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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     

ފަނިއެޅުން:    ނޑަކަށް  ފަތާއި އަންނާރުގައި   1މިފަންޏަކީ ގާތްގަ
ތެރެއަށް  އަންނާރުގެ  ފަންޏެކެވެ.  މުށިކުލައިގެ  ބަޑު  އިންޗި 
ތެރެއަށް  އަންނާރު  މިގަތުން  ބުޑުންނެވެ.  ނޑީގެ  ތަ ފަނިވަންނާނީ 

  ފަނިވަދެ އަންނާރު ކެއުމުން އަންނާރު ފީވެއެވެ.

ސައިބޯނިފެނުން ފަރުވާ:   ފަނިއެޅުމުން  ގަހުގައި  އަންނާރު 
ކަހަލަ  ކާބަރީލް  ނުވަތަ  ގަޅުވާނެއެވެ.  ރަނ ސްޕްރޭކުރުމުން 

  އިންސެކްޓިސައިޑަކުން ސްޕްރޭ ކުރެވިދާނެއެވެ.

އަންނާރާއި ފަތްތަކުގައި މަޑުމުށިކުލައިގެ ސާކަސްޕޯރާ ފްރުޓް ރަޓް: 
ލައްތަކެއްޖަހައި މިލައްތައް ބަޑެތިވެއެވެ. އަދި ކުރިތައް މަރުވެއެވެ. 

 މި ބަލި ފެތުރެނީ ތެތްކަން ބަޑު މޫސުމުގައެވެ.

ކުރިތައް އަދި އަފިތައް ، ބަލި ޖެހިފައިވާ އަންނާރުތަކާއިފަރުވާ:  
ސްޕްރޭ  ފަންގިސައިޑަކުން  ފަދަ  ފަލިކަރ  ނައްތާލުމަށްފަހު  ކަށާ 

 ކުރުން.

 އަންނާރުގެ ސިއްހީ ފައިދާތައް

  ިގަދަ އެންޓ ގައި ހިމެނޭ އެންމެ ވަރު ގެ ތެރޭ ކު ވާ ތަ މޭ

 އޮކްސިޑަންޓަކީ އަންނާރެވެ. 

  ީކެންސަރ ފަދަ ބަލިތަކުން ދުރުކޮށްދީ ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއ

 ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްދޭ.

  ެކޮށްދީ  ހިތުގ ވަލް ދަށް ގެ ކޮލެސްޓްރޯލް ލެ ހަށިގަނޑު

 ބަލިތަކަށް މަގުފަހިވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދޭ.

 ޭބްލަޑް ޕެޝަރ ދަށްކޮށްދ 

 .ޭހާޓް އަޓޭކް އާއި ސްޓްރޯކް ޖެހުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދ 

 ގްރާމް އަންނާރުން ހަށިގަނޑު ލިބޭ މާއްދާތައް 011

 ގްރާމް 0.1ޖުމްލަ ފެޓް: 

 މިލިގްރާމް 132ޕޮޓޭސިއަމް: 

 ގްރާމް 01ޖުމްލަ ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް: 

 ގްރާމް 4ޑައިޓަރީ ފައިބަރ: 

 ގްރާމް 04ހަކުރު: 

 ގްރާމް 0.1ޕްރޮޓީން: 

 01ވިޓަމިން ސީ: %

 B-6 % :5ވިޓަމިން 

 3މެގްނީސިއަމް: %

 

އެންޓި އޮކްސިޑަންޓް ސްމޫތީ އެއް އަންނާރު ޖޫހުން ތައްޔާރު 

 ކުރާނެގޮތް.

 2 ްކަޕް ބޭބީ ސްޕިނެޗް ފަތ 

 0 ްކަޕް އަންނާރު ޖޫސ 

 0 ީކަޕް ބްލޫބެރ 

 0 ީކަޕް ސްޓްރޯބެރ 

 2 )ިކަދުރު )މެދުން ފަޅާ އޮށް ނަގާފައ 

 

ސްމޫތީ ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަކައި މިހުރިހާ އެއްޗެއް މިކްސަރަކަށް 

 އަޅާލާފައި ގިރާލާށެވެ.

 އަންނާރު

(Punica granatum) 



 ތައާރަފް

އަންނާރުހެދެއެވެ.  ވެސް  ހިސާބެއްގައި  ހުރިހާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ގިނައިން  ހެދި  އަންނާރު  ގަޅަށް  ރަނ އެންމެ  ނަމަވެސް 

މެދުމިނަކަށް ފެންހިފަހައްޓާ ރަނގަޅަށް ، އަންނާރު އަޅަނީ
އަންނާރު  ބިންބިމުގައެވެ.  ހުންނަ  ކަޅުފަސް  އަވިލިބޭ 
ފަނިރަހަ  ދަންވާއިރު ރަނގަޅަށް އަވި ނުލިބިއްޖެނަމަ މޭވާގެ 

 މަޑުވެއެވެ.

 މުޑުވައްކުރުން

ގަފީގައި ވެލި ، އަންނާރުގަސް ގިނަކުރަނީ އަށްއިންދައިގެންނާއި
އަށްއިންދައިގެން  އިންދައިގެންނެވެ.  ގަފި  ނުވަތަ  ބަނދެގެން 
އަންނާރު ހައްދާނަމަ ދަންއަންނާރަކުން އަށް ނެގުމަށްފަހު ކުޑަ 
ތުވާއްޔަކަށްލައި ފެލާލުމަށްފަހު އަށުގެ ކާބައި ވަކަ ކަށްލާށެވެ. 
ހިޔަލުގައި  ސާފުކުރުމަށްފަހު  ދަވެ  އަށްތައް  ދެން 

ދެން   ހިއްކާލާށެވެ.  ގަޅަށް  ރަނ  1ވެލި    3ބަހައްޓައިގެން 
އެއްކުރުމަށްފަހު   ކާދު  ނިސްބަތުން   6އިންޗި    5ކާދުގެ 

ކަންމެ  އަޅާފައި  ވެލި  ކަތަޅުތަކަށް  ގަސްއިންދާ  އިންޗީގެ 
އަށް އިންދާށެވެ. އިންދާނީ އަށުގެ ބަޑުމިނުގެ   2ކަތަޅެއްގައި  

އެންމެ   2 ފެށުމުން  ހެދެން  ގަސް  މިނުގައެވެ.  ފުން  ގުނަ 

އެއްފަހަރު   އަހަރަކު  ކަންމެ  ފެށުމުން  މޭވާއަޅަން  ގަހުގައި 
ފެށިގެން   1ގަހުގެ ބުޑުން  . ދުރުމިނުގައި    5 ފޫޓު   1ފޫޓު 

ނޑެއް ގަސް ވަށައިގެން ކަނެ  6ފުން   ، އިންޗި ފުޅާ ވަޅުގަ

އަދި  އަޅާށެވެ.  ޑަށް  ނ ވަޅުގަ އެއްކުރުމަށްފަހު  ކާދު  ފަހާއި 
ބޭނުންކުރުން  ގަސްކާނާވެސް  ތައްޔާރީ  އެކުގައި  ކާދާއި 
، ރަނގަޅެވެ. މިގަތަށް ގަސް ބެލެހެއްޓުމުން މާވެއްޓުން މަދުވެ 

 ގަހުގައި މޭވާ އާލާވުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. 

 ގަހަށްލިބޭ އާންމުގެއްލުމާއި ދެވޭނެ ފަރުވާ

މިއީ ދަން ކުލައަކަށްދާ ހުދުކުލައިގެ ގަހުން ދިޔަބޯ ހުދުކޫޑި:  
ހުދުކަށް  ހުންނާނީ  މަތީފަރާތް  މިސޫފީގެ  ސުތްޕެކެވެ.  
ދަންވެއެވެ.  ފަތްތައް  ކޫޑިއެޅުމުން  ގިނައިން  ކަފަގަތަކަށެވެ. 
ގަހުގައި  ކާނާ  ބޭނުންވާ  އެޅުމަށް  މޭވާ  ގަހުގައި  ވީމާ 
މޭވާ  މަދުވެ  އަޅާމޭވާ  ގަހުގައި  މަދުވާނެއެވެ.  އުފެއްދުން 

  ކުދިވާނެއެވެ.

ހުދުކޫޑި އެޅުމުން ސައިބޯނި ފެނުން ސްޕްރޭކުރާށެވެ. ފަރުވާ: 
ސަމުސާ ކަރާސީނުތެޔަ   1/1ސައިބޯނިފެން ތައްޔާރުކުރާނީ  

އެއްލީޓަރު ފެނާ އެއްކަށްގެންނެވެ. ، ޖޯޑު ސައިބޯނިފެން  1/1
އެކްޓަލިކް ފަދަ ، މެލެތިއޯން، ނުވަތަ  ޑައިމެތައޭޓް 

ބޭސްޖަހާނީ  ސްޕްރޭކުރާށެވެ.  އިންސެކްޓިސައިޑަކުން 
 ދެހަފްތާއަކުން އެއްފަހަރުއެވެ. 

ޖެހޭބައްޔެކެވެ. ފަތްގުރުޑުވުން:   ވައިރަސްއަކުން  މިއީ 
 ކުރި ގާވާނެއެވެ.، ބަލިޖެހުމުން ގަހުގެ ފަތްތައް ގުރުޑުވެ

ކުރިތައްފަރުވާ:   ފަތްތަކާއި  ގަސްތަކުގެ  ، ބަލިޖެހިފައިވާ 

 ގަސްތަކާއި ދުރުގައި އަންދާލާށެވެ.އަވަސްވާނެއެވެ.

ދުވަހަކުން   11ނިކަމެތިގަސް ބުޑުން ބުރިކަށްލާށެވެ. ކަންމެ  
ރޭޝިއޯގެ ދިޔާ ގަސްކާނާއެއް ގަސްތަކަށް ފެންދޭ   21:21:21

އަށްކާނާވެސް  ރޭޝިއޯގެ  މި  ހަމަ  އަދި  ދޭށެވެ.  ކުރައިން 
މަސްދުވަސް ފަހުން އަންނާރުގަސް   12-9ދޭށެވެ. ގަސްފަޅާތާ  

އިންދަންބޭނުންވާ ތަނެއްގައި އަލުން އިންދާށެވެ. ގަފިއިންދާނީ 
އިންޗި ފަލަ   1/1އިންޗި ދިގު    12-9ބަލިނުޖެހޭ ގަހަކުން  

ޑުގެ   ނ މިއަފިގަ ޑުމަށްފަހު  ނ ކެ ޑެއް  ނ 3އަފިގަ / ބިމުގެ   1
އިންދާތާ   ޑު  ނ މިއަފިގަ ހުންނަގަތަށެވެ.  1-9މައްޗަށް  2 

ނޑުގައި މޫލާނެއެވެ.    ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަފިގަ

ނޑު  ނޑު ހިޔަލުގައި ހުރުން ބޭނުމެވެ. އަފިގަ މޫލަންދެން އަފިގަ
މަސްދުވަސް ފަހުން އަންނާރުގަސް ހައްދަން   12-9އިންދާތާ  

 ބޭނުންވާ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރާށެވެ. 

 އިންދުމާއިހެއްދުން

ދޭތެރޭ    ދެގަސް  އިންދާނީ  1-8އަންނާރު  ފޫޓު   1
ދުރުމިން ހުންނަ ގަތަށެވެ. އަންނާރު އިންދަން ވަޅުކަންނައިރު 
ގަސް  ވަޅުގައި  ކަނުނު  އެއްކުރާށެވެ.  ކާދު  ނަގާފަހާ 

 އިންދުމަށްފަހު ވަޅަށްފަސްއަޅައި ވަޅު ފަރުވާލާށެވެ.

 


