
 ތަޢާރަފްް
ކިޔާް ކޮލޮކޭސިއާް ފައިޓޮޕްތޮރާް އަކީް ބްލައިޓްް ލީފްް ޓަރޯް
ފަންގަސްއަކުންްއަލަގަހަށްްޖެހޭްފަންގަސްްބައްޔެކެވެ.ްބޯކޮށްް
ވާރޭވެހުމާއިްތެތްބޮޑުވުމުގެްސަބަބުންްމިްބަލިްވަރަށްްބާރަށްް
އެކިް އެކިދުވަސްވަރުް މުޅިއަހަރުތެރޭް މިގޮތުންް ް ފެތުރެއެވެ.

 މިންވަރަށްްފެތުރެމުންދެއެވެ.ްް
 
 
 
 
 

 ބަލީގެއަލާމާތްް
ހުންނަް ވަށްބުރަކަށްް ނިޝާނަކީް ފުރަތަމަް ބަލީގެް މިް
ފެންނާނީް މަތީފަރާތުންް ފަތުގެް މިލައްތައްް ް ލައްޖެހުމެވެ.
ފެންފޮޅެއްް ފެންނާނީް ދަށްފަރާތުންް ް މުށިކުލައިގައެވެ.
ފެންތިކިތައްް ފަތުގައިް ފެށެނީް ފުރަތަމަް ބަލިް ް ފަދައިންނެވެ.
ފަންގަސްް މިް ދެންް ް ތަންތަނުންނެވެ. ހުންނަް ހަރުލާފައިް
ސްޕޯރސްްގިނަވެްލައްތައްްްތަފާތުްބައްޓަމަށްްބޮޑެތިވަމުންް
މުށިކުލައިގައިް ހުންނާނީް ފެންނަންް ލައްތައްް އޭރުންް ް ދެއެވެ.
ލައްްވަށައިގެންްރީނދޫކުލައިގެްބޯޑަރެއްްލެވިފައެވެ.ްދެންްމިް
ފަތުގެް އަވަހަށްް ވަރަށްް ބޮޑެތިވަމުންގޮސްް އެކުވެް ލައްތައްް
މިް ް ހަލާކުވެއެވެ. މުޅިންހެންް ފަތްް ފެތުރިް ބޮޑުބަޔަކަށްް
ސަބަބުންް އާލާވަމުންދިއުމުގެް ގިނަވެް ފަންގަސްް ބަލިޖައްސާް
ވަށައިގެންްް ލައްް ބޯޑަރެއްް ކުލައިގެް ހުދުް ހަނިް އުފެދޭް
ވަރަށްް ފެންނާނީް ސާފުކޮށްް ް ހުންނާނެއެވެ. ފެންނަންް

 ހެނދުނުގެްވަގުތުގައެވެ.ް

ލައްތަކުގެްމެދުންްރީނދޫްރަތްކުލައަކަށްދާްފެންތިކިކަހަލަްދިޔާް
ދެންް ް ފާޅުވާނެއެވެ. މެދުތެރެއިންް ލައްތަކުގެް ތިކިތަކެއްް
މިތިކިތައްްްހިކުމުންްކަޅުްމުށިކުލައަށްްބަދަލުވެްހަރުވާނެއެވެ.ް
ފާވާނެއެވެ.ް އަލަް ސަބަބުންް ބަލީގެް މިް ޑުމަށްފަހުް ނ ކެ އަލަް
ޑުް ނ އަލަގަ ފެންނާނީް ފަސޭހައިންް ހުންނަތަންް ފާވެފައިް

 ބުރިކޮށްލުމުންނުވަތަްފަޅާލުމުންނެވެ.ް

 

 

 

 ލިބޭްގެއްލުން

ވަރަށްް ބޮޑެތިވަމުންގޮސްް އެކުވެް ލައްތައްް ޖަހާް ފަތުގައިް
ފަތުގެް ހަލާކުވެް ފަތްތައްް ފެތުރިް ބޮޑުބަޔަކަށްް ފަތުގެް އަވަހަށްް

ްް ހަލާކުނުވެ މިގޮތުންް ް މަދުވެއެވެ. 4ޢަދަދުް ދުވަހަށ0ްްްް
ްް ްމ20ްްްިހުންނަންޖެހޭްފަތެއް ދުވަހުގެްތެރޭގައިްހަލާކުވެއެވެ.

ނޑުްކުދިްވުމާއެކު ނޑަކަށްް، ބަލީގެްސަބަބުންްއަލަގަ ގާތްގަ
ް% 4އުފެއްދުންތެރިކަމުގެް އަލ0ްްްަ އަދިް ް ދަށްވެއެވެ.

ނޑުްހަރުވެްމުށިކުލައިގެްލައްޖަހާްް ނޑުމަށްފަހުްއަލަގަ 7ް-10ކެ
ފާވެފައިް ް ފާވެއެވެ. މުޅިންް ޑުް ނ އަލަގަ ތެރޭގައިް ދުވަހުގެް
ޑުް ނ އަލަގަ ފެންނާނީް ގަޅަށްް ރަނ ފަސޭހައިންް ހުންނަތަންް

 ބުރިކޮށްލުމުންްނުވަތަްފަޅާލުމުންނެވެ.ްް

 ޓާރޯްލީފްްބްލައިޓް

Taro Leaf Blight 

 ޕްލާންޓްްއެންޑްްއެނިމަލްްހެލްތްްމެނޭޖްމަންޓްް

 މިނިސްޓްރީްއޮފްްފިޝަރީޒްްއެންޑްްއެގްރިކަލްޗަރ
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 ކޮންޓްރޯލްކުރުންް 

މިބަލިްބޮޑުވަރުވުމުންްކޮންޓްރޯލްުކރަްއުނދަގޫވާނެއެވެ.ް
ނަމަވެސްްބަލިންްދިފާޢުވުމަށާއިްކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްްތިރީގައިް

 މިވަނީްއެޅިދާނެްބައެއްްފިޔަވަޅުތަކެވެ.

 ްިބަލިްނުޖެހޭްނުވަތަްެޖހުނަސްްޮބޑުވަރުްނުވެްހުރ
 ގަސްތަކުންްނިރުްއިންދައިްއާލާްކުރުން.

 ްްްހަފުތާކުްއެއްފަހަރުްއަލުންްއިްނދާފައިވާްނިރުތަކުނ
ބަލީގެްއަސަރުްފެނޭތޯބަލާްބަލިެޖހިފައިވާްފަތެއްް

ނޑާްއަންދާލުން.ްއާދަކޮށްް ފެނިއްޖެނަމަްއެފަތްްްކަ
މިކަންްކުރިއަށްްގެންދިއުމަކީްވަރަށްްމުހިންމުްކަމެކެވެ.ް
މިގޮތަށްްކަންތައްކުރުމުންްބަލިްެފތުރުމަށްްވަރަށްްބޮޑަށްް

 ހުރަސްްއެޅޭނެއެވެ.ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް
 ްްބަލިޖެހިފައިވާްގަސްތަކުގެްވައިދަްށފަރާތުގައިްއަލަގަސ

 ނުއިންދުންް
 ްްއިންދާނިރުތަކުގައިްފަތްްުނބެހެްއޓުނ 
 ްާބޮޑަށްްބަލިޖެހިފައިވާްގަސްގަހުންްވެސްްބޮޑުވަރުވެފައިވ

ނޑާްމިފަތްތައްްއެންުދން  ފަތްތައްްކަ

 ްްނޑުތެރެއަށްްނޭޅުނ ނޑާފައިްދަ  ފަތްތައްްކަ
 ްުނޑުމަށްފަހ ބޮޑަށްްބަލިޖެހިފައިވާްގަސްގަހުންްފަތްކެ

ނޑަންްބޭނުންކުރިްވަޅިްުނވަތަްކަތުރުްރަނގަޅަށްް ފަތްކަ
ސާފުނުކޮށްްއަލަށްްއިންދާފައިވާްގަސްގަހަށްްބޭނުންް

 ނުކުރުން.

 ްްބޮޑަށްްބަލިޖެހިފައިވާްގަސްތަކުގެެތރޭގައިްމަސައްކަތެއ
ކުރަންވާނީްބަލިނުޖެހޭްނުވަތަްަބލިްމަދުްގަސްތަކުގެް
 ތެރޭގައިްކުރަންޖެހޭްމަސައްކަތްްނިންމުމަށްފަހުގައެވެ.

 ބަލިްފެތުރޭގޮތް

މިްބަލިްފަތުގެްއެކިްހިސާބަށާއިްއެހެންްއަލަްގަސްގަހަށްްފެތުރެނީް
ފަތިހުގެްފިނިންްއުފެދޭް، ވާރޭފެންްތިކިތަކުންނާއި، ވަޔާއި

ފެންތިކިތަކުންނެވެ.ްމިްފަންގަސްއަށްްބޭނުންވާްޓެންޕަރޭޗަރްއާއިް
ފެތުރޭލެއްް ބަލިް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަް ތެތްކަންް ވައިގެް
އަލަނިރުތަކުގެް ޑުމަށްފަހުް ނ ކެ އަލަް ފަންގަސްް މިް ް އަވަސްވެއެވެ.

މަދުވެގެންްް އެންމެް ފަތްތަކުގައިް ހަފުތާވަންދެނ3ްްްްކުރީގެް
ވެސްް އިންދުމުންް ނިރުތައްް މިް އެހެންކަމުންް ް ދިރިއުޅެއެވެ.

ނޑަށްްމިްބަލިްފެތުރެއެވެ.ްމިނިރުތައްްް ހަފުތާގެްތެރޭގައ3ްްްިއަލަދަ
ސްޕޯސްް ހުންނަް ފަތުގައިް ޒަރީޢާއިންް ފެނުގެް އިންދުމަށްފަހުް
ބަލިް މިް ޑުގައިް ނ އަލަގަ ބިމަށްފޭބުމުންް ް ޑިތަކެއް( ނ ކު (
ފީވެް ޑުް ނ އަލަގަ ޑުމަށްފަހުް ނ އަލަކެ ދެންް ް އަށަގަނެއެވެ.

 ހަލާކުވެއެވެ.ް

 

 

 

 ބަލީގެްއަސަރުްގަހަށްފޯރާގޮތް

ްް ފަތްތައް ގަޅުް ރަނ ސިއްޙަތުް 4އަލަގަހުގެް ދުވަސ0ްްްް އަކަށްް
ނަމަވެސްް ް ހުރެދާނެއެވެ. މަރުނުވެް ނުވަތަް ހަލާކުނުވެް ވަންދެންް

ްް ދުވަހުގ10ްްްެްް–20ްްބަލިޖެހިފައިވާްފަތްތައްްމުޅިންްހަލާކުވުމަށް
ނޑާނުލައި ބަލިޖެހިފައިވާް، މުއްދަތެއްްނަގައެވެ.ްނިރުތަކުގެްފަތްްކަ

ނޑުގައިްފަތާއެކުް ނިރުތަކުގެްކައިރީގައިްނުއިންދާށެވެ.ްބަލިއުޅޭްދަ
ފަތްތަކަށްް އަލަށްފޮޅޭް ފަތްތަކަކީް ހުރިް ނިރުގައިް އިންދުމުންް ނިރުް

 ބަލިްފެތުރުމުގެްވަސީލަތަކަށްްވެއެވެ.

 ްނޑަށ ނޑުންްއަނެއްދަ އެްއްއަވަށުންްއަނެއްް، އެއްދަ
އަވަށަށްްއަދިްއެއްްރަށުންްއަނެއްްރަށަށްްގަސްް

 ގެންދިއުމުގައިްސަމާލުވުން.
 ް.ްގަސްތައްްމާްގާތްގާތުގައިްނުއިްނދުނ 
 
 
 
ް 
 

 ބޭކިންސޮޑާްބޭސްްްބޭނޫންކުރެވިދާނެްބަޔޯޕެސްޓިސައިޑެއްް:

 ބޭކިންސޮޑާްބޭސްްތައްޔާރުކުރާނެގޮތްް:

 ބޭނުންވާްތަކެތިް

 މޭޒުމަތީްސަމްސާްބޭކިންްސޮޑ1ްްާ

 މޭޒުމަތީްސަމްސާްކުކިންްއޮއިލ1ްްް

 ލިޓަރްފެނ4ްްް

މޭޒުމަތީްސަމްސާްތަށިދޮންނަންްބޭނުންކުރާްދިޔާސައިބޯނ2/1ްްި

 )މާމަލެމަންފަދަ(

 ބޭސްްތައްޔާރުކުރާނެްގޮތްް

ތެޔޮފޮދާއިްބޭކިންސޮޑާްއެއްކުރާށެވެ.ްއޭގެތެރެއަށްްފެންއަޅާް

 ގިރާލުމަށްފަހުްދެންްމާމަލެމަންްއެއްކޮށްލާށެވެ.

 ބޭނުންކުރާނެްގޮތްް

ދުވަހުންްއެއްދުވަހުްއަދިްބަލިްބޮޑުނަމަްހަފްތާކ10ްްުމިްބޭސްް
އެއްފަހަރުްވެސްްގަސްތަކަށްްސްޕްރޭކުރެވިދާނެއެވެ.ްމިްބޭހަކީް
މިނޫންްވެސްްތަފާތުްފަންގަސްްބަލިތަކަށްްބޭނުންކުރެވިދާނެް

 ް ބޭހެކެވެ.


