
চিলত রাসায়িনক িভি ক সার বনাম উ মােনর খুবা মা ট ক শনার। 

েয়াগ রাসায়িনক সার খুবা মা টর ক শনার 
য়াকলাপ / আয় ু অ  সমেয়র খুব দীঘ সময়কাল 

ভারী বৃ পােতর ে  ভাব বািতল কের দয় নূন তম পিরবতন 
তােপর ভাব উ দ নিতবাচক ভাব গাছপালা উপর কান ভাব 
উ দ ারা পু কর আপটােক হয় ব বহার বা বািতল য কানও সময় সহেজই 

উপল  
পু কর উপলভ তা ধুমা   সমেয়র জন  আউট মাধ েম উপল  
নাইে ােজন হয় ব বহার বা বািতল আউট মাধ েম উপল  
উ দ শ  শ শালী কবল তখনই েয়াগ 

করা হয় 
শ শালী টকসই শ  

গাছপালার াি  াপ তার কারেণ িবিভ তা অিব  শ  উপল  
নাইে ােজন ওভার সরবরাহ উ দেক 

নমনীয় কের তােল 
িনরিব  সরবরাহ 

নাইে ােজেনর ওভার সরবরাহ পাকার আ মেণ িত  দুবল নয় 
নাইে ােজেনর ওভার সরবরাহ রােগর িত  িত  নয় 
নাইে ােজেনর বাঝাপড়া গােছর াি  বৃ  কমায় ধ্ ব াপ তা 
নাইে ােজেনর তারতম  উ েদর শ  কম মাগত বৃ  
নাইে ােজেনর তারতম  চূড়া  ফলন িত  ভািবত না 
মা টর জব পদাথ াস পেয়েছ াস হয়িন 
মা টর জব পদাথ াস কম ফলন ধ্ ব ফলন 
জবপদাথ পুনরায় পূরণ করা হয়িন মাগত পুনরায় পূরণ করা 
জব িবষয় দীঘেময়াদী ভাব উবরতা হারায় উবরতা লাভ কের 

মাই ির জ িদেয় উ েদর 
িশকেড়র উপিনেবশ াপন 
ization 

াস পেয়েছ বিধত 

পু র িবিনময় মতা াস পেয়েছ বিধত 
ভারসাম  পু র সরবরাহ অিন ত সুষম 
জিবক য়াকলাপ াস পেয়েছ পু র উ ত সংহতকরেণর িদেক 

পিরচািলত বিধত 
ফসফরাস খাওয়ার প িত ট ভল মাইেকািরঝাইেয়র উপিনেবশেক 

উ ত কের, যা গােছর জন  িপ 
সরবরাহ সরবরাহ কের 

মা টর কাঠােমা বিধত নয় উ ত িশকড় উ য়েনর িদেক 
অ ণী 



জল বাহ বিধত নয় বিধত 
বাফািরং অ ািসিড ট না বাফার অ তা 

ার  বাফািরং না বাফারস ার  
মাইে া পু  পাওয়া যায় না হেণর পিরমাণ বাড়ায় 
মাইে া পু িল মা টেত ধারণ 
কের nutrients 

না হ া ঁ

অণুজীব টিকেয় রােখ না টকসই এবং উ ত কের 
পৃিথবী কৃিম টিকেয় রােখ না টকসই এবং উ ত কের 
মা ট বািহত রাগ সাহায  কের না ছাট কের 
বায়ুজিনত রাগ সাহায  কের না ছাট কের 

ল দষূণ উ  কান ভাব নই 
জেলর কলুিষতকরণ সুউ  কান ভাব নই 
ইনেজশন (যিদ াণী ারা খাওয়া 
হয়) 

িবষা  িবষা  নয় 

পু কর মু  বমানান ধারাবািহক 
ব য় উ  কম 
দীঘেময়াদী ভাব মা ট উবরতা াস কের মা টর উবরতা বিধত 
চারার বৃ  পিরবতনশীল ধ্ বক 
আবহাওয়ার পিরবতন িবপযয়কর হেত পাের নূন তম ভাব 
শািররীক িবকাশ ও বৃ  স ব নূন তম ভাব 
পছ সই পেণ র ফলন করেণর সােপে  ধ্ বক 
ফলেনর ণমান গড় উ  

েযাজনার আয়ু গড় স সািরত 
 

িবিভ  খামারজােতর িবিভ  কৃষেকর ারা বা ব জিমেত আেবদেনর িবশদ ট ইউ টউেব পাওয়া 
যায়: খুবা মা ট ক শনার টাইপ ক ন বা নীেচর িল ট অনুসরণ ক ন: - 

https://www.youtube.com/channel/UC0DdQ61hgsKzlRY3GdyPqTA 

আমােদর পণ  ব বহােরর সুিবধা িল আরও ভালভােব বাঝার জন  শষ ব বহারকারী / 
কৃষকেদর যাগােযােগর িববরণও দওয়া হয় for ওেয়ব সাইট: www.khuba.in 

KHUBA SOIL CONDITIONER 
Khuba Complex, Khuba Plots, Kalaburagi – 585102. Karnataka. India. 

Phone No: +91 – 8472 – 256492, 256455. 
www.korvi.in email: korvigroup@gmail.com 


