
 

 ތައާރަފް

ކަރާއަކީ ރާއްޖޭގައިވެސް ވަރަށް ކުރީއްސުރެ ހައްދަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ އާދަކާދަޔާ 

ރަމަޟާން މަހަށް ޙާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ ، ގުޅިފައިވާ މޭވާއެކެވެ. މިގޮތުން

އެކި  ރާއްޖޭގެ  މިހާރު  ނަމަވެސް  ގުޅިފައިވާކަމެކެވެ.  ދިރިއުޅުމާއި  އެމީހުންގެ  ހެއްދުމަކީ  ކަރާ  ޑުވެރިން  ނ ދަ
ކަންކޮޅުތަކުގައި މުޅި އަހަރުތެރޭގައި ކަރާހެއްދުމަކީވެސް ދިވެހިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން 
ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ރާއްޖޭގައި ހައްދާ ކަރަލުގެ ފެންވަރާއި އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް 

 ރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ކަރާ އެތެރެކުރަންޖެހެއެވެ.

 މުޑުވައް ހިޔާރުކުރުން

ރަނގަޅު މުޑުވަކެއް ޚިޔާރުކުރުމަކީ ކަރާ ހެއްދުމަށްއެޅޭ ވަރަށް މުހިއްމު ބިންގަލެކެވެ. މުޑުވަތް ޚިޔާރުކުރުމުގައި   

 ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 ްބަލިޖެހުން ދުރު މުޑުވަކަކަށްވުނ 

 )ްރާއްޖޭގެ މާހައުލުގައި ފަސޭހައިން ހެއްދޭ މުޑުވަކަކަށްވުން )މިސާލަކަށް ގަދަހޫނު ތަހައްމަލް ކުރެވުނ 

 .ްމާރކެޓް ލިބޭ ސިފަތަކެއް ހުރުނ 

 .ްވިއްކަން ބޭނުންވާ މާކެޓަށް އެކަށީގެންވާ ސައިޒުގެ މުޑުވަކަކަށްވުނ 

 .ްކުލަޔާއި ރަހަ ރަނގަޅު މުޑުވަކަކަށްވުނ 

 

 ބިން ތައްޔާރުކުރުން

ނޑު ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުމަށްފަހު އަނގަމަތީގައި     1ފޫޓު އަދި ފުންމިނުގައި  2ފޫޓު  2ކަރާހައްދަން ބޭނުންވާ ދަ

ނޑެއް ތައްޔާރުކުރާށެވެ. ވަޅުތައްޔާރުކުރާނީ ދެވަޅުދޭތެރޭގައި  ފޫޓު އަދި  11ފޫޓް ނުވަތަ  8ފޫޓު ހުންނަ ވަރުގެ ވަޅުގަ

 ފޫޓް ހުންނަވަރަށެވެ.  8ދެބަރިދޭތެރޭގައި 

ނޑަށް އަޅައި 1ވެއްޔަށް  3ވަޅުންނެގި ކަޅުފަހާއި ކާދު ) ނޑުން( އެއްކުރުމަށްފަހު ކޮނުނު ވަޅުގަ ، ކާދުގެ މިންގަ

އިންޗި ފުންކޮށް ުހންނާނެ ވަރަށް ބަހަްއޓާށެވެ. ތަްއޔާރީ ކާދެއް ބޭނުންކުރާނަމަ "ޔުނިގްރޯ" ފަދަ  2ބިމަށްވުރެ 

 ބާވަތެއް ބޭުނންކުރެވިދާނެއެވެ. ެގރިގުއި ނުވަތަ

 ކަރާ



ކާދުފަދަ ތަކެތި އަޅަންވާނީ އެންމެ އަވަސް ވެގެންވެސް ހަފްތާއެއްވަރު އަވީލުމަށްފަހުގައެވެ. އަވި އަވީލާއިރު މަތިން 
 ޕޮލިތީން އަޅައިފިއްޔާ ބޮޑަށް ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

އޮށް އިންދާށެވެ. މި ސައިޒުގެ  12ނުވަތަ  11ތައްޔާރުކުރި ވަޅުގެވަށައިގެން ދެތިން އިންޗި ބޭރަށް ދޫކުރުމަށްފަހު   
ވެލެވެ. )ގިނައިން އޮށް އިންދަނީ އޮށުންގަސް ނުފެޅުން ނުވަތަ  8ވަޅެއްގައި ހައްދަން އެންމެ ރަނގަޅީ ގިނަވެގެން 

ގަހެއް މަރުވުންފަދަ ކަމެއްދިމާވެދާނެތީއެވެ.( ހުރިހާ އޮށަކުން ގަސް ފަޅައިފިނަމަ ގަސް މަދުކުރާއިރު އުފުރާލާނީ އެންމެ 
 ދެރަކޮށް ހުންނަ ގަހެވެ. 

ގްރާމް އެމޯނިއަމްސަލްފޭޓް  1ލިޓަރ ފެނަށް  1ދުވަސްވުމުން  5ފަޅާތާ ، ގަސްތައް ފަޅާއިރު ރީނދޫވިޔަސް ނުވިޔަސް
ލިޓަރ ފެނަށް  1ދުވަސްފަހުން  3ގެ ކާނާއެއް ޑްރެންޗްކުރުމަށްފަހު އަނެއްކާ 21:21:21ގްރާމް ފެނަށް ގިރޭ  1އަދި 

 ގެ ކާނާއެއް ޑްރެންޗްކުރުމުން ނަތީޖާ ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.21:21:21ގްރާމް ފެނަށް ގިރޭ  2

 ކާނާ އެޅުން

 ކިލޯ ކާދު ވަޅައް އެއްކުރާށެވެ.  5-3ވަޅު ތައްޔާރު ކުރާއިރު 

ގްރާމް ފްލޯރަލް ފަދަ ފެނަށްގިރޭ  1ގްރާމް އެމޯނިއަމްސަލްފޭޓް އަދި  1ލީޓަރު ފެނަށް  1ދުވަސްވުމުން  3ގަސްފަޅާތާ  

 ( 21ފުރިހަމަ  : 21 : ދޭށެވެ.  21 ގަސްތަކަށް  ފެންދޭކުރައިން  ކާނާއެއް  ފެންދޭކުރަޔަކުން    7(  ވަޅަށް   3ލީޓާރުގެ 

 ފުދޭނެއެވެ. 

ގްރާމްގެ މަގުން އަނެއްކާވެސް ފްލޯރަލް ފަދަ ފެނަންގިރޭ   2ލީޓަރު ފެނަށް    1ދުވަސް ވުމުން    6ގަހުގެ އުމުރުން  

 ( ފަތްތަކާއި އެއްކޮށް ފެންދޭކުރައިން ދޭށެވެ. 21:21:21ގަސްކާނާއެއް )

 ދުވަސްވުމުން ތިރީގައި ވާ ތާވަލުގައި ވާގޮތަށް ބިމަށް އަޅާ މިކްސް ކާނާ ދޭނީ އެވެ.  11ގަހުގެ އުމުރުން 

 

 އަދަދު )ކޮންމެ ވަޅަކަށް( ކާނާ

 ކިލޯ  2 ކާދު

 ގްރާމް 25 އެމޯނިއަމް ސަލްފޭޓް

 ގްރާމް 51 )ފެހިއޮށްކާނާ( 12:11:18ހައިޑްރޯ ކޮމްޕްލެކްސް 

 ގްރާމް 01 )ފަކީރާ ކާނާ( 3ނުވަތަ ބައުސް  1ފަރިވަޅު 



 

 ފެންދިނުން

ނޑު ރަނގަޅަށް ، ކަރާވެލަށް ޤަވާއިދުން ރަނގަޅަށް ފެންދިނުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ. ކަރާއޮށް ފެޅުމާއި ވެޔޮގަ

ދުވަހަކު    ،ހެދިބޮޑުވުމާއި ކޮންމެ  ފެންދޭނީ  އާންމުކޮށް  މުހިންމެވެ.  ވަރަށް  ރޯލު  ފެނުގެ  ފަހަރު   1ކަރާއެޅުމުގައި 
ބުޑަށްވާގޮތަށް ޑުގެ  ނ ވާރޭނުވެހޭނަމަ   ،ވެޔޮގަ ދުވަހަކުވެސް  ކޮންމެ  އަދި  ގަޅަށްތެމޭވަރަށެވެ.  ރަނ ޑުތެރެ  ނ ވަޅުގަ

ނޑު  އެއްގަޑިއެއްގައި އެއްމިންވަރަކަށް ފެންދިނުން މުހިންމެވެ. ގިނަގިނައިން ވެލަށް ފެންދިނުން ރަނގަޅެއްނޫނެވެ. ވެޔޮގަ
 ތެރޭގައި ތެތްބޮޑުވުމުން ޚާއްސަކޮށް ފަތްތައް ގިނައިރު ތެއްކޮށް ހުންނަނަމަ ބަލިތައްޖެހުން އަވަސްވާނެއެވެ.

ހަވީރު ވަރަށް ކުޑަކޮށް ފެންދިނުމުން ފުދޭނެއެވެ. ހެނދުނު ، ދެއިރު ފެންދޭނަމަ ހެނދުނުގަޑީގައި ރަނގަޅަށް ފެންދީފައި 

 5011އާއި    3011އާއި ދެމެދުގައެވެ އަދި ހަވީރު ފެންދޭން ރަނގަޅީ    11011އާއި    0011ފެންދޭން އެންމެރަނގަޅީ  

 މަޖޯޑުކުރާ ވަގުތު ކައިރިކޮށްފައި ފެންދިނުން ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ، އާއި ދޭތެރޭގައެވެ. މާޖޯޑުކުރާ ދުވަސްވަރު

ނޑަން ކައިރިވުމުން ފެންދިނުން މަދުކޮށްލުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ.    ކަރާކަ

ނޑުން  ކަރާ ކެ

ނޑަންފެށޭނެ ކަރާގެ ވެރައިޓީތައް  51އޮށް އިންދާތާ   މިސާލަކަށް ހިމަދިގުކޮށް ނިސްބަތުން ، )ދުވަހުން ދޮންވެ ކަ
ވަރަށް ގިނައިން ރާއްޖޭގެ ބާޒަރުގައި ، ސައިޒްކުދިކޮށް ހުންނަ ވައްތަރުތަކާއި ބައެއް އަލަނާސި ކަރާގެ ވައްތަރުތައް( 

ނޑަން ފެށޭނެއެވެ. 61އެބައުޅެއެވެ. ކްރިސްޓީނާ ފަދަ ވެރައިޓީސްވެސް ގިނަވެގެން    ދުވަސްތެރޭ ފުރަތަމަވަރީގެ ކަރާ ކަ

 

 ގެއްލުންދޭ ފަނިފަކުސާ

ނޑު ހަރައިގެން ދިޔަބޯ އޭފިޑްސް ނޑުން ދިޔަ ބޯ ވަރަށް ކުދި އުދުހޭ ސޫފިތަކެކެވެ. މި ސޮރުމެންނަކީ ހޮ : މިއީ ވެޔޮގަ
ވައިރަސް ބަލި ކަހަލަ ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އުނދަގޫ ބަލިތައް ފަތުރައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިސޮރުމެންގެ ، ސުތްޕެއް ކަމުން

ނޑުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ވިހެއް ފަތްތަކުގެ ތެރެއަށް   ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ފަތް ބޯވެފައި ތިރިއަށް ، ހަރުކަށިވެ  ،ހޮ
 ފަތް އޮޅެން ފަށައެވެ. 

 ތެޔޮ )މިނެރަލް ޮއއިލް(، ސައިބޯނިފެން، ބަޔޯ ޕެސްޓިސައިޑެއް ބޭނުން ކުރުން: ވައިޓް އޮއިލް: ކޮންޓްރޯލް

 ކަރާޓޭ، ޑައިއަޒިނަން، ކެމިކަލް އިންސެކްޓިސައިޑް ބޭނުން ކުރުން: އެޑްމިއަރ

ތުރިޕްސް އާންމުކޮށް ހަމަލާދެނީ ވެލުގެ ޅަ ކުރިތަކަށެވެ. ވެލުގެ ކުރީ ފަތްތަކުން ފަތްތަކުގައި ލަކުނު ލައެވެ. : ތުރިޕްސް

އަދި މި ސޫފީގެ އާބާދީ ގިނަވާން ފެށުމުން ވެލުގެ ކުރި ގުރުޑުވާން ފަށައެވެ. މިއީ ތުރިޕްސްގެ އާއިލާއިން ކަރަޔަށް 



ނޑު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ގުނަވަނަކަށް ހަމަލާދޭ  އެންމެ ގެއްލުންދޭ ވައްތަރެވެ. މެލަން ތުރިޕްސް އަކީ ވެލުގެ މޫގަ
 ވައްތަރެކެވެ. މި ސޫފިތައް ދިޔަބޯ ތަންތައް ހުންނަނީ އާންމުކޮށް ދަބަރު ކުލަޔަކަށެވެ. 

 ނީމް އޮއިލް، ފިޔާ ބޭސް، ބަޔޯ ޕެސްޓިސައިޑެއް ބޭނުން ކުރުން: ދުންފަތުބޭސްކޮންޓްރޯލް: 

 މޮސްޕިލަން، އެޑްމިއަރ، ކެމިކަލް އިންސެކްޓިސައިޑެއް ބޭނުން ކުރުން: ސްޓާކަލް ޖީ

މިއީ ކަރާ އާއިލާގެ ހުރިހާ ގަހަކަށް ހަމަލާދޭ ގަދަ އޮރެންޖު/ރަތް ކުލަޔަކަށްދާ ބީޓަލްއެއް ބަރަބޯ ދޫނި / ރަތްދޫނި:  

ނޑަކަށް   ސެންޓިމީޓަރު ހުންނަ މި   1ނުވަތަ ދޫންޏެކެވެ. މި ދޫނި ގަސްތަކަށް ގެއްލުން ދެނީ ހަފައި ކައިގެނެވެ. ގާތްގަ

 ދޫނި ހަމަލޮލަށް ރީތިކޮށް ފެންނާނެއެވެ.

 ކޮންޓްރޯލް

 ޑައިއަޒިނޮން، އެޑްމިއަރ، ކެމިކަލް ޕެސްޓިސައިޑް: ކާބަރިލް

 

 ގަހަށްޖެހޭ ބައެއް ބަލިތައް

ބައިތަކަށް :  އެންތުރެކްނޯސް ހުރިހާ  މަތީގައިވާ  ބިމުން  ކަރާވެލުގެ  މިފަންގަސް  ފަންގަސްއަކުންނެވެ.  މިބަލިޖައްސަނީ 
ބަލިޖައްސައެވެ. ބަލިޖެހުމުން ފުރަތަމަ ފެންނަ ނިޝާނަކީ ފަތުގައި ވައް ނުވަތަ ކަންކަނަށް ހުންނަ ރަތްމުށިކުލައެއްގެ 

ޑަކަށް   ނ ގާތްގަ ގައި  ޑައިމީޓަރ އެންމެބޮޑުވުން  މިތަންތަންކޮޅު  ތިކިތަކެކެވެ.  ހުންނަފާޑުގެ  ދާފައި  0އަނ / އިންޗި   1
ހުންނާނެއެވެ. ބޮޑަށް ބަލިޖެހުމުން ތިކިތަކެއް އެއްވާނެއެވެ. ފުރަތަމަ މި ތިކިތައް ޖަހާނީ ހަރުފަތްތަކުގައެވެ. ބަލިބޮޑަށް 
ހުންނާނެއެވެ.  ރޮގުތަކެއް  ކަޅުކުލައިގެ  ނުވަތަ  މަޑުމުށި  ޑީގައި  ނ ތަ އޮފީގަޔާއި  ފަށާނެއެވެ.  ފަތްވެރެން  ފެތުރުމުން 

ނޑުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންދޭނެއެވެ.    ވިއްސާރަވެއްޖެނަމަ މި ފަންގަސްގެ ސަބަބުން ކަރާދަ

 އެންޓްރަކޯލް ނުވަތަ ޕެރަނޮކްސްފަދަ ކޮޕާ އެކުލެވޭ ފަންގިސައިޑެއް ބޭނުންކުރުން.، ޑައިތޭން: ކޮންޓްރޯލް

މި ބަލި ޖައްސާ ފަންގަސް ދިރިއުޅެނީ ތެތްބޮޑު ހޫނުގަދަ ފަހުގައެވެ. މިފަންގަސްގެ ސަބަބުން  ކަރާގެ   ކަރާ ފީވުން: 

ބިމުގައި ޖެހިފައިވާ ބައިގައި ތެތްލައްތަކެއް ޖަހާނެއެވެ. ލައްތައް އެއްވެ ވަރަށް އަވަހަށް މުޅިކަރަޔަށް ފެތުރޭނެއެވެ. އަދި 

 ލައްތަކުގައި ކަފަވައްތަރުގެ ހުދުކުލައިގެ އެއްޗެހިތަކެއް އުފެދި ކަރާ ފީވެ ބޮޑުވަރުވުމުން ވަސް ދުވަންފަށައެވެ.

ނޑުތެރެ ތެތްބޮޑުނުވާގޮތަށް ފެންދިނުން މުހިއްމެވެ. މިއީ ކޮންޓްރޯލް:   މިފަންގަސްތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ފެންދޭއިރު ދަ

 ސީދާ ކަރަޔަށްޖެހޭ ބައްޔެއްކަމުން ކެމިކަލް ބޭހެއް ބޭނުންކުރުން އެހާ ރައްކާތެރިއެއް ނުނެވެ. 

 


