිබඳ ඩි්සලලෝමාව හදාරා තත. ින් අනතුරුව 

 ර්මාන්ත අමාතයංශය විසින් සිු  රන ලද අ ය එ තු  රන ලද 

නිෂප්ාදන පිළිබඳ වැඩසුහන් වලු සහභාිණ වී තක තය ලම් වන 

විු වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විදයාලලේ ආහාර තාක්ෂණය පිළිබඳ 

උපාධිය හදාරමින් සිටියි. දූරියන් ආශ්රිත නව නිෂප්ාදන බිහි ිරීම 

සඳහා තය ලයොුණ වන්ලන් විශ්ව විදයාලය මිණන්  ක19 වසලර්දී 

පවත්නව ලද ප්රදර්ශනය ු ිරිරිපත් ිරීම සඳහාය. ුණලින්ම තය 

දූරියන් ආශ්රිත ිරිපිටි නිෂප්ාදනය සිු ිරීමු අදහස්  ළද 

ලවළඳපල තුළ එම නිෂ්පාදනය දැනුමත් දක්නු ලැලබන ලහයින් 

විශ්ව විදයාලය මිණන් එය ප්රකක්ලෂ ප  ර තත. ින් අනතුරුව 

දූරියන් ආශ්රිත ආහාර වර්ණ යක්ද , Zero waste සං ේපය තුළ 

දූරියන් ශා ලේ අලනකුත් සියලු ල ොුස් වලින් යම් යම් නිෂප්ාදන 

සිු ිරීමුද උත්සාහ  ර තත.  
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3.1 දූරියන් ආශ්රිතව දු ක කරන නිෂ්පා න 

දූරියන් මදය ආශ්රලයන් ලයෝ ට්, අයිස් ක්රීම්, මිේක් ලෂ ක්, බර් ර්, 

පීට්සා, සේමැරින් බනිස,්  ්ස ලක්ක්,  ැපුචිලනෝ, මූස් උක්ත 

වයවසායි ාව විසින් නිෂප්ාදනය ල ලර්. 
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දූරියන් බීජය ආශ්රලයන් චි්සස් - බීජ වියලා ල න ලතලේ බැඳ  නු 

ලබයි. 
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දූරියන් බීජය ආශ්රිතව තක  ම් හා තන්තුමය ල ොුස ලයොදා නිමින් 

දූරියන් ජෑම් (දූරියන් ජෑම් වර්ණ  ැන්වීම සඳහා දූරියන් ආලශ්රයන්ම 

නිපදවන ස්වභාවි  වර්ණ ය ලයොදා  නු ලැලේ.) 
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දූරියන්  ටුව තසුරින් මේලපෝච්චි, ලම්ස සැරසිලි, බන්ලද්සි වැනි  

විසිතුරු භාණ්ඩ  
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3.2 නිෂ්පා න සඳො අවශය අුණ්රවය දසොයාගැනීෙ 

දූරියන්  ලස  ඵලදාව බු ක්රමයු මිලදී  නු ලබයි. බු ුණදල එහි 

ඵලදාලේ ප්රමාණය මත තීරණය වන අතර ල ඩි  ැඩීම සඳහා කුලී 

පදනම මත මිනිසුන් ලයොදා න්නා අතර එක්  සක් සඳහා 

 ම් රුලවකුු රුපියේ 1කකකක- 15කකක ුණදලක් ලබා රිය තතුය. 

ප්රවාහන වියදම දල වශලයන් රුපියේ 15,කකක-  ක,කකක අතර ලේ.  

වසලර් මැයි සිු ජූලි දක්වා පමණක් හු ැලනන පලතුරක් 

ලහ තුලවන් එම  ාලය තුළදී තක අකරික්තය ශීත  ර  බඩා  රනු 

ලබයි. දූරියන් හු ැලනන  ාලලේදී දූරියන් ල ඩිය  සාමානය 

මිල රැපියේ  කක-  5ක මිල ු ලබා  ත හැි අතර අවාරලේදී එය 

රුපියේ 5කක පමණ ලේ. දූරියන් ල ඩි    ප්රමාණයින් දූරියන් 

පේපය ිලලෝ එ ක් පමණ ලබා  ත හැිය. (මිල  ණන්  ක 1 

වර්ෂලේ ලවළඳලපොල මිල මත පදනම් ලේ.) 

3.3 වයාපාරදේ ිරිරි කුතතු 

ලමම වයාපාරය පුද් ලි  සමා මක් ලලස වයා්සත ිරීමු 

ආලයෝජ යා / නලවෝත්පාද යා  ුතතු  රන බැවින් නව 

වයාපාර බිහිිරීමු ලමම නිෂ්පාදනලේ ආහාර වට්ලුෝරු 

ිරිරිපත් ලනොල ලර්. දූරියන් ල ඩිය  සියළු ල ොුස් ළුලදාී 

ලලස භාවිතා ිරීමු අවස් ාව ලබාදීම සඳහා දූරියන් 

ව ා රුවන් ලමම නිෂ්පාද  ආයතන හා සම්බන්ධ් වීමු 

උනන්ු  රවනු ලැලේ. 

ආයතනදේ නෙ ො ලිපිනය 

Durianzila, No:433, ල්සරාලදිකය පාර, නුවර. 
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4.ආශ්රිත රන්  නාොවලිය 

01.දූරියන් ව ාව -  ෘෂි ර්ම ලදපාර්තලම්න්තුලේ 

ප්ර ාශනයි 

02.පලතුරු ව ාව(දූරියන්) -  ෘෂි ර්ම ලදපාර්තලම්න්තුව 


