










•ఆసియా ఖండంలో
70% జనాఫాకు

వ్యవ్సాయబే
జీవ్నాధారం.



•ఈ ఖండంలోని
సారవ్ంతబ ైన నేలలు, 

శీతోష్ణ సిి తి, నీటినుారుదల
సౌకర్ాయలు మొదలగునవి

వ్యవ్సాయాభివ్ృద్ధు కి
అనుకూలబ ైనద్ధ.



ఆసియా
నేలలను
తెలిే
చితరం



• ఆసియాలో వివిధ
వ్యవ్సాయదీతులు అమలులో

కలవ్ు.

• విసాా న వ్యవ్సాయము, సాందర
వ్యవ్సాయము మర్ియు విసా్ృత

వ్యవ్సాయము ముఖయబ ైన
వ్యవ్సాయదీతులు.



విసాా న
వ్యవ్సాయము



• విసాి న వ్యవ్సాయ విధానంలో
ఆటవిక జాతుల రజలు చెటల ను నర్ిక,ి 

నేలను చదును చేసి వ్యవ్సాయం
చేసాా రు.

• భూసారం తగ్ిి న తర్ాాత ద్ానిని వ్దలి
మర్ొక రద్ేశాలలో వ్యవ్సాయం

కొనసాగ్ిసాా రు.

• ద్ీనినే నుో డు వ్యవ్సాయం అంటారు.



విసాా న వ్యవ్సాయము



విసాా న వ్యవ్సాయము



విసాా న వ్యవ్సాయము



సాందర
వ్యవ్సాయము



•సాందర వ్యవ్సాయ దీతిలో
నుొ లానిూ దునుూటకు

జంతువ్ులను
ఉయోగ్ిసాా రు.

•ఎకుువ్ మంద్ధ నివారు
అవ్స్రమవ్ుతారు.



సాందర వ్యవ్సాయము



సాందర వ్యవ్సాయము



సాందర వ్యవ్సాయము



సాందర వ్యవ్సాయము



సాందర వ్యవ్సాయము



•ఈ దు తిలో భూ ర్ిమితి
తకుువ్గ్ా ఉంట ంద్ధ.

•ఆసియాలో ఎకుువ్గ్ా
సాందర వ్యవ్సాయం
అమలులో ఉనూద్ధ.



విసా్ృత
వ్యవ్సాయము



• విసా్ృత వ్యవ్సాయంలో ఎకుువ్
భూఫాగ్ానిూ సాగు చేసాా రు.

• వ్యవ్సాయ నులనిూంటిని యంతర
స్హాయంతో కొనసాగి్సాా రు.

• మధయ ఆసియాలోని కొనిూ
నురా ంతాలలో విసా్ృత వ్యవ్సాయం

అమలులో ఉనూద్ధ.



విసా్ృత వ్యవ్సాయము



విసా్ృత వ్యవ్సాయము



విసా్ృత వ్యవ్సాయము



విసా్ృత వ్యవ్సాయము



•ఆసియాలోని రధానబ ైన
ంటలను

•1. ఆహార ంటలు
2.వాణిజయ ంటలు

•అని ర్ ండు రకాలుగ్ా
వ్ర్గి కరి్ంచ వ్చుును.





•ఆహారంగ్ా
ఉయోగ్ించే

ంటలను ఆహార
ంటలంటారు.



•1. వ్ర్ి
•2. గ్ోధుమ
•3. ర్ ై
•4. ఓట ల

• చిరుధానాయలు
• 5. జొనూ
• 6. ర్ాగులు
• 7. స్జజ లు
• మొదల ైనవి

రధాన ఆహారంటలు



1. వ్ర్ి



2. గ్ోధుమ



2. గ్ోధుమ



3. ర్ ై



4. ఓట ల





జొనూ



జొనూ



ర్ాగులు





స్జజ లు



•చెైనా, ఫారతద్ేశం, 
బంగ్ాల ద్ేశ్, జనుాన్, 

ఆగ్నూయాసియా
ద్ేశాలోల వ్ర్ి రధాన

ంట.











ఆగ్నూయాసియా



•చెైనా, ఉతార
ఫారతద్ేశంలో

గ్ోధుమను ఎకుువ్గ్ా
ండిసాా రు.





ఉతార ఫారతద్ేశం





•ధన స్మునుారజ న
ధేయయంగ్ా ండించే

ంటలను నగదు
ంటలు లేద్ా వాణిజయ

ంటలు అంటారు.



•ఉద్ా:- తాి, 
జనుము, చెరకు, 
నుొ గ్ాకు, స్ుు

మర్ియు కాపీ
మొదల ైనవి.





తాి



తాి





జనుము



జనుము





చెరకు





నుొ గ్ాకు



నుొ గ్ాకు





స్ుు







కాపీ ంట



కాపీ గ్ింజలు



• ఆసియాలోని ముఖయ
వ్యవ్సాయ దు తులేవి?

• జ. ఆసియాలోని వ్యవ్సాయదీతులు
మూడు రకాలు. అవి

• 1. విసాా న వ్యవ్సాయము
• 2. సాందర వ్యవ్సాయము
• 3. విసా్ృత వ్యవ్సాయము



• విసా్ృత వ్యవ్సాయం అనగ్ానేమి?

• జ.1.  విసా్ృత వ్యవ్సాయంలో ఎకుువ్
భూఫాగ్ానిూ సాగు చేసాా రు

• 2. వ్యవ్సాయ నులనిూంటిని యంతర
స్హాయంతో కొనసాగ్ిసాా రు.

• 3. మధయ ఆసియాలోని కొనిూ
నురా ంతాలలో విసా్ృత వ్యవ్సాయం
అమలులో ఉనూద్ధ.



•ఆసియా ఖండంలోని
రధాన ఆహార ంటలేవి?

• జ. ఆసియా ఖండంలోని రధాన ఆహార ంటలు
• 1. వ్ర్ి
• 2. గ్ోధుమ
• 3. ర్ ై
• 4. ఓట ల

• 5. జొనూ
• 6. ర్ాగులు
• 7. స్జజ లు





• ఆసియా ఖండంలో 70% జనాఫాకు
_______________ జీవ్నాధారం.

• సాందర వ్యవ్సాయ దు తిలో నుొ లానిూ
దునుూటకు ____________ ను
ఉయోగి్సాా రు.

• ఆసియాలో ఎకుువ్గ్ా
_______________ వ్యవ్సాయం
అమలులో ఉంద్ధ.

వ్యవ్సాయము

జంతువ్ుల

సాందర



• విసాి న వ్యవ్సాయం ( )అ. ఆహారంటలు
• విసా్ృత వ్యవ్సాయం ( )ఆ. ఎకుువ్ మంద్ధ నివారు
• రతాి, జనుము ( )ఇ. నుో డు వ్యవ్సాయం
• వ్ర్ి, గ్ోధుమ ( )ఈ. నగదు ంటలు
• సాందర వ్యవ్సాయం ( )ఉ. యంతార ల స్హాయం

జతరుచుము:

ఇ
ఉ
ఈ
అ

ఆ





• అడవ్ులను నర్ికి నేలను చదును
చేసి వ్యవ్సాయం చేయు విధానం

• అ. సాందర వ్యవ్సాయం
• ఆ. విసా్ృత వ్యవ్సాయం
• ఇ. మిశరమ వ్యవ్సాయం
• ఈ. విసాి న వ్యవ్సాయం

(ఈ)



• ఆసియా ఖండంలో
వ్యవ్సాయబే జీవ్నాధారంగ్ా
గల జనాఫా శాతం

• అ. 70%

• ఆ.80%

• ఇ.90%

• ఈ.100%

(అ)



• యంతార ల స్హాయంతో
వ్యవ్సాయ నులు చేసే
వ్యవ్సాయం ఏద్ధ?

• అ. విసాి న వ్యవ్సాయం
• ఆ. సాందర వ్యవ్సాయం
• ఇ. విసా్ృత వ్యవ్సాయం
• ఈ. మిశరమ వ్యవ్సాయం

(ఇ)



•ఆహార ంట కానిద్ధ ఏద్ధ?
•అ. వ్ర్ి
•ఆ. గ్ోధుమ
•ఇ. ఓట ల
•ఈ. తాి

(ఈ)



• విసా్ృత వ్యవ్సాయం అమలులో
ఉనూ నురా ంతం ఏద్ధ?

• అ. తూరుృ ఆసియా
• ఆ. శ్చుమాసియా
• ఇ. మధయ ఆసియా
• ఈ. దక్షిణాసియా

(ఇ)



• కృతాయలు
• ఆసియా టంలో ఈ కిరంద్ధ ంటలు

ండు నురా ంతాలను గురాి్ంచుము
జనుము
ర్న
ఓట ల

గ్ోధుమ
వ్ర్ి
రతాి



• 6.వ్యవ్సాయాము
• ఆసియా ఖండంలో 70% జనాభాకు వ్యవ్సాయమే జీవ్నాధారం.
• ఈ ఖండంలోని సారవ్ంతమ ైన నేలలు, శీతోష్ణ సిి తి, నీటినుారుదల సౌకర్ాయలు మొదలగునవి వ్యవ్సాయాభివ్ృద్ధు కి

అనుకూలమ ైనద్ధ.
• ఆసియాలో వివిధ వ్యవ్సాయదీతులు అమలులో కలవ్ు.
• విసాా న వ్యవ్సాయము, సాందర వ్యవ్సాయము మర్ియు విసా్ృత వ్యవ్సాయము ముఖయమ ైన వ్యవ్సాయదీతులు.
• విసాి న వ్యవ్సాయ విధానంలో ఆటవిక జాతుల రజలు చెటల ను నర్ిక,ి నేలను చదును చేసి వ్యవ్సాయం చేసాా రు.
• భూసారం తగ్ిి న తర్ాాత ద్ానిని వ్దలి మర్ొక రదే్శాలలో వ్యవ్సాయం కొనసాగ్ిసాా రు.
• ద్ీనినే నుో డు వ్యవ్సాయం అంటారు.
• సాందర వ్యవ్సాయ దీతిలో నుొ లానిూ దునుూటకు జంతువ్ులను ఉయోగ్ిసాా రు.
• ఎకుువ్ మంద్ధ నివారు అవ్స్రమవ్ుతారు.
• ఈ దు తిలో భూ ర్ిమితి తకుువ్గ్ా ఉంట ంద్ధ.
• ఆసియాలో ఎకుువ్గ్ా సాందర వ్యవ్సాయం అమలులో ఉనూద్ధ.
• విసా్ృత వ్యవ్సాయంలో ఎకుువ్ భూభాగ్ానిూ సాగు చేసాా రు.
• వ్యవ్సాయ నులనిూంటిని యంతర స్హాయంతో కొనసాగ్ిసాా రు.
• మధయ ఆసియాలోని కొనిూ ను రా ంతాలలో విసా్ృత వ్యవ్సాయం అమలులో ఉనూద్ధ.
• ఆసియాలోని రధానమ ైన ంటలను 1. ఆహార ంటలు 2.వాణిజయ ంటలు అని ర్ ండు రకాలుగ్ా వ్ర్గి కర్ించ వ్చుును.
• ఆహారంగ్ా ఉయోగ్ించే ంటలను ఆహార ంటలంటారు.
• వ్ర్ి, గ్ోధుమ, ర్ ,ై ఓట ల , చిరుధానాయలు (జొనూ, ర్ాగులు, స్జజ లు) మొదల ైనవి రధాన ఆహారంటలు.
• చెైనా, భారతద్ేశం, బంగ్ాల ద్ేశ్, జనుాన్, ఆగ్నూయాసియా ద్ేశాలోల వ్ర్ి రధాన ంట.
• చెైనా, ఉతార భారతద్ేశంలో గ్ోధుమను ఎకుువ్గ్ా ండిసాా రు.
• ధన స్మునుారజ న ధేయయంగ్ా ండించే ంటలను నగదు ంటలు లేద్ా వాణిజయ ంటలు అంటారు.
• ఉద్ా:- తాి, జనుము, చెరకు, నుొ గ్ాకు, స్ుు మర్యిు కాఫీ మొదల ైనవి.


