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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     

އަދި މީގެ އިތުރުން ތްރިޕްސް ކަންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޅިދާނެ 
 ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި:

 

 ްސައިބޯނި ނުވަތަ އޯމޯ ފެން ބޭނުންކުރުނ 

 ްއިންގުރު ލަނުމެދު ބޭސް ބޭނުންކުރުނ 

 ްފިޔާ ބޭސް ބޭނުންކުރުނ 

 ްނީމް އައިލް ބޭނުންކުރުނ 

މިނިސްޓްރީން   4މަތީގައިއެވާ   ގަތް  ތައްޔާރުކުރާ  ބޭސް 
 ތައްޔާރުކަށްފައިވާ ބަޔޯ ޕެސްޓިސައިޑް ފަތުގައި ވާނެއެވެ.

 ްނޑާ ނައްތާލުނ  ތްރިޕްސް އަޅާފައިވާ ފަތްތައް ކަ

  ްބޭސ ރިހާކުރު(  ( މެކްޓިން  އެބަރ ނުވަތަ  އެޑްމިއަރ 
 ބޭނުންކުރުން.

 ެއަލިދަންތުރަ އަދި ސްޓިކީ ޓްރޭޕް ބޭނުންކުރެވިދާނ 

  ިރަގަޅު ސްޕީޑެއްގައި ތްރިޕްސް އަޅަފައިވާ ފަތްތައް ފެންޖަހައ
 ސްޕްރޭކަށްލުން.

  ިމެދުގައ ގަސްތަކުގެ  ( ބޭނުންކުރުން  ކަރަޕްއެއް  ޓްރެޕް 
ފަދަ އެހެްނ  Marigoldކަންމެވެސް ވަރަކަށް ސަނދުބަރަކަ 

ޝައުގުވެރިކުރުވާ  ފަނިފަކުސާ  ބަޑަށް  ގަސްތަކަށްވުރެ 
 ގަސްތައްއިންދުން(

  ްފަންގިސައިޑަކުނ މުޑުވަށް  ކުރިން  މުޑުވަށްކުރުމުގެ 
 ޓްރީޓްކުރުން.

 ޢަލި ދަންތުރަ ބޭނުންކަށްގެން ތްރިޕް ކަންޓްރޯލް ކުރުން.

ކުރެވިފައިވާ  ޑިގައިން  ގަތަށް  ދަންތުހުންނަނީ ސިލުންބެއް  އަލި 
ތިރީގައި  ދިމާ  ބައްކާ  ބައްކެއްލާ  އަލި  މެދަށް  އެއްޗެއްގެ 
ފެންއެއްޗެއް ނުވަތަ ތެޔަ އަޅާފައި ހުންނަ އެއްޗެއް ބަހައްތަފައި 
އެތީގެ  ފެން  އިރު  ހުންނަ  ގަތަށް  މި  ހުރުމަށެވެ.  ހުންނަ 
ނުވަތަ  ޕްލާްްސްޓިކް  ހުންނަންވާނީ  ވެސް  ގަމަތ އަނ
ބޯކަރުދާސްކަޅަކުންނމަވެސް ބޭރަށް ފުޅާކުރެވި ސިލުނބަކާ ދާދި 
ފެންއެއްޗާއި  ތުން  އޭގެ  ބެއްވެސް  ސިލުނ ނުވަތަ  އެއްގިތަށެވް 

 ދިމާވާ ގަތަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

 

 

 

 

 

ދަންތުރަ  އަލި  ތައްޔާރުކުރެވިފައިހުންނަ  ގަތަށް  ގަމާނި  މިހާރު 
އަލީގެ  ބަކި  ޑު  ނ ރޭގަ ސަބަބުން  މީގެ  ހުރެއެވެ.  ލިބެންވެސް 
ސޫފިތައް  އުދުހޭ  ޚައްސަކަށް  ފަކްސާ  ފަނި  އަށް  ކައިރ
ނުނިކުމެވި  ވަދެ  އެތެރެއަށް  ސިލުންބުގެ  އަދި  އަންނާނެއެވެ. 
ހެދުމުން  މިގަތަށް  ވެއްޓެނެއެވެ.  ތެރެއަށް  އެތީގެ  ފެން 
ދެނެގަންނަންވެސް  ވައްތަރު  ފަނިފަކްސާގެ  އެސަރަހަށްދުގައި 

 ފަސޭހަވާނެއެވެ.

 

 ތްރިޕްސް 

Thysanoptera 



 ތައާރަފް

ވައްތަރުގެ  ބޯ  ދިޔަ  ފަތުން  ގަހުގެ  ތްރިޕްސްއަކީ 
ދެ  ތްރިޕްސްގެ  ބާވާތެކެވެ.  ތެރެއިން  ފަނިފަކްސާތަކުގެ 
ދެވައްތަރުން  މި  ފެނިފައިވެއެވެ.  ރާއްޖެއިން  ވައްތަރެއް 
އެއްވައްތަރު ފެނިފައިވަނީ ބަގިޗާ ގަސްތަކުންނެވެ. ޚާއްސަކަށް 
ފެންނަނީ  އަނެއްވައްތަރު  ގަހުންނެވެ.  ފިނިފެންމާ 
ބާވަތްތަކުންވެސް  އެހެން  ނަމަވެސް  މަދުން  މިރުހުންނެވެ. 

ދިގުވެގެން   ހުންނަނީ  ތްރިޕްސްގައި  ފެނެއެވެ.   2ތްރިޕްސް 
ނޑުގަތެއްގައި ފެތުރެނީ ވަޔާއި  މިލިމީޓަރެވެ. މި ސޫފި މައިގަ
އެއްރަށުން  ބައިތައް  ގަހުގެ  ހިމެނޭ  ސޫފި  ބާވަތުގެ  މި 
ކުރު  މިތަކެއްޗަކީ  އަދި  ގެންދިއުމުންނެވެ.  އަނެއްރަށްށް 

 ރާސްތާއަށް ކަންމެވެސް ވަރަކަށް އުދުހެވޭ ތަކެއްޗެއްވެ. 

 ތްރިޕްސް އާންމުކަށް ހަމަލާދޭ ބައެއް ބާވަތްތައް:

، ތްރިޕްސް އާންމުކަށް ހަމަލަދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިރުސް

ޓޯމާޓޯ ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ، ފިނިފެންމާ، ކިއުކަންބާ
ގެއްލުން  ވަރަކަށް  ކަންމެވެސް  ބާވަތްތަކަށްވެސް  އެހެނިހެން 

 ދޭކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. 

 

 

 ގަހަށްދޭ ގެއްލުން:

ތްރިޕްސްއަކީ ގަހުގެ ފަތުންނާއި ނުފަޅި ހުންނަ މަލުގެ ދިޔަ 
ބޯ ސުތްޕެކެވެ. މީގެ ސަބަބުން ގަހުގެ ޓީޝޫތަކަށް ގެއްލުން 
ތްރިޕްސް  އެލެއެވެ.  ހުރަސްތަކެއް  ބަޑުވުމަށް  ހެދި  ލިބި 

ފަތްތައް ހަނިވެ ، އެޅުމުން ގަހުގެ ފަތްތައް މައްޗަށް އަޅޭގަތްވެ
ރިހި  ދަށްފަރާތަށް  ފަތުގެ  ދިމާވެއެވެ.  ކުޑަވާގަތް  ސައިގުން 
މުށި  އަފްކަން  މި  އަދި  އަރާނެއެވެ.  އަފްކަމެއް  ކުލައިގެ 
ކުދި  ފަތުގެ  ޙާއްސަކަށް  ( ބަދަލުވާނެ  ދަބަރުކުލައަށް 

 ހިމަނާރުތައްކައިރީ މި މައްސަލަ ފެންނާނެ( 

 ކަންޓްރޯލް:

ތްރިޕްސް ކަންޓްރޯލް ކުރުމަށްބޭނުންކުރެޥޭ ބައެއް އެހެނިހެން 
ލޭސް  އަދި  ބީޓްލް  ޑް  ރ ލޭޑީބަ ތެރޭގައި  ފަނިފަކްސާތަކުގެ 
އެކި  ތުރިޕްސްގެ  އެއްޗިއްސަކީ  މި  ހިމެނެއެވެ. ވިންގް 
މަރުހަލާތަކުގައި އެއަށް ގެއްލުންދޭ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ 
މިފަދަ  އިތުރުންވެސް  މީގެ  އަދި  އެއްޗިއްސެވެ.  
ޖަރާސީމުގެ  ބައެއް  ބޭނުންކުރާ  ދެކަޅަށް  ފަނިފަކްސާއާއި 

(  Beauveria bassianaތެރޭގައި ބަވޭރިއާ ބެސިއާނާ) 
ހިމެނެއެވެ. ބަވޭރިއާ ބެސިއާނާ އަކީ ވަރަށް ގިނަ ގެއްލުން 
އެކެވެ.  ފަންގަސް  ހަމަލާދޭ  ފަނިފަކުސާތަކަށް  ދެނިވި 

“ ވައިޓް މަސްކާޑިން’ ފަންގަސް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން  
 ކިޔާ ބައްޔެއް ޖެހި ފަނިފަކުސާތައް މަރުވެއެވެ.

 ޙަޔާތުގެ ބުރު:

ތިން  ޑު  ނ މައިގަ ހިމެނެނީ  ބުރުގައި  ހަޔާތުގެ  ތްރިޕްސްގެ 
ފަނި )އިންސްޓަރ ، ބައެކެވެ. އެގަތުން ހިމެނޭ ބައިތަކަކީ ބިސް

އިންސްޓަރ  ، ( 2އަދި    1 ( ( އަދި 4އަދި    3ޕިއުޕާ 
ފަތުގެ  އަޅަނީ  ބިސް  އާންމުކަށް  ތްރިޕްސް  ތްރިޕްއެވެ. 
ޑަކަށް  ނ ގާތްގަ އަޅާއިރު  ބިސް  އެތެރެއަށެވެ.  މަތީފަށަލައިގެ 

އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ބިސް އަޅާނެއެވެ.   311އާއި    151
 ދުވަހާ ދެމެދު ބިސްތައް ވަހާނެއެވެ. 4ދުވަހާ  2ބިސް އަޅާތާ 

 

 

 

 

 

ހަމައަށް  ބަޑުވުމާ  ވިހެއުމަށްފަހު  ބިސްތައް  އަކީ  އިންސްޓަރި 
މަރުހަލާ  އެކި  އެގަތުން  މަރުހަލާތަކެވެ.  އެކި  ކުރާ  ކަޑައްތު 
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