
к���� ��� 	
	 � ������ ����� к
�� х���	���� ����� к
� шк  �� 

 

 બટાટા િવ�નો 
બુજ મહ�વનો ખા� પાક છે. શાકભા�ના પાક તર�ક� ભારતમા ંબટાટા હાલ 

અગ�યના પાક તર�ક� #થાન ધરાવે છે. બટાટા 
બુ જ ઓછ� 'ક(મતે માનવ ખોરાક માટ� ઉ*+ ,ોત -રુા 

પાડતો સ#તો ખા� પાક છે. #ટાચ+, આ3કોહોલ, ચી5સ, #લાઇસ વગેર� ઓ�ોગીક ઉ�પાદનો માટ� પણ 

બટાટાનો ઉપયોગ થાય છે.  

ગત વષ+ ૨૦૧૫-૧૬મા ંદ�શમા ંબટાટા@ુ ંઉ�પાદન ઘટ�ને ૪૩૮ લાખ ટન થયેલ E અગાઉના 

વષ+મા ં૪૮૦ લાખ ટન થયેલ હF ુ.ં Eથી બટાટાના ભાવ ફ�Hઆુર�, ૨૦૧૬મા ં IJવKટલ દ�ઠ M।. ૭૦૦ 

Eટલા હતા E વધીને એિQલ, ૨૦૧૬મા ંM।. ૧૦૦૦ની આસપાસ થયેલ અને �યારબાદ વધાર� વધીને 

Rુલાઇ, ૨૦૧૬મા ંM।. ૧૨૦૦ની આસપાસ થયેલ અને પછ� સાSંુ ચોમાTુ ંથવાથી ઘટતા ગયેલ. ચાUુ ં

વષV બટાટા@ુ ંવાવેતર વધીને WદાE ૨૧.૨૪ લાખ હ�Jટર થયેલ છે E ગત વષ+ EટUુ ંજ છે અને 

ઉ�પાદન પણ ગત વષ+ કરતા ંસામાXયથી થોYુ ંવધાર� થવાનો Wદાજ છે. સને ૨૦૧૫-૧૬મા ંWદાE 

૧.૮૧ લાખ ટન Eટલા બટાટાની િનકાસ થયેલ અને એિQલ થી નવેZબર, ૨૦૧૬ દરિમયાન ૧.૪૪ 

લાખ ટન િનકાસ થયેલ છે.  

ચાUુ ંવષ+ ૨૦૧૬-૧૭મા ં[જુરાતમા ંબટાટા@ુ ંવાવેતર WદાE ૧.૨૪ લાખ હ�Jટરમા ંથયેલ છે, 

(બીજો આગોતરો Wદાજ તા. ૧૮-૧-૨૦૧૭) E ગત વષ+ ૨૦૧૫-૧૬મા ં૧.૧૦ લાખ હ�Jટર હF ુ ંઅને 

ઉ�પાદન પણ WદાE ૩૨.૩૪ લાખ ટન EટU ુથશે. E ગત વષV ૨૮.૫૭ લાખ ટન EટUુ ંથયેલ હF ુ.ં  

 રા]યમા ંચાUુ ંવષ+ ૨૦૧૬-૧૭મા ંઉતર [જુરાતમા ંસામાXય વરસાદ થયેલ છે અને બટાટા@ુ ં

વાવેતર વધેલ હોય િવ^મ જનક ઉ�પાદનનો Wદાજ છે. બી* રા]યોમા ંપણ બટાટા@ુ ંઉ�પાદન ગત 

વષ+ કરતા થોYુ ં વધાર� થવાની ધારણા છે. Eથી બટાટાના ભાવ ગત વષ+ કરતા ઓછા રહ�વાની 

શ_તા છે. હાલ [જુરાતમા ંબટાટાના ભાવ મણના M।. ૪૫૦ ની આસપાસ છે E થોડ� વધ-ઘટ સાથે 

I#થર રહ�વાની શ_તા છે. 

ઉપરોJત બાબતો અને અXય અહ�વાલોની સમી`ા કર�ને Rૂનાગઢ cૃિષ અથ+શા, િવભાગ, 

Rૂનાગઢ cૃિષ eિુનવિસfટ�ની સશંોધન ટ�મે ડ�સા િવિનયિમત બ*રના ઐિતહાિસક ભાવ@ુ ં િવhલેષણ 

કeુ+. Eના તારણ iજુબ ����� ��� !���, 2017 '
(��� !��� )।. 90 -� 120 .�� /�01, 

2017 '
(��� !��� )।.120 -� 150 
3 ���� 4������ ��.  

ન�કના ભિવjયમા ં બટાટાના ભાવ વધાર� kચા જવાની શ_તાઓ ઓછ� છે, આથી 

ખેYૂતભાઇઓ કાપણી પછ� બટાટાનો સlંહ ન કરતા ંપોતાની ર�તે અ@cુુળતા iજુબ ચાUુ ંબ*ર ભાવે 

વnચાણ કરવાનો િનણ+ય કર� શક� છે. 

 


