
কেভা 
ফ্লাওযার বুন



কেভা ফ্লাওযার বুনন রনযনে 
প্রােৃতিে রূনে উেতিি 
বনস্পতি কপ্রাতিননর

সানে ৩৫শিাাংশ 
নাইনরানবতিন

ফুল ও ফনলর বৃতির জনয 
এেতি শতিশালী উোদান 

কেভা ফ্লাওযার বুন 



এতি ফুনলর জনয এেপ্রোর োর্যোরী শতিশালী উোদান, এোডাও তবতভন্ন 
ধরননর ফসনল   বযবহার হনয োনে

এর প্রনযানে উতিনদ ফুল ধারননর মাত্রা বৃতি োয, ফলস্বরূে েৃতিনি ফলননর 
মাত্রাও বৃতি  োয

এতি ফসনলর বৃতিনে ত্বরাতিি েরার সানে সানে ফসনল কপ্রাতিননর ঘািতিও হ্রাস 
েনর

কেভা ফ্লাওযার বুন 



( ববতশষ্ট্য )

অতধে প্রতিতিযাশীল

দীঘয জীবনদশা

কেভা ফ্লাওযার বুন 



বযবহানরর উেোরীিা
এতি ফসনল CN অেযাৎ োবযন ও নাইনরানজননর মাত্রানে অনুোতিে হানর 

বাডানি সাহার্য েনর

এতি ফসনলর আোর বাডাননার সানে সানে উতিনদ দ্রুি ফুল আসনি 
সহাযিা েনর

উৎোদন বাডানি সহাযিা েনর

েৃতিজাি ফসনলর োিার মনধয প্রনযাে েরা হনয োনে

েীিনাশে ও েত্রােনাশনের সানে তমতশনয বযবহার েরা র্ায। 
এোডাও এর তসিেরণ ক্ষমিা িুলা, লঙ্কা, কবগুন এবাং িনমনিা চানি 

খুবই উেনর্ােী



বাোন ও েৃতির কক্ষনত্র ফুনলর বৃতি খুবই গুরুত্বেূণয, বধযনশীল ফুনলর অেয ফসনলর বৃতি, ফলস্বরূে 
েৃতিনি ফলননর মাত্রাও বৃতি োয



এখনও অবতধ বাোন ও েৃতিোনজ, রাসাযতনে ও বজব সার বযবহৃি হনয োনে, 
ফনল োে এবাং ফসনলর গুনাগুন েমার োশাোতশ 

উৎোদননর মাত্রাও হ্রাস োয

রাসাযতনে ও বজব সানরর বযবহার ফুল, ফল ও সবতজর উৎোদন বৃতির 
োশাোতশ উতিনদর বৃতিনিও সাহার্য েনর

অতধে েতরমান রাসাযতনে ও বজব সার বযবহান র উৎোদন চরম ের্যানয কেনলও 
সীতমি সমনযর মনধয ফসলএবাং উতিদ েমনজাতর হনয র্ায

• তেন্তু সার এবাং েনপানের বযবহানরর তনতদিষ্ট্ সীমাবিিা রনযনে



বাোন ও েৃতিোনজ নাইনরানবতিন এে তবনশি প্রণালীনি,
কে বা দানার আোনর বযবহার েরা হনয োনে 

Auxin Cytokinin

Gibbrellic

Acid 
Ethylene

• তবনশি অনুোনি েতরবতিিি েনর, ফুনলর েঠনন সহাযিাোরী েদােয 
বৃতির োশাোতশ এর মাত্রানে উচ্চ ের্যানয তননয কর্নিও সাহার্য েনর

• ফুল ও ফনলর উৎোদন ৪০শিাাংশ কেনে ৪৫শিাাংশ-এর ও অতধে 
বৃতির োয



• এতি ফুনলর রূে, রঙ ও আোর বাডানি সাহার্য েনর 

• এতি প্ল্যান্ট েভারনে উন্নি েনর ফনল, ফুনলর েভীরিা বৃতি োয, 
ফলস্বরূে গুণমান এবাং উৎোদনও বৃতি োয

• বধযনশীল ফুনলর অেয হল ফনলর বৃতি, র্ার ফনল ফসনলর উৎোদন 
বৃতি োয

কেভা ফ্লাওযার বুন 



এে তবনশি ধরননর সাংতমশ্রণ-

• ভূতম ফুল ৩৫শিাাংশ 
• ধুম ফুল ৩৫ শিাাংশ 
• করা ফুল ৩ শিাাংশ

কেভা ফ্লাওযার বুন 



রাসাযতনে সাংতমশ্রণ

• Nitro Benzene ৩৫%

• Surfactant ৩০%

• Fillers and Carrier ৩৫%

রাসাযতনে নাম Nitro Benzene ৩৫% তমশ্রণ



বযবহানরর েিতি

োিায বযবহার েরার জনয ১ কেনে ১.৫ তমতলতলিার প্রতি তলিার জনল তদনি হনব

১ তলিার জনল ২ তমতলতলিার তেভা ফ্লাওযার বুন তমতশনয ফসনলর উের েতডনয তদনি হনব 

েীিনাশে বা েত্রােনাশনের সানে তমতশনয বযবহার েরা কর্নি োনর 

কেভা ফ্লাওযার বুন িরল ভানবও বযবহার েরা কর্নি োনর

িুলা, লাংো, কবগুন এবাং িনমনিা চানি ২৪ তদনন ১ বার বযবহার েরনি হনব

• চানমলী, োধা ফুল এোডাও তবতভন্ন ফুল োনে ২০ তদনন ১ বার বযবহার 
েরা কর্নি োনর  

(এই েিতিনি বযবহার েরনল উৎোদন খুব িাডািাতড বৃতি োয )



কর্াোনর্ানের তঠোনা

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

EPIP Zone, Whitefield,
Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org



তবিঃদ্রিঃ:
এই পণ্যটি কিোনও করোগের টিটিত্সো, প্রটিগরোধ, টনরোময় বো টনণ্ণগয়র উগেগযয নয়। 
আপনোর স্বোস্থ্যগসবো টিটিত্সগির সোগে পরোমযণ িরুন।


