
1 of 4

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 436 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

വീ�വള�ിെല പ��റി �ഷി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഐ ബി സതീഷ് ,
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 
�ീ. എൻ.െക. അ�ർ, 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ 

�ീ. പി. �സാദ്
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) െവ�ായണി കാർഷിക േകാേളജിെല
ലേബാറ�റിയിൽ നട�ിയ സാ�ിൾ
പരിേശാധനയിൽ 26 ശതമാന�ിലധികം പ��റി
സാ�ി�കളി�ം ഇേ�ാേഷാ�കൾ
എ�റിയെ���വയിൽ നി�് എ���ൾെ�െട

കീടനാശിനി�െട അംശം കെ��ിെയ�്

പറയെ���ത് വീ�വള�ിെല പ��റി �ഷി�െട
�ാധാന�ം െവളിെ����താകയാൽ ഇതിനായി
സർ�ാർ നട�� �വർ�ന�ൾ

എെ��ാമാണ്;

(എ) െവ�ായണി കാർഷിക േകാേളജിെല
ലേബാറ�റിയിൽ നട�ിയ സാ�ിൾ
പരിേശാധനയിൽ ഇേ�ാേഷാ�കളിൽ നി�ം
എ�� പ��റി സാ�ി�കളി�ം കീടനാശിനി�െട
അംശം കെ��ിയി��്. 

ഈ കെ��ൽ വീ� വള�ിെല പ��റി �ഷി�െട
�ാധാന�ം െവളിെ����താകയാൽ സർ�ാർ
ഇ�ാര�ം ഗൗരവമായി പരിഗണി�ക�ം ഓേരാ
േകരളീയ ഭവന�ം വിഷരഹിത ഭ�ണ
ഉ�ാദന�ിൽ പ�ാളിയാ�ക എ� ല��േ�ാെട

�ഷി വ��് ബ�. �ഖ�മ�ി�െട ര�ാം 100 ദിന
പരിപാടിയിൽ ഉൾെ���ി ഒ� �ടർ പരിപാടി
ജനകീയ ക�ാ�യിൻ ആയി ഞ��ം �ഷിയിേല�്
നട�ാ�ി വരിക�ം െച�� .

േകരള�ിന് ആവശ�മായി�� പ��റിക�ം
പഴവർ���ം ന��് സ��മായി
ഉത്പാദി�ി�വാൻ സാധ�മാകണം . ഭ�� ധാന�
ഉ����െട ഉത്പാദന�ിൽ ല��ം
ൈകവരി�വാൻ ആവശ�മായ �ലവി�തി

ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ ഇ�ാര��ിൽ സാധ�മായ
വർ�നവി�ം സർ�ാർ ല��മി�� . തരിശ്
�മികൾ ��വനായി �ഷി�ായി
സ�ീകരി��തിനായി പ�തി ആ��ണം

െച� കഴി�. “ഞ��ം �ഷിയിേല�്” എ�
പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��തി�െട
വീ�വള�ിെല �ഷി വ�ാപി�ി�വാൻ സാധ�മാ�ം.
�ടാെത “ഞ��ം �ഷിയിേല�്” എ�
പ�തിയിൽ �ടി ഒ� വാർഡിൽ �റ�ത് ഒ�
�ഷി��ം/കർഷക ��കൾ, 10000 െഹ�റിൽ
ൈജവ �ഷി വി�തി വർ�ന, �ഷി �ല�വർ�ന
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സംരംഭ�ൾ, 140 ഹരിത േപാഷക കാർബൺ
�ലിത �ാമ�ൾ എ�ീ പ�തികളി�ം
എ�ിേ���േതാെട �ര�ിത ഭ�ണം എ�
ല��ം ൈകവരി�വാൻ സാധ�മാ�ം.

സം�ാന�് പ��റി ഉ�ാദന�ിൽ

സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തി�ം ന� ഭ�ണം
ഉറ�് വ���തി�ം ല��മി�് കാർഷിക വികസന
കർഷക േ�മ വ��് “സമ� പ��റി വികസന
പ�തി” ഇേ�ാൾ തെ� നട�ിലാ�ി വ���്.
ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�ം വ��
വിഷലി�മായ പ��റികൾ ഒഴിവാ�ി ൈജവ
പ��റികൾ ഓേരാ വീ����ം ഉ�ാദി�ി�വാൻ
േവ� േബാധവൽ�രണ�ം ഉ�ാദന ഉപാധിക�െട
ലഭ�ത�ം ഉറ�ാ�ിയി��്. പ�തിയി�െട
കർഷകർ�് �ഷി�ാവശ�മായ വി� �തൽ
വിപണി വെര�� എ�ാവിധ പി�ണ�ം
നൽകിവ��. 

വീ�വള�ിെല �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി ��തിനായി
�ൾ വിദ�ാർ�ികൾ �േഖന�ം കർഷകർ
�േഖന�ം വിവിധ ഇന�ൾ അട�ിയ പ��റി
വി�ക�ം ൈതക�ം കർഷകർ�് സൗജന�മായി
വിതരണം നട�ി വ��. ഓണ�ാല�്

വിഷരഹിത പ��റി ഉ�ാദി�ി��തിനായി
“ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി. പ�തി”
നട�ിലാ�ി വ��. ഓണ�ിന് ഓേരാ
ഭവന�ളി�ം ആവശ�ംേവ� പ��റി വീ�വള�ിൽ
നി�ം തെ� ലഭ�മാ�ാൻ ഉേ�ശി�ാണ്
ഓണ�ാല�് ഈ പ�തി നട�ിലാ��ത്. 

വീ�വള�ിെല പ��റി �ഷി�െട
േ�ാ�ാഹന�ിനായി ദീർഘകാല പ��റി
വിളകളായ �രി�, അഗ�ി, കറിേവ�ില
�ട�ിയവ�െട ൈതകൾ സൗജന�മായി
കർഷകർ�് നൽ���്. ദീർഘകാല പ��റി
ഇന�ൾ വീ�വള�കളിൽ
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�െട വർഷം ��വൻ
വിഷരഹിത പ��റികൾ വീ�വള�ിൽ തെ�
ലഭ�മാ�വാൻ സാധ�മാ�ം.

വിദ�ാർ�ികളി�െട വീ�വള�കളിൽ പ��റി �ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സമ� പ��റി
വികസന പ�തിയിൽ േ�ാജ�് അടി�ാന�ിൽ

�ാപന അടി�ാന�ി�� പ��റി �ഷി
എ� ഘടക�ിൽ ഉൾെ���ി �ൾ വള�ിൽ
പ��റി �ഷി െച��തിന് ധനസഹായം നൽകി
വ��. 
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�ലപരിമിതി �ലം �ഷി െച�ാൻ സാധി�ാ�
വീ�വള�കളിൽ, മ��ാ�കളിൽ പ��റി �ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി െചടി��ികളി��
�ഷി, ലംബ�ഷി (െവർ�ി�ൽ ഫാമിംഗ്),
ൈഹേ�ാേപാണി�് �ഷി, �ട�ിയ �ഷി
രീതികൾ േ�ാ�ാഹി�ി� വ��.
െചടി��ികളി�� �ഷി, ലംബ�ഷി (െവർ�ി�ൽ
ഫാമിംഗ്), ൈഹേ�ാേപാണി�് �ഷി എ�ീ �തന
�ഷിരീതികൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തി�െട

�വാ�െള�ം, വീ��മാെര�ം �ഷിയിേല�്
ആകർഷി�വാൻ സാധി��. ഇതി�െട�ം
വിഷരഹിത പ��റികൾ വീ�വള�ിൽ ലഭ�മാ��.
േവനൽ കാല�ം മഴ�ാല�ം വിളകെള
സംര�ി�് വീ�വള�ിൽ പ��റി
�ഷിെച��തിനായി മഴമറയിെല �ഷി എ�
പ�തി ഘടകം നട�ിലാ�ി വ��. ഇത്
വർഷ�ി�ടനീളം പ��റി �ഷി
സാധ�മാ��തി�ം, കീടേരാഗ�െള ഒ� പരിധി
വെര �റ��തി�ം ഉത്പാദനം
വർ�ി�ി��തി�ം സാധ�മാ�ം.

(ബി) നഗര ���കൾ �േഖന നഗര�ളിെല പ��റി
�ഷി ഫല�ദമാ��തിന് വി��ാദന�ി�ം

വിതരണ�ി�ം �ഷിപരിശീലന�ി�ം േവ�
ഏർ�ാ�കൾ െച� വ��േ�ാ;

(ബി)

ഉ�്.

(സി)

ഓണ�ാല�് ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി��
പ��റികെള അമിതമായി ആ�യിേ��ി വ��
സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാൻ ആരംഭി� പ�തി �കാരം
കഴി� വർഷം എ� ഉ�ാദനം അധികമായി
േനടാൻ കഴി�; ആവശ�കത�ം ഉ�ാദന�ം
ത�ി�� അ�രം എ�യാണ് എ�്
അറിയി�ാേമാ?

(സി) “ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി പ�തി”
നട�ിലാ�ിയതി�െട ഓണ�ാല�് 24000.85
െഹ�റിൽ വീ�വള�ിെല പ��റി �ഷി
വ�ാപി�ി�വാ�ം, 3.73 ല�ം ടൺ �ര�ിത
പ��റി ഉ�ാദി�ി�വാ�ം സാധി�.
സം�ാന�് നാഷണൽ സാ�ിൾ സർെ�
കണ�കൾ �കാരം �തിവർഷം 20 ല�ം ടൺ
പ��റികളാണ് ആവശ�മായി വ��ത്. ഇതിൽ
16.01 ല�ം ടൺ ആണ് ആെക 2021-22
വർഷ�ിൽ സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�ി�ളളത്.
സം�ാന�ിെ� ആവശ�കത�െട 80.05 %
ആണ് ഉ�ാദി�ി��ത്. ഇതിെ� 20 �തൽ 25
ശതമാനം വെര ഓണ�ാല�്

ഉപേയാഗി��തായി കണ�ാ�െ���.
ഓണ�ാല�് സം�ാന�് ശരാശരി 5 ല�ം
ടൺ പ��റിയാണ് ആവശ�മായി വ��ത്.
സം�ാന�ിെ� ആഭ��ര ഉ�ാദനം കഴി�്

1.27 ല�ം െമ�ിക് ടൺ പ��റികൾ�്
േവ�ിയാണ് ഇതര സം�ാന�െള

അ�യിേ��ി വ�ത്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


