ދިނުމުންނެވެ.

ރެސިޕީ

ބަރަބޯ ވެލަށް ގެއްލުންދޭ ފަނިފަކުސާގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން އެންމެ

ޕަމްކިން އިން އަރެންޖް

ފާހަގަ ކަށްލެވެނީ ޕަމްޕ ކިން ބީޓަލް ނުވަތަ އަރެންޖް ދޫންޏެވެ .މި

ބަރަބޯ

ދޫނި ކަންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ މިރުސް ބޭސް ނުވަތަ
ދުންފަތު ބޭސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.
ހާލަތެއްގައި

ކާބްރިލް

ފަދަ

ކަންޓްރޯލް ނުވެއްޖެ

އިންސެކްޓިސައިޑެއް

ސްޕްރޭ

ކުރެވިދާނެއެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

Cucurbita moschata

 011ގްރާމް ބަޓާނާ (ބަޓަރނަޓް ބަރަބޯ)
އ
 8މޭގުމަތީ ސަމުސާ މާމު ި

 011ގްރާމް ބަރަބޯއިން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ކާނާގެމާއްދާތައް.

 0އަރެންޖުގެ ހުތް
 0/8ސައިސަމުސާ އިގުރު

ފެޓް

 1.0ގްރާމް

ޕަޓޭސިއަމް

 041މިލިގްރާމް

ކާބޯހައިޑްރޭޓް

 6ގްރާމް

ހަކުރު

 8.2ގްރާމް

ޕްރަޓީން

 0ގްރާމް

ތެރެއަށް ރީތިކަށް ފިޓުވާގަތަށް ބަޑެތި ކަށެވެ .މާމުއި،

ވިޓަމިން A

071%

އަދި އަރެންޖު ދިޔަ ރަނ ގަޅަށް އެއްކަށްލުމަށްފަހު ޓްރޭއަށް

ވިޓަމިން C

01%

ވިޓަމިން B-6

1%

އަޔަން

4%

ކެލްސިއަމް

8%

މެގްނީސިއަމް

0%

 0ކަޕްކޭކް ފިހާ ވަރުގެ ކުޑަ ޓްރޭއެއް

ތައްޔާރުކުރާނެގަތް
ތަށިމެށުމަށްފަހު ބަޓާނާ ފަތިކަށް ކަށާލާށެވެ.

ކަށާނީ ޓްރޭ
އިގުރު

އަޅާފައި ހުރި ބަރަބޯކަޅުގެ މައްޗަށް އައްސާލާށެވެ.
މައިކަރަވޭވްގެ ”ހައި“( )011%ގައި ނަމަ  2-1މިނެޓާ ދޭތެރޭ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:

ތައްޔާރު ވާނެއެވެ .އާދައިގެ އަވަނުންނަމަ  0 2 1ޑިގްރީގައި

ނ
ގ އެކްސްޓެންޝަން އެންޑް އެޑެޕްޓިވް ރިސަރޗް ސެކްޝަ ް
ޓްރެއިނިން ް
ފޯން  3339232 ,3339264 :ފެކްސް 3326558 :
އީމެއިލް agri@fishagri.gov.mv :
ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ
ފޯން  6520076 :ފެކްސް 6520076 :

 41-01މިނެޓާ ދޭތެރޭ ތައްޔާރު ވާނެއެވެ.

މ ިނ ިސ ްޓ ްރ ީ އ ަފ ް ފ ިޝ ަރ ީގ ް އ ެނ ްޑ ް އ ެގ ްރ ިކ ަލ ްޗ ަރ 2015

ތައާރަފް

ބިންތައްޔާރުކުރުން

ބަރަބޯ ގިނައިން ހައްދާ އުޅެނީ ފަސްގަނ ޑު މަޑުބިން
ފެންހިލޭ ބިންބިމުގައި ބަރަބަލެއް

ބިމުގައެވެ .ފެންހެދޭ،

ކުރިތަކުގެ ދަށަށް ހުއި ނުވަތަ ފަންއަޅާފައި ބަހައްޓާށެވެ.

އިންދަން ގަސްދުކުރާ ބިމުގައި،
 x2 2ފޫޓު،

އަނ ގަމަތީގައި

ފުންމިނުގައި  0.1ފުޓް ހުންނަވަރަށް ވަޅު

ގަދައަވިން

އެއިރުން

ސަލާމަތްކަށްދިނުމާއެކު

ހިފެހެއްޓުމަށް ބާރަކަށްވެއެވެ.

ފެން

އަދި ކުރިތައް ވަޅޯވުން

ކުޑަވާނެއެވެ.

ބަރަބަލަކީ ވަރަށްގިނަ ބޭނުންތަކަށް ފުދޭ

ތައްޔާރުކުރާށެވެ .ވަޅަށް ކާދާއި އަޅި އެއްކަށްފައި އަޅާށެވެ.

މަސްހުނި ހެދުން،

އަޅިއަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ .މީގެ ސަބަބުން ވަރަށް

ވެޔަގަނ ޑު ހެދެންފެށުމުން ގިނަވެގެން ދެކުރި

ހަލުވާހެދުން ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ވެސް

ގިނަ

ބާރު

ކެނ ޑުން

ބޭނުންކުރެއެވެ .ބަރަބަލަކީ ގަހަރު ސާފުކަށްދޭ އަދި އޭގެ އަށް

އިތުރުކަށްދެއެވެ .ވަޅުތައް ކަންނައިރު ނެގޭ ކަޅުފަހުން ގަލާއި،

ރަނ ގަޅުވާނެއެވެ .މިހެން ހެދުމުން ވެޔަގަނ ޑު ވަރުގަދަވެ

ބަލުގެ ބޭހަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ .އަދި މީގެ އިތުރަށް

މޫ ނަގާށެވެ.

ކަޅުފަހާއި ކާދު އެއްކުރުމަށްފަހު ކަނުނު

އަޅާ ބަރަބޯ ބަޑެތިވާނެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ވެޔަގަނޑު ބިމުގައި

ބަރަބޯ ވެލުގެ ކުރިޗިސްކަށްގެން ނަގާ ދިޔަ ހޫނުކަށްގެން،

ވަޅުތަކަށް އަޅާށެވެ .ވަޅުގަނ ޑަށް ފަސްއަޅާފައި ހުންނައިރު

ދުއްވުމުންވެސް

ލިބުން

ކަންފަތުގައި ރިއްސުމުގެ ފަރުވާއަކަށް ބޭނުންކުރެވެއެވެ.

ވަޅުގަނޑު މުޅިން ނުފުރާ  0އިންޗިހާތަން ބަހައްޓާށެވެ.

އިތުރުވާނެއެވެ .އަދި ވެޔަގަނ ޑު ވަޔާތަޅާ،

ނުހެއްދެއެވެ.

އެއްޗެކެވެ .މިގަތުން ރިހަކެއްކުން،

ބަލިތަކުން

ގަސްތައް

ދިފާއު

ކުރުމުގެ

ބަހައްޓާފައި

އެކުރިން

ފަޅާ

ވެޔަގަނ ޑު

ކަފިކުރިތައް

ވަރުގަދަވެ

ކާނާ

ހަލާކުވުންވެސް

ދުރުވާނެއެވެ.

މުޑުވައް ހޯދުން
މުޑުވައް ހޯދާނީ ބަލިނުޖެހި ރަނ ގަޅަށް ހެދޭ
ވެލަކުންނެވެ .މިފަދަ ވެލަކުން ރަނ ގަޅު ބަރަބަލެއް ހޯދައި
އަށްތައް ނަގައިފައި ފެނުން ސާފުކަށްލުމަށްފަހު ހިޔަލުގައި
ބަހައްޓައިގެން
ގިނަދުވަހު

ރަނ ގަޅަށް

ހިއްކާލާނީއެވެ.

ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި

އަޅިކަޅަކާ

ރަނ ގަޅުވާނެއެވެ.

މިއަށްތައް
އެއްކަށްލުމުން

އަށް އިންދައިގެން ބަރަބޯ ހެއްދުމުގެ

އިތުރުން ކުރި އިންދައިގެންވެސް ހައްދައެވެ .އިންދުމަށްޓަކައި
ހޯދާނީ ޅަކުރިއެވެ .ގާތްގަނ ޑަކަށް  8ފޫޓް ދިގުމިނުގެ ކުރި
ހޯދުމުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

ގަސްގަނ ޑު އެއްވަރު ކަށްލުމަށްފަހު ކަންމެ ވަޅެއްގައި 4

ބަލި އަދި ފަރުވާ

ނުވަތަ  6އަށް އިންދާށެވެ .ގަސްތައް ފަޅައިގެން  0ފަތް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންމުކަށް ބަރަބޯ ވެލަށް ޖެހޭ ބަލިތަކުގެ

ނުވަތ  4ފަތްލުމުން އޭގެތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅަށް ހުރި 0

ތެރޭގައި ޑައުނީ މިލްޑޫ ،ޕައުޑަރީ މިލްޑޫ ،އާރ ލީ ބްލައިޓް،

ނުވަތަ  4ގަސް ބަހައްޓާފައި ދެންހުރިގަސްތައް އުފުރާލާށެވެ.

ލޭޓް ބްލައިޓް،

ފިއުގޭރިއަމް ވިލްޓް އަދި އެންތްރެކްނޯސް

އުފުރާލި ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން ރަނ ގަޅަށް ހުރިގަސްތައް ނަގާ،

ހިމެނެއެވެ .މިހުރިހާ ބައްޔަކީވެސް ފަންގަސްގެ ގަރީއާއިން

ވަޅުތަކުގައި

ކަޕަރ

އަށްއިންދި

ވަޅުތަކުގެތެރޭން

އިންދިދާނެއެވެ.

ގަސްނުފަޅާހުރި

ޖެހޭ ބައްޔެވެ .އެހެންކަމުން ބަލީގެ ކުރީކަޅުގައި

ކުރިއިންދައިގެން ހައްދާނަމަ ހޯދައިފައިވާ

ފަންގިސައިޑެއް ބޭނުންކުރުމުން ބަލި ކަންޓްރޯލް ކުރަން

ކުރިތަކުން އެންމެ ހަރުކަށްހުރި ފަތްތައް ކަނ ޑާލާށެވެ .ދެ

ފަސޭހަވެއެވެ .ބަރަބޯ ވެލަށް ދިމާވާ އެހެނިހެން މައްސަލަ

 6އިންޗި ވަޅުލާށެވެ.

ތަކުގެ ތެރޭގައި ކާނާ މަދުވުމުން ދިމާވާ މައްސަލތައް ހައްލު

ކުރިތައް ވަޅުލާނީ ކުޑަކަށް ކައްޗަށެވެ .ކުރިތައް އިންދުމަށްފަހު

ކުރެވޭނީ އެފެންނަ އަލާމާތާކާއި ގުޅޭގަތަށް ބަލައިގެން ކާނާ

އިންޗި ފުންމިނުގައި ކުރިގަނ ޑުން

