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மிழ்ாடு வபாண்மப் தல்கமனக்ககத்தின் கீழ் இங்கும் தானிசாகர்  
வபாண் ஆாய்ச்சி நிமனத்தில் ாவணா யூரிா தற்றி ல் விா 

 இந்திாவில் உள்ப முன்ம உ நிறுணாண இஃப்வகா , ாவணா யூரிா என்ந உத்ம 
முன் முனாக உனகில் அறிமுகப்தடுத்தி மிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் ககத்தில் உள்ப 
ாவணா அறிவில் ற்றும் தாழில்நுட்தத் துமநயின் விஞ்ஞாணபூர்ாண ஆய்வுகள் மூனாக 
இந் புதி உம் 2021ம் ஆண்டு தன்தாட்டிற்கு ஆ தசய்ப்தட்டது .  இற்காண ஆய்வுகள் 
கடந் 3 ருடங்கபாக டத்ப்தட்டு இந் உத்தின் முக்கித்துத்ம அறிந்து இந் உத்திணால் 
சுற்றுப்புந சூழ்நிமனக்வகா அல்னது ண்பத்திற்க்வகா எவ்வி தாதிப்பும் ஏற்தடவில்மன என்ந 
ருத்தில் இந் புதி மகாண  இஃப்வகா ாவணா யூரிா உம் மிழ்ாடு வபாண்ம 
தல்கமனக் ககத்தின் மூனாக ஆய்வு தசய்ப்தட்டு இந்திாவில் உள்ப இந்தி வபாண்ம 
ஆாய்ச்சி ககத்தின் கீழ் இங்கக்கூடி 650க்கும் வற்தட்ட வபாண் விரிாக்க மங்களின் 
மூனாக 11,000 இடங்களில் டத்ப்தட்ட கப ஆய்வுகளின்  முடிவுகள் மூனாக இந்திாவின் 
அமணத்து இடங்களிலும் தன்தாட்டிற்கு ந்துள்பது. 
 சாாக தன்தடுத்க்கூடி யூரிா ண்ணில் அடிஉாக இடும்ததாழுவா அல்னது 
வல்உாக இடும்ததாழுவா இதில் உள்ப மச்சத்து 30-35 விழுக்காடு தயிர்களிணால் 
தன்தடுத்ப்தடுகின்நது.  மீமுள்ப 65-70 விழுக்காடு உச்சத்து ண்ணில் கமந்து நினத்டி நீர் 
தாதிக்கப்தடுதுடன் மீமுள்ப உச்சத்து ஆவிாகி ளிண்டனத்துடன் கனந்து வீாகிநது .  
இணால் கடந் 60 ருடங்களுக்கு வனாக யூரிாவில் உள்ப மச்சத்ம தயிர்கள் 
உதவாகிக்கும் திநன் 30-35 விழுக்காட்டிற்கு வல்  அதிகரிக்கப்தடவில்மன. இம கருத்தில் 
தகாண்டு மிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனகக் ககத்தில் உள்ப ாவணா அறிவில் ற்றும் 
தாழில்நுட்தத்துமந கடந் 12 ஆண்டுகபாக ாவணா உங்கள் தற்றி ஆய்வுகள் 
வற்தகாள்பப்தட்டு ாவணா அறிவில் மூனாக தயிர்கள் உ உதவாகிக்கும் திநமண அதிகரிக்க 
ாய்ப்பு இருப்தாக ஆய்வுகள் மூனம் கண்டறிப்தட்டது. 



 இந்திாவிவனவ மிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக்ககம் ாவணா தாழில்நுட்தத்தில் 
முன்ம கித்து கடந் 12 ஆண்டுகபாக தன்ணாட்டு ற்றும் இந்தி நிறுணங்கள் மூனம் 30 
வகாடிக்கு வனாக நிதியுவி ததற்று தன ஆாய்ச்சி திட்டங்கள்  குத்து 15க்கும் வற்தட்ட 
தாழில்நுட்தங்கமப கண்டறிந்து உர் ததருக்களுக்கு சீரி தணிாற்றி ருகின்நது. 

 மிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக் ககத்தின் கீழ் இங்கும் ஈவாடு ாட்டத்தில் உள்ப 
வபாண்ம ஆாய்ச்சி நிமனம் தானிசாகரில் இஃப்வகா ாவணா யூரிா தற்றி ஆய்வு தல்  
ற்றும் க்காச்வசாபத்தில் கடந் 3 ஆண்டுகபாக ஆய்வு வற்தகாள்பப்தட்டது . இந் 
ஆய்வுகளில் இஃப்வகா ாவணா யூரிாம ட்வான்கள் மூனாக தளிப்தற்காண சாத்திக்கூறு 
மறுக்கப்தட்டது. இந் ஆய்வுகளின் மூனம் தல்லுக்வகா , க்காச்வசாபத்திற்வகா 
வல்உாக இடக்கூடி சாா யூரிா விற்க்கு ாற்நாக இஃப்வகா ாவணா யூரிாம 
ட்வான்கள் மூனாக தளிப்தற்கு ாய்ப்பு இருப்தாக கண்டறிப்தட்டுள்பது . ஒரு தாட்டில் தி 
ாவணா யூரிா 500 மி.லிம 125 லிட்டர் ண்ணீரில் கமத்து ஒரு ஏக்கருக்கு சாா விமச 
தளிப்தான் மூனாக 20 ற்றும் 40 ாள் தயிர்களில் தளிக்க வண்டும்.  ாநாக ட்வான்கள் மூனம் 
தளிப்தற்கு அவ அபவு தி ாவணா யூரிா 500 மி.லி ம 30 லிட்டர் ண்ணீரில் கமத்து இரு 
முமநாக ட்வான்கள் மூனம் 5 நிமிடங்களில் ஒரு ஏக்கர் தளிக்கனாம் . ஆகவ கூலிாட்கள் 
தற்நாக்குமநயிணால் துன்தப்தடும் விசா ததருக்களுக் கு ட்வான் தாழில்நுட்தம் ததரும் 
ப்பிசாாக அமகின்நது. 

 இஃப்வகா ாவணா யூரிா தன்தடுத்ப்தட்ட தல் ல்களில் 400-500 கிவனா ானி 
கசூலும் 1000 கிவனா மக்வகால் கசூலும் சாா யூரிாம தன்தடுத்ப்தட்ட ல்கமப 
விட அதிக கசூல் ததநப்தட்டது .  ஆகவ ாவணா யூரிா தளி க்கப்தட்ட தல் ல்களில் ஒரு 
தெக்வடருக்கு 12,000 ரூதாய் ம அதிக ருாணம் கிமடக்க ாய்ப்புள்பது. இந் ாவணா யூரிா 
இருமுமந ட்வான் மூனாக தளிப்தற்கு ஆகும் தசனவு 3700 ரூதாய் ட்டுவ . ஆகவ ாவணா 
யூரிா தன்தடுத்க்கூடி தல் ல்களில் நிக னாதாக ஒரு தெக்வடரு க்கு 8300 ரூதாய் 
கிமடக்க ாய்ப்புள்பது.  வலும் வல் உாக இடக்கூடி 50 சம் யூரிா இடும விர்க்கனாம்.   

 இவ்ல் விாணது 18.06.2022 அன்று மடததற்நது . இவ்விாவில் 
முமணர்.வக.எஸ்.சுப்ணின், வதாசிரிர் ற்றும் மனர் , ாவணா தாழில்நுட்தத்துமந 
அர்கள், விாவிற்கு ருமக ந் மிக அசின் வபாண்துமந அதிகாரிகள் , தல்கமனக் கக 
விஞ்ஞானிகள் ற்றும் ஈவாடு , வகாம, திருப்பூர் ஆகி ாட்டங்களில் இருந்து ந் உர் 
ததருக்கள் ஆகிவார்கமப வற்று ாவணா யூரிாவின் முக்கித்துத்திமண 
எடுத்துமத்ார். இஃப்வகா நிறுணத்தின் ா நின அபவினாண வனாபர் திரு .தொஜ் அர்கள் 
உப் தன்தாடு தற்றியும் உர் ததருக்களின் கரு த்து தற்றியும் விபக்கிணார்கள் . மிழ்ாடு 



வபாண்மப் தல்கமனக் ககத்தின் ஆாய்ச்சி இக்குர் முமணர் .மு.வீந்தின் ற்றும் 
இற்மக ப வனாண்ம மத்தின் இக்குர் முமணர் .பி.தானசுப்ணின் ஆகிவார்  
சிநப்பும ஆற்றிணார்கள் . விாவின் இறுதிாக முமணர் .என்.சக்திவல், வதாசிரிர் ற்றும் 
மனர் வபாண்ம ஆாச்சி நிமனம் தானிசாகர் அர்கள் ன்றியுமாற்றிணார்கள். 
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