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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 441 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

നാളിേകര�ിെ� ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ ,
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് നാളിേകര�ിെ� ഉ�ാദനം

ആശ�ാജനകമാ�ം വിധം �റ �തായി

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതി��

കാരണ�ൾ കെ��ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� നാളിേകര�ിെ�

ഉ�ാദന�മതയി�ം ഉ�ാദന�ി�ം �റവ്

ഉ�ായി�െ��ി�ം അതിൽ ആശ�െ�ടാ�ളള

സാഹചര�ം നിലവിലി�. സം�ാനെ� �ധാന

വിളയായ െത�് 2015-16 വർഷം 790223
െഹ�റി�ം 2016-17 വർഷം 781496 െഹ�റി�ം

2017-18 വർഷം 760433 െഹ�റി�ം 2018-19
വർഷം 760947 െഹ�റി�ം 2019-20 വർഷം

760775 െഹ�റി�ം �ഷി െച�തായാണ്

സാ��ിക �ിതി വിവര കണ�് വ��്

�സി�ീകരി� കഴി� 5 വർഷെ� കണ�കൾ

�ചി�ി��ത്. നാളിേകര ഉ�ാദനം 2015-16
വർഷം 5873 ദശല�ം 2016-17 വർഷം 5384
ദശല�ം 2017-18 വർഷം 5230 ദശല�ം 2018-
19 വർഷം 5299 ദശല�ം 2019-20 വർഷം 4814
ദശല�ം എ�ി�െനയാണ് കണ�കൾ

�ചി�ി��ത്. നാളിേകര �ഷി�െട വി�തി

�റ�േ�ാൾ ഉ�ാദന�ിൽ േനരിയ �റവ്

ഉ�ായതായി ��യിൽെ��ി��്. േമൽ�റ�

കാലയളവിെല ഉ�ാദന�മത (നാളിേകരം/െഹ�ർ)
7432 (2015-16), 6889 (2016-17), 6878(2017-
18), 6964(2018-19), 6328(2019-20) ആണ്.
2020-21 വർഷെ� കണ�കൾ സാ��ിക

�ിതി വിവരകണ�് വ��്

�സി�െ���ിയി�ി�. നാളിേകര�ിെ�

ഉ�ാദന�ം ഉ�ാദന�മത�ം �റ��തിന് പല

കാരണ��ം ��യിൽെ��ി��്.
സം�ാനെ� ജനസാ�ത ���ത് നിലവിെല

െത�ിൻ േതാ�കൾ െക�ിട നിർ�ാണ�ി�ം മ�്

കാർഷിേകതര ആവശ��ൾ�മായി

ഉപേയാഗി����ലം െത�കൾ

�റി�മാ�െ��ക�ം ആയത് െത��ഷി�െട

വി�തി �റ��തിന് കാരണമായി��്. �ടാെത
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െത�ിെന ബാധി�� വിവിധ േരാഗ��ം

കീടബാധക�ം െത�ക�െട �ായാധിക��ം

നാളിേകര�ിെ� ഉ�ാദന�ി�ം

ഉ�ാദന�മതയി�ം �റ��ാകാൻ

കാരണമായി��്. െതാഴിലാളിക�െട ദൗർലഭ�ം,
ഉയർ� �ലിെ�ലവ്, ഉത്പാദേനാപാധിക�െട

വിലയിെല വർ�നവ് എ�ിവ�ം െത��ഷിെയ

ബാധി�ി��്. െമ�െ�� ജലേസചന സൗകര��ൾ

ഇ�ാ��ം നാളിേകര�ിെ� ഉ�ാദന�ി�ം

ഉ�ാദന�മതയി�ം �റ��ാകാൻ കാരണമായി.

(ബി) ഉ�ാദനം വർ�ി�ി�വാനായി േരാഗ�തിേരാധ

�വർ�ന�ളി�ം പരിപാലന �റകളി�ം

ശാ�ീയമായ മാ��ൾ െകാ�വ�വാൻ

കഴി  �ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ അതിനാ��

നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഉത്പാദനം വർ�ി�ി�വാനായി േരാഗ�തിേരാധ

�വർ�ന�ളി�ം പരിപാലന �റകളി�ം ശാ�ീയ

മാ��ൾ െകാ�വ�വാൻ കഴി�ി��്.
സംേയാജിത വിള പരിപാലന �റകൾ ��ർ

അടി�ാന�ിൽ ശാ�ീയമായി അവലംബി�്

െത�ിെ� ഉത്പാദന�ം ഉത്പാദന�മത�ം

വർ�ി�ി�വാനായി ആരംഭി� േകര�ാമ��െട

�വർ�നം വലിയ മാ��ൾ�് �ട�ം

�റി�ി��്. സം�ാന കാർഷിക വില നിർ�യ

േബാർഡ്  േകര�ാമ�െള �റി�  ്നട�ിയ

പഠന�ിൽ േകര�ാമം നട�ിലാ�ിയ �േദശെ�

െത�ിെ� ഉത്പാദന�മത െഹ�റിന് 10,739
നാളീേകരമായി ഉയർ�ി��് എ�്

കെ��ിയി��്. െത�ിെന ബാധി��

വിവിധതരം േരാഗകീട�േള�ം പരിപാലന

�റകെള�ം സംബ�ി�  ്ശാ�ീയ പഠന�ൾ

േക�േതാ�വിള ഗേവഷണേക�ം, േകരള കാർഷിക

സർ�കലാശാല എ�ിവ�െട ആഭി�ഖ��ിൽ

നട�ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ �പാർശ

െച�ി�ളള കീടേരാഗ �തിേരാധ �വർ�ന��ം

പരിപാലന �റക�ം ഫല�ദമായി

നട�ിലാ��തിന് �ഷിവ��് പ�തികൾ

ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��. െത�കെള

ബാധി�� കീടേരാഗ�ൾെ�തിെര �തിേരാധ

മാർ��ൾ ക�ാ�യിൻ അടി�ാന�ിൽ

നട�ിലാ��തിനായി 2021-22 സാ��ിക

വർഷം 50 ല�ം �പ വകയി��ി��്. കീടേരാഗ

സാ�ി���ിെ� �ിതി വിവര�ണ�കൾ

അ�സരി�  ്�ിരമായി കീടേരാഗാ�മണം

��ത�ളള �േദശ�ൾ (hot spots) േക�ീകരി�്

െത�കൾ�് ക�ാ�യിൻ അടി�ാന�ിൽ

സംേയാജിത കീടനിയ�ണ �വർ�ന�ൾ

നട��തിന് െഹ�റിന് 17,500 �പ

ധനസഹായം നൽകിെ�ാ�് 270 െഹ�റിൽ

നട�ിലാ�ാൻ ല��മി�ി��്. ഇതിേല�ായി 47.25
ല�ം �പ വകയി��ിയി��്. കീടേരാഗാ�മണം
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��ത�ളള �േദശ�ൾ ക�പിടി�ാ�ം

തിരെ���ാ�ം �തിേരാധ മാർ��െള�റി�്

േബാധവൽ�രി��തി�ം വർ�്േഷാ�കൾ

സംഘടി�ി��തി�മായി വർ�്േഷാ�് ഒ�ിന്

10,000 �പ വീതം നൽകിെ�ാ�് 7
വർ�്േഷാ�കൾ നട��തിനായി 0.7 ല�ം �പ

വകയി��ിയിരി��. മ��തളി ഉൾെ�െട�ളള

കീടേരാഗ നിയ�ണ മാർ��ൾ

നട�ിലാ��തിന് തിരെ��� �ാ�്

െ�ാ��ൻ ��കൾ�് പരിശീലന�ൾ

സംഘടി�ി��തിന്, ഒ� പരിശീലന�ിന് 25,000
�പ വീതം നൽകിെ�ാ�് 7 പരിശീലന

പരിപാടികൾ നട�ിലാ��തിന് 1.75 ല�ം �പ

പ�തിയിൽ വകയി��ിയി��്. �ടാെത ഓേരാ

പരിപാടി�െട�ം േഡാ�െമേ�ഷൻ, മ�്

െചല�കൾ എ�ിവ�ായി 30,000 �പ�ം

പ�തിയിൽ നീ�ി വ�ി��്. േമൽ പറ� എ�ാ

പ�തി ഘടക��ം സം�ാന�ടനീളം

നട�ിലാ�ി വ��. �ടാെത േരാഗകീടബാധ

െപാ�ി�റെ��� സാഹചര�ം ഉ�ായാൽ

ആയതിെ� േതാത് വിലയി��ി നിയ�ണ

മാർ��ൾ സ�ീകരി��തിന് േ�ാജ�്

െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി�� �റ�് ധനസഹായ�ം

നൽകി വ��.

(സി) നാളിേകരാധി�ിത വ�വസായ��െട എ�ം

ഗണ�മായി വർ�ി�ി��തി�ം നാളിേകര�ിൽ

നി�� �തിയ �ല�വർ�ിത ഉൽ���ൾ

വിപണിയിൽ എ�ി��തി�ം സ�ീകരി�

നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നാളീേകരം ഉൾെ�െട�ളള കാർഷിേകാ����െട

�ല�വർധനവ് ല��മി�െകാ�് കർഷക�െട

വ�മാനം വർ�ി�ി��തി�ത�� തര�ിൽ

�ല�വർ�ിത ഉത്പ� നിർ�ാണ

വ�വസായ�ൾ�് ( ��തല / െച�കിട /
ഇട�രം സംരംഭ�ൾ) �ാൾ ഫാർേമ�്

അ�ികൾ�ർ ബിസിന�് കൺേസാർഷ�ം (SFAC)
വഴി സ�ി  ഡി നൽകിവ���്. ഇതിനായി 400
ല�ം �പ എസ് .എഫ്.എ.സി �് അ�വദി�ി��്.
ഈ വർഷം �തൽ കർഷക�െട ��ാ�കൾ

സംഘടി�ി�  ്കർഷകെര ഉത്പാദനം, വാ�,
വിപണനം �ട�ിയ എ�ാ വളർ� ഘ��ളി�ം

സഹായി�� വിധം ��തായി േകരള�ിൽ 50
കർഷക ഉത്പാദക സംഘടനകെള

�ാപി��തി�ം നിലവി�� 50 കർഷക

ഉത്പാദക സംഘടനകെള ശാ�ീകരി��തി�ം

ആർ.െക.വി.ൈവ. പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

എസ് .എഫ്.എ.സി. �േഖന ല��മി�ി��്. ഇത് വഴി

കാർഷിക േമഖലയിെല �ല�വർ�നവി�ം, തദ�ാര

കർഷക�െട വ�മാനം വർ�ി�ി��തി�ം

ഉത��താണ്. േകരെഫഡിെ� േകരെവളിെ��

�ടാെത, �ല�വർ�ിത ഉ���ളായ േകര
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െഡസിേ��ഡ്  േകാ�ന�്, േകര മിൽ�് പൗ ഡർ,
േകരജം േകശാ�ത് െഹർബൽ െഹയർ ഓയിൽ

�ട�ിയവ�് വിപണിയിൽ മിക� �തികരണമാണ്

ലഭി�ി��ത്. �ടാെത െവർജിൻ േകാ�ന�്

ഓയിൽ ഉപേയാഗി�� േകര േബബി െകയർ

ഓയി�ം അ��ിെട േകരെഫഡ്  വിപണിയിലിറ�ി.
സമീപഭാവിയിൽ നാളിേകര�ിൽ നി�ം

�ല�വർ�ിത ഉ���ളായ െവർജിൻ േകാ�ന�്

ഓയിൽ, േകാ�ന�് ചി�് എ�ിവ വിപണിയിൽ

ഇറ�ാൻ േകരെഫഡ്  ഉേ�ശി��. നാളിേകര

വികസന േകാർ�േറഷെ� കീഴിൽ തി�വന��രം

ആ�ി�ൽ മാമ�് �തിദിനം 1000 ലി�ർ

േശഷി�� െവർജിൻ േകാ�ന�് ഓയിൽ �ാ�ം

30 െമ�ിക് ടൺ ഉ�ാദനേശഷി�� െവളിെ��

മി�ം �വർ�ി� വ���്. േകാഴിേ�ാട്

ഏല�രിൽ 10 െമ�ിക് ടൺ ഉ�ാദന േശഷി��

�തിയ െവളിെ�� മിൽ �ാപി��തി��

നടപടികൾ ത�രിതഗതിയിൽ നട� വ��.
നാളീേകര�ിൽ നി�ളള െഹയർ ഓയിൽ,
േകാ�ന�് ചി�്, നാ�ാ ഡി െകാേ�ാ,
െലമെണയ്ഡ് , വിനാഗിരി �തലായ �ല�വർ�ിത

ഉ���ൾ വിപണിയിൽ ലഭ�മാ��തി��

�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി� വ��. ആറളം

ഫാ�മായി സഹകരി�  ്നീര�ം നീര�െട

�ല�വർ�ിത ഉ���ളായ നീരഹണി, നീരജാഗരി,
നീര വിനാഗിരി എ�ിവ വിപണിയിൽ ലഭ�മാ��

�വർ�നം �േരാഗമി� വ��.

(ഡി) നാളിേകേരാ�ാദന�ിനായി �േത�ക �ഷിരീതി�ം

ആ�നിക സാേ�തികവിദ��ം

ഉപേയാഗെ���ി�� പ�തികൾ

�പീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം

നൽ�േമാ?

(ഡി) നാളിേകര �ഷി �ന��രി��തി�ം ആ�നിക

സാേ�തിക വിദ�കൾ നാളിേകര �ഷി േമഖലയിൽ

ഉപേയാഗെ����തി��ളള നടപടികൾ

�ഷിവ��് സ�ീകരി�  ്വരികയാണ്. 2018 �തൽ

2028 വെര�ളള 10 വർഷ�ാലെ� സമ�

വികസന കാ��ാേടാെട നാളിേകര �ഷി

അഭി��ിെ����തിന് നാളിേകര വികസന

കൗൺസിൽ സർ�ാർ �പീകരി�ി��്.
േകരള�ിെല ഉയരം�ടിയ െത�ക�െട സാ�ത

�റ�  ്�റിയയിനം െത�ക�െട�ം സ�രയിനം

െത�ക�െട�ം എ�ം ���തി�ളള നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. െനടിയയിനം, സ�രയിനം,
�റിയയിനം െത�കൾ പരിപാലി�  ്നാളിേകര

ഉ�ാദന�ം ഉ�ാദന�മത�ം വർ�ി�ി�ക,
കാർഷിക വ�വസായ�മായി ബ�ി�ി�ക എ�ിവ

ല��മി�് നാളിേകര �ഷി േമഖലയിൽ

�വർ�ി�� വിവിധ �ാപന�െള

ഏേകാപി�ി�െകാ�ളള നടപടിക�ം സ�ീകരി�

വ��. നാളിേകര�ിെ� �ല�വർ�ിത
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സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തി�ം �ാർ��കൾ

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ഉേ�ശി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


