থিয় োথভট ৮০ ডথিউথজ
“গ োছো গমোটো অথিক কুথল, থিয় োথভট –এ ফন গবলী”
 মূ উপোদোন

: োফোর (প্রথি গকথজ থিয় োথভট –এ ৮০০ গ্রোম োফোর আয়ছ)

 ফরমুয়লন

: দ্রবনী দোনোদোর

 পযোক োইজ

: ১০০ গ্রোম, ৫০০ গ্রোম, ১ গকথজ ও ২ গকথজ

 বোথযক অবস্থো

: অথি ূক্ষ্ম পোথনয়ি দ্রবনী দোনোদোর

 রং

: োকো বোদোমী গিয়ক বোদোমী

 কোযযক্ষমিো

: স্পলযক ও বোষ্পী

 পয়নযর উৎ (গদল)

: ফ্রোন্স

 গয ভোয়ব কোজ কয়র
 থিয় োথভট থিন ভোয়বই কোজ কয়র- োর, ছত্রোকনোলক ও মোকড়োনোলক।
 িোন ও লোকব্জীর মোকড়, পোউডোরী থমথডউ, উইল্ট এবং পোিোর ঝোয়নো গরো  থবথভন্ন গযৌ গরো দময়ন কোযযকরী।
 গবলী ংখ্যক কীটনোলক ও ছত্রোকনোলয়কর ংয় থমশ্রনয়যো যিো আয়ছ।
 অথিক থবস্তোরন ক্ষমিো ও োয়ছর োয় গয় িোকোর আটোয়ো গুনম্পন্ন।

 উপকোথরিো
 োয়োকংয়েন প্রথি োর গমৌথক উপোদোন গলোয়রোথফ ঠয়ন ো িো কয়র।
 োছ কিৃযক নোইয়রোগজন ও ফফরো য়জ গ্রন ও জম কয়র।
 অথিথরক্ত ও অবযবহৃি নোইয়রোয়জন োছ গিয়ক গবর কয়র গদ ।
 থিয় োথভট প্রয় োয় র ২ ঘন্টোর ময়িয ূক্ষ্ম থিয় োথভট কনো দ্রুি পোিো ও মূয়র মোিযয়ম উথিদ গদয় প্রয়বল কয়র।
 োয়ছর মূ বৃথিয়ি োোযয কয়র।
 গলোয়রোথফয়র কোযযকোথরিো ও নোইয়রোয়জয়নর গলোন ক্ষমিো বৃথি কয়র োয়ছর গপ্রোথটয়নর পথরমোন ও গুন িমোন বোড়ো ।
 থিয় োথভয়টর থবয়ল আঠো গুয়নর কোরয়ন পোিোর োয় ভোভোয়ব গয় িোয়ক।
 থিয় োথভট বযবোয়র োয়ছর পোিো ঝয় যো নো।
 থিয় োথভট –এর ূক্ষ্মকনো ছত্রোয়কর গকোয়র থভির প্রয়বল কয়র ছত্রোক িং কয়র গরো বোোই গিয়ক োছয়ক রক্ষো কয়র।
 থিয় োথভট বযবোয়র ফ ও থব্জর বোথযক রং য়িজ ও আকোর বৃথি কয়র।
 থঠক মোত্রো থিয় োথভট বযবোর করয় পথরয়বয়লর গকোন ক্ষথি  নো।

 বযবোরথবথি
লয

গরো

একর প্রথি

িোন

ীফ স্কল্ড

১ গকথজ

১০ থটোর পোথনয়ি ৫ লিোংল
জথমর জনয
৫০ গ্রোম

টমোয়টো

উইল্ট (ঢয় পড়ো গরো )

৯১০ গ্রোম

৪৫ গ্রোম

পোউডোরী থমথডউ

৯১০ গ্রোম

৪৫ গ্রোম

আখ্

পোিোর োদো গুড়ো

১.৩৪ গকথজ

৬৬ গ্রোম

পোট

মোকড়ো

১.৩৪ গকথজ

৬৬ গ্রোম

চো

মোকড়ো

৯১০ গ্রোম

৪৫ গ্রোম

োউ, কুমড়ো, লো, থঝং ো,
থচথচঙ্গো, করো, পট,
কোকয়রো, ক্ষীরো ও িরমুজ

পোউডোরী থমথডউ

৯১০ গ্রোম

৪৫ গ্রোম

গবু জোিী

োছ

