
ލައްތައް  ބޮޑުވަމުންދާ  މިގޮތުން 
އެކުވަމުންގޮސް ފަތް އެނދުމުގެ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   7ސަބަބުން  
ދަށްފަރާތުން  ފަތުގެ  އެލެއެވެ.  މަރުވެގެން  ފަތް 
ނޑު ފެންނާނީ  މަޑު މުށިކުލައިގެ ތެތް ނުވަތަ  މިލައްގަ

ނޑެއްގެ ސިފައިގައެވެ.   ހިކި  ލައްގަ
 

 ލިބޭ ގެއްލުން
ކުރުވެއެވެ.  ޢުމުރު  ފަތްތަކުގެ  ސަބަބުން  މިބަލީގެ 

4މިގޮތުން   އާރޯކަމުގައި   0 މުއްދަތަކަށް  ދުވަހުގެ 
ހަލާކުވެއެވެ.   20ހުންނަންޖެހޭ ފަތް   ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

ނަތީޖާއަކަށްވަނީ ގަހުން ފަތް މަދުވެ އަލަގަޑު ކުޑަވުމެވެ. 
 % މަތިވަރު  ގަހުގެ  5އަދި  ދަށްވުމެވެ.   0 އަށް 

މުށިކުލައިގައި  ޑުމަށްފަހު  ނ ކެ ޑު  ނ އަލަގަ މީގެއިތުރުން 
މިގޮތުން  އުފެދެއެވެ.  ލައްތަކެއް  ފީ  ހުންނަ  ހަރުކޮށް 

ނޑު އެއްކޮށް ފީވުމަށް ނަގަނީ   ދުވަހެވެ.   10-7އަލަގަ
އަލަގަޑު 

ފޮތިކޮށްލައިގެން 
މިކަން  ނޫނީ 

 ދެނެގަތުމަކީ 

 ތަޢާރުފު

ހެއްދުމަށް  އޮޅުއަލަ  ދުނިޔޭގައި  ބްލައިޓްއަކީ  ލީފް  ޓާރޯ 
އެންމެ   ޖެހޭ  ގަހަށް  އޮޅުއަލަ  ހިސާބުތަކުގައި  މަޝްހޫރު 
ކޮލޮކޭސިއާ  ފައިޓޯފްތޯރާ  މިއީ   ބައްޔެވެ.  ނުރައްކާތެރި 
ކިޔާ ފަންގަސް )ފޫ( އަކުން އަލަގަހަށް ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. 
ތެތްފިނި  ވާރޭވެހޭ  ބޯކޮށް  ފެތުރެނީ  ބޮޑަށް  މިބަލި 

 ދުވަސްވަރުއެވެ.
 

 ބަލީގެ ޢަލާމާތް 

ހުންނަ  ހަރުލާފައި  ފަތުގައި  އާލާވަނީ  ޖަރާސީމު  މިފުލުގެ 
މިބަލީގެ  މިގޮތުން  ތަންތަނުގައެވެ.  ހުންނަ  ފެންތިކިތައް 

ފެންނަން  ފުރަތަމަ  ނިޝާން 
މަޑުފެހި  ވަށައިގެން  ފަށަނީ 
ނުވަތަ ރީނދޫ ބުރެއް ލާފައި 
ކުދި  މުށިކުލައިގެ  ހުންނަ 
ސިފައިގައެވެ.  ލައްތަކެއްގެ 
ލައްތައް  އަވަހަށް  ދާދި 

ބޮޑު   ،ބޮޑެތިވެ މުށިކުލައިގެ 
ބަދަލުވެއެވެ.  ޑަކަށް  ނ ލައްގަ
ދުވަސްކޮޅެއް  ކުޑަ  އަދި 
ވަށައި  ޑުގެ  ނ ލައްގަ ފަހުން 
ޖަރާސީމު  ފުލުގެ  ކައިރީގައި 
ސަބަބުން  އުފެދުމުގެ 
ބުރެއް  ހުދުކުލައިގެ 

 ފެންނަން ފަށައެވެ. 

 ޓާޯރ ީލފް ްބލިައޓް       
Taro leaf blight 

 
 ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ހެލްތް މެނޭޖްމަންޓް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
2012 

 3333203ފޯނ4ް 



 

ފަތް   - އާ  އަވަހަށް  ބަދަލުގައި  ފަތްތަކުގެ  ހަލާކުވާ 
 ލުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ގަހުކާނާ ދިނުން.

 
 . ބަޔޯ ޕެސްޓިސައިޑ34ް

 1، މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބޭކިން ސޮޑާ  1ބޭކިން ސޮޑ4ާ  

ފެނާ   4، މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކުކިން އޮއިލް ލީޓަރ 
އޭގެތެރެއަށް   0އެއްކުރުމަށްފަހު  . ސަމުސާ   5 މޭޒުމަތީ 

ދިޔާ ސައިބޯނި އަޅަގެން ރަނގަޅަށް ހަލުވާލާށެވެ. ދެން 
ހަފުތާއަކު   ގަސްތަކަށް  ފަހަރު   1ބަލިޖެހިފައިވާ 

 ސްޕްރޭކުރާށެވެ.
ހަރްޒިއާނަމ4ް  ވިރައިޑް/ 1  ޓްރައިކޮޑާމާ  ގުރާމު   0

ގިރުވުމަށްފަހު    1ޓްރައިކޮޑާމާ   ފެނުގައި   3ލީޓަރ 
ކޮންމެ   މަތިން  1ފަހަރެއްގެ  ފަހަރު   1ދުހަކުން    0

 ސްޕްރޭކުރާށެވެ.
 
 . ކެމިކަލް ޕެސްޓިސައިޑ44ް

Mancozeb  4 ުފޮސްފޯރިކް އެސިޑް ސްޕްރޭކުރުމަށްފަހ
 މެންކޮޒެބް ސްޕްރޭކުރާށެވެ.

Metalaxyl+Copper oxychloride  42   ްބޭސ
 އެއްކުރުމަށްފަހު ސްޕްރޭކުރާށެވެ.

(Bleach) Sodium hypochlorite  4 ާނޑ ކަ
ބްލީޗް   1%   ،އަލަތައް ފީވުމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި

ބެހެއްޓުމަށްފަހު   1ފެނުގައި   އަލަތައް  ވަންދެން  މިނިޓް 
 ރަބަރު ކޮތަޅުގައި ބަންދުކުރާށެވެ.

މިބަލިން ދިފާޢުވުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ހައިބްރިޑެއް 
 ޚިޔާރުކުރުމަކީ މިކަމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ޙައްލު 

 ބަލީގެ  ،   ވެރިފައި  ހުންނަ  ފަތްތައް  ހޮވައި  ނެގުމާއި
 ފުރަތަމަ  ޢަލާމާތްކަމުގައިވާ  ލައް  ޖަހާފައިވާ  ފަތެއް 
އަންދައިލުން.  ޑުމަށްފަހު  ނ ކެ އެފަތެއް   ފެނިއްޖެނަމަ 
ކަމެކެވެ.  މުހިއްމު  ވަރަށް  ކުރުމަކީ  މިކަން  އާދަކޮށް 
ބޮޑަށް  މިގޮތަށް ކަންތައްކުރުމުން ބަލި ފެތުރުމަށް ވަރަށް 

 ހުރަސްއެޅެއެވެ.  
 އަލަށް އިންދާ ނިރުތަކުގައި ފަތް ނުބެހެއްޓުން. -
ފަތް   - ޑުމަށްފަހު  ނ ކެ ފަތް  ގަސްގަހުން  ބަލިޖެހިފައިވާ 

ގަޅަށް  ރަނ ކަތުރު  ނުވަތަ  ވަޅި  ބޭނުންކުރި  ޑަން  ނ ކަ
ގަސްގަހުން  އިންދާފައިވާ  އަލަށް  ސާފުނުކޮށް 

ނޑުމަށް ބޭނުންނުކުރުން. ނޑުމަށް ނުވަތަ އަލަ ކެ  ފަތްކެ
ތެރޭގައި   - ގަސްތަކުގެ  ކުޑަ  ބަލި  ނުވަތަ  ބަލިނުޖެހޭ 

ބޮޑަށް  ނިންމުމަށްފަހު  މަސައްކަތް  ކުރަންޖެހޭ 
ކުރަންޖެހޭ  ތެރޭގައި  ގަސްތަކުގެ  ބަލިޖެހިފައިވާ 

  މަސައްކަތެއް ކުރުން.

ވަގުތުތަކުގައި   - ހުންނަ  ދިފައި  ހިނ ފެން  އަލައޮޅުން 
ކުރި  ނުވަތަ  ނިރު  އިންދުމަށް  ގޮތުގައި  މުޑުވަކުގެ 

ނޑުން.  ކެ
 . އިންދާ ހައްދާ ގޮތުގެ ވައްޓަފާޅި ބަދަލުކުރުނ24ް
ކުރިން   - އަޅާނަމަ  ޑެއް  ނ ދަ އޮޅުއަލަ  އަލަށް 

ނުވަތަ  ޚިޔާރުނުކުރުން.  އޮޅެއް  ބަލިޖެހިފައިވާ 
ޑު  ނ ދަ ދުރުގައި  އޮޅާ  ހުރި  ގަސްތައް  ބަލިޖެހިފައިވާ 

 އެޅުން.
އެކަށީގެންވާ   - ދުރުމިނުގައި  ދޭތެރޭގެ  ދެގަސް 

 ފޫޓުގެ ޖާގައެއް ދެވިދާނެއެވެ. 1.5ޖާގަދިނުން. މިގޮތުން 

 އުނދަގޫ ކަމެކެވެ.
 

 ބަލި ފެތުރޭ ގޮތް
ފަތްތަކުގައި  ދުވަސްވަރުއެވެ.   ތެތްފިނި  އާލާވަނީ  މިފޫ 

ވަޔާއި ވާރޭގެ ޒަރީޢާއިން ، ފުލުގެ ޖަރާސީމު އުފެދި
ހުންނަ ގަސްތަކަށާއި ހިސާބުތަކަށް ، ގާތުގައި  ދުރު 

ޖަރާސީމު  ފުލުގެ  ފަތަށް  އަލަގަހުގެ  ފެތުރެއެވެ. 
އުފެދެއެވެ.  ފޫ  ތެމިފައިވާނަމަ  ފަތް  ވާސިލުވުމާއެކު 
އަވަހަށް  ދާދި  ޖަރާސީމު  ފުލުގެ  އަވިދޭނަމަ  ގަދަޔަށް 

ކުޑަވެ  ،ހިކި ދިރުން  ކުރިން   ،އޭގެ  މެންދުރުވުމުގެ 
އުޑުމަތި  ހުންނަނީ  ދިރުން  ޖަރާސީމުގައި  މަރުވެއެވެ. 
މީގެއިތުރުން  ދުވަސްދުވަހުއެވެ.  ވިއްސާރަ  ނުވަތަ  ބަނަ 

މުޑުވައްކުރުމަށް ، ބަލިޖެހިފައިވާ ފަތް ހުންނަ ނިރާއި
 ބޭނުންކުރާ ކުރިތަކުގެ ޒަރީޢާއިންވެސް ބަލި ފެތުރެއެވެ. 

 
 ބަލި ކޮންޓްރޯލުކުރުން

ނޑުތައް ހިފެހެއްޓުނ14ް  . ފައިޓޯސެނިޓަރީ މިންގަ
ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި    - ގޭ ބަލިފެތުރުން  ނޭނ ގޮތް 

ޝައްކުކުރެވޭ  އުޅޭކަމަށް  މިބަލި  ނުވަތަ  ޑުތަކުން  ނ ދަ
ނޑުތަކުން އޮޅުއަލައާއި މުޑުވަކުގެ ، ރަށްރަށުން ނުވަތަ ދަ

   ގޮތުގައި އޮޅުއަލަ ނިރު ނުވަތަ ކުރި ނުގެނައުން.
އަލުން   - ނަގައިގެން  ނިރު  އޮޅުތަކުން  ބަލިޖެހިފައިވާ 

 ނުއިންދުން.
އަސަރު   - ބަލީގެ  ނިރުތަކުން  އިންދާފައިވާ  އަލަށް 

 ފެނޭތޯ  ހަފުތާއަކު  ދެފަހަރު  ބެލުން. މިގޮތުން އޮޅަށް 


