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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5067 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാലവർഷ �മ�ി�ം കാലാവ�യി�ം ഉ�ായി�� മാ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) മൺ�ൺ ഉൾെ�െട�� കാലവർഷ�മ�ി�ം

കാലാവ�യി�ം ഉ�ായി�� മാ�ം കാർഷിക
േമഖലെയ എ�െന ബാധി� എ�ത് സംബ�ി�്

എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. േകരള കാർഷിക സർ�കലാശാല�ം ഇ��ൻ
കൗൺസിൽ ഓഫ് അ�ി�ൾ�റൽ റിസർ�ം
േചർ�് നട�� ഓൾ ഇ�� േകാ ഓർഡിേന�ഡ്
റിസർ�  ്േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി 2016 �തൽ
കാലാവ� വ�തിയാനം �ലം കാർഷിക വിളകളിൽ
ഉ�ാ�� മാ��ൾ സംബ�ി�  ്പഠനം
നട�ിവ��. േകരള കാർഷിക
സർ�കലാശാല�ം ഇ��ൻ കൗൺസിൽ ഓഫ്
അ�ി�ൾ�റൽ റിസർ�ം േചർ�് നട�� ഓൾ
ഇ�� േകാ ഓർഡിേന�ഡ്  റിസർ�  ്േ�ാജ�ിെ�
ഭാഗമായി 2018-19 വർഷ�ിൽ കാലാവ�
വ�തിയാനം �ലം െന�ിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ
സംബ�ി�  ്പഠനം നട�ിയതിൽ നി�ം,
കഴി� ആ� വർഷ�ളിെല പഠന�ിെ�

അടി�ാന�ി�ം െന�് ചിന�് െപാ�� സമയം
�തൽ കതിരി�� സമയ� വെര ലഭി��
മഴ�െട അളവി�ം ആേപ�ിക സാ�തയി�ം
�റ� താപനിലയി��� വ�ത�ാസ�ൾ
െന�ിെ� വിളവിെന സാരമായി ബാധി�െമ�്
െതളിയി�െ��ി��്. െന�ിെല ത��ര�ൻ
��വിെ� ആ�മണം മധ�ാ� താപനില ��േ�ാൾ
�റ��തായി പഠന�ിൽനി�ം വ��മാ��.
���ളകിൽ നട�ിയ പഠന�ിൽ ലഭി��
�ര��കാശ�ിെ� അളവ് വിളവിെന
ബാധി��തായി െതളിയി�െ��ി��്.
തിരിയി�� സമയെ� അധിക താപനില
വിളവിെന �തി�ലമായി ബാധി��തായി
പഠന�ിൽ നി�ം വ��മായി��്. �ടാെത
സം�ാനെ� കാർഷിക കാലാവ�
േമഖലകെള�റി�  ്പല പഠന��ം നട�ിയി��്.
േകരള കാർഷിക സർ�കലാശാല, േകരള
ആ��ണ േബാർഡ്  �ട�ിയ �ാപന��െട

പഠന റിേ�ാർ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ
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സം�ാനെ� അ�് കാർഷിക പാരി�ിതിക

േമഖലകളായി (അേ�ാ ഇേ�ാളജി�ൽ േസാൺ
അഥവാ AEZ) ആയി വിഭജി�ി��്. ഓേരാ
കാർഷിക പാരി�ിതിക േമഖലെയ�ം (AEZ)
വിവിധ കാർഷിക പാരി�ിതിക �ണി�കളായി
(AEU) വിഭജി�ി��്. അ�െന 23 കാർഷിക
പാരി�ിതിക �ണി�കളാണ് സം�ാന��ത്.

(ബി) കാലാവ�ാവ�തിയാനം �ലം വിള�മ�ി�ം

�വിനിേയാഗ�ി�ം വ�ി�� മാ�ം
സം�ാന�ിെ� ഭ���ര�െയ ഏെത�ി�ം
തര�ിൽ ബാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാലാകാല�ളായി േകരള�ിെല

�വിനിേയാഗരീതിയിൽ വലിയ മാ��ളാണ്
സംഭവി�െകാ�ിരി��ത്. ഭ��വിളകളിൽ നി�്
ഭേ��തര വിളകളിേല�� മാ��ം കാർഷിേകതര
ആവശ��ൾ� േവ�ി ഉപേയാഗി�� �മി�െട
വർ�ന�ം ഈ മാ��ിെ� �ചികകളാണ്. 2019-
20െല �വിനിേയാഗ കണ��സരി�്
സം�ാന�ിെ� െമാ�ം വി�തിയായ 38.86
ല�ം െഹ�റിൽ 25.89 ല�ം െഹ�ർ (66.64
ശതമാനം) വിളയിറ�ിയി�� �േദശമാണ്. ഇതിൽ
യഥാർ� �ഷി�െട വി�തി 20.26 ല�ം
െഹ�റാണ് (52.13 ശതമാനം). കാർഷിേകതര
ആവശ��ൾ�പേയാഗി�� �മി 11.73
ശതമാന�ം വനേമഖല 27.83 ശതമാന�മാണ്.
�ഷി��േയാജ�മായ പാഴ്�മി�ം തരി��മി�ം
യഥാ�മം 2.57 ശതമാന�ം 1.48 ശതമാന�മാണ്.
തരി�ം �ഷിയിറ�ാ��മായ �മി, വിവിധ ��
വിളകൾ�പേയാഗി�� �മി, കാർഷിേകതര
ആവശ��ൾ�പേയാഗി�� �മി,
�ഷി��േയാജ�മായ പാഴ്�മി, ഇേ�ാൾ ഉ�
തരി��മിയിൽെ�ടാ� തരി��മി എ�ിവ�െട
വി�തി 2018-19 ൽ നി�ം വർ�ി�  ്യഥാ�മം
3.29 ശതമാനം, 1.18 ശതമാനം, 0.41 ശതമാനം,
3.43 ശതമാനം, 3.05 ശതമാനം എ�
രീതിയിലാണ്. �ഷി��േയാജ�മായ പാഴ്�മി�െട
വി�തി 3313 െഹ�റാ�ം ഇേ�ാൾ ഉ�
തരി��മിയിൽെ�ടാ� തരി��മി�െട വി�തി
1390 െഹ�റാ�ം വർ�ി�. യഥാർ��ിൽ �ഷി
െച�� �മി�െട വി�തി 0.37 ശതമാനമായി
�റ�. െമാ�ം �ഷി വി�തി�ം ഒ�ിൽ ��തൽ
�ാവശ�ം �ഷിയിറ�ിയ �ല�ിെ� വി�തി�ം
യഥാ�മം 0.73 ശതമാന�ം 4.92 ശതമാന�മായി
വർ�ി�. വിള തീ�ത 126 ശതമാന�ിൽ നി�ം
128 ശതമാനമായി വർ�ി�. സം�ാന�ിെ�

�ഷി �ല വി�തി അ�സരി�  ്�ഷിയിട��െട
എ�ം 2010-11ൽ 68,31,000 ആയി��. ഇത്
2015-16ഓെട 11 ശതമാനം വർ�ി�  ്75,83,000
ആയി. �തിശീർഷ �ലഭ�ത 2010-11ൽ 0.22
െഹ�റായി��ത് 2015-16ൽ 0.18 െഹ�റായി
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�റ�. േകരള�ിൽ �ഷി െച�� �ധാന
വിളക�െട �ഷി വി�തി, ഉ�ാദനം, ഉ�ാദന�മത
2019-20െല െമാ�ം �ഷിവി�തി�െട 9.88
ശതമാനം ഭ��വിളകളായ െന�്, ക�,
മ�ര�ിഴ�്, െച�ധാന��ൾ, പയ�വർ��ൾ
എ�ിവ�ം 61.6 ശതമാനം നാണ�വിളകളായ
ക�വ�ി, റ�ർ, ���ളക്, നാളിേകരം, ഏലം,
േതയില, കാ�ി എ�ിവ�മാണ്. െമാ�ം �ഷി
വി�തിയിൽ 27.5 ശതമാനം റ�ർ, കാ�ി,
േതയില, ഏലം എ�ീ വിളകളാണ്. വിളകളിൽ
ഏ��ം ��തൽ �ഷി വി�തി െത�ി�ം (29.3
ശതമാനം), �ടർ�് റ�റി�മാണ് (21.28
ശതമാനം). �ഷി വി�തി�െട 7.37 ശതമാനം
േരഖെ���ി െനൽ�ഷി ��ാം �ാന�ാണ്.
2018-19 വർഷ�മായി താരതമ�ം െച�േ�ാൾ
മര�ീനി �ഷി�െട വി�തി 0.31 ശതമാനം
വർ�ി�. പയ�വർ���െട �ഷി വി�തി�ം
ഉൽ�ാദന�ം 229.54 െഹ�ർ, 197 ടൺ യഥാ�മം
�റ�് 2260.46 െഹ��ം 2103 ട�മായി
േരഖെ���ി. മ�് വിളകളായ ക��്, കാ�ി,
ക�വ�ി, വാഴ�ഴം, ഏലം, ���ളക് എ�ിവ�െട
വി�തി 2018-19 െന അേപ�ി�  ്വർ�ി�. ഇ�ി,
മ�ൾ, േതയില, നാളിേകരം എ�ീ വിളക�െട
�ഷി വി�തി �റ�. 2018-19 െന അേപ�ി�്
േന�വാഴ �ഷി�െട വി�തിയിൽ 14.7
ശതമാന�ിെ� വർ�ന��ായി. േന��ഴം,
ക�വ�ി, കാ�ി, മ�് വാഴ�ഴ�ൾ എ�ിവ�െട
ഉ�ാദനം വർ�ി�.

(സി) ��തൽ ശാ�ീയ മാർ���ം യ�വൽ�രണ�ം
കാർഷിക േമഖലയിൽ നട�ാ�ാൻ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) കാർഷിക യ�വൽ�രണം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി േക� സം�ാന

സർ�ാ�കൾ സം��മായി നട�ിലാ�� Sub
Mission on Agricultural Mechanization
(SMAM) എ� പ�തിയി�െട �ധാനമാ�ം ��
തരം ആ��ല��ളാണ് കർഷകർ�്
ലഭ�മാ��ത്. (i) വ��ിഗത ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

കാർഷികയ��ൾ വാ��തിനായി 40 �തൽ 60
ശതമാനം വെര സ�ിഡി നൽ��. ഇത�സരി�്
െച�കിട നാമമാ� കർഷകർ�ം, പ�ിക ജാതി,
പ�ിക വർ� കർഷകർ�ം വനിതകൾ�ം കാർഷിക
യേ�ാപകരണ�ൾ വാ��തിന് 50 ശതമാനം
വെര�ം മ� കർഷകർ�് 40 ശതമാനം വെര�ം,
വിള സം�രണ�മായി ബ�െ��

യേ�ാപകരണ�ൾ വാ��തിനായി െച�കിട
നാമമാ� കർഷകർ�ം, പ�ിക ജാതി, പ�ിക വർ�
കർഷകർ�ം വനിതകൾ�ം 50 ശതമാനം �തൽ 60
ശതമാനം വെര�ം മ� കർഷകർ�് 40 ശതമാനം
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�തൽ 50 ശതമാനം വെര�ം സ�ിഡി ലഭ�മാ��.
(ii) വ��ികൾ�ം കാർഷിക സ�യം സഹകരണ
സംഘ�ൾ, പാടേശഖര സമിതികൾ എഫ്.പി.ഒ.
�ട�ിയവർ�ം കാർഷിക യ���െട വാടക
േക��ൾ �ാപി��തിന് 60 ല�ം വെര��
േ�ാജ�കൾ�് 40 ശതമാനം വെര സ�ിഡി
നൽ��. (iii) െതരെ��� വിേ��കളിൽ
കാർഷിക യേ�ാപകരണ��െട ബാ�കൾ
�ാപി��തിന് കർഷക ��കൾ, സ�യം
സഹായ സംഘ�ൾ, �ാഥമിക സഹകരണ
സംഘ�ൾ, പ�ായ�കൾ �ട�ിയവ�് 10
ല�ം വെര�� േ�ാജ�കൾ� പരമാവധി 80
ശതമാനം വെര സ�ിഡി നൽ��. േ�ാ�്
തല�ിൽ 99 അേ�ാ സർവീസ്  െസ��ക�ം �ാമ
പ�ായ�് തല�ിൽ 368 കാർഷിക
കർ�േസനക�ം �ാപി� െകാ�് കർഷകർ�്
മിതമായ നിര�ിൽ യ�വത്�ത �ഷി
നട�വാ�� േസവന�ൾ െച� വ���്.
എ�ാ ജി�കളി�ം �വർ�ി�� �ഷിവ��ിെ�
14 ക�ം ഹയറിങ്  െസ��കൾ �േഖന�ം
കാർഷിക യ��ൾ മിതമായ നിര�ിൽ
കർഷകർ�് വാടക�് നൽകി വ���്. �ടാെത
റീബിൽഡ്  േകരളാ ഇനിേഷ��ീവ് പ�തി �കാരം
േകരളാ കാർഷിക സർവകലാശാല�െട
േന�ത��ിൽ െമ�ൈനേസഷൻ മിഷൻ
പ�തി�ം നട�ാ�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


