
কাইপ া ফাঙ্গি 
ককযার
মূল্য- ৬০০ টাকা

২৫০ ঙ্গমঙ্গল্ 



ছত্রাকজঙ্গিত করাগ সংক্রমি

ছত্রাক সবপেপয কবঙ্গি উঙ্গিপে  যাপ াপজি গঠি কপর এবং উঙ্গিপের ঙ্গবঙ্গিন্ন মারাত্মক করাপগর জিয োয়ী

ছত্রাক উঙ্গিপের ককাষ গুঙ্গল্পক ক্ষঙ্গতগ্রস্থ কপর

ছত্রাপকর সংক্রমপের উত্সগুঙ্গল্ হল্ সংক্রাঙ্গমত ব়ীজ, মাঙ্গট, ফসপল্র ধ্বংসাবপিষ, ঙ্গিকটবতী আগাছা ইতযাঙ্গে



ছত্রাকজঙ্গিত করাগ সংক্রমি

ছত্রাক বাতাস এবং জপল্র দ্বারা ছঙ্গ়িপয  প়ি এবং দূঙ্গষত মাঙ্গট, প্রাে়ী, শ্রঙ্গমক,
যন্ত্র াঙ্গত, সরঞ্জাম, োরা এবং অিযািয উঙ্গিপের মাধ্যপমও ছঙ্গ়িপয  প়ি

এগুঙ্গল্ কটামাটার মপতা প্রাকৃঙ্গতক প্রারপের দ্বারা এছা়িা ফসপল্র ছাাঁটাই, ফসল্ কাটা, ঙ্গিল্াবৃঙ্গি, ক়ীট তি, 
অিযািয করাগ  এবং যন্ত্র দ্বারা সৃি ক্ষতগুঙ্গল্র মাধ্যপম উঙ্গিপে প্রপবি কপর



সাধ্ারে ছত্রাকজঙ্গিত করাপগর কারপি ফসপল্র ক্ষযক্ষঙ্গত

সাো কফাস্কা / সাো মঙ্গরো 
(আল্বুপগা কযাঙ্গিডা)

ক্লাবরূট
(প্লাজপমাঙ্গডওপফারা ব্রাঙ্গসকা)

ফুসাঙ্গরযাম উইল্টস এবং রটস (এফ 
কসাল্াঙ্গি এবং এফ অঙ্গিস্পরম সহ 
ঙ্গবঙ্গিন্ন ফুসাঙ্গরযাম প্রজাঙ্গত)

 াউডাঙ্গর ঙ্গমল্ঙ্গডউস (ঙ্গকছু প্রজাঙ্গত ঙ্গিঙ্গেিি ফসল্ বা 
ফসপল্র  ঙ্গরবারগুঙ্গল্পতই স়ীমাবদ্ধ  াপক)

ঙ্গরপজাকপটাঙ্গিযা রটস (রাইপজাকপটাঙ্গিযা কসাল্াঙ্গি) 
- সাধ্ারে  ঙ্গরস়ীমা, কল্টুস এবং ব্রাঙ্গসকাস

ডাউঙ্গি ঙ্গমল্ঙ্গডউজ ( ৃ ক প্রজাঙ্গত ঙ্গিঙ্গেিি 
ফসপল্র  ঙ্গরবারগুঙ্গল্পক ক্ষঙ্গত কপর) 



উঙ্গিপে ছত্রাপকর সংক্রমে প্রঙ্গতপরাধ্ করপত এপস কগপছ 

ককিা ইিাঙ্গিপজর ততঙ্গর

কাইপ া ফাঙ্গি ককযার



কাইপ া ফাঙ্গি ককযার

কাইপ া ফাঙ্গি ককযার-  াউঙ্গড ঙ্গমল্ঙ্গডউ, ব্ল্যাক 
স্পট, ডাউঙ্গি ঙ্গমল্ঙ্গডউ, অযািথ্রাকপিাজ, মঙ্গরে, 
ঙ্গল্ফ স্পট, কবাঙ্গিঙ্গটস, সুই মঙ্গরো, স্কযাব,  

এবং ঙ্গট  ব্ল্াইট, এবং আল্টিাঙ্গরযা সহ ঙ্গবঙ্গিন্ন 
ছত্রাকজঙ্গিত করাগ প্রঙ্গতপরাধ্ ও ছত্রাক 

ঙ্গিযন্ত্রপে উ কার়ী

১০০% তজব 
ছত্রাকিািক 



কাইপ া ফাঙ্গি ককযার

িারপতর  ংগাম গাপছর ব়ীজ ক পক 
উপতাঙ্গল্ত, কতল্ঙ্গট কবি কপযকঙ্গট ঙ্গতক্ত 
ফ্ল্যাপিািপযড গুপি সমৃদ্ধ যা উঙ্গিপের 

প্রঙ্গতপরাধ্ ক্ষমতা বৃঙ্গদ্ধ কপর

কাইপ া ফাঙ্গি ককযাপর রপযপছ কযারািজা



রাসাযঙ্গিপকর  ঙ্গরবপতি কাইপ া ফাঙ্গি ককযার বযবহাপরর উ কার়ীতা

মঙ্গরো, ব্ল্াইট,  ো, সযাাঁতপসাঁপত কফল্া, জ়ীবােু ছত্রাক এবং িাইরাল্ করাপগর জিয অতযন্ত কাযযকর

প্রায সব ধ্রপের ছত্রাকজঙ্গিত করাগ 
ঙ্গিযন্ত্রপের জিয বাঙ্গ়ির বাগাি এবং কৃঙ্গষপত 

বযবহাপরর জিয খুবই িাপল্া।

•  রজ়ীব়ী এবং ে়ীর্যস্থায়ী ক়ীট তি ঙ্গিযন্ত্রপে
সহাযতা কপর। 



ঙ্গকিাপব কাজ কপর?

করঙ্গঞ্জি কযারািজা কতপল্র প্রধ্াি সঙ্গক্রয উ াোি। এঙ্গট অযাকারাইড ও ক়ীটিািক ঙ্গহসাপব 
কাজ কপর। করঙ্গঞ্জপি িাইঙ্গিঙ্গফপকিি ইিঙ্গহঙ্গবটঙ্গর তবঙ্গিিয রপযপছ

কে করার  র এঙ্গট  াতার তল্পেি  যযন্ত ছঙ্গ়িপয  প়ি, এঙ্গট একঙ্গট প্রঙ্গতপরাধ্ক ঙ্গহসাপব 
কাজ কপর, এঙ্গট জ়ীবােু-িল্ গঠপি বাধ্া সৃঙ্গি কপর

এঙ্গট ছত্রাক জঙ্গিত সংক্রমপির ঙ্গবরুপদ্ধ খুবই কাযযকর  ািা াঙ্গি এঙ্গট 
ঙ্গসপিরঙ্গজট ঙ্গহসাপবও কাজ কপর 



উ কার়ীতা

ছত্রাকজঙ্গিত করাগ 
ঙ্গিযন্ত্রে কপর

 ুিরুত্থাি এবং 
অবঙ্গিিাংি জঙ্গিত সমসযা 

সৃঙ্গি কপর িা

উঙ্গিপের বৃঙ্গদ্ধপত 
সহাযতা কপর

উঙ্গিে প্রঙ্গতপরাধ্ ক্ষমতা
বৃঙ্গদ্ধ কপর 



অিযািয উ কার়ীতা

জ়ীবােুঙ্গবপযাজয

 ঙ্গরপবি বান্ধব

 ঙ্গরপবিগত 
বন্ধুত্ব ূেয

িি-ফপটাপ াটঙ্গিক

স্তিয ায়ী প্রাে়ী এবং 
 াঙ্গখপের জিয ঙ্গিরা ে

উঙ্গিে, ফল্ এবং ফসল্পক কেয 
সপবযাতম সুরক্ষা



প্রপযাগ প্রিাল়্ী

 ২-৩ ঙ্গমঙ্গল্ কাইপ া ফাঙ্গি ককযার / প্রঙ্গত ১ ঙ্গল্টার জপল্ ঙ্গমঙ্গিপয বযবহার করপত হপব। 

 বযবহাপরর আপগ িাপল্ািাপব ঝাাঁঙ্গকপয ঙ্গিপত হপব। 



প্রপযাপগর ঙ্গিপেিিিা

প্রঙ্গতপরাধ্ক ঙ্গহসাপব, করাপগর সোবিা িা যাওযা  যযন্ত এঙ্গট ৭ ক পক ১৪ ঙ্গেপির সমযসূে়ীপত 
প্রপযাগ করা উঙ্গেত

উ ঙ্গস্থত করাগ ঙ্গিযন্ত্রে বা করাপগর সোবিা িা যাওযা  যযন্ত কাইপ া ফাঙ্গি ককযার ৭ ঙ্গেপির সমযসূে়ীপত 
প্রপযাগ করুি

তার পর করাগঙ্গট যাপত  ুিরায সংর্ঙ্গটত িা হয তার জিয ১৪ ঙ্গেপির সমযসূে়ীপত কে করা োঙ্গল্পয কযপত হপব।   
করাগঙ্গট প্র ম ধ্রা  ়িপল্ প্রপযাগ করুি। করাপগর সোবিা িা যাওযা  যযন্ত প্রপযাগ োঙ্গল্পয যাি। 



কযাগাপযাপগর ঙ্গঠকািা

Keva Industries 
Level 2, Prestige Omega, No. 104,

EPIP Zone, Whitefield,

Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org



ধন্যবাদ


