ఖరిఫ్ ంటకోత సమయములో అంచనా ధరలు 2016-17
శ్రీ వెంకటేశ్వర వ్యవ్సాయ కళాశాల, తిరుపతి వారి ఆధ్వరయoలో నడుస్తున అగ్ిక
ీ లచరల్
మారకెట్ ఇెంటలిజకన్స్ సెంటర్ (అమిక్) వారు ఈ క్ెంీ ది కరిఫ్ పెంటలకు అెంచనా ధ్రలు విడుదల
చేసారు దీతు పరకారెం.

వేరుశనగ
వేరుశ్నగ మోడల్ ధ్రలు కరనూలు మారకెట్ యెందత గత

14 స్ెంవ్త్రములు సేకరిెంచి

మారకెట్ స్రయయ మరియు ఆరిిక విశలేషణ తరువాత వ్చిచన అెంచనా పలితాలు ఆధారెంగ్ా
కాయలు ఖరిఫ్ కోత తరువాత

వేరుశ్నగ

పరస్ు తతము ఉనూ మారకెట్ పరిసి త
థ ులనత బటటి వేరుసనగ కాయలు

ధ్రలు నవ్ెంబర్, (2016) నతెండి జనవ్రి, (2017) నలలోే దాదాపు పరతి క్వoటాకు రన. 5000/- దగగ రగ్ా
ఉెండే అవ్కాశ్ెం ఉెంది. కావ్ున రకైతులు పరస్ు తతము ఉనూ ధ్రలనత దతరషథిలో టటికొతు అముుకొనే
తురణయము తీస్తకోవాలతు స్తచిెంచడమైనది.

మొక్కజొనన
తుజామాబాదత మారకెట్ లోతు మోడల్ ధ్రలు గత

16 స్ెంవ్త్రములు

స్రయవ మరియు ఆరిిక విశలేషణ తరువాత వ్చిచన అెంచనా పలితాలు

సేకరిెంచి మారకెట్

మరియు పరస్ు తతము ఉనూ

జాతీయ, అెంతరాాతీయ పరిసతులు
థు
బటటి మొకెజొనూ ధ్రలు రాబో వ్ు నలలలో క్వెంటాలకు రన.
1300/- లకు దగగ రగ్ా ఉెండునత. కావ్ున రకైతులు పరస్ు తతము ఉనూ ధ్రలనత దతరషథిలో టటికొతు
అముుకొనే తురణయము తీస్తకోవాలతు స్తచిెంచడమైనది.

ప్రొ ద్దుతిరుగుడు
ప్ర ర దతుతిరుగుడు విషయెంలో కరనూలు మారకెట్ గత

15 స్ెంవ్త్రములు మోడల్ సేకరిెంచి

మారకెట్ స్రయవ మరియు శాసథయ
ర
విశలేషణ ఆధారెంగ్ా చేస్తకొతు ఖరిఫ్ కోతస్మయెంలో అెంచనా
వేయడెం జరిగ్ిెంది. ఈ అెంచనా పరకారెం రాబో వ్ు నలలోే ధ్రలు రిగ్య అవ్కాశ్ెం లేనెందతన పరతి
క్వెంటాలకు ఇెంచతమిెంచతగ్ా క్వెంటాలకు రన. 3200/- నతెండి 3400/- వ్రకు ఉెండునత. కావ్ున రకైతులు
పరస్ు తతము ఉనూ ధ్రలకు దతరషథిలో టటికొతు అముుకునే తురణయము తీస్తకోవాలతు స్తచిెంచడమైనది.
సో యాచిక్ుకడు
తుజామాబాద్ మారకెటలేతు గత
మరియు ఆరిిక

15 స్ెంవ్త్రములు మోడల్ ధ్రలు, మారకెట్

స్రయవ

విశలేషణ ఆధారెంగ్ా వ్చిచన అెంచనా పలితాలు ఆధారెంగ్ా సో యా చికుెడు పెంట

పరస్ు తతము ఉనూ మారకెట్ పరిసి త
థ ులనత బటటి ధ్రలు క్వెంటాలకు రు.

3000/- దగగ రగ్ా ఉెండునత.

కాబటటి రాబో వ్ు నలలోే సో యచికుెడు ధ్రలు రిగ్య అవ్కాశాలు తకుెవ్గ్ా ఉనూెందతన రకైతులకు తగు
తురణయము తీస్తకోవాలతు స్తచిెంచడమైనది.

పెసలు
తాెండూర్ మారకెటలేతు గత 15 స్ెంవ్త్రములు మోడల్ ధ్రలు, మారకెట్ స్రయవ మరియు ఆరిిక
విశలేషణ

ఆధారెంగ్ా వ్చిచన అెంచనా పలితాలు ఆధారెంగ్ా స్లు

పరస్ు తతము ఉనూ మారకెట్

పరిసి త
థ ులనత బటటి ధ్రలు దాదాపుగ్ా క్వెంటాలకు రు. 5000/- కు దగగ రగ్ా ఉెండునత. కాబటటి రకైతులు
అముుకొనే తురణయెం తీస్తకోవాలతు స్ూచిెంచడమైనది.

