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 އެފްރިކާ މާފިނިހައް 
African giant snail 



 ތަޢާރުފު
  ީނަމަކީ ޢިލްމAchatina fulica  

  ުވަޒަންކަމުގައިވާ އިރުމަތީ އެފްރިކާގެ އަތިރި އަޞްލ
 .ސަރަޙައްދުތައް

 ުއެކި ހިސާބުތަކަށް ތަޢާރަފުވެފައިވަނީ  ނިޔޭގެ ދ
 .ގޮތުގަކާނާއާއި، އަގުހެޔޮ ޕެޓެއްގެ 

  ްއަވަހަށް އާލާވެ، ތަނުގެ ވަޒަންވެރި  ވަރަށ
ފިނިހަކާއިގެ ވައްތަރުތަކުގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަންނަ،  

 .ފިނިހަކައެއް( އިންވޭސިވް)ބީރަށްޓެހި 

 



  ެސަރަޙައްދުތައްމިސޫތްޕަށް އެންމެ ކަމުދާ ވެއްޓަކީ ޓްރޮޕިކުގ. 

  ަދުވަސްވަރުމިސޫފި ބޮޑަށް ޙަރަކާތްތެރިވަނީ ބަނަ، ތެތްފިނި، ވިއްސާރ. 

  ،ިއަވިގަދަ ވަގުތުތަކުގައި ގަސްބޯ ތެތްފިނި ތަންތަނުގައި ގާބުރިބުރިއާއ
 .އިޚުތިޔާރުކުރޭފިލައިތިބުމަށް ދަށް ގަސްމުށްޓާއި، ފަތާއި، ކުނިތަކުގެ 

   ްތެތްހޫނު ވެށްޓަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ހޭނޭ، ރާއްޖެ ކަހަލަ ކެލްސިޔަމް ގިނައިނ
 އުވަފަސް އެކުލެވޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އުޅޭ ހިތްވާ ސޫތްޕެކެވެ، މަތި pHއެކުލެވޭ، 

  



 ބުރުޙަޔާތުގެ 
 ިފިނިހަކައެއްގުނަވަނާއި، އަންހެން ގުނަވަން އިންނަ ޚުންޘާ ރިހެން ފ. 

  ުވަރިވަރިއަށްބިސް އެކުލެވޭގޮތަށް  300-200ބިސްއަޅަނީ ވަރިއަކ. 

  ުއަޅާބިސް  1200-1000ކޮންމެ ބޮޑު ފިނިހަކައެއް އަހަރަކ. 

   ްފުރާފުރިހަމަވެފައިވާ ފިނިހަކައާ އެއްގޮތް ސިފައެއްގައި ބޮޑުވަމުންގޮސ
 .ފަށާމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިސް އަޅަން  6-5ޢުމުރުން 

  ެނޑުގ ސެންޓިމީޓަރު އަދި ދިގުހުރަސް މިނުގައި   15-5ދިގުމިނުގައި ބޮށިގަ
 .ބޮޑުވޭސެންޓިމީޓަރަށް  5-8

 5  ެއަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިރިއޮވެއެވ. 

 



 ބުރުޙަޔާތުގެ 



ގެއްލުން  ލިބޭ  

މިސޫފި ބެލެވިފައިވަނީ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާނާ ކާއުޅޭ، ގަސްގަހާގެއްސަށް  •
 .ގޮތުގަސޫތްޕެއްގެ ( ޕެސްޓް)ގެއްލުންދޭ 

ނޑަށާއި•  . ގެއްލުންދޭތޮށްޓަށާއި، ފަތަށާއި، މަލަށާއި، މޭވާއަށް ، ގަސްގަ

 ެޅަގަސްތަކަށްމިސޫފި އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންދެނީ ނާސަރީ ޢުމުރުގ. 

  ިފަތްތަރުކާރީއާއި މޭވާގައި މިސޮރު ދުވާއިރު ހޭކޭ ދަވައިގެ ސަބަބުން މިތަކެތ
 . ގަނޭމުޑުދާރުވެ، ކާން ފަކުރު 

 ްދޯޅުވާ ބާވަތުގެ ގަސް ހައްދަން އުނދަގޫވުމާއި، ގަހުގައި ފިނިހައް ދުވުމުން ފިނިހައ
 .މަގުފަހިވޭގަސްގަހާގެއްސަށް ޖެހޭ ބަލީގެ ޖަރާސީމު ފެތުރުމަށް 

 



 ްލަންގް ވޯމް ޖަރާސީމު އުފުލާ މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު މިސޫފި އަކީ ރެޓ
އަދާކުރާ ސޫތްޕަކަށްވާތީ މިސޫފީގައި އަތްލުމުންނާއި، މިސޫފި ޖެހިފައި ހުންނަ  
މޭވާ ނުވަތަ ތަރުކާރީއާއި، މިސޫފީގެ މަސް ރަނގަޅަށް ރޯނުފިލުވައި ކެއުމުން 

 .ޖެހޭއީޒިނޯފިލިކް މެނިންގިޓިސް ކިޔާ ބައްޔެއް އިންސާނުންނަށް 

 ޯނޑިއާއި ސްޕައިނަލް ކޯޑު ވަށައިގެން ލެވިފައިވާ ބ މިބަލި ޖެހުމުން ސިކު
 .ފާރުވޭދުލިފަށް 





 ފިނިހައް ކޮންޓްރޯލުކުރުން
 ާފިޔަވަޅުތައް ރައްކާތެރިވުމުގެ ދުރާލ 

އެއްވެސް ބޭނުމެއްގައި ފިނިހައް ނޫޅޭ ހިސާބުތަކަށް ފިނިހައް ވާޞިލުވެދާނެ ކަމެއް  •
 .  ނުކުރުން

 ާމާއްދާތައް ދުރަށްލ 

ނާސަރީ ބެޑްގައި ހުންނަ ޅަގަސްތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ބެޑްގެ ވަށައިގެން  •
ނޑިކޮޅުތައް ޖެހުން  .ކަޅުހުއްތުމޭވާ ގަހުގެ ދަ

 .ގަސްތަކުގެ ބުޑުގެ ވަށައިގެން އަޅި އުކައިފާ ބެހެއްޓުން•

ޔެލޯ އޮލިއެންޑާ ގަހުގެ އޮށުގެ ނުވަތަ ލޮނުމެދު ނުވަތަ ހިތިއޮށުގެ ޢަރަގު ނަގައިގެން  •
 .ރައްކާތެރިކުރަން ބޭނުންވާ ގަސްތަކުގެ ކައިރިއަށާއި، ބުޑަށް ވިއްސުން

 

 



 ފިނިހައް ކޮންޓްރޯލުކުރުން
 

 



  ްވެއްޓަށް ބަދަލުގެނައުނ 

މިސޫތްޕަށް ފިލައިތިބެވޭނެ ކަހަލަ ތަންތަނާއި، ކުނިބުންޏާއި، ގަސް ދަށަށް ވެރިފައި  •
 .ނައްތައިލުންހުންނަ މޭވާ ތަރުކާރީ 

ނޑު ދާ ޖެހުން•  .ގަސްތަކުގެ ބުޑު ވަށައިގެން ދަގަ

ނޑުގެ ވަށައިގެން ކާނު ކޮނެފައި ބެހެއްޓުން• މިގޮތުން ކާނަށް ވެރޭ ފިނިހައް  . ދަ
 .ޖަމާކުރުމަށްފަހު އަންދައިލުން

ފިނިހައް  . އިރު އޮއްސި އަނދިރިވުމުން ފިނިހައް ހޮވައި ޖަމާކުރުމަށްފަހު އަންދައިލުން•
 .ހޮވާއިރު ހުސްއަތާ އަތްލުމުގެ ބަދަލުގައި ރަބަރު އަންގިއެއް ބޭނުންކުރުން

ނޑު ތެރޭގައި ނުބެހެއްޓުން•  .ފިނިހައް ދޯޅުވާ ޒާތުގެ ގަސްގަސް ދަ

 



 ަދަންތުރ 

ދޮންކެޔޮ ތޮށި،  )ތެއްމާފައިވާ ސުތުލިގޯންޏާއެކު ފިނިހައް ކާހިތްވާ ޒާތުގެ ފަތްޕިލާވެލި •
ނޑިކޮޕީ، މޭވާ  .ފަދަ ތަކެތި އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބެހެއްޓުން( ފަޅޯފަތް، ބޮ

ސައިސަމުސާ   0.5ސައިސަމުސާ ހަކުރު،  1މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފުށް،  2)ހަކުރުފަނި •
 .އެއްކުރުމަށްފަހު ޑިސްޕޯސަބަލް ތަށިތަށްޓަށް އަޅާފައި ބެހެއްޓުން( ތަށި ފެން 2ކަމީރާ 

ނޑުތެރޭގައި ސަނދުބަރަކަ  • ނޑުގެ ވަށައިގެން ނުވަތަ ދަ ދަންތުރަ ގަހެއްގެ ގޮތުގައި ދަ
 .ގަސް ހެއްދުން( މެރީގޯލްޑް)

ނޑު ބޭއްވުން 1ބިމުން • ނޑުގަ  .އިންޗި މައްޗަށް އުފުލިފައި އޮންނަ ގޮތަށް ފިލާގަ

މިގޮތުން ދަންތުރަ ކައިރިއަށް ފިނިހައް ޖަމާވުމުން މެރުމަށްޓަކައި ފުރެއްދެލޮނު، ބްލީޗިން  
 .ޕައުޑާ، ބްލީޗް، އުވަ، ކޮޕަސަލްފޭޓް، އަޔަން ސަލްފޭޓް ވިއްސިދާނެއެވެ





 ްކޮންޓްރޯލު ކެމިކަލ 
ކާންދޭ ވިހަލުމަށް . ބޭނުންކޮށްގެން ފިނިހަކަ ކޮންޓްރޯލުކުރަނީ ވިހަލައިގެންނެވެކެމިކަލް 

ނޑުލާއި ކިރުފެލިހުންޏެވެ މިގޮތުން އެންމެ  . އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ ހަ
ނޑުލެވެ ވިހަލާނީ، އިރު އޮއްސޭ  . ރަނގަޅުވާނީ ރާޅުކޮށް މުގުރުމަށްފަހު ފެނުއަޅާފައިވާ ހަ
 .ވަގުތު ފިނިހަކަ އުޅޭ ތަންތަނަށް ވިހަލީ ކާނާ އުކައިގެންނެވެ

•metaldehyde  :30  ،ްނޑޫ 700ގުރާމު މެޓަލްޑެހައިޑ ގުރާމު   300، ގުރާމު ހަ
 .ކިރުފެލި ހުނި އެއްކުރުން

•copper sulphate  :100  ،ްއެމްއެލް ފެނުގައި   100ގުރާމު ކޮޕަސަލްފޭޓ
ނޑޫ  700ގިރުވުމަށްފަހު،   .ގުރާމު ކިރުފެލި ހުންޏާ އެއްކުރުން 300ގުރާމު ހަ

•borex  :100  ،ްނޑޫ 1ގުރާމު ބޯރެކްސ  .ކިލޯ ހަ
•iron sulphate  :10 ުނޑޫ،  1. ގުރާމު އަޔަން ސަލްފޭޓ ގުރާމު   300ކިލޯ ހަ

 .  ކިރުފެލި ހުނި އެއްކުރުން
 





 ްކޮންޓްރޯލު ބަޔޮލޮޖިކަލ 

ޙަޔަވީގޮތުން މިފިނިހައް ނައްތާލުމަށް ބައެއް ބާވަތުގެ ފަނިފަކުސައާއި، ސޫތްޕާއި، 
 .ދޫންޏާއި ބޭނުންކުރެއެވެ

•Platydemus monokwari  :Tubellarian flat worm   ްނަމަކަށ
ކިޔާ ކަޅުކުލައިގެ ފަންޏެއް ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ރާއްޖޭގައިވެސް 

 .ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ

•Firefly  :  ްފަޔާ ފްލައި ކިޔާ ސޫތްޕެއް ފިނިހަކަ ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށ
 .އިންޑިޔާގައި ބޭނުންކުރެއެވެ

ކުކުޅުހާ، އަސްދޫނި ފަދަ ދޫނިވެސް ފިނިހައް އަދި އޭގެ ބިސް  ،  coucalކާޅު، •
 . ކައެވެ




