ఖరిఫ్ ంట కోత సమయములో అంచనా ధరలు 2016-17
శ్రీ వంకటేశ్వర వ్యవ్సాయ కళాశాల, తిరుతి వారి ఆధవరయయములో
నడుసతునన అగ్ిీకలచరల్ మారకెట్ ఇంటలిజకన్స్ సంటర్ (అమిక్) వారు ఈ క్ంీ ది
ంటలకు అంచనా ధరలు విడుదల చేసారు దీని రకారం.
వేరుశ్నగ క్వంటాలుకు రూ. 4500/- ఉండే అవ్కాశ్o
రేరుశనగ ఉత్పత్తి లో ఫారత్దేశం ప్రప్ంచ దేఱలలో మండవ స్ానములో ఉననది. చైనా,
ఫారత్ దేఱలు ఉత్పత్తి లో మొదటి, మండు స్ానాలలో ఉనాన ఎగుమత్ులలో రమి నురత్తనిధ్యం
ఎక్ుువగ లేదఽ. ఉత్పత్తి లో ఎక్ుువఱత్ం ఆ దేఱలలోనే వినియోగించ బడుచఽననది. దేశంలో
రేరుసనగ కయలు ఉత్పత్తి

80

ఱత్ం ఖమిఫ్ లో మగ, 20 ఱత్ం రబీ స఼జన్

లో ప్ండు

చఽననది. ఈ నేప్దయంలో మోడల్ ధ్రలు విఱలేషణ దాార ఈ సంవత్సరం ఖమిఫ్ కోత్
సమయములో రేరుశనగ ధ్రలు క్ాంటాలుక్ు ఓక్ుంటిక్ రూ.

4500-4700/-

ఉండునని

రెలేడంచడబైనది.

ప్రర దతుతిరుగుడు ధరలు క్వ౦టాలుక్ రూ. 3700/- ఉండునత
ఫారత్దేశము 95 ఱత్ం నుర ర దఽుత్తరుగుడు నానెలు ఉకరయ
ే న్ నఽ౦డ దిగుమత్త
చేసఽకొనఽచఽననది. 2014-15 స౦వత్సరములో 1.5 మిల్లే యనే టనఽనల నుర ర దఽుత్తరుగుడు
నానెనఽ ఆ దేశము నఽండ దిగుమత్త చేసఽకొననది.

2016-17 స౦వత్సరములో స్ధారణ

విస఼ి రణము అభతే ఖమీఫ్ కోత్నాటిక్ నుర ర దఽు త్తరుగుడు గింజలు ధ్ర క్ా౦టాలుక్ు రూ.
3700/- గ ఉ౦డే అవకశము.

3600-

మొకెజొనన ధరలు క్వంటాలుకు రూ. 1400/- ఉండే అవ్కాసం
మొక్ుజొనన ప్రప్ంచ ఉత్పత్తి 2016-17 సంవత్సరములో సఽమారుగ

98.2 కోటే

టనఽనలుగ అంచనా రేయబడంది. ఈ అంశం ప్రప్ంచ మొక్ుజొనన ధ్రలై ప్రఫావం చాే
ప్మిసా త్
 ులు నెలకొనవచఽునఽ. ఈ సంవత్సరము మనదేశ ఉత్పత్తి లో సఽమారుగ 4 మిల్లయనే
టనఽనలు త్గుుదల క్నప్డనది. అందఽవలన ఫారత్దేశం

5 ప్రప్ంచ దేఱలతో దిగుమత్ుల

ఒప్పందం చేసఽక్ుననది. ప్రప్ంచ దేఱలలో మిగులు ప్మిసా త్
 ుల దిష్టయా, ఈ సంవత్సరములో
ఖమిఫ్ కోత్నాటికీ మొక్ుజొనన ధ్రలు క్ాంటాలుక్ు రూ. 1350-1400 ఉండే అవకశo.

కందతలు ధరలు ఖరిఫ్ కోతసమయానిక్ సతమారుగ్ా రూ. 7000/- ఉండే అవ్కాశ్o
దేశంలో అప్మల ధ్రలు చాచినటల
ే అభతే మామిు, 2015 నఽండ ఇప్పటిక్ మండంత్లు
మిగభ. ఈ అప్మలలో ముఖయముగ క్ందఽలు మమియు మినఽములు ధ్రలు చాల
ఎక్ుువగ మిగభ. ఈ ధ్రలు రుగుదల అమిక్టయ డానిక్, ఎక్నామిక్ ఎైర్సస, కయబినెట్ క్మిటి
రరు రబీ 2015-16 లో ఒక్ లక్ష టనఽనల బఫర్స స్యక్ నిలువ ఉంచతానిక్ అనఽమత్త ఇచాురు.
ఈ సంవత్సరము రతావరణ ప్మిసా త్
 ులు అనఽక్ూలంగ ఉననటే భతే, ఖమీఫ్ కోత్ నాటిక్
(జనవమి,2017) క్ందఽల ధ్రలు క్ాంటాలుక్ు రూ.6500 – 7000 వరక్ు ఉండే అవకశం.

పసల ధరలు ఖరీఫ్ కోతనాటిక్ రూ. 5500 – 6000 ఉండే అవ్కాశ్ం
అప్మల ధ్రలు 2015 సంవత్సరములో ఆకఱనిన అంటినాభ. ఫారత్ దేశంలోని
అప్మల ఉత్పత్తి మమియు మిగినటల వంటి దిగుమత్ులు, ధ్రలు రగడానిక్ కరణాలు.
అరేకక్ుండా అప్మల ముఖయ మష్టయాల ైన మహామషయ ా మమియు క్మణటకలో త్గిున ఉత్పత్తి క్ూడా

ముఖయ కరణము. ఇరే

కక్ుండ మయనాార్స, కనడా మమియు ఆసేయల్ల
ా యాలో రతావరణ

ప్రత్తక్ూల ప్మిసా త్
 ులు, ప్రసా ఽత్ ప్మిసా త్త
 క్ కరకలు. ఫారత్ దేశంలో దాదాప్ు 90 ఱత్ం
అప్మలు విస఼ి రణము వమాధారం. అందఽవలన అప్మల ఉతాపదక్త్ కనడా దేశంలో స్ధించిన
దాని క్ంటే 50 ఱత్ము త్క్ుువగ ఉననది.
ఈ సంవత్సరములో రతావరణ ప్మిసా త్
 ులు అనఽక్ూలంగ ఉంటాభ అని ఫావిసా
ి ,
సల ధ్రలు, ఖమీఫ్ 2016 కోత్ సమయానిక్ సఽమారు ప్రత్త క్ాంటాలు రూ. 5500

– 6000

ఉండే అవకశం ఉననదని అగిక్
ే లురల్ మాముట్ ఇంటల్లజన్స సంటరు, వయవస్య క్యాఱల,
త్తరుప్త్త రరు రెలేడంచారు.

సో యా ధరలు క్వంటాలు రూ. 3000 ఉండే అవ్కాశ్o
అబమిక సంయుక్ి మష్టయాలు మమియు లాటిన్ అబమిక దేఱలలో స్ో యాబీన్ ప్ంట
అధిక్ంగ నమోదఽ అభనది.

దీని వలన స్ో యా ధ్రలు ఆగషుయ 2015 నాటిక్ క్ాంటాలు

రూ.3062 గ నమోదఽ అభనది. కనీ చైనా అబమిక సంయుక్ి మష్టయాల నఽండ స్ో యా దిగుమత్త
నిమారణ చేసన కరణంగ ధ్రలు మరల మిగి క్ాంటాలు ధ్ర రూ.4120 చేమింది. అదియునఽ గక్
ఫారత్ దేశం సమిగలేని రతావరణ ప్మిసా త్
 ులు ఉత్పత్తి పై కొంత్ ప్రఫావం చానుభ. ఈ ప్మిణామం
వలన ధ్రలు కొంత్ రగడం జమిగింది. ఈ సంవత్సరం దేశంలో ఉత్పత్తి 86 లక్షల టనఽనలుగ
అంచనా రేయబడనది. అది నుో భన సంవత్సరము 90 లక్షల టనఽనలు. కబటియ ఈ ప్మిసా త్
 ులలో
స్ో యా బీన్ ధ్రలు ఖమీఫ్ కోత్ నాటిక్ క్ాంటాలుక్ు రూ.3000-3200/- ఉండవచఽునని
ఫావించడబైనది.

మిరిచ ధరలు కోతనాటిక్ క్వoటాలకు రూ. 9000/- తగగ వ్ు
మిమిు ఉత్పత్తి మధ్యప్రదేలో వరుసగ

2014

మమియు 2015 లో దబబత్తననది.

దానివలన ఉత్పత్తి 35 నఽ౦డ 40 ఱత్౦ త్గిునది. ఆ౦దర ప్రదేశ్ లో

2015-16 లో వరాఫావ

ప్మిసా త్
 ులు వలన, మిమిు ఉత్ి పత్తి సఽమారు 25 నఽ౦డ 30 త్గు నఽననది. ప్రసి ఽత్ ఉనన ధ్రల
ప్మిసా త్
 ులు దిష్టయా 2016-17 లో దేశ౦లో మొత్ి ం మైత్ులు విస఼ి మణప్రంగ స్నఽక్ులంగ
సప౦ది౦చే అవకశం ఉననది.

2016-17 వమాలు స్నఽక్ులంగ ఉంటాభ అని ఆశిసా
ి

కోత్నాటిక్ మిమిు ధ్రలు అంచనా రేయడం జమిగినది. మాముట్ సమరయ మమియు ప్రసి ఽత్ మాముటే
సరళి చాచినటల
ే అభతే ధ్రలు ప్రత్త క్ాoటాలక్ు రూ 9,000 క్ంటే త్గరు అవకశం లేదఽ.

రతిు ధరలు కోతనాటిక్ రూ. 4500/- ఉండే అవ్కాశ్ం
కటన్ ఆస్ో సయాషన్ ఆఫ్ ఇండయా రమి ల క్ుల ప్రకరం
లక్షల బేళ్ళుగ అంచనా రేఱరు. గత్ స౦వత్సరము (

2015-16 లో ఉత్ి పత్తి 345

2014-15) లో కటన్ మిగులు 73.60

లక్షల బేళ్ళుగ కగ, 2015-16 అదే మిగులు 128.60 లక్షల బేళ్ళుగ తేల్లంది. మహామష్టయా,
తలంగణా మమియు ఆందర ప్రదేశ్ లో ఈ స౦వత్సరము

ఉత్ి పత్తి , గత్ స౦వత్సరముతో సమి

సమానంగ ఉనటల
ే అంచనా రేయబడనది. ప్రత్తి అంచనా ధ్రలు ఈ స౦వత్సరంము కోత్నాటిక్
ప్రత్త క్ా౦టాలక్ు రూ. 4500/- ఉండే అవకశం ఉననది.

సతు ధర క్వంటాలుకు రూ. 8000 /- ఉండే అవ్కాశ్ం
ఈ సంవత్సరము, ప్సఽప్ు త్ప్ప అనిన సఽగంధ్ దరవయముల ధ్రలు అంత్ నుో ర తాసహక్రంగ
లేవు. ప్సఽప్ు ఉత్పత్తి మండు మూడు సంవత్సరములుగ త్గుుత్ూ వసఽిననది ఎందఽక్నగ
ప్సఽప్ు విస఼ి రణము ఇత్ర లాభస్టి ప్ంటలక్ు మళిుంచడబైనది. రయనురసఽాల క్ధ్నం ప్రకరం
ప్రసా ఽత్ ప్సఽప్ు ఉత్పత్తి 30-35 లక్షల బస్ిలు కగ, నిలా 10-15 లక్షల బస్ిలుగ ఉననది. ఈ
ప్మిసా త్
 ులలో 2016-17 కోత్ నాటిక్ ప్సఽప్ు ధ్ర క్ాంటాలుక్ు రూ. 7500-8000/- గ ఉండే
అవకశం.

