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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 291 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നാളിേകര �ഷി വി�ലീകരി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. രാമച�ൻ കട���ി,
�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ് , 
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് നാളിേകര �ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി കർഷകർ�് ��ിയ
ഇനം നാളിേകര ൈതകൾ ലഭ�മാ��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(എ) സം�ാന�് നാളിേകര �ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം കർഷകർ�് ��ിയ
ഇനം നാളിേകര ൈതകൾ ലഭ�മാ��തി�ം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. 2021-22 സാ��ിക

വർഷം സം�ാന�് സമ� നാളിേകര �ഷി
വികസന പ�തി നട�ിലാ��തിനായി 7547
ല�ം �പ ബഡ്ജ�ിൽ വകയി��ിയി��്.
ഇതിൽ 1391 ല�ം �പ നാളിേകര കൗൺസിൽ
പ�തി�െട ��ാം വർഷ �വർ�ന��െട

ഭാഗമായി വി�േത�ാസംഭരണ�ി�ം

�ണേമ��� െത�ിൻൈതകൾ �ഷിവ��്
ഫാ�കളിൽ ഉത്പാദി�ി��തി�മാണ്
നീ�ിെവ�ി��ത്. �ടാെത നാളിേകര വികസന
േബാർഡിെ� സഹായേ�ാെട നട�ിലാ��
50% േക�ാവി�ത പ�തിയായ എ�ാ�ിെ��്
ഓഫ് റീജിയണൽ േകാ�ന�് ന�റീസ്  പ�തി
�കാര�ം �ഷിവ��് ഫാ�കളിൽ �ണേമ���
െത�ിൻൈതകൾ ഉത്പാദി�ി��തിനായി 128
ല�ം �പ അ�വദി�ി��്. 2022-23 വർഷം
കർഷകർ�് �ണേമ��� െത�ിൻൈതകൾ
ലഭ�മാ��തിനായി �ഷിവ��ിെ�
േമൽേനാ��ിൽ 12,15,577 എ�ം െനടിയയിനം,
67483 എ�ം �റിയയിനം, 1,32,152 എ�ം
സ�രയിനം എ�ി�െന ആെക 14,15,212 എ�ം
വി�േത� േശഖരി�ക�ം �ഷിവ��് ഫാ�കളിൽ
പാ�ക�ം െച�ി��്. ഇവയിൽ നി�ം 10
ല�േ�ാളം �ണേമ��� െത�ിൻൈതകൾ
കർഷകർ�് ലഭ�മാ�വാൻ കഴി�ം. �ഷി വ��ി�
കിഴി�� വി�േത� സംഭരണ �ണി�കളായ
സീഡ്  ഡവല�്െമ�് �ണി�്, വടകര (േകാഴിേ�ാട്
ജി�), സീഡ്  ഡവല�്െമ�് �ണി�്, ചാവ�ാട്
(��ർ ജി�), ടി x ഡി േപാളിേനഷൻ �ണി�്,
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ചാേലാട്  (ക�ർ ജി�) എ�ീ �ാപന�ളിെല

സാേ�തിക ഉേദ�ാഗ��െട േമൽേനാ��ിൽ

കർഷക�െട �ഷിയിട�ളിൽ നി��
െതെരെ��� മാ����ളിൽ നി�ം
മാനദ��ൾ���തമായി വി�േത�

േശഖരി�ക�ം �ഷി വ�� ഫാ�കളിൽ പാകി പല
തല�ി�� സ്�ീനിംഗ് നടപടികൾ
�ർ�ിയാ�ിയ േശഷം, �ണേമ���വ മാ�ം
െതരെ���് വിതരണ�ിനായി

ത�ാറാ�ക�ം െച��. നാളിേകര വികസന
കൗൺസിൽ പ�തി �കാരം �ഷിഭവൻ �േഖന
നൽ�� ൈതകൾ ടാ� െച�ാണ് നൽ��ത്.
ഡിസംബർ �തൽ േമയ്  വെര�� മാസ�ളിലാണ്
ൈത ഉ�ാദന�ിനാവശ�മായ വി�േത�ാ

സംഭരണ �വർ�ന��ം സ�രയിനം
വി�േത� ഉ�ാദി�ി��തി�� സ�രണ
�വർ�ന��ം നട��ത്. കർഷക�െട
�ഷിയിട�ളി�� അത�ത്പാദന േശഷി���ം
�ത�മായി കായ്ഫലം നൽ���ം, 20-50 വർഷം
�ായ���ം, ക��� ഓലക���ം, 80
േത�യിൽ �റയാെത നൽ���ം, ഓേരാ
േത�യിൽ നി�ം 150 �ാമിൽ �റയാെത െകാ�
ലഭി���ം, മീഡിയം വ���ളള േത�ാ
നൽ���മായ ഉ�മമായ മാ�സസ��ൾ മാ�ം
െതെരെ���് െപയി�് െച�്
അടയാളെ���ക�ം അ�രം മാ����ളിൽ

നി�ം കയർ ഉപേയാഗി�  ്േത��ലകൾ
െക�ിയിറ�ി വിളെവ��� േത�കളിൽ
സാേ�തിക ഉേദ�ാഗ�െ� േമൽേനാ��ിൽ

ന��മാ�ം െതരെ���് സീൽ െച��.
ഇ�കാരം സീൽ െച� വി�േത� �ഷിവ��ി�
കീഴി�� വിവിധ ഫാ�കളിൽ പാകി
ൈതകളാ��തിന് നൽ��. �ഷി വ��്
ത�ാറാ�ിയി�� േകാ�ന�് ന�റി മാ�വലിൽ
നി�ർഷി�ി�� തര�ിലാണ് ഫാ�കളിൽ ന�റി
ത�ാറാ�ി െത�ിൻ ൈതകൾ ഉത്പാദി�ി��ത്.
പാകിയ വി�േത�കളിൽ 6 മാസമായി�ം
�ള�ാ�വ �ർ�മാ�ം നീ�ം െച��താണ്,
�ണേമ� ഉറ�വ���തിനായി ന�റികളിൽ
സ�ീകരി� വ�� ആദ� നടപടി. 6-7 മാസം
�ായമായ ൈതകളിൽ നി�ം �റ�ത് 4 വിടർ�
ഓലക���ം 7-8 െസ.മീ ക�ാടി�ന�ളള�ം, ന�
ആേരാഗ��ം വളർ�����മായ ൈതകൾ മാ�ം
വിവിധ തല�ി�� സാേ�തിക ഉേദ�ാഗ��െട

േമൽേനാ��ിൽ െതരെ���ക�ം

�ണേമ�യി�ാ�വ നഴിസറികളിൽ നി�ം
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പി��മാ�ി ക�ാടി ഭാഗം ഗസ�ഡ്  റാ�ി��
കൺേ�ാളിംഗ് ഓഫീസ�െട സാ�ി���ിൽ െവ�ി
നശി�ി�ക�ം െച��. ഇ�കാര�� സ്�ീനിംഗ്,
െതരെ���് നടപടി �മ�ൾ പാലി��തി�െട
ആെക പാ�� വി� േത�യിൽ നി�ം
ഏകേദശം 65-70% �ണേമ��� ൈതകളാണ്
കർഷകർ�് വിതരണ�ിനായി ലഭ�മാ��ത്.

(ബി) നാളിേകര �ഷി�െട �ണഫല�ൾ കർഷകെര
േബാധ�െ����തിന് �ഷിഭവ�കൾ േക�ീകരി�്
േബാധവത്�രണ പരിപാടികൾ നട�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

(ബി) നാളിേകര �ഷി�െട �ണഫല�ൾ കർഷകെര
േബാധ�െ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�
വ��. 2021-22 വർഷം 4856 ല�ം �പ
ബഡ്ജ�് വിഹിതം ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�്, �ഷി
വ��് നട�ിലാ�ി വ�� േകര�ാമം
പ�തി�കാരം ശാ�ീയമായ നാളിേകര�ഷി,
സംേയാജിത വള�േയാഗം, കീടേരാഗ നിയ�ണം,
�ല� വർ�ിത ഉത്പ���െട ഉ�ാദനം എ�ിവ
സംബ�ി�  ്�ഷിഭവൻ തല�ിൽ കർഷകർ�്
േബാധവൽ�രണ പരിശീലന പരിപാടികൾ
നൽകിവ���്. െത��ഷിയിൽ കീടേരാഗ
ബാധ ��തലായി കാണെ��� �േദശ�ളിൽ
�തിേരാധ മർ��ൾ അവലംബി��തിനായി
േബാധവൽ�രണ �ാ�ക�ം, ശി�ശാലക�ം
സംഘടി�ി��തി�ം, �ാ�് െ�ാ��ൻ ��കൾ
�പീകരി�  ്പരിശീലനം നൽ��തി�ം നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ���് . ഉയരം �റ�
െത�ിന��െട�ം സ�ര ഇന��െട�ം മാ�കാ
�ദർശന േതാ��ൾ ത�ാറാ�ി, ഇവ�െട
�ഷിരീതിെയ സംബ�ി�  ്കർഷകർ�ിടയിൽ
േബാധവൽ�രണം നട�ി വ��. നാളിേകര �ഷി
അടി�ാനമാ�ി�� ഇ�േ��ഡ്  ഫാമിങ്
സി�ം നട�ാ��തി�െട കർഷകർ��ാ��
േന��ൾ സംബ�ി� അറിവ് ആ�

പ�തിയി�െട�ം നൽകിവ��. സം�ാനെ�

,�ാേദശിക കാർഷിക സാേ�തിക പരിശീലന
േക��ൾ (RATTC), കർഷക പരിശീലന
േക��ൾ (FTC), േ��് അ�ികൾ�റൽ
മാേനജ്  മ�് ആൻഡ്  എ�്�ൻഷൻ െ�യിനിങ്
ഇൻ�ി���് (SAMETI) എ�ിവ �േഖന�ം
കർഷകർ�ം �ഷി ഉേദ�ാഗ�ർ�ം നാളിേകര
�ഷിരീതികെള �റി�ം സാേ�തിക പരിശീലനം
നൽകി വ��. േകാവിഡ്  നിയ�ണ��െട

പ�ാ�ല�ിൽ ��ത പരിശീലന
േക��ളി�െട െവബിനാ�ക�ം, വിവിധ േസാഷ�ൽ
മീഡിയ വഴി�� പരിശീലന പരിപാടിക�ം
കർഷകർ�് നൽ���് . േകരള കാർഷിക
സർവകലാശാല�െട കീഴി�� വിവിധ ഗേവഷണ
േക��ൾ, േക� േതാ�വിള ഗേവഷണ േക�ം,
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െകാ�ി ആ�ാനമാ�� നാളിേകര വികസന
േബാർഡ് , ഫാം ഇൻഫർേമഷൻ ബ�േറാ എ�ിവ�ം
ശാ�ീയ നാളിേകര �ഷിരീതി�ം ഉൽ����െട
ൈവവിധ� വൽ�രണ�ം സംബ�ി�  ്കർഷകർ�്
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ നട�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


