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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6539 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാനെ� �തിദിന പ��റി ഉപേയാഗം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് �തിദിനം എ� ടൺ പ��റികൾ
ഉപേയാഗി�� എ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിൽ
ആഭ��ര ഉത്പാദന�ം ഇതര സം�ാന�ളിൽ

നി�് ഇറ�മതി െച���ം എ� വീതെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് �തിദിനം 5479 െമ�ിക് ടൺ
പ��റികൾ ഉപേയാഗി�� എ�ാണ്
കണ�ാ�െ��ിരി��ത്. ഇതിൽ
സം�ാന�ിെ� നിലവിെല �തിദിന ആഭ��ര

പ��റി ഉത്പാദനം 4301.4 െമ�ിക് ട�ാണ്. ഇത്
ആവശ�കത�െട 78.5% മാണ്, േശഷി�� 21.5%
�ിന് ഇതര സം�ാന�െള

ആ�യിേ��ിവ��.

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�ം വിഷരഹിത
പ��റി ലഭ�മാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ിതര സം�ാന�ളിൽ നി�് േകരള�ിെല

മാർ��കളിൽ എ�� പ��റിക�െട വിഷാംശം
പരിേശാധി��തിനാ�� നടപടികൾ
ൈകെ�ാ� വ��. െപാ� വിപണിയിൽ
ലഭ�മാ�� പ��റിക�െട �ണനിലവാരം
പരിേശാധി��തിന് സമ� പ��റി വികസന
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി “േസഫ് � ഈ�്” എ�
പ�തി ഘടകം �കാരം സാ�ി�കൾ േകരള
കാർഷിക സർ�കലാശാല േശഖരി�  ്അവയിെല
അവശി� കീടനാശിനിക�െട അളവ് പരിേശാധി�
വ���്. െവ�ായണി കാർഷിക േകാേളജിെല
കീടനാശിനി അവശി� വിഷാംശ പരിേശാധന
ലാബിൽ കർഷക�െട �ഷിയിട�ൾ,
ഇേ�ാേഷാ��ൾ, െപാ� വിപണികൾ
എ�ിവിട�ളിൽ നി�ം പഴം പ��റി
സാ�ി�കൾ േശഖരി�  ്കീടനാശിനി അവശി�
വിഷാംശ പരിേശാധന നട�ക�ം പരിേശാധന
ഫലം േകരള സർ�ാരിെ� ഔേദ�ാഗിക െവബ്
േപാർ�ി�ം (www.kerala,gov.in) േകരള കാർഷിക
സർ�കലാശാല�െട�ം �ഷി വ��ിെ��ം െവബ്
ൈസ�കളിൽ �സി�ീകരി�ക�ം െച��.
ഇ�വഴി പ��റികളിൽ അട�ിയിരി��
അവശി�വിഷാംശം സംബ�ി� അവേബാധം
കർഷകരി�ം െപാ� ജന�ളി�ം ��ി�വാൻ ഒ�
പരിധിവെര സാധി�ക�ം െച�ി��്. സമ�
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പ��റി വികസന പ�തിയിെല ഒ� ഘടകമായി
ആയത് ഉൾെ���ി 20 ല�ം �പ 2021-22
സാ��ിക വർഷം വകയി��ിയി��്. േകരള
കാർഷിക സർ�കലാശാല�ം, ഇ��ൻ ഇൻ�ി���്
ഓഫ് സയൻസ്  എഡ�േ�ഷൻ ആ�് റിസർ�്
എ� �ാപന�ം േചർ�് 2017 വർഷ�ിൽ

ആരംഭി� പ�തിയാണ് “ഡിൈസൻ ഓഫ് എ
സർഫസ്  എൻഹാൻസ്ഡ്  െ�േ�ാേ�ാ�ി
േബസ്ഡ്  ഡിൈവസ്  േഫാർ ദി റാ�ിഡ്  ഡി��ൻ
ഓഫ് ഓർഗാേനാേഫാേ��് െപ�ിൈസഡ്  ആ�്

ൈപറേ�ായിഡ്സ്  ഇൻെസ�ിൈസഡ്സ്  ഇൻ
��് ആ�് െവജി�ബിൾസ്” പ��റികളി�ം
പഴവർ��ളി�ം അട�ിയിരി�� കീടനാശിനി
അവശി�ം �തഗതിയിൽ കെ��വാ��
ഉപകരണ�ിെ� ആവി�രണമാണ് ഈ
പ�തി�െട ഉേ�ശം. �ാരംഭഘ��ിൽ

പ��റികളിൽ 10 കീടനാശിനിക�െട അവശി�
പരിേശാധന പഠനമാണ് നട��ത്.
ഉപകരണ�ിെ� �വർ�ന സംബ�മായ

പഠന�ളാണ് ഇേതാെടാ�ം ഇേ�ാൾ നട�
വ��ത്. ഈ ഉപകരണം �വർ�ന

സ�മാ��േതാെട, ഭ��വ��ൾ �േത�കി�്
പ��റികൾ, പഴവർ��ൾ എ�ിവയിൽ
കീടനാശിനി സാ�ി��ം ഉേ�ാ ഇ�േയാ എ�ത്
മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ം എ�് �തീ�ി��.

(സി) സം�ാന�് പ��റി ഉത്പാദനം
സ�യംപര�ാ�തയിേല�് എ�ി��തിന്

സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ; ഇ� വഴി ആഭ��ര

ഉത്പാദന�ിൽ ഉ�ായ മാ�ം എെ��്
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) സം�ാനെ� പ��റി��ാദന�ിൽ

സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിന് ല��മി�്
കാർഷിക വികസന കർഷക േ�മ വ��്
വിഭാവനം െച�ി�� �ഹ�് പ�തിയാണ്
സമ� പ��റി വികസന പ�തി. ��ത
പ�തിയിൽ അന�സം�ാന�ളിൽ നി�ം വ��
പ��റികൾ ഒഴിവാ�ി സം�ാന�ിനാവശ�മായ

പ��റികൾ വ�ാവസായിക അടി�ാന�ി�ം,
വീ�വള�കളി�ം ഉ�ാദി�ി�വാൻ േവ�
േബാധവൽ�രണ�ം ഉ�ാദന ഉപാധിക�െട
ലഭ�ത�ം ഉറ�ാ�വാൻ േവ�ി�� വിവിധ
ഘടക�ൾ വിഭാവനം െച�ത് നട�ിലാ�ി വ��.
ഇതിേല�ായി 2021-22 സാ��ിക വർഷം 7445
ല�ം �പ വകയി��ി 1.22 ല�ം െഹ�റിൽ
പ��റി �ഷി വ�ാപി�ി��തി�ം ഇതി�െട 18.3
ല�ം െമ�ിക് ടൺ പ��റി ഉ�ാദി�ി��തി�ം
ല��മി�് പ�തി �വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ി
വ��. സമ� പ��റി വികസന പ�തി
ഘടക�ൾ നട�ിലാ�ിയതി�െട സം�ാന�്

2016-17 വർഷ�ിൽ 0.52829 ല�ം െഹ�ർ
�ല�് പ��റി �ഷി െച�ക�ം 7.25 ല�ം
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െമ�ിക് ടൺ പ��റി ഉ�ാദി�ി�വാ�ം സാധി�.
2017-18 വർഷ�ിൽ പ��റി വി�തി 0.69047
ല�ം െഹ�റായി ഉയർ�ാ�ം 10.01 ല�ം
െമ�ിക് ടൺ പ��റി ഉ�ാദി�ി�വാ�ം കഴി�.
2018-19 ആയേ�ാേഴ�ം പ��റി വി�തി
0.82166 ല�ം െഹ��ം ഉ�ാദനം 12.12 ല�ം
െമ�ിക് ടൺ ആയി വർ�ി�ി�വാ�ം സാധി�.
2019-20 വർഷ�ിൽ പ��റി വി�തി 0.96313
ല�ം െഹ�ർ ആയി വർ�ി�ക�ം ഉ�ാദനം
14.93 ല�ം െമ�ിക് ആയി ഉയർ��തി�ം
സാധി�. 2020-21 വർഷ�ിൽ സം�ാനെ�

പ��റി �ഷി�െട വി�തി 1.02 ല�ം െഹ�ർ
ആയി വ�ാപി�ി�വാ�ം ഉ�ാദനം 15.7 ല�ം
െമ�ിക് ടൺ ആയി വർ�ി�ി��തി�ം
സാധി�ി��്. പ��റി ഉ�ാദനം
വർ�ി�ി��തി�ം സ�യം പര�ാ�തയിേല�്
എ��തി�ം ല��മി�െകാ�് കാർഷിക
വികസന കർഷക േ�മ വ��് താെഴ പറ��
സമ� പ��റി വികസന പ�തി ഘടക�ൾ
നട�ിലാ�ി വ��. 1)ഓണ�ിന് ഒ� �റം
പ��റി ഉൾെ�െട�� വീ�വള�ിെല പ��റി
�ഷി േ�ാ�ാഹനം 2) �ാപന�ൾ വഴി
പ��റി �ഷി 3) ജി�ാ ��ർ വികസനം 4)
േ�ഡഡ്  ���ക�െട വികസനം 5)
കാര��മമായി �വർ�ി�� എ േ�ഡ്
���കൾ�� ധനസഹായം 6) മ��ാവ് �ഷി
േ�ാ�ാഹന�ം, മാലിന� സം�രണ�ം 7) ഹരിത
��ക�െട �പീകരണം 8) ന�റികൾ �ാപി�ൽ

9)ഫാമിലി �ി�് ഇറിേഗഷൻ സി�ം
േ�ാ�ാഹി�ി�ൽ 10) മഴമറ നിർ�ാണം 11)
േസഫ്-�-ഈ�് 12) �ഭി� േകരളം പ�തി 13)
വി.എഫ്.പി.സി.െക. വഴി�� പ��റി വികസനം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


