
েকভা এে�া এনজাইম 



ক�িষ ও ফসলেক লাভ দায়ক জায়গায় িনেয় যাওয়ার জনয্ দুিট উপায় রেয়েছ:-



িকন্ৎত 
িকভােব?

ক�ষকেদর জনয্ 
এিট খুবই 
গুরু�পূণর্ 
সংকল্প 



েকভা এে�া এনজাইম



ফসেলর উৎপাদনেক 
দুগুন বািড়েয় েদয়

এিটর বয্বহােরর খরচ 
খুব েবিশ নয়

এিটর বয্বহার খুব সহেজই করা যায় 



িকভােব 
কাজ কের?



েকভা এে�া এনজাইম
পুিষ্টেত 

ভরপুর ফসল 
উৎপাদেনর জনয্ 

সবার আেগ 
মািটেক পুিষ্টকর 

ৈতির করেত 
হেব 



ক�িষ এনজাইম 

ক�িষেত এনজাইেমর অনুপিস্থেত এই পুিষ্টকর পদাথর্ গুিল  অপিরপূণর্ 
অবস্থায় মািটর মেধয্ উপিস্থত থােক

ক�িষকােজ এনজাইম অিধক পিরমােন �েয়াগ করা হেয় থােক, 
কারণ এর ফেল ফসেলর উৎপাদন বৃিদ্ধ পায়



ক�িষ এনজাইম 

এই ক�িষ এনজাইম হল এক রকেমর 
বােয়া অয্ািক্টভ ে�ািটন, যা �েয়াগ করেল 

ফসেলর উৎপাদন বৃিদ্ধ পাওয়ার 
পাশাপািশ ফসলেক কীটানুর হাত 

েথেকও বাঁচােনা সম্ভব হয়



ক�িষকােজ এই ধরেনর 
বােয়া অয্ািক্টভ ে�ািটন 

�েয়ােগর ফেল, ফসেলর গুনমান 
বৃিদ্ধ পায় 

ক�িষ এনজাইম 



েকভা এে�া এনজাইেম 
উপিস্থত ক�িষ এনজাইম, 

উেৎতজক িহসােব 
কাজ কের । 

যা রাসায়িনক �িতি�য়ােক 
তরাি�ত করার পাশাপািশ 
মািটেত উপিস্থত পুিষ্টকর 

পদাথর্ গুিলেক উিদ্ভেদর মূল 
পযর্ন্ত েপৗঁেছ িদেত সাহাযয্ 
কের, এর ফেল ফসেলর 

গুনমান ও উৎপাদন 
বৃিদ্ধ পায়।



বয্বহােরর �নালী
েখালার আেগ েবাতলিটেক ভােলা কের ঝািকেয় িনেত হেব

অল্পপিরমান জেলর মেধয্ েকভা এে�া এনজাইম, 
িনধর্ািরত মা�ায় িমিশেয় ভাল কের ঝাঁিকেয় িনেত হেব

ভােলা ফল পাওয়ার জনয্ সিঠক পিরমান জেলর সােথ িমিশেয় 
বয্বহার করেত হেব

জেলর মেধয্ িমিশেয় পাতলা কের েনওয়ার পর, কীটনাশক ও 
ছ�াকনাশেকর মেধয্ িমিশেয় বয্বহার করেত হেব 



30-35 িমিলিলটার, �িত 15 িলটার জেলর সেঙ্গ 
েমশােত হেব

বয্বহােরর সিঠক মা�া



েযাগােযােগর িঠকানা

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

EPIP Zone, Whitefield,
Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org



িবঃ�ঃ:
এই পণয্িট েকানও েরােগর িচিকৎসা, �িতেরাধ, িনরাময় বা িনণর্েয়র উেদ্দেশয্ নয়। 
আপনার �াস্থয্েসবা িচিকৎসেকর সােথ পরামশর্ করুন।
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