
অর্গানিক 
মাইক্রানিউনিক়্েন্টস 



মাইক্রানিউনিক়্েন্টস  হল প্রক়্োজিী়ে উনিক্ের 
উপাোি যা উনিক্ের দ্বারা স্বল্প পনরমাক্ে ব্যব্হৃত হ়ে।  
বব্নিরভার্ মাইক্রানিউনিক়্েক্ন্টর জিয, িসয গ্রহে 

একর প্রনত এক পাউক্েরও কম হ়ে।
কম প্রক়্োজিী়েতা সক্েও, মাইক্রানিউনিক়্েন্টক্সর 
অিুপুনিনতর ফক্ল উনিক্ের নর়োকলাপগুনল সীনমত 

হক্ত থাক্ক।

যনে মাইক্রানিউনিক়্েন্টস উপাোিগুনল অিুপলব্ধ 
থাক্ক, তক্ব্ উনিক্ের অস্বাভানব্কতার ব্ৃনি ঘক্ে, 

উনিক্ের ব্ৃনি হ্রাস পা়ে এব্ং ফলি কম হ়ে ইতযানে। 
ফলাফল িাইক্িাক্জি এব্ং জক্লর অপচ়ে, উচ্চ 
প্রক়্োজিী়ে ফসক্লর পুনি উপাোি গুনলও িি

হক্ত থাক্ক। 



উনিক্ের ব্ৃনির জিয মাইক্রানিউনিক়্েন্টস 
প্রক়্োজিী়ে, তব্ুও মযাক্রানিউনিক়্েন্ট তুলিা়ে এনের 

প্রক়্োজি খুই কম:

 বব্ারি (নব্),
 বলারাইড (নস.এল),
 কপার (নসই.উ),  
 আ়েরি (এফ.ই), 
 মযাঙ্গানিস (এম.এি),  
 মনলব্ক্ডনি়োম (এম.ও), 
 নিক্কল (এি.আই), এব্ং 
 নজঙ্ক (বজড.এি) 



নিনেিিমাইক্রানিউনিক়্েক্ন্টর 
জিয র্াছগুনলর

প্রক়্োজিী়েতার মক্যয 
পাথগকয বেখা যা়ে। 

ডািনেক্ক থাকা সারেীনে 
মাইক্রানিউনিক়্েক্ন্টর 

নিব্গানচত ফসক্লর 
আক্পনিক প্রনতনর়োর 

অিুমাি বেখা়ে। 
নিম্ন, মাঝানর এব্ং উচ্চতর 
মািগুনল সাডা বেও়োর 
আক্পনিক নডনগ্র নিক্েিি 

করক্ত ব্যব্হৃত হ়ে।

মাইক্রানিউনিক়্েন্টক্ের ও িসয প্রনতনর়ো সমূহ
মাইক্রানিউনিক়্েন্টক্ের ও িসয প্রনতনর়ো সমূহ

িসয বব্ারি (নব্) কপার (নসই.উ) মযাঙ্গানিস (এম.এি) নজঙ্ক (বজড.এি) 

আলফালফা উচ্চ মাঝানর নিম্ন মাঝানর

আক্পল উচ্চ মাঝানর নিম্ন মাঝানর

ব্ীে উচ্চ নিম্ন নিম্ন মাঝানর

সাইিাস মাঝানর উচ্চ মাঝানর মাঝানর

ভুট্টা মাঝানর নিম্ন নিম্ন উচ্চ

সুনত উচ্চ নিম্ন উচ্চ মাঝানর

িসয নিংর্ম নিম্ন মাঝানর মাঝানর উচ্চ

বলেুস মাঝানর উচ্চ উচ্চ মাঝানর

ওে নিম্ন মাঝানর উচ্চ মাঝানর

নচিাব্াোম উচ্চ নিম্ন মাঝানর নিম্ন

আইনরি আলু নিম্ন মাঝানর মাঝানর উচ্চ

নমনি আলু উচ্চ নিম্ন উচ্চ মাঝানর

রাই নিম্ন নিম্ন নিম্ন মাঝানর

স়োনব্ি নিম্ন মাঝানর উচ্চ মাঝানর

েক্মক্ো উচ্চ উচ্চ মাঝানর মাঝানর

র্ম উচ্চ উচ্চ উচ্চ নিম্ন



সাযারে মাইক্রানিউনিক়্েক্ন্টর ঘােনত

মৃনিকার নব্নভন্ন যরক্ের 
বব্নচক্ের কারক্ি ফসক্ল 

মাইক্রানিউনিক়্েক্ন্টর ঘােনতর 
সম্ভাব্িা অক্িক বব্ক্ড যা়ে।

মানের বব্নচে যা নব্নভন্ন ফসক্লর 
জিয মাইক্রানিউনিক়্েক্ন্টর 

ঘােনতক্ক বডক্ক আিক্ত পাক্র । 



অর্গানিক 
মাইক্রানিউনিক়্েন্টস 

এজিযই আমরা নিক়্ে এক্সনছ



এনেক্ত একনে বব্জ্ঞানিক তরল সার রক়্েক্ছ যা ফসক্লর জিয প্রক়্োজিী়ে সমস্ত পুনির 
সংনমশ্রক্ে প্রস্তুত করা হ়ে যা ফসক্লর সম্পূেগ নব্কাক্ি সহা়েতা কক্র এব্ং গুেমাি এব্ং 

উত্পােিিীলতা উক্েখক্যার্যভাক্ব্ ব্ৃনি করক্ত সহা়েতা কক্র। 

এনে সম্পূেগরূক্প উনিক্ের সমস্ত গুরুত্বপূেগ পুনি সরব্রাহ কক্র। অিযািয সমস্ত 
পুনি পযগাপ্ত পনরমাক্ে উপনিত  থাকক্লও মানেক্ত মাইক্রাক্িনিকগুনলর 

ঘােনত পূরক্ি সাহাযয কক্র। 



উনিক্ের স্বািযকর ব্ৃনির জিয প্রক়্োজিী়ে সমস্ত গুরুত্বপূেগ উপাোি 
এক্ত উপনিত রক়্েক্ছ।   

এই পুনিগুনল শুযুমাে উনিক্ের ব্ৃনিক্ত সাহাযযকক্র িা, খরা এব্ং বরাক্র্র সম়ে 
উনিেক্ক নিনতিীল কক্র বতাক্ল ।

উনিক্ে সুষম পনরমাক্ি পুনি সরব্রাহ করার সাক্থ সাক্থ ফুল ও ফলোক্ির 
িমতা ব্ৃনি কক্র। 



আসুি বজক্ি নিই 
কীভাক্ব্ এনে কাজ কক্র

এনের সক্ব্গািম অংিনে সহক্জই ব্যব্হার করা যা়ে



• এনে ফসক্লর ব্ৃনি জনিত ঘােনত সংক্িাযি কক্র
• বলাক্রানফল উত্পােক্ি সহা়েতা কক্র এব্ং পাতার ব্ৃনির উন্ননত ঘো়ে 
• মাইক্রা এব্ং মযাকক্রািনিক়্েন্ট ব্যব্হাক্রর উন্ননত কক্র
• ফলি ও ফসক্লর মাি উন্নত কক্র
• ব্ৃহির েীঘগা়েু জিয মানেক্ত মাইক্রানিউনিক়্েন্ট গুনলর উন্ননত ঘো়ে 
• সহক্জই প্রক়্োর্ করা যা়ে



উপকারীতা
• র্াক্ছর ব্ৃনি ও নব্কাক্ির জিয প্রক়্োজিী়ে
• উনিক্ে সুষম পুনি সরব্রাহ কক্র
• উনিে গুনলক্ক স্বািযকর, সব্ুজ ও সক্তজ রাক্খ
• ফুল ও ফল যারক্ির িমতা ব্ৃনি কক্র
• সহক্জই উনিে এব্ং ব্ার্াক্ির মানেক্ত মাইক্রানিউনিক়্েন্ট সার 

প্রক়্োর্ করা যা়ে 



রাসা়েনিক র্ঠি
আ়েরি (এফ.ই) ২.১০% ডাবু্ল/ডাবু্ল

মযাঙ্গানিস (এম.এি) ০.৫০% ডাবু্ল/ডাবু্ল

নজঙ্ক (বজড.এি) ৫.০০% ডাবু্ল/ডাবু্ল

কপার (নসই.উ) ০.২০% ডাবু্ল/ডাবু্ল

বব্ারি (নব্) ০.৫০% ডাবু্ল/ডাবু্ল



১৬ নলোর জক্ল ৩৫-৪০ নমনল 
পেযনে বমিাক্ত হক্ব্

• ব্যব্হাক্রর আক্র্ ভাক্লাভাক্ব্ ঝাাঁনকক়্ে নিি 
• ব্াচ্চাক্ের হাক্তর িার্াক্লর ব্াইক্র রাখুি

প্রক়্োর্ নব্নয



প্রক়্োর্ প্রিালী

িরা বসচ পিনত  
ব্িযা বসচ পিনত 

বে করার জিয - প্রনত একক্রর জিয 
৫০০ নমনল  

অিযথা়ে- প্রনত ১ একক্রর জিয ১ নলোর 



বযার্াক্যাক্র্র নঠকািা

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

EPIP Zone, Whitefield,
Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org




