
      09 November 2017                                                                                          

കകൊച്ചിയുകെ സ്വന്തം കൃഷി വിജ്ഞൊന കകരത്തിൽ 
പുത്തൻ സ്ൊകേതിക വിദ്ൿകൾ കർഷകർക്കിെയിൽ 

ീഔഺച്ച഻ ∙ മനസ്സ഻ല഻ര഻ക്കഺൻ ുവണ്ട഻ മഺരം രഽ ീഔഺച്ചുഔഺരൿം പറയഺം. എറണഺഔഽളം 
ഔിഷ഻ വ഻ജ്ഞഺന ുഔരം (ീഔവ഻ീഔ) ഇന്ത്ൿയ഻ൽ രണ്ടഺമരഺയ഻ പവർത്തനമഺരംഭ഻ച്ച 
ീഔവ഻ീഔയഺണ്. 1976ൽ. പുേ, പവർത്തനം വ഻ലയ഻രഽത്ത഻യഺൽ നമ്മഽീെ 
ീഔവ഻ീഔയ്ക്ക്ക് ന്ഺംസ്ഥഺനം നൽുഔണ്ട഻വരഽം. 

അരയ്ക്ക്കഽണ്ട് നാരനവഽം വ഻പഽലവഽമഺയ ഔർഷഔ ുസവന പദ്ധര഻ഔൾ. പട്ടണങ്ങള഻ൽ 
മണ്ണ഻ലലഺീര ഔിഷ഻ ീെയ്യഺൻ സഹഺയ഻ക്കഽന് ‘മണ്ണ഻ലലഺനെ഼ൽ മ഻ശ഻രം’ ുപഺീല നലല 
പളപ്പൻ ആശയങ്ങളഺണഽ പഺവർത്ത഻ഔമഺക്കഽന്.. എലലഺരരം ഔിഷ഻ഔളുീെയഽം 
പഽത്തൻ സഺുേര഻ഔ വ഻ദ്ൿഔൾ ഔർഷഔർക്ക഻െയ഻ൽ പര഻െയീപ്പെഽത്തഽഔയഽം 
പെര഻പ്പ഻ക്കഽഔയഽമഺണഽ ീഔവ഻ീഔയഽീെ പധഺന ദ്ൗരൿം. ആധഽന഻ഔ ഔിഷ഻ര഼ര഻ഔൾ 
എങ്ങീന നെപ്പഺക്കഺീമന്് അരരഽ സമയങ്ങള഻ൽ ഔർഷഔർക്കഽ ന഻ർുദ്ശം നൽഔഽന്ഽ. 

ഇര഻നഽ പഽറുമ, ഔർഷഔ പേഺള഻ത്ത പര഼േണങ്ങൾ നെത്ത഻ പഽത്തൻ സഺുേര഻ഔ 
വ഻ദ്ൿഔൾക്കഽ ഔിഷ഻യ഻െങ്ങള഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന് സവ഼ഔഺരൿരയഽം പര഻ഔരണങ്ങളും ശഺസ്തര 
സമാഹത്ത഻ീലത്ത഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്യുന്ഽ. ീനൽ ഔിഷ഻, ീപഺക്കഺള഻ ഔിഷ഻, മത്സ്ൿ ഔിഷ഻, 
മിഖസംരേണം, ഫലവിേ ഔിഷ഻, ഉദ്ൿഺന പര഻പഺലനം, ുരന഼ച്ച വളർത്തൽ, ൂൈവ 
പച്ചക്കറ഻ ഔിഷ഻ രഽെങ്ങ഻ എലലഺത്തരം ഔിഷ഻ര഼ര഻ഔളുീെയഽം വ഻ഔസനത്ത഻നഽ 
മര഻യഺയ സഺുേര഻ഔ വ഻ദ്ൿഔൾൈ഻ലലയഽീെ ഭാപഔിര഻ക്കഽം ഔഺലഺവസ്ഥയ്ക്ക്കഽം 
അനഽസിരമഺയ഻ ര഻രീെെഽക്കഺനഽം അവ ൈനഔ഼യമഺക്കഺനഽം ീഔവ഻ീഔയ്ക്ക്കഽ 
ഔഴ഻െ഻ട്ടുണ്ട്. 

ഔിഷ഻യഽീെ ലഽക്ക് മഺറ്റ഻! പഽത്തൻ ുമുക്കഺവറ഻ലഺണഽ ൈ഻ലലയ഻ീല ഔിഷ഻യഽീെ പഽര഻യ 
മഽകം. ഏക്കറഽഔണക്ക഻നഽ പഺെുശകരങ്ങളും ുരഺെഽം ഔഽളവഽീമഺീക്ക  
ഔിഷ഻ക്കഺവശൿമഺീണന് ധഺരണീയ ര഻രഽത്തഺൻ ഔിഷ഻ വ഻ജ്ഞഺന ുഔരം 
മഽന്഻ട്ട഻റങ്ങ഻. നഖരത്ത഻ൽ ഔഴ഻യഽന്വർക്കഽ മണ്ണ഻ലലഺീരയഽം ന഻ലമ഻ലലഺീരയഽം ഔിഷ഻ 
ീെയ്യഺനഺഔഽന് സഺുേര഻ഔവ഻ദ്ൿ വ഻ഔസ഻പ്പ഻ച്ചര഻ീനപ്പറ്റ഻ ആദ്ൿം പറയഺം. 

ീഔഺച്ച഻ നഖരത്ത഻ൽ രഺമസ഻ക്കഽന്വർക്കഽ വ഻ഷമഽക്തവഽം ശഽദ്ധവഽമഺയ പച്ചക്കറ഻യഽം 
പഴങ്ങളും ഔിഷ഻ ീെയ്ക്ീരെഽക്കഺൻ സഹഺയഔരമഺയ സഺുേര഻ഔ ര഼ര഻യഺണഽ 
മണ്ണ഻ലലഺീര ഔിഷ഻ ീെയ്യഺവഽന് മണ്ണ഻ലലഺ നെ഼ൽ മ഻ശ഻രം. ന഻ലമ഻ലലഺത്തവർക്കഽ 
വ഼െ഻ന്ീറ ീെറസഽഔള഻ൽ എങ്ങീന ഫലപദ്മഺയ഻ പഴവർഖങ്ങൾ ഉണ്ടഺക്കഺീമന്ഽം 
ീഔവ഻ീഔ നഖരവഺസ഻ഔീള പര഻െയീപ്പെഽത്ത഻. 

സ്റ്റഺർട്ടപ്പ് ഔിഷ഻യ഻ലഽം ൈലഔിഷ഻യ഻ൽ സ്റ്റഺർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ രഽെങ്ങഽന്ര഻ന് 
യഽവഺക്കൾക്കഽ ീഔവ഻ീഔ പര഻ശ഼ലനവഽം സഹഺയവഽം നൽഔഽന്ഽ. ൈല ഔിഷ഻യ഻ൽ 
രഺൽപരൿമഽള്ളവീര ര഻രീെെഽത്തഺണഽ സമഖമഺയ സഺുേര഻ഔ പര഻ശ഼ലനം നൽഔ഻ 
സവയം സംരംഭഔരഺഔഺൻ സഹഺയം നൽഔഽന്.. 



ശഽദ്ധൈല മൽസൿഔിഷ഻, ഒരഽൈല മൽസൿ ഔിഷ഻, ഔാെഽമൽസൿ ഔിഷ഻, ഞണ്ടഽഔിഷ഻, 
ീഔഺഞ്ചഽഔിഷ഻ രഽെങ്ങ഻യ ഔിഷ഻ ര഼ര഻ഔൾ, ൈല ഖഽണന഻ലവഺര പര഻ുശഺധന, 

ുരഺഖന഻ർണയം, മൽസൿത്ത഼റ്റ ന഻ർമഺണം, ഹഺച്ചറ഻ പവർത്തനം, ഔര഻മ഼ൻ 
വ഻ത്തഽൽപഺദ്നം, മൽസൿ വ഻ഭവങ്ങളുീെ മാലൿവർധ഻ര ഉൽപഺദ്നം, ആധഽന഻ഔ 
പഺക്ക഻ങ് ര഼ര഻ഔൾ, വ഻പണനം രഽെങ്ങ഻യ ുമകലഔള഻ലഺണഽ ീരഺഴ഻ൽ-ൂവദ്ഗ്ധധൿ 
പര഻ശ഼ലനം നൽഔഽന്.. 

ൈലഔിഷ഻യ഻ൽ സംരംഭഔരഺഔഺൻ സഺമ്പത്ത഻ഔ സഹഺയം നൽഔഽന് ഏൈൻസ഻ഔളുമഺയ഻ 
ബന്ധീപ്പെഽത്തഺനഽം ധനസഹഺയം ലഭൿമഺക്കഽന്ര഻ന് ആവശൿമഺയ നെപെ഻ഔമം 
ൂഔീക്കഺള്ളഺനഽം പര഻ശ഼ലനം വ഻ൈയഔരമഺയ഻ പാർത്ത഻യഺക്കഽന്വീര വ഻ജ്ഞഺന 
ുഔരം സഹഺയ഻ക്കഽന്ഽ. ശഽദ്ധമഺയ ൂൈവവളങ്ങൾ, ൂൈവ ഔ഼െനഺശ഻ന഻ഔൾ 
എന്഻വയഽീെ ന഻ർമഺണം വ഻പണനം, പച്ചക്കറ഻ ഫലവിേൂത്ത പര഻പഺലനം, ഔുമ്പഺസ്റ്റ് 
ന഻ർമഺണം രഽെങ്ങ഻യ ുമകലഔള഻ലഽം സ്റ്റഺർട്ടപ്പ് പര഻ശ഼ലനമഽണ്ട്. 

‘ുസന’ഔളുീെ ഔഥ ുഔൾക്കാ മൽസൿ ഔിഷ഻യ഻ുലക്കഽ ഔെന്ഽവരഽന്വീര 
സഹഺയ഻ക്കഺൻ ീഔവ഻ീഔയഽീെ ുനരിരവത്ത഻ൽ രാപ഼ഔര഻ക്കീപ്പട്ടരഺണഽ ഔെമക്കഽെ഻ 
മൽസൿ ഔർമ ുസന അഅഔവഺ െഺസ്തക് ുഫഺഴ ്സ്ത). മൽസൿ ഔിഷ഻ രഽെങ്ങഽന്ര഻ന് 
ആവശൿമഺയ എലലഺരരം സഺുേര഻ഔ സഹഺയങ്ങളും ന഻ർുദ്ശങ്ങളും ഔർഷഔർക്കഽ 
ുസന നൽഔഽന്ഽ. 

ൂൈവവള ന഻ർമഺണ വ഻രരണത്ത഻നഽ ൈ഼വ ഔഽെഽംബശ഼ ൂമുഔഺ എന്റർൂപസസ്ത 
എന് ഔർമുസനയഽം പച്ചക്കറ഻ നട്ടുീഔഺെഽക്കഽന്ര഻നഽ ൂവപ്പ഻ൻ ഹര഻രശ഼ 
ഔർമുസനയഽം ീഔവ഻ീഔയ്ക്ക്കഽ ഔ഼ഴ഻ൽ പവർത്ത഻ക്കഽന്ഽ. 

ൂൈവവളം, ൂൈവ ഔ഼െ഻നഺശ഻ന഻ഔൾ, പച്ചക്കറ഻ വ഻ത്തഽഔൾ, സാേ്മ മ഻ശ഻രങ്ങൾ, 

അമ഻ുനഺപ്ലസ്ത ൂൈവ ുഹഺർുമഺൺ, പഞ്ചഖവൿ, ുവപ്പ഻ൻ പ഻ണ്ണഺക്ക്, ുവപ്പ഻ൻ ൂരലം 
രഽെങ്ങ഻ അുനഔം ഉല്പന്ങ്ങൾ ഞഺറയ്ക്ക്കൽ ആസ്ഥഺനമഺയ഻ പവർത്ത഻ക്കഽന് 
ീഔവ഻ീഔ വ഻ഔസ഻പ്പ഻ീച്ചെഽത്ത഻ട്ടുണ്ട്. 

ഔര഻ുേഺഴ഻ീയ ഔ഻ട്ടണീമേ഻ൽ ീഔവ഻ീഔ ഔന഻യണം ീഔവ഻ീഔയ഻ൽ ഏറ്റവഽം ഔാെഽരൽ 
ആവശൿക്കഺീരത്തഽന്. ഓഷധ ഖഽണമഽള്ള ഔര഻ുേഺഴ഻ീയ വഺങ്ങഺനഺണ്. െ഻ല 
പുരൿഔ സ഼സണഽഔള഻ൽ മഽംൂബയ഻ൽന഻ന്ഽ ഔഽെഽങ്ങീള വരഽത്ത഻ രണ്ടഽ 
മഺസുത്തഺളം വളർത്ത഻യഺണഽ ീഔവ഻ീഔ ഔര഻ുേഺഴ഻ീയ വ഻രരണം ീെയ്യുന്.. 
ഔര഻ുേഺഴ഻യഽീെ മഽട്ടയഽം ഇറച്ച഻യഽം ഏീറ ഓഷധ ഖഽണമഽള്ളരഺണ്. ുബഺക്സ്ത 
ീഔവ഻ീഔയഽീെ പധഺന ഉൽപന്ങ്ങൾ. 

ൂൈവ ഔ഼െനഺശ഻ന഻ഔൾ, ീഔണ഻ഔൾ മരച്ച഼ന഻ ഇലഔള഻ലഽള്ള വ഻ഷവസ്തരഽ 
പുരൿഔമഺയ഻ ുവർര഻ര഻ീച്ചെഽത്തഽ നഺലഽരരം ൂൈവ ഔ഼െനഺശ഻ന഻ഔൾ ീഔവ഻ീഔ 
ന഻ർമ഻ച്ചു വ഻രരണം ീെയ്യുന്ഽ. നന്മ, ുമൻമ, ശക്ത഻, ുശയ എന്഼ ുപരഽഔള഻ലഺണഽ 
വ഻പണ഻യ഻ലഽള്ള.. ന഼ം ഡ഻ ീപസ്റ്റ് ുവീപ്പണ്ണ അധ഻ഷ്ട഻ര ൂൈവ ഔ഼െഺനഺശ഻ന഻യഺണ്. 
മഺവ഻നഽം പച്ചക്കറ഻ഔൾക്കഽം പുരൿഔം ഔഺയ഼ച്ചീക്കണ഻ഔളും ലഭൿമഺണ്. 

ുെഺപ്പ് അപ്പുഔൾ അസാേ്മ മാലഔക്കാട്ടുഔൾ) പച്ചക്കറ഻യ഻ലഽം വഺഴയ഻ലഽം ഇലഔള഻ൽ 
രള഻ച്ചു ീഔഺെഽക്കഺവഽന് സാേ്മമാലഔക്കാട്ടുഔളഺണഽ ബനഺന ുെഺപ്പ് അപ്പും 
ീവൈ഻റ്റബ഻ൾ ുെഺപ്പ് അപ്പും. ഔർഷഔർക്ക് ഏീറ പ഻യേരം. 



ൂൈവ വളങ്ങൾ ഔെൽമ഼ന഻ന്ീറ അവശ഻ഷ്ടങ്ങൾ ഉപുയഺഖ഻ച്ച് ഫ഻ഷ്ൂലസർ എന് 
ുപര഻ലഽള്ള ൂൈവവളം 100 ഖഺം പഺയ്ക്ക്കറ്റുഔള഻ൽ ലഭ഻ക്കഽം. ഒർഖഺുനഺ എക്സൽ, 

ുവപ്പ഻ൻ പ഻ണ്ണഺക്ക്, മണ്ണ഻ര ഔുമ്പഺസ്റ്റ് എന്഻വയഽം ീഔവ഻ീഔ ഉൽപഺദ്഻പ്പ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.... 
ൂൈവുഹഺർുമഺൺ െഺളയഽം ശർക്കരയഽം ഉപുയഺഖ഻ച്ചഺണ് അമ഻ുനഺപ്ലസ്ത എന് 
ൂൈവ ുഹഺർുമഺൺ ന഻ർമ഻ക്കഽന്.. ീെെ഻ഔള഻ൽ രള഻ക്കഺൻ, നഺെൻ പശഽക്കളുീെ 
പഺല്, ീനയ്യ്, ൂരര്, മാരം, െഺണഔം എന്഻വ ുെർത്തഽ പഞ്ചഖവൿ എന് 
ൂൈവുഹഺർുമഺൺ ന഻ർമ഻ച്ചു വ഻പണനം ീെയ്യുന്ഽണ്ട്. 

വ഻ത്തഽഔൾ വ഻വ഻ധയ഻നം പച്ചക്കറ഻ വ഻ത്തഽഔളും ഔഺല഻ത്ത഼റ്റയ്ക്ക്ക് അനഽുയഺൈൿമഺയ 
വ഻ളഔളുീെ വ഻ത്തഽഔളും ലഭൿമഺണ്. 

ഉപഖഹ വ഻ത്തഽൽപഺദ്ന യാണ഻റ്റുഔൾ ീഔഺച്ച഻ നഖരുത്തഺെഽ ുെർന്ഽ ന഻ൽക്കഽന് 
സ്ഥലങ്ങള഻ൽ ീഔവ഻ീഔയഽീെ വ഻വ഻ധ ഉൽപഺദ്ന യാണ഻റ്റുഔൾ പവർത്ത഻ക്കഽന്ഽ. 
ഔര഻മ഼ൻ വ഻ത്തഽല്പഺദ്നം, പച്ചക്കറ഻ വ഻ത്തഽല്പഺദ്നം, പഺയ്ക്ക്ക഻ങ്, ുഖഺബഺഗ്ധ 
ന഻ർമഺണം, മണ്ണ഻ലലഺ നെ഼ൽ മ഻ശ഻രം, ഔര഻ുേഺഴ഻ വളർത്തൽ, ഔ഼െനഺശ഻ന഻ ന഻ർമഺണം 

രഽെങ്ങ഻യവ ഇത്തരം യാണ഻റ്റുഔള഻ലഺണഽ നെക്കഽന്.. 

ുരന഼ച്ച വളർത്തഺം ുരന഼ച്ച വളർത്തഺൻ രഺൽപരൿമഽള്ളവർക്കഽ ീെറഽുരന഼ച്ച 
ുഔഺളന഻ഔൾ ന഻ർമ഻ക്കഺൻ ീഔവ഻ീഔ സഺുേര഻ഔ പ഻ന്ത്ഽണ നൽഔഽന്ഽണ്ട്. 
ആവശൿമഽള്ളവർക്കഽ ുരന഼ച്ചക്കാെഽഔൾ എത്ത഻ച്ചു നൽഔഽം. 

ഔർഷഔ ഉൽപഺദ്ഔ ഔമ്പന഻ഔൾ ഇെന഻ലക്കഺീര ഴ഻വഺക്ക഻ ഉൽപന്ങ്ങൾക്കഽ മ഻ഔച്ച 
വ഻ല ഉറപ്പഺക്ക഻ ഔർഷഔക്കാട്ടഺയ്ക്മഔള഻ലാീെ സംഗഔിഷ഻ ുപഺത്സ്ഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽന്ര഻നഽ 
ീഔവ഻ീഔയഽീെ ുനരിരവത്ത഻ൽ ഔർഷഔ ഉൽപഺദ്ഔ ഔമ്പന഻ഔൾ രാപ഼ഔര഻ക്കഽന്ഽണ്ട്. 
അധ഻ഔവരഽമഺനം നെത്തഽന്ര഻നഽ ുനര഻ട്ടു ഔയറ്റുമര഻ ുപഺത്സ്ഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽന്ര഻നഽം 
ഉൽപഺദ്ഔ ഔമ്പന഻ഔൾ ശദ്ധ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്. ഇര഻ുനഺെഔം, ീപഺക്കഺള഻ ഔർഷഔ ഉൽപഺദ്ഔ 
ഔമ്പന഻യഽം ീപര഻യഺർവഺല഻ സ്തൂപസ്ത ഉൽപഺദ്ഔ ഔമ്പന഻യഽം റൈ഻സ്റ്റർ ീെയ്ക്രഽ 
പവർത്തനം ആരംഭ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 

സ഻എംഎഫ്ആർഐ ഡയറക്െർ ുഡഺ. എ. ുഖഺപഺലഔിഷ്ണന്ീറ ുമൽുനഺട്ടത്ത഻ലഺണ് 
എറണഺഔഽളം ഔിഷ഻ വ഻ജ്ഞഺന ുഔരത്ത഻ന്ീറ പവർത്തനം നെക്കഽന്.. സ഼ന഻യർ 
സയന്റ഻സ്റ്റ് ുഡഺ ഷ഻ുനഺജ് സഽബഹ്മണൿനഺണഽ ീഔവ഻ീഔയഽീെ ുമധഺവ഻. 


