
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:
 

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

  agri@fishagri.gov.mvއީމެއިލް :
 ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ

6520076ފެކްސް :    6520076ފޯން :   
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 ފުރުޓް ފްލައި

ޓްރެޕް އެކަށީގެންވަނީ :  ފެރަމޯން  އެންމެ  ކުރުމުގައި  ކަންޓްރޯލް 
އެމް ގެ އެކި އެކުޅުތަކެވެ. އެގަތުން ޕެރަފެރަމޯން ޓްރެޕް  ޕީ. އައި.
ބޭނުން ކުރުމަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. 
މެހި  ފިރިހެން  ކަށްގެން  ބޭނުން  ފެރަމޯން  މެހީގެ  އަންހެން  މިއީ 
ފްލައި  ފްރުޓް  ހެދުމުން  މިގަތަށް  ޖެއްސުމެވެ.  ދަންތުރައެއްގައި 
ވަރަކަށް  ކަންމެވެސް  ފަސޭހަވެ  ދެނެގަންނަން  މިންވަރު  އުޅޭ 
ކަށް  ރެޑީމޭޑް  މިއީ  ދާނެއެވެ.  ފަސޭހަވެގެން  ކުރަން  ކަންޓްރޯލް 
ބޭރުގައުމުތަކުން ގަންނަ ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. މީގެން ޖޯޑުވުން ވަރަށް 

 ބަޑަށް ކަންޓްރޯލް ކުރެވޭނެއެވެ.

ދެވަނަ ގަތަކަގީ މި މެހި ދޯޅުވާ ކަހަލަ ކެމިލެއް   : އެޓްރެކްޓަންޓް 
އެގަތުން  ކުރުމެވެ.  ތައްޔާރު  ދަންތުރައެއް  ކަށްގެން  ބޭނުން 

0ކެމިކަލްގެ  “   ޓިމާޔޭ”  0ގްރާމް    1 1 ފެނަށް   1 އެމްއެލް 
0ގިރުވާފައި   . މަތީ   0 ފުޅީގެ  އަޅައި  ހުސްފުޅިއަކަށް  ލީޓަރުގެ 

ދެން އަޅާށެވެ.  ލޯވަޅު  ވަދެވޭވަރުގެ  މެއްސައް  ގަހުގައި   ބައިގައި 
ވަދެ މަރުވާނެއެވެ.  ފްލައި  ފްރުޓް  ބެހެއްޓުމުން އެއަށް  އެލުވާފައި 
ވަހަށް  ކެމިކަލްގެ  ވަންނަނީ  ތެރެއަށް  ފުޅި  ފްލައި  ފްރުޓް 

 ހެއްލިގެންނެވެ. މީގެން ކަންޓްރޯލް ވާނީ މެހީގެ މަރުހަލާއެވެ.

ދޯުޅވާ ކެމިކަލް ބޭނުން  ފެރަމޯން ޓްރެޕް 

ދަވުން: ފެނުން  ހޫނު  ނުވަތަ  ޓްރީޓްމަންޓް  ވޯޓަރ   ހަޓް 
ނެރުމުގެ  ބު  އަނ މާކެޓަށް  ގަސްތަކުން  ފެންނަ  އަލާމާތްތައް 
ފަނި  ފްލައިގެ  ފްރުޓް  ބެހެއްޓުމުން  ފެނުގައި  ހޫނު  ކުރިން 

ޑިގްރީސް ސެލްސިއަސް   50ހުރިއްޔާ މަރާލެވޭނެއެވެ. އެގަތުން  
މިނުގައި   5ހޫނުމިނު  ގަޅު   0 ރަނ ބަހައްޓާލުން  ވަރު  މިނެޓް 

އިތުރަށް  މޭވާ  ސަބަބުން  ފަނީގެ  ހެދުމުން  މިގަތަށް  ވާނެއެވެ. 
ފެތުރުން  އަދި  ވަރުވާނެއެވެ  ވިއްކާލެވޭ  ނުދީ  ހަލާކުވިޔަ 
ލާފައި  ފެނަށް  ހޫނު  ބާރަކަށްވާނެއެވެ.  ހުޓުވުމަށްވެސް 
ބަހައްޓާށެވެ  ތަނެއްގައި  ވައިދައިރުވާ  ގަޅަށް  ރަނ ނެގުމަށްފަހު 
ނުވަތަ އާދައިގެ ފެނަށް ލާފައި އިރުކަޅެއް ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. 

 އެއީ އަނބުގެ އެތެރޭގައި އުފެދިފައި ހުރި ހޫނު މަޑު ކުރާށެވެ

ސްޕްރޭ:   ބެއިޓް  ބަޔޯ ޕްރަޓީން  ސަލޫޝަކާއި  ޕްރަޓީން  މިއީ 
އެއްކަށްފައި  ސްޕިނަސާޑް(  މިސާލު:  ( އިންސެކްޓިސައިޑެއް 
ތައްޔާރުވަމުން  ބިސްއެޅުމަށް  މެހި  އަންހެން  ކުރުމުގެ.  ސްޕްރޭ 
ދާއިރު ގިނަ އަދަދަކަށް ޕްރަޓީން ބޭނުންވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން 
މިގަތަށް ސްޕްރޭއެއް ތައްޔާރުކަށްފައި ގަހުގެ ފަތްތަކަށް ސްޕްރޭ 

ޕްރަޓީންގެ ބޭނުމުގައި މެހިތައް އައިސް އެ ބޭނުން ، ކުރުމުން
ކުރަމުން އުޅުމުން އެއަށް އެއްކަށްފައި ހުރި ކެމިކަލްގެ އެހީގައި 

 އޭތި މަރާލައެވެ.



 ހަޔާތުގެ ބުރު 

ނޑަކަށް      ބިސް:  ގާތްގަ 0ފަހަރަކު  1 އަޅާކަމަށް   1 ބިސް 
ދުވަހާ ދޭތެރޭގައި ވިހައިގެން   3ދުވަހާއި    2ބެލެވެއެވެ.    

 ހުދު ކުލައިގެ ކުދި ފަނިތަކެއް ނުކުމެ މޭވާ ކާންފަށައެވެ. 

ދުވަހާ   5މަރުހަލެއް )އިންސްޓަރ(    3ފަނީގެ    ލާވާ / ފަނި: 
ދުވަހާ ދޭތެރޭޣެ މުއްދަތެއް ކަޑައްތުކުރެއެވެ. މިއީ އަނބަށް  7

ސައިގަކީ  ފަނީގެ  މަރުހަލާއެވެ.  ގެއްލުންވާ  އެންމެ 
ނޑަކަށް   މިލިމީޓަރެވެ. 7ގާތްގަ

މެއްސަކަށް   ޕިއުޕާ:  އަލުން  މަރުހަލާއިން  ފަނީގެ  މިއީ 
މަރުހަލާގައި  މި  މަރުހަލާއެކެވެ.  ހޭދަވާ  ދޭތެރޭ  ބަދަލުވުމާ 
ނުލިބޭނެއެވެ.  ގެއްލުމެއް  އަކަށްވެސް  މޭވާ  ގަހަކަށްވެސް 
ނޑު އަޑި ކަހަލަ  ޕިއުޕާ އަންނާނީ ހަރުތައްޓެއް ލާފައި ފަސްގަ

ދުވަހާ   02ދުވަހާ    9ފިނި ތަނެއްގައެވެ.  މި މަރުހަލާގައި  
 ދެމެދު ހޭދަވައެވެ.

ފަހު   މެހި:  އެންމެ  ބުރުގެ  ހަޔާތުގެ  ފްލައިގެ  ފްރުޓް  މިއީ 
ޕިއުޕާ   ދެމެދުގެ   8މިލިމީޓަރާ    6މަރުހަލާއެވެ.  މިލިމީޓަރާ 

ބަދަލުވުމަށްފަހު   ޖޯޑުވާން   2މެއްސަކަށް  ވަރުތެރޭ  ދުވަހެއް 
ބުރު  މިހަޔާތުގެ  އަނެއްކާ  އެހިސާބުން  ފަށައެވެ. 

މަރުހަލާގައި   މެހީގެ  2ތަކުރާރުވާނެއެވެ.  5ދުވަހާއި    1 1 
އުޅޭ  ބިނާވަނީ  އުމުރު  އޭގެ  ހޭދަވެއެވެ.  މުއްދަތެއް  ދޭތެރޭގެ 

 މާހައުލުގެ ފިނިހޫނިމިނަށެވެ.

ގެއްލުން:  އަދި  ފްރުޓް   އަލާމާތްތައް  ހޫނުމިން  ފިނި  ރާއްޖޭގެ 
ފްލައި އާލާވާން ވަރަށް އެކަށީގެންވެއެވެ.   މޭވާއަށް ގެއްލުން 
މިލިބެނީ  ފަނީގެ މަރުހަލާގައެވެ. މި މެހި މޭވާއަށް ބިސްއަޅާ 
ފަށައެވެ.  ފެންނަން  އަލާމާތްތައް  ހިސާބުން  ވިހާ  ބިސްތައް 

ތަފާތު “  ތަރުފާލާ” އެގަތުން ފަނިތައް އަނބުގެ އެތެރެ އެއްކަށް  
ދަރު  ޖެހުމަށް  ބަލިތައް  ބެކްޓީރީއާ  ބަލިތަކާއި  ފަންގަސް 
ހުޅުވަދެއެވެ. އަދި މޭވާތައް އަވަހަށް ފާވެ ގަސްދަށަށް ފައިބަން 
ފަނިތަކުގެ  ބަލާއިރު  އަލާމާތައް  ފެންނަ  ބުން  އަނ ފަށައެވެ. 
ޑު  ނ ލައްގަ ބަޑެތި  ހުންނަ  ކަޅުވެފައި  ފާވެ  ސަބަބުން 
ހުންނާނެއެވެ. އަދި މޭވާ އިން ފަނި ނުކުތް ލޯވަޅުތައް ވެސް 
ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ދުނިޔޭގައި  ހުންނާނެއެވެ.  ފާހަގަވާން 

އަނބު މުސުމުގައި ފްރުޓް ، އަނބު ހައްދާ ގައުމުތަކަށް ބަލާއިރު
ކަންމެ   ސަބަބުން  0ފްލައިގެ  ބަކުން    1 ބު   8އަނ އަނ

 މާކެޓުގައި ނުވިއްކޭވަރަށް ހަލާކުވެއެވެ.

 ފަނިތައް އަނބަށް ގެއްލުން ދީަފއި  ބިސް ައޅަނީ  

ކުރުން:  ފެންނަން   ކަންޓްރޯލް  އަލާމާތްތައް  ފުރަތަމަ 
ފަށާހިސާބުން ވެއްޓިފައި ހުންނަ އަނބުތައް އަވަހަށް ނަގައި 
ތަންތަނުން  ހުރި  ވެއްޓިފައި  ބު  އަނ އަދި  ނައްތާލާށެވެ. 
ނޑު ޖަހާލާށެވެ. ސަބަބަކީ އަނބުން ފަނި ނުކުމެގެން  ފަސްގަ
ޑަށް  ނ ފަސްގަ ވަންނާނީ  ބަދަލުވުމަށް  ޕިއުޕާއަށް 

 ކަމަށްވާތީއެވެ. 

ކަށައިގެން  ބަޑެތި  ސައިގުން  ބުގަސްތަކަކީ  އަނ ރާއްޖޭގެ 
ހައްދާ ގަހަކަށް ނުވާތީ  ކެމިކަލް ޖަހައިގެން ފްރުޓް ފްލައި 
 ކަންޓްރޯލް ކުރުމަކީ އަތް އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލެއް ނޫނެވެ.

ކަންޓްރޯލް:   މާހައުލުން ބަޔޯ  އުޅޭ  ފްލައި  ފްރުޓް  މިއީ 
ދެނެގަނެ  ފަނިފަކުސާ  އެހެނިހެން  ހަމަލާދޭ  އެސަރުމެނަށް 
ކަންޓްރޯލް  ފްލައި  ފްރުޓް  ކަށްގެން  ބޭނުން  އެތަކެތީގެ 
މެއްސެއްކީ  އެއް  ކަށްލެވޭ  ފާހަގަ  އެގަތުން  ކުރުމެވެ. 

 Diachasmimorpha“  ޑަޔަކެސްމިމޯފާ ލަންޖިކޯޑާޓާ” 
longicaudata) ްއެވެ. ލަންޖިކޯޑާޓާ މެއްސަކީ ފްރުޓ )

ފްލައިގެ ލާވާ ނުވަތަ ފަނީގެ ތެރެއަށް ބިސްއަޅާ އެއްޗެކެވެ. 
އެތެރެކާން  ފަނީގެ  ފްލައިގެ  ފްރުޓް  ވިހެއުމުން  ބިސްތައް 
ކުރިން  ނަމަވެސް ފްރުޓް ފްލައި ކަހަލަ ރާއްޖެއިން  ފަށައެވެ.
ފެނިފައި ނުވާ އެއްޗެކަށް ގެއްލުންދޭ އެހެން ފަނިފަކުސާއެއް 
 ރާއްޖޭގެ މާހައުލުން ނުފެނުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. 

 ފްރުޓް ފްލައިގެ ލާވާ އަށް ހަމަލާެދނީ 


