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మరియు 
అఖిలభారత సమన్వయ మొక్కజొన్న పరిశోధన్ పధక్ం, 

 పీజెటయిెస్ఏయూ, హ దైర్బాద్. 
క్రోనా (COVID-19)వ్్యపతి  చ ందుతున్న తరుణంలో  స్ీవయ నియంతరణ ప్టిసుి న్న  మొక్కజొన్న 
రెైతులుక్ు సూచన్లు మరియు సలహాలు  
       రబీలో పండ ంచ ేమొక్కజొన్నధాన్యం అధిక్ దిగుబడ , నాణ్యమ నై్  గ ంజ  (బరువులో మర యు 
పర మాణ్ంలో) కారణ్ంగా  ముడ  పర శ్రమలక్ు ఎంతో విలువ ైన్ది.  రబీ సీజనలో  ర ండవ ముందస్తు  అంచనా 
పరకారం మొక్కజొన్న15.54 లక్షల హెకాా రో విసీురణం లొ సాగు చయేబడ   82.19 లక్షల టన్తనలు ఉత్పత్తు  
ని అంచనా వయేడం జర గ ంది.  రబీ మొక్కజొన్న సాగుబడ లొ  బీహార్ 18%  అధిక్ విసీు రణంలో   278 
వేల  హెకాా రోలలొ సాగు చయె బడూత్ూ  మొదట ీ సాా న్ం లొన్త, త్రాాత్ పశ్చిమ బ ంగాల్ 211 వలే  
హెకాా రుో   విసీు రణం తొ (14%)  ర ండవ సాా న్ం లొన్త,మర యు  మహారాషా్టర 198 వేల  హెకాా రుో   విసీురణం తో( 
13%) మూడవ సాా న్ంలొ ఉనానయి. రబీ మొక్కజొన్నసాగులొ ఆదరణ్ పెరుగుత్ున్న ఇత్ర రాష్టాా ర లన్త 
చూసతు  ఆంధ్రపరదేశ్ (183వేలు హెకాా రుో ),  త్మిళనాడు (181 వలేు  హెకాా రుో ), తలెంగాణ్ (163 వేలు  
హెకాా రుో ), గుజరాత్ (129 వేలు  హెకాా రుో ), క్రాణ టక్ (87 వలేు  హెకాా రుో ), ఉత్ుర పరదేశ్ (59 వేలు  
హెకాా రుో ), మర యు రాజసాా న్, మధ్యపరదేశ్, జారఖండ్, ఒడ శా మొదల నై్వి ప్రా చతరయం లొ ఉనానయి  . రబీ 
మొక్కజొన్నలొ  ఆంధ్రపరదేశ్  7678 కిలోలు / హెకాా రు ఉతాపదక్త్తొ మొదటీ  సాా న్ంలొ ఉంటే, ఆ 
త్రాాత్ త్మిళనాడు ( 5468 కిలోలు/ హెకాా రు),  తలెంగాణ్ ( 5383 కిలోలు/ హెకాా రు), పశ్చిమ 
బ ంగాల్ ( 5158 కిలోలు/ హెకాా రు) రాష్టాా ర లు అత్యధిక్ ఉతాపదక్త్న్త  న్మోదత చేసాయి . భారత్దేశ్ం  
మొత్ునికి  స్ర పడ ేమొత్ుం స్ంక్ర విత్ున్ం ఆంధ్రపరదేశ్ మర యు తెలంగాణ్ రాష్టాా ర లలొ  పరధాన్ంగా రబీ 
సీజనలో  ఉత్పత్తు  అవుత్ుంది. ఈ మధ్యకాలంలో, పశ్చిమ బ ంగాల్ క్ూడా  ఒక్ ముఖ్యమ నై్ విత్ునలత్పత్తు  
క ందరంగా అభివృదిి  చెందని్ది   

    

 పటిిక్ 1: వివిధ ర్ష్ట్ి ా లోో  రబీ మొక్కజొన్న విస్ీి రణం (000 హ క్ి రుో ) మరియు పరసుి త పంటవ్ృద్ిిదశ     
2019-20  



ర్ష్టాా ర లు విస్ీి రణం( 000హ ) పరసుి త పంటవ్ృద్ిిదశ 
బీహార్ 278.4 గ ంజక్టేా  దశ్ 
పశ్చిమ బ ంగాల్ 210.6 గ ంజక్టేా  దశ్ 
మహారాషా్టర 198.3 కోత్దశ్ 
ఆంధ్రపరదేశ్ 183.0 కోత్దశ్ 
త్మిళనాడు 180.7 కోత్దశ్ కోత్దశ్ 
తెలంగాణ్ 163. 0 న్ూర పడ  దశ్ 
గుజరాత్ 129. 4 న్ూర పడ  దశ్ 
క్రాణ టక్ 87.4 కోత్ దశ్ 
ఉత్ుర పరదేశ్ 59.0 గ ంజక్టేా  దశ్ 
ఇత్రులు 64.6 గ ంజక్టేా  దశ్  / కోత్దశ్ 
అఖిల భారతద్ేశం                        
 

    1554.4  

 

అందతవలో, ఈ సీాయ నియంత్రణ్ కాలంలో కొవిడ్-19 న్తండ  భదరత్తో ప్ాటు మొక్కజొన్న పంటన్త 
కాప్ాడటానికి అవస్రమ ైన్ అనిన చరయలు ర ైత్ులు ప్ాట ంచ ేవిధ్ంగా  వయవసాయ అధికారులు స్ూచన్లు 
మర యు స్లహాలు ఇవాాలి.         

 

 పెనిన్ుులర్ జోన్ (మహార్షి్టా, త లంగ్ణ, ఆంధరపరద్ేశ్, తమిళనాడు, క్ర్ణ టక్) 

పెనిన్తులర్ జోన్   రబీ మొక్కజొన్న ఉత్పత్తు కి అన్తవ ైన్వాతావరణ్ం క్లిగ  ఉండడంవలన్  , స్తమారు  
8 లక్షల హెకాా రోలో పంటన్త పండ స్తు నానరు. పంటన్త ముఖ్యంగా కోళళ  దాణ్ా  మర యు ప ండ     
పర శ్రమలలొ వినియోగ స్తు నానరు. ఈ జోన్ లొ పరస్తా త్ం మొక్కజొన్న పంట కోత్దశ్లో ఉంద,ి అయిత ే
ముఖ్యంగా విత్ునలత్పత్తు  చెపటేా  ప్రా ంతాలలో  పంటకోత్లు  ఇపపట క  ప్రా రంభమ ైన్ నేపధ్యంలొ,   ధాన్యం 
కోత్, మర యు న్ూర పడ  కారయక్లాప్ాలన్త సీా య నియంత్రణ్ అమలున్త  కొంత్వరక్ు పరభావిత్ం 
చేస్తు ంది. అవేకాక్ విత్ునలత్పత్తు , ప్రా ససె ంగ్, ప్ాయకింగ్ మర యు రవాణ్ా క్ూడా పరభావిత్మవుతాయి. 
ఏదమే నైా , కోత్ మర యు ప్రా ససె ంగ్ ఆపర ష్టన్తో    యాంత్రరక్రణ్   దాారా చేపటాడం  వలన్ క్ూలీల  
స్మూహ కారయక్లాప్ాలు లేక్ుండా ఆపర ష్టన్తో  త్ార త్ గత్తన్  పూర ు చయేబడతాయి. అనేక్ స్ందరాాలోో  



విత్ునలత్పత్తు  మర యు ప్రా సెస ంగ్ ప్ాో ంటుో  భౌత్తక్ంగా వేరు చయేబడడం గమనించవచతి.ర ండు రాష్టాా ర లలో 
(ఆంధ్రపరదేశ్ మర యు తెలంగాణ్) సీాయ నియంత్రణ్ కారణ్ంగా అంత్ఃరాష్టాా ర ల మధ్య  విత్ునాల 
స్రఫరాక్ు ఆటంక్ం ఉండక్ుండ కరొ త్ు  పర క్రాలన్త (హార ాసా్రుో ) అన్తమత్తంచబడాలి. దీనితొ కోత్ 
మర యు న్ూర పడ  కారయక్లాప్ాలన్త స్తలభత్రంగా చేయవచతి. హార ా సా్రో ఆపర టరుో , విత్ున్ రవాణ్ా 
కొరక్ు వాహన్ చోదక్ులు ఒక్ రాషా్టరం న్తండ  మరొక్ రాష్టాా ర నికి వ ళుత్ున్నందతన్, కోవిడ్ 19 వాయప ు  చెంద ే
అవకాశ్ం ఉన్నందతన్ డెైవైరుో   / ఆపర టరుో    క్ఠ న్మ ైన్ సీాయ నియంత్రణ్ ప్ాట ంచి  పరజలతో 
క్లవక్ుండా పంటకోత్ కారయక్లాప్ాలన్త చపేటాడానికి అన్తమత్తంచాలి.   ఏపపట క్పుపడు వార  
ఆరోగాయనిన జాగరత్ుగా పర శీలించి క్రోనా సో క్క్ుండా  సాంఘిక్ దూరం, ముస్తగు మర యు స్ాయం 
పర శుభరత్ కోస్ం భదరతా చరయలుత్రస్తకొవాలి.  మొక్కజొన్నన్త కోయడం మర యు స్ర గా ఎండబ టాడం 
చెస న్త్రువాత్  మాత్రమే మార కట ంగ్   చేయాలి. కోత్ మర యు  ఇత్ర క్ష త్ర కారయక్లాప్ాలక్ు సాా నిక్ంగా 
తెలిస న్ మర యు అందతబాటులో ఉన్న క్ూలీలక్ు మాత్రమే ప్రా ధాన్యత్ ఇవాాలి,   త్దాారా క్ూలీల 
క్దలిక్లన్త నివార ంచ గలము. విత్ున్ ప్రా సెస ంగ్ యూనిటోన్త పర మిత్త  స బబందితో బాయచోలో 
పనిచయేడానికి అన్తమత్తంచాలి, సామాజిక్ దూరం మర యు స్ర ైన్ ప్ార శుద్య చరయలు చేపటాా లి. విత్ున్ 
ప్రా సెస ంగ్ మర యు ప్ాయక ట ంగ్ పూరుయిన్ త్రాాత్ ఖ్రీఫ్ మొక్కజొన్న ప్రా ంతాలక్ు రవాణ్ా చయేడానికి 
ముందత విత్ున్ ప్ాయక టోన్త కిరమిస్ంహారక్ మందతలతొ శుభరపరచతకొవాలి.  విత్ున్ క్ంపెనీలు త్మ విత్ున్ 
గోడౌనో్న్త కిరమిస్ంహారక్ మందతలతొ శుభరపరచతకొవాలి. మర యు విత్ున్ ప్ాయక టోన్త  త్యారు చేసత 
కార ిక్ులక్ు 60% ఆలకహాల్ దరా వణ్ం ( శానిట ైజర్) తో శుభరపరచతకొనేలా  స్ూచన్లుఇవాాలి.  
విత్ునాలు మర యు విత్ున్ ప్ాయక టుో  డీలర్ సాా యి న్తండ  ర ైత్ులక్ు స్క్రమంగా అందేలా జాగరత్ు  చరయలు 
చేపటాా లి. 

పెనిన్తులర్ ఇండ యాలో, ధాన్యం పండ ంచిన్  త్రువాత్ కోత్,  న్ూర పడ   మర యు ఎండబ టాడం లొ 
ర ైత్ులు స్మస్యలన్త ఎదతరొకంటారు. త్దతపర  మార కటలో  స్ర ైన్ ధ్ర  పలక్క్  ఆర ్క్ంగా న్షా్టప్ో వడం 
జరుగుత్ుంది.  పంటకోత్, ప్రా సెస ంగ్ చేపటాడంలో ర తై్ులు వివిధ్స్మస్యలన్త ఎదతరొకంటారు దానితొ  
స్ర ైన్ గ టుా బాటుధ్ర లేక్ త్క్ుకవ ధ్రక్ు  పండ ంచిన్ ధాన్యం అమివలస  వస్తు ంది. మద్త్ు ధ్రక్ు 
గార మాలలో ర ైత్ులన్తండీ మొక్కజొన్నధాన్యం సతక్ర ంచేలా పరభుత్ాం జోక్యం చేస్తకోవాలి. ఈ విష్టయంలో 
తెలంగాణ్ పరభుత్ాం ఇపపట క  ఇలాంట  చరయలు చపేటాడం మర యు మొక్కజొన్న ధానాయనిన గార మాలలోన ే
గ టుా బాటుధ్రలో ర తై్ులన్తండ  సతక్ర ంచడం జరుగుతోంది. వడగండో వరషం కారణ్ంగా ఎక్కడెైనా పంట 
న్షా్టం జర గ త ే పరభుత్ాం అంచనా వేస  త్గ న్ న్షా్టపర హారం చెలోించాలి. 


