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

މޫސުން ދިއުމުން މޭވާއެޅި ކުރިތައް ކަށާލުން ރަނގަޅެވެ. މިގަތައް 

 ދެމޫސުމުގައި މޭވާއަޅައެވެ. ހެދުމުން ގަސްޅަވެ 

  ބަލި އަދި ފަރުވާ

ފޭރުގަހަކީ ޢާއްމުކަށް ބަލިނުޖެހޭ ގަހެކެވެ. ނަމަވެސް  
ހުދުކޫޑި އަދި އުދުހޭ ، ސްކޭލް އިންސެކްޓް، ތްރިޕްސް، މީލީބަގްސް

ފަނިފަކުސަ  ބައެއް  މިފަދަ  އަޅައެވެ.  ފަނިފަކުސަ  ފަދަ  ހުދުކޫޑި 
މިފަދަ  އަޅާގަތްވެއެވެ.  ކަޅުކޫޑި(  ( މޯލްޑް  ސޫޓީ  އެޅުމާގުޅިގެން 

އިންސެކްޓިސައިޑެއް  ސިސްޓަމިކް  ކަންޓްރޯލްކުރުމަށް  ފަނިފަކުސަ 
 ސްޕްރޭކުރާށެވެ.

 ފަރުވާ

ވަރަށް  ފެނުމަކީ  ހުދުކޫޑި  ފޭރުގަސްތަކުން  ހައްދާ  ގޭތެރޭގައި 
އާންމުކަމެކެވެ. ގޭތެރޭގައި ހުންނަ ގަސްތަކުން ހުދުކޫޑީގެ އަސަރު 
ގަދަޔަށް  ވަރަށް  ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.  ފެން  ސައިބޯނި  ފެނުމުން 
ސައިބޯނިފެނަށް  ކަޅެއް  ކުކިންއައިލް  ހުރިނަމަ  އަސަރު  ކޫޑީގެ 

 އެއްކަށްލުމަކީ ރަނގަޅުކަމެކެވެ.

ނޑުގައި ފޭރު ހައްދާ ފަރާތްތަކުން އިސްވެ  ުުފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަ
ސަލާމަތް  ގަސްތައް  ދަގުލުން  އުނ ފަނިފަކުސާތަކުގެ  ދެންނެވި 

އިންސެކްޓިސައިޑް(  “  މާޝަލް” އެމްއެލ2ްކުރުމަށް   ލީޓަރު   1)
 ފެނަށް ގިރުވުމަށްފަހު ގަސްތަކަށް ސްޕްރޭ ކުރެވިދާނެއެވެ.

ރަސްޓް:   ފާޑުގެ ގޯވާ  ބު  ރަތްދަނ ފަތްތައް  ޖެހުމުން  މިބަލި 
މަތިވަރު  ނިކަމެތިވެ  ގަސްތައް  އަދި  ބަދަލުވެއެވެ. ކުލަޔަކަށް 

 ދަށްވެއެވެ.

ޓްރޯލް:   ބަލި ކަނ މި  ބޭނުންކަށްގެން  ފަންގިސައިޑެއް  ކަޕަރ 
 ކަންޓްރޯލް ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 ގްރާމް ފޭރުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ކާނާގެ މާއްދާތައް 011

 

ު ފޭރ

Psidium guajava 

 މީލީ ބަގްސް ތްރިޕްސް

 ފެޓް ގްރާމް 0

 ޕޮޓޭސިއަމް މިލިގްރާމް 704

 ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް ގްރާމް 07

 ފައިބަރ ގްރާމް 5

 ހަކުރު ގްރާމް 9

 ޕްރޮޓީންސް ގްރާމް 6.2

 Aވިޓަމިން  %06

 Cވިޓަމިން  %081

 މެގްނީސިއަމް %5

 B-6ވިޓަމިން  %5



 ތައާރަފް 

1ފޭރުގަހަކީ   1-2 ކަފިގަފި   2 ހެދޭ  އުސްމިނަށް  ފޫޓުގެ 
ޖޫސްފަދަ ތަކެތި ، ގިނަގަހެކެވެ. ފޭރުން ތަފާތު ކާތަކެއްޗާއި

ޖޭމްވެސް  އާއި  ޖެލީ  ތެރޭގައި  މީގެ  ތައްޔާރުކުރެވެއެވެ. 
ނޑަށް ބޭނުންވާ ކާނާގެ ބައެއް  ހިމެނެއެވެ. އަދި ފޭރަކީ ހަށިގަ
، ބާވަތްތައް ހިމެނޭ މޭވާއެކެވެ. މިގަތުން ފޭރުގައި ޕްރަޓީންސް

ގިނަ ، ފެޓްސް އަދި  ފައިބަރ  އަދި  ކާރބޯހައިޑްރޭޓްސް 
ޢަދަދަކަށް ވިޓަމިންސީ ހިމެނެއެވެ. ފޭރުގައި އާދައިގެ ވަރަކަށް 

ކެލްސިއަމް އަދި ފަސްފަރަސް ، އަޔަން، ވިޓަމިން އޭ
  ހިމެނެއެވެ.

 

 

 

 މުޑުވައްނެގުން

ގަޅަށް   ރަނ ގަހަކުން  ބަލިނުޖެހޭ  މުޑުވައްނަގާނީ 
މުޑުވައް  ފޭރަކުންނެވެ.  ފުރިހަމަ  ބައްޓަން  ދަންވެފައިވާ 
އަށް  ލިބޭމޭވާގެ  އަށްނެގުމުން  ފޭރަކުން  އަށްމަދު  ނަގާއިރު 
ރަންގު  ހިމެނޭ  ވައްތަރުތަކުގައި  ފޭރުގެ  މަދުވާނެއެވެ. 
ވިޓަމިންސް  އެކުލެވޭ  ފޭރުގައި  އާދައިގެ  ފޭރަށްވުރެން 
ގިނައެވެ. ރަނގަޅު ފޭރަކުން އަށްތައް ނެގުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް 
ބަހައްޓައިގެން  ހިޔަލުގައި  އަށްތައް  ދަވެލާށެވެ.  އަށްތައް 

އެއްޗެއްގައި  ދަޅެއްފަދަ  ނުވަތަ  ކަތަޅު  ގަހެއް  ކަންމެ 
 އިންދައިގެން ގަސްތައް ބަޑުކުރާށެވެ.

 ގަސްތައް ރުވުން

ކަޅުފަސް   ބިމަކީ  ޚިޔާރުކުރެވޭ  ފޭރުއިންދަން 
މޫމަދު  ގަލާއި  ބަޑެތި  ހިމުންނޫން  ވެލި  އެކުލެވޭ  ގިނައިން 
ފެންހުރެފައި  ގަޅު  ރަނ އަދި  ވާންޖެހެއެވެ.  ތަނަކަށް 
ވާންވާނެއެވެ.  ތަނަކަށްވެސް  އެއްވަރު  ޑު  ނ ބިންގަ

ހެދުމުންނެވެ.   1  ½ މަޑުވަތްކުރި ގަސްތައްރުވާނީ   ފޫޓަށް 

ކުރަންވާނެުެއެވެ.  ތައްޔާރު  ވަޅު  ގަސްތައްރުވުމަށްޓަކައި 
ނޑެއް ކަނުމަށްފަހު ކާދު   2x2x2މިގަތަށް   ފޫޓުގެ ވަޅުގަ

އަޅި( ފާޑުގެ އެއްޗެތި އަޅާ ފީވަންދެން ، ކަރުގަހު، )ފަތް
ނޑަކަށް   މަސްދުވަސް ނުވަތަ   2ބަހައްޓާށެވެ. މިތަކެތި ގާތްގަ

ދެ  ކަންމެ  މިއިން  ފީވާނެއެވެ.  ތެރޭގައި  ދަޅުމަސްދުވަހުގެ 
ޑަކަށް   ނ ގާތްގަ ދުރުމިނުގައި  ޑެއްގެ  ނ 1ވަޅުގަ ފޫޓް   1

ހުރުމުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. ގަސްތައް ރުވުމަށްފަހު ދުވާލަކު 
 ދެއިރު ފެންދޭންޖެހޭނެއެވެ.

 ގަސްތައްހޭހަންކުރުން

ފުރަތަމަ    ހެދެންފެށުމުން  އިންދާ   6ގަސްތައް 
މަސްވާންދެން ކަންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ކާދު އަޅަންވާނެއެވެ. 
އެއަށްފަހު އަހަރަކު ދެފަހަރު ކާދު އެޅުމުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. 
ޚާއްސަ  އެޅުމަށް  ކާދު  އަޅަންވުމުން  މޭވާ  ގަސްފޯދި 
ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހެއެވެ. އެއީ މޭވާއަޅާ ދުވަސްވަރު ގަހަށް 
އާއްމުގަތެއްގައި  ފޭރުގަސް  ބޭނުންވާނެތީއެވެ.  އިތުރުކާނާ 

އަހަރުންނެވެ. ގަހުގައި މޭވާއަޅާ އޭގެ   4-3ފޯދޭނީ އިންދާތާ  

ވައިނުވަންނާނެހެން  އެއްކަށްފައި  އަޅިކަޅަކާ  ހިއްކާލުމަށްފަހު 
ހަލާކުނުވެ  ގިނަދުވަހު  ބެހެއްޓުމުން  ބަންދުކަށްފައި 

 ހުންނާނެއެވެ. 

 މުޑުވައްކުރުން

ފަދަ   ނޑެއް  ފަށިގަ ނުވަތަ  ބެޑުގައި  މުޑުވައްކުރާނީ 
ޑަކަށް  ނ ފަށިގަ ނުވަތަ  ހަދާއިރު  ބެޑް  އެއްޗެއްގައެވެ. 
އަށްތައް  ގަޅުވާނެއެވެ.  ރަނ އެއްކުރުން  ކާދު  ވެލިއަޅާއިރު 
އިންދުމުގެ އެއްދުވަސްކުރިން ފެންއެއްޗަކަށް އަށްތައް އެޅުމުން 
ހަތަރުބައިކުޅަ  އަށްއިންދާނީ  އަވަސްވާނެއެވެ.  ގަސްފެޅުން 

ދޭތެރޭގައި   ދެބަރި  ފުންމިނުގައި  އިންޗި  އިންޗި   4އެއްބައި 
ދޭތެރޭގައި   ދެއަށް  ހުރުމުން   2ހުންނަވަރަށެވެ.  އިންޗި 

ނޑަކަށް    3ނުވަތަ    2ރަނގަޅުވާނެއެވެ. އަށްއިންދާތާ ގާތްގަ
ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ގަސްފަޅާނެއެވެ. އަށް އިންދާފައިވާތަން ގަދަ 
ކަކާއަވި  ނުވަތަ  ޝޭޑުނެޓުން  ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި  އަވިން 
ގަޅެވެ.  ރަނ ހިޔާކަށްލުން  އެއްޗަކުން  ފަންފަދަ  ލިބޭގަތަށް 

އިންޗިއަށް ހެދުމުން ގަސްތައް ނަގައި   2ގަސްތައް ފަޅައިގެން  


