
একটি জৈব পণ্য 
যা মাটি উববরতা 

বৃটিকারক টিসাবব 
কাৈ কবর



রাসায়টিক সার প্রবয়াবের পবর মাটির উববরতা হ্রাস পায় বা পযবাপ্ত পটরমাি ফলি পাবেি িা,    

ফসবলর উপর কীিপতঙ্গ ও ররাবের আক্রমণ্ ক্রমােত রববে চবলবে, আপিার দরকার, 

রকভা এবরা বুস্টার  

রকভা এবরা বুস্টার মাটির উববরতা এবং ফলি বাোবত সািাযয কবর



রকভা এবরা বুস্টাবর পিাটসয়াম হুবমি রবয়বে যা মাটির উববরতা বাোবত সিায়তা কবর,   

এটি উপকারী বযাকটিটরয়ার বৃটি ঘিায় এবং েত্রাবকর বৃটিবত বাধা রদয়

জৈব সার 
রযািুলস রবয়বে



উপকারীতা



রাসায়টিক সার প্রবয়াবের কারবণ্ মাটির উববরতা হ্রাস পায়। রকভা এবরা বুস্টাবর পিাটসয়াম হুবমি 
রবয়বে যা মাটির উববরতা বাোবত সিায়তা কবর

পাতা আকার ও ঘিত্ব বৃটি পায়

ফসল, ফল এবং ফুবলর কমবক্ষমতা উন্নত কবর



 পাতাগুটল ক্রমশ সবুৈ িবত থাবক এবং সাবলাকসংবেবের িার বাোর সাবথ সাবথ  

 উটিদগুটল প্রবয়াৈিীয় উপাদাি সরবরাি কবর এবং ফলস্বরূপ ফসবলর উত্পাদি বৃটি পায়।

উটিবদর মূবলর েঠবির টবকাশ ঘবি



 উন্নত রঙ, স্বাদ, পবণ্যর আকার এবং ওৈবির ধারাবাটিক িার পবণ্যর চাটিদা বাোয় এবং আরও 
ভাল দাম টিবয় আসবত সিায়তা কবর

 মাটির উন্নটত ঘিায় এবং উববরতা বৃটি কবর। েত্রাক, কীিপতঙ্গ ৈটিত ররাবের আক্রমণ্ প্রটতবরাধ 
করবত সিায়তা কবর

 উপকারী বযাকটিটরয়ার বৃটি ঘিায় এবং েত্রাবকর বৃটিবত বাধা প্রদাি কবর



রকভা এবরা বুস্টার বযবিাবর ফসল ও উটিবদর রবঙর জবটচত্র উন্নটত িয়, পবণ্যর ঘিত্ব বৃটি
পায় এবং ফলি বৃটি পায়

মাটিবত েত্রাবকর বৃটি হ্রাস পাওয়ার সাবথ সাবথ ফসবল কীিপতঙ্গ ৈটিত ররাবের আক্রমণ্ও
হ্রাস পায়।
মাটির উন্নটত ও সংরক্ষবণ্র ৈিয 5 বের সময় প্রবয়াৈি।
মাটির উন্নটতর সাবথ সাবথ উটিদ মাটি রথবকই টিবৈর খাদয পটরপূরক রিণ্ কবর এবং তাই
অটতটরক্ত সাবরর প্রবয়াৈি িয়
টদবির পর টদি ফসল ও উটিবদর রবঙর জবটচত্র কমবত থাবক



প্রবয়াে প্রিালী

পযবাপ্ত মাবির রোববরর সাবথ ৫০০ রাম 
রকভা এবরা বুস্টার টমটশবয় ১ একর ৈটমবত 
েটেবয় টদবত িবব।

রাসায়টিক সাবরর রক্ষবত্র ১ একর ৈটমবত ১ 
রকটৈ রকভা এবরা বুস্টার যুক্ত করুি। 



রযাোবযাবের টঠকািা

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

EPIP Zone, Whitefield,
Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org




