
7-1 މަރުޙަލާގައި    0 ޕިޔުޕާ  ހޭދަވެއެވެ.  9-8ދުވަސް 
މިޖް  ބޮޑެތި  ޢާއްމުގޮތެއްގައި  ހޭދަވެއެވެ.  ދުވަސް 
ނުކުންނަން  އެސޮރު  ފަރާތުން  ދަށް  ފަތުގެ  ނުކުންނަނީ 

ނޑު ނެރިގެންނެވެ.    ހަދާ ލޯވަޅުން ޕިޔުޕާގެ ތޮށިގަ
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 މެންގޯ ލީފް ގޯލް މިޖްގެ ޙަޔާތުގެ ބުރު 
 ގަހަށް ލިބޭ ގެއްލުން

މާކޯނި  ޙަމަލާދެނީ  ގަސްތަކަށް  ބު  އަނ މިސޫފި 
ނުކުންނަން ކައިރިވުމުން ހިނދޫ ފަތްލާ ދުވަސްވަރުއެވެ. 
ތަންތަން  ކޮށްޕާލާ  ފަތަށް  އާލަތް  ބިސްއަޅާ  މިސޫފީގެ 
ލައްތައް  އެއަށްފަހު  ފާޅުވަންހުރެއެވެ.  ލައްތަކެއްހެން 

ފަނިތައް   ފަތްތަކުގެ  އެތެރެ ، އުންތަކަކަށް ބަދަލުވެ
އުފެދި ހަރުތަކެއް  އެތެރޭގައި  ފަތްތަކުގެ  ، ކަމުންދާއިރު 

ހަކަތަ  ކާނާއާއި  ފަތްތަކުގައި  ޒަރީޢާއިން  އަލީގެ  އިރުގެ 
މަގުފަހިވެއެވެ.   ފޭބުމަށް  ފަތް  ދަށްވެ  އުފެއްދުން 

ބޮޑެތި ގަސްތައް ،   މިގޮތުން  ޅަގަސްތައް  މަރުވެ
 ހެދިބޮޑުވުން ޢާންމު ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަވުމަށް ހުރަސްއަޅައެވެ

 ތަޢާރުފު

 Procontarinia matteianaމެންގޯ ލީފް ގޯލް މިޖް  
ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މިޖްގެ  ގެއްލުންދޭ  ބުގަހަށް  އަނ އަކީ 
ގަހުން  އެއްބާވަތެއްގެ  މިއީ  މިޖެވެ.  އެއް  ޢާންމު  އެންމެ 

ނޑަކަށް    ،ކާނާ ހޯދައިގެން އުޅޭ  2-1ބޮޑުމިނުގައި ގާތްގަ
،  ގައިގައި އަޅިދޮންކުލައެއް ހުންނަ، މިލިމީޓަރ ހުންނަ

މުޅި ގައިގައި ލޯލިތަކެއް ، ދެފިޔާގައި އަޅިކުލައެއް ހުރެފައި
ގެއްލުންދެނީ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ގަހަށް  ސޫތްޕެކެވެ.  ހުންނަ 
އަޞްލު  މިސޫފީގެ  މަރުޙަލާގައެވެ.  ފަނީގެ  މިސޫފީގެ 
ހިސާބުތަކަށް  ދުރު  މިބަލި  އިންޑިޔާއެވެ.  ވަޒަނަކީ 

ގަހުގެ ބައިތައް އެއްތަނުން ، ފެތުރެނީ ބަލިޖެހިފައިވާ ގަހާއި
ތެރޭގައެވެ.  ނަގުލުކުރުމުގެ  ތަނަށް  ކައިރި     އަނެއް 
 ހިސާބުތަކަށް ފެތުރެނީ ވައިގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ.

 ޙަޔާތުގެ ބުރު 

އަހަރަކު   ބިސްއަޅަނީ   2މިސޫފި  އުފައްދައެވެ.  ޖީލު 
ބިސްއަޅާ  އިންނަ  ފޫކޮޅުގައި  އެތެރެއަށް  ފަތުގެ  ދޫ  ހިނ
އެތެރެއަށެވެ.  ފަތުގެ  ތޮރުފައިލުމަށްފަހު  ކަށި(  ( އާލާތް 

ތަން ކޮއްޕާލާ  ކަށި  ކުދި   ،މިގޮތުން  ރަތްކުލައިގެ 
ހަފުތާއެއްގެ  އަދި  ފާޅުވަންހުރެއެވެ.  ލައްތަކެއްހެން 

މިގޮތުން ފަށައެވެ.  އުފެދެން  އުންތައް   4-3  ،ތެރޭގައި 
ތުއްވުމަށް  ، މިލިމީޓަރަށް މިއުންތައް ބޮޑުވެއެވެ. ބިސް ފީވެ

 ދުވަސް  ހޭދަވެއެވެ.  އަދި  ފަނީގެ މަރުޙަލާގައި    3-4

       

 މްެނޯގ ީލފް ޯގލް ިމޖް 
Mango leaf gall midge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ހެލްތް މެނޭޖްމަންޓް 
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2017 
 3339229/  3339220ފޯން: 



ބޯޑު   ދޫ  ރީނ ތަތްލަވާ   . ބޭންޑް( ށ ސްޓިކީ  ޔެލޯ  ( :
ނޑެއް    02× 02 ސެންޓިމީޓަރުގެ ރީނދޫ ސަންދަރޯސްގަ

)ރީނދޫ ހަމެއްގެ ފޮތިވަރެއް( ގައި އަލި ގިރިސް ނުވަތަ 
ޑެއް  ނ ރަބަރުގަ އަލި  ގުޅި  އުނ ވެސްލިން 
ޑެއްގައި  ނ އޮފިގަ ތިރީ  ގަހުގެ  ދެން  ހަރުކުރުރާނީއެވެ. 

 އަވިނުދޭގޮތަށް މިރީނދޫ ބޯޑު ހަރުކުރާނީއެވެ.  
 . ބަޔޮލޮޖިކަލް ކޮންޓްރޯލ4ް

ޤުދުރަތީ  ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި  މިސޫފި  ޙަޔަވީގޮތުން 
ބޭނުންކުރެއެވެ.   ފަނިފަކުސަ  ބެލެވޭ  ގޮތުގައި  ހަތުރުންގެ 

 -މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ބާވަތްތަކަކީ:
 

Chrysonotomyia 

pulcherrima 
 
 
 
 

Synopeas procon 

 

 

 
Inostemma oculare 

 ގަހަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރެވެއެވެ.
 )ގަހަށް ޖަހާ ބޭސް ބޭނުންކުރުން(. ކެމިކަލް ކޮންޓްރޯލ2ް

ސިސްޓެމިކް  ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި  މިސޫފި 
އެއް  ބޭސް(  މަރާ  ފަނިފަކުސަ  ( އިންސެކްޓިސައިޑް 
ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން މާނުކުންނަން ކައިރިވުމުން 
ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ހިނދޫ ފަތްތައް ލުމާއެކު ތަޔާމެތޯޒާމް 

thiamethoxam    ްނުވަތަ ޑައިމެތޮއޭޓdimethoate 
އިންސެކްޓިސައިޑެއްގެ  ބޮޓެނިކަލް  ސްޕްރޭކުރެވިދާނެއެވެ.
ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.  ހިތިތެޔޮ(  ( އޮއިލް  ނީމް  ގޮތުގައި 

ގޮތަކީ ބޭނުންކުރާނެ  ހިތިތެޔޮ  ލީޓަރު   1، މިގޮތުން 
ފެނަށް   3ސައިބޯނި  އެޅުމަށްފަހު   0 ހިތިތެޔޮ  އެމްއެލް 

ނުވަތަ  ހަލުވައިލާށެވެ. ބާރަށް  ކުރިން  ސްޕްރޭކުރުމުގެ 
 100ލޮނުމެދު ތެޔޮވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން  

ޗަސްކޮށްލުމަށްފަހު   ލޮނުމެދު  0ގުރާމު  . ލީޓަރު   5
ތެރޭގައި   އޮއިލްގެ  ވައިޓް  ނުވަތަ  އޮއިލް   1މިނެރަލް 

މިތަކެތި  ދެން  ބަހަށްޓާށެވެ.  ދުވަސްވަންދެން 
1ފުރާނާލުމަށްފަހު   އަދި   0 އެއްކުރާށެވެ.  ފެނާ  ލީޓަރު 

 ރަނގަޅަށް އެކުވަންދެން ވަރަށް ބާރަށް ހަލުވާލާށެވެ.
 )އާލާތް ބޭނުންކުރުން(:. މެކޭނިކަލް ކޮންޓްރޯލް 3

އަލި ސަންދަރޯސް   : )ލައިޓް ޓްރެޕް( ހ. އަލި ދަންތުރަ  
ޖަގެއްގެ ތެރެއަށް ދިއްލޭ ބޮތްކެއް ނުވަތަ ފުޅި ބައްތިއެއް 
، ލުމަށްފަހު އަލި ގިރިސް ނުވަތަ ވެސްލިން އުނގުޅާފައިވާ

0 2 ×0 ޖަގުގެ   2 ނޑެއް  ރަބަރުގަ އަލި  ސެންޓިމީޓަރުގެ 
ތިރީ  ގަހުގެ  ދެން  ހަރުކުރާނީއެވެ.  އެއްފަރާތުގައި 

ނޑެއްގައި އަވިުނދޭގޮަތށް ޖުަގ ހަރުުކާރނީއެެވ.                                  ޮއފިގަ

ފަތްތައް    ގެއްލުންދީފައިވާ  މިސޫފި  އަދި  ބޮޑަށް 
ޢައިބުވެ  އަދި   ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ކުރިތަކުން 
މަތިވަރު  ގަހުގެ  ނަތީޖާއަކީ  ނުނުކުތުމުގެ  މާކޯނި  

ލިބޭ ، ދަށްވުމެވެ. މިސޫފީގެ އާބާދީ ގިނަވެ އެއިން 
ފަތްތައް މައްޗަށް އޮޅި  ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން ގަހުގެ 
ދޫ  ހިނ ނުވަތަ  މަރުވެއެވެ.  ކުރި  ގޮފިތަކެއްގެ  ހުރިހާ 
ފަތްތަކަށް ރޫއަރާ ފަތްތައް ހަރުވުމުގެ ކުރިން ފައިބައެވެ. 
ފަތްތަކުގައި  އުފެދިފައިވާ  އުން  ޢަދަދަކަށް  ގިނަ  އަދި 

އެންތްރަކްނޯސް ފުލުގެ ޖަރާސީމް އަށަގަނެއެވެ. މިގޮތުން  
ޖައްވުގެ  ކުރަނީ  ބޮޑަށް  ގަހަށް  ގެއްލުން  މީގެ 
ތެތްފިނިކަމުގެ ނިސްބަތް މަތިކޮށް ހުންނަ ހިސާބުތަކުގައި 

ބަދަހިވުމާއެކުވެސް   ،ގަހުގެ ތިރީ ބައިން އޮފިތައް ގިނަވެ
 ފުދޭވަރަކަށް ގަސްކޮށައި ނުހެދުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

 ސޫފި ކޮންޓްރޯލްކުރުން
ޕެސްޓް(  ( އާފާތް  ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި  މިސޫފި 
ޑުތައް  ނ މިންގަ ތަފާތު  ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ 

 ބޭނުންކުރެވެއެވެ.
ކޮންޓްރޯލް  1 ކަލްޗަރަލް  އިންދާ. ގަސް   ،ހައްދާ  ،)

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން(:  
ޖެހުމުގެ  މިބަލި  ބޭއްވުމުން  ސާފުތާހިރުކޮށް  ގަސްދަށް 
ދަށަށް  ގަސް  މީގެއިތުރުން  ކުޑަވެއެވެ.  ފުރުޞަތު 

ހުންނަ ހޮވައި ، ވެރިފައި  ފަތްތައް  ބަލިޖެހިފައިވާ 
އެޅޭ  ބޮޑުވުމަށް  އާބާދީ  މިސޫފީގެ  އަންދާލުމަކީ 
ލިބޭނެހެން  އަވި  ތެރެއަށް  ގަހުގެ  އަދި  ހުރަހެކެވެ.
 ފުދޭވަރަކަށް ގަސް  ކޮށައިލުމުން  މިސޫފީގެ ސަބަބުން


