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1. அ�கக ேவளா�ைம ���த ���ைர

 1 . 1   உலக இல��ய�க�க�� எ�த ம�தைர�� �ட உழவ��ேக 

�க��ற�த இட� அ��க�ப���ள�.  ���,  �ேர�க� ம��� இல��� 

ெமா�க�� �ற�த க�ஞ�க�,  த��வ அ�ஞ�க� ம��� ���கத��க� 

உழவ�கைள �க உய�வாக� பாரா����றன�.  �வா�ர� ஆ��க��� 

��� �வ��ய ஐேரா��ய இல��ய��� ேஹாம�� ெஹ�ேயா�� 

உழவ�கைள�� அவ�கள� வா��ைக �ைறைய�� ெவ�வாக� 

பாரா��� ெகா�டா���ளன�.  கலா�சார� ப�பா�க�� ப�ேவ� .

தைல�ைற�னரா� ேபா�ற�ப�ட இல��ய� பைட��க�� �க�� 

ெச�வா����க��,  த�ழ�க�� ெப�ைமைய பைறசா��வ�மான 

����ற��� 2000 ஆ��க��� ��ேப ேவளா�ைம�� ���ய��வ� 

வ����� �ற�ப���ள�.

 வள���, ேம�பா� எ�ற ெபய�� ேவளா� ெதா������ எ�வள� 

�ர� �ல����தா��,  வா�வாதார���காக ேவளா�ைமைய ேநா��� 

����ேவா� எ�ற உ�ைமைய� ����ற� வ������ற�.  அ�ய� 

��வ��வ� ேவளா�ைம�� ���ய��வ�ைத எ����கா��ய�ட� 

அ�லாம�,  அ�கக  ேவளா�ைம�� ���ய��வ�ைத�� 

எ���ய����றா�;

 ஒ� பல� ��� கா�பல� ஆ��ப� உ�� காய��டா�, ஒ� �� எ� 

�ட  இடாமேலேய  அ��ல��� ப��ெச��� �ைள��.  இத� �ல�, இய�ைக 

ேவளா�ைம�� ���ய��வ�ைத��,  பய�கைள�� ���ைல� 

ப�����ளா�.

“�ழ���ஏ�� ��ன� உலக� அதனா�

 உழ��� உழேவ தைல.”

“ெதா����� கஃசா உண��� ���ெத���

ேவ�டா� சால� ப��”
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1. 2  ப�ைடய இ��ய ேவளா�ைம:
              பராசர ��வ� �.�. 400-இ� ேவளா� ப�� சா�ப� ���� 

எ����ளா�. அ�� ேவளா�ைம நைட�ைறக� அைன��� 

வ�ைச�ப��த�ப�� �ற�ப���றன.  இ�வ�ைசேய ேவளா�ைமைய 

அ��க� ெச��� �தமான ��தக�க�� இ��� ��ப�ற�ப���றன.  

�.�.200-இ� ெதா�கா��யரா� “ெதா�கா��ய�” எ�� இல�கண �� 

எ�த�ப�ட�. அ�� ேவளா�ைம�� அ�ச�க� ���த �ள�க�க��, 

ேவளா�ைம�ல�க� நா�� வைககளாக, அதாவ�- ���� (மைல�� மைல 

சா��த இட��),  ��ைல (கா�� கா� சா��த இட��), ம�த� (வய�� வய� 

சா��த இட��), ெந�த� (கட�� கட� சா��த இட��) என��, ப�வகால�கைள 

இளேவ��, ��ேவ��, கா�, ���, ��ப�, ��ப�, எ�� ஆ� ���களாக 

வைக�ப����� கா�ட�ப���ள�. 

1.3  காலவ�ைச:
   ேவளா�ைம �ைற�த� 10,000 ஆ��க��� ��ேப ேம�ப�����, 

சா�ப��� ெதாட�ககால������ இ�� வைர இ�� ����ட�த�க 

வள���க� ஏ�ப���ளன. வட�� ம��� ெத�� �னா, ஆ����கா�� 

சேஹ�, �� ��யா ம��� அெம��கா�� பல ப��க�� ேவளா�ைம�� 

����ட�த�க வள��� ஏ�ப�ட�. ���பாசன�, ப�� �ழ�� �ைற, உர�க�, 

����ெகா��க� ேபா�ற ேவளா�ைம நைட�ைறக� ��ட கால���� 

��ேப உ�வா�க�ப����தா�� அைவ கட�த ��றா��� ெப�� 

��ேன�ற�ைத அைட���ளன.

1.4  ���ய �����ைனக�:
 1800 ஆ� ஆ���, இரசாயன உர�க�� பய�பா� ெதாட��ய�. 

ேம�� 1900 ஆ� ஆ���, கா�நைடக�, ேகா�, �� ம��� ப��க�� 

உ�ப��ைய ெதா��மயமாக ேம�ெகா��� ந�ன �வசாய��� ஒ� 

வ�வமான ெதா��சா� ேவளா�ைம �வ��ய�. தாவர வள����� ைந�ரஜ� 

ம��� பா�பர� ���ய கார�க� என� க�ட�ய�ப�டதா�, ெசய�ைக 

உர�க� உ�ப���� வ�வ���, �ைள�சைல அ�க���� �வசாய 

�ைறக��� வ�வைக ெச�த�. 1939 ஆ� ஆ��� பா� ��லரா� 

க�����க�ப�ட DDT(ைட�ேளாேரா-ைடெபைன�-�ைர�ேளாேராஈ�ேத�), 

அத� ெசய��ற��காக உல�� �க�� பரவலாக� பய�ப��த�ப��
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����ெகா��யாக மா�ய�. 1940 ஆ� ஆ��க�� உ�ப��யாள�க� அ�க 

அள� ெசய�ைக ����ெகா��கைள உ�ப�� ெச�ய� ெதாட��ன�. 

அவ��� பய�பா� 1940 ம��� 1950ஆ� ஆ��க�� "����ெகா��க�� 

சகா�த���கான" ெதாட�கமாக இ��த�.

1.5  ப�ைம� �ர���� அத� தா�க��”
 1940 ம��� 1960 ஆ� ஆ��க���  இைட�ப�ட கால���, 

ப�ைம� �ர�� �வசாய�ைத மா��யைம�த�. �ல ப��க�� ேவளா� 

உ�ப���ைன ����ட�த�க அள� ேம�ப��த இ�ப�ைம�ர�� வ�வ���, 

ெப�� ச�க, �ழ�ய� தா�க�கைள ஏ�ப���ய�.  ��ர சா�ப��னா�, 

�ைளெபா��க�� ����ெகா��க�� எ�ச�க� (P e s t i c i d e  R e s i d u e s ) 

காண�ப�டன.  எ��ய இரசாயன�க� உண�� ச����� ஊ���, அைவ 

உ��  உ��ெப��கமைட��  ( B i o m a g n i f i c a t i o n ) ,   �����ழைல 

மா�ப���யேதா� ம�த�ல�����, �ல��க���� �காதார ��ேக�க� 

ஏ�பட வ�வ��தன. கால�ேபா���, பல� உய�� �ைறத� ���� 

�ைள�க� (Law of Diminishing Marginal Returns) ேவளா� ெதா��� 

உணர�ப�டன. ெசய�ைக ைந�ரஜ� உர�க� ம��� ���� ெகா��க��� 

மா�ய �ைல�� மா�றாக, 1900 ஆ� ஆ���, இய�ைக ேவளா�ைம ஒ� 

���த �ைலயான ேவளா�ைம �ைற எ�ற ந���ைக�� அ��பைட�� பல 

��வன�க� ம��� த�நப�க� அதைன ேம�ப���வ�� உலக அள�� 

ஈ�ப�டன�. 1972ஆ� ஆ���, �����ழ� �� அ�கைற ெகா�ட 

�வசா�கைள� ெகா�ட ப�ேவ� அைம��க� ஒ��ைண��, இய�ைக 

ேவளா�ைம இய�க�க�� ச�வேதச ��டைம�ைப (International Federation 

o f  O r g a n i c  A g r i c u l t u r e  M o v e m e n t s )  உ�வா��,  �����ழ� �தான 

����ண�ைவ ஏ�ப���ன, இ� அ�கக ேவளா�ைம�கான ேதைவைய 

ஏ�ப���, அ�கக ேவளா�ைம��  மா�வைத ஊ����த�.
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2. இய�ைக ேவளா�ைம, அ�கக ேவளா�ைம- ேவ�பா�
  அ�கக ேவளா�ைம, இய�ைக ேவளா�ைம எ�பன இ� ேவ� 

ேவளா� �ழ�ய� நைட�ைறகளா��. இய�ைக ேவளா�ைம, அ�கக 

ேவளா�ைம எ�ற ெபய�க� இ��யா�� �வசா�களா�� �றரா�� �ல 

ேநர�க�� ஒ���ெகா�� மா�றாக� பய�ப��த�ப���றன. இய�ைக 

ேவளா�ைம��, இய�ைக இ�ெபா��கைள ெவ��� இ��� வா��வைத 

�ட, ப�ைண�ேலேயா அ�ல� ப�ைண�� அ��ேலேயா தயா��க�ப�ட 

இ�ெபா��க�� பய�பா� வ����த�ப��ற�.  ஆனா� அ�கக 

ேவளா�ைம�� ப�ைண�� ெவ��� இ��� வா�க�ப�ட உ�� உர�க� 

(Biofertilizers) ேபா�ற இ�ெபா��கைள�� பய�ப�����றன�.

3. வா���க�-உ�த�க�
     உல�� அ�கக உண�� ச�ைத �ைரவாக வள��� வ�வ�ட�,  

அ�கக �ைளெபா��க��கான உலகளா�ய ேதைவ ெதாட��� அ�க��� 

வ��ற�. ஏ�வைகயான ேவளா� �����ழ� ம�டல�கைள� ெகா�� 

ப�ேவ� ப��க�, இரக�கைள� ப���வத�� ஏ�றதாக த��நா� இ��பதா� 

இ��யா உ���ட உல�� ெப�ய அள�லான அ�கக ச�ைத�� ேதைவைய 

���� ெச�ய���ய வா��� உ�ள�. ேம�� ம��� �ழ��� ெதாட��� மைல� 

ப��க�, மானாவா� �வசாய� ப��க� ஆ�யைவ அ�கக �ைற�� சா�ப� 

ேம�ெகா�வத�கான வா���கைள�� சாதக�ைத�� அ����றன.

4. அ�கக ேவளா�ைம�� த�ேபாைதய �ைல
அ.  உலகளா�ய �ைல
   உலக அள��, 1.5 சத�த அள�லான ேவளா� �ல�க��

(72.3 �.எ�ட�) அ�கக ேவளா� �ைற�� சா�ப� ேம�ெகா�ள�ப��ற�. 

ெமா�த ேவளா� �ல��� அ�க அ�கக சா�ப� பர��க�  ெகா�ட நா�க�, 

ஆ��ேர�யா (35.7 �,எ�ட�), அ�ெஜ��னா (3.7 �.எ�ட�) ம��� 

�ெப�� (2.4 �.எ�ட�). உலக அள��, 2019 ஆ� ஆ��� அ�கக� பர��

1.1 ���ய� எ�ட� (1.6%) அ�க����ள�.  பல நா�க�� அ�கக ேவளா� 

சா�ப��ப��க� ����ட�த�க அள�� அ�க����ளன. 

இ��யா 0.36 �.எ�ட� அ�க��ைப� ப��ெச�த�, அைத� ெதாட��� 

கஜக�தா�,  2019 ஐ  �ட 0.1  �.எ�ட� அ�கமாக  ப��  ெச���ள�.
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 2019 ஆ� ஆ��� உல�� 3.1 ���ய� (ேதாராயமாக) அ�கக சா�ப� 

உ�ப��யாள�க� இ��தன�. உல�� அ�கக சா�ப�  உ�ப��யாள�க�� 

ஐ�ப�ெதா� சத�த� ேப�ஆ�யா�� உ�ளன�, அைத� ெதாட���, 

ஆ����கா (27%), ஐேரா�பா (14%) ம��� ல��� அெம��கா (7%) ஆ�யைவ 

உ�ளன.  அ�க   அ�கக உ�ப��யாள�கைள� ெகா�ட நா�க�,

 இ��யா (13,66,226)  ம���  உகா�டா (2,10,353) ஆ��.

 அ�கக உ�ப�� ெபா��க��கான �க�ெப�ய ச�ைத அெம��கா 

(உலக ச�ைத�� 42%).  அைத� ெதாட��� ஐேரா��ய ஒ��ய�� (39%)

 �னா�� (8.0%) உ�ளன. அ�க அ�கக ச�ைத�கான ப�ைக� ெகா�ட நா�க� 
1ெட�மா�� (12.1%),  ���ச�லா�� (10.4%) ,  ஆ���யா (9.3%) ஆ��. 

ஆ. இ��ய அள�லான �ைல
 அ�கக சா�ற��� ெசய��ைற�� �� (சா�ற��க�ப�ட) 2.66 

�.எ�ட� (வன�ப�� சா�ப� த����) ெமா�த பர�பள�ட� இ��யா ஐ�தாவ� 

இட�ைத� �����ள�. ெமா�த அ�கக சா�ப� பர���  1.49 �.எ�ட� 

��ைமயாக சா�ற��க�ப�ட �ைல��� 1.17 �.எ�ட� அ�கக சா�ப��� 

மா�த�� ��� உ�ளன. மா�ல அள��, ம��ய��ரேதச� அ�கக 

சா��த���� அ�க பர�பளைவ� ெகா���ள�. இதைன� ெதாட��� 

மஹாரா��ரா, ராஜ�தா�, �ஜரா�, க�நாடகா ஆ�ய மா�ல�க� உ�ளன. 

இ��யா �மா� 3.48 ���ய� ெம��� ட� (2 0 2 0 - 2 0 2 1 )   சா�ற��க�ப�ட  

அ�கக� ெபா��கைள உ�ப�� ெச���ள�. அவ���, 

எ�ெண�����க�, தா�ய�க�, ��தா�ய�க�, ப���, பய�வைகக�, 

வாசைன ம��� ��ைக� தாவர�க� �ல� 3.48 ���ய� ெம��� ட�

( 2 0 2 0 - 2 0 2 1 )   சா�ற��க�ப�ட அ�கக ெபா��கைள உ�ப�� ெச�த�.  

ஏ��ம�ம���� பத�ப��த�ப�ட உண�� ெபா��க� ���ைல��� 

(45.87%), ெதாட��� எ�ெண�����க�� ( 1 3 . 2 5 % )  தா�ய�க�� (7.61%)  
2உ�ளன. 

[1]  (ஆதார�:  22nd edition of FIBL Organic World of Agriculture)

(ஆதார�: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA))[2]  
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இ. த��நா��� அ�கக ேவளா� சா�ப��� �ைல
 31,629 எ�ட� அ�கக ேவளா� பர��ைன� ெகா�� த��நா� ேத�ய 

அள�� 14வ� இட��� உ�ள�. இ�� 14,086 எ�ட� அ�கக சா�ற��க�ப�ட 

ப����, 17,542 எ�ட� மா�த�� �� உ�ள ப���� அட����ளன. ெமா�த 

பர�பளைவ� ெபா��த வைர��, த�ம��, ���ண�� மாவ�ட�க� �தலா� 

இர�டா� இட�கைள� �����ளன. அ�கக �ைளெபா��க� ம��� 

கா�க����� ேசக��க�ப�� ெபா��க� உ���ட 24,826 ெம��� ட�க� 

அ�கக �ைளெபா�� உ�ப���ட� த��நா� 11வ� இட��� உ�ள�. 4,223 

ெம��� ட� அ�கக� ெபா��கைள ஏ��ம� ெச��, 2020-2021 ஆ� ஆ��� 

�.108 ேகா� வ�மான� ஈ��ய�.

5. அ�கக ேவளா�ைம�� ந�ைமக�

I. ம���    க�டைம�ைப��,     அத� நய�ைய��  ேம�ப���வத�

 வா�லாக  ம� வள�ைத  உய���� பா�கா��ற�.

II. ப�ைண��   உ�ள  வள�கைள  ம��ேம  பய�ப���த�, 

 ப�ைண�� ெவ�ேய உ�ள  வள�கைள� பய�ப���வைத� 

 த����ற�  / �ைற��ற�.

III. இய�ைக �ழ�ய� அைம��ட� ம�த� ஒ���� வாழ உத��ற�

IV. ப��  உ�ப�����  கா�நைட  வள������ இைடேய இண�கமான 

 சம�ைலைய  உ�வா���ற�

V. இ� கால�ைல மா�ற� ��ேக�ற சா�ப� �ைறயா��.

VI. �வசாய��� த�சா��ைன�� �ைல� த�ைமைய�� ஏ�ப����ற�.

VII. �க�ேவா��� பா�கா�பான உண� �ைட�க� ெச��ற�
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6. ேவளா�ைம�� உ�ள சவா�க�
I. ேவளா� இரசாயன�கைள� ெதாட��� பய�ப��� சா�ப� ெச�வதா� 

 ம��� வள� �ைற��ற�.

II. ேவளா� இரசாயன�க�� காரணமாக, �ல�, ��, கா�� ேபா�றவ��� 

 �����ழ� மா�பா�  அ�க���ற�.

III. ��ய ���க�, ேநா�க�� ேதா�ற�,  ப�� இழ���� வ�வ���ற�.

IV. ப�� சா�ப��கான ெசல� அ�க��பதா� வ�மான� �ைற��, 

 இ���� �வசா�க� கட� �ழ���� த�ள�ப���றன�.  

V. ����ெகா�� எ�ச�க�� அள� அ�க��பதா�, ேவளா�  

 �ைளெபா��க�� ஏ��ம� வா���க�  �ைற��றன.

7. அ�கக ேவளா� ெகா�ைக�கான ேதைவ
 உலக அள�� காண�ப�� ப�ேவ� உட�நல� �ர�சைனக��� 

���ய காரண�  ேவளா� இரசாயன�க�� எ�ச�க� என� 

க�ட�ய�ப���ள�. ���� ெகா��க�� எ�ச�, உண�� ச����� 

�ைழ�� ம�த�க���� �ல��க���� பல உட�நல� ேக�கைள 

ஏ�ப�����றன எ�ப� ����க�ப���ள�. ஆேரா��யமான, 

ேவ��ெபா��க� இ�லாத உணைவ வழ��வ� �� �க��� ேதைவயா��. 

உலக  �காதார  ��வன�  'ஒ�ைற நல�'   (One Health) எ�ற  க��ைத� 

�ரகடன�ப��� ஊ����� வ�வதா�, ம� நல�ைத� கா�ப�� அ�கக 

ேவளா�ைம அவ�யமா�ற�. உலகளா�ய ேதைவ, ���� வ�� உ�நா��,  

ெவ�நா�� ச�ைதக��� ஏ�ப, அ�கக ேவளா� �ைள ெபா��கைள 

உ�ப�� ெச��  வழ��வத��� ேதைவயான ெப�� �றைன  த��நா� 

ெகா���ள�. �����ழ���� பா�கா�பான உண�ைன வழ��� 

�ைற�கான ேதைவ, அ�கக ேவளா� ெகா�ைகைய உ�வா��வத�கான 

அவ�ய�ைத ஏ�ப�����ள�. அ�கக ேவளா� ெகா�ைகயான�, 

த��நா��� இரசாயனம�ற அ�கக ேவளா�ைமைய உ�� ெச�ய��, தர� 

உய��த�� உத�வேதா� ம�க���� பா�கா�பான உணைவ வழ�க�� 

உத��.
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8. ேநா�க�க�
அ�கக ேவளா� ெகா�ைகயான� வள���,  �ைல�த�ைம ஆ�ய 

���யமான  ���க�� �� ��வ�� ேநா�க�கைள ெகா���ள�:-

I ம� வள�, ேவளா� �ழ�ய� ம��� ப����� ெப��க�ைத 

 பா�கா�த�  ம���  �ைல����க� ெச�த�.

II பா�கா�பான, ஆேரா��யமான ம��� ���� �ழ��� உக�த உணைவ 

 வழ��த�.

III அ�கக ேவளா�ைம ���த ����ண�ைவ உ�வா��த�, அ�கக 

 ேவளா�  நைட�ைறகைள   ��வா�க�  ெச�த�.

IV அ�கக சா�ற��� �ைறக�, ந���த�ைம ப��பா�� 

 ெந��ைறகைள (Pesticide Residue analysis)  வ��ப���த�.

V ப�ைண�� உ�ப�� ெச�ய�ப�� அ�ல� ப�ைண�� 

 அ�காைம�� உ�ப�� ெச�ய�ப�� ெதா� உர�, ம��� உர� ேபா�ற  

 இ� ெபா��கைள ஊ����த�.

VI ச�ைத  ஆேலாசைனக�,  சா��த�  ஆேலாசைனகைள வழ��த�.

VII.  ஏ��ம�ைய ஊ����த� , �வசா�க�� வ�வாைய அ�க��த�.

VIII. அ�கக ேவளா�ைமைய க�� ம��� ஆரா����� ேச��த�.
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9. ெகா�ைக உ��க�
9.1  அ�கக உ��க� �ல�� வள�கைள� பா�கா�பைத ஊ����பத� 

�ல�� ேவளா� �ைல�த�ைமைய உ�� ெச�த�:

I அ�கக ேவளா�ைமயா� கல��� ப�ைணய�, ஒ���ைண�த 

 ப�ைணய� ஆ�யைவ ஊ����க�ப��. ஒ���ைண�த அ�கக 

 ேவளா�ைம �ைற பரவலா�க�ப��, ப�வ� சா��த மா���ப�� 

 சா�ப�  �ைற  ��ப�ற�ப��. 

II ம�வள�, உ�ப�� ஆ�யவ��� �ைல�த�ைமைய� ெப�வத��, 

 கல��, ப�ல���, ஊ�ப��, பய� வைக�ப��கைள� ெகா�� ப�� 

 �ழ�� ேம�ெகா��த� ஆ�ய சா�ப� �ைறக� வ����த�ப��.

III ப��தா� உர�ப��க�, �ல�ேபா�ைவ ப��க� ஆ�யவ��� சா�ப� 

 ஊ����க�ப��. மானாவா� சா�ப�, ேதா�ட�கைல� ப��க�, �ர�தர 

 ேவளா�ைம, ேவளா� கா�க�, ப�ைண� கா�க�, பா� ப�ைண, 

 �� வள���, ேத� வள���, ேகா� வள���, ஆ� வள��� ேபா�ற 

 அைன�� அ�கக அ��பைட�லான ெசய�பா�கைள�� 

 ஒ���ைண�� ப�ைண��� வள�கைள ம��ழ�� ெச�வ� 

 ஊ����க�ப��.

IV.  ஊ�ட�ச��� பா�கா�ைப உ�� ெச�வத�காக ��தா�ய�க�, பய� 

 வைகக�, கா�க�க� ேபா�ற ஊ�ட�ச�� ��க ப��க�� சா�ப� 

 ஊ����க�ப��.

V இரசாயன உர�க�, ����ெகா��கைள வா��வத�கான ெசலைவ� 

 �ைற�பத�காக ப�ைண�� உ�ள இ�ெபா��கைள� ெகா�� 

 ப�சக�ய�, �வா��த�, ம��� உர� ேபா�றவ�ைற �யஉத� 

 ���க� (S H G s ) ,  உழவ� உ�ப��யாள� அைம��க� (F P O s )  �ல� 

 ப�ைண அள�� தயா��ப� ஊ����க�ப��.

VI.  பார�ப�ய �ைதக�, அ�கக உ��க� ஆ�யவ��� �ல� 

 �����ழைல பா�கா�ப�� உத� ெச��� அ�கக �வசா�கைள 

 ஊ����பத�காக ஊ�க�ெதாைக வழ�க�ப��. அ�கக 

 �வசா�க��� உ�� உர�க�, உ�� இ�ெபா��க� ஆ�யைவ 

 மா�ய  �ைல��  ��ேயா��க�ப��.
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VII அ�கக ேவளா�ைமைய ஆத���� வைக�� ப��� கட� வழ��த� 

 ஊ����க�ப��.

VIII எ��பாராத �க��க� /  இய�ைக� ேப�ட�களா� ஏ�ப�� ப�� 

 இழ�� / ேசத�க��� ப��� கா���  �ல� உத� வழ�க�ப��.

IX உ�� உர�க� (Biofertilizers), உ�� ����ெகா��க� (Biopesticides), 

 உ��ய� க���பா��� கார�க� (Bio control Agents) ஆ�யவ��� 

 உ�ப�� ஊ����க�ப�� அத�கான உத�க� வழ�க�ப��.

X.  �ற� வா��த ேமலா�ைம �ைறக� �ல� ம�வள�, �ராதார�கைள� 

 பா�கா�த� ஊ����க�ப��.

XI �����க�த�க ஆ�ற� வள�கைள அ�கக ப�ைணக�� 

 பய�ப���வ� ஊ����க�ப�� (��ய ஆ�ற�, சாண எ� வா� 

 ேபா�றைவ).

XII அைன�� ���ய� ப��க�� பார�ப�ய இரக�கைள� பா�கா�பத�  

 �ல� மா�ல��� ப����� ெப��க� (Biodiversity) பா�கா�க�ப��. 

 மா�க�, ஆ�க�, ேகா�க�� நா�� இன�க� பா�கா�� ேபண�ப��.

XIII. ப�ைண�� ெவ�ேய தயா��க�ப�� இ�ெபா��க�� தர ேசாதைன 

 �ைறக� வ��ப��த�ப��.

9.2  அ�கக சா�ற���ைன வ��ப���த�
I ப�க��� உ��� ��ட� (PGS), ேத�ய அ�கக உ�ப��� ��ட� (NPOP) 

 ஆ�யவ��� �� சா��தைழ� ெப�வத�கான வ�கா��த�கைள,  

 அ�கக சா�ற��� அைம�� �வசா�க��� வழ���. உ�நா���  

 ேதைவ�ைன� ���� ெச�ய ப�க���  உ��� ��ட� 

 ஊ����க�ப��.

II சா��த� நைட�ைறைய எ�தா�க ஒ�ைற� சாளர �ைற 

 ெசய�ப��த�ப��. �வசா�க�� ப��,  சா�ற���, ��வான 

 தர�தள�ைத� பராம��த� ஆ�யவ�ைற இைணயதள� 

 �ல�  ேம�ெகா�வ�  ஊ����க�ப��.
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III தர�ப�ேசாதைனக�, சா�ற��� ஆ�யவ���கான தர�ைலக� 

 ஏ�ப��த�ப�� .

IV அ�ககசா�ற���� ப�ைய� ��த�ப��த, ேபா�மான ெதா����ப�  

 ப�யாள�கைள� ெகா��, மாவ�ட அள�லான சா�ற���  

 அைம�� பல�ப��த�ப��.

V ேசாதைன ம��� அள�����த ஆ�வக�க��கான 

 ேத�ய அ��கார வா�ய��� (NABL)  தர�ைலக�, அ��கார���ப� 

 மா�ல���   அ�கக  உ�ப��க�� தர�ைத ப�ேசா��பத�காக எ��ய 

 ����ெகா��  ப���  ஆ�வக�கைள  (Pesticide    Residue    A n a l y s i s 

 Laboratories)  ���த�  ஊ����க�ப��.

VI கா�நைட வள���, ேகா�வள���, ேத� வள���, �� வள���, காளா� 

 வள���, ப�ைம���� சா�ப� ஆ�யவ��� உ�ப��� 

 ெபா��க���� த��நா� அ�கக சா�ற���� �ைற�� (TNOCD) 

 சா�ற��� வழ�க�ப��.

9.3  �� அ���ைற�� ����ைம
I ����ண��, ப���, வழகா��த� ஆ�யவ���, �ய  

 உத�� ���க�   (SHGs) / உழவ�  ஆ�வல�  ���க� (FIGs), உழவ� 

 உ�ப��யாள�  அைம��க� (FPOs), உழவ� உ�ப��யாள� ��வன�க� 

 FPCs),  �வசா�க� ��டைம��க�, இைண�� �வசா�க� ேபா�றைவ 

 ெகா�ட  ��  அ�� �ைற  ஊ����க�ப��.

II மா�ல��� ஏ�கனேவ உ�வா�க�ப���ள மானாவா� �வசாய� 

 ���கைள அ�கக  ேவளா�ைம� ���களாக ேம�ப��த கவன�  

 ெச��த�ப��.

III ஆ�வ��ள  உழவ�  ஆ�வல����க� (F I G ) ,  உழவ� உ�ப��யாள� 

 ���க�  (F P G )    க�ட�ய�ப��    �ராம   அள��   இய�ைக 

 ேவளா�ைமைய  ேம�ப��த அவ�க��� உ�ய உத�க� 

 வழ�க�ப��.
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IV ப�� ��ட�ட�, ப�ைண அள�லான இ�ெபா��க�� உ�ப��, 

 அ�கக �ைளெபா��கைள ேசக��த�, தர� ���த�, பத�ப���த�, 

 ��ப�ட�, ேபா��வர��, ச�ைத�ப���த� ஆ�ய ெபா���க� 

 ���க�ட� ஒ�பைட�க�ப��.

V அ�கக உழவ�க��� உ�ய �ைல, அ�கவ�வா� ஆ�யைவ 

 �ைட�க� ெப�வத�காக ���க���� ��� ச�ைத�ப��த�� 

 ஊ����க�ப��.

VI ���க���� தயா��க�ப�ட ப�ைண இ�ெபா��க�, �ைதக�, 

 நட��ெபா��க� உபகரண�க� ஆ�யவ���� ஊ�க�ெதாைக 

 வழ�க�ப�வ�ட� ���க���� அ�கக இ�ெபா��க� ப���� 

 ெகா�வ� ஊ����க�ப��.

VII ���ய� தகவ�  அைம��  (GIS)  ம���  ெதாைலஉண�� (Remote 

 S e n s i n g )  அ��பைட�லான  �ராம  ��சா�����  ேபா�ற  ந�ன 

 ெதா����ப�க� வா�லாக �� அ��பைட�லான ேவளா� 

 ேமலா�ைம அைம�� பல�ப��த�ப��.

VIII த�யா� ��வன�க�, த��நா� �ைத ேம�பா�� �கைம (TANSEDA), 

 த��நா�  ேதா�ட�கைல வள���  �கைம (TANHODA)  வா�லாக 

 பார�ப�ய     அ�கக   �ைதக�,         இ�ெபா��க�,     நட�� ெபா��க�� 

 ெப�மள�லான  உ�ப��  ஊ����க�ப��.

IX ஏ��ம� ேநா�க�க��காக, ���க� �ல� ��ேயாக� ெதாட�க� 

 ஏ�ப��த�ப��. சா��ய��ள மாவ�ட�க�� ேதா�ட�கைல� ப��க� 

 உ�பட ப�� அ��பைட�லான ���க� உ�வா�க�ப��. 

X அ�ககேவளா� ���கைள ஒ���ைண�� அ�கக ேவளா� 

 ம�டல�க� உ�வா�க�ப��. �ராம��ர இைளஞ�க�, ப�ைண மக��, 

 மாணவ�க��� அ�ககேவளா�ைம ���த ப���ய��க�ப�� /  

 ����ண�� ஏ�ப��த�ப��.
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XI தா�ய  வ��,   உ�� உர� /  ப�ைண�க��  உர��ட�க�, 

 ப���க��கைள� �ளா��� இய��ர�, அ�வைட இய��ர�, �வன 

 வ�� ேபா�ற  ெபா�வான வள�க� / உைடைமகைள வ�டார அள�� 

 உ�வா��  ேம�ப��த,  ��ட�க� வ��க�ப�� ெசய� ப��த�ப��.

9.4  அ�கக ேவளா�ைம ப��ய ஆரா���, ேம�பா�, க��
I அைன��  ���ய ப��க��கான  அ�ககேவளா� உ��கைள 

 ேம�ப���வத�காக ேவளா� ஆரா���  ��வன�க�,     

 ப�கைல�கழக�களா� ஆ��க�  ேம�ெகா�ள�ப��.  இத�ட�,  

 ���த, �ைலயான, ��த� வ�வா� ஈ��� வைக�லான ���ய  

 அ�கக ேவளா�ைம� ெதா��க� உ�வா�க�ப��.

II ப�ேவ�  பார�ப�ய  அ�கக ேமலா�ைம நைட�ைறகைள அ��ய� 

 ��வமாக ச�பா��த�, அ�கக ேவளா�ைம�� ப�ேவ� அ�ச�க� 

 ப��ய உ�நா�� ெதா����ப� தகவ�கைள (Indigenous Traditional 

 Knowledge-ITKs) ஆவண�ப���த� ஆ�ய  ப�க� ேவளா� ஆரா��� .

 ��வன�க��� ப�கைல�  கழக�க��� ேம�ெகா�ள�ப��.

III தாவர இன�ெப��க� ெதா����ப�க� �ல� அ�கக சா�ப��� ஏ�ற 

 ��ய இரக�க� ���� ேவளா� ஆரா��� �ைலய�க��� 

 ப�கைல�கழக�க��� ெதாட��� ஆ��க� ேம�ெகா�ள�ப��.

IV ேவளா�   அ��ய�   �ைலய�க�   (KVK),   ஏைனய �கைமக�,  

 இைண�� �வசா�க� வா�லாக�� ேவளா�ைம ெதா����ப 

 ேமலா�ைம   �கைம�� (ATMA)  ���  ஒ���ைண�த  அ�கக 

 ேவளா�ைம�கான  வய�ெவ�� ப��க� நட�த�ப��.

V அ�கக ேவளா�ைமைய ஆத��பத�காக, உ�� உர�க�, ம��� 

 உர�க�, உ�� ����ெகா��க�,  உ��ய� க���பா��� கார�க� 

 ஆ�யவ��� ப�ைண அள�லான உ�ப��, ம��� ��ட�ப�ட 

 அ�கக ெபா��க��   உ�ப�� ஒ���ைண�த ேவளா�ைம 

 ஆ�யைவ ���� உழவ�க��� சா��த� ப���, ப��� ேபா�ற 

 ம�தவள ேம�பா��� ப���க� அ��க�ப��.
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VI அ�ககப��� ஈ�ப���ள ��கள� ப�யாள�க���, �க�ெப�ற 

 ��ேனா� ��வன�க� வா�லாக ஆ�ற� ேம�பா�, ப�ட��� 

 பயண�,   �ற� வள���� ப��� ஆ�யைவ வழ�க�ப��.

VII �ழ�ைதக�ைடேய அ�கக ேவளா�ைம, ப���� பா�கா�� ���த 

 ஆ�வ�ைத உ�வா�க�� அவ�க�� ��க��� அதைன அவ�க� 

 ெதாடர��, த��நா��� வா����ள ப��க�� உ�ள ப��க�� 

 அ�கக கா�க��ேதா�ட�க�, பழ�ேதா�ட�கைள அைம�பத�கான 

 �ைற  உ�வா�க�ப��. இத�ெகன, அர� ��வன�க�  �ல� 

 ேதைவயான  உத�� ��ட�க�  வ��க�ப��  ெசய�ப��த�படலா�.

VIII வா����ள ேவளா� க���க�, ப�கைல� கழக�க�� 

 வளாக�க�� �ைத வ��க�, �ைத� ப�ைணகைள� பராம��பத� 

 �ல�ந�ல தரமான �ைதகைள உ�ப�� ெச�� அ����ள 

 ப��க�� பய�ப���மா�  வழ��வ�  ஊ����க�ப��.

9.5 அ�கக ேவளா�ைமைய ேம�ப���வத�கான ��வன�கைள 

வ��ப���த�

I.  ேவளா�ைம, ேதா�ட�கைல, அ�கக சா�ற��� ஆ�ய �ைறக���ள 

 அ�கக����க� �ற�பட ஒ��ைண�க�ப��, அ�கக 

 ேவளா�ைமைய ஊ����ப�� ஈ�ப��த�ப��.

II.  அ�கக ேவளா�ைம�� �� ெகா�� வ�வத��  சா��யமான 

 ப��கைள க�ட�வத�� அைன�� மாவ�ட�க��� அ��பைட� 

 கண�ெக��� நட�த�ப��. உ�ப��� ெபா�� அ��பைட�லான 

 ���க��� ����ைம அ��க�ப��.

III. அைன��� ���னைர��  ���பாக, ெப�க�, பழ����னைர� 

 ெச�றைட�� வைக�� அ�கக ேவளா�ைம ���த ���� 

 �ர�ர�க�, ஆ�� ���க�, �ற�த நைட�ைறக�, ெவ���கைதக�, 

 காெணா�� பட�க�, �வெரா��க�, ஏைனய ����ண��� ெபா��க� 

 ஆ�யைவ தயா��க�ப��.
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IV. அ�கக ேவளா�ைம�� ந�ைமகைள ெபா�ம�க�ைடேய ெகா�� 

 ேச��பத�� வைலதள�க�, ச�க ஊடக�க� ஆ�யைவ 

 பய�ப��த�ப��.

V. ஒ�ெவா� மாவ�ட���� �����ட கால இைடெவ��� அ�கக 

 உண�� ���ழா�க� நட�த�ப��.

VI. அ�ககேவளா�ைமைய  ேம�ெகா�ள �வசா�கைள ஊ������ 

 வைக��  ெபா�  த�யா�  ��டா�ைம  �ைற  ( P u b l i c - P r i v a t e  

 Partnerships)  ஊ����க�ப��.

VII. ����� அ�கக வ��லான நக���ர ேவளா�ைம, மா��ேதா�ட�,  

 ஊ�ட�ச��� ேதா�ட� ஆ�யைவ ஊ����க�ப�� 

 ெபா�ம�க�ைடேய  எ���ெச�ல�ப��. 

VIII. அ�கக ேவளா� ஆ�வல�க�, ஏ��ம�யாள�க�, ஊ����பாள�க� 

 ஆ�ேயா� அ�கக ேவளா�ைமைய  ஊ������  நடவ��ைககைள 

 ேம�ெகா�வ�� ஈ�ப��த�ப�வா�க�.

IX. அைன�� ப��க�� பார�ப�ய நா�� �ைதகைள�  பா�கா�க 

 மா�ல அள�லான  ஒ�  மரப�  வ��  ��வ�ப��.

X.  அ�கக ேவளா� நைட�ைறக�, சா�ற���, ச�ைத�ப���த� 

 ஆ�யைவ ���� அ�கக �வசா�க��� வ�கா��வத�ெகன 

 த�யாக அ�கக ேவளா�ைம உத� ைமய�  உ�வா�க�ப��.

XI. ��ேபா�கான, ��ன� அ�கக �வசா�க�� அ�பவ�க� 

 ஆவண�ப��த�ப��  ெபா�  ஊடக�க� �ல�  பர�ப�ப��.

XII. வ�டார அள�� மா�� அ�கக� ப�ைணக� உ�வா�க�ப�� 

 அர��ப�ைணக���  த�யா�  ப�ைணக���  பராம��க�ப��.

XIII. அ�கக இ�ெபா�� உ�ப��யாள�க�, உண� பத�ப���பவ�க�, 

 அ�கக� ெபா�� வ��தக�க� ஆ�ேயா��� வ��க�, நபா�� ேபா�ற 

 ��வன�க� வா�லாக  ���த�  அ��க�ப��.
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XIV.  ெவ��கரமான அ�கக �வசா�க�� ெவ��� கைதக� 

 ச�பா��க�ப��, அைவ ப���ைகக� ம��� ப�வ  இத�க��  

 ெதாட��� ெவ��ட�ப��.

XV.  ேவளா�  ெதா����ப  ேமலா�ைம �கைம (A T M A ) ,  �ற 

 மா�ல -  ம��ய ��ட�க�ட� ஒ��ைண�க�ப�� ஊ�����  

 நடவ��ைகக� ேம�ெகா�ள�ப��.

XVI.  அ�கக சா�ற���� �ைற�� இைணயதள�� ெதாட��ைடய �ற  

 இைணயதள�க�� வ���ட�ப��.

XVII.  அ�கக �ைளெபா��க�� ��ர க�கா��� /  �ைற�ப���த� 

 ெதாட�க�ப��.

9.6.   அ�க வா����ள ப��க�, அ�க வா����ள மாவ�ட�க�� 

கவன� ெச���த�  
I ஒ� �����ட மாவ�ட��� அ�க அள�� சா�ப� ெச�ய�ப�� 

 �����ட ேவளா� ப��க�, ேதா�ட�கைல� ப��க� �� ெதா���  

 அ�� �ைற�� கவன� ெச��த�ப��. 

II  �����ட ப��கைள வா�வாதாரமாக�  ெகா���ள �வசா�க� 

 மாவ�ட�க�� அைடயாள� காண�ப��, அவ�க� அ�கக 

 ேவளா�ைம�� ஊ����க�ப�வ�. 

III �����ட அ�கக ேவளா� ெபா��� உய��த �ைள�சைல 

 �ரான தர��ட� எ��வத�கான �ய��க� ேம�ெகா�ள�ப��. 

IV இய�பாகேவ அ�கக சா�ப� �க�� ப��க�, மானாவா�� ப��க�   �� 

 கவன� ெச��த ஏ�வாக �த�க�டமாக, வா���க�, �ல�பர�� 

 ஆ�யவ��� அ��பைட�� �ல மாவ�ட�க� ேத�� ெச�ய�ப��.  

 �த��ள மாவ�ட�க� ப��ப�யாக ேத�� ெச�ய�ப��. 
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9.7. ச�ைத இைண��க�, ஏ��ம� வா���கைள உ�வா��த�:
I இைணயதள� வா�லாக�� ேநர�யான அைம��க� வா�லாக�� உ�ய  

 ேநர��� ச�ைத ��ண��ைன வழ��வத� �ல� �வசா�க� 

 அ�க  பய� ெப�வா�க�.

II ெவ��கரமான, ந�பகமான அ�கக உ�ப��� ெபா�� ேசக��ேபாைர 

 ஊ����பத� வா�லாக  ச�ைத வா���க� �வசா�க�� ப�ைண 

 அள�� �ைட�க�ெப��.

III அ�கக�  ெபா��க� �தான ஏ��ம�� ெகா�ைகக�, நைட�ைறக� 

 ���� உழவ�க���� அ�வல�க���� ப��� அ��க�ப��.

IV ம���� ���த� ைமய�க�, பத�ப���த� ைமய�கேளா� அ�கக� 

 ெதா���கைள இைண�ப� ஊ����க�ப��

V மா�ல அள�லான அ�கக� க�கா��க� ெதாட��� நட�த�ப��.

VI மாநகர�க�, நகர�க�� அ�கக ��பைன �ைலய�கைள 

 அைம�பத��� சா��யமான ��ட�க���,  நபா�� வ�� ேபா�ற 

 ெபா�  ���த� �கைமக� �ல� கட� ெபற வ� வைக ெச�ய�ப��.

VII �� -வ�க�, இைணயதள�/வைல �வர� ப�க�, ேத�ய 

 ��ன� ேவளா� ச�ைத (e N A M ) ,  ைகேப� ெசய�க� - ச�ைத�  

 தள�க�,  இைணயவ�� ச�ைத ேபா�ற �ள�பர, ஊ�����  

 நடவ��ைகக� வா�லாக அ�கக�  தயா���கைள� ச�ைத�  

 ப���வத�கான வா���க�� ஆதர� அைம��� உ�வா�க�ப��.

VIII �க�ேவா� ேதைவ�� ஏ�றவாறான ெவ��கரமான மா��க� ெப�ய 

 அள�� ஏ���ெகா�ள�ப�� ெசய�ப��த�ப��. ��ேனா��ய  

 ம��� ��ேனா��ய  இைண�� உ��க� ��ேயாக� ெதாட�� 

 ஒ��ைண�க�ப��. 
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IX மா�ல� ப�கைல�கழக�க�, க���க�, �ற ��வன�க� 

 ஆ�யவ��� சா��யமான அ�கக� ��ட�கைள� பர��வத�கான 

 வ�க உ�வள�ைமய�க�(Incubation Centres) ��வ�ப��.

X அ�கக� ெபா��க�� �ல�ைத அ�த� (Traceability),  அவ�ைற� 

 ச�ைத�ப���த� ஆ�யவ��� ேம�ப�ட �ைல�ப�� (Block Chain), 

 ��ன�� ெபா��க�� இைணய�(I n t e r n e t  o f  T h i n g s )  ம��� 

 ெசய�ைக ��ண�� (Artificial Intelligence) ெதா�� ��ப�க� 

 உ�வா�க�ப��� பய�ப��த�ப��.
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10.  ���கைள அைம�த�
I உய��ைல� �� :
 அ�கக ேவளா�ைம� ெகா�ைக, அத� �ைல ஆ�யைவ ���� 

 �ரா�� ெச�வத�காக அர� தைலைம� ெசயல� அவ�க� தைலைம��,  

 அர� அ�வல�க�, �ற ��வன�க�� அ�வல�கைள 

 உ���ன�களாக�  ெகா�ட  உய��ைல� ��  ஒ�� அைம�க�ப��.

II  வ�கா��த� ��: 
 அ�கக ேவளா�ைம� ெகா�ைகைய ெசய�ப���வைத��,  

 ��ட�கைள இ�� ெச�வைத�� க�கா��க, ேவளா� உ�ப�� 

 ஆைணய� ம��� அர� ெசயல�, ேவளா�ைம- உழவ� நல��ைற 

 அவ�க� தைலைம�� வ�கா��த�  ��  ஒ��  அைம�க�ப��.

III மாவ�ட அள�லான �� :
 மாவ�ட ஆ���தைலவ� தைலைம�� ப�ேவ� �ைற ம��� 

 ��வன�க�� அ�வைலகைள உ���ன�களாக� ெகா�ட  மாவ�ட  

 அள�லான �� அைம�க�ப��.

11.  ��� �ைம/ெபா���
 ேவளா�ைம, ேதா�ட�கைல, ேவளா� வ�க�, ேவளா�ைம� 

ெபா��ய�, கா�நைட பராம���, ��வள�, கத� ம��� ���� ேபா�ற 

அைன��� �ைறக�� ெதாட��ைடய ம��ய, மா�ல அர�� ��ட�கைள 

ஒ���ைண��, ஒ���ைண�த அ���ைற�� இ�ெகா�ைக 

ெசய�ப��த�ப��. 

12.  அ�கக ேவளா�ைம� ெகா�ைக�கான காலவர��
 இ�ெகா�ைக, இ� ���த அரசாைண ெவ��ட�ப�ட நா����� 

ெசய��� வ��. ஐ�� ஆ��க���� �ற� இ�ெகா�ைக �ரா�� 

ெச�ய�ப��.

29த��நா� அ�கக ேவளா�ைம� ெகா�ைக 



இைண��

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

அ�க வா����ள ப��க� அ�க வா����ள மாவ�ட�க�� கவன� ெச���த�

பார�ப�ய 

ெந� வைகக�

க���

��தா�ய�க�

பய� வைகக�

�ல�கடைல

ேத�கா�

மா�பழ�

வாைழ�பழ�

கா�

ப���

�ளகா�

ம�ச�

ேத�ைல

கா�க�க�

ெவ�காய�

�ள�

���ைக�கா�

ந�மண� ெபா��க�

ம���வ� 
ப��க�

���ேகா�ைட, ��வா��, நாக�ப��ன�, ����,  ஈேரா�, கட��, 

த�சா��, ��ெந�ேவ�, ம�லா��ைற, ��வ���

ஈேரா�, கட��, நாம�க�, ெபர�ப��, ����, க�ள�����

த�ம��, ேவ��, ��வ�ணாமைல, ����க�, ேசல�, 

ம�ைர, ������, க��

����ர�, �வக�ைக, கட��, க��, நாக�ப��ன�, 

���ேகா�ைட, கா���ர�

��வ�ணாமைல, ����ர�, ரா��ேப�ைட, ேவ��, 

நாம�க�,�வக�ைக, ெச�க�ப��, ���ப���

ேகாய�����, �����, ஈேரா�

���ண��, த�ம��, ேசல�, ����க�

க��யா�ம�, ����க�, ஈேரா�, க��, ேகாய�����,

 ������

ேகாய����� (ஆைனமைல), நாம�க� (ெகா��மைல),

����க� (ெகாைட�கான�), �ல��, ேத�

ராமநாத�ர�, ம�ைர, ேத�, ����க�, ������, 

���நக�, ெத�கா�

ராமநாத�ர�, ������, �வக�ைக

ஈேரா�, ேகாய�����, நாம�க�

�ல��, ேகாய����� (வா�பாைற)

ேத�, ேகாய�����, ஈேரா�, ���ண��, ேசல�

ெபர�ப��, அ�ய��

ேகாய�����, க��யா�ம�, நாம�க�, ��வ�ணாமைல

ஈேரா�, ம�ைர, ����க�, �வக�ைக, ேத�

க��யா�ம�, நாம�க�, ஈேரா�, ேத�, ����க�, ேகாய�����

����க�, ேத�

வ.எ� அ�க வா����ள மாவ�ட�க�ப��க�

30 த��நா� அ�கக ேவளா�ைம� ெகா�ைக 
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