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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 427 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

േതാ�വിളക�െട സംര�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േജാബ്  ൈമ�ിൾ,
േഡാ. എൻ. ജയരാജ് , 

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ, 
�ീ �േമാദ് നാരായൺ 

�ീ. പി. �സാദ്

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)
സം�ാനെ� �ധാന േതാ�വിളകളായ റ�ർ,
േതയില, കാ�ി, ഏലം എ�ിവ�െട ഉ�ാദന�ം

കയ�മതി�ം വർ�ി�ി�് സം�ാന�ിെ�

സ�ദ് ഘടനെയ ശ�ിെ����ത് സംബ�ി�്

പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(എ) ഏല�മായി ബ�െ��് പഠനം നട��തിന്

േകരള അ�ികൾ�ർ �ണിേവ�ി�ിെയ

�മതലെ���ക�ം റിേ�ാർ�് സർ�ാരിൽ 2022
െമയ്  മാസം സമർ�ി�ക�ം െച�ി��്. റ�ർ,
േതയില, കാ�ി എ�ിവ�െട കാര��ിൽ ഇ�രം

ഒ� പഠനം നട�ിയി�ി�.

(ബി) േതാ�വിളക�െട �നർ നടീലി�ം അവ�െട

ഉ�ാദന�മത വർ�ി�ി��തി�മായി എെ��ാം

മാർ��ളാണ് കെ��ിയി��െത�ം അവയിൽ

ഏെതാെ� �ാേയാഗികമാ�ിയി�െ��ം

അറിയി�ാേമാ?

(ബി) റ�റിെ� �നർ നടീലി�ം പരിപാലന�ി�മായി

റബർ േബാർഡ്  ധനസഹായം നൽകിവ��. റ�ർ

േബാർഡ്  കർഷകർ�് അത��ാദന േശഷി��

ൈതക�ം,   ഉ�ാദേനാപാധിക�ം

നൽകിവ��േതാെടാ�ം ആ�നിക �ഷി

രീതികളി�ം, സം�രണ�ി��� പരിശീലന�ം,
സാേ�തിേകാപേദശ��ം നൽ��. 

േ��് ഫാമിംഗ് േകാർ�േറഷനിൽ �നർ നടീലി�ം

ഉൽ�ാദന �മത വർ�ി�ി��തി�ം

റ�ർേബാർഡ്  വികസി�ിെ��� RRII 400
സീരീസ്  റ�ർ ൈതകൾ �ാ�് െച� വ��.
അേതാെടാ�ം റ�ർ കർഷകർ�് ലഭ�മാ�വാൻ

േവ�ി അത��ാദനേശഷി�� റ�ർ ൈതക�െട

ഉൽ�ാദന�ം, വിൽ�ന�ം േകാർ�േറഷെ�

ന�റിയിൽ �ടി നട�ി വ��.

കാ�ി�െട ഉ�ാദന�ം ഉ�ാദന�മത�ം

വർധി�ി��തിനായി േകാഫി േബാർഡ്

അത��ാദന േശഷി�� ൈതകൾ കർഷകർ�്

നൽകിവ��. അേതാെടാ�ം ആ�നിക �ഷി

രീതികളിൽ കർഷകർ�് ആവശ�മായ

പരിശീലന�ം, സാേ�തിേകാപേദശ��ം, നവീന

�ജനന രീതിക�ം, �തന ഉ�ാദേനാപാധിക�ം

ത�മയ വിപണി വിവര��ം നൽ��.
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കാ�ിയിൽ �നർനടീൽ നട�ിലാ��തിന് ക്ളീൻ

റീ�ാ�ിംഗ്, േകാളർ �ണിങ്  എ�ീ രീതികൾ

നട�ിലാ���്. ഇതിൽ ക് ളീൻ റീ�ാ�ിംഗ്

രീതിയാണ് കർഷകർ ഉ�ാദന വർ�നവിനായി

�ാേയാഗികമായി ഉപേയാഗി�് വ��ത്. 

ഏല�ിെ� ഉ�ാദന�ം, ഉൽ�ാദന�മത�ം

വർ�ി�ി��തി�ം കയ�മതി

വർ�ി�ി��തി�ം ൈ�സസ്  േബാർഡ്

പ�തികൾ ആവി�രി�ക�ം േകരള�ിെല ഏലം

കർഷകർ�് �നർനടീലിന് സബ്  സിഡി

ലഭ�മാ�ക�ം െച���്.
േരാഗബാധയി�ാ��ം, ഉ�ാദന�മത���ം

നിലവാര���മായ ൈതകൾ

ഉൽപാദി�ി��തി�ം ജലേസചന

സംവിധാന�ൾ ഒ���തി�ം സഹായം നൽകി

വ��. �ടാെത കർഷകർ�് ആവശ�മായ

െ�യിനിം�ം സാേ�തിക അറി�ക�ം േബാർഡ്

നൽകി വ��.

േതാ�വിളക�െട �നർ നടീലി�ം ഉ�ാദന�മത

വർ�ി�ി��തി�മായി സം�ാന

േഹാർ�ികൾ�ർ മിഷൻ േകരള �ഖാ�ിരം

നട�ിലാ�� മിഷൻ േഫാർ ഇ�െ��ഡ്

ഡവല�്െമ�് ഓഫ് േഹാർ�ികൾ�ർ  (MIDH)
പ�തിയിെല �ഷിേ�ാ���െട �ന��ാരണം,
വിളവി�തി വ�ാപനം എ�ീഘടക�ളിൽ

ഉൾെ���ി േതാ�വിളകളായ ക�മാവ്, െകാേ�ാ

എ�ിവ�് ധനസഹായം നൽ���്. 

സം�ാനെ� �ധാന േതാ�വിളയായ െത�ിെ�

�നർനടീ�ം തദ�ാര അവ�െട ഉ�ാദന �മത

വർ�ി�ി��തി�ം ല��മി�് ആ��ണം െച�

സം�ാന പ�തിയിൽ വർഷം േതാ�ം േരാഗ കീട

ബാധയി�ാ�, ഉ�ാദന �മത�� െത�ിൻ

ൈതകൾ കർഷകർ�് വിതരണം െച���്.
എ�ാ വിളകളി�ം ഉൽപാദന �മത

വർ�ി�ി��തിന് ശാ�ീയ �ഷി രീതികൾ

അവലംബി��തിനായി കാർഷിക

സർ�കലാശാല�ം �ഷി വ��ിെ� പരിശീലന

േക��ൾ വഴി�ം കർഷകർ�് പരിശീലനം നൽകി

വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


