
 
એરંડાનો ભાવ મજબૂત રહેવાની સંભાવના, સંગ્રહ કરી એપ્રિલ, ૨૦૨૨ પછી વેચાણ 

કરવા પ્રનણણય કરી શકાય 

 

ભારતમાાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી એરાં ડા ઉગાડતા પ્રદેશોમાાં ચોમાસ ાં મધ્યમ થી સારાં  રહ્ ાં છે. પરાંત , ચાલ  વર્ષ 

૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન એરાં ડાનો વાવેતર વવસ્તાર ૮.૦૬ લાખ હેકટર જટેલો અાંદાજવામાાં આવે છે, જ ે ગત વર્ષ 

૨૦૨૦-૨૧ માાં ૮.૪૨ લાખ હેકટર હતો. જને ાં મ ખ્ય કારણ ગત વર્ે એરાં ડાનો ભાવ અપકે્ષા કરતા નીચા રહ્ા હતા. 

ઉપરાાંત, સન ે૨૦૧૯-૨૦માાં દેશમાાં ૧૮.૪૨ લાખ ટન જટેલા ઊંચા ઉત્પાદનને લીધે પણ ભાવ દબાયેલા રહેલ હતા. 

ભારતમાાં વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માાં એરાં ડાન ાં ઉત્પાદન ૧૬.૪૭ લાખ ટન થય ાં હત ાં, જ ેઘટીને ચાલ ાં વર્ે ૧૫.૦૮ લાખ હેક્ટર 

(બીજો આગોતરો અાંદાજ તા. ૧૬-૨-૨૦૨૨) જટેલ ું થવાનો અુંદાજ છે. 

તેથી એરુંડાનો ભાવ જ ેસપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ માું ગ જરાતની વવવવધ બજારોમાું મણનાું રૂ׀. ૮૦૦ જટેલો 

હતો, તે  વધીન ેમાર્ચ, ૨૦૨૧ માું મણનાું રૂ׀. ૯૨૦ અને આગળ નવમે્બર, ૨૦૨૧ માું રૂ׀.  ૧૨૮૦ જટેલો 

થયલે હતો. ત્યારબાદ ભાવ સહેજ ઘટ્યા, જો કે ર્ાલ ું વર્ષે વનકાસમાું વધારો થતા અને વાવેતર અને ઉત્પાદન માું 

ઘટાડો નોંધતા, ફેબ્ર આરી, ૨૦૨૨ માું એરુંડાનાું ભાવ વધીન ે મહતમ સપાટી એ મણનાું રૂ׀. ૧૪૦૦ જટેલા 

પ્રવતચમાન છે. જ ેકાપણી સમયે મજબૂત, આ સ્તરથી વધારા તરફી રહેવાની સુંભાવના છે. 

ગ જરાતમાું ર્ાલ ું વર્ષચ ૨૦૨૧-૨૨માું એરુંડાન ું વાવેતર અુંદાજ ે૬.૫૨ લાખ હેક્ટર જટેલ ું થયેલ છે, જ ે

ગત વર્ષચ જટેલ ું જ છે, અન ે ઉત્પાદન ગયા વર્ષચનાું ૧૩.૪૫ લાખ ટનની સરખમણીએ આ વર્ષે સહેજ ઓછ ું  

૧૩.૦૩ લાખ ટન જટેલ ું થવાનો અુંદાજ છે. ર્ાલ ું વર્ષે પાકની વસ્થવત સામાન્ય રહી છે, જથેી ઉત્પાદન પણ 

સામાન્ય રહેશે. રાજસ્થાન અને આુંધ્રપ્રદેશમાું ગયા વર્ષચ કરતા આ વર્ષે વાવેતરનો વવસ્તાર ઓછો હોવાનો અુંદાજ 

છે, પરુંત  રાજસ્થાનમાું પણ પાકની વસ્થવત સામાન્ય જ રહી છે. 

દેશમાુંથી એરુંડાના તેલની વનકાસ વર્ષચ ૨૦૧૯-૨૦ માું ૫.૯૪ લાખ ટન જટેલી થયેલ, જ ેવધીને વર્ષચ 

૨૦૨૦-૨૧ માું ૬.૮૭ લાખ ટન થયેલ. ર્ાલ ું વર્ષે પણ એવપ્રલ, ૨૦૨૧ થી જાન્ય આરી, ૨૦૨૨ સ ધીમાું 

લગભગ ૫.૬૦ લાખ ટન દદવેલની વનકાસ થયેલ છે અને માર્ચ સ ધીમાું તે ગયા વર્ષચ જટેલી થવા સુંભવ છે. 

એરુંડાના તેલના વવવવધ ઉત્પાદનોની વનકાસ અને ઘરેલ ું વપરાશ લગભગ ૧.૫ લાખ ટન થવાની ધારણા છે. 

આ માટે આશરે ૧૯ લાખ ટન એરુંડાન ું વપલાણ કરવાની જરૂરીયાત રહેશે. આ સરૂ્વે છે કે, ર્ાલ ું વર્ષચન ું ઉત્પાદન 

તેલની માુંગ કરતાું ઘણું જ ઓછ ું  થશે. વેપારીઓ અને ખડૂેતો પાસે પાછલા વર્ષચનો સુંગ્રહ કરેલ જથ્થો નદહવત છે. 

ઉપરોક્ત વવગતોન ે ધ્યાનમાું લઈ, કૃવર્ષ અથચશાસ્ત્ર વવભાગ, જૂનાગઢ કૃવર્ષ ય વનવવસટી, જૂનાગઢની 

સુંશોધન ટીમે પાટણ માકેદટુંગ યાડચનાું દદવેલાનાું ઐવતહાવસક માવસક ભાવન ું વવશ્લરે્ષણ કરેલ છે. જનેા તારણ 

મ જબ એવ ું અન માન છે, કે એરુંડાનો ભાવ માર્ચ થી એપ્રિલ, ૨૦૨૨ દરમ્યાન કાપણી સમયે મણનાાં             

રૂ׀. ૧૩૬૦ થી ૧૫૦૦ (પ્રવિન્ટલ દીઠ રૂ׀. ૬૮૦૦ થી ૭૫૦૦) જટેલા રહેિાની સાંભાિના છે. જથેી 

ખેડૂતભાઈઓ ઉપરોક્ત પદરવસ્થવતની નોંધ લઈ પોતાની રીતે વનણચય કરી અનૂક ળતા મ જબ એરુંડાનો સુંગ્રહ 

કરી, એવપ્રલ, ૨૦૨૨ પછી વેર્ાણ કરવાનો વનણચય લઈ શકે છે. રાજ્યની વવવવધ બજારોમાું ખબૂજ વધારે 

આવકના વકસ્સામાું જો ભાવ આ સ્તરથી નીર્ે જાય તો, જ ેખેડૂતને સુંગ્રહ કરવાન ું પોસાય તેમ ન હોઈ તેઓ 

સ ધારા માટે થોડા દદવસો રાહ જોઈ શકે છે.    

જો વનકાસની સારી તકો જળવાઈ રહેશે, તો ભવવષ્યમાું એરુંડાના ભાવમાું વધારો થવાની સુંભાવના 
રહેલી છે. 

 

 


