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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5094 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വി�േത� സംഭരണ�ിെ� മാനദ��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) കർഷകരിൽ നി�ം വി�േത� സംഭരണ
�വർ�ന�ൾ നട��ത് ഏെത�ി�ം
മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാേണാ;
എ�ിൽ ��ത മാനദ��ൾ

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(എ) �ഷി വ��് ത�ാറാ�ിയി�� േകാ�ന�് ന�റി
മാ�വലി�ം േകരള കാർഷിക സർ�കലാശാല�െട
'പാേ�ജ്  ഓഫ് �ാ�ീസ്  െറ�െമൻേഡഷനി�ം'
അ�ശാസി�ിരി�� മാനദ��ൾ �കാരമാണ്
�ഷി വ��് കർഷക�െട �ഷിയിട�ളിൽ നി�ം
വി�േത�ാ സംഭരണ �വർ�ന�ൾ

നട�ിവ��ത്. വി�േത�ാ സംഭരണ�ി��

മാ���ം െതരെ����� �തൽ ൈതകൾ
വിതരണ�ിന് ത�ാറാ��� വെര വിവിധ
ഘ��ളിൽ സാേ�തിക ഉേദ�ാഗ��െട

േമൽേനാ��ിൽ പരിേശാധന നട�ി �ണേമ�
ഉറ�വ���. ഡിസംബർ �തൽ േമയ്  വെര��
മാസ�ളിലാണ് 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���� േത�
നൽ���മായ ഉ�മമായ മാ����ൾ മാ�ം
െതരെ���് െപയി�് െച�്
അടയാളെ����. അ�രം മാ����ളിൽ

നി�ം കയറിൽ െക�ിയിറ�ി വിളെവ���
േത�കളിൽ സാേ�തിക ഉേദ�ാഗ��െട

േമൽേനാ��ിൽ ന��മാ�ം െതരെ���്

സീൽ െച��. ഇ�കാരം സീൽ െച� വി�േത�

�ഷി വ��ി� കീഴി�� വിവിധ ഫാ�കളിൽ പാകി
ൈതകളാ��തിന് േവ�ി നൽ��.
മാ���മായി �റിയയിനം െതരെ���െകാ�്

സ�രണ �വർ�ന�ൾ നട�ി ഡിxടി
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വി�േത��ം മാ���മായി െനടിയയിനം
െത�കൾ െതരെ���് സ�രണം നട�ി

ടിxഡി വി�േത��ം ഉത്പാദി�ി��.
കാസറേഗാഡ്  ജി�യിെല തീര�േദശ�ളായ
ൈത�ട�റം, അഴി�ല എ�ീ �േദശ�ളി�ം
��ർ ജി�യിെല ചാവ�ാട് , അ�േ�ാൾ, നാ�ിക
എ�ിവിട�ളി�ം മല�ുറം ജി�യിെല െപ��ട�
�േദശ��� കർഷക�െട െതരെ���

മാ����ളിൽ സ�രണ �വർ�ന�ൾ

നട�ിയാണ് ൈഹ�ിഡ്  വി�േത�

ഉ�ാദി�ി��ത്. �റിയ ഇനം മാ� ����െട

ലഭ�ത �റവായതിനാൽ, സം�ാന�ടനീളം

ലഭ�മായ �റിയ ഇനം മാ� ���ളിൽ നി�ം
�ഷിഭവൻ ഉേദ�ാഗ��െട േമൽേനാ��ിൽ

പരമാവധി വി�േത� സംഭരി��. പ�ിമതീര

െനടിയയിനം വി� േത� (WCT)���ാടി
േമഖലയിെല കാവിലം പാറ, മ�േതാംകര,
കായെ�ാടി, ച�ി��ാറ, േകാ�ർ, കായ�,
പന�ാട് , �രാ��് �േദശ�ളിെല
െതരെ��� 60,000-�ിലധികം

മാ����ളിൽ നി�ം, ��ർ ജി�യിെല
10,000ലധികം മാ����ളിൽ നി�ം,
കാസറേഗാഡ്  ജി�യിെല ഉ�മ, വലിയ പറ�,
നീേലശ�രം �േദശ�ളിെല 4000-ലധികം
മാ����ളിൽ നി�മാണ് േശഖരി��ത്.

(ബി)

��ത വിഷയെ���ി േകരകർഷകരിൽ
േബാധവൽ�രണം നട�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

(ബി) േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിെല വടകര വി�വികസന

�ണി�്, ��ർ ജി�യിെല ചാവ�ാട്
വി�വികസന �ണി�്, ക�ർ ജി�യിെല ചാേലാട്
ടിXഡി േപാളിേനഷൻ �ണി�് എ�ിവ�െട
േമൽേനാ��ിലാണ് വി�േത� സംഭരണ
�വർ�ന�ൾ നട��ത്. ഓേരാ വർഷ�ം
വി�േത� സംഭരണ സീസൺ ആരംഭി��തിന്

�േ�ാടിയായി ��ത �ാപന�ൾ �േഖന
േകരകർഷക�െട േയാഗം വിളി�േചർ�്,  േമൽ
വിഷയ�ിൽ േബാധവത്�രണം നട�ിവ��.
�ടാെത �റിയയിനം മാ����ൾ

െതെരെ����തി�ം, അവയിൽ നി�ം
വി�േത� സംഭരി��തി�ം �ഷിഭവൻ
ഉേദ�ാഗ��െട േമൽേനാ��ിൽ കർഷകർ�്
പരിശീലനം നൽ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


