
 

 ތައާރަފް

ބިމުގައެވެ މަޑުބިން  ނޑު  ފަސްގަ އުޅެނީ  ހައްދާ  ގިނައިން  ފެންހިލޭ ، ފެންހެދޭ.  ބަރަބޯ 

ނުހެއްދެއެވެ ބަރަބޮލެއް  އެއްޗެކެވެ.  ބިންބިމުގައި  ފުދޭ  ބޭނުންތަކަށް  ވަރަށްގިނަ  . ބަރަބޮލަކީ 

ރިހަކެއްކުން ހެދުން، މިގޮތުން  ހިމެނެއެވެ، މަސްހުނި  އިތުރަށް .  ހަލުވާހެދުން  މީގެ 

 . ބަރަބޮލަކީ ގޮހޮރު ސާފުކޮށްދޭ އަދި އޭގެ އޮށް ބޮލުގެ ބޭހަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. ބޭސްފަރުވާއަށް ވެސް ބޭނުންކުރެއެވެ

 މުޑުވައް ހޯދުން

ވެލަކުންނެވެ  ހެދޭ  ގަޅަށް  ރަނ ބަލިނުޖެހި  ހޯދާނީ  އޮށްތައް .  މުޑުވައް  ހޯދައި  ބަރަބޮލެއް  ގަޅު  ރަނ ވެލަކުން  މިފަދަ 

މިއޮށްތައް ގިނަދުވަހު ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި . ނަގައިފައި ފެނުން ސާފުކޮށްލުމަށްފަހު ހިޔަލުގައި ބަހައްޓައިގެން ރަނގަޅަށް ހިއްކާލާނީއެވެ

ރަނގަޅުވާނެއެވެ އެއްކޮށްލުމުން  ހައްދައެވެ.  އަޅިކޮޅަކާ  އިންދައިގެންވެސް  ކުރި  އިތުރުން  ހެއްދުމުގެ  ބަރަބޯ  އިންދައިގެން  . އޮށް 

ނޑަކަށް . އިންދުމަށްޓަކައި ހޯދާނީ ޅަކުރިއެވެ  .ފޫޓް ދިގުމިނުގެ ކުރި ހޯދުމުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ 2ގާތްގަ

 ބިންތައްޔާރުކުރުން

ބިމުގައި  ގަސްދުކުރާ  ގަމަތީގައި  ، އިންދަން  5ފުންމިނުގައި  ، ފޫޓު  2އަނ . ވަޅު   1 ހުންނަވަރަށް  ފުޓް 

 . ފޫޓާއި ދެމެދު ބެހެއްޓުމުން ރަނގަޅު ވާނެއެވެ 51ފުޓާއި  8ދެވަޅު ދޭތެރޭގައި .ތައްޔާރުކުރާށެވެ

އަޅާށެވެ އެއްކޮށްފައި  އަޅި  ކާދާއި  ކުރާއިރު  ތައްޔާރު  އެއްޗެކެވެ.  ވަޅު  މުހިއްމު  ވަރަށް  ގިނަ .  އަޅިއަކީ  ވަރަށް  ސަބަބުން  މީގެ 

ކަޅުފަހާއި .  މޫ ނަގާށެވެ، ވަޅުތައް ކޮންނައިރު ނެގޭ ކަޅުފަހުން ގަލާއި. ބަލިތަކުން ގަސްތައް ދިފާއު ކުރުމުގެ ބާރު އިތުރުކޮށްދެއެވެ

އަޅާށެވެ ވަޅުތަކަށް  ކޮނުނު  އެއްކުރުމަށްފަހު  ނުފުރާ  .  ކާދު  މުޅިން  ޑު  ނ ވަޅުގަ ހުންނައިރު  ފަސްއަޅާފައި  ޑަށް  ނ  5ވަޅުގަ

 . އިންޗިހާތަން ބަހައްޓާށެވެ

ނޑު އެއްވަރު ކޮށްލުމަށްފަހު ކޮންމެ ވަޅެއްގައި    4ފަތް ނުވަތ    3ގަސްތައް ފަޅައިގެން  .  އޮށް އިންދާށެވެ  6ނުވަތަ    4ގަސްގަ

ހުރި   ރަނގަޅަށް  އެންމެ  އޭގެތެރެއިން  އުފުރާލާށެވެ  4ނުވަތަ    3ފަތްލުމުން  ދެންހުރިގަސްތައް  ބަހައްޓާފައި  އުފުރާލި .  ގަސް 

. އޮށްއިންދި ވަޅުތަކުގެތެރޭން ގަސްނުފަޅާހުރި ވަޅުތަކުގައި އިންދިދާނެއެވެ، ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅަށް ހުރިގަސްތައް ނަގާ

ޑާލާށެވެ ނ ކަ ފަތްތައް  ހަރުކޮށްހުރި  އެންމެ  ކުރިތަކުން  ހޯދައިފައިވާ  ހައްދާނަމަ  ފުންމިނުގައި .  ކުރިއިންދައިގެން  އިންޗި  ދެ 

ނޑުން  ކުރިތައް އިންދުމަށްފަހު ކުރިތަކުގެ ދަށަށް ހުއި ނުވަތަ .  ކުރިތައް ވަޅުލާނީ ކުޑަކޮށް ކައްޗަށެވެ.  އިންޗި ވަޅުލާށެވެ 6ކުރިގަ

އަދި ކުރިތައް ވަޅޯވުން .  އެއިރުން ގަދައަވިން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމާއެކު ފެން ހިފެހެއްޓުމަށް ބާރަކަށްވެއެވެ.  ފަންއަޅާފައި ބަހައްޓާށެވެ

 .ކުޑަވާނެއެވެ

ގަޅުވާނެއެވެ ރަނ ނޑުން  ކެ ކަފިކުރިތައް  ފަޅާ  އެކުރިން  ބަހައްޓާފައި  ދެކުރި  ގިނަވެގެން  ހެދެންފެށުމުން  ނޑު  . ވެޔޮގަ

ނޑު ވަރުގަދަވެ އަޅާ ބަރަބޯ ބޮޑެތިވާނެއެވެ ނޑު .  މިހެން ހެދުމުން ވެޔޮގަ ނޑު ބިމުގައި ދުއްވުމުންވެސް ވެޔޮގަ ހަމައެހެންމެ ވެޔޮގަ

ނޑު ވަޔާތަޅާ. ވަރުގަދަވެ ކާނާ ލިބުން އިތުރުވާނެއެވެ  .ހަލާކުވުންވެސް ދުރުވާނެއެވެ، އަދި ވެޔޮގަ

 ބަރަބޯ



ގަސްކާނާއެއް   ދިޔާ  ކަހަލަ  މާސްޓަރ  ކްރޮޕް  ނުވަތަ  މެކްސިކްރޮޕް  ފެޅުމުން  ދެވިދާނެއެވެ   3ގަސްތައް  ދުވަހުން 

މިއުމުރުގައި .  އަޅާށެވެ  5ގްރާމުގެ މަގުން ފަރިވަޅު    7ދުވަސް ވަރު ވުމުން ގަހަކަށް    1ގަސްތަކަށް  (  އެމްއެލް  2ލީޓަރަކަށް  ) 

ވެލުގައި މާ އަޅާ . ދުވަހުންނެވެ 51ދުވަހުން  51ކާނާ އަޅާނީ  .މިނޫންވެސް ނައިޓްރިޖަން ގިނަ ކާނާއެއް ބޭނުން ކުރެވި ދާނެއެވެ

. ކަހަލަ ފޮސްފަރަސް ގިނަ ކާނާއެއް އަޅާށެވެ  2ގުރާމުގެ މަގުން ފަރިވަޅު    8ގަހަކަށް  (  ފުރަތަމަ މާ ފޮޅުމުން) އުމުރަށް ދިއުމުން  

 2ކާނާއެޅުމަށްޓަކައި ގަހުގެފަތް ތަކުގެ ކޮޅާ ހިސާބު ގަހުވަށައިގެން ރޮގަކަށް    . ދުވަހުންނެވެ  51މި ކާނާވެސް އަޅަމުންދާންވާނީ  

 .ކާނާ އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ފެންދޭން ވަނެއެވެ. އިންޗި ފުންމިނަށް ކޮނެލާފަ ކާނާ އަޅާށެވެ

 ބަލި އަދި ފަރުވާ

، ލޭޓް ބްލައިޓް، އާރލީ ބްލައިޓް، ޕައުޑަރީ މިލްޑޫ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ބަރަބޯ ވެލަށް ޖެހޭ ބަލިތަކުގެ ތެރޭގައި ޑައުނީ މިލްޑޫ

 .މިހުރިހާ ބައްޔަކީވެސް ފަންގަސްގެ ޒަރީއާއިން ޖެހޭ ބައްޔެވެ. އަދި އެންތްރެކްނޯސް ހިމެނެއެވެ ފިއުޒޭރިއަމް ވިލްޓް

ސްޕީޑް   ފެތުރޭ  ބަލި  ވަކިކުރުމުން  އަވަހަށް  އެފަތްތައް  ކުރީކޮޅުގައި   ފަށާތާ  ފެންނަން  އަލާމާތްތައް  ބަލީގެ  ފަންގަސް 

ނޑަށް ފެން ޖެހުމުގައ ބަދަލުގައި.  ދަށްކުރެވޭނެއެވެ ނޑަށް ފެންދިނުމުންވެސް ފަންގަސް ބަލި ފެތުރުން ، އަދި މުޅި ވެޔޮ ގަ ވަޅުގަ

ފަސޭހަވާނެއެވެ ކުރުމަށް  ފަންގިސައިޑެއް . ކޮންޓްރޯލް  ކޮޕަރ  ގޮތުން  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅެއް  ރައްކާތެރިކަމުގެ  އިތުރުން  މީގެ 

 . ބޭނުންކުރުމުން ބަލި ފެތުރުނަ ނުދީ ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ފަސޭހަވެއެވެ

ފަންގަސްބަލި  ގިނަ  ވަރަށް  ބޭނުންކޮށްގެންވެސް  ފަންގަސްއެއް  ކިޔާ  ޒިއާނަމް  ރ ހަ ޓްރައިކޮޑަމާ  ގޮތުގައި  ކޮންޓްރޯލްސްގެ  ބަޔޯ 

 .ބައްޔަށް ހައްލު ހޯދިދާނެއެވެ

 ގެއްލުންދޭ ފަނިފަކުސާ

،  ސޮއިފަނި، ބަރަބޯ ވެލަށް ގެއްލުންދޭ ފަނިފަކުސާގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވެނީ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކޫޑި

މީގެތެރެއިން އެންމެ . ތްރިޕްސް އަދި ޕަމްޕކިން ބީޓަލް ނުވަތަ ރަތް ދޫންޏެވެ  

ވަނީ ރަތްދޫންޏެވެ ވެފައި  ފާހަގަ  ކަމަށް  ގެއްލުންދޭ  ބަރަބޯވެލަށް  ފަތްތަކުގައި .  ބޮޑަށް  ފެށުމުން  ދޭން  ހަމަލާ  ވެލަށް  ދޫނި  ރަތް 

 .އުފެއްދުންތެރިކަން ދައްވެއެވެ، މިއާ ގުޅިގެން ވެލުގެ ހެދުން ދެރަވެ. ލޯވަޅު އެޅިފައި ހުންނަތަން ފާހަގަވާން ފަށާނެއެވެ

ކޮންޓްރޯލް ނުވެއްޖެ .  މި ދޫނި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ މިރުސް ބޭސް ނުވަތަ ދުންފަތު ބޭސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ 

 .ހާލަތެއްގައި ކާބްރިލް ފަދަ އިންސެކްޓިސައިޑެއް ސްޕްރޭ ކުރެވިދާނެއެވެ

މި ފަނި އުޅޭ ކަމުގެ .  މިއީ ކަރާ އާއިލާގެ ހުރިހާ ގަސްތަކަކުންވެސް ވަރަށް ފާހަގަވާ އެއްޗެކެވެ:  ލީފް މައިނާ ނުވަތަ ސޮއިފަނި

އެއީ ފަނީ .  އަލާމާތެއްގެ ގޮތުން ފަތުގެ މަތީ ފުށުގައި ސޮއި ކޮށްފައި ހުންނަ ކަހަލަ ހުދު އަޅި ކުރެހުމެއް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ

 .ދުވާ މަގެވެ

 .މި ފަނި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސިސްޓަމިކް އިންސެކްޓިސައިޑެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ: ހައްލު

އެފެންނަ  ކުރެވޭނީ  ހައްލު  މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  މަދުވުމުން  ކާނާ  ތެރޭގައި  ތަކުގެ  މައްސަލަ  އެހެނިހެން  ދިމާވާ  ވެލަށް  ބަރަބޯ 

 . އަލާމާތާކާއި ގުޅޭގޮތަށް ބަލައިގެން ކާނާ ދިނުމުންނެވެ


