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పంటల తీరు - పంటల పద్ధ తులు 

ఒక నిరీ్ణత కాలంలో వివిధ పంటల కంద్ ఉన్న భూ విసీ్తరీ్ణనిన పంటల తీరుగా భావి్ీం. 

ముఖ్యంగా వర్ష పాతం, భూ్ర్ం, శీతోషీ్సి్థతి వంటి పర కృతి స్థద్ధ మైన్ కార్కాలు పంటల తీరును 

నిరీ్యి్ీయి. వీటితోపాటు ్ ంకేతికపర్మైన్ అంశాలు కూడా పంటల తీరును నిరీ్యించడంలో 

పర ధాన్పాతర  పోషి్ీయి. 1960 వ ద్శకం మధయ భాగంలో మేలు ర్కమైన్ వంగడాలను 

పర వేశపెటిిన్ తర్ణాత గోధుమ పంట విసీ్తరీ్ంలో గణనీయమైన్ పెరుగుద్ల న్మోదైైంి. 

్ంకేతికపర్మైన్ అంశాలోో భాగంగా పంటల తీరును నిరీ్యించడంలో మేలు ర్కమైన్ 

వంగడాలతోపాటు, యంతీర కర్ణ, సమాచార్ లభ్యత, మొకకల ర్క్షణ వంటి అంశాలు పర ధాన్ 

పాతర  వహి్ీయి. అవ్ిపనా సౌకర్ణయలోో భాగంగా నీటిపారుద్ల, ర్వాణా, నిలా, వాణిజ్యం, 

మార్కకటింగ్, Post Harvest Handling, పార సెస్థంగ్ లంటి అంశాలు పంటల తీరు 

నిరీ్యి్ీయి. ్ంఘిక, ఆరి్థక అంశాలోో భాగంగా భూ యజ్మాన్యం, ఆరి్థక వన్రుల లభ్యత, 

కమతాల పర్థమాణం, శాామిక లభ్యత, కుటుంబాలకు అవసర్మైన్ ఆహార్ం, ఇంధన్ం, వితీం 

(Finance) వంటి అంశాలు పంటల తీరును నిరీ్యించడంలో తోడపడతాయి. సహజ్, ఆరి్థక, 

చార్థతార తమక, ్ంఘిక అంశాలతోపాటు పర భుతా విధాన్ం కూడా పంటల తీరును 

నిరీ్యించడంలో పర ధాన్ భూమిక వహిసీ్ంి. పనునలు, సబ్సిడీలు, ఉతాపితాల లభ్యత, 

పర్పతి లభ్యతకు సంబంధంచి పర భుతా విధానాలు పంటల తీరును పర భావితం చే్ీయి. 

్ాతంతాయానిక ముందు కాలంలో వయవ్య ర్ంగం, పంటల తీరులంటి అంశాలోో పర భుతా 

విధాన్ం పర్థధ తకుకవగా ఉండేి. ్ాతంతాయాన్ంతర్ం నీటి పారుద్ల విసీర్ణ, సేకర్ణ ధర్, 

మద్ద తు ధర్ లంటి అంశాలోో వివిధ పర భుతా విధానాల కార్ణంగా పంటల తీరును 

నిరీ్యించడంలో పర భుతా విధానాల పర్థధ పెర్థగంి. 

  

భారత్లో పంటల తీరు 
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పర ణాళికల కాలంలో ముఖ్యంగా గత నాలుగు ద్శాబాద ల కాలంలో భార్త్లోని పంటల తీరు లో 

గణనీయమైన్ మారుపలు సంభ్వించాయి. 1960వ ద్శకంలో నూతన్ ్ంకేతిక విజా్ఞన్ం 

కార్ణంగా దేశ మధయభాగం మొతీం పంట విసీ్తరీ్ంలో గోధుమ పంట విసీ్తరీ్ం పెర్థగంి. ఇదే 

కాలంలో ముడి ధానాయలు (Coarse grai-ns), పప్పపధానాయల కంద్ ఉన్న భూ విసీ్తరీ్ం 

తగగ ంి. 1980వ ద్శకం మధయ భాగంలో ‘టెకానలజీ మిష్న్ ఆన్ ఆయిల్ స్తడి్ పార ర్ంభంచిన్ 

తర్ణాత నూనె గంజ్ల కంద్ ఉండే భూ విసీ్తరీ్ం పెర్థగంి. 1992-93 నాటిక వంటనూనె గంజ్ల 

కంద్ ఉండే భూ విసీ్తరీ్ం వృ ధి  చంద్డంతోపాటు భార్త్ వంటనూనె ఉతపతీిలో సాయం 

సమృ ధి ని ్ధంచింి. భార్త్ తన్ ఎగుమతుల ్మరి్ణయనిన పెంచుకోవడానిక, పంట 

సమతౌలయత లకాష యనిన ్ధంచడానిక ఇటీవల కాలంలో ఉద్యయన్వన్ పంటల ఉతపతీిపైె ద్ృషిి 

కేంద్రర కర్థంచింి. 

  

స్వాతంత్య్రానంతరం పంటల తీరులో సంభవంచిన మారుులు 

 1.మొతీం పంట విసీ్తరీ్ంలో ఆహార్ పంటలైన్ తృణ ధానాయలు, చిరుధానాయలు, 

పప్పపధానాయలు, కూర్గాయలు, పండో వాటా 3/4 వంతు ఉంటుంి. ఆహార్ ధానాయల కంద్ 

ఉన్న మొతీం భూవిసీ్తరీ్ంలో తృణ ధానాయల కంద్ ఉన్న విసీ్తరీ్ం ఎకుకవ.  

1950-51లో ఆహార్ ధానాయల కంద్ ఉన్న మొతీం భూ విసీ్తరీ్ం 97.3 మి.హెకిారోు కాగా ఈ 

మొతీంలో 80.4% తృణ ధానాయల కంద్ ఉండటానిన గమనించవచుు. 2012-13లో ఆహార్ 

ధానాయల కంద్ ఉన్న భూ విసీ్తరీ్ం 120.2 మి.హె.కాగా ఈ మొతీంలో తృణ ధానాయల కంద్ 

ఉన్న విసీ్తరీ్ం 96.7 మి.హె. ్ాతంతాయాన్ంతర్ం 1950-51, 2012-13లో మొతీం ఆహార్ 

ధానాయల కంద్ ఉన్న భూవిసీ్తరీ్ంలో పప్పపధానాయల పంట కంద్ ఉన్న విసీ్తరీ్ం 19 నుంచి 20% 

మాతర మే. 

 2. భార్త్లో ఆహార్ పంటలోో వర్థ చాల ముఖ్యమైంి. 1950-51లో 30.8 మి.హె. లలో 

వర్థని పండించారు. మొతీం ఆహార్ ధానాయల కంద్ ఉన్న భూ విసీ్తరీ్ంలో వర్థ పంట కంద్ ఉన్న 

విసీ్తరీ్ం 1950-51లో 31.6%. 2012-13లో 42.4 మి.హె. విసీ్తరీ్ంలో వర్థ పంట కంద్ ఉన్న 
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విసీ్తరీ్ం 35.3%. ద్రనిన బటిి మొతీం ఆహార్ ధానాయల కంద్ ఉన్న భూ విసీ్తరీ్ంలో వర్థపంట కంద్ 

ఉన్న విసీ్తరీ్ం 1/3 వంతుగా పేర్కకన్వచుు. ఇటీవలి కాలంలో దేశంలోని అనిన ర్ణషి్ట్ాలోో వర్థ 

పంట కంద్ ఉన్న భూ విసీ్తరీ్ంలో పెరుగుద్లను గమనించవచుు. పర త్యయక వర్థ ఉతపతీి 

కార్యకామాలు, వర్థ ఉతపతీిలో పర వేశపెటిిన్ ్ంకేతిక విజా్ఞన్ం కార్ణంగా వర్థ ిగుబడిలో 

దేశవాయపీంగా పెరుగుద్ల సంభ్వించింి. 

 3. ్ాతంతాయాన్ంతర్ం ముడి ధానాయల కంద్ ఉన్న భూ విసీ్తరీ్ంలో తగుగ ద్లను 

గమనించవచుు. జొన్న, సజ్జ , ర్ణగులు, మొకకజొన్న పంటల కంద్ ఉన్న భూ విసీ్తరీ్ం మొతీం 

ఆహార్ ధానాయల కంద్ ఉన్న విసీ్తరీ్ంలో 1950-51లో 28.6% నుంచి 2012-13లో 

20.5%నిక తగగ ంి. లభ్ద్యయకత తకుకవగా ఉండటం, పర్థమిత డిమాండ్, ఉతాపితాల 

ధర్లోో పెరుగుద్ల కార్ణంగా ఈ పంటల కంద్ ఉన్న భూ విసీ్తరీ్ంలో తగుగ ద్ల ఏర్పడింి. 

మరోవైప్ప బ్సయయం, గోధుమల నుంచి ముడి ధానాయలు పోటీని ఎదుర్కకంటున్న కార్ణంగా 

ఆయ పంటలకు డిమాండ్ తగగ ంి. అంత్యకాకుండా భార్త్లోని కొనిన పార ంతాలోో ముడి 

ధానాయల ధర్ల కంటే బ్సయయం, గోధుమ ధర్లు తకుకవగా ఉండటం కూడా ఆయ పంటల 

కంద్ ఉన్న భూ విసీ్తరీ్ం తగగ డానిక కార్ణమైంి. 

 4. 1950-51లో నూనె గంజ్ల కంద్ ఉన్న విసీ్తరీ్ం 10.7 మి.హె.కాగా, 1985-86లో 

19.మి.హె.కు పెర్థగంి. 1980వ ద్శకం ముందు కాలంలో వంటనూనెకు సంబంధంచి సాదేశీ 

డిమాండ్ను తీర్చు కామంలో భార్త్ ిగుమతులపైె ఎకుకవగా ఆధార్పడింి. వంటనూనె 

ఉతపతీిలో సాయం సమృ ధి  ్ధంచే కామంలో భార్త్ 1980వ ద్శకంలో అనేక కార్యకామాలకు 

శాీకార్ం చుటిింి.1985-86లో ‘జ్ఞతీయ నూనె గంజ్ల అభవృ ధి  పార జెకిు, 1986, మేలో 

టెకానలజీ మిష్న్ ఆన్ ఆయిల్స్తడ్స (Technology mission on oilseads), 1987-

88లో ఆయిల్ స్తడి్ ప్రర డక్షన్ థ్ర సి్ పోర గాా మ్ (Oil seads Production Thrust 

Programme)ను పర వేశపెటిింి. ఈ కార్యకామాల అమలు కార్ణంగా నూనె గంజ్ల పంట కంద్ 

ఉన్న భూ విసీ్తరీ్ంలో పెరుగుద్ల ఏర్పడింి.1998-99లో నూనె గంజ్ల కంద్ ఉన్న్ విసీ్తరీ్ం 

26.2 మి.హె.కు పెర్థగంి. తర్ణాత కాలంలో పంట విసీ్తరీ్ంలో తగుగ ద్ల ఏర్పడిన్పపటిీ 
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2012-13లో నూనె గంజ్ల పంట విసీ్తరీ్ం 26.5 మి.హె.కు పెర్గడానిన గమనించవచుు. 

 5. భార్త్లో ర్కండో ముఖ్యమైన్ ఆహార్ ధాన్య పంట గోధుమ. 1950-51లో మొతీం ఆహార్ 

ధానాయల కంద్ ఉన్న్ భూ విసీ్తరీ్ంలో గోధుమ విసీ్తరీ్ం 10% మాతర మే. తర్ణాత కాలంలో హర్థత 

విపోవం కార్ణంగా గోధుమ పంట విసీ్తరీ్ంలో పెరుగుద్ల సంభ్వించింి. 2012-13లో 29.7 

మి.హె.లలో గోధుమను పండించగా మొతీం ఆహార్ ధానాయల విసీ్తరీ్ంలో గోధుమ విసీ్తరీ్ం వాటా 

24.7%గా న్మోదైైంి. పంజ్ఞబ్, హర్ణయనా, ఉతీర్పర దేశ్, బీహార్లలో గోధుమ పంట కంద్ ఉన్న 

విసీ్తరీ్ంలో పెరుగుద్ల ఏర్పడింి. మద్ద తు ధర్లు అధకంగా ఉండటం, నూతన్ ్ంకేతిక 

పర్థజా్ఞన్ం, మార్కకట్ లభ్యత వంటి అంశాల కార్ణంగా ఆయ ర్ణషి్ట్ాలోో గోధుమ పంట కంద్ 

ఉన్న భూ విసీ్తరీ్ంలో పెరుగుద్ల ఏర్పడింి. 

 6. వాణిజ్య పంటలోో భాగంగా చర్కు పంట కంద్ ఉన్న భూ విసీ్తరీ్ం 1950-51లో 1.7 

మి.హె.కాగా, 1985-86 నాటిక 2.8 మి.హె.కు, 2012-13 నాటిక 5.1 మి.హె. కు పెర్థగంి. 

పతీి పంట కంద్ ఉన్న భూ విసీ్తరీ్ం 1950-51లో 5.9 మి.హె. కాగా, 2012-13లో 12 

మి.హె.కు వృ ధి  చంిం ి. ఇదేకాలనిక సంబంధంచి జ్నుము, గోగునార్ కంద్ ఉన్న భూ 

విసీ్తరీ్ం 0.6 మి.హె. నుంచి 0.9 మి.హె.కు పెర్థగంి. 

  

పంట పద్ధ తులు 

బహుళ పంటలను భార్త వయవ్య ర్ంగం పర ధాన్ లక్షణంగా పేర్కకన్వచుు. భార్త్లోని 

మొతీం పంట విసీ్తరీ్ంలో వర్ణష భావ వయవ్యం విసీ్తరీ్ం 92.8 మి.హె. (65 శాతం). వర్ణష భావ, 

మటి పార ంతాలలో ఒకే పంట కంద్ ఎకుకవ విసీ్తరీ్ం ఉన్నప్పపడు అధక న్షి్ భ్యలు 

ఏర్పడుతున్న పర్థసి్థతుల నేపథ్యంలో అనేక బహుళ పంట పద్ధ తులు పార చుర్యం ప్రంద్యయి. 

దేశంలోని ్ంఘిక - ఆరి్థక వాతావర్ణం నేపథ్యంలో అనేక మిలియన్ల రై్కతు కుటుంబాలోో 

ఆహార్ భ్ద్ర త పెంప్ప ముఖ్యంశంగా నిలిచింి. దేశంలో 56.15 మిలియన్ ఉపాంత కమతాలు 

(ఒక హెకిార్లోప్ప), 17.92 మి. చిన్న కమతాలు (1 నుంచి 2 హె), 13.25 మిలియన్ సెమీ 

మీడియం (2 నుంచి 4 హె) కమతాలు ఉన్న పర్థసి్థతుల నేపథ్యంలో పంట ఉతపతీిపైె ద్ృషిి 
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కేంద్రర కర్థంచాలిిన్ అవసర్ం ఉంి. కమతాల పర్థమాణం తకుకవగా ఉన్న సి్థతి కార్ణంగా 

వయవ్య ర్ంగం వాయపార్ కార్యకలపంగా కాకుండా జీవనాధార్ వయవ్యంగా 

మిగలిపోయింి. పర సీ్తం దేశంలో 250 ర్కండు పంటల పద్ధ తులు అమలోో ఉన్నటోు అంచనా. 

భార్త్లో అధక నీటి పారుద్ల వసతి కలిగన్ పంటలుగా వరుసకామంలో చర్కు, గోధుమ, 

బారో్ణ, ఆవాలు, వర్థ, ప్రగాకు, పతీి, మొకకజొన్న, వేరుశెన్గ నిలిచాయి. ర్ణషి్ట్ాలవార్ణగా 

నీటిపారుద్ల వసతి గల పంట విసీ్తరీ్ణనిన పర్థశీలించిన్ప్పపడు పంజ్ఞబ్ మొద్టి ్ిన్ంలో 

నిలవగా.. హర్ణయనా, ఉతీర్పర దేశ్లు తదుపర్థ ్ినాలను ద్కకంచుకునానయి. అంచనా వేస్థన్ 

250 ర్కండు పంటల పద్ధ తులోో ముఖ్యంగా 30 దేశవాయపీంగా అనేక జిలోలోో అమలోో ఉనానయి. 

వీటిలో వర్థ - గోధుమ, వర్థ - వర్థ, వర్థ - వేరుశెన్గ, పతీి - వేరుశెన్గ, పతీి - గోధుమ, వర్థ- 

మినుములు, పెసలు, ఉలవలు, కందులు, వర్థ- జొన్న, వర్థ-చర్కు, చర్కు-గోధుమ, పతీి -

మినుములు/పెసలు/ ఉలవలు/కందులు, సోయబ్సన్ - గోధుమ అతి ముఖ్యమైన్విగా 

పేర్కకన్వచుు. 

విసీ్తరీ్ం పర్ంగా నీటి పారుద్ల వసతి గల ముఖ్యమైన్ పంటలను పర్థశీలించిన్ప్పపడు చర్కు 

పండించే మొతీం విసీ్తరీ్ంలో 87.9% విసీ్తరీ్ం నీటిపారుద్ల వసతి కలిగ ఉంి. తర్ణాత గోధుమ 

84.3%, బారో్ణ 60.8%, ఆవాలు సంబంధతమైన్వి 57.5%, వర్థ 46.8%, ప్రగాకు 41.2%, 

పతీి 33.2%, ముడి శెన్గలు 21.9%, మొకకజొన్న 21.8%, వేరుశెన్గ 19.2% విసీ్తరీ్ంలో 

నీటి పారుద్ల వసతి కలిగ ఉనానయి.  

  

ముఖ్రమైన పంట పద్ధ తులకు సంబంధంచి పర త్యరకంశాలు 

వరి - గోధుమ: దేశవాయపీంగా వర్థ - గోధుమ పంట పద్ధ తి ఎకుకవగా అమలోో ఉంి. 

ఉతీర్పర దేశ్, పంజ్ఞబ్, హర్ణయనా, బీహార్, పశ్చుమ బంగాల్, మధయపర దేశ్ ర్ణషి్ట్ాలోో ఈ పద్ధ తి 

పార ధాన్యం ప్రంింి. ఈ ర్ణషి్ట్ాలోో 10.5 మి.హె. భూమి వర్థ-గోధుమ కంద్ ఉంి. గత కొనేళో్లగా 

ఈ పద్ధ తిక సంబంధంచి దేశవాయపీంగా వృ ధి  అధకంగా ఉన్నపపటిీ ఈ పంటల ఉతాపద్కతలో 

సీంభ్న్ ఏర్పడింి. భ్విష్యతీులోనూ ఉతాపద్కతలో వృ ధి  తకుకవగా ఉండే 
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సూచన్లునానయి. భూగర్భజ్లలు షీ ణించడం, తూరుప, మధయ భార్తదేశాలోో ఎరువుల 

వాడకం తకుకవగా ఉండటం; వాయధులు, చీడపీడలు పెర్గడం, వాయవయ మైద్యన్ పార ంతాలోో 

ఉతాపితాల వినియోగ ్మరి్యం తకుకవగా ఉండటం లంటి అంశాలు వర్థ - గోధుమ 

ఉతాపద్కత తగగ డానిక కార్ణాలవుతునానయి. 

వరి - వరి: ఒడిశా, తమిళనాడు, ఆంధర పర దేశ్, కరీ్ణటక, కేర్ళలోని నీటిపారుద్ల వసతి గల 

భూములోో వర్థ-వర్థ పంటల పద్ధ తి పార ధాన్యం ప్రంింి. ఆయ ర్ణషి్ట్ాలోో 6 మి. హెకిారో్ భూమిని 

ఈ విధాన్ంలో ్గు చేసీ్నానరు. భూ్ర్ం షీ ణించడం, సూక్షమపోష్కాహార్ లోటు, నైెట్రర జ్న్ 

వినియోగ ్మరి్యం తకుకవగా ఉండటం, నూయటిర మంటి్ వినియోగంలో అసమతౌలయం, 

శాామికుల కొర్త వంటి అంశాలు ఈ పంటల పద్ధ తి ఉతాపద్కతపైె పర భావం చూపిసీ్నానయి. 

కేర్ళలో ఈ పద్ధ తి కంద్ భూ విసీ్తరీ్ం తగుగ తుంి. ఇదే సమయంలో అధక లభ్ద్యయకత, 

తకుకవ శామ ్ంద్ర తతో కూడిన్ తోట పంటల కంద్ ఉండే భూవిసీ్తరీ్ం పెరుగుతుంి. అసోంలో 

వర్థ-వర్థ పంట పద్ధ తిలో ఉతాపద్కత తగగ డానిక వాతావర్ణ పర్థసి్థతులు 

అనుకూలించకపోవడం, నూయటిర మంట్ల వినియోగం తకుకవగా ఉండటంతోపాటు భూ ్ర్ 

షీ ణతను కార్ణాలుగా పేర్కకన్వచుు. 

చెరకు- గోధుమ: 3.4 మి.హె. భూమిలో చర్కు పంట ్గులో ఉంి. ఉతీర్ భార్తదేశంలోని 

ఉతీర్ పర దేశ్, పంజ్ఞబ్, హర్ణయనా, బీహార్లోని మొతీం పంట విసీ్తరీ్ంలో 68% చర్కు ్గు కంద్ 

ఉంి. ఈ పద్ధ తి అసోంలోని జోరా్ణట్, స్థబ్ ష్ట్గర్, సోనిత్పూర్, మహార్ణష్రి లోని అహమద్న్గర్, 

కొలాపూర్, కరీ్ణటకలోని బలగ ం జిలోలోో పార ధాన్యత ప్రంింి. చర్కు, గోధుమకు సంబంధంచి 

ఆలసయంగా నాటడం, నూయటిర యంటి్ వినియోగం సర్థపోయిన్ంతగా లేకపోవడం, చర్కుకు 

సంబంధంచి నైెట్రర జ్న్ వినియోగ ్మరి్యం తకుకవగా ఉండటం లంటి అంశాలను చర్కు- 

గోధుమ పంటల పద్ధ తి ఎదుర్కకంటున్న సమసయలుగా పేర్కకన్వచుు. 

పతి్త - గోధుమ: ఉతీర్ భార్తదేశంలోని పంజ్ఞబ్, హర్ణయనా, ర్ణజ్్ిన్, పశ్చుమ ఉతీర్ పర దేశ్

లోని ఒండుర  నేలలోో పతీిని వి్ీర్ంగా పండిసీ్నానరు. మరోవైప్ప ద్కష ణ భార్తదేశంలోని 

ఆంధర పర దేశ్, తమిళనాడు, కరీ్ణటకలోని న్లోర్చగడి నేలలోో పతీి ముఖ్యమైన్ పంట. పతీిక 
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సంబంధంచి సాలపకాలంలో ిగుబడినిచేు వితీనాల లభ్యత అధకంగా ఉన్న కార్ణంగా పతీి - 

గోధుమ పంటల పద్ధ తి ఉతీర్ భార్తదేశంలో పార ధాన్యత ప్రంింి. ఈ వయవసి కంద్ ఉన్న 

విసీ్తరీ్ంలో పతీి వాటా 70 నుంచి 80%గా ఉంటుంి. దేశ మధయ పార ంతంలో నీటిపారుద్ల వసతి 

గల పార ంతాలోో పతీి-గోధుమ పంటల పద్ధ తి అమలులో ఉంి. పతీి ిగుబడి వచిున్ వంటనే 

గోధుమ నాటడానిక ఆలసయం జ్ర్గడం, పతీిక సంబంధంచి నైెట్రర జ్న్ వినియోగ ్మరి్యం 

తకుకవగా ఉండటం వలో మొతీం ఉతాపద్కత లోపించడం, ఆధునిక ్ంకేతిక పర్థజా్ఞనానిన 

వినియోగంచుకోకపోవడంలంటి అంశాలను పతీి-గోధుమ పంటల పద్ధ తి ఎదుర్కకంటున్న 

సమసయలుగా పేర్కకన్వచుు. 
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