
 

അധ്യായം 1 ആമുഖം 

 

കാര്ഷിക മേഖലയിലല പ്രതിസന്ധി 

 ഹരിതവിപ്ലവം മുലം ഇന്ത്യയിലല നിരവധ്ി കര്ഷകര്ക്ക് കാര്ഷിക ഉൽപ്പാദനം 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്യിൽ ഗണ്യോയ മനട്ടങ്ങൾ കകവരിക്കുകയം ലെയ്തു 

എന്നിരുന്നാലം േഴലയ ആശ്രയിച്ച ് കൃഷിലെയ്യുന്നവരും കാര്ഷിക ഉൽപ്പാദന ഉപാധ്ികളിൽ 

മ ാഷണ്ം മനരിടുന്നതുോയ ലെറുകിട നാേോത്ര കര്ഷകരിൽ പലര്ക്കും ഹരിത വിപ്ലവ 

സാമേതികവിദയയലട പ്രമയാജനം മനടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല . 

 രാസവളങ്ങളം കീടനാ ിനികളം ഉപമയാഗിക്കുന്ന ലെറുകിട കര്ഷകരിൽ ഭൂരിഭാഗവം 

രാസവസ്തുക്കളലട ഉയര്ന്ന വില വായ്പയലട അഭാവം വിപണ്ി കലെത്താനാവാത്ത അവസ്ഥ 

കൃഷിയിൽ നിമക്ഷ്പിക്കാനാവാത്ത മൂലധ്നത്തിലെ  അഭാവം എന്നിവ കാരണ്ം 

കടലക്കണ്ിയിൽ അകലപ്പടുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണ്ങ്ങളാൽ കാര്ഷികമേഖല 

ലാഭകരേല്ലാതാവകയം ലെറുകിട  കര്ഷകര് ഈ മേഖലലയ ഉമപക്ഷ്ിക്കുവാനം തുടങ്ങി. 

ഇതിലെ പരിണ്ിത ഫലോയാണ്് കാര്ഷികമേഖലയിൽ അടുത്തടുത്തായി കണ്ടുവരുന്ന 

ആത്മഹതയ പ്രവണ്ത. വര്ഷം കഴിയമന്ത്ാറും കൃഷിക്കായി കൂടുതൽ പണ്ം നിമക്ഷ്പിക്കാൻ 

കര്ഷകര് നിര്ബന്ധിതരാകുന്നു. വിത്തിനം ജലമസെനത്തിനം വളപ്രമയാഗതിനം വലിയ വില 

നൽമകെിവരുന്നു ഗണ്യോയ ഉൽപാദന വര്ദ്ധനവ് മനടാൻ  കഴിഞ്ഞിലല്ലേിലം കൃഷി 

െിലവകൾ വര്ഷം മതാറും കൂടുന്നതായാണ്് കാണുന്നത്. കൃഷിക്ക് ലഭയോയ ഭൂഗര്ഭജലത്തിൽ 

കുറവൊയിട്ടുള്ളത് ഭയാനകോണ്് നിലവിൽ രമൊ മൂമന്നാ വിളകൾ കൃഷി ലെയ്താൽ ോത്രമേ 

ഭൂഗര്ഭജലം കാരയോയി ഉപമയാഗിക്കലപ്പടുത്താൻ  കഴിയകയള്ളൂ. മേൽപ്പറഞ്ഞ 

പ്രശ്നങ്ങളലടലയല്ലാം  പരിണ്ിത ഫലോയി ഉൊയ ആമഗാളതാപനത്തിനം പരിഹാരം 

കാമണ്െതുെ്. ആമഗാളതാപനം മുലം രാത്രിയലടയം പകലിലനയം താപനിലയിൽ ഗണ്യോയ 

വയതയാസം കണ്ടുവരുന്നു. 

 ഒരു കൃഷിക്കാരലന സംബന്ധിച്ചിടമത്താളം വിളലവടുപ്പിലെ അവസാന ദിവസം 

വലര വിളവ് പ്രവെനാതീതോണ്് വരുംദിവസങ്ങളിലം ഈ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ തുടരാൻ 

ഇടയെ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ അവസ്ഥകൾ ബാധ്ിക്കാതിരിക്കാൻ കര്ഷകൻ വര്ദ്ധിച്ച 

കൃഷിലച്ചലവിന വ ംവദനാകുന്നു. എന്നിട്ടും കൃതയോയ ഉൽപാദന വര്ധ്നവിമലക്ക് ഈ 

പ്രവര്ത്തിലയാന്നും കര്ഷകലന  എത്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മുലട േണ്ണിലെ ഫലപുഷ്ടി അനദിനം 

കുറഞ്ഞു വരുന്നു.  ൊക്ക് യൂറിയ ലകാെ് വിളകളലട ആവ യം നിര്വഹിച്ച സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 5 

മുതൽ 10 ഇരട്ടി യറിയ നൽകിയാലം ആനപാതികോയ ഉൽപാദന വര്ധ്ന ഉൊകുന്നില്ല. 

കജവ കാര്ബണ്ിലെയം സൂക്ഷ്മജീവികളലടയം കുറവമൂലം േണ്ണിലെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ട്ടം 



ആയി ലകാെിരിക്കുന്നു. ഇതിന വഴിലയാരുക്കുന്ന േറ്റു പ്രധ്ാന കാരണ്ങ്ങളാണ്് 

അനിയന്ത്രിതവം നിരന്ത്രവോയ രാസവള പ്രമയാഗവം അ ാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതികളം വര്ദ്ധിച്ച 

േഴ മൂലം കുറഞ്ഞ മേദത്തിലെയം േണ്ണിലല വര്ധ്ിച്ച സുഷിരങ്ങളിലൂലടയം ഫലോയി േലണ്ണാലിപ്പ് 

കൂടുന്നു ജലലത്ത തങ്ങി നിര്ത്താൻ ഉള്ള കഴിവ് േണ്ണിന് നഷ്ടോകുന്നു ഇത് താൽക്കാലികോയി 

അനഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ല, േറിച്ച ് വരും കാലലത്ത കൃഷിലയ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ 

പ്രതികൂലോയി ബാധ്ിക്കാം അങ്ങലന കൃഷി ഉപജീവനോര്ഗ്ഗലത്ത സാധൂകരിക്കുന്ന 

ഒന്ന്ല്ലാതായി തീര്ന്നിരിക്കുന്നു 

പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധികൾ 

 ഇമപ്പാൾ നടന്നു വരുന്ന കൃഷി രീതികൾ വയവസ്ഥാപിതകൃഷി രീതികൾ, ഹരിതഗൃഹ 

വാതകങ്ങൾ  (GHG) പുറന്ത്ള്ളുന്നതിനള്ള കാരണ്ോകുന്നു. ഈ പുറംതള്ളുന്ന വാതകങ്ങൾ 24 

 തോനവം  വര്ദ്ധിച്ച രാസ-രാസകീടനാ ിനികളലടയം ഉപമയാഗം ലകാൊണ്് 

ഉൊക്കുന്നത് ഇത് അനഭിലഷണ്ീയോയ ആമഗാളതാപനത്തിമലക്ക്   നയിക്കുന്നു. അടുത്തിലട 

ലകാറിയയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  IPCC (Inter Governmental Panel on Climate Change ) റിമപാര്ട്ടിലല 

മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം എല്ലാ രാജയങ്ങളം കൃതയോയ പ്രതിമരാധ്നടപടികൾ സവീകരിച്ചിലല്ലേിൽ 12 

മുതൽ 15 വര്ഷത്തിനകം പ്രകൃതിമക്ഷ്ാഭവം ദുരന്ത്ങ്ങളം ഉൊകാൻ സാധ്യത ഉെ്. 

  വയവസായവൽക്കരണ്ത്തിന് മുൻപ് ഒരു ദ ലക്ഷ്ത്തിൽ 280 ppm ( parts per 

million) ോത്രമേ അന്ത്രീക്ഷ്ത്തിൽ ഉൊയിരുന്നുള്ളൂ. 

  എന്നാൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് മ ഷം യന്ത്രവൽക്കരണ്ത്തിലെ ഫലോയി 

അന്ത്രീക്ഷ്ത്തിൽ കാര്ബൺ കൈ ഓകൈൈിലെ അളവ് ക്രമേണ് വര്ദ്ധിക്കുകയം ഇമപ്പാൾ 

411-412 ppm ൽ എത്തിമച്ചരുകയം ലെയ്തിട്ടുെ് ഇത് വളലര അപകടകരോണ്്. ഓമരാ രാജയവം 

സവീകരിക്കുന്ന പ്രതിമരാധ്നടപടികൾ േനസ്സിലാക്കാൻ ഓമരാ വര്ഷവം പാരീസ്  സമേളനം 

നടത്തുന്നു. എല്ലാ രാജയങ്ങളം  ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ പുറന്ത്ള്ളുന്നത് കുറയ്ക്കാനം 

ഇല്ലാതാക്കാനോണ്് ശ്രേിക്കുന്നത്. 

   ാസ്ത്രജ്ഞരുലട അഭിപ്രായപ്രകാരം കാര്ബൺ ൈമയാകൈൈിൻല റ മതാത് 

350 ppm വലരയാണ്് പരോവധ്ി ഭൂേിയിലല ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയക. എന്നാൽ 

വര്ഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തലന്ന നേൾ ഈ സുരക്ഷ്ിത പരിധ്ി േറികടന്നിരിക്കുന്നു. 

 എല്ലാ രാജയങ്ങളം GHGലയ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ആവ യോയ നടപടികൾ 

കകലക്കാള്ളുലേന്ന് പ്രതീക്ഷ്ിക്കുന്നു ഓമരാ വര്ഷവം 100 ടൺ കാര്ബൺ അന്ത്രീക്ഷ്ത്തിമലക്ക് 

പുറന്ത്ള്ളലപ്പടുന്നു. ഇമതാലട നിലവിലല നിലയിൽനിന്ന് 3 ppm എേിലം വര്ദ്ധിക്കുന്നു 

അതിനാൽ  കജവപരോയി ഭൂേിക്കടിയിൽ രൂപലപ്പടുന്ന ലപമരാൾ കൽക്കരി മുതലായ കജവ 

ഇന്ധനങ്ങളലട ഉപമയാഗം കുറയ്ക്കുകയം അതിനപകരം പുനരുപമയാഗ സാധ്യതയള്ള 

സൂരയതാപം, കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊര്ജം എന്നിവ മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയം മവണ്ം 



 അന്ത്രീക്ഷ്ത്തിൽ ഇതിനകം 411 ppm കാര്ബൺ ഉള്ളതിനാലം 200 വര്ഷമത്താളം 

അങ്ങലന തലന്ന നിലനിൽക്കുന്നതിനാലം പ്രകടോയ ോറ്റങ്ങൾ എളപ്പത്തിൽ കാണ്ാൻ 

കഴിമഞ്ഞക്കില്ല. ആയതിനാൽ വരുംതലമുറ ഏലറ്റടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മവെി, പ്രധ്ാന 

പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ഉൾലക്കാള്ളിക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കി. 

 ആമഗാളതാപനം േലിനീകരണ്ം കര്ഷക ദുരാവസ്ഥ എന്നിവയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയ 

ഇടലപടലകൾ എലന്ത്ാലക്കയാണ്് ? 

പ്രധ്ാനലപ്പട്ട കാരണ്ങ്ങൾ 

• കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ഭൂേിയലട ഉപരിതലത്തിലല താപനില ഉയര്ന്ന് 

ലകാെിരിക്കുകയാണ്് 

• ഐപിസിസി നൽകിയ റിമപ്പാര്ട്ടുകൾ പ്രകാരം ഇരുപതാം നൂറ്റാെിലല പകുതി മുതൽ 

തലന്ന വര്ദ്ധിച്ച വനന ീകരണ്ം കജവപരോയി ഭൂേിക്കടിയിൽ രൂപലപ്പടുന്ന ലപമരാൾ 

കൽക്കരി മുതലായ കജവ ഇന്ധനങ്ങളലട അനിയന്ത്രിതോയ ഉപമയാഗവം മൂലം 

ആമഗാളതാപനം വര്ദ്ധിക്കുന്നതായി മരഖലപ്പടുത്തിയിട്ടുെ് അതുമപാലലതലന്ന 

വയവസ്ഥാപിതോയതും  വയവസായിക കാര്ഷിക പ്രവര്ത്തി മൂലവം  അനിയന്ത്രിതോയ 

കീടനാ ിനി രാസവളങ്ങളലട ഉപമയാഗം മൂലവം വിവിധ്തരത്തിലള്ള 

ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങൾ അന്ത്രീക്ഷ്ത്തിമലക്ക് വേിക്കലപ്പടുകയം  തന്മൂലം 

ആമഗാളതാപനം  24  തോനമത്താളം ഉയരുകയം ലെയ്തിട്ടുെ്. 

• ഐപിസിസിയലട ശുപാര് കളലട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോര്കപറിമഫാസ്  

കൈമഫാമസറ്റ്  മപാലള്ള 40 ൽ 26 ഒ ാളം കീടനാ ിനികൾ കളനാ ിനികൾ 

അമേരിക്കൻ ലഫൈറൽ മകാടതി നിമരാധ്ിച്ചു. യൂമറാപ്പിൽ 39ൽ 33 എണ്ണവം ഇന്ത്യയിൽ 

18 എണ്ണവം നിമരാധ്ിച്ചു. 

• UNOയലട കണ്ക്കനസരിച്ച ്രണ്ടു ലക്ഷ്മത്താളം ജനങ്ങൾ രാസ കൃഷിയലട പരിണ്ിത 

ഫലോയി േരിക്കുന്നതായം 1.1 ലക്ഷ്ം ജനങ്ങൾ കീടനാ ിനി ഉപമയാഗിച്ച ്ആത്മഹതയ 

ലെയ്തതായം മരഖലപ്പടുത്തിയിട്ടുെ്. 

• മലാക ഭക്ഷ്യകാര്ഷിക സംഘടനയലട (FAO) കണ്ക്കുപ്രകാരം    2016-17 

കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കാര്ഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളലട മപാഷകമൂലയം 20 മുതൽ 40 

 തോനമത്താളം താഴുകയം തദവാര േനഷയരിലല അേിതവണ്ണത്തിന് കാരണ്ോകുകയം 

ലെയ്തിട്ടുെ് 

• കാര്ഷിക പരിസ്ഥിതിയ്ക്ക് അനമയാജയോയ കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങൾ അവലംബിച്ചുലകാെ് 

രാസപദാര്ത്ഥങ്ങളലട അവ ിഷ്ട വിഷാം േില്ലാത്തതും മപാഷകസമൃദ്ധവം 

സുരക്ഷ്ിതവോയ ഭക്ഷ്ണ്ം ഉൊക്കുന്നതിന് വാഷിംഗ്ടൺ അടിസ്ഥാനോയ ഭക്ഷ്യനയ 

ഗമവഷണ് സ്ഥാപനം ഇന്ത്യമയാട്  ശുപാര്  ലെയ്തിട്ടുെ്. 



• വയാവസായിക വിപ്ലവത്തിനമ ഷം േനഷയലെ ഇടലപടലകൾ കാരണ്ം ആമഗാള 

താപനില ഗണ്യോയി  വര്ദ്ധിച്ചുലകാെിരിക്കുകയാണ്്. 

ഉപമഭാക്താവിലെ ആമരാഗയവം മപാഷകമൂലയ ലഭയതയലട പ്രതിസന്ധിയം 

 േനഷയര് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷ്ണ്ത്തിൽ 20-30  തോനം മപാഷകങ്ങളലട 

അഭാവമുലെന്ന് കഴിഞ്ഞ കുലറ വര്ഷങ്ങളലട നിരീക്ഷ്ണ്ത്തിൽ നിന്ന് േനസ്സിലാക്കുന്നു. 

ഭക്ഷ്ണ്ത്തിലല മപാഷക മൂലയങ്ങളലട  അസന്തുലിതാവസ്ഥയം അതുമൂലമുൊയ േറ്റു 

കാരണ്ങ്ങളോണ്്  ആമഗാളതലത്തിൽ തലന്ന േനഷയമരാഗങ്ങളലട  ക്രോതീതോയ 

ആവിര്ഭാവത്തിന് കാരണ്ോയലതന്ന് പല വിദഗ്ധ്രും അഭിപ്രായലപ്പടുന്നു. 

 ൈയിമഫാസറ്റ് മപാലള്ള കളനാ ിനികൾ ആണ്് ഗുരുതരോയ മരാഗങ്ങൾ 

ഉൊക്കുന്നലതന്ന് റിമപ്പാര്ട്ട് ലെയ്യലപ്പടുന്നു. വിപണ്ിയിൽ ഇന്ന് ലഭിച്ചതും ലാബുകൾ വി കലനം 

ലെയ്തതുോയ പച്ചക്കറി സാംപിളകളിൽ പതിലനട്ട് തരം കീടനാ ിനികളലട അവ ിഷ്ടങ്ങൾ 

അനവദനീയോയ പരിധ്ിമയക്കാൾ വളലര ഉയര്ന്ന രീതിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുെ്. വാസ്തവത്തിൽ 

സാധ്ാരണ്യായി നാം ലെയ്യുന്നതുമപാലല സുരക്ഷ്ാ കവെേില്ലാലത കീടനാ ിനി തളിക്കുന്നത് 

തലന്ന വളലര അപകടകരോയ പ്രവര്ത്തനോണ്് 

 വയാവസായിക ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയമയാടനബന്ധിച്ച  പ്രസരണ്ം മൂലവം രാസവളങ്ങളലട 

അേിത ഉപമയാഗം മൂലവം േണ്ണിലല സൂക്ഷ്മ സ്ഥൂല മൂലകങ്ങൾ ക്ഷ്യിക്കുകയം സാന്ദ്രതമയറിയ 

മലാഹങ്ങളലട മ ഖരണ്ം േണ്ണിൽ ഉൊവകയം ലെയ്തിട്ടുെ് ഇത്തരത്തിലല, തനത് േണ്ണിൽ 

ഉൊക്കിയ ോറ്റങ്ങൾ േനഷയാമരാഗയലത്ത തലന്ന അപകടകരോയി ബാധ്ിച്ചിട്ടുെ് േനഷയരിൽ 

കയാൻസര് ഉൊക്കുന്നതിൽ പ്രധ്ാനലപ്പട്ട ഒരു കാരണ്ം രാസകീടനാ ിനികൾ ആലണ്ന്ന് 

റിമപ്പാര്ട്ട് ലെയ്തിട്ടുെ് 

 മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരലേമന്നാണ്ോണ്്  കൃഷി ലെലവ് കുറഞ്ഞ കാര്ഷിക 

പരിസ്ഥിതി കൃഷിസമ്പ്രദായ മുറകൾ അംഗീകരിക്കലപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ സമ്പ്രദായം 

അനവര്ത്തിക്കുമമ്പാൾ കര്ഷകന് സവന്ത്ം കൃഷിയിടത്തിലല ലഭയോയ ഉൽപ്പാദമനാപാധ്ികൾ  

ഉപമയാഗിച്ച ് കൃഷി നടത്താവന്നതാണ്്. അതിനാൽ തലന്ന കൃഷിയിടത്തിന പുറത്തുള്ള 

സാേഗ്രികൾ ഉപമയാഗിമക്കെ അവസ്ഥ വരുന്നില്ല. കാര്ഷിക പാരിസ്ഥിതിക കൃഷി 

സമ്പ്രദായമുറകൾ അവലംബിക്കുക വഴി കര്ഷകൻലറ ഉൽപാദന വര്ദ്ധനവ് 

നിര്ണ്ണയിക്കലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കാര്ഷിക പാരിസ്ഥിതിക കൃഷി സമ്പ്രദായമുറകളിലല  എല്ലാ 

പ്രവര്ത്തികളം അവലംബിക്കുക വഴി കാലക്രമേണ് േണ്ണിലല കജവ കാര്ബണ്ിലെ അളവ് 

വര്ദ്ധിക്കുകയം തദവാര ഉൊകുന്ന വിളവ് ഇതര കാര്ഷിക സമ്പ്രദായങ്ങൾ അനവദിക്കുമമ്പാൾ 

കിട്ടുന്ന വിളവിമനാട് തുലയം ആവകയം ലെയ്യുന്നതായി നിര്ണ്ണയിക്കലപ്പട്ടിട്ടുെ്. ഈ സമ്പ്രദായം 

അനവര്ത്തിക്കുക വഴി കൃഷിയിടം തലന്ന പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയം സൂക്ഷ്മാണുക്കളലട 

എണ്ണത്തിൽ വര്ദ്ധനവൊവകയം േണ്ണിലല ജല ആഗിരണ് മ ഷി വര്ധ്ിക്കുകയം ലെയ്തിട്ടുെ്. 



 ഈ കൃഷി സമ്പ്രദായത്തിൽ ഏക വിള കൃഷിരീതിലയക്കാളം  ഇടവിള-, ബഹുവിള 

കൃഷിയാണ്് മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. ോതൃകാപരോയി കുറഞ്ഞത് 8 മുതൽ 20 വിളകലള എേിലം 

ഒരു കൃഷിയിടത്തിൽ നട്ടുവളര്മത്തെതാണ്് ഇങ്ങലന ലെയ്യുന്നതുവഴി വിവിധ്തരം 

സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ വിളകളലട മവരുോയി  ബന്ധലപ്പട്ടിരിക്കുകയം അതുവഴി മേദരൂപീകരണ്വം 

വര്ദ്ധിച്ച മപാഷക ജലലഭയതയം  ഉറപ്പാക്കുന്നു. 

 ബഹുവിള സമ്പ്രദായം മപാഷിപ്പിക്കുനത് വഴി ഒരു കുടുംബത്തിന് ആവ യമുള്ള 

ഭക്ഷ്ണ്ങ്ങൾക്ക് സവയംപരയാപ്തരാവകയം കുടുംബത്തിൻലറ ആമരാഗയം സംരക്ഷ്ിക്കലപ്പടുകയം 

ലെയ്യുന്നു.  വിളകൾ കരുത്തരാവകയം മകാ ങ്ങളിൽ നീരു ഉൊകാത്ത അവസ്ഥ (succulence) 

ോറി പ്രകൃതിമക്ഷ്ാഭലത്ത  ലെറുക്കാനം താങ്ങില്ല്ലാലത  നിലലകാള്ളൂവാനമുള്ള   ക്തി 

കകവരിക്കുകയം ലെയ്യുന്നു 

കാര്ഷിക പാരിസ്ഥിതിക കൃഷി സമ്പ്രദായത്തിലെ ആവ യകത 

 ഇമപ്പാഴലത്ത ോറിയ സാഹെരയത്തിൽ വര്ദ്ധിച്ച ഉൽപ്പാദനലെലവിലൂന്നിയ രാസ 

കൃഷിരീതികൾക്ക് ബദൽ സംവിധ്ാനോണ്് കാര്ഷിക പാരിസ്ഥിതിക സമ്പ്രദായങ്ങൾ 

ഒരുക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥ വയതിയാനത്തിലെ പ്രതികൂലവം  അനിശ്ചിതവോയ 

പ്രതയാഘാതങ്ങലള അഭിസംമബാധ്ന ലെയ്യുന്നതിനം ഇത് വളലര ഫലപ്രദോണ്്. 

  ആമഗാളതലത്തിൽതലന്ന ശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ച കാര്ഷിക 

പരിസ്ഥിതി വിജ്ഞാന  ാഖയിൽ  സേനവയിക്കലപ്പടാവന്നതാണ്് കാര്ഷിക പാരിസ്ഥിതിക 

കൃഷിസമ്പ്രദായ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ. ഈ സമ്പ്രദായം കാര്ഷികമേഖലയിലല നൂതന   ാസ്ത്രീയ 

കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ അധ്ിഷ്ഠിതോയതും അമതാലടാപ്പം ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ 

മവരൂന്നിയതുോണ്്, ആമഗാളതലത്തിൽ ആഹവാനം ലെയ്യലപ്പട്ട രണ്ടു പ്രധ്ാന ലക്ഷ്യങ്ങളായ 

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ്യം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷ്ണ്വം നിറമവറ്റുന്നതിനായി UN-FAO  2018 ഏപ്രിൽ ോസം 

എല്ലാ മലാക രാജയങ്ങലളയം പാരിസ്ഥിതിക കൃഷിസമ്പ്രദായ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 

ഏലറ്റടുക്കണ്ലേന്ന് ആവ യലപ്പട്ടിട്ടുെ് 

 ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ കൃഷിയിടത്തിൽ തലന്നയള്ള 

ഉൽപ്പമന്നാപാധ്ികൾ   ഉപമയാഗിച്ചുള്ള കൃഷി രീതികൾ, ബഹുവിള സമ്പ്രദായ രീതി 

മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കൽ, േഴലവള്ള സംഭരണ്ം, സൂരയപ്രകാ ത്തിലല പരോവധ്ി ഉപമയാഗം, 

രാസവളങ്ങളം - കീടനാ ിനിയം ഒഴിവാക്കൽ എന്നിവ കൂടാലത കര്ഷകലെ തനതായ അറിവം 

പ്രവര്ത്തിപരിെയത്തിനം ഊന്നൽ നൽകുന്നു . കര്ഷകരിൽനിന്ന് കര്ഷകരിമലക്കുള്ള 

വിജ്ഞാന വയാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ  അനവദിക്കുമമ്പാൾ േികച്ചപുമരാഗേന കര്ഷകരിൽ 

നിന്നും േറ്റു കര്ഷകരിമലക്ക് എളപ്പത്തിൽ അറിവകൾ കകോറ്റം ലെയ്യലപ്പടുന്നു. സവാശ്രയ 

കര്ഷക സംഘങ്ങളലടയം സ്ത്രീകളലട സംഘടനകളലടയം കൂട്ടായ്മകളലടയം ശംഖല 

ഉപമയാഗിച്ച ്ഈ കൃഷി സമ്പ്രദായലത്ത അനവര്ത്ഥോക്കാം.. 



 ഈ കാര്ഷിക സമ്പ്രദായം കൃഷിലച്ചലവ്, വലിയ അളവിലള്ള വായ്പയലട 

ആവ യം, കടബാധ്യത എന്നിവ ഗണ്യോയി കുറയ്ക്കുന്നു. ആമഗാളതാപനം,  

കാലാവസ്ഥാവയതിയാനം തുടങ്ങിയ അടിയന്ത്ര സാഹെരയങ്ങലള മനരിടാനം കുറയ്ക്കുന്നതിനം 

ഈ കൃഷി സമ്പ്രദായത്തിന് കഴിയം. കാര്ഷിക പാരിസ്ഥിതിക കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങളിലന്നിയ 

വിള പരിപാലന ശുപാര് കൾ ഭാരതീയ കര്ഷക ജനതയലട കാര്ഷിക പുനരുജ്ജീവന 

പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ക്  ക്തിമയകുന്നു. 

 കൃഷിയലട ഉത്പാദനക്ഷ്േതയിൽ കുറവ് വരുത്താലത  തലന്നയാണ്് ഈ 

കൃഷിസമ്പ്രദായം കാര്ഷിക രംഗത്ത് ോറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് .  ഈ രീതികൾ കൃഷിയിമലക്ക് 

വരുന്ന യവതലമുറലയ ആകര്ഷിക്കാനം ഉതകുന്നതാണ്്. 

 കാര്ഷിക പാരിസ്ഥിതിക കൃഷിസമ്പ്രദായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയ 

സ്ഥലങ്ങളിൽ പാരിസ്ഥിതികോയ മുമന്നറ്റങ്ങൾ ആമരാഗയപരോയ ഗുണ്ഗണ്ങ്ങളം കൂടാലത 

കാര്ഷിക വരുോനത്തിൽ ഗണ്യോയ വര്ദ്ധനവാണ്് കകവരിക്കാനായത്. ഈ കൃഷി 

സമ്പ്രദായം, സ്ഥായിയായ വരൾച്ചാ പ്രതിമരാധ് ോര്ഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുകയം തന്മൂലം 

കര്ഷകര്ക്ക് സുസ്ഥിര വരുോനം ഉറപ്പാക്കുകയം ലെയ്യുന്നു.. 

 



 

അധ്യായം 2 : 

ആന്ധ്രാപ്രമദ ിലല പാരിസ്ഥിതിക കൃഷിയലട ഉത്ഭവവം  വളര്ച്ചയം   

 2000-ൽ ദാരിദ്ര നിര്ോര്ജനത്തിനായി (Society For Elimination Of Rural Poverty) (SERP) 

എന്ന  മപരിൽ ഒരു ലസാകസറ്റി, MACS ആക്റ്റ് പ്രകാരം രജിസ്റ്റര് ലെയ്തു. സവാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകലള 

 ാക്തീകരിയ്ക്കുകയം ദാരിദ്രത്തിൽ നിന്ന് കര കയറാൻ അവലര പ്രാപ്തരാക്കുകയം ലെയ്യുക 

എന്നതായിരുന്നു അതിലെ ലക്ഷ്യം. 2005-06 കാലഘട്ടത്തിൽ രാസവളങ്ങളലടയം 

കീടനാ ിനികളലടയം ഉപമയാഗത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മപാലള്ള കാര്ഷിക മേഖലയിലല 

ഗുരുതരോയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ആന്ധ്ര സര്ക്കാര് മനാൺ ലപസ്റ്റികസൈ് 

ോമനലെെ് (NPM) എന്ന പരിപാടി ആരംഭിച്ചു. ലെറുകിട നാേോത്ര കര്ഷകര്ക്കായി  സുസ്ഥിര 

കാര്ഷിക പ്രവര്ത്തന രീതികൾ അവലംബിക്കുക വഴി  കൃഷി ലെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനം അറ്റാദായം 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനം ലക്ഷ്യേിട്ടിരുന്നു. എൻ പി എം (NPM) മപ്രാഗ്രാം ക്രമേണ് എൻ പി എം പ്ലസ്  

പരിപാടിയായി രൂപാന്ത്രം പ്രാപിക്കുകയം വിവിധ്ങ്ങളായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾലക്കാള്ളിക്കുകയം 

ലെയ്ത. ഉദാഹരണ്ത്തിന് കേൂണ്ിറ്റി ോമനജ്ൈ് സുസ്ഥിരകൃഷി (CMSA) പദ്ധതി, ഇതര 

ഘടകങ്ങളായ േഴലവള്ള സംഭരണ്ം, മപാഷകമത്താട്ടം, 7 പാളികളായള്ള സുരയപ്രകാ  

ഉപമഭാഗം, ദരിദ്രരിൽ ദരിദ്രരായവയ്ക്കുള്ള അരമയക്കര് ോതൃക മതാട്ടം, സംമയാജിത കൃഷി 

സമ്പ്രദായം എന്നിവലയ ഉൾലകാള്ളിച്ചിട്ടുെ്. 

 സാമൂഹയാധ്ിഷ്ടിത വിജ്ഞാനവയാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ്്  ഈ പദ്ധതിയിൽ 

ഉല്പാദന ഉപാധ്ികൾ നൽകുന്നതിമനക്കാൾ ഗുണ്ം ലെയ്തത് community Resource Persons 

അഥവാ CRP കളാണ്് ആദര് ോതൃകകളായി  Community Managed Sustainable Agriculture 

(CMSA) പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ കര്ഷകലര സഹായിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി കര്ഷകര്ക്ക് കൂടുതൽ 

അറ്റാദായവം ലഭിക്കുന്നു. ഈ CRP കൾ േികച്ച വിജ്ഞാനവയാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 

നടത്തുന്നവരും േികച്ച പരി ീലകരുോണ്്. 

 CMSA പദ്ധതിയലട വിജയം ആന്ധ്രാപ്രമദ ് ഒട്ടുക്ക് കാര്ഷിക 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളിൽ വലിയ ോറ്റത്തിന് വഴി ലതളിക്കുകയം, ആന്ധ്രാപ്രമദ ് പാരിസ്ഥിതിക 

പരിവര്ത്തന പ്രകൃതി കൃഷി സമ്പ്രദായത്തിലെ ആവിര്ഭാവം കുറിയ്ക്കുകയം ലെയ്തു. ഈ പദ്ധതി 

2016 ഖാരിഫ് കാലത്താണ്്  ആരംഭിച്ചത്. മകന്ദ്ര സംസ്ഥാന             സര്ക്കാരുകളലട കൃഷി 

േന്ത്രാലയങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് മയാജന (RKVY) വഴിയം പരമ്പരാഗത കൃഷി വികാസ് 

മയാജന (PKVY) പദ്ധതി വഴിയം പ്രകൃതി സൗഹാര്ദകൃഷിരീതികലള ആന്ധ്രാപ്രമദ ിൽ 

 ാക്തീകരിച്ചു. അസിം മപ്രംജിയലട മലാമകാപകാര പ്രവര്ത്തനം മുമഖന ഒറ്റത്തവണ് 

സഹായധ്നം വഴിയം ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് ആനകൂലയം ലഭിച്ചിട്ടുെ്. 

 



പ്രകൃതി സൗഹാര്ദകൃഷിയലട വളര്ച്ച 

Rythu Sadhikara Samstha (RYSS) കര്ഷക  ാക്തീകരണ് സംഘടന 

 ആന്ധ്രയിലല കൃഷിവകുപ്പ് പ്രകൃതി  സൗഹാര്ദകൃഷി പരിപാലന പദ്ധതി 

ലാമഭച്ഛയില്ലാലത പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കര്ഷക കൂട്ടായ്മയായ Rythu Sadhikara Samstha (RYSS) 

വഴിയാണ്് നടപ്പാക്കിയത്. Ryss, ആന്ധ്രാപ്രമദ ് സര്ക്കാരാണ്് സ്ഥാപിച്ചത്. 2015-16 കാലം 

മുതൽ ഈ പരിപാടി കര്ഷകരുലട മക്ഷ്േത്തിനം ഉപമഭാക്താക്കളലട മക്ഷ്േത്തിനം പ്രകൃതി 

സംരക്ഷ്ണ്ത്തിനം മവെി നിലലകാള്ളുന്നു. 

കേൂണ്ിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങൾ 

 പ്രകൃതി  സൗഹാര്ദകൃഷി രീതികൾ, കേൂണ്ിറ്റി 

സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയാണ്് പരിപാലിക്കലപ്പടുന്നത് സവാശ്രയ കര്ഷക സംഘങ്ങൾ, സ്ത്രീകളലട 

കൂട്ടായ്മകൾക്ക് അനകൂല ഘടകോവകയം തദവാര കുടുംബത്തിനം കുട്ടികൾക്കും 

ആമരാഗയപരോയി ഗുണ്പരോയ ോറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കേിട്ടു. കാര്ഷിക മേഖലയിൽ സ്ത്രീകളലട 

സംഭാവന 80  തോനമത്താളം വരുലേേിലം പലമപ്പാഴും ഇത് പരിഗണ്ിക്കാലപടാറില്ല. 

എന്നാൽ ഇമതപ്പറ്റി മബാധ്വതികളായമപ്പാൾ സവയം പ്രമൊദതിതരാകുകയം 

കാര്ഷികവൃത്തിയിലള്ള തങ്ങളലട പേിലനക്കുറിച്ച ് ഭര്ത്താക്കൻോലര മബാധ്യലപ്പടുത്തുവാനം  

അവര്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. സാമൂഹിക മൂലധ്നോയി സ്ത്രീകളലട പേിലന പ്രകൃതി  സൗഹാര്ദകൃഷി 

രീതിയിൽ വിലയിരുത്തലപ്പട്ടു. കൂടാലത കര്ഷകര് തങ്ങൾ അനഭവിച്ചു വന്നിരുന്ന കൃഷി 

രീതിയിൽ നിലന്നാരു ബദൽ ോര്ഗ്ഗത്തിനായള്ള അഭിവാജ്ഞയം ഈ പദ്ധതിയലട 

വിജയത്തിന് കാരണ്ോയി. 

കേുണ്ിറ്റി റിമസാര്സ് മപഴ്സൺ  (CRPs) 

 കര്ഷകരാൽ നയിക്കലപ്പട്ട വിജ്ഞാനവയാപന പ്രവര്ത്തനോണ്് ഇവിലട 

പ്രസക്തം. വയാപകോയ ഒരു കാര്ഷികമേഖലയിലല 80  തോനം കൃഷിസ്ഥലവം 3-5 

വര്ഷത്തിനള്ളിൽ CRP കളലട സഹായലേത്തും അമചാളം ഗ്രാേങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു 

േസ്റ്ററിൻല റ ചുേതല രമൊ മൂമന്നാ CRP കൾ ഏലറ്റടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഒരു പദ്ധതി ഒരു 

സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് ഓമരാ ജില്ലയിലം 10 CMSA clusterകൾ രൂപീകരിക്കും. വരും 

വര്ഷങ്ങളിൽ അടുത്തുള്ള േസ്റ്ററുകളം ഗ്രാേങ്ങളം ഇതിമനാട് കൂട്ടിമച്ചര്ക്കും.. CRP കൾ തലന്ന 100 

മുതൽ 150 വലര കര്ഷകര്ക്ക് (10-15 വലര സവാശ്രയ കര്ഷക സംഘങ്ങൾക്ക് 

കര്ഷകരുലടയിടയിൽ നിന്ന് തലന്നയള്ള CRP കലള ലതരലഞ്ഞടുക്കുകയം വളര്ത്തുകയം 

ലെയ്യുന്നു. കുറഞ്ഞത് ഒമന്നാ രമൊ കര്ഷകലര മനതൃതവത്തിമലക്ക് ലകാണ്ടുവരുന്നു. 

ഇത്തരത്തിൽ ലതലരലഞ്ഞടുക്കുന്നതിൽ ഒരാലളേിലം വനിതാ                                            

കര്ഷകയായിരിക്കണ്ം.  സവാശ്രയ കര്ഷക സംഘങ്ങളലട മുഴുവൻ ചുേതലയം 

ഇവര്ക്കായിരിക്കും. വിമല്ലജ് ഓഫിസര്ോരായം േറ്റ്    മുകൾതട്ടിലള്ള ഉമദയാഗസ്ഥരുോയം CRP  



അടുത്ത ബന്ധം പുലര്ത്തുന്നു. പലതട്ടിലള്ള സാമുദായിക സംഘടനകൾക്ക്  CRP  റിമപ്പാര്ട്ട് 

സേര്പ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

 കൃഷി വകുപ്പുോയി ബന്ധലപ്പടുന്നതിനം ജില്ലാതലത്തിൽ പദ്ധതി 

നടപ്പാക്കുന്നതിനോയി ഒരു കൃഷി അസിസ്റ്റൻറ് ൈയറക്ടലറ, ജില്ലാതല മപ്രാജക്ട് ോമനജര് 

ആയി ചുേതലലപ്പടുത്തിയിട്ടുെ്. 

  റിതു സാധ്ികാര സേസ്ത, സാമേതിക സഹായത്തിനായി പ്രകൃതി കൃഷി 

കൂട്ടാളികൾ (Natural farming fellows) എന്ന മപരിൽ പ്രകൃതികൃഷിയിൽ fellowship കരസ്ഥോക്കിയ 

യവ ലപ്രാഫഷണ്ലകലള രുപീകരിച്ചിട്ടുെ്. പ്രകൃതി കൃഷിയലട  ാസ്ത്രീയപഠനങ്ങളം ഈ കൃഷി 

രീതിലകാണ്ടുള്ള പ്രമയാജനങ്ങളം തങ്ങൾക്ക് ചുേതലലപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള േസ്റ്ററുകളകളിൽ ോതൃക 

കര്ഷകരായി പ്രെരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇവര്ക്കാണ്് ചുേതല. 

വിജ്ഞാനവയാപന തന്ത്രങ്ങൾ 

 വിജ്ഞാന വയാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ കര്ഷകരുലടയിടയിൽ ഏമകാപിപ്പിക്കുന്നത് കൃഷി 

പാഠ ാലകളം രൊഴ്ചയിലലാരിക്കൽ മയാഗങ്ങളം നടത്തിയം കര്ഷക ഉല്പാദന ഉപാധ്ികൾ 

കൂട്ടായി ഉല്പാദിപ്പിച്ചുലകാണ്ടുോണ്്. 

കര്ഷക കൃഷിയിട പാഠ ാല (Farmers Field School) 

 സാമുദായികതലത്തിൽ തലന്ന കര്ഷകലര വിവിധ്ങ്ങളായ കീടങ്ങലള 

കലെത്തുന്നതിനം അവയലട നിവാരണ്ത്തിനം പ്രകൃതി കൃഷി കൂട്ടാളികൾ പരി ീലിപ്പിക്കുന്നു. 

മലാക ഭക്ഷ്യ സംഘടന, പ്രകൃതി സൗഹാര്ദകൃഷി രീതിയോയി ഒന്നിച്ച ് പ്രവര്ത്തിച്ചുലകാെ് 

ഗുണ്ടൂര് ജില്ലയിലം െിറ്റൂര് ജില്ലയിലം തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്തിൽ ഉടനീളം ഘട്ടംഘട്ടോയി പ്രകൃതി 

സൗഹാര്ദ കൃഷി രീതികൾ പ്രെരിപ്പിക്കുന്നു. 

പിമക്കാ വയാപനം 

 കൃഷി പാഠ ാലകളിൽ കവകുമന്നരങ്ങളിൽ പിമക്കാ ലപ്രാജക്ടര് ഉപമയാഗിച്ച ്നടത്തുന്ന 

വിൈിമയാ പ്രദര് നങ്ങളിലൂലട സവാശ്രയ കര്ഷക സംഘത്തിലല അംഗങ്ങലളയം 

കര്ഷകലരയം മബാധ്വാൻോരാക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് CRP കളാണ്്. പരി ീലനം 

മനടിയ വയക്തികൾ, വീൈിമയാകലള എൈിറ്റു ലെയ്യുന്നു. പ്രാമദ ികോയി പ്രബുദ്ധരായ 

കര്ഷകരുലട കൃഷിയിടോണ്് വീൈിമയാ നിര്ോണ്ത്തിന് ഉപമയാഗിക്കുന്നത്. ൈിജിറ്റൽ ഗ്രീൻ 

ലഫൗമെഷൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ സഹായമത്താ ലടയാണ്് ലെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങലന 500 

ഓളം വീൈിമയാകൾ ഉൊക്കിയിട്ടുള്ളതും അതിൽ െിലത് ഇംൈീഷ് തലലക്കമട്ടാടുകൂടി േറ്റു 

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നല്കിയിട്ടുള്ളതുോണ്്. 

 

 



ഹരിത ഉല്പാദമനാപാധ്ികൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ 

 ഹരിത ഉല്പാദമനാപാധ്ികൾ വില്ക്കുന്ന കടകൾ (Green Input 

Shops) സ്ഥാപിക്കുന്നത് സവന്ത്ോയി ഉല്പാദമനാപാധ്ികൾ നിര്േിക്കാനാവാത്ത കര്ഷകര്ക്ക് 

മവെിയാണ്്. എന്നാൽ ഇത്തരം ഉപാധ്ികളില്ലാത്ത പദ്ധതി വയാപിപ്പിക്കുവാമനാ 

നിലനിര്ത്തുവാമനാ സാധ്യേല്ലതാനം. ഇത്തരം മകന്ദ്രങ്ങൾ ഏറിയ പങ്കം നടത്തുന്നത് സവാശ്രയ 

കര്ഷക സംഘത്തിൽലപട്ട വനിതകളാണ്്. ലെറുയന്ത്രങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്ന 

സ്ഥാപനങ്ങളം നന്നായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന NPM Shopമനാട് മെര്ത്തിട്ടുെ്. കാര്ഷിക വൃത്തിയലട 

കാരയക്ഷ്േത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനം കര്ഷകരുലട കഷ്ടതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനം ഇത്തരം 

സംവിധ്ാനത്തിന് കഴിയന്നു. 

ഉല്പാദന ഉപാധ്ികളലട വിപുലോയ നിര്ോണ്ം 

 സവാശ്രയ കര്ഷക സംഘങ്ങലള ഉല്പാദന ഉപാധ്ികളലട വിപുലോയ 

നിര്ോണ്ത്തിനായി പരയാപ്തരാക്കുന്നു. 

രൊഴ്ച കൂടുമമ്പാഴുള്ള മയാഗങ്ങൾ 

 സവാശ്രയ കര്ഷക സംഘത്തിലല അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതി സൗഹാര്ദ കൃഷി 

രീതികലളക്കുറിച്ച ്  രൊഴ്ചയിലലാരിക്കൽ മയാഗങ്ങൾ നടത്തുന്നു. നിരന്ത്രമുള്ള capacity 

building/ ാക്തീകരണ് പ്രക്രിയ , ഉപജില്ലാ തലത്തിൽ നടത്തുന്ന അവമലാകന മയാഗത്തിൽ 

CRP കൾക്ക് മവെി ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഇങ്ങലന ഓമരാ ജില്ലയിലം 12 സ്ഥലത്ത് 

ഇത്തരം അവമലാകന മയാഗം നടത്തലപ്പടുന്നു. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



അധ്യായം   : 3 

േണ്ണിലെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത, െതുര്െക്രങ്ങൾ,  പ്രകൃതികൃഷിക്ക് 

പിന്നിലല  ാസ്ത്രതതവങ്ങൾ 

െിത്രം 1 : 

 ഒരു ലെടിയിലല േണ്്ണ - കാര്ബൺ ബജറ്റ് / സൂക്ഷ്മാണുക്കളലട പേ് 

സസയങ്ങൾ പ്രകാ സംമേഷണ് പ്രക്രിയയിലൂലട സൂരയപ്രകാ ം,ജലം, വായ എന്നിവ 

ഉപമയാഗിച്ച ്അവയ്ക്കുള്ള ആഹാരം പാകം ലെയ്യുന്നു. 

െിത്രം 1 : 

പ്രകാ സംമേഷണ് പ്രതിഭാസം 

 പ്രകാ സംമേഷണ്ത്തിലൂലട സസയങ്ങൾ പാകം ലെയ്യുന്ന അന്നജം 

അവയലടയം േറ്റ് ജീവജാലങ്ങളലട വളര്ച്ചയ്ക്കും ഉപമയാഗിക്കുന്നു.  സസയഭുക്കുകൾ സസയങ്ങലള 

ആഹരിച്ചും ോംസഭുക്കുകൾ സസയഭുക്കുകലള ആഹരിച്ചും ജീവിക്കുന്നു. ഇങ്ങലനയാണ്് 

പ്രകൃതിയലട ഭക്ഷ്യശംഖല പ്രാവര്ത്തികോകുന്നത്. 

െിത്രം 2 : 



സസയങ്ങൾ ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അന്നജത്തിലെ ഉപമയാഗക്രേം 

മവരിൽ നിന്ന് ലെടികൾ പുറംന്ത്ള്ളുന്ന സവാഭാവികോയ േധുര പദാര്ത്ഥങ്ങൾ േണ്ണിലല 

സൂക്ഷ്ോണുക്കൾ ആഹരിക്കുന്നു. പ്രകാ സംമേഷണ്ം വഴി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന 

േധുരപദാര്ത്ഥങ്ങളലട മുപ്പത്  തോനവം പുതിയ ഇലകൾ,  ിഖരങ്ങൾ, കായ്കനികൾ 

തുടങ്ങിയവയലട വളര്ച്ചയ്ക്ക്, അതായത് കായിക വളര്ച്ചയ്ക്ക് ഉപമയാഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ േലറ്റാരു 

30  തോനം മവരുപടലത്തിലെ വളര്ച്ചയ്ക്കും ബാക്കിയായ 40  തോനം മവരുപടലം 

സ്ഥിതിലെയ്യുന്ന േണ്ണിമലക്കും പുറന്ത്ള്ളലപ്പടുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ മവരുപടലത്തിൽ എത്തുന്ന 

വസ്തുക്കൾ േണ്ണിലല സൂക്ഷ്മാണുക്കൾക്ക്ഭക്ഷ്ണ്ോയി തീരുന്നു. ഈ ഭക്ഷ്ണ്ം ഉപമയാഗിച്ച ്

സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ അവയലട എണ്ണത്തിൽ വര്ദ്ധനയൊക്കുകയം  അവരുലട പ്രവര്ത്തനമതാത് 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയം തദവാര േണ്ണിൽ കൂടുതൽ മേദം ഉൊക്കുകയം ലെയ്യുന്നു. വിവിധ്ങ്ങളായ 

ലെടികൾക്ക് വിവിധ്തലത്തിലള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കളലട ബന്ധങ്ങൾ ഉൊയിരിക്കും. ഒരു സ്പൂൺ 

േണ്ണിൽ ഉമദ ം 7 ബില്ലയൻ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ വര്ത്തിക്കുന്നു. േണ്ണിന് മുകളിൽ സസയങ്ങൾ 

പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കവവിധ്യം , േണ്ണിന് താലഴയള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കളലട കവവിധ്യത്തിമലക്ക് 

പരിണ്േിക്കുന്നു. അങ്ങലന േണ്ണിലള്ള ജീവിതം വിപുലവം പ്രാധ്ാനയേര്ഹിക്കുന്നതും വിവിധ് 

ജീവജാലങ്ങളലട പരസ്പരബന്ധവം ഉള്ളത് താലഴ കാന്നുന്ന െിത്രത്തിൽ " േണ്ണിലല ഭക്ഷ്യ 

ശംഖല "( ഇര പിടിയനം ഇരയം തേിലള്ള ബന്ധം) വയക്തോക്കുന്നു. 

  ൊണ്കവം മഗാമൂത്രവം ദ ലക്ഷ്ക്കണ്ക്കിന് സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ 

ഉൾലക്കാള്ളുന്നതാണ്്. ഇവ ഉപമയാഗിച്ച ് വിത്ത് പരിെരണ്വം കൃഷിയിട പരിെരണ്വം  



നടത്തിയാൽ കൃഷിയിടത്തിൽ സൂക്ഷ്മാണുക്കളലട കവവിധ്യം  വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതു പ്രകൃതിയലട 

തലന്ന പ്രക്രിയയായതിനാൽ  ലെലവ് തുമലാം തുച്ഛോണ്്.പ്രകൃതിയിൽ സവതമവ നിലനിൽക്കുന്നു. 

2 മുതൽ 10  തോനം സൂക്ഷ്മാണുക്കലളയം പരീക്ഷ്ണ് ാലകളിൽ വളര്ത്തിലയടുക്കാൻ 

കഴിയലേന്ന്  ാസ്ത്രം ലതളിയിച്ചിട്ടുെ്. 

േണ്ണ് ഭക്ഷ്യ ശംഖല 

1. ആദയെക്രം (ബീജാമൃതം) 

 ബീജാമൃതം ഉപമയാഗിച്ച ് വിത്ത് പരിെരണ്ം നടത്തുമമ്പാൾ ഹാനികരോയ 

ബാക്ടീരിയകളിൽ നിന്നും കുേിൾ മരാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിത്തിലന രക്ഷ്ിക്കുന്നു. നാടൻ 

വിത്തിനങ്ങൾക്കും ഗുണ്മേന്മയള്ള ഇനകൾക്കും ഉപകാരികളായ ഈ ബാക്ടീരിയകൾക്കും 

കുേിളകൾക്കും മനലര വര്ദ്ധിച്ച  സവീകാരയതയാണ്് ഉള്ളത്. എന്നാൽ ജനിതക ോറ്റം വരുത്തിയ 

(GMO)  വിത്തിനങ്ങൾക്കും അതുൽപാദനമ ഷിയള്ള വിത്തിനങ്ങൾക്കും ഇത്തരം 

ഗുണ്കാരികളായ സൂക്ഷ്മാണുക്കളോയി നലല്ലാരു ബന്ധം ഉൊകുകയിലല്ലന്ന്  ോത്രേല്ല 

അത്തരം  വിത്തുകൾക്കും സൂക്ഷ്മാണുക്കളലട സവീകാരയത  കിട്ടുന്നതിന് വര്ഷങ്ങൾ എടുക്കുകയം 

ലെയ്യും. അതിനാൽ തലന്ന ലെറുപ്രായത്തിമല ബീജാമൃതം നൽകുകയാലണ്േിൽ വര്ദ്ധിച്ച 

പരിരക്ഷ്, തരളോയ മവരുകൾക്ക് ഉറപ്പാക്കുവാൻ കഴിയം. 

മെരുവകൾ : 

• ലവള്ളം - 20 ലിറ്റര് 

• പശുവിൻ ൊണ്കം - 5 കിമലാ 

• മഗാമൂത്രം - 5 ലിറ്റര് 

• ചുണ്ണാമ്പ് - 50 ഗ്രാം 

• ഫലഭൂയിഷ്ഠോയ േണ്ണ് - ഒരു പിടി 

തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി : 

• 5 കിമലാ ൊണ്കം ഒരു മകാറ തുണ്ിയിലാക്കി ലപാതിഞ്ഞ് 20 ലിറ്റര് ലവള്ളത്തിൽ 

ലകട്ടിത്തൂക്കിയിടുക 

• ഇതിമലയ്ക്ക് മഗാമൂത്രവം ചുണ്ണാമ്പം മെര്ക്കുക 

• 12 േണ്ിക്കൂര് മനരം വയ്ക്കുക 

• ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി ലകാടുക്കുക 



ഉപമയാഗരീതി : 

• വിതയ്ക്കാൻ തയ്യാറായ വിത്തുകളിൽ ബീജാമൃതം തളിച്ച ് തണ്ലത്തുണ്ക്കിയ മ ഷം 

നടാവന്നതാണ്് 

• വാഴക്കന്നുകൾ, കരിമ്പിൻ തണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയ നടീൽ വസ്തുക്കളം കൃഷിയിടത്തിൽ 

നടുന്നതിന് മുൻപ് അല്പമനരം ബീജാമൃതത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കാവന്നതാണ്് 

• പച്ചക്കറികളലടയം ലനൽ ലെടികളലടയം മവരുപടലം നടുന്നതിന് മുൻപ് 

ബീജാമൃതത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കാവന്നതാണ്്. 

2. രൊം െക്രം (ജീവാമൃതം) 

 ഘനജീവാമൃതവം ദ്രവജീവാമൃതവം േണ്ണിലല സൂക്ഷ്മജീവികളലട വളര്ച്ചലയ 

പിന്തുണ്യ്ക്കാൻ കഴിവള്ളവയാണ്് . മദാഷകരോയ രാസവളങ്ങൾ/ കീടനാ ിനികൾ/  

കളനാ ിനികൾ എന്നിവയലട തുടര്ച്ചയായ ഉപമയാഗം മൂലം േണ്ണിലല സൂക്ഷ്മാണുക്കളലട 

പ്രവര്ത്തനം ഗണ്യോയി കുറഞ്ഞതായി കാണ്ലപ്പടുന്നു. ആമരാഗയകരോയ ഒരു വയവസ്ഥയിൽ 

സസയമവരുപടലത്തിലെ   (Plant root biomass) 8 – 10 േടങ്ങായിരിക്കും സൂക്ഷ്ോണുക്കളലട 

അളവ്.  

-------------------------------------- 

 നല്ല കാര്ഷിക പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ അനവര്ത്തിക്കുന്ന കൃഷിയിടത്തിൽ േണ്ണ്  ആമരാഗയ 

പൂര്ണ്ണോയിരിക്കും. ഇങ്ങലന പ്രകൃതയാലള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള തടസ്സലപടാലത  നടത്തുന്ന 

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നൂറ് വര്ഷമത്താളം ഒന്നിനപിറമക ഒന്നായി കൃഷിവിള ലെയ്താലം മൂലകങ്ങൾ 

പുനെംക്രേണ്ം നടത്തി കൃതയോയി വിളകൾക്ക് ലഭയോക്കിലകാടുക്കുന്നതാണ്്. ഒരു െതുരശ്ര േിറ്റര് 

േണ്ണിൽ 2500 കീമലാേീറ്റമറാളം വയാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കുേിൾ തന്തുക്കൾ ഉെ്. ഇത്തരം തന്തുക്കൾ 

ഒരു ശംഖല മപാലല രുപീകൃതോവകയം കൂടുതൽ കദര്ഘയമുള്ള  മവരുകൾ മപാലല വര്ത്തിച്ച ്

ലെടിയ്ക്ക് ആവ യമുള്ള മൂലകവം ജലവം ആഹരിക്കാൻ ഉതകുന്നു. പ്രകൃതയാലള്ള കൃഷിയിട 

പരിപാലനമുറകൾ അനവര്ത്തിക്കുമമ്പാൾ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ കൂടുതൽ  മേദലത്ത ഉൊക്കുന്നു. 

 മേദത്തിലെ ഗുണ്ഗണ്ങ്ങളിൽ പ്രധ്ാനം, അതിലെ മറൈിമയാ ആക്റ്റിവിറ്റി പകുതിയായി 

കുറയന്നതിന്  എടുക്കുന്ന  സേയം  (half-life) 500 മുതൽ 200 വര്ഷങ്ങളാണ്്. അതിനാൽ തലന്ന 

മേദം കാര്ബൺ ലെലന്നത്തിലപ്പടുന്ന  പ്രധ്ാനലപ്പട്ട ഒരു സ്ഥലോണ്്. കാര്ബണ്ിലെ 

സുസ്ഥിരോയ ഒരു അവസ്ഥയാണ്്  മേദം. ഒരു ഗ്രാം കാര്ബൺ 8 ഗ്രാം ജലലത്ത പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ 

കഴിവെ്. മേദത്തിലെ വികാസം മവരുവഴി പുറന്ത്ള്ളുന്ന വസ്തുവിലന ബന്ധലപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

േൺതരികൾ കുടുതൽ ഉറപ്പിച്ച ്  നിര്ത്തുന്നതും ഈ തരികൾക്ക് ചുറ്റും വളരുന്ന കുേിളകളാണ്്. 

അതിനാൽ തലന്ന േണ്ണിന് രണ്ടു ഭാഗങ്ങളെ്  എന്ന് പറയാം. മെതനവം (soil life) അമെതനവം 



(mineral matter). സൂക്ഷ്മാണുക്കളലട  രീരം പലമപ്പാഴും മകാ ഭിത്തികൾ ഒട്ടി മെര്ക്കുന്ന 

വസ്തുവായി പരിണ്േിക്കുന്നു. ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ േൺതരികളലട കൂടിമച്ചരലിന് കാരണ്ോകുന്നു. 

മേദത്തിലെ പ്രധ്ാനലപ്പട്ട ഗുണ്ഗണ്ങ്ങൾ ഇനി പറയന്നവയാണ്്  ; 

 പ്രകൃതയാലൊകുന്ന ഭക്ഷ്ണ് പദാര്ത്ഥങ്ങൾക്ക്  രുെികൂടം സൂക്ഷ്ിപ്പുകാലത്തിലെ 

വര്ദ്ധനവ് , നിറം എന്നിവ ഇത്തരം  പദാര്ത്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഗുണ്ോണ്്. സുക്ഷ്മമൂലകങ്ങളലട 

സാന്നിദ്ധയോണ്് ഈ രുെിയ്ക്ക് ആധ്ാരം. പരമ്പരാഗത രീതി അഥവാ ജീവനറ്റ േണ്ണിൽ 

ലെടികളലട മവരുകൾ കിട്ടുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളം ആവ യലേമന്നാ അനാവ യലേമന്നാ 

മനാക്കാലത കിട്ടുന്നലതല്ലാം വലിലച്ചടുക്കുന്നു. ഇങ്ങലനയള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ സാന്ദ്രത കൂടിയ 

മലാഹങ്ങൾ, ലെടി മവരുകളാൽ വലിലച്ചടുക്കുലപ്പടുന്നതിലെ  അപകടവം ഉൊകുന്നു. എന്നാൽ 

മവരിൽ കൂട്ടംകൂടി കിടക്കുന്ന കുേിളകളലട തന്തുക്കൾ വിമവകപൂര്വോയി ഇത്തരം അപകടലത്ത 

തിരിച്ചറിയകയം ആവ യേില്ലാത്ത മൂലകലത്ത പുറന്ത്ള്ളി ആവ യമുള്ളവലയ  ോത്രം, അതും 

ആവ യമുള്ള അനപാതത്തിൽ ലെടിയിമലക്ക് വലിലച്ചടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. 

അതുലകാൊണ്് പ്രകൃതി കൃഷിയിൽ അവലംബോക്കി വളര്ത്തിലയടുക്കുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങൾ 

ആമരാഗയദായകവം മപാഷകസമ്പഷ്ടവലേന്ന് പറയന്നത്. പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ 

വളര്ത്തിലയടുക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾക്ക് മപാഷകഗുണ്ം കുറയന്നതിലെ പ്രധ്ാനകാരണ്ം േണ്ണിലല 

മേദാം ം കുറയന്നതാണ്്. അതിനാൽ പ്രകൃതി കൃഷിയ്ക്ക് ആമരാഗയവോയി അമഭദോയ 

ബന്ധോണുള്ളത്. 

ജീവാമൃതം 

നൽമകെ അളവ്: േണ്ണിമലമക്കാ അലല്ലേിൽ നനയ്ക്കാൻ ഉപമയാഗിക്കുന്ന ലവള്ളത്തിലൂലടമയാ 

ഏക്കറിന് 200 ലിറ്റര് എന്ന മതാതിൽ നൽകാം. 

മെരുവകൾ : 

• പശുവിൻ ൊണ്കം - 10 കിമലാ 

• മഗാമൂത്രം - 10 ലിറ്റര് 

• കറുത്ത  ര്ക്കര – 1 കിമലാ 

• പയറുലപാടി (മസായബീൻ, നിലക്കടല എന്നിവ ഒഴിച്ചുള്ള പയറുവര്ഗങ്ങൾ ഏലതേിലം) 

- 1 കിമലാ 

• പ്ലാസ്റ്റിക്  ഡ്രം - 300 ലിറ്റര് മ ഷിയള്ളത്  

• ഫലഭൂയിഷ്ഠോയ േണ്ണ് -  ഒരു പിടി (െിതൽ പുറ്റ് ) 

 



തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി : 

 ഒരു ഡ്രേിൽ 200 ലിറ്റര് ലവള്ളം എടുക്കുക. ഇതിമലയ്ക്ക് 10 കിമലാ ൊണ്കവം 10 ലിറ്റര് 

മഗാമൂത്രവം മെര്ക്കുക. നന്നായി ഇളക്കുക. അതിനമ ഷവം ഒരു കിമലാഗ്രാം  ര്ക്കരയം ഒരു 

കിമലാ പയറുലപാടിയം ഒരു പിടി  െിതൽ പുറ്റിലല േണ്ണം മെര്ക്കുക. നാല് ദിവസം 

ഘടികാരദി യിൽ നന്നായി ഇളക്കുക. അചാം ദിവസം മുതൽ ഉപമയാഗിച്ച ് തുടങ്ങാം. 

തയ്യാറാക്കിയ ദിവസം മുതൽ 15 ദിവസമത്തയ്ക്ക് ജീവാമൃതം ഉപമയാഗിക്കാവന്നതാണ്് . 

ഉപമയാഗം : 

• േണ്ണിൽ സൂക്ഷ്മജീവികളലട പ്രവര്ത്തനം വര്ധ്ിപ്പിക്കുകയം േണ്ണിലെ ഫലഭൂയിഷ്ടത 

ലേച്ചലപ്പടുത്തുകയം ലെയ്യും. 

• സസയങ്ങൾക്ക് മപാഷകലഭയത എളപ്പോക്കുന്നു 

• വിളകൾക്ക് കീടമരാഗ പ്രതിമരാധ് മ ഷി നൽകുന്നു 

ഘനജീവാമൃതം 

മെരുവകൾ : 

• ൊണ്കം - 100 കിമലാ 

• മഗാമൂത്രം - ആവ യത്തിന് 

•  ര്ക്കര – 1 കിമലാ 

• പയറുലപാടി - 1 കിമലാ 

• കന്നിേണ്ണ് - ഒരു പിടി 

തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി : 

 മഗാമൂത്രം മെര്ത്ത് എല്ലാ മെരുവകളം നന്നായി മയാജിപ്പിക്കുക. ഈ േിശ്രിതം 

ഒരാഴ്ച്ചമത്തയ്ക്ക് തണ്ലിൽ സൂക്ഷ്ിക്കുക. ഉണ്ങ്ങിയ മ ഷം 6 ോസം വലര ൊക്കുകളിൽ 

സൂക്ഷ്ിക്കാം. 

നൽമകെ അളവ് : നിലലോരുക്കുമമ്പാൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഒമരക്കറിന് 100 മുതൽ 400 കിമലാ 

ഘനജീവാമൃതം നൽകാം. 

ഉപമയാഗം: 



• േണ്ണിൽ സൂക്ഷ്മജീവികളലട പ്രവര്ത്തനം വര്ധ്ിപ്പിക്കുകയം േണ്ണിലെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത 

ലേച്ചലപ്പടുത്തുകയം ലെയ്യും 

• സസയങ്ങൾക്ക് മപാഷകലഭയത എളപ്പോക്കുന്നു 

• വിളകൾക്ക് കീട - മരാഗ പ്രതിമരാധ് മ ഷി നൽകുന്നു 

മൂന്നാം െക്രം (പുതയിടൽ) 

 പുതയിടൽ രെ് രീതിയിലെ്. 1. നിര്ജ്ജിവ പുതയിടൽ- കജവാവ ിഷ്ടങ്ങൾ 

ലകാണ്ടുള്ളതും 2. ജീവനള്ളവ ലകാണ്ടും. സൂരയതാപമേറ്റ് ഉണ്ങ്ങുന്നത്തിൽ നിന്നും കാറ്റ് മൂലമുള്ള 

വരൾച്ചയിൽ നിന്നും േണ്ണിലന സംരക്ഷ്ിക്കുന്നതിനായി അഴുകി ന ിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാൽ (പുല്ല്, 

കവമക്കാൽ, മപപ്പര്, അടുക്കള ോലിനയങ്ങൾ, ഇലകൾ, െില്ലകൾ, സസയാവ ിഷ്ടങ്ങൾ 

മുതലായവ) േണ്ണിലെ ഉപരിതലം മൂടുന്ന രീതിയാണ്് പുതയിടൽ. 

 പുതയിടുന്നത് ലകാണ്ടുള്ള ഗുണ്ങ്ങൾ 

• സൂരയതാപം മനരിട്ട് ഏൽക്കാത്തതിനാൽ േണ്ണ് മവഗം ഉണ്ങ്ങി മപാകുന്നില്ല 

• കൂടുതൽ മനരം ഈര്പ്പം േണ്ണിൽ നിലനിൽക്കുന്നു 

• േലണ്ണാലിപ്പ് തടയന്നു 

• േണ്ണിലല ജീവവയവസ്ഥ ലേച്ചലപ്പട്ടതാകുന്നു 

WAPHSA 

 ഒന്നായിരിക്കുന്ന േണ്ണിമല നല്ല വായൂ സചാരം ഉൊവകയള്ളൂ. 60  തോനത്തിനടുത്ത് 

വായൂ സചാരമുലെേിൽ നല്ല േണ്ണാലണ്ന്ന് നിസം യം പറയാം. ഇത്തരത്തിലള്ള േണ്ണിൽ 

ജലം നന്നായി ഉര്ന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനം മവരുകളിലം മേദ കണ്ങ്ങളിലം ജല ലഭയത 

ഉറപ്പാക്കുവാനം സഹായിക്കുന്നു. വായവിലള്ള നീരാവി, മേദം സവാം ീകരിച്ച ്അത് േണ്ണിമലക്ക് 

മെര്ന്ന് മവരുകൾക്ക് ലഭയോകുകയം ലെയ്യുന്നു. 

 േണ്ണിലല മപാഷകാ ം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി േറ്റു ോര്ഗ്ഗങ്ങൾ കൂടി 

അവലംബിക്കാവന്നതാണ്്.   

 

 

 

 



പാഠഭാഗം - 4 

പ്രകൃതി കൃഷി നൂതന ോതൃകകൾ വര്ഷം മുഴുവൻ (365 ദിവസവം) കൃഷി 

കാലവര്ഷത്തിനമുമ്പള്ള വിതരീതികൾ 

(Pre-Monsoon Dry sowing (PMDS)ഉണ്ക്്ക വിത (Dry Sowing) 

 ഭക്ഷ്യ കാര്ഷിക സംഘടന (FAO) യലട റിമപ്പാര്ട്ടുകൾ പ്രകാരം 3 ലസെിേീറ്റര് മേൽേണ്ണ് 

ഉൊയിവരാൻ കുറഞ്ഞത് ആയിരം വര്ഷലേേിലം എടുക്കുന്നു. ഇന്നലത്ത കാലഘട്ടത്തിലല 

േണ്ണിമനാടുള്ള ചൂഷണ് പ്രവര്ത്തികൾ തുടരുകയാലണ്േിൽ മലാകത്തിലല മേൽേണ്ണ്  മുഴുവൻ 

അടുത്ത അറുപത് വര്ഷത്തിൽ അപ്രതയക്ഷ്ോകും . 

 പ്രകൃതിയലട നിലനിൽപ്പിന തലന്ന ആധ്ാരോയ പരാഗണ് ജീവികളലട എണ്ണം 

ഇന്ന് ഗണ്യോയി കുറഞ്ഞു വരികയാണ്്. പലവിധ്ത്തിലള്ള കീടനാ ിനി, രാസവളങ്ങൾ, 

കളനാ ിനികൾ, എന്നിവയലട അനിയന്ത്രിതരായ ഉപമയാഗം മൂലം വനന ീകരണ്ം മൂലവം 

പാരാഗണ്ം നടത്തുന്ന ജീവികൾക്ക് നാ മുൊകുന്നു. 

  പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളായ ജലം, ഊര്ജ്ജമരാതസ്സ് തുടങ്ങിയവ അനദിനം 

േഴയിലൊകുന്ന കുറവ് കാരണ്ം മ ാഷിച്ച ് വരികയാണ്്. ഈ പ്രതയായാതങ്ങൾ കാര്ഷിക 

വൃത്തിമൂലം ഉപജീവനം നടത്തുന്ന ജനതലയ പ്രതികൂലോയി സാധ്ിക്കുലേന്ന് പറമയെതില്ലമല്ലാ. 

  മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളലട നിവാരണ്ത്തിന് േണ്ണിലെ ന ീകരണ്ം തടയൽ, 

കജവ കവവിധ്യം നിലനിര്ത്തൽ, അന്ത്രീക്ഷ് ജല സംരക്ഷ്ണ്ം തുടങ്ങിയ പ്രവര്ത്തികൾ 

കര്ഷകര് അവലംബിമക്കെതായിട്ടുെ്. നീരാവിയലട രൂപത്തിൽ അന്ത്രീക്ഷ്ത്തിൽ 

തങ്ങിനിൽക്കുന്ന ജലത്തിലെ അളവ് താരതേയലപ്പടുത്തിയാൽ മലാകത്തിലല എല്ലാ 

ശുദ്ധജലമരാതസായ  നദികളിലല ജലത്തിലെ പത്തിരട്ടി ഉൊകും. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് 

പരിഹാരോയാണ്് പ്രകൃതി കൃഷി പി.ൈി. എം.എസ് (PDMS) ോതൃക ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

   ഹൃസവ കാലയളവിനള്ളിൽ േണ്ണിലന ജീവനള്ള േണ്ണാമയാ ഫലഭുയിഷ്ടോയ 

േണ്ണാമയാ ോറ്റുന്നതിന് വര്ഷം മുഴുവനം നാം ആവരണ് വിളകമളാ േറ്റു കൃഷികമളാ ഉപമയാഗിച്ച ്

"ഹരിതകവെം"നിലനിര്മത്തെതുെ്. പ്രകൃതി ദത്ത കാര്ഷിക രീതികളാൽ സ്ഥാപിതോയ 

'വാഫ്സ' സംവിധ്ാനത്തിലെ ഗുണ്കരോയ ോറ്റങ്ങൾ ഇതിൽ െിലതാണ്. വരൾച്ചാ 

സാഹെരയങ്ങളിൽ മപാലം ലെടി ജലം ആഗിരണ്ം ലെയ്യാനള്ള കഴിവ് കൂടുന്നു. പുലര്ക്കാലത്ത് 

പുതയായി വളര്ത്തിയ ആവരണ് വിളകൾ,േറ്റു പ്രധ്ാന വിളകൾ, കവമക്കാൽ പുത, േണ്ണ്, 

തുടങ്ങിയവ അന്ത്രീക്ഷ്ത്തിലല ജലാം ം ആഗിരണ്ം ലെയ്യുന്നു. ഈ ഈര്പ്പം ലെടികളലട 

വളര്ച്ചയ്ക്ക്  േതിയാകുന്നതാണ്്. അത്തരത്തിലള്ള വായകര്ന്ന ഈര്പ്പത്തിലെ (വാഫ്സ) 

സാഹെരയങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഗുണ്ങ്ങൾ താലഴ പറയന്നവയാ. േണ്ണിലല സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ 

സമൃദ്ധോയി വളരുന്നു. ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ സസയ മവരുകൾ പുറന്ത്ള്ളുന്ന രവങ്ങൾ 



ആഗിരണ്ം ലെയ്യുന്നു. വാഫ്സ അവസ്ഥയിൽ സഹവര്ത്തിത്തവ ബാക്ടീരിയകൾ (Symbiotic 

bacteria), സവതന്ത്രോയി ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ (Free living bacteria), കേമകാ കറസൽ 

കഹഫ എന്നിവര് സസയങ്ങൾക്ക് അധ്ിക മപാഷണ്ം നൽകുന്നു.(അന്ത്രീക്ഷ് കാര്ബണ്ിലന 

വളലര മവഗത്തിൽ േണ്ണിമലക്ക് ആഗിരണ്ം ലെയ്യുകയം സേനവയിപ്പിക്കുകയം ലെയ്യുന്നു. 

അതിനാൽ േണ്ണിലെ കജവ കാര്ബൺ ഹ്രസവ കാലയളവിനള്ളിൽ ലഭയോകും. പുതയിടൽ 

പരി ീലനവം സസയങ്ങളലട തുടര്ച്ചയായ വളര്ച്ചയം േണ്ണിലെ കജവവസ്തുക്കലള 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.) 

 അനകൂല സാഹെരയങ്ങളിൽ,ഖര ദ്രാവക ജീവമൃതം പ്രമയാഗിക്കുമമ്പാൾ, േണ്ണിലല 

സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ അവയലട കവവിധ്യവം എണ്ണവം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഘനജീവാമൃതം ഈര്പ്പം 

ആഗിരണ്ം ലെയ്യുകയം േഴകുറഞ്ഞ അവസരങ്ങളിലം വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കുന്നതിന പ്രാപ്തോക്കുകയം 

ലെയ്യുന്നു. ദ്രവ ജീവാമൃതത്തിലെ തുടര്ച്ചയായി  സ്മപ്ര ലെയ്യുന്നമതാലടാപ്പം ഇടവിട്ടിടവിട്ടു 

ലഭയോകുന്ന േഴയം സുസ്ഥിരവം സ്ഥായിയോയ വളര്ച്ച വിളകൾക്ക് പ്രാധ്ാനം ലെയ്യുന്നു. 

ലോത്തത്തിൽ േണ്ണ് ഫലഭൂയിഷ്ഠോവകയം ആതയന്ത്ികോയി ജീവനള്ള േണ്ണായി ോറുകയം 

ലെയ്യുന്നു. ഒമരലയാരു കാരയം, േണ്ണിൽ തുടര്ച്ചയായി മവരുകൾ വളരാൻ അനവദിക്കണ്ം.. 

ഇതിനായി കൃഷിയിടത്തിൽ നാം വര്ഷം മുഴുവൻ വിളകൾ വളര്ത്തണ്ം, ആവരണ് വിളകൾ 

തുടര്ച്ചയായി േണ്ണിൽ നിറയണ്ം. അതായത് വര്ഷത്തിലല 365 ദിവസവം േണ്ണിലന 

ഹരിതെട്ടലകാെ്  പുതപ്പിക്കണ്ം. 

 േൺസൂൺ സീസണുകളിൽ (ഖാരിഫ്, റാബി, സീസണുകളിൽ) കര്ഷകര് 

കൃഷിയിടത്തിൽ വിളയിറക്കുന്നത് പതിവാണ്്. പലക്ഷ് മവനൽക്കാലത്ത് അലല്ലേിൽ 

മവനലലത്തുന്നതിന ജല ലദൗര്ലഭയത്താൽ സാധ്ാരണ് കര്ഷകര് കൃഷിഭൂേി തരി ിടുന്നു. 

േഴയലട അഭാവത്തിൽ വിത്ത്   വിതയ്ക്കുന്നില്ല. വര്ഷത്തിലല 365 ദിവസവം േണ്ണിലന പച്ച പുതപ്പ് 

ലകാെ് മൂടിയ്ക്കാൻ കുറഞ്ഞത് 15-20 പലവിധ് വിളയിനങ്ങൾ കര്ഷകര് സീസണ്ിൽ കൃഷി 

ലെയ്തിരിക്കണ്ം. “കാലവര്ഷത്തിന മുമമ്പയള്ള വിതയം" “ഉണ്ക്ക് വിതയം" നടത്തിയാൽ പ്രധ്ാന 

കൃഷി സീസണുകൾക്കിടയിലള്ള വിള അഭാവത്തിന് പരിഹാരം കാണ്ാം. 365 ദിവസലത്ത 

ഹരിതപുതപ്പ് കൃഷിയിടത്തിൽ നിലനിര്ത്തുന്നതിന് പാലിക്കാവന്ന െില തന്ത്രങ്ങൾ ചുവലട 

മെര്ക്കുന്നു. 

• േൺസൂണ്ിന് മുമ്പള്ള വിതയ്ക്കലിനായി പദ്ധതിയിടുക (നവധ്ാനയ രീതി അലല്ലേിൽ 

ദാമബാൽക്കര് രീതി അലല്ലേിൽ പ്രകൃതിദത്ത സൗഹൃദ കൃഷി രീതി  എന്നിവ ഉപമയാഗിച്ച ്

ഭൂേിലയ പച്ച സസയങ്ങൾ / േരങ്ങൾ ലകാെ് മൂടുക). വിതയ്ക്കൽ രീതിമയാ  വരി രീതിയിമലാ 

നടാം. 

• വിവിധ് രൂപത്തിലള്ള വിത്ത് കൃഷിയിടത്തിൽ ഒരുമപാലള്ള വിതഉറപ്പുവരുത്താനായി 

സീൈ് ലപലല്ലറ്റിംഗ് നടത്താവന്നതാണ്്  (വിത്തുകലള നിര്ജീവവം പ്രതിപ്രവര്ത്തന 



മ ഷിയില്ലാത്തതുോയ ടാൽക്ക്, ലെളിമപാലള്ള പദാര്ത്ഥങ്ങൾ ലകാെ് ലപാതിയന്ന 

രീതിയാണ്് വിത്ത് ലപലല്ലകറ്റമസഷൻ) 

• ഖാരിഫിലലയം റാബിയിലലയം കാലിക വിളകൾക്കായി എല്ലാത്തരം വിത്തുകളം 

(പ്രധ്ാനോയം നാടൻ വിത്തുകൾ) ഉപമയാഗിച്ച ് കവവിധ്യോര്ന്ന വിള സമ്പ്രദായം 

നിലനിര്ത്തുക. 

•  മപാളി മക്രാപ്പിംഗ് മോൈലകൾ (ഇട വിളകൾ, റിമല വിളകൾ എന്നിവ) പരിപാലിക്കുക, 

അങ്ങലന കര്ഷകര് വര്ഷത്തിലടനീളം വിളകൾ കൃഷിലെയ്യുന്നു (കുറഞ്ഞത് 9 ോസം 

സീസണ്ിലല കൃഷിയം ബാക്കി വരുന്ന സേയത്ത്, േൺസൂണ്ിന് മുമ്പള്ള (3 ോസം) 

വിതയ്ക്കൽ ) അങ്ങലന 365 ദിവസം കൃഷി സ്ഥലം പച്ചപ്പുലകാെ് മൂടലപ്പടുന്നു . ഈ 

സംവിധ്ാനം കുടുംബത്തിന് ഭക്ഷ്ണ്വം മപാഷക സുരക്ഷ്യം നൽകുന്നു, 

കന്നുകാലികൾക്ക് കാലിത്തീറ്റയം സൂക്ഷ്മാണുക്കൾക്ക് േണ്ണിൽ നിലനിൽക്കാൻ 

സഹായിക്കുകയം ഹൂേസ് സൃഷ്ടിക്കുകയം ലെയ്യുന്നു. 

• 5-ലലയര് മോൈലകളലട എണ്ണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക (വിളകളലട ഉയരവം ഇലച്ചാര്ത്തും 

അനസരിച്ച ്പല തലങ്ങളിൽ കൃഷി ലെയ്യുന്ന രീതി) 

• നിലവിലള്ള മതാട്ടങ്ങലള േൾട്ടി-ലലയര് മോൈലകളായി പരിവര്ത്തനം ലെയ്യുക. 

    കാലവര്ഷത്തിന് മുൻപുള്ള ഇടിലവമട്ടാടുകൂടിയള്ള മവനൽേഴയലട (മേയ് ോസം) 

ഗുണ്ം ലഭയോക്കുന്നതിന് കാലവര്ഷത്തിന് മുൻമപ വിത്ത് വിതമയ്ക്കെതാണ്്. അങ്ങലന 

വളര്ച്ചയലട ആദയ ദ കളായ വിത്തു മുളയ്ക്കളം ഇലപടര്ത്തലം കാലവര്ഷത്തിലെ തുടക്കത്തിൽ 

തലന്ന ഉൊവകയം ലെയ്യും. കാലവര്ഷത്തിന് മ ഷം വിളകൾ മരാഗകീട ആക്രേണ്ം ഇല്ലാലത 

തലന്ന വളരുകയം ലെയ്യും. ഖനജീവാമൃതത്തിലെ പ്രമയാഗം മൂലം പുതയിടീൽ മൂലവം 

മവനൽക്കാലത്തും േണ്ണിൽ ഈര്പ്പം നിലനിര്ത്തുന്നു.ഏക്കറിന് 400 കിമലാഗ്രാോണ്് 

ഖനജീവാമൃതത്തിലെ ശുപാര് യളവ്. േണ്ണിലെ പുതയിടീൽ രീതിയാലണ്േിൽ േണ്ണിലെ 

ഉപരിതലത്തിൽ നാല് ലസെ്  േീറ്റലറേിലം കനത്തിൽ മൂടണ്ം. വിവിധ് വസ്തുകളായ 

കപ്പലെിമതാട്, കവമയ്ക്കാൽ, വിളകളലട അവ ിഷ്ടഭാഗങ്ങൾ അലല്ലേിൽ പ്രമദ ികോയി 

ലഭിക്കുന്ന ഏത് ഉല്പന്നവം പുതയിടിലിനായി ഉപമയാഗിക്കാം. ഉേിലകാണ്ടുള്ള പുതയിടൽ 

ഫലപ്രദേലല്ലന്ന് ലതളിയിക്കലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിലകാെ് േണ്ണിലെ കജവകവവിധ്യം, പ്രാണ്ികളലട 

കജവകവവിധ്യം എന്നിവ നിലനിര്ത്തലപ്പടുന്നതു കൂടാലത േണ്ണിലന സൂരയപ്രകാ ം കൂടുതലായി 

ഏൽക്കുന്നതിൽ നിന്നും കാറ്റുമൂലം േണ്ണ് നഷ്ടലപ്പടുന്നതിൽ നിന്നും സംരക്ഷ്ിക്കുന്നു. 

പചപാളി ോതൃക ( Five layer model) 

 പചപാളി ോതൃക എന്ന ആ യം പ്രകൃതിദത്ത വനങ്ങലള 

അടിസ്ഥാനോക്കിയള്ളതാണ്്, അവ സൂരയപ്രകാ ം, മപാഷകങ്ങൾ, ജലം എന്നിവയ്ക്കായി 



േത്സരിക്കാലത വിവിധ്തരം വൃക്ഷ്ങ്ങൾ ഒരുേിച്ച ്താേസിക്കുന്നു. വനങ്ങളിൽ, അച് പാളികൾ 

സവാഭാവികോയം കാണ്ലപ്പടുന്നു. വലിയ േരങ്ങൾ, ഇടത്തരം വൃക്ഷ്ങ്ങൾ, കുറ്റിലെടികൾ, 

ലെറിയ ലെടികൾ, പടര്ന്നു വളരുന്നവ , കിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയമുെ്. 

സസയങ്ങളലട പ്രകാ സംമേഷണ് മ ഷിലയ അടിസ്ഥാനോക്കി, മുഴുവൻ സസയങ്ങലളയം 

മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

1. ഉയര്ന്ന പ്രകാ സംമേഷണ് മ ഷിയള്ള ലെടികൾ (Highly photosynthetic plants) 

2. േിതോയ പ്രകാ സംമേഷണ് മ ഷിയള്ള ലെടികൾ (Mild photosynthetic plants) 

3. പ്രകാ മത്താട് ലപലട്ടന്ന് പ്രതികരിക്കുന്ന പ്രകാ സംമേഷണ് മ ഷിയള്ള ലെടികൾ ( 

photosynthetic plants) 

1. ഉയര്ന്ന പ്രകാ സംമേഷണ് മ ഷിയള്ള ലെടികൾ (Highly photosynthetic plants) 

  ഈ സസയങ്ങൾക്ക് ത്രീവോയ മതാതിൽ സൂരയപ്രകാ ം ലഭിച്ചാൽ ോത്രമേ 

പ്രകാ സംമേഷണ്ം കാരയക്ഷ്േോയി നടക്കുകയള്ളു. സൗമരാര്ജ്ജത്തിലെ ആവ യോയ 

തിവ്രത 8000 മുതൽ 12000 ഫുട്ട് കാൻൈിൽസാണ്്  (food candles). 

 വൻ േരങ്ങളായ ോവ്, പുളി, കശുോവ്, സമപ്പാട്ട, ലതങ്ങ്, മതക്ക്, പ്ലാവ്, കുവളം, 

ഞാവൽ, എണ്ണപ്പന, റബ്ബര്, കരിമ്പ്, ലനല്ല്, മൊളം, ലെറുധ്ാനയങ്ങൾ, പുല്ലുവര്ഗ്ഗലച്ചടികൾ 

(ഏകകാണ്ഡ ലച്ചടികൾ) തുടങ്ങിയവ ഈ വിഭാഗത്തിൽലപടുന്നവയാണ്്. ഈ ലെടികൾക്ക് 

പ്രതിദിനം 10 േണ്ിക്കൂര് വലര ആഹാരം ഉൽപാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയം എന്നാൽ 

ഉയര്ന്നക്ഷ്േതയിൽ രാവിലല 10.30 മുതൽ കവകുമന്നരം 3.30 വലര ോത്രമേ 

പ്രകാ സംമേഷണ്ം നടത്തുവാൻ കഴിയകയള്ളൂ. ലവയിൽ േങ്ങിയാൽ പിലന്ന അവര് ഭക്ഷ്ണ്ം 

ഉൊക്കുകയില്ല. ലവയിൽ േങ്ങിയ അവസരങ്ങളിൽ പ്രമതയകതരം കാവൽ മകാ ങ്ങൾ (guard 

cells)  ഉപമയാഗിച്ച ് ഇലകളിലല സൂക്ഷ്മസുഷിരങ്ങളായ stomata,  അടയ്ക്കലപടുന്നു. (stomata  

ലെന്നാൽ സസയങ്ങളലട ഇലകളിലം തണ്ടുകളിലം കാണുന്ന വാതക വിനിേയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന 

സുഷിരം). അതിനാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്  ോറിേറിഞ്ഞ് വരുന്ന നിലയിൽ മപാലം ഈ സസയങ്ങൾക്ക് 

ആഹാരം പാകം ലെയ്യാൻ കഴികയില്ല എന്ന് സാരം. 

2. േിതോയ പ്രകാ സംമേഷണ് മ ഷിയള്ള ലെടികൾ (Mild photosynthetic plants) 

 ഇടത്തരം േരങ്ങൾ, കുറ്റിലെടികൾ, എല്ലാത്തരം പയര്വര്ഗ്ഗങ്ങൾ, എണ്ണക്കുരുക്കൾ , 

പച്ചക്കറികൾ, പൂലെടികൾ  എന്നിവ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഭാഗോണ്്.ഈ സസയങ്ങൾക്ക്  ോറി േറിഞ്ഞു 

വരുന്ന നിഴലിൽ ഭക്ഷ്ണ്ം കകകാരയം ലെയ്യാൻ സാധ്ിക്കുന്നവയാണ്്. ഈ വിഭാഗത്തിൽ 

ലപടുന്ന ഇടത്തരം േരങ്ങൾ, കുറ്റിലെടികൾ തുടങ്ങിയ സസയങ്ങൾക്ക്  5000 മുതൽ 7000 ഫൂട്ട് 

കയാെിൽ സൗമരാര്ജ്ജോണ്് ആവ യോകുന്നത്   (ഇടത്തരം തീവ്രത സൂരയപ്രകാ ം). 

അതായത് ഇടത്തരംതീവ്രതയള്ള സൂരയപ്രകാ ം ഭക്ഷ്ണ്ം പാകം ലെയ്യുന്നതിന് ആവ യോണ്് . 



 േഴക്കാലത്ത് കാര്മേഘങ്ങൾ മൂടിയ അന്ത്രീക്ഷ്ത്തിൽ ോറിയം ലതളിഞ്ഞും വരുന്ന 

ലവളിച്ചോണ്് കിട്ടാനള്ളത്. കൂടാലത ക തയകാലത്ത് സൂരയപ്രകാ ത്തിലെ തീവ്രത തുമലാം 

കുറവം ആയിരിക്കും. ഇത്തരം തീവ്രത കുറഞ്ഞ സൗമരാര്ജ്ജോണ്് ഈ വിഭാഗത്തിലല 

ലെടികൾ ആവ യലപ്പടുന്നത്. അതിനാൽ തലന്ന തിവ്രസൂരയപ്രകാ ം ഏൽക്കുന്ന 

മവനൽക്കാലത്ത് പ്രമതയക തണ്ൽ സസയങ്ങൾ ക്രേീകരിച്ച ് ഈ വിളകലള 

സംരക്ഷ്ിമക്കെതാണ്്. 

3. പ്രകാ മത്താട് ലപലട്ടന്ന് പ്രതികരിക്കുന്ന പ്രകാ സംമേഷണ് മ ഷിയള്ള ലെടികൾ 

(photosynthetic plants) 

   എല്ലാത്തരം സുഗന്ധവയഞ്ജനങ്ങൾ, ഇചി, േഞ്ഞൾ, കുരുമുളക്, ലവറ്റില, 

കിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ലപടുന്നു. ഈ ലെടികൾക്ക് പൂര്ണ്ണമതാതിലള്ള 

സൂരയപ്രകാ മോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിഴുന്ന നിഴൽ ലവളിച്ചമോ ആവ യേില്ല. ഇവ നിഴൽ പ്രമദ ത്ത് 

നന്നായി വളരുന്നു. 3700 മുതൽ 5000 food candles സൂരയപ്രകാ ോണ്് ഈ വിഭാഗത്തിലല 

ലെടികൾ ഉപമയാഗിക്കാറ്, നമ്മുലട മുഴുവൻ കുടുംബാംഗങ്ങളലടയ സവയം പരയാപ്തതയിമലക്കും 

മപാഷക സുരക്ഷ്യിമലക്കും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയിമലക്കും നയിക്കുന്നതിന് കൃഷിയിടം പചപാളി 

ോതൃകയിൽ പരിവര്ത്തനലപ്പടുത്താം. അങ്ങലന വലിയേരങ്ങൾ, ഇടത്തരം േരങ്ങൾ, 

കുറ്റിലച്ചടികൾ, ലെറിയ ലെടികൾ, വള്ളിലച്ചടികൾ, കിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ 

ഉൾലപ്പടുത്തിലകാണ്ടുള്ള പചപാളി ോതൃകയലട അടിസ്ഥാന യൂണ്ിറ്റ് വികസിപ്പിച്ച ്

എടുത്തിട്ടുെ്. 

മോൈലകൾ 

 36x36 ലെ നാളിമകര/ോവ് ഗ്രൂപ്പ്. ഈ അടിസ്ഥാനയൂണ്ിറ്റിൽ ഇടത്തരം വൃക്ഷ്ങ്ങളായ 

ജാതി, ഓറച്, മുരിങ്ങ, േധുര ഓറച്, നാരങ്ങ, കിമന്നാ, മപര, ലനല്ലി, ആപ്പിൾ, ലകാമക്കാ, 

കവങ്ങ്, പപ്പായ, ഗ്രാമ്പ, എന്നിവ ഉൾലപ്പടുന്നു. കൂടാലത ഇടത്തരം ലപാക്കമുള്ള േരങ്ങളം 

ഉൾലപ്പടുന്നു. കുറ്റിലച്ചടികളലട േലറ്റാരു കൂട്ടവം അടിസ്ഥാനയൂണ്ിറ്റിൽ ഉൾലപ്പടുത്താം.  Custard 

apple, വാഴപ്പഴം, കറിമവപ്പ്, കറുവപട്ട, ോതളനാരങ്ങ, എന്നിവ ഉൾലപ്പടുന്നു. 

അടിസ്ഥാന  five layer model  പ്രാവര്ത്തികോക്കുമമ്പാഴുള്ള നിര്മദ ങ്ങൾ 

  five-layer model മോൈലിനായി ആസൂത്രണ്ം ലെയ്ത മപ്ലാട്ട് േണ്ണിലെ 

ഫലഭൂയിഷ്ഠത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനം കാര്ബൺ ക്രേീകരണ്ത്തിനോയം 365 ൈിജിസി, 

ഉപമയാഗിക്കാം  

  അഞ്ചു ലലയര് ോതൃക അനവര്ത്തിക്കുമമ്പാൾ 365 ദിവസവം കൃഷിയിടത്തിൽ 

വിളകൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കണ്ം. ഇതുവഴി േണ്ണിലെ ഫലഭുയി ഷ്ഠത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനം കാര്ബൺ 

സചയിക്കുന്നതിനം കാരണ്ോകുന്നു. കൃഷിയിടത്തിന് ചുറ്റും ലെറുകിടങ്ങൾ തിര്ക്കുകയം 

ഇടയിൽ ലെറിയ സംരക്ഷ്ണ്ൊലകളം തിര്ക്കക്ക െരിവകൾക്ക് കുറുലക മവണ്ം ൊലകൾ 



എടുമക്കെത്  കൃഷിയിടത്തിൽ ലോത്തം െരിവിന് താലഴ കുളം കുത്തി േഴലവള്ള 

സംഭരണ്ിയാക്കം. 

 മുകളിൽ ലകാടുത്തിരിക്കുന്ന െിത്രത്തിൽ കാണ്ിച്ചിരിക്കുന്നമപാലല വിവിധ്യിനം 

ലെടികൾ വിനയസിച്ചുലകാെ് ഈ അഞ്ചു പാളി ോതൃക യാഥാര്ഥയോക്കാം. ഈ പദ്ധതി നിര്ത്തട 

ആസൂത്രണ്വോയി സംമയാജിക്കുമമ്പാൾ െില ഘടകങ്ങലളേിലം MGNREGAയോയി 

സംമയാജിപ്പിക്കാവന്നതാണ്്. വളലരയധ്ികം മദ ിയവം അന്ത്ര്മദ ീയവോയ 

 ാസ്ത്രമേഖലയിൽ വര്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത്തരുണ്ത്തിൽ ധ്ാരാളം പരിക്ഷ്ണ്ങ്ങൾ 

ആസൂത്രണ്ം ലെയ്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. (അനബന്ധം 3) 

NON- NEGOTIALES 

വിത്തുകളം വിത്്ത പരിെരണ്വം 

വയതയസ്ത രീതികൾ 'വിത്ത് പരിെരണ്ം' അധ്യായത്തിൽ െര്ച്ചലെയ്തു. 

എമപ്പാൾ:   വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 

എന്തുലകാെ്:  വിത്ത് പരത്തുന്ന കീടങ്ങലളയം മരാഗങ്ങലളയം തടയക 

എങ്ങലന:   ബീജാമൃതമോ വിത്ത് പരിെരണ്ത്തിന ശുപാര്  ലെയ്യുന്ന േമറ്റലതേിലം 

   കജവ/ സസയ സമത്താ. 

ഇലത്തുമ്പ് കത്രിക്കൽ (ലനല്ല് ോത്രം) 

ഞാറ് പറിച്ചുനടുന്നതിലെ സേയത്ത് ഞാറിലെ അഗ്രം ലവട്ടുന്നത് ഞാറ് പറിച്ചുനട്ട 

വയലകളിമലക്ക് ഇലവണ്ടുകളലടയം തണ്ടുതുരപ്പൻലറയം വയാപനം തടയാൻ സാധ്ിക്കും. 

എമപ്പാൾ:   പറിച്ചുനടുന്നതിന് ലതാട്ടുമുമ്പ് 

എന്തുലകാെ്:  തണ്ടുതുരപ്പൻ ആക്രേണ്ം തടയാൻ 

എങ്ങലന:   ഞാറിലെ അഗ്രം മുറിക്കുക 

ഇടവഴി/ പാത  (ലനല്ല് ോത്രം) 

ഖാരിഫ് സീസണ്ിൽ കിഴക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ദി യിലലയം റാബി സീസണ്ിൽ വടക്ക് ലതക്ക് 

ദി യിലലയം ഓമരാ 2 േീറ്റര് ഇടമവളയിലം 20 ലസെിേീറ്റര് പാത വിടുന്നത് മുഞ്ഞകളലടയം 

മപാളമരാഗത്തിൻലറയം ആക്രേണ്ം കുറയ്ക്കും 

എമപ്പാൾ:   പറിച്ചു നടുമമ്പാൾ   

എന്തുലകാെ്:  മുഞ്ഞകളലട ആക്രേണ്ം തടയക   



എങ്ങലന:   കിഴക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ദി യിൽ ഓമരാ 2 േീറ്റര് ഇടമവളയിലം20   

  ലസെിേീറ്റര് പാത വിടുക 

ലവള്ളയം േഞ്ഞയം  പ ലക്കണ്ികൾ 

 ഏക്കറിന് 15-20 േഞ്ഞ, ലവള്ള പ ലക്കണ്ികൾ ക്രേീകരിക്കുക. പച്ച തുള്ളലനയം 

ഇലമപ്പനകളം ഈ ലകണ്ികളിൽ പറ്റിനിൽക്കുന്നു. രെ് ദിവസത്തിലലാരിക്കൽ ഈ ലകണ്ികൾ 

വൃത്തിയാക്കുക, ഫലപ്രദോയ കൃഷിക്ക് ലകണ്ികളിൽ പ  മെര്ക്കുക. ഈ ലകണ്ികളലട ഉയരം 

ലെടിയലട ഉയരത്തിന് ഒപ്പോയി നിൽക്കാനായി ക്രേീകരിക്കണ്ം. 

എമപ്പാൾ:  പറിച്ചുനടലിനമ ഷം 

എന്തുലകാെ്:  നീരുറ്റികുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളലട ആക്രേണ് തീവ്രത തിരിച്ചറിയന്നതിനം  

   അവലയ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനം. 

എങ്ങലന:  ലവള്ള, േഞ്ഞ മപ്ലറ്റുകളിൽ പ  അലല്ലേിൽ കാസ്റ്റര് ഓയിൽ മതച്ച മ ഷം   

  ലെടികളലട ഉയരത്തിൽ തൂക്കിയിടുക. 

നീല പ ലക്കണ്ികൾ 

ഇലമപ്പനകളലട ആക്രേണ്ം നിരീക്ഷ്ിക്കാൻ മുളകിലം തക്കാളിയിലം നീല സ്റ്റിക്കി ലകണ്ികൾ 

സൂക്ഷ്ിക്കാം.   

പക്ഷ്ിസമേതങ്ങൾ/ പക്ഷ്ിമക്കാൽ 

  നടീലിന ലതാട്ടുപിന്നാലല ഏക്കറിന് 10-15 പക്ഷ്ിമക്കാകൾ കൃഷിയിടത്തിൽ 

വയ്ക്കുകയം കതിര് നിറയന്ന കാലത്ത്(Grain filling stage) നീക്കം ലെയ്യുക(പറിച്ച ്നടിച്ച ്60 ദിവസം 

കഴിഞ്ഞ് ). പക്ഷ്ി സമേതങ്ങൾ പക്ഷ്ികലള ആകര്ഷിക്കുകയം പക്ഷ്ികൾ കീടങ്ങലള 

ഭക്ഷ്ിക്കുകയം ലെയ്യും.  േഞ്ഞ അരി വിതയ്ക്കുന്നത് കൂടുതൽ പക്ഷ്ികലള ആകര്ഷിക്കും.  

പക്ഷ്ിലക്കാലകൾ, ഉയരം ലെടികളലട ഉയരമത്തക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണ്ം 

എമപ്പാൾ:        പറിച്ച ്നട്ട് 10-15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 

എന്ത്ിന്:        പക്ഷ്ികൾ ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുകയം പുഴുക്കലള ആഹരിക്കുകയം ലെയ്യും. 

എങ്ങലന:  ലെടിയലട ഉയരത്തിന് മുകളിൽ ഏക്കറിന് 10 -15 പക്ഷ്ിലക്കാലകൾ    

  സ്ഥാപിക്കുക. 

ലഫമറാമോൺ ലകണ്ികൾ 

 ലലപിമൈാപ്ലറ്ററയലട കീടങ്ങലള കൂട്ടോയി കുടുക്കാൻ 5-10 ലഫമറാമോൺ ലകണ്ികൾ 

പലയിടങ്ങളിലായി സ്ഥാപിക്കുന്നു. ലകണ്ി ഒരു ോസത്തിലലാരിക്കമലാ കാലഹരണ്ലപ്പടുന്ന 

തീയതിക്ക് മ ഷമോ ോറ്റണ്ം. 



 

എമപ്പാൾ:   ലനല്ല് പറിച്ചുനട്ടതിന് പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിന് മ ഷവം േറ്റ് വിളകളിൽ  

  30 ദിവസത്തിന് മ ഷവം 

എന്തുലകാെ്:  ലസ്റ്റം മബാററിലന തടയാൻ 

എങ്ങലന:  5-6 ലഫമറാമോൺ ലകണ്ികൾ ഒരു ഏക്കറിന് എന്നമതാതിൽ 

   സസയത്തിലെ ഉയരത്തിന് മുകളിലായി സ്ഥാപിക്കുക. 

ഒരു ലഫമറാമോൺ ലകണ്ി: ലഫമറാമോണുകൾ ഉപമയാഗിച്ചു പ്രാണ്ികലള പ്രമലാഭിച്ചു കുടുക്കുന്ന 

ഒരു തരം പ്രാണ്ികളലട ലകണ്ി .  ലസൈ് ലഫമറാമോണുകളം അഗ്രമഗറ്റിംഗ് 

ലഫമറാമോണുകളോണ്്  സാധ്ാരണ്ോയി ഉപമയാഗിക്കുന്നത്.  െിത്രത്തിലല ചുവന്ന റബ്ബര് 

ലസപ്റ്റ മപാലല ഒരു ലഫമറാമോൺ നിറച്ച വ ീകരണ് സാധ്നം ഒരു പരമ്പരാഗത 

ലകണ്ിയിൽ ലൈൽറ്റ രാപ്പ്, വാട്ടര്-പാൻ രാപ്പ് അലല്ലേിൽ ഫണ്ൽ രാപ്പ് എന്നിവ 

ഉൾലക്കാള്ളുന്നു.   

  

1. Pink Bollworm(Cotton) 

2. Rice Yellow Stem Borer(Paddy) തണ്ടുതുരപ്പൻ 

3. Rhinoceros Beetle(Coconut) ലകാമ്പൻ ലെല്ലി 



4. Spiny Bollworm(Cotton) 

5. Spotted Bollworm(Bhendi) 

6. Tobacco Caterpiller (Allcrops) 

7. Helicoverpa (Allcrops) പട്ടാളപ്പുഴു 

8. Brinjal Fruit & Shoot Borer (Brinjals) വഴുതനയിലല തണ്ടുതുരപ്പൻ 

9. Diaond Back Moth (Cabbage and cauliflower) 

10. Melon FruitFly (all creeper vegetables and fruits) കായീച്ച 

11. Sugarcane Early Shoot Borer (Sugarcane) 

12. Sugarcane Internode Borer (sugarcane) 

13. Sugarcane White Topshoot Borer (Sugarcane) 

14. Coffee White Stem Borer (Coffee) 

 Red Palm Weevil (palms PinkBollworm(Cotton) ലെമ്പൻ ലെല്ലി 

15. Rice Yellow Stem Borer (Paddy) 

16. Rhinoceros Beetle (Coconut) 

17. Spiny Bollworm (Cotton) 

18. Spotted Bollworm (Bhendi) 

19. Tobacco Caterpiller (All crops) പുകയില പുഴു 

 Helicoverpa (All crops Pink Bollworm (Cotton) 

20. Rice Yellow Stem Borer(Paddy) 

21. Rhinoceros Beetle (Coconut) 

22. Spiny Bollworm (Cotton) 

23. Spotted Bollworm (Bhendi) 

24. Tobacco Caterpiller (Allcrops) 

25. Helicoverpa (Allcrops) 

26. Brinjal Fruit & ShootBorer (Brinjals Groundnut 

27. Leaf webber (along with Delta trap) (Groundnut) കൂടുലകട്ടി പുഴു 

28. Diaond BackMoth(Cabbage and cauliflower) 

29. Melon FruitFly (all creeper vegetables and fruits) 

30. Sugarcane Early ShootBorer (Sugarcane) 

31. Sugarcane Internode Borer (sugarcane) 

32. Sugarcane White Top shootBorer (Sugarcane) 

33. Coffee White Stem Borer (Coffee) 

34. Red Palm Weevil (palms 



അമസാള: 

എമപ്പാൾ:   പറിച്ച ്നട്ട് 15 ദിവസത്തിന് മ ഷം 

എന്തുലകാെ്:  കനരജൻ നൽകുന്നു, കളയം ജല ബാഷ്പീകരണ്വം നിയന്ത്രിക്കു 

എങ്ങലന:   10 കിമലാഗ്രാം അമസാളലയ പ്രധ്ാന വയലിമലക്ക് പ്രമയാഗിക്കുക, 15  

  ദിവസത്തിനള്ളിൽ ഇത് മുഴുവൻ വയലിമലക്കും വയാപിക്കും.  കളയലട   

  സഹായമത്താലട അമസാളലയ സംമയാജിപ്പിക്കുക.   

ലകണ്ി വിളകൾ 

 േഞ്ഞ പുഷ്പം ജേന്ത്ി (ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ലെടികൾക്ക് മുൻഗണ്ന ലകാടുക്കണ്ം), 

കാസ്റ്റ് അലല്ലേിൽ വയലിന ചുറ്റും, പ്രധ്ാന വിള ആദയ വളര്ച്ചാ ദ  പൂര്ത്തിയാകുന്നതിനമുമ്പ് 

പൂവിമടെതാണ്്.   

എമപ്പാൾ:   പ്രധ്ാന വിള വിതയ്ക്കുന്നതിന മുൻപ് കൃഷിയിടം ഒരുക്കുന്നതിമനാലടാപ്പം. 

എന്തുലകാെ്:  കീടങ്ങലള ആകര്ഷിക്കാൻ - ഈ സസയങ്ങൾ മുട്ടയിടുന്നതിന് ഇടം  

   നൽകും   

എങ്ങലന:   കൃഷിയിടത്തിൽ ഒഴിവള്ള സ്ഥലം മുഴുവൻ നടാവന്നതാണ്്. ോരിമഗാൾൈ് 

   സസയങ്ങൾ ഗ്രാം മപാൈ് മബാററിലന ആകര്ഷിക്കും, ഇത്   

   നിോവിരകലളയം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ആവണ്ക്ക് സസയങ്ങൾ   

   മസ്പാമൈാപ്ലറ്ററ (പുകയില കാറ്റര്പില്ലര്) പ്രാണ്ികലള ആകര്ഷിക്കുന്നു. 

അതിര്ത്തി വിളകൾ 

 മൂന്നു വരി എല്ലായിടത്തും വളരുന്ന അരിമച്ചാളവം േണ്ിമച്ചാളവം േക്കമച്ചാളവം (നിരയിൽ 

ഒരു വിടവം ഇല്ലാലത) വിതയ്ക്കുക.  ഇത് പ്രാണ്ികൾക്ക് അന്ത്രീക്ഷ്ം സൗഹൃദ പ്രാപ്തോക്കുകയം 

നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങലള നിയന്ത്രിക്കുകയം  ലെയ്യും.   

എമപ്പാൾ:   പ്രധ്ാന വിള വിതയ്ക്കുന്നതിലനാപ്പം 

എന്തുലകാെ്:  സൗഹൃദ പ്രാണ്ികലള ആകര്ഷിക്കാൻ, അയൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ  

   നിന്നുള്ള കീടനാ ിനിയലട തടയക 

എങ്ങലന:   വയലിന നാലചുറ്റും രെ് വരികൾ വീതം. 

സസയജനയ /കജവസത്തുകളലട  ഉപമയാഗം   

 മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ തതവങ്ങളം കൃതയോയി പിന്തുടരുകയാലണ്േിൽ, 

കജവസത്തുകൾപ്രമയാഗിമക്കെ ആവ യേില്ല.  ലബാട്ടാണ്ിക്കൽ എൈ്രാക്റ്റുകൾ എന്ന 

അദ്ധയായത്തിൽ െര്ച്ച ലെയ്യലപ്പടുന്ന കീടങ്ങളലടയം കജവസത്തുകളലടയം പട്ടിക   



േറ്റ് രീതികൾ 

വിളക്ക് രാപ്പ്: 

 മുതിര്ന്ന പ്രാണ്ികലള നിരീക്ഷ്ിക്കാനം കുടുക്കാനം വിളക്ക് ലകണ്ികൾ ഉപമയാഗിക്കാം, 

അതിലൂലട അവയലട വം വര്ധ്നവ്  കുറയ്ക്കാം.  ഇലക്ട്രിക് ബൾബുകൾ, hurricane വിളക്കുകൾ, 

തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് തീ കൂട്ടുന്നത്  എന്നിവയാണ്് െിലത്. േലണ്ണണ്ണ കലര്ത്തിയ ലവള്ളം ഒരു 

വലിയ മപ്ലറ്റിമലാ പാത്രത്തിമലാ നിറച്ച ്ലവളിച്ചത്തിന് സേീപം സൂക്ഷ്ിക്കുന്നു.  വിള മേലാപ്പിന് 

മുകളിൽ 2-3 അടി ഉയരത്തിൽ ലകണ്ി ഉറപ്പിക്കുകയം വയലിൽ കവകുമന്നരം 6 നം 9 നം 

ഇടയിൽ സജ്ജീകരിക്കുകയം മവണ്ം (രാത്രി 9 േണ്ിക്ക് മ ഷം സൂക്ഷ്ിക്കുകയാലണ്േിൽ, േിത്ര 

പ്രാണ്ികളം കുടുങ്ങി ന ിക്കാനള്ള സാധ്യതയെ്.) നി ാ ലഭങ്ങൾ, പ്രകാ ത്താൽ 

ആകര്ഷിക്കലപ്പടുകയം പാത്രത്തിലല ലവള്ളത്തിൽ വീഴുകയം ന ിക്കുകയം ലെയ്യുന്നു. 

മറാപ്പ് രീതി: 

 5 ലസെിേീറ്റര് വലര ഉയരത്തിൽ വയലിൽ ലവള്ളം നിറയ്ക്കണ്ം.  ഒരു ലിറ്റര് േലണ്ണണ്ണ 25 

കിമലാ േണ്ലം മെര്ത്ത് വയലിൽ വിതരണ്ം.  പിന്നീട്, ഇലകളലട ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു കയര് 

 ക്തോയി വലിച്ചുലകാണ്ടുമപാകുമമ്പാൾ ഇലയിലള്ള പുഴുക്കൾ ലവള്ളത്തിൽ വീഴുകയം 

േലണ്ണണ്ണയലട സാന്നിദ്ധയത്താൽ ലകാല്ലലപ്പടുകയം ലെയ്യുന്നു. പിന്നീട് െത്ത പുഴുക്കലള 

ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ലകട്ടി നിര്ത്തിയിരിക്കുന്ന ലവള്ളം ഒഴുക്കിക്കളയകയം നിലം ഉണ്ങ്ങിയ മ ഷം 

വീണ്ടും ജലമസെനം നടത്തുഇകയം ലെയ്യാവന്നതാണ്്. 

 

 

 

 

 

 

മകാലങ്ങളലട ഉപമയാഗം 

  ലനൽവയലിൽ കതിര് വന്ന് പാൽ നിറഞ്ഞ് േണ്ിയാകുന്നവലരയള്ള ഘട്ടം വലര  

ലനല്ലിൻലറ കവമക്കാൽ ലകാെ് നിര്േിച്ചതും ലവളത്ത വസ്ത്രം ധ്രിച്ചതുോയ 

േനഷയലനമപ്പാലലയള്ള രൂപങ്ങൾ (ലഹക്ടറിന് രെ് പ്രതിേകൾ) വയലിൽ നാട്ടിനിര്ത്തിയാൽ 

പക്ഷ്ികലള ഭയലപ്പടുത്താൻ ഉപകരിക്കും.   

ബണ്ടുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷ്ിക്കുക 



 േിക്ക കീടങ്ങളലടയം മുട്ടയിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്് ഫീൽൈ്, ഫീൽൈ് ബണ്ടുകൾ. 

അതിനാൽ, വയലിലം ബണ്ടുകളിലം കാണ്ലപ്പടുന്ന കാട്ടു പുല്ലുകളം കളകളം ഇടയ്ക്കിലട നീക്കം 

ലെയ്യണ്ം. 

ബണ്ടുകളലട പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് 

 ബണ്ടുകളിൽ കാണുന്ന കളകലള നീക്കം ലെയ്യുകയം ബണ്ടുകൾ പ്ലാസ്റ്റര് ലെയ്യുകയം 

മവണ്ം.  ഇത് ലെയ്യുന്നതിലൂലട, ബണ്ടുകൾക്ക് സേീപം കാണ്ലപ്പടുന്ന എലി ദവാരങ്ങൾ അടച്ച ്

എലി നാ ലത്ത നിയന്ത്രിക്കാം.  അത്തരലോരു നടപടിക്രേം ലവള്ളം മൊര്ച്ച തടയന്നു.   

 

 

 

 

 

 

 


