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நம� ந��வன� இய�ைக வ�வசாய �ைறகைள ேம�ப���த�,
ம� ம��� பய��களி� தர�ைத பராமரி��� ெகா�ைக�ட�
ந��வ�ப�ட�. வள��� வ�� ந�ன கால�த��� ஏ�றவா� நம�
அேபாேனா பேயாெட� ந��வன� �த�ய க���ப����கைள

ச�ற�த ெதாழி� ��ப வ��ந�கைள ெகா�� வ�வசாய�த��
மிக�ெபரிய ந�ைம பய��� வைகய�� உர�கைள வழ�க�
வ�க�ற�. ேம�� எ�க� ந��வனமான� உர�கைள
உபேயாக�ப���� வழி�ைறக� ம��� ம� பரிேசாதைன ��
வள ேமலா�ைம ேம�� அைத ப�ற�ய வ�ழி��ண�ைவ ச�ற�த
ெதாழி� ��ப வ��ந�கைள ெகா�� வ�வசாய ெப�ம�க���

வழ�க� வ�க�ற�. 
 

அேபாேனா  பேயாெட� :

�ைற�த வள�கைள ச�ற�பாக� பய�ப��த��, உ�ப�த�ைய அத�கரி�க��, உய�ர�
ம����ல��� உய�ரிய� க�வ�கைள� பய�ப��த� பய��களி� ����ச��ெகா�� ம���
��ச��ெகா�� பய�பா�ைட� �ைற�க��, மரப�� ெபாற�ய�ய�, கல�ப�னமா�க�, ேபா�ற
பய��களி� மரப�ஒ�பைன ம��� ேவளா�ேமலா�ைம ஆக�யவ�ைற ேம�ப���வத���,
தாவர த��வள���, உய�� உர ெதாழி���ப� வ�வசாய� உய�ரி� ெதாழி���ப�ைத
ஒ��க�ைண�க�ேறா�.

Go Organic



கா�-ப�ள�
(கா�ச�ய� ) :
ச��ப� ஓ�களி����
தயாரி�க�ப�� CAL-PLUS இ�
உ�ள 85% கா�ச�ய�, ம�ற
ஆேரா�க�யமான கரிம
தா��க�ட�

இைண�க�ப���ள�. கா�ச�ய�
தாவர த���க� ம��� ச��களி�
வள��ச�ைய ஊ��வ��க�ற�

ம��� ெச� �வ�கைள
வ��ப���க�ற�.

நம� கா�ச�ய� ப�ட�
இய�ைகயாகேவ ம�ணி�

ஊ�ட�ச���கைள

ெவளிய��க�ற� ம��� �ரான pH
ம��� ஊ�ட�ச��

வ�ந�ேயாக�ைத பா�கா�க
உத�க�ற�, 

கா�-ப�ள�� உ�ள ச���க�
அைன��� தாவர�க���

எளித�� க�ைட�க���ய வைகய��
அைம�க�ப���ள�. 

ந�ைமக� :

Go Organic

இ� ம�ணி� கரிம ம���
கா�ச�ய� உ�ளட�க�ைத
அத�கரி�க�ற�.
கா�ச�ய� தாவர�த�� உ�ள
ெப���ட� இைண��

கா�ச�ய� ெப�ேட�ைட
உ�வா��க�ற�, இ� ெச�
�வரி� இ�ற�யைமயாத
அ�கமா��.
இ� ைந�ரஜைன
ந�ைலந����வ� அ�ல�
ைந�ரஜனி� கரிம
வ�வ�களி� இ���
ைந�ேர��கைள உ�வா��வ�
ெதாட�பான ம�
பா��ரியா�களி�

ெசய�பா�ைட ஊ��வ��க�ற�.
தாவர�களி� ெச� �வ�கைள
வ��ப����க�ற�.
ேம��, ேவ� அைம�ப��
வள��ச�ைய ஊ��வ��க�ற�.

ேம�� இ� அைன�� வைக
பய��க���� ஏ�ற உரமா��.



CAL - PLUS ஆன� அமில
ேல�டைர� ம�ணி� P
க�ைட��� த�ைமைய
அத�கரி�க�ற�, கா�ச�ய�
ெத�ைனய�� வ�ைள�சைல
அத�கரி�க�ற�, அமில�த�ைம
ெகா�ட ெத�ைன ம�ணி�,
ஊ�ட�ச�� உற���வத��
ஏ�ப�� இைட�� ம�ணி�

Ca ெசற�ைவ அத�கரி�பத�
�ல� ஈ�ெச�ய�ப�தஂதலாமஂ.

ெத�ைன  பய��க� :

உபேயாக����  அள� :

ஒ�ெவா�  6 மாத�க����

ஒ��ைற இய�ைக உரமி��
ெபா�� அத�ட� ஏ�க��� 200
க�ேலா என கா�-ப�ள�ைஸ
கல�� இட ேவ��� அ�ல�
வள��ச��� ஏ�ப பய�ப��தலா�.
ெசா�� �� பாசன�  இ�வத����
ச�ற�த�.

Go Organic

ேமலா�ைம :

ம�ணி� ேதைவ�ேக�ப CAL
- PLUS ஐ� பய�ப���த�
ம��� ���பாசன� �ல�
ேவ�க��� உணவளி�த�.
க�நாடகா ம��� ப�ற
கடேலார� ப�த�களி� உ�ள
உ�ப�கழி ப�த�களி�
அத�க�

பய�ப��த�ப�க�ற�.
24 மணிேநர� வற�ட

வானிைல இ���� ேபா�,   
இள� ெத�ைன ெச�க���

உர� ெகா��க ேவ���.
ஒ�ெவா� ஆ�

மாத�க����, ஒ��ைற
ெகா��க ேவ���.

பய�பா� :

வ�வசாய ந�ல�, �ற��பாக
ஆ�கானி�.



Go Organic

இள� இைலக� ஓரள� ��க� ெவ�ைள ப�ைடக� காண�ப��.
இைலகளி� �� ேபா�ற ேதா�ற� காண�ப��.
இைலக� ���� காண�ப��.

கா�ச�ய�  �ைறபா� :



CAL - PLUS வாைழ பய��களி�
கா�ச�ய� ப�றா��ைறைய
��ெட��க உத�க�ற�. ேபாத�ய
கா�ச�ய� இ�லாததா�
ேதா�ட� பய��களி� பைழய
இைலகளி� க�க� ேபா��. 

கா�ச�ய� �ைறபா�டா� வாைழ
இைலக� ந�ற� �ைற��
காண�ப��, ப��ன�
இைலகளி� ேம� ப�த�ய��
இ��� ெவளி� ப��� ந�ற
ெந�ேராச�� ேதா���. இத�
அற��ற�க� இள� இைலகளி�
ெதாட��க��றன. ஆனா�

வள��ச�ய�� எ�த பாத����
இ��கா�. இைலகளி� ��
ப�த�களி� ச�ைத�க�
ஏ�ப��; வ�ளி��க� க�ழி��,
இைலகளி� ப�த�க�
உ�ேநா�க� ����வ���.

வாைழ  பய��க� :

Go Organic

கா�ச�ய� ைந�ேர� ம�
ம��� இைல Ca அளைவ
அத�கரி�பத� �ல� ேவ�
ம��� உற���� வள��ச�ைய
ஊ��வ��க�ற�.
கா�ச�ய� ைந�ேர�ைட�
பய�ப���வத� �ல�, ேவ�
ேநாய�� ஆப��

�ைற�க�ப�ட�, ேம��
இைலகளி� அள� ேநர�யாக
அத�கரி�த�.
தாவர வள��ச�ய�� வ�ைளவாக
வாைழ�பழ�களி� சராசரி
ெகா�� எைட அத�கரி�க�ற�.

ந�ைமக� :

பழ�களி� தர� �ைறவாக
இ���� ம��� கா�ச�ய�
�ைறபா��ள தாவர�களி�
�த���ச�யைட�� ேபா� ேதா�
வ�ரிச� ஏ�ப�க�ற�.



Go Organic

உபேயாக����  அள� :

இய�ைக உரமி�� ெபா��
அத�ட� ஏ�க��� 350 க�ேலா
என கா�-ப�ள�ைஸ கல�� இட
ேவ��� அ�ல� வள��ச���
ஏ�ப பய�ப��தலா�.
ெசா�� �� பாசன�
இ�வத���� ச�ற�த�.

இைல� ெதளி�� �ைறய��
உரமி��ேபா� 500 க�ரா� 12
��ட� ��ேர பா�����  எ�ற
கண�க��, 1 ஏ�க��� 2 க�ேலா
50 ��ட���� பய�ப��த
ேவ���. 

�த�தாக நட�ப�ட த�� வள���
தாவர�க���, இ� இதய
அ�க� ஏ�ப���க�ற�.
பழ�த�� தர� �ைறவாக
உ�ள� ம��� ப��க
ைவ��� ேபா� ேதா�
ப�ள�ப�த�.

அற��ற�க� :



கா�ச�ய�, தாவர, மல� ம���
பழ�த�� பய�� வள��ச�ய��
அைன�� ��க�ய
க�ட�களி�� பய�ப��தலா�.

கா�ச�ய� �ைற�பா�, ப���
ந�ற ��ளிக� வ�ளி��களி�
ேதா��� ம��� இைலகளி�
ைமய�ைத ேநா�க� வள��.
 

கா�கற�  பய��க� : ேநா�  அற��ற�க� :

அ��ப�� அ� அ�க� ேநா�:
அ�கலஂ ேநாய�ைன பழஙஂகளினஂ
�னிய�லஂ ேதானஂ�மஂ ஒ�ஙஂகறஂற
த�டஂ�கஂகளஂ இ�பஂபதனஂ �லமஂ
அற�யலாமஂ. இநஂத த�டஂ�கஂகளஂ அள�
மறஂ�மஂ ந�றதஂத�லஂ மா�ப�க�னஂறன. 
 கனிகளஂ �த��மஂ ேபா� ப�பஂ�
மறஂ�மஂ க�பஂ� ந�றமாக இநஂத
த�டஂ�கஂகளஂ மா�மஂ.

Go Organic

பல�க� :

ெச� �வ�கைள
பல�ப���க�ற�.
த���களி� வள��ச���
உத�க�ற�.
ச�ற�த பழ அைம����
ப�களி�க�ற�.
தாவர�களி� கா�ச�ய�
�ைறபா��� அற��ற�கைள�
�ைற�க�ற�.
தாவர�களி�

ஒளி�ேச��ைகைய

அதகரி�க��ற�

� உத��தைல க���ப��த�
��களி� எ�ணி�ைகைய

அத�கரி�க��ற�.
ம�ணி� கார
அமில�த�ைமைய

சமந�ைலய�� ைவ�க�ற�.
கா�கற�� பய�ரி� ேநா�
எத���� ச�த�ைய அதகரி�க�ற�.
கா�கற�� பய�ரி� தர�
மாறாம� பா�கா���.



பய�  ப����  
�ைற :

Go Organic

த�காளி: ஏ�க��� 200 க�ேலா
அ�ல� நா�� நட� ெச�த 46-
70 நா�களி� ஒ� ெச��� 10
க�ரா� CAL - PLUS (உ�வா�க�)
இட��. 80-90 நா�களி� �த�
பற��� ���த�ட� ெச��� 10
க�ரா� இட ேவ���.
ஒ�ெவா� பற��� எ��த ப�ற�
@10 க�ரா�  இட ேவ���. 

ெவ�காய�: 
ஏ�க��� 200 க�ேலா அ�ல�
நா�� நட� ெச�த 46-70
நா�களி� ஒ� ெச���  10 க�ரா�
CAL - PLUS (உ�வா�க�) இட��.
80-90 நா�களி� �த� பற���
���த�ட� ெச��� 10 க�ரா� இட
ேவ���.



���  தாவர�க� :

��ச��ெகா�� :

Available on:

Go Organic

அைன�� உ��ற தாவர�க� ம��� அல�கார ெச�க�: ஒ� ெச��� மாத� 50 க�ரா�.
அைன�� ���� ம��� ெவளி��ற தாவர�க���: மாத�த��� ஒ� ெச��� 70 க�ரா�.

A B O N O  B I O T E C H  I N D U S T R I E S  
P R I V A T E  L I M I T E D

18/9, Meharail Street, Indira Nagar, Vellalore,
COIMBATORE, TAMILNADU - 641111

CAL-PLUS ேநா��க��மி பைடெய��ைப ந����வத���,
ைப�ேடாபாக� ��ச� தா��த��� சக����த�ைமைய
ேம�ப���வத��� உதவ� ெச�க��ற�.
���க� ��ைச காளா�கைள அட��வத�� இ�
பய��ளதாக இ�கஂக�ற�.
வள��ச� க�ட�களி�, கா�ச�ய� இைலகளஂ ெவ��� ேநாய��
�வ�ர�ைத �ைற���.
ேம��, ப���� தாவர� ��ளிக�, ெவ�ைள ���� தாவர�
��ளிக�, ��ச�க� ம��� இைல� ச�ல�த�க� அைன���
இத� �ல� இன�ெப��க� ெச�வைத� த��க��றன.


