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తలెంగాణ నలేలు 

పరచియం 

పంటల సాగుకు నేల ఒక ముఖ్యమ ైన అంశం. పంట మొకకల పెరుగుదలకు అన్ని ముఖ్యమ ైన కారకాలను నేల 

స్తరఫరా చేస్తు్ ంద.ి దిగుబడి సామర్యం ఎకుకవగా పంటలు పండే నేలపెై ఆధారపడి ఉంట ంది. నేల రకం మరియు 
లక్షణాలు నేరుగా పంట పెరుగుదల మరియు దిగుబడిన్న పరభావితం చేసా్ యి, కాబటటి  నేల న్నరవహణ మరియు 
స్తంరక్షణ ఆస్తకత్తో చేయాలి. వాతావరణం కూడా పంట పెరుగుదల మరియు ఉతాాదకతను పరభావితం చేసే అంశం. 

మనందరికీ తెలిసినట ు గా, భారతీయ వయవసాయం ఎకుకవగా వాతావరణ పరిసి్తులపెై ఆధారపడి ఉంట ంద.ి 

మారుతుని వాతావరణ దృశయ పంట మొకకల దిగుబడి మరియు నాణయతను పరభావితం చేస్తు్ ంది మరియు 
అట వంటట వాతావరణ పరభావాల స్తమస్తయను పరిష్కరించడాన్నకత మారాా లను కనుగొనాలి. 

 తలెంగాణ-నలే రకాలు 

నేల రకాలు అనేక ఇతర కారకాల పరకారం వరగాకరించబడాా యి. అవి రంగు, లోతు, pH, ఉతాాదకత, ఆకృతి మరియు 
ఏరాడే పరకతయి ఆధారంగా వరగాకరించబడాా యి. 

లోతును బటటి  నేల రకాలు కతంిది విధంగా ఉనాియి:  

1) న్నసాార నలే - నేల లోతు 22.5cm కంట ేతకుకవ. అట వంటట నేలలో 
మాతరమే న్నసాారంగా పాతుకుపోయిన పంటలు పండిసా్ రు, ఉదా. వర,ి 

నాగగు. 

2) మధయస్్త లోతెనై నేల - నేల లోతు 22.5 నుండి 45 సెం.మీ. మధయస్్త 

లోతెైన మూలాలు కలిగిన పంటలను ఈ రకమ ైన నేలలో పండిసా్ రు 
ఉదా. చెరకు, అరటట, గాిము. 

3) లోతెనై నేల - నేల లోతు 45cm కంట ేఎకుకవ. పొ డవ ైన మరియు లోతెైన మూలాలు కలిగిన పంటలను ఈ 

రకమ ైన నేలలో పండిసా్ రు ఉదా. మామిడి, కొబబరి. 

భారతదశేంలోన్న పరధాన రకాల నలేలు :భారతదేశంలో నేల యొకక పరధాన రకాలు కతంిది విధంగా ఉనాియి 
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1) ఎర ినేలలు 
2) లేటర ైట్సా మరియు లాటరిటటక్ నేల 

3) నలు  నేల 

4) ఒండరర  నేలలు 
5) అటవీ & కొండ నేలలు 
6) పీటీ మరియు చిత్డి నేలలు 

(1) ఎర ినలేలు 

ఎర ినేలలు ర ండర విస్్తృత తరగతులను కలిగి ఉంటాయి: 

i) గడాకటటిన న్నరాాణంతో ఎరటిట లోమ్ మరియు కాంకీషి్నరగ పదారా్ ల కంట ంట్సను అనుమతించడం; మరియు 
ii) వదులుగా, పారగమయ మటటితో మరియు సెకండరగ కాంకీషి్న్ల అధిక కంట ంట్సతో ఎరటిట భూమి. సాధారణంగా ఈ 

నేలలు పో రస్ మరియు ఫెైరబుల్ సి్తరకచర్తో తేలికపాటట ఆకృతిన్న కలిగ ిఉంటాయి మరియు ల ైమ్ కంకర్ మరియు ఫీర 
కారోబనేట్సలు లేవు. అవి ఆము  పరతిచరయకు తటస్్తంగా ఉంటాయి మరియు న ైటరర జన్ హయయమస్, ఫాసో ారిక్ ఆము ం 

మరియు స్తునిం లోపాన్ని కలిగి ఉంటాయి. 

2) లేటర టై ు  మరయిు లాటరటిటక్ నలేలు 

ఈ నేలలు ఎరుపు నుండ ిఎరుపు పస్తుపు రంగులో ఉంటాయి మరియు N, P, K, న్నమా మరియు మ గగిషియా 
తకుకవగా ఉంటాయి. పరతాయమాియ పొ డి మరియు తడి కాలాలతో అధిక వరషపాతం ఉని పరిసి్తులలో ఈ నేలలు 
పరదేశంలో ఏరాడతాయి. అధిక వరషపాతం కారణంగా మటటి  కొలాు యిడరు  మరియు సిలికా యొకక అధిక లీచింగ్ ఉంద ి

కాబటటి  నేలలు పో రస్గా ఉంటాయి. 

3) నలు  నలేలు 

ఇవి ఎకుకవగా బంకమటటి  నేలలు మరియు పొ డి కాలంలో లోతెైన పగుళలు  ఏరాడతాయి. స్తునిం చేరడం 

సాధారణంగా వివిధ లోతులను గమన్నంచవచుచ.పత్ిన్న పండించడాన్నకత అనుకూలత కారణంగా వీటటన్న "నలు  పత్ి 

నలేలు" అన్న పిలుసా్ రు. వీటటన్న ఇండయిన్ ర గర్ా అన్న కూడా అంటారు.ఈ నేలలోు  న ైటరర జన్, ఫాసో ారిక్ యాసిడ్ 

మరియు ఆరాా న్నక్ పదార్ం లోపిస్తు్ ంది కానీ కాలిషయం, పొ టాష్ మరియు మ గగిషియం స్తమృదిిగా ఉంటాయి. 

4) ఒండరర  నలేలు 
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ఈ నేలలు నదుల వ ంట ఏరాడతాయి మరియు వరదల కారణంగా నదుల దావరా న్నక్షిప్మ ైన మటటి  పదారా్ లను 
స్తూచిసా్ యి. సాధారణంగా అవి చాలా ఉతాాదక నేలలు అయితే చాలా వరకు నతరజన్న, హయయమస్ మరియు 
భాస్తవరం లోపిసా్ యి. 

5) అటవీ మరయిు కొండ నలేలు 

ఈ నేలలు ఎతెత్న పరదేశాలలో మరియు తకుకవ ఎతు్ లో ఉంటాయి, ఇకకడ వరషపాతం చెటు కు మదదతుగా 
స్తరిపో తుంది. ఈ నేలలు చాలా న్నసాారంగా, న్నటారుగా, రాతితో కూడినవి మరియు క్షేతర పంటల ఉతాత్ికత ఫలవంతం 

కావు. అయినపాటటకీ, కలప మరియు ఇంధనం వంటట అటవీ ఉతాతు్ లను స్తరఫరా చేయడం దావరా అవి చాలా 
ఉపయోగకరమ ైన పరయోజనాన్ని అందిసా్ యి. 

6) ఎడార ినలేలు 

ఇవి చాలా తకుకవ వరషపాతం టరా క్లో ఏరాడే ఇస్తుక నేలలు. అవి బాగా కరిగే లవణాలతో స్తరఫరా చేయబడతాయి 

కానీ నతరజన్న మరియు సేందరరయ పదారా్ లు తకుకవగా ఉంటాయి మరియు అధిక pH విలువను కలిగ ిఉంటాయి. 

ఇవి చాలా ఉతాాదకతను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి తరచుగా గాలి కోతకు గురవుతాయి. 

7) సెల నై్ & ఆలకలీన్ నేలలు 

ఎడారి నేలల కంట ేకొంచెం ఎకుకవ వరషపాతం ఉని పరా ంతాలోు  ఈ నేలలు ఏరాడతాయి. అవి ఉపరితలంపె ైకాలిషయం 

& మ గగిషియం మరియు సో డియం యొకక లవణాల తెలుటట పొ రను చూపుతాయి.  

8) పీట ీమరయిు చిత్డ ినలేలు 

ఈ రకమ ైన నేలలు కేరళలో, ఒరిసాా తీరపరా ంత టరా క్లో, W.Bలోన్న స్తుందర్బన్ పరా ంతంలో కన్నపిసా్ యి. అట వంటట 
తడి పరదేశాలలో పెరుగుతుని వృక్షస్తంపద చన్నపోయినపుాడర, నేలల యొకక అధిక తేమ కారణంగా ఇది చాలా 
న మాదిగా కుళ్ళిపో తుంది మరియు అనేక వందల స్తంవతారాల తరావత పాక్షికంగా కుళ్ళిన సేందిరయ పదారిం 

యొకక పొ ర ఉపరితలంపె ైపేరుకుపో తుంది, ఇది అట వంటట పీటీ మరియు చిత్డి నేలలకు దారితీస్తు్ ంది. ఇవి 

నలుపు రంగు, బరువ ైన మరియు అధిక ఆము  నేలలు. స్తరిగాా  పారుదల మరియు ఫలదరకరణం చేసినపుాడర, ఈ 

నేలలు మంచి వర ిపంటలను ఉతాత్ి చేసా్ యి. 

తెలంగాణ రాషి్రం జూన్ 2, 2013న ఆంధర పరదేశ్ నుండ ివిడిపోయి కొత్గా ఏరాడిన రాషి్రం. దరన్న విసీ్ రణం 114,840 

కతమీ2 దేశంలో 12వ అతిపెదద  రాషి్రంగా ఉంద.ి రాషి్రం వివిధ రకాల నేలలను కలిగ ిఉంట ంది. 
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తలెంగాణ-ఎర ినలేలు 

తెలంగాణ రాషి్రంలో ఎకుకవ భాగం ఎర ినేలలతో న్నండ ిఉంద,ి ఇద ిదాదాపు 
48%. 

పురాతన రూపాంతర శిలల వాతావరణం కారణంగా ఈ నేలలు ఏరాడాా యి.  

 ఎరుపు రంగు ఐరన్ ఆక ైాడు  వలు  వస్తు్ ంది. 
 ఈ నేలలు మహబూబ్నగర్, నల్ా ండ, కరగంనగర్, ఖ్మాం, రంగార డిా , 

న్నజామాబాద్ జిలాు లోు  ఎకుకవ భాగం మరియు ఆదిలాబాద్ జిలాు లో చాలా తకుకవగా ఉనాియి. 

 

 తలెంగాణ-నలు  నేలలు 

తెలంగాణ మొత్ం వ ైశాలయంలో ఈ నేలల వాటా 25%. ఇవి అగిిపరవత శిలలు మరియు లావా పరవాహంతో 
రూపొ ందించబడాా యి. వీటటన్న రేగుర్ నేలలు అన్న కూడా అంటారు. 
ఈ నేలలు పత్ి పంటకు చాలా అనుకూలం.  

 నలుపు రంగు fe, mg ఆక ైాడు  వలు  వస్తు్ ంది. ఈ నేలలోు  నీటట న్నలవ 
సామర్యం ఎకుకవగా ఉంట ంది. 

  ఆదిలాబాద్, రంగార డిా , న్నజామా బాడ్ జిలాు లోు  చాలా భాగాలను 
మరియు కరగంనగర్ వరంగల్ మహబూబ్ నగర్ జిలాు లోు  తకుకవ 
భాగాలను కనుగొనవచుచ. 

  

తలెంగాణ-లేటర టై్స నలేలు 

తెలంగాణ మొత్ం వ ైశాలయంలో ఈ నేలల వాటా 7% విసీ్ రణంలో ఉంద.ి ఈ నేలలు 
అధిక ఉషో్ణ గతి మరియు అధిక వరషపాతం స్తంభవించే తీవరమ ైన లీచింగ్ కారణంగా 
ఏరాడతాయి. ఈ నేలలు అంట కునే స్తవభావం కలిగి ఉంటాయి.  

 ఈ నేలలు మ దక్, ఖ్మాం జిలాు లోు  కన్నపిస్తు్ ంది. 



తలెంగాణ భూగోళశాస్్తరం (గ్రూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరకీ్షల కొరకు) 
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తలెంగాణ-ఒండరర  నలేలు 

ఈ నేలలు నదుల దావరా అవక్షేపణల దావరా ఏరాడతాయి. ఇవి హయయమాస్తో 
స్తమృదిిగా ఉంటాయి మరియు చాలా సారవంతమ ైనవి. నది ఒడరా న ఉని 

నేలలను మీరు చూడవచుచ ,అవి వీటటకత ఉదాహరణలు. 

 


