
к���� ��	
 ������ ���� ��� ���� �
� � ���
�� ������ х
���� ����	 к�� 

િવ�મા,ં ભારત એરંડા અને તેની ઘટક-પેદાશોમા ં ૬૫ ટકા �ટલો �હ સો ધરાવતો સૌથી 

વ% ુઉ(પાદન કરનાર દ)શ છે. ભારતમા ં,જુરાત, રાજ થાન અને આ/0 1દ)શ એ એરંડા2ુ ંવાવેતર 

કરતા 34ુય રા6યો છે. ગત ૨૦૧૫-૧૬મા ં ,જુરાતમા ં એરંડા2ુ ં વાવેતર ૭.૭૦ લાખ હ)=ટરમા ં

થયેલ અને ઉ(પાદન >દા� ૧૪.૪૦ લાખ ટન થશે. � અગાઉના વષA  ૨૦૧૪-૧૫મા ં૭.૧૫ લાખ 

હ)=ટરમા ંવાવેતર થયેલ અને ૧૪.૫૬ લાખ ટન �ટBુ ંઉ(પાદન મળેલ હDુ.ં 

ગત વષE દ)શમા ંએરંડા2ુ ં ૧૧.૧૦ લાખ હ)=ટરમા ંવાવેતર થયેલ અને ૧૭.૭૫ લાખ ટન 

�ટBુ ંઉ(પાદન થવાનો >દાજ છે (GીH આગોતરા >દાજ, તા. ૦૯/૦૫/૨૦૧૬). અગાઉના વષA 

૨૦૧૪-૧૫મા ં૧૦.૮૯ લાખ હ)=ટરમા ંવાવેતર અને ૧૮.૭૦ લાખ ટન ઉ(પાદન મળેલ હDુ.ં એરંડM 

તેલ અને તેના િવિવધ ઉ(પાદનોની િનકાસ સને ૨૦૧૪-૧૫ના ૫.૦૬ લાખ ટનથી વધીને     

૨૦૧૫-૧૬મા ં ૫.૪૩ લાખ ટન થયેલ છે. સને ૨૦૧૫-૧૬મા ં અપેOPત  થાિનક વપરાશ ૧.૭૦ 

લાખ ટન થશે. �ના માટ) ૧૫.૫૦ લાખ ટન �દવેલના િપલાણની જR�રયાત રહ)શે. તેમ છતા, 

ભિવSયના કરાર બHરમા ંસમ યાઓને કારણે એરંડાના ભાવ ડMસેVબર,૨૦૧૫મા ંમણના R׀. ૭૪૦ 

�ટલા હતા � ઘટMને ફ)XઆુરM, ૨૦૧૬મા ં R׀. ૬૧૦ �ટલા થયેલ. હાલમા ં ,જુરાતના િવિવધ 

બHરોમા ંએરંડાના ભાવ મણના R׀. ૬૨૦ �ટલા 1વતAમાન છે. સને ૨૦૧૫-૧૬નો બીન-વપરાશી 

જYથો >દાZત ૪.૫ લાખ ટન આસપાસ રહ)શે અને સામા/યથી સારા ચોમાસાની સભંવનાને 

કારણે ઉ(પાદકતા વધવાની શ\તાઓ છે. �થી ભિવSયમા ંભાવ વધવાની સભંાવનાઓ ઓછM છે. 

આથી ખે]તૂભાઇઓ આગામી િસઝનમા ંએરંડાના સારા ભાવ મેળવવા માટ) તેના વાવેતરમા ં૧૦ 

ટકા �ટલો ઘટાડો કર) તે ઇaછનીય છે.  

ખે]તૂભાઇઓને એરંડાના બHર વલણથી મા�હતગાર કરવા માટ) bૂનાગઢ dૃિષ fિુનવિસgટM, 

bૂનાગઢના dૃિષ અથAશાh િવભાગની સશંોધન ટMમે પાટણ માકiટ યાડAના ઐિતહાિસક kકડાઓ2ુ ં

lYૃથકરણ કર)લ છે. �ના તારણ 3જુબ એmુ ંઅ2મુાન છે ક), ������ ��� ���� �! "� ��#$, 
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આ ભાવ સપાટM >ગેની નnધ લઇ ખે]તૂભાઇઓ પોતાની રMતે અ2dુૂળતા 3જુબ એરંડાના ંવાવેતર 

િવ તાર >ગે િનણAય કરવા oચુન છે. 


