
गुरप्रीतः मधुः टरीना च एकसमात् ग्ामात् गच्छनतः आसन् तत्र ते एकं कृषकं 
अपश्यन् ्यः के्तं्र कष्षन् आसरीत् । कृषकः तान् जनान् अकथ्यत् ्यत् सः 
गोधूमस्य वपनं कुव्षन् अससत असप च तेन मसृतिकाम् असधकाम् पांसु कतु्षम ्
अधुनैव उव्षरकः सनसक्प्ः अससत । सः बालकान् अकथ्यत् ्यत् गोधूमः 
आपणे उसचतमूल्ेय सवके्ष्यते ्यतः तस्य गोधूमस्य सपष्टरूपेण पररवत्षनं कृतवा 
अभ्यूषं सपष्टकं च सनमा्षतुं  सः गोधूमः ्यनत्रागारे नेष्यते । 

 पादपेभ्यः आरभ्य पररषकृतोतपादं ्यावत् ्यद् रूपानतरणं भवसत तससमन ्
रूपानतरणे सत्रप्कारकाः आसथ्षकसक््याः सस्मसलताः ससनत । एताः प्ाथसमकाः 
सवितरी्यकाः तृतरी्यकाः च सक््याः ससनत 

 प्ाथसमकसक््याः प्ाथसमकसक््यासु ताः सवा्षः सक््याः सस्मसलताः ससनत 
्यासां स्बनधः प्ाकृसतक-संसाधनानाम् उतपादनेन सनषकष्षणेन च सह अससत। 
उदाहरणाथ्षम्- कृसषः, मतस्य-पालनं सङ्ग्हणम् इसत । सवितरी्यकसक््याः 
एतेषां संसाधनानां प्संसकरणेन सह स्बसनधताः ससनत । उदाहरणाथ्षम् -- 
अ्योेसवसनमा्षणम्, सुसपष्टक-रोसटका-पाचनं वस्त्रव्यनं च । तृतरी्यक-सक््याः 
प्ाथसमक-सवितरी्यक-के्ते्रभ्यः सेवाका्य्यः सह्योगं प्ददसत । उदाहरणाथ्षम ्
्याता्यातः, व्यापारः, वासणज्यम्,  बरीमा, सवज्ापनं च । 

 कृसषः एका प्ाथसमक-सक््या अससत । फल-पुषप-शाक-सस्योतपादनं 
पशुधन-पालनं च अससमन् कृसष-का्यये सस्मसलतम् अससत । सवश्े पञचाशत ्
प्सतशतं जनाः कृसष-स्बसनधत-सक््यासु संलगनाः ससनत । भारतस्य 2/3 
जनसङ्ख्या अधुना ्यावत् कृसष-का्यये आसरिता अससत । 

 अनुकूल-सथलाकृसतः मदृा जलवा्युः च कृसष-सक््याकलापस्य कृते 
असनवा्या्षः ससनत । ्यस्यां भू््यां सस्यासन उतपाद्यनते सा भूसमः कृसषगत-
भूसमः कथ्यते (सचत्रम् 4.1) । भवनतः मानसचते्र द्रष्ट्ट ं शकनुवसनत ्यत् कृसष-
सक््याकलापाः सवश्स्य तेषु प्देशेषु एव सङ्केसनद्रताः ससनत ्यत्र सस्योतपादना्य 
उप्युक्त-कारकाः सवद्यमानाः ससनत । 

 

शब्दोत्पत्तिः

एग्रीकलचर इसत शबदस्य 
उतपसतिः एगर अथवा एग्री 
एवञच कलचर इसत लैसटन- 
शबदाभ्यां जाता अससत ्यत्र 
एगर अथवा एग्री-शबदस्य 
अथ्षः मदृा इसत वत्षते तथा च 
कलचरशबदस्य अथ्षः कष्षणम ्
अससत ।

कृतििः



   

तित्रम ्4.1    कृसषगत-भमूःे सवश्सवतरणम ्

तकं भवन्िः जानतन् ?

एग्रीकलिर (कृतििः)  
मदृा्याः कष्षणस्य, सस्योतपादनस्य पशपुालनस्य च सवज्ानम ्एवञच कला अससत। 
एतद ्सवज्ानं कृसषः कथ्यते ।
सेररीकलचर (कौश्ेयोतपादनम)् 
कौश्ेय-कीटानां वासणसज्यक-पालनं सक््यते । एतत ्कृषकस्य आ्यस्य कृते परूकं 
भसवतमु ्अह्षसत । 
त्पसरीकलिर (मत्स्य-्पालनम)्
सवशषेरूपेण सनसम्षतेष ुसरोवरेष ुमतस्यपालनं सक््यते । 
तवतिकलिर (द्ाक्ा-कृतििः)
द्राक्ाणां कृसषः सक््यते ।
हॉिटीकलिर (उद्ान-कृतििः) 
वासणसज्यकोप्योगा्य फल-पषुप-शाकानाम ्उतपादनं सक््यते । 

  एग्री

 सेररी

सपसरी

 सवसट

  हॉटटी

कृति-्नत्रम्
कृसषः एकतनत्ररूपेण द्रष्ट्ट ंशक्यते । बरीजम ्उव्षरकः ्यनत्रं रिसमकः च  अस्य तनत्रस्य  
महत्वपणू्ष-सनवेशाः ससनत । कष्षण ंवपनं ससञचनं लवनं च अस्य काश्चन सङ्सक््याः 

आक्ष सटकमहासागरः

उतिररी-अटलास्टक-
महासागरः

दसक्णरी-
अटलास्टकमहासागरः

प्शानत 
महासागरः

मकररेखा

कृसषगतभसूमः

प्शानत 
महासागरः

कक्ष रेखा

सहनदमहासागरः

द स क् ण री म ह ा स ा ग र ः

अ ् ट ा क्ष स ट क ा
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तनवेशिः प्रक्रमिः   भौत्क-तनवेशिः

मानवरी्यिः
तनवेशिः 

तनर्ग्म्

्यनत्रम्

बरीजम्

रसा्यनम्

भ््ारणम्

रिमः

्यनत्रम्

रसा्यनम्

सस्यम्

कष्षणम्
वपनम्
अवसेकः

स्ूय्ष-प्काशः

तापमानः
प्वण-भागः

मदृा

वषा्षः

तित्रम ्4.2   कृसषगत-भमूःे कृसष-पद्धसतः तित्रम ्4.3  भौसतकः मानवरी्यः च कृसषसनवेशः

ससनत । अस्य तनत्रस्य सनग्षतेष ुसस्योतपादः ऊणणोतपादः दगुधोतपादः कुककुटोतपादः च 
सस्मसलताः ससनत । 

कृिेिः प्रकारिः 

सवश्े कृसषः सवसवधरूपेण सक््यते । भौगोसलकदशाः उतपादस्य ्याचनां रिम-  प्ौद्योसगक्योः 
च सतरम ्आधाररीकृत्य कृसषः मखु्यतः वि्योः भाग्योः वगटीकतुुं शक्यते । 1. सनवा्षह-
कृसषः, 2. वासणसज्यक-कृसषः ।

1. तनवा्गह-कृतििः 

एवंसवधा कृसषः कृषक-पररवारस्य आवश्यकतानां पतू्ष्ेय सक््यते । पार्पररकरूपेण 
न्यनूम ् उतपादनं प्ाप्ुं सन्न-सतररी्य-प्ौद्योसगक्याः पाररवाररक-रिमस्य च उप्योगः 
सक््यते । सनवा्षह-कृसषः पनुः गहन-सनवा्षह-कृसषरूपेण आसदम-सनवा्षह-कृसषरूपेण च 
वगटीकतुुं शक्यते । 

 गहन-सनवा्षह-कृसषः अस्यां कृषौ कृषकः एकससमन ्लघ-ुभखू््े सामान्य्यनत्रैः 
असप च असधकरिमणे कृसषका्युं करोसत ।  ्यससमन ्जलवा्यौ सदनासन असधकातप्यकु्तासन 
भवसनत तससमन ्जलवा्यौ असप च उव्षर-मदृा्यकु्तक्ेत्रे एकेन वषयेण एकासधकसस्यासन 
उतपादस्यतुं शक्यनते । त््ुलसस्ंय मखु्यसस्यम ्अससत । अन्यसस्ेयष ुगोधमूः कसणशम,् 
सविदलधान्यम ्असप च तैलधान्यम ्इत्यादरीसन सस्मसलतासन ससनत । गहन-सनवा्षह-कृसषः 
दसक्णरी-दसक्णपवूटी-पवूटी-एसश्यामहाविरीपस्य सघनजनसङ्ख्या्यकु्त-जलवा्यवरी्य-
प्दशेषे ुप्चसलता अससत । 

 आसदम-सनवा्षह-कृसषः एतस्यां कृषौ सथानानतररकृसषः चलवासस-पशचुारण ं च 
सस्मसलतम ्अससत । 

रदोिक-्थ्यम्

जैतवक-कृतििः                                     

एतादृश्यां कृषौ 

रासा्यसनकोव्षरकाणां सथाने 

जैसवकोव्षरकाणां प्ाकृसतक-

परी्क-नासशनां च उप्योगः 

सक््यते । सस्योतपादनं 

वध्षस्यतुं सकमसप आनवुांसशकं 

रूपानतरण ंन सक््यते ।

42



 सथानानतररकृसषः इ्ंय कृसषः अमेजननद्याः सघनवनके्ते्रषु, 
उषणकसटबनधरी्ेय अफ्ीकामहाविरीपे, दसक्ण-पूवयेसश्यामहाविरीपे उतिररी-
पूवटीभारतस्य च भागेषु प्चसलता अससत । एतासन क्ेत्रासण भाररवषा्ष्युक्तासन 
वनसपतेः तरीव्र-प्जनन्युक्तासन च ससनत । वकृ्ान् स्छत्वा दाहस्यतवा च भू-
ख््स्य संसकरणं सक््यते । ततः परं भसम मसृतिका्यां मेल्यते तथा च कसणश ं
रक्तालुकम् आलुकं कषा्यफलं च आदरीसन सस्यासन उतपाद्यनते । भूमेः 
उव्षरता्यां समाप्ौ सा भूसमः त्यज्यते । सथानानतरर-कृसषः “कत्षन-दहन-
कृसषः” असप कथ्यते । 

 चलवासस-पशुचारणम् इ्ंय कृसषः सहारा-मरुसथलस्य अध्षशुषक-
शुषकप्देशेषु मध्य-एसश्यामहाविरीपे भारतस्य च केषुसचत् भागेषु ्यथा 
राजसथाने ज्मू-कशमरीरे च प्चसलता अससत । एतादृश्यां कृषौ पशुचारकाः  
सवपशुसभः सह पश्ाहारा्य जला्य च इतसततः सनसश्चत-
मागयेभ्यः पररभ्रमसनत । एतादृशः गसतसवसधः जलवा्यसवक-
बाधाकारणात् भू-भागस्य च प्सतसक््यासवरूपम् उतपद्यते । 
पशुचारकाः मुख्यतः मेषाणाम् उषट्ाणां गोकुलानाम् असप च 
अजानां पालनं कुव्षसनत । एते पशवः पशुचारकेभ्यः असप च 
तेषां पररवारेभ्यः दुगधम्, मांसम्, ऊण्षम्, चम्ष असप च अन्यान ्
उतपादान् प्ददसत । 

2 वातित््यक-कृतििः 

 वासणसज्यक-कृषौ सस्योतपादनं पशुचारणं च आपणे सवक््याथुं सक््यते । 
अस्यां सवसतृत-कृष्टक्ेत्रस्य असधकधनस्य च उप्योगः सक््यते । असधकांशतः 
का्युं ्यनतै्रः सक््यते । वासणसज्यक-कृषौ वासणसज्यक-अननकृसषः 
समसरितकृसषः रोपणकृसषः च सस्मसलताः ससनत  (सचत्रम् 4.5) । 

 वासणसज्यक-अननकृसषः एतस्यां सस्यासन वासणसज्यकम ्
उद्ेश्यम् आसरित्य उतपाद्यनते । गोधूमः कसणशं च  सामान्यरूपेण 
उतपाद्यमानासन सस्यासन ससनत । उतिर-अमेररका ्यूरोपः 
एसश्यामहाविरीपस्य च शरीतोषणघास-क्ेत्रासण वासणसज्यक-अननकृषेः 
प्मुखासण क्ेत्रासण ससनत । एतासन क्ेत्रासण शतहेकटे्यरपररसमतैः 
सवशालक्ेतै्रः दुल्षभजनसङ्ख्य्या च ्युक्तासन ससनत । 
असतशैत्ंय  वध्षनकालं  बाधते  असप च केवलम्  एकम्  एव  सस्यम ् 
उतपादस्यतुं शक्यनते । 

 समसरितकृसषः एतस्यां कृषौ भूमेः उप्योगः भोजन-सस्यासन पश्ाहार-
सस्यासन च उतपादस्यतुम् असप च पशुधनपालना्य सक््यते । एषा कृसषः ्यूरोपे 
पूवटी-सं्युक्तराज्ेय अमेररकादेशे अजये्टरीनामध्ेय दसक्ण-पूवटीआसटे्सल्यामध्ेय 
न्यूजरीलै््देशे दसक्ण-असफ्कादेशे च प्चसलता अससत ।  

तकं भवन्िः जानतन् ?

सथानानतरर-कृसषः सवश्स्य 

सवसभनन-भागेष ुसवसभनन- 

नामसभः ज्ा्यते ।

झूतमङ्र -  उतिर-पवूटी-भारतम्
तमल्पा - मसैकसको

रदोका - ब्ाजरीलः

ल्ाङ्र - मलेसश्या

तित्रम ्4.4   पशचुारकाः सव-उषटै्ः सह 

तित्रम ्4.5   इक्दु््स्य रोपण-कृसषः
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 रोपण-कृसषः इ्ंय वासणसज्यक-कृषःे एकः प्कारः अससत ्यस्यां 
चा्यम,् इक्दु््ः, काजवम,् घष्षकसस्यम,् कदलरीसस्यम,् कापा्षससस्ंय च 
इत्यादरीनाम ् एकलसस्यासन उतपाद्यनते । एतस्यां कृषौ बहृत-्सतरे रिमस्य 
धनस्य च आवश्यकता भवसत । उतपादस्य प्संसकरण ंक्ेत्रेष ुएव अथवा 
सनकटवसत्ष-्यनत्रागारेष ुकतुुं शक्यते । एवम ्एतस्यां कृषौ पररवहन-जालस्य 
सवकासः असनवा्य्षः भवसत । 

रोपणकृषःे मखु्यक्ेत्रासण सवश्स्य उषणकसटबनधरी्य-प्दशेषे ु प्ाप्यनते । 
मलेसश्या्यां घष्षकसस्यम,् ब्ाजरीलदशे ेकहवापे्ंय भारते रिरीलङ्का्यां च 
चा्यम ्इसत कासनचन उदाहरणासन ससनत । 

मुख्य-स्स्यातन 

वध्षमाना्याः जनसङ्ख्या्याः आवश्यकतानां पतू्ष्ेय सवसवधप्कारकासण 
सस्यासन उतपाद्यनते । ्ेय उद्योगाः कृसषम ्आसरित्य वत्षनते तेभ्यः उद्योगेभ्यः 
असप अपकव-संसाधनस्य आपसूत्षः सस्ैयः भवसत । गोधमूः, त््ुलः, 
कसणशम,् सप््यङ्गःु च मखु्यासन खाद्यसस्यासन ससनत । शण ंकापा्षसं च 
तनतवरी्य-सस्ेय सतः । चा्यं कहवापे्ंय च मखु्ेय पे्यसस्ेय सतः ।

त््ुलः एतत ् सवश्स्य मखु्ंय खाद्यसस्यम ् अससत । एतत ् सस्यम ् उषण-
कसटबनधरी्य-प्दशेानाम ् उपोषण-कसटबनधरी्य-प्दशेानां च मखु्यः 
आहारःअससत । त््ुलस्य कृते उचचतापमानः असधका आद्र्षता एवञच 
वषा्षः आवश्यकाः भवसनत । ्यस्यां जलावरोधनस्य क्मता भवेत ् तस्यां 
चरीका्यकु्त-जलौढ-मदृा्याम ्एतत ्सस्ंय सवणोतिम-सवसधना वध्षते । चरीनदशेः 
त््ुलोतपादने अग्ग््यः अससत । एतदननतरं क्मशः भारतं जापानः 
रिरीलङ्का समरिदशेः च अससत । जलवा्यसवक-दशास ु ्यथा पसश्चम-
बङ्गालराज्ेय बाङ्गलादशे ेच एकेन वषयेण सवि-सत्र-सस्यासन उतपाद्यनते । 

गोधमूः गोधमूस्य वध्षनकाले मध्यम-तापमानस्य मध्यम-वषा्षणां च 
आवश्यकता भवसत । सस्य-कत्षनस्य सम्ेय तरीव्रः आतपः आवश्यकः 
भवसत । अस्य  सवकासः  स््यक् अपवासहतसविमट-मदृा्यां सवणोतिम-
सवसधना भवसत । सं्यकु्तराज्य-अमरेरका-कना्ा-अजये्टरीना-रूस-्यकेू्न-
आसटे्सल्या-भारतदशेषे ु गोधमूः सवसततृरूपेण उतपाद्यते । भारते अ्ंय 
शरीत-काले उतपाद्यते । 

इक्पुतत्र एतत ्सस्ंय सथलूाननरूपेण असप ज्ा्यते । एतत ्न्यनूा्याम ्उव्षरा्यां 
असप च बलईु इसत मदृा्याम ्उतपादस्यतुं शक्यते ।  एतत ्तादृश ं सस्यम ् 
अससत ्यस्य कृते न्यनू-वषा्षणाम ्उचच-मध्यम-तापमानस्य तथा च प्या्षप्-
स्ूय्ष-प्काशस्य आवश्यकता भवसत । ्यवनालः सप््यङ्गःु रागरी  च भारते 
उतपाद्यनते । नाइजरीरर्या चरीनः नाइजरः च अस्य सस्यस्य अन्ेय उतपादका-
दशेाः ससनत । 

तित्रम ्4.6   कदलरीफलस्य रोपण-कृसषः

तित्रम ्4.7   त््ुलस्य-कृसषः                        

तित्रम ्4.8   गोधमूस्य सस्य-कत्षनम्

तित्रम ्4.9   सप््यङ्गोः कृसषः 
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कसणशम ्  एतस्य कृते मध्यम-
तापमानस्य मध्यमवषा्षणाम ् असधकस्य 
च आतपस्य आवश्यकता भवसत । 
अस्य कृते  स््यक् अपवासहता उव्षरा 
च मसृतिका आवश्यकी वत्षते । कसणशम ्
उतिर-अमेररका्यां ब्ाजरीले चरीने रूसे 
कना्ा्यां भारते मसैकसकोदशे े च 
उतपाद्यते । 

कापा्षसम ्  अस्य सस्यस्य  कृते  उचच 
तापमानस्य अलपवषा्षणां तथा च 
200 तः 210 पररसमत-तषुाररसहत-
सदनस्य आवश्यकता भवसत असप 
च तरीव्रद्यसुत्यकु्तस्य आतपस्य 
आवश्यकता भवसत । एतत ् कृषण-
जलौढ-मसृतिका्यां सवणोतिमसवसधना  
उतपद्यते । चरीन-सं्यकु्तराज्य-अमरेरका-
भारत-पासकसतान-ब्ाजरील-समरिदेशाः 
कापा्षसस्य अग्ग््याः उतपादक-दशेाः 
ससनत । कापा्षससक-वस्त्रोद्योगानां  कृते  
कापा्षसम ् एकं  महत्वपणू्षम ् अपकव-
संसाधनम ्अससत ।

पटशणम ्  एतत ् “सनुहरा-रेशा” इसत असप कथ्यते । एतत ् जलौढ-मदृा्यां  
स््यकप्कारेण सवकससत असप च एतस्य कृते उचच-तापमानस्य भारर-वषा्षणां 
आद््षजलवा्योः च आवश्यकता भवसत । एतत ् सस्यम ् उषण-कसटबनधरी्य-क्ेत्रेष ु
उतपाद्यते । भारतं बाङ्गलादशेः च पटशणस्य अग्ग््यौ उतपादक-दशेौ सतः ।   

कॉफी-पे्यम ्  एतस्य कृते उषण-
आद्र्षजलवा्योः तथा च स-ुअपवासह 
सविमटमदृा्याः आवश्यकता भवसत । 
अस्य सस्यस्य सवकासा्य पव्षतरी्य-
प्वणभागाः असधकम ् उप्यकु्ताः 
भवसनत । ब्ाजरीलदशेः अस्य सस्यस्य 
अग्ग््यः उतपादकः अससत । एतदननतरं 

कोलस्ब्या भारतं च सतः ।      

 

तित्रम ्4.10   कसणशस्य कृसषः

तकं भवन्िः जानतन् ?

कसणश ं“कान्ष” इसत ना्ना 
असप ज्ा्यते । सवश्े अस्य 
सवसभनन-वणा्षसनवताः प्जात्यः 
प्ाप्यनते ।

तित्रम ्4.11   कापा्षसस्य कृसषः 

रदोिक-्थ्यम्

कॉफी-्पा््प्स्य 
अनवेििं केन  कृ्म?् 

कॉफी इत्यस्य अनवेषणसवष्ेय 

सवसभनन-कथाः प्चसलताः 

ससनत । प्ा्यः 850 ख्रीसताबद े

कालनदरीना् ना एकः 

अरबवासरी आसरीत ् । सः 

अजाचारकः आसरीत ् । 

सः सव-अजानां कूद्षनासद-

सवसचत्र-सक््याः दृष््टवा 

स्भ्रमसत आसरीत ् । 
एकदा सः असप तस्य 

सदा-हररतपादपस्य ताः 

फसलकाः आसवासदतवान ्

्याः फसलकाः तस्य अजाः 

प्सतसदनं खादसनत सम । सः 

आननदम ् अनभुतूवान ्

असप च सव-अनवेषणसवष्ेय 

ससंारम ्अवदत ्।

तित्रम ्4.12    कॉफीपे्यस्य कृसषः  
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चा्यम ्वासटकास ुउतपाद्यमानम ्एकं मखु्ंय सस्यम ्अससत । अस्य 
कोमल- पणा्षनां सवकासा्य शरीत-जलवा्योः असप च आवषुं 
समसवतररत-उचच-वषा्षणां आवश्यक्ता भवसत । अस्य कृते स-ु
अपवासहता सविमट्मदृा तथा च मनद-प्वणभागः इसत एतद-्वि्यम ्
आवश्यकं वत्षते । अस्य पणा्षनाम ् अवच्यनाथ्षम ् असधक-
रिसमकाणाम ्आवश्यकता भवसत ।   

कृति-तवकासिः 

कृसष-सवकासस्य स्बनधः वध्षमाना्याः जनसङ्ख्या्याः वध्षमानां 
्याचनां परूस्यतुं कृषःे उतपादनं वध्षस्यतुं सक््यमाणःै प््यासैः अससत । 

अ्ंय कृसषसवकासः बह्टसवसधसभः प्ाप्ुं शक्यते । ्यथा -  उप्क्ेते्र सवसतारं कृतवा, 
उप्यमानानां सस्यानां सङ्ख्यां वध्षस्यतवा , ससञचन-सौसवध्ेयष ु संसकरण ं कृतवा 
असप च असधकोतपादन-प्द-बरीजानाम ्उव्षरकाणां प््योगं कृतवा । कृषःे ्यनत्ररीकरणम ्
असप कृसषसवकासस्य एकः अन्यः पक्ः अससत । कृसषसवकासस्य परमलक््ंय खाद्य-
सरुक्ा्याः वध्षनम ्अससत ।          

 कृसषसवकासः सवश्स्य सवसभननभागेष ुसवसभनन-गसतसभः जातः अससत । असधक-
जनसङ्ख्यावनतः सवकासशरीलदशेाः असधकतरं गहनकृसष ंकुव्षसनत ्यत्र लघषु ुक्ेत्रेष ु
सामान्यतः जरीसवकोपाज्षना्य सस्यासन उतपाद्यनते । दरीघा्षसण क्ेत्रासण वासणसज्यक-
कृषःे कृते असधकत्या उप्यकु्तासन भवसनत उदाहरणाथ्षम-्-- सं्यकु्तराज्य-अमरेरका, 
कना्ा, आसटे्सल्या च । 

 आगच्छनत ु भारत-सं्यकु्तराज्य-अमरेरकादशे्योः कृसष-क्ेत्र्योः वासतसवक-
अध्य्यनस्य साहाय्ेयन सवकासशरील-सवकससतदशे्योः कृसषसवष्ेय अवगच्ेछम । 

भार््स्य एकं कृतिके्त्रम ्

उतिर-प्दशेस्य गाजरीपरु-जनपद े आसदलाबादः एकः लघगु्ामः अससत। 
मनुनालालः अससमन ् ग्ाम े एकः सामान्यः कृषकः अससत ्यस्य पाश्ये सामान्यतः 
1.5 हकेटे्यरपररसमतं कृसष-क्ेत्रम ् अससत । तस्य आवासः मखु्यग्ाम े अससत । 

सः असधकोतपादकासन बरीजासन आपणात ्प्या्ष्यवषयेष ुक्ीणासत । तस्य 
भसूमः उव्षरा अससत । सः एकेन वषयेण न्यनूासतन्यनंू वि ेसस्ेय सामान्यतः 
गोधमूम ् अथवा त््ुलं सविदलं च उतपाद्यसत । सः कृसष-का्या्षणां 
स्बनध े सवसमत्रैः वदैृ्धः तथा च सव्षकारर-कृसष-असधकाररसभः सह  
परामशुं सवरीकरोसत । सः सवक्ेत्रस्य कष्षणाथुं भाटकेन टै्कटर्यनत्रं 
सवरीकरोसत ्यद्यसप तस्य कासनचन समत्रासण अद्यासप बलरीवद्यः क्ेत्र-
कष्षणस्य पर्परागतसवधःे प््योगं कुव्षसनत । समरीपवसत्षसन क्ेत्रे एकः 
नलकूपः अससत । ्ंय सः क्ेत्रससञचनाथुं भाटकेन सवरीकरोसत । 
मनुनालालस्य पाश्ये वि े मसहष्यौ काश्चन च कुककुट््यः ससनत । सः 
सनकटवसत्ष-नगरे ससथत-सहकाररभ््ारे दगुध ंसवक्ीणासत । सः तत्रत्यः

तित्रम ्4.13    चा्यस्य रोपण-कृसषः

तकं भवन्िः जानतन् ?

खाद्य-सरुक्ा तावत ्प्य्षनतम ् 
एव सतष्ठसत ्यावत ्प्य्षनतं 
सवयेभ्यः जनेभ्यः सक््याशरील-
सवसथ-जरीवना्य आहारस्य 
आवश्यकतां प्ाथसमकतां 
च आधाररीकृत्य सव्षदा 
प्या्षप्-सरुसक्त-पौसष्टक-खाद्य-
पदाथ्षस्य सौसवध्यम ्उपलबध ं
भवेत ्। 

तित्रम ्4.14   क्ेत्र-कष्षण ंकुव्षनतः कृषकाः
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एकः सदस्यः अससत । सहकारर-ससमसतः तस्य पशनूां कृते पश्ाहारस्य 
प्कार-स्बनधे पशधुन-सवासथ्यस्य सुरक्ातमकोपा्यानां स्बनध े
असप च कृसत्रम-गभा्षधानस्य स्बनधे परामशुं ददासत। 
पररवारस्य सवये सदस्याः सवसवध-कृसषका्ययेष ु तस्य साहाय्ंय 
कुव्षसनत । ्यदाकदासचत् सः उननतबरीजासन तथा च सस्य-
्यनत्रासण के्तुं सवतिकोषतः अथवा सहकाररससमसततः ऋण ं 
सवरीकरोसत । सः उतपादं सनकटवसत्ष-नगरसथे आपण े 
सवक्ीणासत । ्यदा आपणाः अनुकूलाः न भवसनत तदासप 
असधकतर-कृषकाः उतपादान् सवके्तुं सववशाः भवसनत ्यतो सह 
तेषां पाश्ये भ््ारण-सौसवध्ंय न भवसत । वत्षमानवषयेष ुसव्षकारेण 
भ््ारणस्य सौसवध्यानां सवकासा्य केचन प््यासाः कृताः । 

सं्ुयक्तरा््य-अमेररका्ेश्स्य एकं कृति-के्त्रम्

सं्युक्तराज्य-अमेररकादेशे एककृसषक्ेत्रस्य सामान्यः आकारः भारतरी्य-
कृसषक्ेत्रस्य अपेक््या बह्ट-सवशालः भवसत । सं्युक्तराज्य-अमेररकादेश े
एकप्ारूसपक-क्ेत्रस्य आकारः 250 हेकटे्यरपररसमतः 
भवसत । कृषकः सामान्यतः क्ेते्र वससत । कसणशम्, 
सो्याबरीन कापा्षसः इसत, गोधूमः असप च पालङ्कः इसत 
अत्र उतपाद्यमानासन कासनचन मुख्य-सस्यासन ससनत । 
सं्युक्तराज्य-अमेररकादेशस्य मध्य-पसश्चमभागे ससथते 
आ्योवा-राज्ेय एकः जोहोरनः इसत ना्ना कृषकः अससत । 
तस्य पाश्ये 300 हेकटे्यर-पररसमता भूसमः अससत । सः सव-
क्ेते्र कसणशं तदैव उतपाद्यसत ्यदा सः सवश्सतः भवसत ्यत ्
मदृा तथा च जलम् अस्य सस्यस्य आवश्यकतानां पूसतुं कतुुं 
शकनोसत । सस्या्य हासन-कारक-कीटानाम् उपरर  सन्यनत्रणं कतुुं प्या्षप्रूपेण 
उपा्याः सक््यनते । मदृा्यां प्या्षप्-पोषकता अससत न वा एतत् ज्ातुं सम्ेय सम्ेय 
सः मदृा-प्ारूपासण मदृा-पररीक्ण-प््योगशाला्यां पररीक्णाथुं पे्ष्यसत । एते 
पररणामाः वैज्ासनकोव्षरक-का्य्षक्मस्य ्योजना-सनमा्षणे जोहोरनस्य साहाय्ंय  

कुव्षसनत । तस्य सङ्गणकः 
उपग्हेण स्बद्धः 
अससत ्यः उपग्हः तसम ै
तस्य क्ेत्रस्य ्यथाथ्ष-
सचत्रं ददासत । अ्ंय 
र ा स ा ्य स न क ो व्ष र क ा ण ां 
तथा च परी्कनाशकानाम ् 
आ व श ्य क त ा नु स ा रं 
प््योग-करणे तस्य साहाय्ंय 

तित्रम ्4.15   भारतस्य क्ेत्रासण 

तित्रम ्4.16   सं्यकु्तराज्यअमरेरकादशेस्य          
एकं कृसषक्ेत्रम ्

तित्रम ्4.17   कीटनाशकानां सपे्  
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करोसत । सः कृसष-स्बसनधत-सक््यासु टै्कटर-्यनत्रम,् बरीज-वपन-
्यनत्रम,् समतलकम,् सं्युक्त-सस्य-कत्षन्यनत्रम ् (सं्युक्त हावयेसटर 
इसत) असप च सस्य-पथृक्-करण्यनत्रम ् (थ्ेसर इसत) इत्यासद-
्यनत्राणाम ् उप्योगं करोसत । अननानां सवचासलत-अननभा््ारे 
सञच्यनं सक््यते अथवा आपणासभकरणेष ुपे्ष्यनते । सं्युक्तराज्य-
अमेररकादेशे कृषकः एकव्यवसास्यरूपेण का्युं करोसत न त ु
एकसामान्य-कृषकरूपेण ।              

तित्रम4्.18    सं्यकु्तराज्य-अमरेरकादशेस्य कृसषक्ेत्रे 
्यनत्ररीकृत-कृसषः   

अभ्यासिः
1. सन्नसलसखतप्श्ानाम ्उतिरासण ददत ु---
  (i) कृसषः नाम सकम?् 
    (ii) तेषां कारकाणां नामासन वदनत ु्ेयषां कृषौ प्भावः भवसत ।
 (iii) सथानानतरर-कृसषः का अससत ? एतस्याः कृषःे काः काः हान्यः ससनत ?
     (iv) रोपण-कृसषः नाम सकम?् 
     (v) सव्षकारः कृषकाणां कृसष-सवकासे कथं साहाय्ंय करोसत ? 
2. उसचतम ्उतिरं सचह्रीकुव्षनत ु---
     (i) उद्यानकृषःे अथ्षः अससत ---
          (क) गोधमूोतपादनम ् (ख) आसदम-कृसषः (ग) फल-शाकोतपादनम ्          
     (ii) “सनुहरा-रेशा” इसत अस्य असभप्ा्यः अससत ---
    (क) चा्यम ् (ख) कापा्षसम ् (ग) पटशणम्
 (iii) कॉफीपे्यस्य प्मखुः उतपादकः अससत ---
         (क) ब्ाजरीलः (ख) भारतम ् (ग) रूसः 
 3. कारण ंवदनत ु–
   (i) भारते कृसषः एका प्ाथसमकी सक््या अससत । 
    (i) सवसभनन-सस्यासन सवसभनन-प्दशेषे ुप्ाप्यनते । 
 4. अनतरं सपष्ट ंकुव्षनत ु-- 
  (i) प्ाथसमक-सक््याः तथा च ततृरी्यक-सक््याः 
      (ii) सनवा्षह-कृसषः तथा च गहन-कृसषः
5. गसतसवसधः – 

(i) आपण ेउपलबधासन गोधमूम,् त््ुलम,् ्यवनालम,् सप््यङ्गमु,् रागरीम,् कसणशम,् सतलहनम,् सविदलहनबरीजासन 
च एकत्ररीकुव्षनत ु । तासन बरीजासन कक्ा्याम ्आन्यनत ुतथा च ज्ानं कुव्षनत ु्यत ्तासन कीदृश्यां मदृा्याम ्
उतपद्यनते ?

 (ii) पसत्रकाभ्यः पसुतकेभ्यः समाचार-पत्रेभ्यः तथा च अनतजा्षलात ् सङ्गहृरीतसचत्राणाम ् आधारेण 
सं्यकु्तराज्यअमरेरकादशेस्य तथा च भारतस्य कृषकाणां जरीवन-शलैरीमध्ेय अनतरं ज्ातुं प््यासं कुव्षनतु
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6. आगच्छनत ुक्ी्ाम --

 शबदप्हसेलका्याः दति-सङ्केतानां साहाय्ेयन  समाधानं कुव्षनत-ु--
 आलोकः  वग्ष-प्हसेलका्याः उतिरासण आङ्गलशबदःै ददत-ु-

वाम्िः ्तक्िम ्

1. सस्ंय ्यस्य कृते स-ुअपवासहता उव्षरा मदृा मध्यम- 
 तापमानं तथा च तरीव्र-आतपः  आवश्यकः भवसत (5)

2. उचचगणुवतिा-्यकु्तबरीजानां रासा्यसनकोव्षरकाणां तथा  
 च परी्कनाशकानाम ् उप्योगैः उतपादनवध्षनम ् 
 (5,10)

4. एतस्य सस्यस्य प्मखुोतपादकाः सं्यकु्तराज्य - 
 अमरेरकादशेः कना्ा रूसः आसटे्सल्या च ससनत (5)

10. पाररवाररकाणाम ्आवश्यकतानां पतू्ष्ेय कररष्यमाणा्याः  
 कृषःे प्कारः (11)      

13. सवक््याथुं पशपुालनम ् (9) 

14. द्राक्ा्याः कृसषः (11)

उ्पररष्ा् ्अधिः 

1. सथलूाननासन असप कथ्यनते (7)

3. कृषौ ्यस्यां कत्षनं दहनं च सस्मसलतम ्अससत (8)

5. फल-पषुप-शाकोतपादनम ्(11)

6. ्यस्यां चा्ंय कॉफीपे्यम ् इक्दु््ः घस्षकं च उतपाद्यनते 

(11)

7. सवकासा्य 210 तषुाररसहतसदनानाम ् आवश्यकता  
 भवसत (6)

8.  पषुपोतपादनम ्(12)

9.  “सनुहरा-रेशा” इसत कथ्यते (4) 

11. “धान” इसत ना्ना ज्ा्यते (4) 

12. सक््या ्या प्ाकृसतक-संसाधनानां सनषकष्षणने सह  
 स्बसनधता अससत (7)
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