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नॅनो युरिया द्रव (Nano Urea Liquid) 
• अलीकडे, नॅनो यूरिया द्रव बातम्ाांमधे्य चचेत आहे, इफको (इांडडयन फाममर्म फडटमलायझि कोऑपिेडटव्ह डलडमटेड) 

ने शेतकऱयाांर्ाठी नॅनो यूरिया डलक्विड र्ादि केले आहे. हे जगातील पडहले नॅनो यूरिया डलक्विड अरे्ल ज्याचा उदे्दश 

वनस्पती ांचे पोषण वाढवणे आडण जगभिातील शेतकऱयाांना मदत किणे आहे. पण ते काय आहे आडण ते आज 

जगार्ाठी इतके महत्त्वाचे का आहे? हे र्वम आज आपण या लेखात बघणाि आहोत.  

• पािांपारिक युरियाला पयामय म्हणून वनस्पती ांना नायटर ोजन पुिवणािे हे पोषक (द्रव) आहे. 

• हे पािांपारिक युरिया पुनक्व्थमत किण्यार्ाठी डवकडर्त केले गेले आहे आडण ते डकमान 50% ने त्याची आवश्यकता 

कमी करू शकते. 

• यात 500 डमलीलीटि बाटलीमधे्य 40,000 डमलीग्राम / एल नायटर ोजन अर्ते, जे पािांपारिक युरियाच्या एका डपशवीद्वािे 

प्रदान केलेल्या नायटर ोजन पोषक तत्ाांच्या परिणामाइतके आहे. 

• पािांपारिक युरिया वनस्पती ांना नायटर ोजन डवतिीत किण्यार्ाठी 30-40% प्रभावी आहे, ति नॅनो युरिया द्रवाची 

प्रभावीता 80% पेक्षा जास्त आहे. 

• ताांदूळ आडण गहू याांर्ािख्या 94 डपकाांर्ाठी 11,000 हून अडिक शेतकऱयाांच्या शेतात त्याची प्रभावीता तपार्ण्यात 

आली आहे. 

• उत्पन्नात र्िार्िी 8% वाढ डदरू्न आली आहे. 

येथे ववकवित केले: 

• आत्मडनभमि भाित आडण आत्मडनभमि कृषीच्या अनुषांगाने नॅनो बायोटेक्नॉलॉजी रिर्चम र्ेंटि, कलोल, गुजिात येथे ते 

स्वदेशी डवकडर्त केले गेले आहे. 

• भाित आपली युरियाची गिज भागवण्यार्ाठी आयातीवि अवलांबून आहे. 

महत्त्व: 

• वनस्पती ांचे पोषण रु्िािते: 

• हे वनस्पती पोषणार्ाठी प्रभावी आडण कायमक्षम अर्ल्याचे आढळले आहे जे रु्िारित पोषण गुणवते्तर्ह उत्पादन 

वाढवते. 

• यामुळे जडमनीतील युरियाचा अडतिीक्त वापि कमी करून र्ांतुडलत पोषण कायमक्रमाला चालना डमळेल आडण डपके 

मजबूत, आिोग्यदायी बनतील आडण मुक्कामाच्या प्रभावापारू्न त्याांचे र्ांिक्षण होईल. 

• लॉडजांग म्हणजे िान्य डपकाांच्या जडमनीच्या र्पाटीजवळ काड्ाांचे वाकणे, ज्यामुळे त्याांची काढणी किणे खूप कठीण 

होते आडण त्यामुळे उत्पन्नात लक्षणीय घट होते. 

पयााविण िुधािणे: 

• त्याचा भूगभामतील पाण्याच्या गुणवते्तविही मोठा र्कािात्मक प्रभाव पडेल, हवामान बदल आडण शाश्वत डवकार्ावि 

परिणाम होऊन ग्लोबल वाडमिंगमधे्य लक्षणीय घट होईल. 

शेतकऱयाांचे उत्पन्न वाढवणे:  

• शेतकऱ याांच्या क्वखशात हे र्ोपे अरू्न शेतकऱ याांचे उत्पन्न वाढडवण्यार् ते प्रभावी ठिेल. हे लॉडजक्विक्स आडण गोदामाांची 

डकां मत देखील लक्षणीयिीत्या कमी किेल. 

 

इांवियन फार्ािा फर्टीलायझि कोऑपिेवर्टव्ह वलवर्रे्टि (Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited) 

बद्दल: 

• ही भाितातील र्वामत मोठ्या र्हकािी र्ां्थाांपैकी एक आहे जी पूणमपणे भाितीय र्हकािी र्ां्थाांच्या मालकीची आहे. 

• 1967 मधे्य फक्त 57 र्हकािी र्ां्थाांर्ह ्थापन झालेली, आज ती 36,000 हून अडिक भाितीय र्हकािी र्ां्थाांचे 

एकडिकिण आहे ज्यामधे्य र्ामान्य डवमा ते ग्रामीण दूिर्ांचाि या खते उत्पादन आडण डवक्रीचा मुख्य व्यवर्ाय आहे. 
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उवद्दष्ट: 

• भाितीय शेतकऱयाांना डवश्वर्नीय, उच्च दजामच्या कृषी डनडवष्ठा आडण रे्वाांचा पयामविणीयदृष्ट्या शाश्वत पद्धतीने वेळेवि 

पुिवठा करून र्मृद्ध होण्यार्ाठी आडण त्याांचे कल्याण रु्िािण्यार्ाठी इति उपक्रम हाती घेणे. 

 

द्रव नॅनो युरिया म्हणजे नेर्के काय आवण ते किे काया किते? 

• हे मूलत: नॅनोकणाच्या स्वरूपात युरिया आहे. युरिया हे एक िार्ायडनक नायटर ोजन खत आहे, ज्याचा िांग पाांढिा आहे, 

जो कृडिमरित्या नायटर ोजन प्रदान कितो, जो वनस्पती ांना आवश्यक अर्लेला एक प्रमुख पोषक घटक आहे. 

• इफकोच्या कालोल येथील नॅनो बायोटेक्नॉलॉजी रिर्चम र्ेंटिमधे्य (एनबीआिर्ी) हे उत्पादन डवकडर्त किण्यात आले 

आहे.  

• देशाचे अनुदान डबल कमी किण्याव्यडतरिक्त, पािांपारिक युरियाचा अर्ांतुडलत आडण अांिािुांद वापि कमी किणे, पीक 

उत्पादकता वाढवणे आडण माती, पाणी आडण वायू प्रदूषण कमी किणे हे त्याचे उडद्दष्ट आहे. 

• पािांपारिक युरियाची कायमक्षमता रु्मािे 25 टके्क अर्ली तिी द्रव नॅनो युरियाची कायमक्षमता 85-90 टके्क इतकी 

जास्त अरू् शकते. पािांपारिक युरियाचा डपकाांवि अपेडक्षत परिणाम होत नाही कािण तो अनेकदा चुकीच्या पद्धतीने 

वापिला जातो आडण त्यातील नायटर ोजन वाष्प होऊन वायूच्या रूपात नष्ट होतो. डर्ांचन दिम्ान भिपूि नायटर ोजन 

देखील वाहून जाते. 

• द्रव नॅनो युरिया थेट पानाांवि फवािला जातो आडण वनस्पतीद्वािे शोषला जातो. नॅनो स्वरूपातील खते डपकाांना पोषक 

तत्ाांचा लक्वित पुिवठा कितात, कािण ते पानाांच्या बाह्यत्चेवि आढळणाऱया िांध्र, डिद्राांद्वािे शोषले जातात. इफको 

र्ल्ला देते की 2-4 डमली नॅनो युरिया एक डलटि पाण्यात डमर्ळून डपकाच्या पानाांवि फवािणी र्डक्रय वाढीच्या 

अव्थेत किावी. 

• डलक्विड नॅनो युरियाचे शेल्फ लाइफ वषमभि अर्ते आडण ओलाव्याच्या र्ांपकामत आल्यावि शेतकऱयाांना "केडकां ग" 

बद्दल काळजी किण्याची गिज नाही. 
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