
কাইপ া নিম 
অপেল

মূলয- ২৯৯ টাকা (১০০ নমনল)



‘নিম’-এর অগনিত উ কারীতা রপেপে

কেভা ইন্ডাস্ট্রিজ এেস্ট্রি নতুন েৃস্ট্রি পণ্য স্ট্রনয়ে এয়েয়ে 

যার নাম ‘কাইপ া নিম অপেল’



কাইপ া নিম অপেল
কাইপ া নিম ততল ১০০% ঘি নিম ততল 

(আজানিরেটা ইনিকা) নিপে ততনর যা 
নিম গাপের একনট প্রাকৃনতক উ ািাি।  

নিম গাপের বীজ এবং  াতা তেপক এই 
ততল উৎ ানিত হে।



এনট প্রাকৃনতক এবং তজব গুপি সমৃদ্ধ

নিম ততল একনট 
প্রাকৃনতক উ ািাি যা 
ভারপতর প্রচুর 

 নরমাপি  াওো যাে

প্রাকৃনতক এবং তজব 
গুপি সমৃদ্ধ এই ততল 
 নরপবপের উ র 
তকাপিারূ  নবরূ  
প্রভাব সৃনি কপর িা



কাইপ া নিম অপেপলর উ কারীতা সমূহ

এনট প্রাকৃনতক তজব, িমিীে,  নরপবে বান্ধব এবং 
জীবািুনবপোজয গুপি সমৃদ্ধ

এনট দূষপির মাত্রা হ্রাস কপর এবং  নরপবপের সুস্বাস্থ্য বজাে 
রাখপত সহােতা কপর

উনিপির জিয ক্ষনতকারক প্রভাব সৃনিকারী উ ািাপির মাত্রা হ্রাস কপর এবং
মানটর উববরতার বজাে রাপখ



কাইপ া নিম অপেপলর উ কারীতা সমূহ

 নরপবপের সাপে সাপে মািুষ ও প্রািীর ঝ ুঁনকর মাত্রা হ্রাস কপর

উনিপির জিয ক্ষনতকারক প্রভাব সৃনিকারী উ ািাপির মাত্রা হ্রাস করার 
সাপে সাপে এবং ফসপলর ফলি ১৫ - ২০% বৃনদ্ধ কপর

 নরপবেপক দূষপির হাত তেপক রক্ষা কপর



কাইপ া নিম অপেপলর কীটিােক / জীবািুনবপোজয গুি সমূহ

নিম ততল একনট কাযবকর কীটিােক / 
জীবািুনবপোজয যা ২০০নটরও তবনে 

কীট তপের (তযমি- এনফডস, মাইটস, 
তেল, নলফ হ ারস, তহাোইট ফ্লাইস, 
কযাটারন লারস এবং মাইটস) প্রজানতর 

হাত তেপক উনিিপক রক্ষা কপর



উ কারী ত াকামাকড় ক্ষনতগ্রস্থ্ হে িা

 তজব কীটিােক হওোর  াো ানে, এই 
 িযনট বযবহাপরর ফপল তমৌমানে এবং তলনড 
নবটপলর মপতা উ কারী ত াকামাকড়গুনল 

ক্ষনত কপরিা। 

কীট তে গুনল উনিপির  াতা তখপে িি 
কপর, এবং নিম ততল সনিকভাপব প্রপোগ 
করা হপল এনট তকবলমাত্র ত াকামাকপড়র 
উ র প্রভাব তফপল (তমৌমানে এবং তলনড 

নবটল উনিপির  াতা খাে িা)।



েত্রাকিােক নহসাপব কাইপ া নিম অপেপলর উ কারীতা

কাইপ া নিম অপেপল রপেপে েত্রাকিােক ক্ষমতা। 

 ব্ল্যাক স্পট, েযাব, মনরচা,  াতার িাগ, অযািথ্রাকপিাজ এবং নট  
ব্ল্াইপটর মপতা েত্রাকজনিত তরাপগর জিয উনিপি কাইপ া নিম 
অপেল বযবহার করুি। 

েত্রাক প্রনতপরাপের জিয, ৭ তেপক ১৪ নিি মপেয সংপবিিেীল 
উনিিগুনলপত তে করুি। 

েত্রাকগুনল তমপর তফলার জিয প্রনত সপ্তাপহ একবার তে করুি । 
যতক্ষি িা েত্রাকগুনল সম্পূিবরূপ  চপল যাপে এবং এপির নফপর 
আসা তরাে করপত প্রনত সপ্তাপহ দুইবার কপর তে করুি।



কাইপ া নিম অপেল নকভাপব কাজ কপর
 কাইপ া নিম অপেল কীট তপের হরপমািাল ভারসামযপক বাোগ্রস্ত 
কপর, তাই তারা  রবতী জীবপির  যবাপে ত ৌুঁোপিার  ূপববই মারা যাে। 

 কাইপ া নিম অপেল নবনভন্ন উ ািাপির সংনমশ্রপি ততনর, যার মপেয 
সববানেক সনিে উ ািািনট হল আজানিরচনটি । এনট কীট তপের ক্ষ ো 
হ্রাস কপর এবং  নরপবেপক রাসােনিক দূষপির হাত তেপক রক্ষা কপর।

 এনট কীট তপের হরপমািাল ভারসামযপক বাোগ্রস্ত করার সাপে সাপে 
কীট তপের বৃনদ্ধ এবং নডম তিওোর ক্ষমতাও হ্রাস কপর। 

 আজানিরাচনটি নিম্ননলনখত  দ্ধনতপত কাজ কপর: এনট নবনভন্ন 
কীট তপের প্রভাব হ্রাস কপর, তযমি- ফসল ও উনিিপক  ে াপলর 
হাত তেপক রক্ষা করপত সহােতা কপর।



কাইপ া নিম অপেপলর প্রপোগ প্রিালী

৫- ১০ নমনল কাইপ া নিম অপেল, ১০-২০ নমনল তকভা এপগ্রা ৮০ প্লাস এবং প্রপোজি অিুযােী জপলর সাপে নমনেপে উনিপি প্রপোগ করুি। 

দ্রবিনটপক অন্তত  পক্ষ ১০ -২০ নলটার জপলর সাপে ভালভাপব নমনেপে প্রপোগ করপত হপব।

উনিপির  াতাগুনল সম্পূিবরূপ  নসক্ত িা হওো  যবন্ত তে করপত হপব...



কাইপ া নিম অপেল, তকভা এপগ্রা ৮০ প্লাপসর সাপে নমনেপে 
বযবহার করুি



কাইপ া নিম অপেল, তকভা এপগ্রা ৮০ প্লাপসর সাপে নমনেপে 
বযবহাপরর উ কারীতা:

 তকভা এপগ্রা ৮০ প্লাস একনট তেডার, এনট কাইপ া নিম অপেলপক  
উনিপির সমস্ত অংপের মপেয েনড়পে নিপত সাহাযয কপর। 

এই জপিযই তকভা এপগ্রা ৮০ প্লাস বযবহাপরর  রামেব তিওো হে।



প্রনতপরােক নহসাপব প্রপোগ করার সমে নিম 
ততলনট ৭-১৪ নিপির সমেসূচী অিুযােী প্রপোগ 
করা উনচত।

উনিপি উ নস্থ্ত কীট তে বা তরাগ নিেন্ত্রপি 
করপত, কাইপ া নিম অপেল ৭ নিপির সমেসূচী 
অিুযােী প্রপোপগর প্রস্তাব তিওো হে ।

অবেযই মপি 
রাখপবি



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

EPIP Zone, Whitefield,

Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org

তযাগাপযাপগর নিকািা



েিযবাি


