
 

 

 ތައާރަފް

ގިނަވެ  އަވަހަށް  ވަރަށް  މާހައުލެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  އެސޮރުމެންނަށް  ސުތްޕަކީ  މި  އުޅޭ  ބޮއިގެން  ދިޔަ  ފަތްތަކުން  ގަހުގެ 
 ގަސްތަކަްށ ނުަހނު ގިން ގެއްލުންދޭ ސުތްޕެކެވެ. ާއންމުކޮށް ހުދު ޫކޑި ެފންނާނީ ފަތްތަކުގެ ދައްފުުށންނެވެ.             

ގެއްލުންދޭ ގަސްތައް: ޖުމްލަގޮތެއްގައި ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ ގަސްތަކަށް ގެއްލުންދެއެވެ ނަމަވެސް ސޮލާނޭސީ އާއިލާއަށް  
ތޮޅމިރުސް ކަހަލަ ގަސްތަކާ ވަރަށް ދޯޅުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.        ، ޓޮމާޓޯ، ބަށި، ނިސްބަތްވާ ގިތެޔޮމިރުސް  

ރާއްޖެއިން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ފެންނަނީ ދެވައްތަރެއްގެ ހުދު ކޫޑިއެކެވެ. އެއީ ސިލްވަރ ލީފް ވައިޓް ފްލައި އަދި ގްރީން ހައުސް 

 ވައިޓް ފްލައި އެވެ. މި ދެވައްތަރުވެސް މިހާރުވަނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ފެތުރިފައެވެ.

 ލައިފް ސައިކަލް )ހަޔާތުގެ ބުރު(

 

 

 

 

 

 

 ދުވަހު ތެރޭގައި ބިސް ވިހާނެއެވެ. 21އާއި  4އާންމުކޮށް ބިސްއަޅާނީ ފަތުގެ ދައްފުށަށެވެ. އަދި  ބިސް:

މިއީ ބިހުން ވިހެއުމަށްފަހު މައި ކޫޑި އަކަށް ވުމާދޭތެރޭ ކަޑައްތު ކުރާ ދުވަސްވަރެވެ. ނިންފް ގެ ފިޔައެއް ނުހުންނާނެއެވެ  ނިންފް: 
 އަދި އިންނާނީ އާންމުކޮށް މާބޮޑު ހަރަކާތެއް ނެތި އެއްތަނެއްގައެވެ.

 ހަފްތާއާއި ދެމެދުގެ ވަގުތެއް އާންމުކޮށް ހޭދަވެއެވެ. 8ހަފްތާއާއި  6ހަޔާތުގެ ބުރެއް ހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި 

 ސިލްވަރ ލީފް ވައިޓް ފްލައި 

B. tabaciand  Bemisia argentifolii 

ވަނަ ނިންފް އޮންނާނީ ފަތާކޮށް ކޮޅަ ހިމަކޮށެވެ. އަދި ގްރީން ހައުސް ވައިޓްފްލައި އާ ޚިލާފައް ނިންފް   4ސިފަތައް: މި ކޫޑީގެ  

 ގެ ފައިތަކެއް ނުހުންނާނެއެވެ.

މަޑު  ހުންނާނީ  ޑު  ހަށިގަނ އަދި  ހުންނާނެއެވެ  ހުސްޖާގައެއް  ވަރުގެ  ފެންނަ  ހަމަލޮލަށް  ދެފިޔަދޭތެރޭގައި  މައިއެތީގެ  ކޫޑިގެ  މި 
 ރީނދޫ ކުލައެއްގައެވެ.

 ހުދު ކޫޑި



 ގްރީން ހައުސް ވައިޓްފްލައި 

Trialeurodes vaporariorum  

ނިންފް ގެ ހަތަރުވަނަ ފިޔަވަހީގައި ވަރަށް ދިގު "ފައިތަކެއް" ހުންނާނެއެވެ. ބޮޑެތި ކޫޑީގެ ފިޔަތައް ހުންނާނީ   ހާއްސަ ސިފަތައް: 

 ހުދު ކުލައިގައެވެ އަދި ގައި މަޑު ރީނދޫ ކުލައެއްގައެވެ. އާންމުކޮށް ބިސް އަޅާނީ ވައްބުރަކަށްވާގޮތަށެވެ.

 ގެއްލުން 

ފަތްތަކުގެ  ހުދު ކޫޑިއަކީ ގަހުގެ ދިޔަބޯ ފަނިފަކުސާއެކެވެ. އޭގެ މައިއެތިވެސް އަދި ކުދި ނިންފްތައްވެސް ގަހުން ދިޔަ ބޯނެއެވެ.
ކުލަ މަޑުވުމުގެ ނިޝާންތަކެއް ، ދަށްފުށުން ދިޔަ ބުއިމުގެ ސަބަބުން އާންމުކޯށް ފަތްތަކުގެ މަތީ ފުށުން ތިކިތަކެއް ޖަހައި

 ފެންނާނެއެވެ.

 

ގުރުޑުވެ ހިކެން ފަށާނެއެވެ. އަދި ފަތްތައް ހެދިބޮޑުވުން ހުއްޓި ވެއްޓެން ، ފަތްތައް ރީނދޫވެ، ކޫޑީގެ އަދަދު ވަރަށް ގިނަ ނަމަ
އެއްގަހުން އަނެއް ގަހަށް ވައިރަސް ބަލިތައް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ، ފަށާނެއެވެ. ހުދު ކޫޑިއަކީ ދިޔަބޯ ފަނިފަކުސާއެއްކަމަށް ވުމުން

 ވަރަށް ބޮޑުވާނެއެވެ.

ކޫޑިވެސް ގަހުން ދިޔަ ބުއިމަށްފަހު ގަހުގެ އެކި ގުނަވަންތަކަށް ފޮނި ދޫކޮށްފައި ، އެހެނިހެން ދިޔަބޯ ފަނިފަކުސާއެކޭ އެއްފަދައިން

 ހުރެއެވެ. މި އަށް ކިޔައި އުޅެނީ ހަނީ ޑިއު އެވެ. 

ބަދަލުވެއެވެ. މިއަށް ކިޔަނީ ސޫޓީ މޯލްޑްއެވެ. މި ފަންގަސް ޖެހުމުގެ ދޫކޮށްފައި މިހުންނަ ދިޔައިގައި ފަންގަސް ޖަހައި ކަޅުކުލައަށް 

   ސަބަބުން ގަހުގެ ހެދިބޮޑުވުން ހުއްޓި ފަތްތައް ފައިބަން ފަށައެވެ.

 ކޮންޓްރޯލް ކުރުން .

އެކަށީގެންވާ  ވަރަށް  އެސޮރުމެނަށް  މޫސުމަކީ  ރާއްޖޭގެ  ސަބަބަކީ  ކަމަކެވެ.  ދަގޫ  އުނ ވަރަށް  ކުރުމަކީ  ކޮންޓްރޯލް  ކޫޑި  ހުދު 
 މޫސުމެކެވެ. އަދި ހުދު ކޫޑިއަކީ ކެމިކަލް ޕެސްޓިސައިޑަށް ވަރަށް އަވަހަށް ހޭނޭ އެއްޗަކަށްވުމުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް

 ގިނަ ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހެއެވެ.
 
 ސަގާފީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން 
 

 ނާސަރީ ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު މުޑުވައް އޮށް ހިޔާރުކުރުން.
ގިރިސް  ދެފުށުގައި  ލުމަށްފަހު  ނުވަތަ ސެލޯފިން  ކުރުމަށްފަހު  ލެމިނޭޓް  ކަރުދާހެއް  ރީނދޫ  ( ބޭނުންކުރުން.  ކަރުދާސް  ތެރަސް 

 ނުވަތަ ކުކިން އޮއިލް ހާކައިގެން ތައްޔާރު ކުރެވިދާނެ(
ޕެސްޓިސައިޑް  ބަޔޯ  ފުރަތަމަ  ފެށުމުން  ފެންނަން  އަސަރު  ކޫޑީގެ  މުހިންމުކަމެކެވެ.  ނުދިނުމަކީ  ހެދުނަ  ވިނަ  ޑުގައި  ދަނ

 ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުން.
 
 
 
 



 
 
 

 ބަޔޯ ޕެސްޓިސައިޑް
 

 ލީޓަރު ފެނަށް ގިރުވާށެވެ. އަދި ނާސަރީ ގަސްތަކަށް ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ސްޕްރޭ ކުރާށެވެ. 2އެމްއެލް  4" ގެ 21"އަލްގަސް 
 ސްޕްރޭ ކުރާއިރު ފަތްތަކުގެ ދައްފުށަށް ސްޕްރޭ ކުރަން އިސްކަންދޭށެވެ.

 ފަހަރު ސްޕްރޭ ކުރާށެވެ.  3ދުވަހަކުން  21ގަސްތައް ބޮޑެތިވުމުން ކޮންމެ 

 ހެނދުނު ގަޑީގައި ސްޕްރޭ ކުރަން އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ.
 

 ނީމް އޮއިލް އިން ބޭހެއް ތައްޔާރުކުރުން
 އެމްއެލް ދިޔާ ސައިބޯނި އެއްކުރާށެވެ. )ސިރިންޖަކުން މިނަން ފަސޭހަވާނެ( 2އެމްއެލް ފެނަށް  11

 އެމްއެލް ނީމް އޮއިލް އެއްކުރާށެވެ. 1މީގެ ތެރެއަށް 
  ފަހަރު ސްޕްރޭ ކުރާށެވެ. 2ލީޓަރު ފެނަށް އެއްކޮށްލާށެވެ އަދި ގަސްތަކަށް ހަފްތާއަކު  2ދެން މި ތައްޔާރުކުރި ބޭސް 

 

 ކުކިން އޮއިލް ބޭނުންކޮށްގެން
 އެމްއެލް ދިޔާ ސައިބޯނި އެއްކުރާށެވެ. 1އެމްއެލް ފެނަށް  111

 އެމްއެލް ކުކިންއޮއިލް އެއްކޮށްލާށެވެ. 211އެމްއެލް ނީމް އޮއިލް އަދި  1މީގެ ތެރެއަށް 
 އެއްކުރުމަށްފަހު ހަފްތާއަކު އެއް ދުވަހު ސޕްރޭ ކުރާށެވެ. ލީޓަރު ފެންއަޅާ 1ރަނގަޅަށް އެއްކުރުމަށްފަހު 

 


