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কৃদ্ভি দ্ভির্ভরতা

র্ারদতর অর্থিীদ্ভতদত কৃদ্ভি একদ্ভট গুরুত্বপূর্থ 
র্ূদ্ভিকা পাল্ি কদর। 

দ্রুত দ্ভিল্পায়ি ও প্রযুদ্ভিগত উন্নয়দির পদর, ৫ িতাাংদিরও 
ববদ্ভি িািুি কৃদ্ভিকাদের উপর দ্ভির্ভর কদর তাদের েীদ্ভবকা 

দ্ভিবথাহ কদর র্াদক।
গত কদয়ক েিক বর্দক, কৃদ্ভিদেত্র এিি দ্ভকছু সঙ্কদটর 

িদযয রদয়দছ যার ফদল্ দ্ভবদিিত েুদ্র ও প্রাদ্ভিক কৃিকরা 
েদ্ভতগ্রস্থ হদে। 



কৃদ্ভি প্রগদ্ভত

সাম্প্রদ্ভতক বছরগুদ্ভল্দত, কৃদ্ভি প্রযুদ্ভির 
দ্ভবকাি, পদ্ভরিােভি এবাং প্রচাদরর 

প্রদচষ্টা, উত্পােি বযয় হ্রাস, েল্ এবাং 
পুদ্ভষ্ট সাংরের্, ফল্ি বৃদ্ভি, ফসদল্র 

ববদ্ভচত্রয বৃদ্ভিদত ববি কদয়কদ্ভট বেদত্র 
উদেখদযাগয অগ্রগদ্ভত ল্ার্ কদরদছ



উদ্ভিদের বৃদ্ভি দ্ভিয়ািক

এখি উদ্ভিদের বৃদ্ভি 
দ্ভিয়ািকদের প্রদয়ােি যা 

বতভিাদি কৃদ্ভি ও 
উেযািতাদ্ভিক 

অিুিীল্দির একদ্ভট 
অদ্ভবদেেয অঙ্গ হদয় 

োাঁদ্ভ়িদয়দছ



পাওয়ার
উদ্ভিদের দ্ভিয়দ্ভিত বৃদ্ভি সহায়ক

উদ্ভিদের বৃদ্ভি দ্ভিয়ািক দ্ভহদসদব একদ্ভট উদেখদযাগয বযৌগ হল্ পাওয়ার , এদ্ভট 
উদ্ভিে এবাং ছত্রাক বর্দক পাওয়া একদ্ভট দ্ভবদিি হরদিাি



পাওয়ার -উদ্ভিদের দ্ভিয়দ্ভিত বৃদ্ভি সহায়ক
এই বটট্রাসাইদ্ভিক দ্ভি-টাদপথিদয়ি 

হরদিাি গাদছর বৃদ্ভিদক
উদ্দীদ্ভপত কদর। 

এদ্ভট সাযারিত উদ্ভিদের িদযয উপদ্ভস্থত 
র্াদক দ্ভকন্তু খুব কি িাত্রায় 

উত্পাদ্ভেত হয়।

গ্রোথ হরম োমের অভোমে 
উদ্ভিমের েৃদ্ভি প্রদ্ভিয়ো ি োগত
ধীর হমত থোমে। এ েোরমেই, 
এদ্ভি দ্ভিল্পজোতভোমে ততদ্ভর এেং 
উদ্ভিমের েৃদ্ভি দ্ভেয়ো ে সোর 
দ্ভহসোমে েযেহৃত হয়। 



পাওয়ার বযাপকর্াদব কৃদ্ভিদত বযবহৃত হয়-
 এদ্ভট উদ্ভিদের পাতা এবাং িাদল্র বৃদ্ভিদক তরাদ্ভিত কদর।
 সাদল্াকসাংদেির্ প্রদ্ভিয়ার বৃদ্ভিদক তরাদ্ভিত কদর।

 বীে অঙ্কুদরােগি প্রদ্ভিয়াদক দ্রুত করদত সহায়তা কদর।
 ফসদল্র বৃদ্ভিদক তরাদ্ভিত কদর।

পাওয়ার -উদ্ভিদের দ্ভিয়দ্ভিত বৃদ্ভি সহায়ক



পাওয়ার
পাওয়ার হল্ িযাদিা প্রযুদ্ভিদত বতদ্ভর আর্ুবীেদ্ভর্ক বেব, এদত 

রদয়দছ উচ্চিাদির বপ্রাদ্ভটি, অযাদ্ভিদিা অযাদ্ভসি, দ্ভর্টাদ্ভিি, খদ্ভিে 
এবাং দ্ভবদ্ভর্ন্ন উদ্ভিে উদ্দীপক



উপাোি সিূহ

দ্ভেদেদরদ্ভল্ি, িাটাকা, দ্ভর্টাদ্ভিি, এদ্ভিদিা ও দ্ভহউদ্ভিক উপাহাি



উদ্ভিদের দ্ভবপাকীয় েিতার বৃদ্ভির সাদর্ সাদর্ উদ্ভিদে ফুদ্ভল্য়াি ও োইদল্ির দ্ভবকাি কদর। 
উদ্ভিদের বৃদ্ভিদক তরাদ্ভিত করার পািাপাদ্ভি পাতার বর্থ চকচদক কদর বতাদল্

উদ্ভিদের বৃদ্ভি এবাং দ্ভিকদ়ির দ্ভবকাদি সহায়তা কদর এবাং বকাি দ্ভবর্ােি েিতার বৃদ্ভি ঘটায়

উপকাদ্ভরতা



সাদল্াকসাংদেি প্রদ্ভিয়াদক ত্বরাদ্ভিত কদর, গাদছর পাতার বৃদ্ভি ঘটায় এবাং দ্ভবদ্ভর্ন্ন অসুস্থতার হাত বর্দক উদ্ভিদের রো কদর 

উদ্ভিদের সমূ্পর্থ দ্ভবকাি সহায়তা কদর, ফল্দির বৃদ্ভিদক তরাদ্ভিত কদর এবাং বরাগ-প্রদ্ভতদরায েিতাদক উন্নত কদর, 
দ্ভবকাদি করদত সহায়তা কদর এবাং উদ্ভিে দ্ভেদির েেতা উন্নত কদর

উপকাদ্ভরতা

সব যরদর্র েদ্ভির ফসল্, উেযাি ফসল্, সবদ্ভে ফসল্ এবাং প্রযািত চা 
বাগাদির প্রদয়াগ করা হদয় র্াদক



বযবহাদরর উপদযাগীতা

আল্দবদিা র্াঙ্গদির তীব্রতা হ্রাস কদর। 
ওয়াটারিাদকভর তীব্রতা হ্রাস কদর। 

ওদ্ভল্ওদসদল্াদ্ভসদসর তীব্রতা হ্রাস কদর। 
উদ্ভিদের গুিিাি বৃদ্ভি কদর।

সাইট্রাদস পাওয়ার বযবহাদরর দ্ভকছু কারর্ রদয়দছ-



- বযবহাদরর প্রিাল্ী -
একর প্রদ্ভত ২ দ্ভিদ্ভল্ / প্রদ্ভত ১৫ দ্ভল্টার েদল্ ২ দ্ভিদ্ভল্ দ্ভিদ্ভিদয় প্রদয়াগ করুি

র্াল্ ফল্দির েিয সব যরদর্র সবদ্ভে, ফল্িূল্, ফুল্ এবাং ফসদল্ বযবহার করা বযদত পাদর



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

EPIP Zone, Whitefield,
Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org

বযাগাদযাদগর দ্ভিকািা




