
ேவளா% வளm


'ைதk கள,-யm/'ைத ைவpபகm


1ைண வ3p4 - 3


இய6ைக ேவளா% ',ஞா8 பாமய:


3.1 வ"p$% ேநாkகm 
	 1;டt1: ப>லரABl கலnEk ெகாllHm ஆ-Jயrகll ேவளா% வளm 3LtE 
ெதJnEk ெகாllவr. 'ைதகM: N: இOk3m அL'யைலQm அர-யைலQm 4JnEk 
ெகாllவr. 1ைணம:ற 3ழnைதகll, பllM 'TUைற நா;கMl, 'ைதகைளt 
ேதrnெதTtE, பllM>l 'ைதயகm ைவkகt Eைண 4Jவr. ம;3 உரt1: அL'யைலt 
ெதJnEk ெகா%T, ம;3 உரm தயாJkக உதXவr.


3.2 ,ைத  
- பைடpN: அைடயாளm 

       (வாYதZ: வ[உm வயl வள: அLயா:,

       \Y 3] உழவ: 'tE உ%டாஅA3 (4றm:230)

- ெதாடkகt163m U]Xk3m ஆன அைடயாளm

- உ>rpN: 3L_T

- நmNkைக>: அைடயாளm

- எ1rகால வாY': 1றXேகாl

- ப%பா;T அLXc bவ]கll

- உணXp பாEகாpN: ஆதாரm

- ஆறாm cதm


3.2.1 ப0ேபா"m ,ைதகll 

	 மர4வd ேவளா%ைம Uைறைம>l, 'ைத உழவrகM: ெபாEc ெசாtதாக இOnE 
வOBறE. பல f6றா%Tகளாக, உழவrகll தAகll ேதைவகll ம6gm 'OpபAகHk3 ஏ6ப 
f6gkகணkகான ப>rகைளQm, ஆ>ரkகணkகான வைககைளQm கவனமாக 
இனpெபOkகm ெசyE வOB:றனr. 


	 ெதாdlமய ேவளா%ைம, ேவளா% வjகUைற வOைகk3p N:னr, 'ைதகll 
த8யாr ெசாtEkகளாக மாLயE, உலகm UkவEm  ப:னா;T lgவனAகll ெதாdlm;ப 
U:ேன6றm எ:ற ெபயJl வjக க%TN]p4களாக 'ைதகைள மா6றm ெசyE, த8யாr 
lgவனAகM: ெசாtதாக 'ைதகைள U6gJைமயாk3B:றன.


	 'ைத ஆராyc-, ெபOkகm, சnைத ஆBய Eைற>l ஆ1kகm ெசntEB:றன. 
'ைதt Eைற>l அ1கJtE வOm த8யாr EைறகM: ஊTOவl, ச;டm, ெபாEk 
ெகாllைக க;டைமp4 ஆBயவ6Ll கTைமயான மா6றAகைள ஏ6பTt1 வOB:றன. உலக 
வrtதக அைமp4 (WTO) ம6gm UPOV (தாவர வைககM: பாEகாpN6கான ஒ:Lயm) ேபா:ற 
உலகளா'ய ஒpபnதAகll 'ைதகll ம6gm ெதாடr4ைடய ெதாdlm;பAகll qE அLXசாr 



ெசாtEJைமகைள (IPR) வழA3வத6கான ெபாEk ெகாllைககைளk ெகா%T வர 
உgpNனராக உllள நாTகைள வZQgtEB:றன.


3.2.2 ெப3m சnைத 
	 உ>Jrm ேமலான 'ைதகll இ:g ேவ;ைடயாடpபTB:றன. உலகm Ukைமk3m 
உllள 'ைதc சnைத>: ம1p4 ஏறtதாழ 50 NlZய: (ெபOmேபரா>ரm) அெமJkக 
டாலrகll ஆ3m, அதாவE இn1ய ம1pNl ஏறtதாழ [.3.5 ல;சm ேகா]கll. இ1l உllsr 
'ைத '6பைனகll வராE. இnதc சnைத ம1pNl Uதl 10 lgவனAகll 67 'kkகாT 
ம1pைபk ைகpப6LQllளன. அதாவE 34 ெபOmேபரா>ரm டாலrகll, அதாவE [. 2.5 ல;சm 
ேகா]கll. இnதc சnைத ெதாடrnE த8யாr ைககMl ேபாykெகா%ேட இOkBறE. இE 
இ:rm ஐnE ஆ%TகMl 90 'kkகாடாக மாற உllளE. 1970கMl 1000 ulZய: 
டாலrகll எ:ற அள'l இOnE அE இ:g இvவளX ெபJய ெதாைகயாக உOவாBQllளE.


3.2.3 அ78m உண;t த=சாr? 

- 1900கHk3p N:னr உலகm UkவEm உllள உழவrகll ஒ6ைறp ப>rc 
சா3ப]k3 மாLயதாl 75% 'ைதயாதாரAகll இழkகpப;Tllளன.


- 30% காlநைட இனAகll அdQm அபாயt1l உllளன; ஒvெவாO மாதUm ஆg 
இனAகll இழkகpபTB:றன.


- இ:g, உலB: 75% உணவானE 12 தாவரAகll ம6gm ஐnE 'லA3 
இனAகMZOnE ம;Tேம உOவாkகpபTBறE.


- உலகm க%டLnத உ%ணkw]ய தாவர வைககll 250000 Uதl 300000 வைர 
ஆ3m. அ1l 4% ம;Tேம ம8தrகளாl (150 Uதl 200 வைர) பய:பTtதpபTBறE. 


- இpேபாE அJ-, மkகாcேசாளm ம6gm ேகாEைம ஆBய x:g ம;Tேம, 
(கேலாJகll ம6gm 4ரதAகHk3) B;டtத;ட 60% பAகMkB:றன.


- 90% ேமலான ப>r வைககll உழவrகM: lலAகைள';T 
அp4றpபTtதpப;T';டன.

- 50% வளrp4 'லA3ll காணாமl ேபாy';டன

- உலB: UkBய 17 q:N]p ப31கll அளXk3 qLc bர%டpப;T';டன.

- ேவளா% ப:மயm ெபOm அcbgtதnk3 உllளாB>OkBறE.

ஆதாரm: 1BM. 


........................................................................................................


- உழவrகll ஆ%டா%T காலமாக நா;T வைக வளA3:றா y]tத 'ைதகைள 
உ6பt1, ேசup4, பJமா6றm ஆBய UைறகMl ெதாடrB:றனr. 

- இnத 'ைதகll b6gczழl இணkகm, ஊ;டcசtE, bைவ, மOtEவm, {வனm, 
எJெபாOll ம6gm Nற ேதைவகHk3 ஏ6றவாg உOவாkகpப;Tllளன. 

- இைவ 1றnத Uைற மகரnதc ேசrkைக ெசyயpப;ட வைககll

- அைனவOk3m B;டtத;ட இலவசமாக ெவMpபைடயாகk BைடkB:றன.




- உழவrகll, ஆ>ரkகணkகான ஆ%Tகளாக, இnத 'ைதகைள ஆyX ெசyE, 
அைடயாளm க%T, மா6LயைமtE, ப>J;T, bதn1ரமாக பJமாLkெகா%டனr, 

- இnத bதn1ரm பLkகpபTBறE.

இைத q;கேவ 'ைதk கள,-யAகll/ைவpபகAகll ேதைவ


......................................................................

பllMகMl 'ைத பLமா6ற அகAகll

'ைத ேதrX/பதpபTtதl அLX வளrtதl

'ைத ேசகJp4/பாEகாp4

'ைதp பJமா6றm


இAபB ஒ%D - தkகாE ,ைத 

அDவைட 
- பktத தkகாMைய எTtEk ெகாllள ேவ%Tm

- த8tத8யாக 3LpN;ட வைகp பழAகைள பLtEk ெகா%T 'ைத எTkக 
ேவ%Tm. 

- ஒேர ேநரt1l எlலா வைககைளQm ெசyயk wடாE. 'ைத கலnE 'Tm.


ெசயlIைற 
- தkகாM>: நTp வdயாக ெவ;], 'ைதகHட: w]ய சா6ைற ஒO 3Tைவ>l  
ேசகJtEk ெகாllள ேவ%Tm.

- தkகாM: அள'63 ஏ6ப -Lய/ெபJய 3Tைவகைள எTtEk ெகாllள ேவ%Tm.


- ஒO நlல Ej அlலE ]|} தாll ெகா%T x:g நா;கll x] ைவkக ேவ%Tm. 
சாg இgB'Tm.

- x:g நா;கll கdtE நlல yJl சா6ைறk கkவ ேவ%Tm.

- yJl Uைளkகாத ேலசான 'ைதகHm, wYமk கdXகHm ெவMேயL'Tm.


- அ1கpப]யான த%~ைர வ]க;] 'ைதகைள காBத E%T qE பரவலாக ஊ6ற 
ேவ%Tm. x:g Uதl நா:3 நா;கll lழZl காynத N:னr 'ைதகைள எTtE 
பt1ரpபTtத ேவ%Tm.

- ஒO க%ணா]k 3Tைவ>l 'ைதகைள இ;T x] ைவkக ேவ%Tm.

- y%ட காலm ைவkக ேவ%Tெம:றாl ம,சll �ll கலnE ைவkக ேவ%Tm


..................................................................


3.3 மL" உரm 

- ‘ஏJrm ந:றாm எO இTதl’ எ:g 2035 ஆ%TகHk3 U:4 வllHவp ெபOமா: 
wLQllளாr. எO எ:பேத ம;Bய ெபாOll எ:பதா3m. எO ப6Lய பல ெசy1கll 
ப%ைடt தuY இலkBயAகMl உllளன. ‘தாெதO ம:றAகll’ எ:ற ம;3 எO 
தயாJp4 இடAகll இOnEllளன.

- உரm த6சாrN: ப]kக;T

- ம;T உரm தயாJpபE கdைவ வளமாk3m மகtதான பj

- zழl பாEகாp4

- உடlநலp பாEகாp4




.............................................................................................................................


இOபதாm f6றா%]: இg1>l பbைமp4ர;->l ஈTப;ட உழவ8: வOமானm 
N:வOமாg ெசல'டpப;டதாக ஓr ஆyXk 3Lp4 ெதJ'kBறE.


ெசய6ைக ேவ1 உரt163m, 

cc- ெகாlZகHkகாக	 	 40%

எn1ரAகHkகாக	 	 	 20%

'ைதகHkகாக 	 	 	 15%

ேவளா%ைம 'Jவாkக 

ேவைலகHkகாக 	 	 	 10%

பாசனt163m 

3TmபcெசலXகHk3மாக 		 15%


	 ஓr உழவ: தனE ெசாnத ம%jேலேய, ப:னா;Tk 3mப8கHk3m, இn1யp 
ெபOUதலாMகHk3m ெகாtத]ைமயாக மாgB:றா: எ:பைத இnத ஆyX கா;TBறE. 
உழவ:, 'ைதகைளQm, உரAகைளQm, cc-kெகாlZகைளQm 3mபjகll wgB:ற 
'ைலkேக,  அவrகll ெசாlB:ற வைககைளேய வாAக ேவ%]ய ெநOkக]k3t 
தllளpப;Tllளா:. அEம;Tமlல தரகrகll க;டைள>Tm 'ைலkேக தனE 
'ைளெபாOைள '6க ேவ%Tm. இnத f6றா%]nm இE ெதாடOமானாl உழவ: 
த6ெகாைல ெசyவைதt த'ர ேவgவd>lைல. அ%ைம>l ப1வான உழவrகM: 
த6ெகாைலகll இைத உg1 ெசyE வOB:றன. 


1 ம% ம;ைக 'Om4BறE

2 உரm உllsr yr ஆதாரAகைள 4tE>r ெபறXm வ]க;] �yைமpபTtதXm 
உதXBறE

3 �yைமயான ெபOAகடlகll

4 உரm ம% அJpைபk க;TpபTtEBறE

5 பbைம இlல வMயAகைளk 3ைறkBறE

6 வMம%டலt1l இOnE காrபைன எTtE q%Tm தைர>l ைவkBறE!

7 ம;3 உரm கdைவ அp4றpபTtEm ெசலைவk 3ைறkBறE

8 உணXk கdXகll ம1p4ukக வளமாBறE

9 உழவrகHk3 உ6பt1c ெசலXகைளk 3ைறkக உதXBறE

10 \;]l உணXc ெசலைவk 3ைறkBறE

11 அ1க ேவைலகைள உOவாk3BறE

12 அபாயகரமான 3pைப ேமTகைளk 3ைறkBறE

13 ஆேராkBயமான உணைவ உOவாk3BறE

14 வnவான உணX அைமp4கைள உOவாk3BறE (நலமான உணXc சABZ)

15 y]tத/த6சாr4 வாY'யnk3 வdயைமkBறE


3.3.1 மL" உரtN% அ0,யl 

	 ம;கா3தl எ:பE இய6ைகயான ஒO lகYX. இறnத உ>rமp ெபாO;கைள 
m%�>rகll -ைதtE ம%�k3 வளm தரkw]ய ம;ைகt தOB:றன. ஆனாl இnத 
Uைற>l ம;3 உOவாவத63 uக y%ட நா;கll N]kB:றE. UதZl m%�>rகll 
-ைதk3m பjையt ெதாடA3B:றன. N:னr c,சாளAகHm 4ேரா;டாேசாவாkகHm 



அதrட: ேசrnE ெகாllB:றன. f6gkகாZகll எனpபTm cரா: வைககHm, 
அ>ரkகாZகll எனpபTm மரவ;ைடகHm, வ%TகHm ம%4kkகHm ெபJய 
உடலAகைளt க]tE -g-g E�k3 களாk3B:றன. இைவ m%�>rகHk3 
ஏ6றவாg மாgB:றன.


	 m%�>rகHkகான அ]pபைட உணX காrப: எனpபTm கJமp ெபாO;கHm, 
ைந;ரச: எனpபTm ெவ]யUm ஆ3m. கJயானE ஆk-ச: ஏ6றm அைடnE ஆ6றைலk 
ெகாTkB:றE. ைந;ரச: அuேனா அuலAகைளk ெகாTkB:றE. இைவதா: 4ரதc 
சtைத தOB:ற அ]pபைடp ெபாO;களா3m. ம;காவத63 uகc -றnத கJ/ைந;ரச: 
'kkகா;டளX 30:1 எ:பதா3m. அதாவE ஒO பA3 ைந;ரச: இOk3மா>: 30 பA3 
கJைய m%�>rகll -ைதtEk ெகாTkB:றன. uகc -றnத Uைற>l ம;3 உOவாக 
ஏ6ற கJ/ைந;ரச: அளX 25 Uதl 35 எ:Bறவைர>l இOkகலாm.


3.3.2 ெபாOவான ந%ைமகll 

1. பண,யl வைகQl 
ேவ1 உரAகHk3c ெசல'Tm பணm ucசமாB:றE 

ஒvெவாO மா;]l இOnE Bைடk3m சாணm ஆ>ரk கணkகான [பாyகைளt 
தOBறE  

'ைளcசl இர;]p4 அlலE UmமடAகாBறE 

ேவைலவாypN:ைம, அைர3ைற ேவைலவாyp4 ேபா:றைவ சJெசyயpபTB:றன.


2. R;லைகp பாOகாtதl 
ெதாடrnE இய6ைக உரtைத அMpபதாl ம% q%Tm வளm ெபgBறE. 
ம%ணJமானm தTkகp பTB:றE. lலமானE lைறய yைரp N]tE ைவtEk 
ெகாllBறE.


3. வளைமயாதl 
மkகHm,'லA3கHm, bைவயான நலமான உணைவp ெபgB:றனr.


4. உடlநலm  
கdXகHm, 3pைபகHm ெதாடrnE ம;3 எOவாக மாgவதாl வMம%டல Um, 
zழnm �yைமயாBறE. நகரm அழகாக மாgBறE. மாbபா;]l இOnE கா6g, yr, 
lலm �yைமயாBறE. மkகHm, 'லAககHm நலமாக வாழ U]Qm.


5. த=சாr? 
இn1ய நாT ேவ1 உர உJைமயாளr களான ெவMநா;T UதலாMகM: N]>l 
இOnE 'TபTm. உழவrகll தமk3t ேதைவயான எOைவ, தாAகேள ெசyQm ேபாE 
இைடt தரகrகMடm இOnE தpNtE த6சாrேபாT இயAக U]Qm.


6. பUபாLA வைகQl 
U1rnத காlநைடகHm பயrllளைவயாக மாgm. 3ழnைதp பOவt1ZOnE நமE 
வாYநாll UkவEm பா�;]ய தாy ேபா:ற மாTகைள ந:LQட: 
காpபவrகளாேவாm.


7. ேதVய நலm 



எ;Tk ேகா] ேபrகll ேவைல ெபgவாrகll. ஆ%]63 ஒO ல;சm ேகா] [பாy (ஒO 
NlZய:) B;Tm இதனாl வgைம, ேவைல>:ைம ஒdQm.


8. உலக அைமN  
ம;3 எO உOவாk3வத: வdயாக பரவl மயpப;ட, bர%டல6ற, த6சாr4llள 
அOைமயான 41ய சUதாயtைதk க;]ெயkpபலாm.


இAபB இரUA - மL" எ3 ெசyதl 
	 கdXp ெபாOllகைள lழnllள இடt1l ெகா%T வnE ேசrkக ேவ%Tm. y%ட 
3'யலாக கdXகைள அTkக ேவ%Tm. 3'யnk3 அ]>l கா6ேறா;டt16காக ேதAகாy 
உJtத ம;ைடகைளேயா, wழாAக6கைளேயா ஒO அTk3 ேபாட ேவ%Tm. N:னr U:னr 
ெசா:னEேபால ஒO அTk3 கdXகHm, ஒO அTk3 சாணUm அlலE சாணk கைரசnm 
ெதMtE வர ேவ%Tm. கைட- அTkைக கMம% ெகா%T c-'டலாm, அlலE சாk3 
ெகா%T x] ைவkகலாm. இpப]யாக 1றnத Uைற>l ம;3 ெசyய U]Qm.


****************


