
MODULE – 4  ప్రధాన రంటల వృది్ధ 

Module-4 

Growth performance of major agricultural commodities in Andhra Pradesh - production 

and processing trends in exports and imports of major agricultural commodities. 

 

ESSAY QUESTIONS & ANSWERS. 

 

ప్ర. 1. ఆంప్రప్రదేశ్ లో ప్రధాన వయ వసాయ ఉత్ప త్తుల వృద్ధిని తెలియజేయండి? 

ఆంప్రప్రదేశ్ లో ఆర్థకి వయ వసి్లో ప్రధానమైన వయ వసాయరంగం రాష్ట్రంలోని స్గం 

జనాభాకు పైగా జీవనాధారానిి  అంద్ధస్ు ంద్ధ. వష్టస్ు రర్థప్రమ, రంచదార, పొగాకు, 

వంటనూనెలు మొదలైన వయ వసాయాధార్థత్ రర్థప్రమలకు ముడి రదార్థరిాలు 

వయ వసాయరంగం స్రలయ్ చేస్ుంద్ధ. ఎగుమతి వ్యయ పారానికి స్ంబంధంచి కూడా 

వయ వసాయరంగం ముఖ్య  భూమికు నిరవ ర్థ ుస్ుంద్ధ. పార్థప్ామికరంగంలో ఉత్ప తిుయైన 

వస్ువులకు త్గిన డిమండ్ని  స్ృష్రంచటం, ప్రణాళికలు విజయవంత్ం కావటం అనేద్ధ 

చాలావరకు వయ వసాయరంగం రనితీరుపై ఆధారరడి ఉంద్ధ. 

భారత్దేరంతో పోలిి నప్పప డ్న ఆంప్రప్రదేశ్ లో రాష్ట్రం మొత్ుం సాగుభూమి 1995 

ుంచి 2001 స్ంవత్స రం నాటికి 8.4 ాత్ం ుంచి 7.2 ాత్ం త్గినిట్లలగా కనరడ్నత్తని ద్ధ. 

ఆంప్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వ్యటాు అఖిలభారత్సిాయితో పోలిి నప్పప డ్న 195556 

స్ంవత్స రంలో మొత్ుం నికర సాగుభూమి, నీటిపారుదల, సౌకరాయ లు కలిగింద్ధ. 12.5 ాత్ం, 

12.1 ాత్ంగా ఉంద్ధ. 2000-01 నాటికి అద్ధ 79 ాత్ం, 8.3 ాతానికి త్గినిట్లలగా తెలుస్ుంద్ధ. 

అదే కాలంలో రాష్ట్ర ఆహారధానాయ ల ఉత్ప తిు మొత్ుం ఆహార ధానాయ ల ఉత్ప తిులో పైన 

పేరొ్క ని  కాలంలో 8.1 ాత్ం ుంచి, 63 ాత్ం త్గినిట్లలగా లెకొ లు చెప్పు నిా యి. కరువు 

పీడిత్ ప్పాంతాలలో సాగయ్యయ  వయ వసాయనిి  మెటర సేదయ ంగా, సాగునీటి వస్త్తలు 

లేకుండా సాగించే అనిి  త్రహాల సేదాయ నిి  వరాాధార సేదయ ంగా ఇటీవల కాలంలో 

చెరప టం జరుగుత్తంద్ధ. ప్రధాన వయ వసాయరంటల ఉత్ప తిు (వయ వసాయ ఉత్ప త్తుల 

ప్రభావం):  

వయ వసాయ రంటలు ముఖ్య ంగా రండ్న రంటలుగా విభజంచారు. 

(a).ఆహారరంటలు : వర్థ, గోధుమ, త్ృణధానాయ లు, రప్పప ధానాయ లు ముఖ్య మైన 

ఆహార రంటలు. 

(b). ఆహారేత్రరంటలు: ప్రతిు, పొగాకు, జుము ముఖ్య మైన ఆహారేత్ర రంటలు. 

మనం సావ త్ంప్త్య ం పొంద్ధన నాటి ుంచి ముఖ్య మైన వరాాధార రంటలు వ్యటి 

ఉత్ప తిు సామరిాయ లు రర్థశీలించినప్పప డ్న వివిర దరలు కనిపిసాు యి. నూనెగింజలు 

ఉత్ప తిు గత్ యాభై స్ంవత్స రాలలో రటిరంప్ప అయింద్ధ. సాగునీటి లభయ త్ ఉని  భూముల 

విస్తుర ణం పెరగటం ఈ పెరుగుదలకు ఒక కారణం. రప్పప ధానాయ ల ఉత్ప తిు సామరిాయ నిి  

రర్థశీలిసేు కూడా ఇదే రర్థసి్థతి ఉంద్ధ. కొనిి  ముత్క ధానాయ లయిన మొకొ జొని , ఇత్ర 

త్ృణధానాయ ల ఉత్ప తిు ర్థసిాయి పెర్థగింద్ధ. వీటి పెరుగుదలకు స్ంకరజాతి విత్ునాలు 

అందుబాట్లలోకి రావడం ముఖ్య కారణం. మొత్ుం మీద వరాాధారంగా సాగయ్యయ  భూముల 

ఉత్ప తిు హెకారరుకు ఒక టుి  ఉంటే నీటిపారుదల సౌకరాయ లు ఉని  భూములలో మప్త్ం 

హెకారరుకు మూడ్న టుి లు ఉంద్ధ. 



ఇత్ర రంటల కింద ఉని  భూమి విస్తురాణనిి  వైాలయ ంతో పోలిసేు ముఖ్య ంగా 

ఆహారధానాయ లు రండించే భూమి వైాలయ ంలో పెరుగుదల గణనీయంగా ఉంద్ధ. 

ఆంప్రప్రదేశ్ లో రంటల తీరులో ప్కింద్ధ లక్షణాలు గుర్థుంచవచ్చి . అవి : 

(1) మొత్ుం సాగుబడి అయ్యయ  భూమిలో ఆహార రంటల భూమి ప్పాధానయ త్ 

వహిస్ుంద్ధ. 

(2) ఆహార రంటలలో రప్పప ధానాయ లు రండించే భూమి త్గిుదలలో ఉంట్లంద్ధ. 

(3) ఆహారేత్ర రంటల భూమి పెరుగుదలాత్ం, ఆహార రంటల కంటే ఎకుొ వగా 

ఉంద్ధ.  

వయ వసాయ ఉత్ప త్తులు: 

రంటలు 2010-11 2013-14 2016-17 kgs/Ha 

వర్థ 11825 11990 12033 

జొని లు 156 266 315 

స్జజలు 88 82 720 

మొకొ జొని  1889 2213 1944 

 

ఆహార, ఆహారేత్ర మొత్ుం రంటల విస్తుర ణం 2002 -03లో 73.22 లక్షల హెకారరల ుంచి 

ప్కమంగా పెర్థగి 2007-08 నాటికి 85.47 లక్షల హెకారరలకు పెర్థగింద్ధ. అయితే ఆ త్రావ త్ కొంత్ 

త్గినిట్లల తెలుస్ుంద్ధ. 2010-11 స్ంవత్స రంలో మొత్ుం రంటల విస్తుర ణం గర్థ్రంగా, 86.44 

లక్షల హెకారరలకు చేర్థంద్ధ. 2002-15 మరయ  కాలంలో మొత్ుం రంటల కింద్ధ భూమి విస్తుర ణం 

నిలకడగా లేక మరుప లు చెందుత్తని ట్లల ప్గహించవచ్చి . ఆహారేత్ర రంటల కింద  

భూమి  

విస్తుర ణంలో మరుప లే దీనికి కారణo. 

ఆహార రంటలైన వర్థ, గోధుమ, చిరుధానాయ లు, రప్పప ధానాయ ల కింద ఉని  భూమి, 

విస్తుర ణం, 2002-03లో, 47.91 లక్షల హెకారరుల ుంచి 2014-15లో 52.02 లక్షల హెకారరలకు 

చేరుకుంద్ధ. అంటే ఆహార రంటల కింద్ధ భూమి విస్తుర ణం స్గట్లన స్ంవత్స రానికి 31550 

హెకారరుల పెర్థగి ఈ 13 స్ంవత్స రాల కాలంలో 4.10 లక్షల హెకారరల వృద్ధిని నమోదు చేస్థంద్ధ. 

2002-2008 స్ంవత్స రాలలో ప్కమంగా పెర్థగిన ఆహార రంటల కింద్ధ విస్తుర ణం ఆ త్రావ త్ 

అనేక మరుప లు చెందాయి. 

ఆహార రంటల విస్తుర ణం కృష్ణణ , తూ.గోదావర్థ, ర. గోదావర్థ, గుంటూరు, కరి్న లు 

జలాల లోల  అధకంగా ఉంద్ధ. రాష్ట్రంలోని ఆహార రంటల కింద్ధ విస్తుర ణం మొత్ుంలో 54.11 ాత్ం 

ఈ అయిదు జలాల లోల  ఉంద్ధ. రాయలస్తమలోని మిగిలిన చితూు రు, కడర, అనంత్ప్పరం 

జలాల లో ఆహారరంటల విస్తుర ణం అత్య లప ంగా ఉంద్ధ. ప్పాంతాల వ్యరీగా విశ్ల లష్సేు రాష్ట్రంలో 

ఆహారరంటల కింద్ధ భూవిస్తుర ణంలో నాలుగవ వంత్తకంటే త్కొు వ రాయలస్తమలోనూ, 

75.56 ాత్ం కోసాు ంప్ర ప్పాంత్ంలో ఉని ట్లల తెలుస్ుంద్ధ. 

ఆహారధానాయ లు, చిరుధానాయ లు, రప్పప ధానాయ లు మొతాునిి  ఆహార రంటల 

మొర్థత్ుంగా రర్థగణిసాు రు. రటిరకలో వివరాల ప్రకారం రాష్ట్రంలో ఆహారధానాయ లు, 

చిరుధానాయ ల కింద ఉని  విస్తుర ణం మరుప లు చెందుతూ 2009-10లో 27.32 లక్షల హెకారరల 



ుంచి 2014-15 నాటికి 29.21 లక్షల హెకారరలకు పెర్థగింద్ధ. అంటే స్గట్లన ప్రతి స్ంవత్స రం 

ఆహారధానాయ లు చిరుధానాయ ల ఉత్ప తిు 2.54 లక్షల టుి లు పెర్థగింద్ధ. 

రప్పప ధానాయ లు కింద్ధ విస్తుర ణం 2009-10 ుంచి 2012-13 వరకు పెర్థగి ఆ త్రావ త్ 

త్గింిద్ధ. అయితే వీటి ఉత్ప తిు 2009-15 మరయ  కాలంలో త్కొు వ మరుప లు చెంద్ధనద్ధ.ఈ 

కారణాల వలల మొత్ుం ఆహార రంటల కింద్ధ భూమి విస్తుర ణంలో కూడ మరుప లు త్కుొ వగా 

ుని వని తెలుస్ుంద్ధ. అయితే ఆహారరంటల మొత్ుం ఉత్ప తిు స్గట్లన స్ంవత్స రానికి 

2.30 లక్షల టుి లు పెర్థగింద్ధ. 

నూనెగింజల కింద్ధ విస్తుర ణం 2010-15 మరయ  4.59 లక్షల హెకారరుల త్గింిద్ధ. అంటే 

స్గట్లన స్ంవత్స రానికి 0.92 లక్షల హెకారరుల త్గింిద్ధ. అయితే నూనె గింజల 'ఉత్ప తిు 2010-

15 మరయ కాలంలో చాలా మరుప  చెంద్ధన త్గినిట్లలగానే తెలుస్ుంద్ధ. 

హెకారరుకు నూనె గింజల ఉత్ప తిులో రాష్ట్ర స్గట్ల 1.05 టుి లుగా ఉండగా 

రాయలస్తమ స్గట్ల 0.49 టుి లు, కోసాు ంప్ర స్గట్ల 3.75 టుి లుగా ఉంద్ధ. ఈ 

వయ తాయ సాలకు భూసారం, నీటిపారుదల సౌకరాయ లలోని వయ తాయ సాలే కారణమని 

చెరప వచ్చి . 

రాష్ట్రంలోని మొత్ుం రప్పప ధానాయ ల విస్తుర ణంలో 60.0 ాత్ం కోసాు ంప్రలోనూ, 40.0 

ాత్ం రాయలస్తమలోనూ ఉంద్ధ. అయితే మొత్ుం నూనె గింజల విస్తుర ణంలో దాదాప్ప 23.0 

ాత్ం రాయలస్తమలోనే ఉంద్ధ. ఈ వి్యాలు బటిర ఆహారధానాయ ల విస్తుర ణంలో 

కోసాు ంప్రప్పాంత్ం, నూనెగింజల విస్తుర ణంలో రాయలస్తమ ప్పాంత్ం విశి్రత్లు కలిగి 

ఉనాి యి. 

ఆంప్రప్రదేశ్ లో రంటల తీప్వత్, రంటల తీరు : 

నిరీణత్ భూవిస్తుర ణంలో స్ంవత్స రంలో ఎనిి సారుల ఒక రంటు రండించారో తెలిపే 

సూచీని రంటల తీప్వత్ అంటారు. నిర్థి్ ర కాలంలో వివిర రంటల కింద ఉని  భూమి 

విస్తురాణనిి  తెలియచేయడానిి  రంటల తీరుగా చెరప వచ్చి . దీరఘకాలంలో వివిర రంటల 

కింద భూవిస్తుర ణంలో వచేి  మరుప లు కూడా రంటల తీరు తెలియజేస్ుంద్ధ. 2009-16 

మరయ  ఆంప్రప్రదేశ్ వయ వసాయ రంగంలో రంటల తీప్వత్, రంటల తీరు వివరాలు ప్కింద్ధ 

రటిరకలో చూరబడాాయి. 

ఆంప్రప్రదేశ్ లో రంటల తీప్వత్, రంటల తీరు సూచీ స్ంఖ్య లు 

స్ంవత్స రం నికరసాగు 

విస్తుర ణం 

రంటల 

తీప్వత్  

రంటల తీరు హెకారరుకు 

ఉతాప దకత్ 
2009-10 93.39 98.34 88.18 106.66 

2010-11 103.64 100.75 110.27 99.71 

2011-12 99.91 96.26 98.25 102.20 

2012-13 98.37 96.99 94.46 104.15 

2013-14 99.83 98.03 101.87 112.33 

2014-15 94.65 97.05 91.79 121.41 

(Source : Base year 2007-08 Statistical Abstract of AP.) 

2010-2011 సంవత్స రంలో సాగు విస్తరీ ణం, పంటల తీవ్వత్ ఎక్కు వగా ఉండి. పంటల తీరు 

కూడా బాగా మారుు  చెంద్ధనట్లల తెలుస్ుంద్ధ. అయితే 2010-11 లో హెకారరుకు రంటల 



ఉతాప దకత్లో త్గిుదల కనిపిస్ుంద్ధ. అంటే రంటల తీప్వత్ పెర్థగితే ఉతాప దకత్ 

త్గిుత్తందనే భావన కలుగుత్తంద్ధ. 

 రంటల తీరుతెుి లు ప్రభావిత్ంచేసే అంాలు : 

రంటల తీరుతెుి లు సాధారణంగా ప్రకృతి స్థదిమైన కారకాలు (ఉదాహరణకు 

వరంా, శీతో్ణసి్థతి, భూసారం) నిరణయిసాు యి. వీటితోపాట్లగా సాంకేతిక కారకాలు కూడా 

రంటల తీరు తెుి లు ప్రభావిత్ం చేసాు యి. 

1. స్హజస్థదిమైన లేదా ప్రకృతిస్థదిమైన అంాలు : భూమి స్వ భావం, శీతో్ణసి్థతి, 

వరపా్పనిటి రర్థమణం మొదలైన వ్యటిని ప్రకృతి స్థదిమైన కారకాల కింద చెరప వచ్చి . ఆ 

కారకాలు ఒక ప్పాంత్ంలోని రంటల తీరుతెుి లు ప్రభావిత్ం చేసాు యి. 

2. చార్థప్త్క అంాలు: మనవుని అవస్రాల దృష్ణర య , వయ వసాయదారుని సామరియ ం దృష్ణర య  

లేదా ప్రతేయ కంగా అుకోకుండానే కొనిి  దాబిాల ుంచి ఒకే రకమైన లేదా వివిర రకాల 

రంటలు రండించటం వయ వసాయదారులకు ఆనవ్యయితీగా ఉండవచ్చి . 

3. సాంఘికాంాలు: సాంఘిక వ్యతావరణం, స్ంప్రదాయాలు, ఆచారాలు కూడా కొంత్ 

మేరకు రంటల తీరు తెుి లు ప్రభావిత్ం చేసాు యి. ఈ అంాలు వయ వసాయదారులు 

ప్పరాత్న రదిత్తలు ఉరయోగించి సాంప్రదాయిక రంటలు ఎకొు వగా రండించేందుకు 

దోహదం చేసాు యి. 

4. ఆర్థకిాంాలు: రంటల తీరుు నిరణయించే అంాలలో రరలు, ఆదాయాలు, కమత్ం 

రర్థమణం, ఉతాప దకాల లభయ త్ మొదలైన ఆర్థకిాంాలు నేటి ఆధునిక స్మజంలో 

ప్రధానపాప్త్ వహిస్ునిా యి. వయ వసాయ రంటల రరలు, వయ వసాయదారుల ఆదాయాలు, 

వివిర రంటల సాగులో లాభదాయకత్, ఒకొొ కొ  రంటసాగులో ఎదురయ్యయ  న్రభయం, 

కమత్ం రర్థమణం మొదలైన అంాలు రంటల తీరుతెుి లు ప్రభావిత్ం చేసాు యి. 

5. ప్రభుత్వ ం విధానం: వివిర రంటలకు స్ంబంధంచిన ప్రభుత్వ  విధానాలు, 

ఎగుమత్తలు, రుి లు, స్బ్సస డీలు, ఉతాప దకాల స్రలయ్, రరరతి స్రలయ్ కు 

స్ంబంధంచిన ప్రభుత్వ  విధానాలు చాలా వరకు రంటల తీరుతెుి లు ప్రభావిత్ం 

చేసాు యి. 

ప్ర. 2. వయ వసాయరంగంలో ఉత్ప తిు, ప్పాసెస్థంగ్, మరొ టింగ్ మర్థయు ఎగుమత్తల 

ధోరణులలో వచ్చి చ్చని  మరుప లు వివర్థంప్పము. 

అనాద్ధగా భారత్దేరం వయ వసాయక దేరం. అయితే వ్యరు వయ వసాయముు 

జీవనాధార కారయ కలారంగానే భావించారేగాని లాభము స్ంపాద్ధంచగల వ్యణిజయ  

కారయ కలారంగా రర్థగణించలేదు. కానీ సావ త్ంత్ర్రాయ నంత్రము మన వయ వసాయరంగంలో 

ఉత్ప తిు, వ్యటి ప్పాసెస్థంగ్, మరొ టింగ్ మర్థయు ఎగుమత్తల ధోరణులలో అనేక 

మరుప లు చోట్ల చేస్కుని వి. 

A. వయ వసాయరంగ ఉత్ప తిులో మరుప లు: అనేక స్ంవత్స రాలపాట్ల ఆహార రంటల 

ఉత్ప తిుకి ప్పాధానయ త్నిచిి న మన వయ వసాయరంగం నేడ్న వ్యణిజయ  రంటల ఉత్ప తిుకి, 

రశుపో్ణ, పాడి రర్థప్రమ, రట్లరప్పరుగుల పెంరకం, గొప్రల పెంరకం వంటి వయ వసాయ 

అుబంర కారయ కలాపాల రటల ఆస్కి ుని చూప్పత్తని ద్ధ. ప్రభుత్వ ం గూడా వ్యణిజయ  

రంటలైన రతిు, చెరకు, జనము, నూనెగింజలు, ఉదాయ న రంటలు రండించే రైత్తలకు 

కనీస్ మదిత్త రరలు, సేకరణ రరలు ప్రకటించ్చట దావ రాు ఆధునిక వయ వసాయ 

రదిత్తలు, నూత్న వంగడాలు, రరరతి సౌకరయ ం కలిప ంచ్చట మొ॥న విధాలుగా 



స్హాయమునంద్ధంచ్చచ్చనాి రు. చిని , స్ని కారు రైత్తలుగూడా నేడ్న ఆహారరంటలు 

రండించ్చటకు బదులుగా వ్యణిజయ  రంటలు రండించడం రటల మొగిు చూప్పచ్చండ్నటచే 

వయ వసాయరంగంలో కూడా వ్యణిజయ  ధోరణులు పెర్థగిపోవుచ్చని వి. 

B. వయ వసాయరంగ ఉత్ప త్తుల ప్పాసెస్థంగ్ ధోరణులలో మరుప లు : చాలా వయ వసాయ 

ఉత్ప త్తులు నేరుగా వినియోగించ్చకోలేము. వ్యటిని వివిర ప్రప్కియలు, రదిత్తల దావ రా 

వినియోగానికి అువుగా మరుి కోవలయుు. ఈ ప్రప్కియనే "ప్పాసెస్థంగ్” (Processing) 

అందురు. ఉదా॥కు వర్థధానయ ముు బ్సయయ ంగా, నూనెగింజలు వంటనూనెగా, చెరకు 

ుండి రంచదార లేదా బెలలం, రతిు ుండి నూలు తీయుట మొ||న ప్రప్కియలు 

"ప్పాసెస్థంగ్" అందురు. ఈ ప్పాసెస్థంగ్ ప్రప్కియలో గూడా నేడ్న అనేక మరుప లు చోట్ల 

చేస్కొుచ్చని వి. ఉదా : కు రండల రసాల త్యారీ, రచి ళ్ళ  త్యారీ, బంగాళాదుంరల 

ుండి చిప్సస  త్యారుచేయుట, రంచదార కరాా గారము ుండి మొలాస్థస్ వంటి 

ఉరరదారిాలురయోగించి ఆలొ హాలు, స్డాగాయ స్, రశువుల దాణా త్యారీ, చెరకు 

పిపిప ని, వర్థగడినాి పాయ కింగ్ అటర పెట్టరల త్యారీకి, త్వుడ్న ుండి వంటనూనె తీయుట 

మొ||న నూత్న పోకడల వలన రైతాంగము త్మ ఆదాయాలు 

పెంచ్చకొనగలుగుచ్చనాి రు. 

C. వయ వసాయ ఉత్ప త్తుల మరొ టింగ్ ధోరణులలో మరుప లు : వయ వసాయ మరొ టింగ్ 

లోని వివిర దరలు కలుప్పకొని ప్రస్ుత్ రరల వది రైత్తలు త్మ ఉత్ప త్తులు విప్కయించే 

ప్రప్కియ వయ వసాయమరొ టింగ్ అందురు. 

పూరవ ం రైత్తలు త్మ ఉత్ప త్తులు త్మ త్మ ప్గామలలోు, దగరిలోుని  రటరణ 

కేంప్దాల మరొ ట్ లోు, మండలాలలోు, స్ంత్లలోు విప్కయించేవ్యరు. చాలా 

స్ందరాా లలో రైత్తలు వ్యయ పారులు, దళారుల మోసాలకు గురై గిట్లరబాట్ల రరలు 

పొందలేకపోయ్యవ్యరు. అయితే నేడ్న వయ వసాయ మరొ టింగ్ ప్రప్కియలో గూడా అనేక 

మరుప లు చోట్లచేస్కొుచ్చని వి. రైత్తలకు గిట్లరబాట్ల రరలు లభంరచేయుటకు 

ప్రభుత్వ ం నియమబదిమైన లేదా ప్కమబదిమైన మరొ టలు, స్హకార విప్కయ స్ంఘాలు 

నెలకొలుప చ్చని ద్ధ. ఆంప్రప్రదేశ్ వంటి రాష్టష్ణరలు “రైత్త బజారల" ఏరాప ట్ల చేస్థనవి. వీటి 

వలన రైత్తలకు, వినియోగదారలకు లాభం కలుగుచ్చని ద్ధ. అదే విరంగా "ఒరప ందప్ప 

వయ వసాయం” (contract farming) ప్రప్కియు కొనిి  వయ వసాయాధార్థత్ రర్థప్రమలు 

అుస్ర్థంచ్చచ్చని వి. ఇటీవలి కాలంలో ప్రభుత్వ ం "-మరొ టింగ్ విధానానిి  

ప్పోత్స హించ్చచ్చని ద్ధ. 

D. వయ వసాయ ఉత్ప ర్థత్తుల ఎగుమత్తల ధోరణులలో మరుప లు: చాలా కాలం వరకు 

భారత్దేరప్ప ఎగుమత్తలలో ముడిరతిు, పొగాకు, స్గంర ప్దవ్యయ లు, కాఫీగింజలు, టీ ఆకు 

మొ॥న వయ వసాయ స్ంబంధత్ ముడి వస్ువులు ప్రధాన పాప్త్ వహించేవి. 

కానీ నేడ్న వయ వసాయ వస్ువుల ఎగుమత్తల ధోరణులలో గూడా మరుప లు చోట్ల 

చేస్కుని వి. ముడిరదారిాలకు బదులుగా వ్యటితో ఉత్ప తిు చేయబడిన నూలు వష్టసాు లు, 

స్థగరట్లల, రంచదార, కాఫీ పొడి, టీపొడి, బ్సయయ ం, రస్ప్ప, కారం, యాలుకలు, లవంగాలు, 

జీడిరప్పప , రండలరసాలు, రచి ళ్ళళ  మొ||న పూర్థుగా త్యారైన వయ వసాయ ఉత్ప త్తులు 

ఎగుమతి చేయబడ్నచ్చని వి. దీని వలన రైత్తలకు అధక ఆదాయం వచ్చి టయ్యగాక 

ప్రభుతావ నికి విలువైన విదేశీ మరక ప్దవయ ం గూడా స్మకూరుత్తని ద్ధ. 



ఈ విరంగా మన వయ వసాయ ఉత్ప తిు, ప్పాసెస్థంగ్, మరొ టింగ్ మర్థయు 

ఎగుమత్తల ధోరణులలో అనేక మరుప లు చోట్లచేస్కొుచ్చని వి. 

ప్ర. 3. ఆంప్రప్రదేశ్లల  వయ వసాయ ఉత్ప త్తుల ప్పాసెస్థంగ్ ప్రప్కియలో వచిి న ధోరణులు 

వివర్థంప్పము. 

వయ వసాయ ఉత్ప త్తుల మరొ టింగ్ లో ప్పాసెస్థంగ్ (Processing) ప్రప్కియ ఒక 

విభాగము. అనేక వయ వసాయ ఉత్ప త్తులు నేరుగా వినియోగించ్చకోలేము. వీటిని వివిర 

ప్రప్కియలు, రదిత్తలు దావ రా వినియోగానికి అువుగా మరుి కోవలయుు. ఈ ప్రప్కియు 

"ప్పాసెస్థంగ్" అందురు. ఉదా : కు వర్థ ధానయ ముు బ్సయయ ముగా, నూనెగింజలు 

వంటనూనెగా, రప్పప ధానాయ లు వినియోగానికి అువుగా, చెరకుు రంచదార లేదా 

బెలలముగా, రతిు ుండి దారము తీసేదానిని వష్టస్ుముగా మరిే  ప్రప్కియు ప్పాసెస్థంగ్ గా 

పేరొ్క నవచ్చి ు. ఈ ప్పాసెస్థంగ్ ప్రప్కియలో అనేక నూత్న ధోరణులు గూడా ప్రవేశించినవి. 

వయ వసాయ ఉత్ప త్తులు అవి రండిన ర్నరంలో అనగా ముడి రదారిాలుగా 

విప్కయించినచో అట్లవ్యటిని రండించిన రైత్తలకుగాని, ప్రభుతావ నికిగానీ త్గినంత్ 

ఆదాయము లభంచదు. కుక రైత్తల ఆర్థకి రర్థసి్థత్తలుగానీ, ప్రభుత్వ  ఆర్థకి 

రర్థసి్థత్తలుగానీ మెరుగురడవు. అందువలన సారయ మైనంత్ మేరకు వయ వసాయ 

ఉత్ప త్తులు వినియోగ వస్ువులుగా మరుప  చేయగల ప్పాసెస్థంగ్ రర్థప్రమలు ఏరాప ట్ల 

చేసే విరంగా ప్రభుత్వ ం చరయ లు తీస్కోవలయుు. బ్సయయ ం మిలులలు, రంచదార 

మిలులలు, నూనె మిలులలు, బటరల మిలులలు, జనరనార మిలులలు ప్పోత్స హించడంతో 

బాట్ల ప్రభుత్వ ం రట్లరవష్టసాు ల త్యారీ, రచి ళ్ళ  త్యారీ, రండలరసాల త్యారీ, చ్చటరలు, 

బీడీలు, స్థగరటల త్యారీ, బంగాళాదుంరతో చిప్సస  త్యారుచేయుట మొ॥న అనేక నూత్న 

వయ వసాయ ప్పాసెస్థంగ్ ప్రప్కియలు ప్పోత్స హించవలయుు. ఆ విరంగా చేస్థనచో 

వయ వసాయరంగం ుండి ప్రభుతావ నికి అధకాత్ం ఆదాయం స్మకూరుటయ్యగాక రైత్తల  

ఆదాయాలు గూడా పెర్థగి వ్యర్థ జీవన ప్రమణం, పొదుప్ప చేసే రకి ు, పెట్లరబడి పెటేర రకి ు గూడా 

పెర్థగి దేర స్త్వ ర ఆర్థకిాభవృద్ధికి అవకారం ఏరప డ్ను. వివిర రకాల వయ వసాయ 

ఉత్ప త్తులు ఎగుమతి చేయుట దావ రా స్ంపాద్ధంచిన విదేశీ మరక ప్దవయ ంతో దేర 

ఆర్థకిాభవృద్ధ ిప్రప్కియు వేగవంత్ం చేయవచ్చి ు. 

ఈ ప్కింద పేరొ్క ని  రర్థప్రమలు వయ వసాయ ఉత్ప త్తుల ప్పాసెస్థంగ్ కు, ప్గామీణ ప్పాంతాల 

అభవృద్ధికి తోడప డతాయి. 

A. వయ వసాయ ముడి రదారిాల ప్పాసెస్థంగ్: ధానయ ం మిలులలు, నూనెమిలులలు, కాటన్ 

జనిి ంగ్ మిలులలు, నార ఉత్ప త్తులు, పాల ఉత్ప త్తులు మొ||నవి వయ వసాయ ముడి 

రదారిాల ప్పాసెస్థంగ్ రర్థప్రమలు. 

B. రండ్నల, కూరగాయల ప్పాసెస్థంగ్ స్ంసి్లు: పాయ కింగ్, నిలవ చేయుట, రచి ళ్ళళ , 

రండలరసాలు, జామ్ త్యారీ, చిప్సస  త్యారీ వంటి ఆహార ఉత్ప త్తుల ప్పాసెస్థంగ్ స్ంసి్లు. 

C. వయ వసాయ ఉర - ఉత్ప త్తులు (Bye products) ఉరయోగించే రర్థప్రమలు: రంచదార 

మిలులల ుండి ఉరరదారంిగా లభయ మయ్యయ  మొలాస్థస్ ుండి ఆలొ హాలు 

త్యారుచేయుట, చెరకు పిపిప ని పాయ కింగ్ అటరలు త్యారుచేయుట, స్థప నిి ంగ్ మిలులల 

వయ రిాల ుండి దురప ట్లల త్యారుచేయుట, వర్థ త్వుడ్న ుండి వంటనూనె, రశువుల 

దాణా త్యారుచేయుట. 



ప్రభుత్వ ం వయ వసాయ ఉత్ప త్తుల ప్పాసెస్థంగ్ ు ప్పోత్స హించినచో ప్గామీణ 

ప్పాంతాలు అభవృద్ధి చెందుటయ్యగాక ప్గామల ుండి రటరణ ప్పాంతాలకు జర్థగే ప్రజల 

వలస్ు గూడా నివ్యర్థంచవచ్చి ు. 

ఈ విరంగా వయ వసాయ వస్ువుల ప్పాసెస్థంగ్ లో అనేక నూత్న పోకడలు 

స్ంభవించ్చచ్చని వి. చిని , స్ని కారు రైత్తల ఆదాయాలు పెర్థగినవి. వయ వసాయం పై 

ఆధారరడిన వ్యర్థకి స్ంవత్స రకాలం అంతా ఉపాధ లభంచి ప్గామీణ నిరుదోయ గిత్ 

నిరా్న లనకు తోడప డి, ప్గామీణ పేదర్థక నిరా్న లన, ఆర్థకి అస్మనత్ల త్గింిప్పకు 

తోడప డ్నటలో గూడా వయ వసాయ ఉత్ప త్తుల ప్పాసెస్థంగ్ కారయ కలాపాలు ఎంత్గానో 

తోడప డ్నచ్చని వి. 

ప్ర. 4. భారత్దేరంలో వయ వసాయ ఉత్ప త్తుల ఎగుమత్తల ధోరణులలో వచ్చి చ్చని  

మరుప లు వివర్థంప్పము. 

భారత్దేర ఆర్థకి వయ వసి్కు వయ వసాయరంగం కీలకమైనదేగాక వెనిె ముక వంటిద్ధ. 

పార్థప్ామికీకరణ ప్రప్కియ ప్పారంభం అయి ఆరుదాబిాలు గడచినరప టికీ నేటికి మనదేరం 

ుండి ఎగుమతి అయ్యయ  వస్ువులలో దాదాప్ప 50 ాతానికి పైగా వస్ువులు వయ వసాయ 

ఆధార వస్ువులే. భారత్దేరప్ప అంత్రాజతీయ వ్యయ పారంలో వయ వసాయరంగం పాప్త్ు ఈ 

ప్కింద వివర్థంచటమైనద్ధ. 

అంత్రాజతీయ వ్యయ పారంలో భారత్ వయ వసాయరంగం కీలక పాప్త్ 

పోష్ంచ్చచ్చని ద్ధ. చాలా కాలం వరకు మన వయ వసాయ ఉత్ప త్తులలో ప్రధానంగా 3 రకాల 

ఉత్ప త్తులైన నూలు వష్టసాు లు, జుము, టీలు అంత్రాజతీయ ఎగుమత్తలలో 50 ాత్ం 

వరకు ఉండేవి. వీటికి ఇత్ర వయ వసాయ ఉత్ప త్తుల ఎగుమత్తలు గూడా కలిపినచో మన 

మొత్ుం విదేశీ వ్యయ పారంలో వయ వసాయ రంగం వ్యటా 70 ాతానికి చేరుు. ప్రస్ుత్ం 

భారత్దేరం రతి. పొగాకు, స్గంర ప్దవ్యయ లు, రంచదార, బ్సయయ ం, కాఫీ, టీ, చేరలు, 

మంస్ం, రండ్నల, రప్పప  ధానాయ లు, నూనెపిండి, జీడిరప్పప  మొదలైన వయ వసాయ 

ఉత్ప త్తులు ఎగుమతిచేస్థ విలువైన విదేశీ మరక ప్దవయ ముు స్ంపాద్ధంచ్చచ్చని ద్ధ. 

భారత్దేరంలో ప్రధానమైన వయ వసాయ ఉత్ప త్తుల ఎగుమత్తల విలువు ఈ ప్కింద్ధ 

రటిరకలో చూరబడినవి. భారత్దేరప్ప ప్రధాన వయ వసాయ ఉత్ప త్తుల ఎగుమత్తల విలువ 

(కోటలర్న||లలో). 

 

 

స్ంవత్స రం మొత్ుం 

ఎగుమత్తలు 

ఎగుమతి చేస్థన 

వయ వసాయ 

ఉత్ప త్తుల విలువ 

వయ వసాయ 

ఉత్ప త్తుల 

ఎగుమతి ాత్ం 
1960-61 642 284 44.2 

1970-71 1,535 487 31.7 

1980-81 5,711 2057 30.7 

1990-91 32,553 6317 19.4 

2000-01 2,03,571 28,582 14.0 

2010-11 11,42,922 1,11,393 9.7 

2011-12 14,65,959 1,80,279 12.3 

 



పై రటిరకలోని గణాంక వివరాలు రర్థశీలించినచో మనదేరం ుండి ఎగుమతి 

అయ్యయ  వయ వసాయ ఉత్ప త్తులు విలువ ప్కమంగా పెరుగుచ్చని ద్ధ. 1960-61లో మనదేరం 

ఎగుమతిచేస్థన మొత్ుం వయ వసాయ ఉత్ప త్తుల ఎగుమత్తల విలువ 284 కోటల ర్నపాయలు 

కాగా 2011-12 నాటికి ఈ విలువ 1,80, 279 కోటల ర్నపాయలకు పెర్థగినద్ధ. మొత్ుం 

ఎగుమత్తల విలువలో వయ వసాయ ఉత్ప త్తుల ఎగుమత్తల విలువు ాత్ంలో 

రర్థశీలించినచో 1960-61 లో 44.2 ాత్ం ఉండగా 2011 - 12 నాటికి అద్ధ 12.3 ాతానికి 

త్గినిద్ధ. ఎగుమత్తల విలువలో వయ వసాయ ఉత్ప త్తుల విలువ పెర్థగినరప టికి ాత్ం 

ర్నరంలో త్గినిద్ధ. ఇందుకు కారణం 1991 త్రావ త్ మనదేరంలో ప్రవేరపెటరబడిన నూత్న 

అర్థకి స్ంస్ొ రణలు - స్రళీకరణ, ష్టపైవేటీకరణ, ప్రరంచీకరణ - ఫలిత్ంగా వయ వసాయ 

ఉత్ప త్తుల ఎగుమత్తల విలువ పెర్థగినద్ధ. నూత్న ఆర్థకి స్ంస్ొ రణలలో భాగంగా భారత్ 

ప్రభుత్వ ం 1991లో వయ వసాయ వస్ువుల ఎగుమతి నిషేర వస్ువుల జాబ్సతాు రదిు 

చేస్థనద్ధ. మూలరన వస్ువుల ఎగుమత్తల అభవృద్ధి రథకముు వయ వసాయరంగానికి 

వర్థుంరచేస్థనద్ధ. దీని వలన వయ వసాయరంగంలో పెట్లరబడ్నలు పెర్థగినవి. ఎగుమత్తలకు 

ప్రతేయ కంగా కేటాయించిన ప్పాంతాలలో వయ వసాయ స్ంబంధత్ స్ంసి్లు 

నెలకొలప వచ్చి ు. 

ఇద్ధ వరకు కంప్ోలుస , లైసెుస లు కావలస్థన కొనిి  వయ వసాయ వస్ువులు ఈ 

నిబంరనల ుండి తొలగించ్చట జర్థగినద్ధ. ఉదా||కు ఆవ్యలు, కొబబ ర్థ ,అయితే, స్రళీకృత్ 

విధానం పార్థప్ామికరంగానికి వర్థుంచిన విరంగా ప్రభుత్వ ం వయ వసాయరంగానికి 

వర్థుంరచేయుటలో విఫలమైనద్ధ. అందువలన మనదేరం ుండి జర్థగే వయ వసాయ 

ఉత్ప త్తుల ఎగుమత్తల ాత్ం మెరుగురడలేదు. 

SHORT ANSWER QUESTIONS 

ప్ర. 1. అంత్రాజతీయ వరుకంలో వయ వసాయరంగప్ప పాప్త్ు వివర్థంప్పము.  

భారత్దేరప్ప వయ వసాయరంగం అంత్రాజతీయ వరుకంలో ప్రధాన పాప్త్ 

వహించ్చచ్చని ద్ధ. ముఖ్య ంగా వయ వసాయోత్ప త్తులైన కాఫీ, టీ, నూనెగింజలు, పొగాకు, 

స్గంర ప్దవ్యయ లు మొ||వి ప్రధాన ఎగుమత్తలుగా చెరప వచ్చి ు. మనదేరప్ప మొత్ుం 

ఎగుమత్తలలో దాదాప్ప 50 ాత్ం వయ వసాయరంగానికి స్ంబంధంచినవేనని మనం అరంి 

చేస్కోవలయుు. ఇక వయ వసాయ స్ంబంధత్ ఉత్ప త్తులైన జనరనార, జౌళివష్టసాు లు, 

రంచదార త్ద్ధత్రములు మన మొత్ుం ఎగుమత్తలలో 20 ాత్ం వరకు ఉని వి. అనీి  

కలిపి చూచినచో మన మొత్ుం ఎగుమత్తలలో 70% మేరకు ఉండి 1950-51 నాటికి ప్రధాన 

ఎగుమత్తలుగాుని వి.  

భారత్దేరం ఎగుమత్తలు-ద్ధగుమత్తల ధోరణులు 

 2014 2015 2016 2017 (అంచనా)  

మొత్ుం 

ఎగుమత్తలు 

35.1 29.1 27.1 22.4 

మొత్ుం 

ద్ధగుమత్తలు 

22.2 22.3 23.3 23.7 

పై రటిరకలోని వివరాలు రర్థశీలించినచో భారత్దేరంలో మొత్ుం ఎగుమత్తలు 

2014లో 35.1 ాత్ం ఉని ద్ధ. 2017 (అంచనా) ప్రకారం 22.4 కి త్గినిట్లల చెరప వచ్చి . 

మొత్ుం ద్ధగుమత్తలు 2014 లో 22.2 ఉని టలయితే 2017 (అంచనా) ప్రకారం 23.7 కి 



పెర్థగింద్ధ. దీనిని బటిర మనదేరంలో మొత్ుం ద్ధగుమత్తలలో వయ వసాయరంగప్ప 

ద్ధగుమత్తలు పెరుగుదల స్వ లప ంగా ఉని ట్లల అరంి అవుత్తంద్ధ. 

ప్ర. 2. ఎ.ఎఫ్. టి. ఎసిాపించిన త్రావ త్, భారత్ వయ వసాయ ఎగుమత్తలు, ద్ధగుమత్తలు 

ద్ధరు వివర్థంప్పము. 

అందుబాట్లలో ుని  దతాు ంాలు రర్థశీలించినచో భారత్ వయ వసాయ ఉత్ప త్తుల 

ఎగుమతి - ద్ధగుమత్తల దరలో ఏ దేాలు ప్పాముఖ్య త్ కలిగి ఉనాి యో అరమిగుు. 2000-

06 స్ం॥రాల మరయ  చైనా, భారత్దేరంలో, ఆస్థయా సేవ చాా  వ్యయ పార ఒరప ందాలు గల 

దేాల ప్గూపోల  ఉని ందువలన వీటి మరయ  విదేశీ వ్యయ పారం విరరీత్ంగా పెర్థగినద్ధ. 

భారత్దేానికి, చైనాకి వయ వసాయోత్ప త్తుల అంత్రాజతీయ వ్యయ పారం చాలా త్కొు వగా 

ుని ద్ధ. 2004-06 మరయ  కాలంలో ఇద్ధ 5-6 ాత్ం మరయ  భారత్దేరం ఉండగా, ఇద్ధ. 

చైనాకు 3 ాత్ం మప్త్మే. పై వ్యటాలు ఎగుమత్తలు - ద్ధగుమత్తలు రండింటిలోనూ 

చైనాకు ఒకే మద్ధర్థగా ఉండగా భారత్దేానికి ఎగుమత్తలు ాత్ం ఉండగా, ద్ధగుమత్తలు 4 

ాత్ంగాుని వి. సాపేక్షికంగా వయ వసాయ్యత్ర వ్యయ పారం త్వ రగా పెర్థగినందు  వలన 

వయ వసాయ వ్యయ పారం మొత్ుంలో త్గిుతూ ఉండి, ముఖ్య ంగా ఎగుమత్తల వి్యంలో 

భారత్దేరం, చైనాలలో దోయ త్కం అవుత్తని ద్ధ. 

వయ వసాయ వ్యయ పారంలో చైనా వ్యయ పారం ఎకుొ వ ాత్ం భారత్దేరం కంటే మిగతా 

దేాలలో ఉని ద్ధ. మొత్ుం ద్ధగుమత్తలలో 60 ాత్ం అమెర్థకా, ఆప్ికా, లాటిన్ అమెర్థకా 

దేాలతో ఉండగా, ఎగుమత్తలు జపాన్, కొర్థయా, ఐరోపా దేాలతో కలిపి 50 ాత్ంగా 

ుని ద్ధ. ఆస్థయా సేవ చాా  వ్యయ పార స్మూహము (Asian Free Trade Associations - AFTA) 

వ్యయ పారం చైనా, భారత్దేాల మరయ  ఉండగా, ఇందులో 70 ాత్ం ఎ.ఎఫ్.టి.ఎ. 

అంత్రాా గమైన దేాల మరయ  ఉని ద్ధ. ఎ.ఎస్.టి.ఎఫ్. వ్యయ పారం ఎకుొ వ ర్థసిాయిలో 

అమెర్థకా, ఐరోపా యూనియన్, లాటిన్ అమెర్థకా, ఆష్టసేరలియా, నూయ జలాండ్ మరయ  

ఉని ద్ధ. భారత్దేరప్ప వయ వసాయ ఎగుమత్తలు వివిర దేాలకు జరుగుత్తని రప టికీ 

ద్ధగుమత్తలలో 44 ాత్ం ఎ.ఎఫ్.టి.ఎ. చైనా ుండి ఉండటమేగాకుండా, దీనిలో 

ఎకుొ వాత్ం పాంఆయిల్ ద్ధగుమత్తలకొరకే. 

ప్ర. 3. విదేశీ మరకముు స్ంపాద్ధంచ్చటలో పూలతోటల పెంరకం పాప్త్. 

మనదేరంలో పూలతోటల పెంరకానికి ఎంతో ప్పాధానయ త్ ఉని ద్ధ. పూలు 

అలంకరణలలో ఉరయోగించే స్రుకుగా ఉరయోగరడ్ను. నేడ్న ప్రరంచ వ్యయ రుంగా 

పూలతోటల పెంరకం ఎంతో వ్యయ పార సామరియ ం కలిగి ఉని ద్ధ. దీని దావ రా విదేాలుండి 

ఎంతో విదేశీ మరక ప్దవయ ముు స్ంపాద్ధంచవచ్చి నని తెలియుచ్చని ద్ధ. ఈ పూలతోటల 

పెంరకం ప్రతి స్ం||రము 10-12 ాత్ం మేరకు వృద్ధి చెందుత్తని దని చెరప వచ్చి ు. ఆక్ 

ర్థస్రమెర్థయా, కార్కప రే్న్, ప్కిస్ంత్ మమ్, గులాబీలు, ఆర్థబ డ్స  అర్థయార్థకమ్, త్తలిప్స 

మొ||న వ్యనికి అంత్రాజతీయ మరొ లో  అలంకార ప్రదమైన రంటగా పేరు 

పొంద్ధనద్ధ.ప్కిసా్ స్ వంటి రండగలలో కొనిి  ముఖ్య మైన పూలు అలంకారానికి 

ఉరయోగించ్చట జరుగుు. మనదేర వ్యతావరణ రర్థసి్థత్తలు పూలతోటల పెంరకానికి బాగా 

అుకూలంగా ఉని ందున కేంప్ద ప్రభుత్వ ం దేాభవృద్ధిని దృష్రలో ఉంచ్చకొని 

పూలతోటల పెంరకానిి  ప్పోత్స హించ్చచ్చని ద్ధ. పూలతోటల పెంరకం దావ రా ఈప్కింద్ధ 

ప్రయోజనాలు ఉని వి. అవి : 



1) పూలతోటల పెంరకం కొద్ధి పెట్లరబడ్నలతో అధక లాభాలు పొందే అవకారం 

ఉని ద్ధ. 

(2) ప్రరంచ మరొ లో  ఈ రర్థప్రమ వృద్ధి రేట్ల 10 ుండి 12 ాత్ం వరకు ఉని ద్ధ. 

అదే ర్థసిానిక మరొ టలలోనైతే 23 ుండి 30 ాత్ం వరకు వృద్ధి రేట్ల ఉండవలయుు. 

(3) దేర వ్యతావరణ రర్థసి్థత్తలు దృష్రలో ఉంచ్చకొని ఇత్ర దేాలతో ఈ ఉత్ప త్తుల 

అమా కాల పై ఒరప ందాలు చేస్కోవచ్చి ు. 

(4) త్కొు వ కాలంలో పూల తోటల ఉత్ప త్తులు చేతికి వసాు యి. రైత్తల చేతికి త్వ రగా 

ఆదాయం వచ్చి ు. 

(5) పూలతోటల పెంరకానిి  స్మరిులు నిరవ హించినచో అధక ఉదోయ గ అవకాాలు 

కలిప ంచ్చటయ్యగాక అధక లాభాలు గూడా పొందవచ్చి ు. 

 ప్ర. 4. వయ వసాయ ఉత్ప త్తుల ప్రభావం. 

వయ వసాయ రంటలు ముఖ్య ంగా రండ్న రంటలుగా విభజంచారు. 

(a) ఆహారరంటలు: వర్థ, గోధుమ, త్ృణధానాయ లు, రప్పప ధానాయ లు ముఖ్య మైన ఆహార 

రంటలు. 

(b) ఆహారేత్రరంటలు: ప్రతిు, పొగాకు, జుము ముఖ్య మైన ఆహారేత్ర రంటలు. 

మనం సావ త్ంప్త్య ం పొంద్ధన నాటి ుంచి ముఖ్య మైన వరాాధార రంటలు వ్యటి 

ఉత్ప తిు సామరిాయ లు రర్థశీలించినప్పప డ్న వివిర దరలు కనిపిసాు యి. నూనెగింజలు 

ఉత్ప తిు గత్ యాభై స్ంవత్స రాలలో రటిరంప్ప అయింద్ధ. సాగునీటి లభయ త్ ఉని  భూముల 

విస్తుర ణం పెరగటం ఈ పెరుగుదలకు ఒక కారణం. రప్పప ధానాయ ల ఉత్ప తిు సామరిాయ నిి  

రర్థశీలిసేు కూడా ఇదే రర్థసి్థతి ఉంద్ధ. కొనిి  ముత్క ధానాయ లయిన మొకొ జొని , ఇత్ర 

త్ృణధానాయ ల ఉత్ప తిు ర్థసిాయి పెర్థగింద్ధ. వీటి పెరుగుదలకు స్ంకరజాతి విత్ునాలు 

అందుబాట్లలోకి రావడం ముఖ్య కారణం. మొత్ుం మీద వరాాధారంగా సాగయ్యయ  భూముల 

ఉత్ప తిు హెర్థకారరుకు ఒక టుి  ఉంటే నీటిపారుదల సౌకరాయ లు ఉని  భూములలో మప్త్ం 

హెకారరుకు మూడ్న టుి లు ఉంద్ధ. 

ఇత్ర రంటల కింద ఉని  భూమి విస్తురాణనిి  వైాలయ ంతో పోలిసేు ము. 

ఆహారధానాయ లు రండించే భూమి వైాలయ ంలో పెరుగుదల గణనీయంగా ఆంప్రప్రదేశ్ లో 

రంటల తీరులో ప్కింద్ధ లక్షణాలు గుర్థుంచవచ్చి . అవి: 

(1) మొత్ుం సాగుబడి అయ్యయ  భూమిలో ఆహార రంటల భూమి ప్పాధానయ ం 

వహిస్ుంద్ధ. 

(2) ఆహార రంటలలో రప్పప ధానాయ లు రండించే భూమి త్గిుదలలో ఉంట్లంద్ధ 

(3) ఆహారేత్ర రంటల భూమి పెరుగుదలాత్ం, ఆహార రంటల కంటే ఎకుొ వగా 

ఉంద్ధ. 

ఆహార, ఆహారేత్ర మొత్ుం రంటల విస్తుర ణం 2002 -03లో 73.22 లక్షల హెకారు ుంచి 

ప్కమంగా పెర్థగి 2007-08 నాటికి 85.47 లక్షల హెకారరలకు పెర్థగింద్ధ. అయితే ఆ త్రావ త్ కొంత్ 

త్గినిట్లల తెలుస్ుంద్ధ. 2010-11 స్ంవత్స రంలో మొత్ుం రంటల విస్తుర ణం గర్థ్రంగా, 86.44 

లక్షల హెకారరలకు చేర్థంద్ధ. 2002-15 మరయ  కాలంలో మొత్ుం రంటల కింద్ధ భూమి విస్తుర ణం 

నిలకడగా లేక మరుప లు చెందుత్తని ట్లల ప్గహించవచ్చి . ఆహారేత్ర రంటల కింద్ధ భూమి 

విస్తుర ణంలో మరుప లే దీనికి కారణం. 



ఆహార రంటలైన వర్థ, గోధుమ, చిరుధానాయ లు, రప్పప ధానాయ ల కింద ఉని  భూమి, 

విస్తుర ణం, 2002-03లో, 47.91 లక్షల హెకారరుల ుంచి 2014-15లో 52.02 లక్షల హెకారరలకు 

చేరుకుంద్ధ. అంటే ఆహార రంటల కింద్ధ భూమి విస్తుర ణం స్గట్లన స్ంవత్స రానికి 31550 

హెకారరుల పెర్థగి ఈ 13 స్ంవత్స రాల కాలంలో 4.10 లక్షల హెకారరల వృద్ధిని నమోదు చేస్థంద్ధ. 

2002-2008 స్ంవత్స రాలలో ప్కమంగా పెర్థగిన ఆహార రంటల కింద్ధ విస్తుర ణం ఆ త్రావ త్ 

అనేక మరుప లు చెందాయి. 

ప్ర. 5. ప్రధాన ఆహర రంటలు. 

ఆహార రంటల విస్తుర ణం కృష్ణణ , తూ.గోదావర్థ, ర. గోదావర్థ, గుంటూరు, కరి్న లు 

జలాల లోల  అధకంగా ఉంద్ధ. రాష్ట్రంలోని ఆహార రంటల కింద్ధ విస్తుర ణం మొత్ుంలో 54.11 ాత్ం 

ఈ అయిదు జలాల లోల  ఉంద్ధ. రాయలస్తమలోని మిగిలిన చితూు రు, కడర, అనంత్ప్పరం 

జలాల లో ఆహారరంటల విస్తుర ణం అత్య లప ంగా ఉంద్ధ. ప్పాంతాల వ్యరీగా విశ్ల లష్సేు రాష్ట్రంలో 

ఆహారరంటల కింద్ధ భూవిస్తుర ణంలో నాలుగవ వంత్తకంటే త్కొు వ రాయలస్తమలోనూ, 

75.56 ాత్ం కోసాు ంప్ర ప్పాంత్ంలో ఉని ట్లల తెలుస్ుంద్ధ. 

ఆహారధానాయ లు, చిరుధానాయ లు, రప్పప ధానాయ లు మొతాునిి  ఆహార రంటల 

మొత్ుంగా రర్థగణిసాు రు. రటిరకలో వివరాల ప్రకారం రాష్ట్రంలో ఆహారధానాయ లు, 

చిరుధానాయ ల కింద ఉని  విస్తుర ణం మరుప లు చెందుతూ 2009-10లో 27.32 లక్షల హెకారరల 

ుంచి 2014-15 నాటికి 29.21 లక్షల హెకారరలకు పెర్థగింద్ధ. అంటే స్గట్లన ప్రతి స్ంవత్స రం 

ఆహారధానాయ లు చిరుధానాయ ల ఉత్ప తిు 2.54 లక్షల టుి లు పెర్థగింద్ధ. 

 

 రప్పప ధానాయ లు కింద్ధ విస్తుర ణం 2009-10 ుంచి 2012-13 వరకు పెర్థగి ఆ త్రావ త్ 

త్గింిద్ధ. అయితే వీటి ఉత్ప తిు 2009-15 మరయ  కాలంలో త్కొు వ మరుప లు చెంద్ధనద్ధ. ఈ 

కారణాల వలల మొత్ుం ఆహార రంటల కింద్ధ భూమి విస్తుర ణంలో కూడ మరుప లు త్కుొ వగా 

ుని వని తెలుస్ుంద్ధ. అయితే ఆహారరంటల మొత్ుం ఉత్ప తిు స్గట్లన స్ంవత్స రానికి 

2.30 లక్షల టుి లు పెర్థగింద్ధ. 

నూనెగింజల కింద్ధ విస్తుర ణం 2010-15 మరయ  4.59 లక్షల హెకారరుల త్గింిద్ధ. అంటే 

స్గట్లన స్ంవత్స రానికి 0.92 లక్షల హెకారరుల త్గింిద్ధ. అయితే నూనె గింజల ఉత్ప తిు 2010-

15 మరయ కాలంలో చాలా మరుప  చెంద్ధన త్గినిట్లలగానే తెలుస్ుంద్ధ. 

హెకారరుకు ' నూనె గింజల ఉత్ప తిులో రాష్ట్ర స్గట్ల 1.05 టుి లుగా ఉండగా 

రాయలస్తమ స్గట్ల 0.49 టుి లు, కోసాు ంప్ర స్గట్ల 3.75 టుి లుగా ఉంద్ధ. ఈ 

వయ తాయ సాలకు భూసారం, నీటిపారుదల సౌకరాయ లలోని వయ తాయ సాలే కారణమని 

చెరప వచ్చి . 

రాష్ట్రంలోని మొత్ుం రప్పప ధానాయ ల విస్తుర్థర ణంలో 60.0 ాత్ం కోసాు ంప్రలోనూ, 40.0 

ాత్ం రాయలస్తమలోనూ ఉంద్ధ. అయితే మొత్ుం నూనె గింజల విస్తుర ణంలో దాదాప్ప 23.0 

ాత్ం రాయలస్తమలోనే ఉంద్ధ. ఈ వి్యాలు బటిర ఆహారధానాయ ల విస్తుర ణంలో 

కోసాు ంప్రప్పాంత్ం, నూనెగింజల విస్తుర ణంలో రాయలస్తమ ప్పాంత్ం విశి్రత్లు కలిగి 

ఉనాి యి. 

*** 


