
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:
 

 ޓްރެއިނިންގް އެކްސްޓެންޝަން އެންޑް އެޑެޕްޓިވް ރިސަރޗް ސެކްޝަން 
3326558ފެކްސް :     3339232, 3339264ފޯން :   

  agri@fishagri.gov.mvއީމެއިލް :
 ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ

6520076ފެކްސް :    6520076ފޯން :   

2015މ ިނ ިސ ްޓ ްރ ީ  އ ަފ ް  ފ ިޝ ަރ ީގ ް  އ ެނ ްޑ ް  އ ެގ ްރ ިކ ަލ ްޗ ަރ     

ނުވަތަ  ގެރިގުއި  ބޭނުންކުރާ  ޑުތައްޔާރުކުރުމުގައި  ނ ފަސްގަ

މި  ބޭނުންކުރުމަކީވެސް  ސްތެރަލައިގްކަށްގެން  ކާނާ 

 ބަލިކަންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބައެއްކަންކަމެވެ. 

މޫސުމުގައި  ފިނި  އަދި  ވިއްސާރަ  ފަތްތައް  ގަހުގެ  ގަހާއި 
ބޭނުންވާ  ގަހަށް  ފެންދިނުމުގައި  އަދި  ނުބެހެއްޓުން  ތެތްކަށް 
ހުންނަ  ގަހުގައި  މުހިއްމެވެ.  ފެންދިނުން  މިންވަރަށް 
މުހިއްމުކަމެކެވެ.  ވަރަށް  ކަށުމަކީ  ގަފިތައް  ބަލިޖެހިފައިވާ 
ސަބަބަކީ  މަދުކުރުން  ނޑުން  ކެ ގަފިތައް  ފަލަ  ގަސްކަށާއިރު 
ހާމަޔަށް  ބައި  ހުންނަ  ގަހުގައި  ޑުމުން  ނ ކަ ގަފިތައް  ފަލަ 
ހުރުމުން އެތަނުގައި ބަލި އަށަގަތުން އަވަސްވާނެތީއެވެ. މީގެ 

 އިތުރުން ފަންގިސައިޑެއް ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

 

 

 

 

 

އެއްބާވަތެއް   އަބަދު  އެއްދަންޑެއްގައި  އިތުރުން  މީގެ  އަދ 

ކަނަމެވެސް  ވައްތަރުތައް  ހައްދާ  ބަދަލުގައި  ހެއްދުމުގެ 
ވަރަކަށް ބަދަލުކުރުމަކީ މިފަދަ ބަލިތައް ޖެހުމުން ކަންމެވެސް 
ވަރަކަށް މަދުވާނޭ ކަމެވެ. މިސާލަކަށް އަބަދު މިރުސް ހައްދާ 

ދަންޑެއްގައި މިރުސް ހައްދާ ނިމުމުން ކަރާ ނުވަތަ ބީންސް 

 ހެއްދިދާނެއެވެ.

 ސައިލް ސަލަރައިގޭޝަން:

ސަލަރައިގަކުރުމަކީ ގަސްއިންދަން ތައްޔާރުކުރާ ބެޑް ހޫނު  

ކަށްލުމެވެ. މިކަން ކުރެވޭގަތަކީ ގަސްއިންދަން ތައްޔާރުކުރާ 
ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު މަތީގައި ، ބެޑް  ބެޑްގެ 

ޝީޓެއްއަޅާކަވަރުކުރާނީއެވެ.  ރަބަރު  ޓްރާންސްޕޭރަންޓ 

ނުވަތަ   ހަފްތާއެއް  އެއަށްފަހު  ހަފްތާވަންދެން   2އަދި 

ހިމެނޭ  ބެޑް  ސަބަބުން  އޭގެ  ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. 
ފަނިފަކްސާ  ޖާރާސީމާއި  އެކުލެވިގެންވާ  ސަރަޙަށްދުގައި 

 މަރުވާގަތް މެދުވެރިވެއެވެ. 

  

 

 

 އެންތުރެކްނޯސް 

ނޑުން ުމހިންމު   ބަލިޖެހިަފއިވާ ގަފިތަކާ ފަތް ކެ
 ބެޑެއް ސަލަަރއިގް ކުރަނީ 



 ތަޢާރަފް: 

ސަބަބުން  ޖަރާސީމުގެ  ފަންގަސް  އެންތްރެކްނޯސްއަކީ 

ހެދި  ގަހުގެ  ޖެހުމުން  ބަލި  މި  ބައްޔެކެވެ.  ފެތުރޭ 
ދަށްކުރެއެވެ.  ވަރަށް ބަޑަށް  ބަޑުވުން ދަށްކަށް މަތިވަރު 

ފެންނަ  ގިނައިން  ވަރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބައްޔަކީ  މި 
ބައްޔެކެވެ. އަދި ކަންޓްރޯލް ކުރަން އުނދަގޫ ބައްޔެކެވެ. 

ފެންނާނީ  ޢާއްމުކަށް  ބަލިތައް  ފަންގަސް  ގަހަށްޖެހޭ 
ތަފާތު ލަށްބަލީގެ ގަތުގައެވެ. މި ގަތުން އެންތްރެކްނޯސް 

މައިކަރަސްކޯޕަކުން  ބައްޔެކެވެ.  މިފަދަ  އަކީވެސް 

އެކިގަތްގަތަށް  ފެންނާނީ  ބަލިތައް  މިފަދަ  ބަލާފިނަމަ 
އަދި  ސިފައިގައެވެ.  ރަދިތަކެއްގެ  ހުންނަ  ދަމާފަ 

ނޑެވެ.    މިރަދިފަށްތަކަކީ މިތަކެތީގެ ހަށިގަ

ގެއްލުން:  އިތުރުން   ގަހަށްދޭ  ފަތުގެ  އަލާމަތްތައް  މީގެ 

މި  ހުރެއެވެ.  ފެންނަން  ގަފިތަކުންވެސް  ގަހުގެ 
މައު އަދި މޭވާ ގައި މުށި ، ބަލިޖެހުމުން ގަހުގެ ފަތްތައް

މޭވާގައި  މިލައްތައް  އަދި  ލައްތަކެއްޖަހާނެއެވެ.  ކުލައިގެ 

މިބާވަތުގެ  ދިޔުމަކީ  ދަށަށް  ފިނިހޫނުމިން  ނުވަތަ 

 ޖަރާސީމް އިތުރުވުމަށް ދިމާވާ ސަބަބެކެވެ.

ރާއްޖޭގައި އާންމުކަށް މި ބަލިޖެހޭ ގަސތަކުގެ ތެރޭގައި 
ފަޅޯ އަދި ބަށި  ހިމެނެއެވެ.، މިރުސް، އަނބު، ކަރާ   

 ކަންޓްރޯލް:

ކުރާއިރު   މަސައްކަތް  ކުރުމަށް  ކަންޓްރޯލް  ބަލި  މި 
ވަރަށް ރަގަޅަށް މަނިޓަރކުރަންވާނެއެވެ. މިބަލި ގަހުގައ 
ބެލުމަކީ  މިންވަރު  ގަހަށްފެތުރޭ  މިންވަރާއި  ޖެހޭ 

ގަހަށް  ބެލުމުން  ގަތަށް  މި  މުހިއްމުކަމެކެވެ. 

ދޭނެ  ގަހަށް  ބެލުމަށްފަހު  އަސަރުކުރާމިންވަރު 
ޚިޔާރު  މުޑުވަށް  ރަގަޅުވާނެއެވެ.  ދިޔުން  ފަރުވާއަކަށް 

ގަހަކުން  ރަގަޅު  ސިއްހަތު  ދުރު  ބަލިތަކުން  ކުރުމުގައި 
މުޑުވަށް ޚިޔާރުކުރުން ނުވަތަ މިބައްޔަށް ރެސިސްޓަންޓް 

ގަސް  އަދި  ކަމެކެވެ.  މުހިއްމު  ހޯދުމަކީ  ވެރައިޓީއެއް 
ނޑުގެ ތެރެއަށް  ނޑުޖަހާއިރު ފަސްގަ އިންދުމަށް ފަސްގަ

ފަންގިސައިޑެއް  ނުވަތަ  ފަންގިސައިޑެއް  ބަޔޯ 

އަދި  ޑުޖެހިދާނެއެވެ.  ނ ފަސްގަ މިކްސްކަށްގެން 

މީގެ  ފީކަށްލައެވެ.  ހަލާކުވެ  އެބައި  މޭވާގެ  ވަރަށްބަޑުވެ 

 އިތުރުން ގަހުގެ މަތިވަރު ދަށްކަށްލައެވެ.  

ހުންނަ  ހިކިފަ  މުށިކުލައިގެ  ހުންނާނީ  ލައްތައް  މި 
ތަނކަޅެއްހެން އެއްވެސް ސިފަޔަކަށް ނުވާކަހަލަ ގަތަށެވެ. 

 ކުރެއެވެ.

ކުރިތައް  އައު  ނުކުންނަ  ގަހަގައި  ޖެހުމުން  ބަލި  މި 
 ހުރަސްއަޅައެވެ. އަދި ފަތުގެ ސައިގް ކުދި ކުރެއެވެ.

 އާލާވާގަތް:

އަށަގަންނަނީ   ފުރަތަމަ  ޖަރާސީމް  މި  އެންތްރެކްނޯސް 
ޅަކުރިތަކުގައެވެ. ހޫނު މޫސުމުގައި  ގަހުގެ ފަތްތަކުގައާއި 
ގަހަށް  މުޅި  އުފެދި  ތައް  ސްޕޯރ ޖަރާސީމުގެ  މި 

ފެތުރޭގަތްވެއެވެ. އަދި މީގެ ފަހުން ފެންޖެހުމުން ނުވަތަ 
އާރޯކަން  މިތަކެއްޗަށް  ވާރޭވެހުމުން  އަދި  ފެންދިނުމުން 

އުފެދޭމިންވަރުގިނަވެ ނުކުންނަ   ،ލިބި  ގަހުގައި 

އަލާމަތްތައް  ފަތްތަކުން  ގަހުގެ  ފެތުރި  އައުކުރިތަކަށް 

ބަޑުވުން  ތެއްކަން  ގަހުގެ  އަދި  ދިމާވެއެވެ.  ފެންނަގަތް 
 މައިކްރަސްކޯޕުން ފެންނަ ގަތް ހަމަ ލަލަށް ފެންނަ ގަތް 

 ހަމަ ލަލަށް ނުފެންނަ ސްޕޯ ހުންނަ ގަތް 

 މޭވާ ިއން އެންުތރެކްޯނސްގެ އަލާމާތްަތއް 


