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తలెంగాణ వ్యవ్సాయం 

తలెంగాణ వ్యవ్సాయం మరయిు పంటల విధానం 

భారతదేశం/తెలంగాణ వ్యవ్సాయం యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు: 

 జీవ్నాధార వ్యవ్సాయం: భారతదేశంలోని చాలా పరా ంతాలలో జీవ్నాధారమ ైన వ్యవ్సాయం ఉంద.ి ఈ 
రక్మ ైన వ్యవ్సాయం భారతదేశంలో అనేక్ వ్ందల 
స్తంవ్తసరాలుగా ఆచరించబడ ంది మరియు సాాతంతరయం 
తరాాత వ్యవ్సాయ పదధ తులలో పెదద ఎతు్ న మారపులు 
వ్చ్చినపుటికీ భారతదేశంలోని అధిక్ భాగం ఇపుటికీ 
కొనసాగుత ంది. 

 వ్యవ్సాయంపె ైజనాభా ఒత్్తడ  : పటటణీక్రణ మరియు 
పారిశాామికీక్రణ పెరిగినపుటికీ, దాదాపు 70% జనాభా 
ఇపుటికీ వ్యవ్సాయంపెై పరతయక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ఆధారపడ  
ఉంద.ి 

 వ్యవ్సాయంలో యాంత్రరక్రణ: భారతదేశంలో అరవ ైల చ్చవ్రలో మరియు డెబ్ైైల పరా రంభంలో హరిత 
విపల వ్ం జరిగింది. నలభ్ై స్తంవ్తసరాలక్ు పెైగా హరిత విపల వ్ం మరియు వ్యవ్సాయ యంతరా లు మరియు 
పరిక్రాలలో విపల వ్ం తరాాత, పూర్ి యాంత్రరక్రణ ఇపుటికీ స్తుదూర క్ల. 

 రపతుపవ్నాలపె ైఆధారపడటం: సాాతంతరయం వ్చ్చినపుటి నుండ , నీటిపారపదల మౌలిక్ స్తదుపాయాలు 
వేగంగా విస్్తరించబడాా యి. పెదద ఎతు్ న విస్్తరణ జరిగినపుటికీ, మొత్ం పంట విస్త్ రణంలో దాదాపు 
మూడ ంట ఒక్ వ్ంతు మాతరమే నేడు సాగునీటిని అందిస్్ ంది. పరయవ్సానంగా, పంటల సాగులో 
మూడ ంట ర ండు వ్ంతులు ఇపుటికీ రపతుపవ్నాలపెై ఆధారపడ  ఉనాాయి. భారతదేశంలో 
రపతుపవ్నాలు అనిశ్చితంగా మరియు నమమదగనివి. వాతావ్రణంలో మారపుల కారణంగా ఇది మరింత 
నమమదగనిదిగా మారింది. 

 వివిధ రకాల పంటలు: భారతదేశంలో స్తథ లాక్ృత్త, వాతావ్రణం మరియు నేలల వ ైవిధయం ఉంద.ి భారతదేశం 
ఉష్ణ మండల మరియు స్తమశీత ష్ణ  వాతావ్రణం ర ండ ంటినీ క్లిగి ఉనాందున, ర ండు వాతావ్రణం యొక్క 
పంటలు భారతదేశంలో క్నిపిసా్ యి. భారత్త  ప్ లిదగిన వ ైవిధయం క్లిగిన దేశాలు పరపంచంలో చాలా 
తక్ుకవ్. 

 ఆహార పంటల పరా బలయం: భారత్రయ వ్యవ్సాయం అధిక్ జనాభాక్ు ఆహారం ఇవాాలి కాబటిట, దేశంలో 
దాదాపు పరత్తచోటా ర ైతుల మొదట ిపరా ధానయత ఆహార పంటల ఉతుత్్త. అయిత,ే ఇటీవ్లి స్తంవ్తసరాలలో, 
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ఈ భూమిని ఇతర వాణిజయపరంగా అతయంత లాభదాయక్మ ైన ఉపయోగాల కారణంగా ఆహార పంటలక్ు 
ఉపయోగించ ేభూమి వాటాలో క్షీణత ఉంది. 

 కాలానుగుణ నమూనాలు: భారతదేశంలో మూడు విభినా వ్యవ్సాయ/పంట స్తజనుల  ఉనాాయి. అవి 
ఖ్రీఫ్, రబీ మరియు జ ైద్ గురించ్చ విని ఉండవ్చుి. భారతదేశంలో ఈ మూడు స్తజనల లో నిరిదష్ట పంటలు 
పండ సా్ రప. ఉదాహరణక్ు వ్ర ిఖ్రీఫ్ పంట అయితే గోధుమలు రబీ పంట. 

తలెంగాణ వ్యవ్సాయం పరర ఫెలై్ 

 మొత్ం భౌగోళిక్ పరా ంతం: 114.84 లక్షల హెకాట రపల  
 స్తూథ ల పంట విస్త్ రణం: 88 లక్షల హెకాట రపల  
 నిక్ర పంట విస్త్ రణం: 61 లక్షల హెకాట రపల  
 స్తూథ ల నీటిపారపదల పరా ంతం: 64 లక్షల హెకాట రపల  
 నిక్ర నీటిపారపదల పరా ంతం: 89 లక్షల హెకాట రపల  
 వ్యవ్సాయ హో లాింగ్సస స్తంఖ్య: 54 లక్షలు 
 స్తగటు పర లం హో లాింగ్స పరిమాణం: 1.12 హెకాట రపల  
 స్తగటు వారిిక్ వ్రిపాతం: 906.6 మి.మీ 
 పంట త్రవ్రత: 27% 
 నీటిపారపదల త్రవ్రత: 1.38% 

తలెంగాణ వ్యవ్సాయంలోని వివిధ వ్యవ్సాయ-వాతావ్రణ పరా ంతాలలో పండ ేపంటలు 

 తెలంగాణ ఖ్రీఫ్ మరియు రబీ స్తజనల లో 53.51 లక్షల హెకాట రల విస్త్ రణంలో 27 ముఖ్యమ ైన పంటలను 
పండ స్తు్ ంది. 

 వ్ర ి(14.19) లక్షల హెకాట రపల , మొక్కజొనా (6.63) లక్షల హెకాట రపల , పపుుధానాయలు (6.11) లక్షల 
హెకాట రపల , వేరపశెనగ (1.89) లక్షల హెకాట రపల , పత్్త (18.13) లక్షల హెకాట రపల , మిరిి (0.83) లక్షల హెకాట రపల , 
చెరక్ు (0.41) లక్ష హెకాట రపల , ముఖ్యమ ైన పంటలు సాగు చేస్తు్ నాారప.   

క్ామ స్తంఖ్య ఆగోా -క లలమాటకి్ జోన్ ఖ్రఫీ్ స్తజన్ పంట రబీ స్తజన్ పంట 

1 
ఉత్ర తెలంగాణ 
మండలం 

వ్ర,ి పత్్త, 
మొక్కజొనా, 
స్ యాబీన్, ఎర ాశనగ, 

వ్ర,ి మొక్కజొనా, 
జొనా, బ్ంగాల్ గాాము, 
పచ్చి పపుు, 
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పచ్చిమిరిి, పస్తుపు నువ్ుాలు, వేరపశెనగ, 
పర దుద త్తరపగుడు 

2 స్ెంటరల్ తెలంగాణ జోన్ 

వ్ర,ి పత్్త, 
మొక్కజొనా, 
స్ యాబీన్, ఎర ాశనగ, 
పచ్చి శెనగ, నువ్ుాలు 

వ్ర,ి మొక్కజొనా, 
బ్ంగాల్ గాాము, పచ్చి 
పపుు, నలల  
పపుు,వేరపశెనగ, 
పర దుద త్తరపగుడు 

3 
దక్ష ణ తెలంగాణ 
మండలం 

వ్ర,ి పత్్త, 
మొక్కజొనా, ఎర ా
శనగ, పచ్చిమిరిి, 
ఆముదం, నువ్ుాలు 

గ్ాండ్ న ట్, బ్ంగాల్ 
గాాము, క్ుస్తుమ 
పువ్ుా, 
పర దుద త్తరపగుడు 

  

తెలంగాణ వ్యవ్సాయంలో పరధాన పంటలు 

వ్ర ిపంటలు 

 వ్ర ిభారతదేశపు/తెలంగాణ అత్త ముఖ్యమ ైన ఆహార పంట. ఇది పరధానంగా ఖ్రీఫ్ లేదా వేస్తవి పంట. 
 ఇది దేశంలోని మొత్ం సాగు విస్త్ రణంలో మూడ ంట ఒక్ 

వ్ంతును క్లిగి ఉంద ిమరియు భారత్రయ జనాభాలో స్తగానికి 
పెైగా పరజలక్ు ఆహారానిా అందిస్తు్ ంది.  

 భారతదేశంలో అతయధిక్ జనాభా బియయం వినియోగదారపలే. 

ఉష్్ణ గతా: బియయం వేడ  మరియు తేమత  క్ూడ న పరిస్ిథ తులు అవ్స్తరం. 

ఉష్్ణ గతా చాలా ఎక్ుకవ్గా ఉండాలి అంటే 24°C స్తగటు న లవారీ ఉష్్ణ గతా 22°C నుండ  32°C వ్రక్ు ఉండాలి. 

వ్రిపాతం: 100 స్ెం.మీ క్ంటే తక్ుకవ్ వ్రిపాతం ఉనా పంజాబ్, హరాయనా మరియు పశ్చిమ ఉత్రపరదేశ్ 

పరా ంతాలలో 150-300 స్ెం.మీ మధయ వ్రిపాతం దాని పెరపగుదలక్ు అనుక్ూలంగా ఉంటుంది, నీటిపారపదల 

స్తహాయంత  వ్రిని సాగు చేసా్ రప. 

నలే: వ్రిని వివిధ నేల పరిస్ిథ తులలో పండ సా్ రప, అయితే లోతెైన బంక్మటిట  మరియు లోమీ నేల అనువ ైన 

పరిస్ిథ తులను అందిస్తు్ ంది. వ్రిని పరధానంగా మ ైదాన పరా ంతాలోల  పండ సా్ రప. ఇది స్తముదర మటాట నికి దిగువ్న 
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క్ుటిటనాడ్ (కేరళ), భారతదేశంలోని ఈశానయ భాగంలోని కొండ పరా ంతాలు మరియు కాశీమర్ లోయలలో క్ూడా 
పెరపగుతుంది. 

పపుుధానాయలు 

 ఇది చాలావ్రక్ు చ్చక్ుకళళు మరియు భారతదేశంలోని శాఖ్ాహార జనాభాక్ు అమూలయమ ైన ప్ర టీన్లను 
అందించే అనేక్ పంటలను క్లిగి ఉంద.ి 

 మాంస్తం మరియు చేపలను త్తనే వారిత  ప్ లిితే వారిక ితక్ుకవ్ ప్ర టీన్ మూలాలు ఉనాాయి. 
ఇవి పశువ్ుల మేతలో అదుుతమ ైన మేత మరియు ధానయం గాఢతగా క్ూడా పనిచసేా్ యి. 

 అంతే కాక్ుండా ఈ పపుుధానాయల పంటలు నేలలో వాతావ్రణ 
నతరజనిని స్ిథ రీక్రించే సామరాథ యనిా క్లిగి ఉంటాయి మరియు నేల 
స్తంతానోతుత్్తని నిరాహ ంచడానికి మరియు పునరపదధ రించడానికి 
సాధారణంగా ఇతర పంటలత  త్తపుబడతాయి. 

 భారతదేశంలో అనేక్ రకాల పపుులు క్నిపిసా్ యి.  
 అవి పపుు, తుర్ లేదా అరాా ర్ (పావ్ురం బఠానీ లేదా ఎర ాపపుు), ఉర్ద (నలల పపుు), ముంగ్స 

(ఆక్ుపపుు), మస్తూర్ (పపుు), క్ుల్్త (గురపాు పపుు), మటర్ (బఠానీలు) మొదల ైనవి. అయిత ేవీటిలో 
పెైన పేరకకనా రకాలు ఉనాాయి. గాాము మరియు తుర్ లేదా అరాా ర్ మాతరమే చాలా ముఖ్యమ ైన 
పపుులు. 

 శనగ పపుు: పపుులనిాంటిలో ఇది చాలా ముఖ్యమ ైనది. ఇది భారతదేశంలోని ఉతుత్్తలో 37% 
మరియు మొత్ం పపుుధానాయల విస్త్ రణంలో 30% వాటాను క్లిగి ఉంది. ఇది రబీ పంట, దీనిని స్ెపెటంబర్ 
మరియు నవ్ంబర్ మధయ వితు్ తారప మరియు ఫిబరవ్రి మరియు ఏపిరల్ మధయ పండ సా్ రప. దీనిని ఒక ే
పంటగా లేదా గోధుమలు, బారీల, లినీసడ్ లేదా ఆవాలత  క్లిపి సాగు చేసా్ రప. కొనిా భౌగోళిక్ పరిస్ిథ తులు 
కింాది విధంగా ఉనాాయి: 

 ఉష్్ణ గతా: ఇది విస్్తృత వాతావ్రణ పరిస్ిథ తులలో పెరపగుతుంది. 20°C-25°C ఉష్్ణ గతాత  తేలిక్పాటి చలల ని 
మరియు పర డ  వాతావ్రణం. 

 వ్రిపాతం: 40-45 స్ెం.మీ వ్రిపాతం పెస్తర సాగుక్ు అనుక్ూలం. 
 నలే: ఇద ిలోమీ నేలలోల  బాగా పెరపగుతుంది. 

పత్్త 
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 పత్్త భారతదేశంలోనే కాక్ుండా పరపంచం మొత్ంలో అతయంత ముఖ్యమ ైన ఫెైబర్ పంట. ఇది పత్్త వ్స్్తర 
పరిశమాక్ు ముడ స్తరపక్ును అందించడమే కాక్ుండా దాని విత్నానిా వ్నస్తుత్త నూన  పరిశమాలో క్ూడా 
ఉపయోగిసా్ రప. 

 పత్్త విత్నానిా మంచ్చ పాల ఉతుత్్త కోస్తం పాడ  పశువ్ులక్ు మేతలో భాగంగా క్ూడా ఉపయోగిసా్ రప. 
 పత్్త పరా థమిక్ంగా ఖ్రీఫ్ పంట మరియు ఉష్ణ మండల మరియు 

ఉప-ఉష్ణ మండల పరా ంతాలోల  పండ సా్ రప.  
 కొనిా భౌగోళిక్ పరిస్ిథ తులు కింాది విధంగా ఉనాాయి: 
 ఉష్్ణ గతా: పత్్త అనేది ఉష్ణ మండల మరియు ఉప-ఉష్ణ మండల 

పరా ంతాల పంట మరియు 21°C మరియు 30°C మధయ ఒక ే
విధమ ైన అధిక్ ఉష్్ణ గతా అవ్స్తరం. 

 వ్రిపాతం: స్తంవ్తసరంలో క్నీస్తం 210 మంచు లేని రోజులు ఉండ ేపరా ంతాలోల  ఇది ఎక్ుకవ్గా 
పెరపగుతుంద.ి దీనికి 50 నుండ  100 స్ెం.మీ వ్రక్ు తక్ుకవ్ వ్రిపాతం అవ్స్తరం. అయినపుటికీ, 50 
స్ెం.మీ క్ంట ేతక్ుకవ్ వ్రిపాతం ఉనా పరా ంతాలోల  నీటిపారపదల స్తహాయంత  పత్్తని విజయవ్ంతంగా 
పండ సా్ రప.పరా రంభంలో అధిక్ వ్రిపాతం మరియు పండ న స్తమయంలో ఎండ మరియు పర డ  వాతావ్రణం 
మంచ్చ పంటక్ు చాలా ఉపయోగక్రంగా ఉంటాయి. 

 నలే: పత్్త సాగుక్ు దక్కన్ మరియు మాలాా పతఠభూమిలోని నలల  నేలలక్ు చాలా దగగరి స్తంబంధం ఉంద.ి 
అయినపుటికీ, ఇది స్తటలల జ్-గంగా మ ైదానంలోని ఒండుర  నేలలు మరియు దీాపక్లు పరా ంతంలోని 
ఎరపపు మరియు లేటర ైట్ నేలలోల  క్ూడా బాగా పెరపగుతుంది. 

వరేపస్నెగ 

 వేరపశెనగ భారతదేశంలో ముఖ్యమ ైన నూన  గింజలు. ఖ్రీఫ్ మరియు రబీ ర ండు పంటలుగా పండ సా్ రప, 
అయితే మొత్ం విస్త్ రణంలో 90-95% ఖ్రీఫ్ పంటక ేఅంకితం 
చేయబడ ంద.ి 

 వేరపశెనగ ఉష్ణ మండల వాతావ్రణంలో బాగా వ్ృదిధ 
చెందుతుంద ిమరియు 20°C నుండ  30°C ఉష్్ణ గతా అవ్స్తరం.  

 వేరపశనగ సాగుక్ు 50-75 స్ెం.మీ వ్రిపాతం అనుక్ూలం. 
 వేరపశెనగ మంచు, క్రపవ్ు, నిరంతర వ్రిం మరియు నిలిచ్చప్ యిన నీటిక ిచాలా అవ్కాశం ఉంద.ి 
 పండ న స్తమయంలో దీనికి డెైర విండర్ అవ్స్తరం. 
 బాగా ఎండ ప్ యిన తేలిక్పాటి ఇస్తుక్త  క్ూడ న లోమ్సస, ఎరపపు, పస్తుపు మరియు నలుపు నేలలు దీని 

సాగుక్ు బాగా స్తరిప్ తాయి. 
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 భారతదేశంలో ఉతుత్్త అయియయ పరధాన నూన  గింజలలో స్తగం భూమి నిట్ ఖ్ాతాయియ. వేరపశెనగ ఉతుత్్తలో 
భారతదేశం ర ండవ్ సాథ నంలో ఉంద ి(చెైనా తరాాత). 

 వేరపస్ెనగను ఉతుత్్త చేస్ే మొదట ిమూడు రాష్ాట ా లు గుజరాత్, ఆంధరపరదేశ్, తెలంగాణ మరియు 
తమిళనాడు. 

జొనా 

 జొనాను ఖ్రీఫ్లో అలాగే రబీలో క్ూడా పండ సా్ రప. 
 ఖ్రీఫ్ పంటగా, ఇది స్తగటు న లవారీ ఉష్్ణ గతా 26°C నుండ  33° వ్రక్ు ఉండ ేపరా ంతాలోల  బాగా 

పెరపగుతుంద.ి 
 రబీ పంటగా స్తగటు న లవారీ ఉష్్ణ గతా 16°C క్ంటే తగగని పరా ంతాలోల  

పండ ంచవ్చుి. 
 ఇది పెరపగుతునా కాలంలో 30 స్ెం.మీ క్ంటే ఎక్ుకవ్ వ్రిపాతం 

అవ్స్తరం మరియు 100 స్ెం.మీ క్ంట ేఎక్ుకవ్ వ్రిపాతం ఉనా చోట 
పెరగదు. 

 నీటిపారపదల ఉపయోగించని పర డ  వ్యవ్సాయ పరా ంతాలలో జోవ్ర్ ఒక్ వ్రాి ధార పంట. 
 అధిక్ తేమ మరియు స్తుదీరఘ క్రపవ్ు ర ండూ దాని స్తర ైన పెరపగుదలక్ు హానిక్రం. 

తలెంగాణ పరభుతా వ్యవ్సాయ శాఖ్ 

 తెలంగాణ వ్యవ్సాయ శాఖ్ పరధానంగా ర ైతులక్ు వ్యవ్సాయ విస్్తరణ స్ేవ్లను అందించడానికి మరియు 
వ్యవ్సాయ స్తమాజానికి తాజా సాంకేత్తక్ పరిజాా నానిా బదిల్త చేయడానికి, అధిక్ దిగుబడ నిచేి రకాలను 
పరిచయం చేయడానికి, పరదరశనలు ఇవ్ాడానికి, ర ైతులక్ు న ైపుణాయలు మరియు పరిజాా నానిా 
పెంపర ందించడానికి శ్చక్షణ ఇవ్ాడం కోస్తం రూపర ందించబడ ంది. వ్యవ్సాయ ఉతుత్్త మరియు ఉతాుదక్త. 

 డ పార్టమ ంట్ యొక్క ఇతర లక్షయయలు వ్యవ్సాయ ఇన్పుట్ల అవ్స్తరాలను ముందుగానే అంచనా 
వేయడం మరియు వాటి ఉతుత్్తని నియంత్తరంచడం మరియు ర ైతులక్ు విత్నాలు, ఎరపవ్ులు, 
పురపగుమందులు, పనిముటుల  మరియు రపణాలు మొదల ైన వాటి స్తకాలంలో స్తరఫరాను 
పరయవేక్ష ంచడం. 
విజన్ - పరత్త ర ైతు స్ిథ రమ ైన మరియు ఆరిథక్ వ్యవ్సాయ ఉతాుదక్తను సాధించేలా చేయడం. 

శాఖ్ యొక్క లక్షయం 
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 మ రపగ ైన సాంకేత్తక్త దాారా ర ైతులక్ు 6% వ్ృదిధ రేటు మరియు పెటుట బడ పె ైపెరిగిన రాబడ ని పర ందడం 
 ఎఫెకిటవ్ ఎక్సటెనిన్ రీచ్ 
 యాంత్రరక్రణ, మార కటింగ్స టెై అప్, తగిన క డా ట్, పంట బీమా 
 ర ైతులక్ు నాణయమ ైన ఇన్పుట్లు అంట ేవిత్నాలు, ఎరపవ్ులు మరియు పురపగుమందుల స్తరఫరా 

మరియు డేంజరస్ మ షతన్ ర గుయలేష్న్ యాక్టను అమలు చేయడం కోస్తం వివిధ చటాట లు మరియు 
నిబంధనల (అంటే నాణయత నియంతరణ) కింద డ పార్టమ ంట్ చటటబదధ మ ైన విధులను క్ూడా నిరాహ స్తు్ ంద.ి 

 డ పార్టమ ంట్ వ్ంట ికొనిా ఇతర స్తులభతరమ ైన విధులను క్ూడా నిరాహ స్తు్ ంది అవి : 

1. భూసార పరీక్ష, 
2. నేల మరియు నీటి స్తంరక్షణ, 
3. భూసార స్తరేా, 
4. క డా ట్ అస్ెస్మ ంట్ / ఏరాుటుల , 
5. మీడ యా పరర డక్షన్, 
6. ర ైతులక్ు శ్చక్షణ, 
7. విపతత్  నిరాహణ, 
8. పంట బీమా, 
9. వ్యవ్సాయ యాంత్రరక్రణ, 
10. వివిధ ఏజ నీసలక్ు సాంకేత్తక్ స్తహాయానిా విస్్తరించడం. 

  

  

  

 


