
ఆంధ్రప్రదశే్ భూగోళ శాస్్తరం (గ్ూూ ప్స్ ,SI ,కానిస్టేబుల్ మరియు ఇతర ప్రీక్షలకు) 
 

AP Geography-Soil Types |    Adda247 Telugu       |       www.careerpower.in    |     Adda247 App 

 

ఆంధ్రప్రదేశ్్ నేలలు - స్తవభావం 

ఆంధ్రప్రదేశ్్లో నేలలను 5 రకాలుగా వరీీకరించవచుు. అవి 

1) ఎర్ర నేలలు 

2) నలలరేగడ ినేలలు 

3. ఒండ్రు మట్టి  నేలలు 

4) లాట్ర ైట్ నేలలు 

5) తీర్పు్ ంత ఇసుక నేలలు 

1) ఎరూ నేలలు 

ర్షి్టరంలో ఎకుువగ్ విసతర ంచి ఉనన నేలలు. 

• ఇవి చితతత ర్ు, ప్ుక్శం, అనంతప్ుర్ం, నెలలల ర్ు, విశ్ఖప్ట్నం, విజయనగర్ం జిలాల లోల  
ఎకుువగ్;తతర్ుుగోదావర , కడ్ప్, కర్ననలు, శ్రరక్కుళం, కృష్్ా , గ ంట్ూర్ు జిలాల లోల  అతి 

తకుువగ్ విసతర ంచి ఉనానయి. 

•  ఇవి గ్ర నెైట్ ర్ళల  నుంచి ర్నప్ంతర్ం చ ంద ిఎర్ర నేలలుగ్ 
ఏర్ుడాా యి.  

•  ఇవి తేలిక ైన నేలలు. తకుువ బంకమనునతో ఉండి నీట్టని 

గరహ ంచే శకతతకత కలిగ  ఉంట్ాయి. 

• నీట్టలో కర గ ేలవణాలు 0.26% మంచవు. వృక్ష జంతు 
సంబంధిత ప్దార్ా లు లోప ంచి ఉంట్ాయి (హ్యూమస్). 

•  వేర్ుశనగ, ఉలవలు లాంట్ట మెటి్ ప ైర్లకు ప్ుస దిి . 
•  తర్చుగ్ వర్ా లు, నీట్ట వనర్ులు ఉననవచోట్ల  ప్తిత , పొ గ్కు, వివిధ ఫల జాతులకు కలడా ఈ 

నేలలు అనువెైనవి. ఎర్ర నేలలోల  జొనన సజజ , వర , చ ర్కు కలడా ప్ండ్రతాయి. 

2) నలలరేగ్డ ినేలలు 
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ఇవి కర్ననలు, కడ్ప్, అనంతప్ుర్ం, గ ంట్ూర్ు జిలాల లోల  ఎకుువగ్; తతర్ుుగోదావర , కృష్్ా , ప్ుక్శం, 

చితతత ర్ు జిలాల లోల  అతి తకుువగ్ ఉనానయి. 

•  ఇనుప్ ఆక ైైడ్ై్ నేలలో కర గ  ఉండ్ట్ం వలల  ఈ నేలలు నలలగ్ 
ఉంట్ాయి. 

•  ఈ నేలలోల  ప్తిత  ఎకుువగ్ ప్ండ్ట్ంతో వీట్టని ప్తిత  నేలలు అని 

కలడా ప లుస్్త ర్ు.  
• వేసవిలో ప ది్ నెర్రలు ప్డి గట్టిగ్ ఉండ ేఈ నేలలు వరా్ం ప్డ్గ్నే 

మెతతగ్ జిగట్గ్ మార్తాయి. దీనివలల  ద్ుననడ్ం కషి్టమవుతుంది. 
అంద్ుక ేవీట్టని తమను తామే ద్ునునకునే నేలలు (Self Ploughing) అని అంట్ార్ు.  

ఈ నేలలోల  ముఖ్యంగా ప్ండే ప్ంటలు: ప్తిత , పొ గ్కు, మర్ప్, చ ర్కు, ప్సుప్ు, జొనన, సజజ . 

౩) ఒండ్రర  నేలలు  

ఈ నేలలు మ ఖూంగ్ నదీ ప్ర వ్హ్క పు్ ంతంలో ఉంట్ాయి. నద్ులు తీసుకువచిిన ఒండ్రు  మట్టి  
నిక్షేప తమవడ్ం వలల  ఈ ఒండ్రు  నేలలు ఎర్ుడాా యి. 

•  ఈ నేలలు మ ఖూంగ్ ఉభయ గోదావర  జిలాల లోల నూ; కృష్్ా , 
గ ంట్ూర్ు, నెలలల ర్ు, ప్ుక్శం జిలాల లోల  ఎకుువగ్ విసతర ంచి 

ఉనానయి 

•  ఒండ్రు  నేలలోల  పొ ట్ాష యం, సుననప్ుర్యి, భాసవర్ం 

అధికంగ్; నతుజని, హ్యూమస్్లు సవలుంగ్ ఉంట్ాయి. క్బట్టి  
నతుజని ఎర్ువులను ఎకుువ మోతాద్ులో వ్డాలిై వసుత ంది. 

•  ఈ నేలలోల  వర , చ ర్కు, ప్తిత , పొ గ్కు, మొకుజొనన, ప్సుప్ు, అలల ం, మర్ప్, మామడి, కొబబర , 
సపో ట్ా లాంట్ట అనినర్క్ల ప్ంట్లు ప్ండ్రతాయి. 

4) లాటర ైట్ నేలలు 

స్్ధార్ణంగ్ కొండ్లకు ఇర్ువెైప్ులా అతూధిక వరా్ం ఉననచోట్ వరా్ం లెని ప్ర్వతాల వెనుక భాగ్లోల  ఈ 

నేలలు ఏర్ుడాా యి. 

•  అధిక వరా్ప్తం, ఉషాో్ గరత ఉనన ఆరి్ర , అనారి్ర శ్రతోషా్టస ితిలో, అధికంగ్ సుననం, స లిక్ లాంట్ట 
మూలక్లు విక్షలాన చ ంద్డ్ం వలల  ఈ నేలలు ఏర్ుడ్తాయి. 

•  ఉభయ గోదావర ; కృష్్ా  జిలాల లోల  మాతుమ ేఈ నేలలు ఉనానయి. 
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•  ఈ నేలలోల  ర్బబర్ు, కొబబర , మామడ,ి జీడిమామడిలాంట్ట తోట్ ప్ంట్లు ప్ండ్రతాయి. 

•  లాట్ర ైట్ నేలలకు మరొక పేర్ు జేగ్ురు నేలలు 
•  ఈ నేలలు ఎర్ుప్ు, గోధుమ ర్ంగ లో ఉంట్ాయి. 

• లాట్ర ైట్ నేలలోల  నతుజని అధికంగ్ క్ర్లు తకుువగ్ ఉంట్ాయి. 

•  ఈ మట్టిని భవనాల ప ంకులు, ఇట్ుకల తయారీకత ఉప్యోగ స్్త ర్ు. 

5) తీర పరా ంత ఇస్తుక నేలలు 

శ్రరక్కుళం, విశ్ఖ, నెలలల ర్ు, గ ంట్ూర్ు, కృష్్ా , విజయనగర్ం జిలాల లోల  ఎకుువగ్; చితతత ర్ు జిలాల లో అతి 

తకుువగ్ ఉనానయి. 

•  ఈ నేలలోల  కొబబర , ర్గ లు, సజజలు, మామడ,ి జీడిమామడి లాంట్ట ప్ంట్లు ప్ండ్రతాయి. 

• మృతితక్ కరమక్షయం (Soil Erosion): మృతితకల స్్ర్వంతమైెన ప ైపొ ర్ గ్లులు, వర్ా ల వలల  
కొట్ుి కుపో వడానిన మృతితక్కరమక్షయం అంట్ార్ు. 

• మృతితక్ కరమక్షయం వలల  భూస్్ర్ం తగగడ్ం, నీట్టప్ర్ుద్ల క్లువలు, నదీమార్గ లు 

ప్ూడ్రకుపో వడ్ం; వర్ద్లు వచిి ప్ంట్లు, ఆస త  నషి్టం లాంట్టవి సంభవిస్్త యి. 

కూమక్షయ నివారణ ప్ద్దతులు: 

1. Contour Bunding (వ్లు కటి్లు) నిర మంచాలి. 

2. సో్ ప్న వూవస్్యం చేయడ్ం వలల  కరమక్షయానిన నివ్ర ంచవచుి. 

3. కొండ్ వ్లుల వది్ మొకులు ప ంచడ్ం 

4. గడిాని ప ంచడ్ం 

5. చ ట్లను నాట్ట అడ్వులను అభివృదిి  చేయడ్ం వలల  కరమక్షయానిన నివ్ర ంచవచుి. 
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