
ఖరిఫ్  ంటకోత సమయములో అంచనా ధరలు 2016-17 

శ్ర ీవ ెంకటేశ్వర వ్యవ్సాయ కళాశాల, తిరుపతి వారి ఆధ్వరయoలో నడుస్తు న అగి్కీలచరల్ 

మారకెట్ ఇెంటలిజకన్స్ స ెంటర్ (అమిక్) వారు ఈ క్ెీంది 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  వేరుశ్నగ 

కాయలు ఖరిఫ్ కోత తరువాత  పరస్తు తము ఉనూ మారకెట్ పరిసథితులనత బటటి  వేరుస నగ కాయలు 

ధ్రలు  నవ్ెంబర్, (2016)  నతెండి జనవ్ర,ి (2017) న లలోే  దాదాపు పరతి క్వoటాకు రన. 5000/- దగగరగ్ా 

ఉెండే అవ్కాశ్ెం ఉెంద.ి కావ్ున రకైతులు పరస్తు తము ఉనూ ధ్రలనత దతర షథిలో  టటి కొతు అముుకొనే 

తురణయము తీస్తకోవాలతు స్తచిెంచడమ ైనది.  

మొక్కజొనన 

 

తుజామాబాదత మారకెట్ లోతు మోడల్ ధ్రలు గత 16 స్ెంవ్త్రములు  సేకరిెంచి మారకెట్  

స్రయవ మరియు  ఆరిిక విశలేషణ  తరువాత వ్చిచన అెంచనా పలితాలు మరియు పరస్తు తము ఉనూ 

జాతీయ, అెంతరాా తీయ పరిసథుతులు బటటి  మొకెజొనూ ధ్రలు రాబో వ్ు న లలలో క్వెంటాలకు రన. 

1300/- లకు దగగరగ్ా ఉెండునత. కావ్ున రకైతులు పరస్తు తము ఉనూ ధ్రలనత దతర షథిలో  టటి కొతు 

అముుకొనే తురణయము తీస్తకోవాలతు స్తచిెంచడమ ైనది.  

 

 

 



ప్రొ ద్దు తిరుగుడు 

ప్రర దతు తిరుగుడు విషయెంలో కరనూలు మారకెట్ గత 15 స్ెంవ్త్రములు మోడల్ సేకరిెంచి 

మారకెట్ స్రయవ మరియు  శాసథరయ విశలేషణ ఆధారెంగ్ా చేస్తకొతు ఖరిఫ్ కోతస్మయెంలో అెంచనా 

వేయడెం జరిగ్ిెంద.ి ఈ అెంచనా పరకారెం రాబో వ్ు న లలోే  ధ్రలు  రిగ్య అవ్కాశ్ెం లేనెందతన పరతి 

క్వెంటాలకు ఇెంచతమిెంచతగ్ా క్వెంటాలకు రన. 3200/- నతెండి 3400/- వ్రకు ఉెండునత. కావ్ున రకైతులు 

పరస్తు తము ఉనూ ధ్రలకు దతర షథిలో  టటి కొతు అముుకునే తురణయము తీస్తకోవాలతు స్తచిెంచడమ ైనది.  

 
 
సో యాచిక్ుకడు  
  

        తుజామాబాద్ మారకెటలే తు గత 15 స్ెంవ్త్రములు మోడల్ ధ్రలు, మారకెట్ స్రయవ 

మరియు ఆరిిక  విశలేషణ ఆధారెంగ్ా వ్చిచన అెంచనా పలితాలు ఆధారెంగ్ా సోయా చికుెడు పెంట 

పరస్తు తము ఉనూ మారకెట్ పరిసథితులనత బటటి  ధ్రలు క్వెంటాలకు రు. 3000/- దగగరగ్ా ఉెండునత. 

కాబటటి  రాబో వ్ు న లలోే  సోయచికుెడు ధ్రలు  రిగ్య అవ్కాశాలు తకుెవ్గ్ా ఉనూెందతన రకైతులకు తగు 

తురణయము తీస్తకోవాలతు స్తచిెంచడమ ైనది.  

పెసలు  

తాెండూర్ మారకెటలే తు గత 15 స్ెంవ్త్రములు మోడల్ ధ్రలు, మారకెట్ స్రయవ మరియు ఆరిిక  

విశలేషణ  ఆధారెంగ్ా వ్చిచన అెంచనా పలితాలు  ఆధారెంగ్ా  స్లు పరస్తు తము ఉనూ మారకెట్ 

పరిసథితులనత బటటి  ధ్రలు దాదాపుగ్ా  క్వెంటాలకు  రు. 5000/- కు దగగరగ్ా ఉెండునత. కాబటటి  రకైతులు 

అముుకొనే తురణయెం తీస్తకోవాలతు స్ూచిెంచడమ ైనది.  

 


