
કાપણી પછી તરત જ એરંડા વેચવાનો નનણણય ખેડૂતો લઇ શકે છે 

       

      ભારતમાાં છેલ્લા ચાર વર્ષથી એરાંડા ઉગાડતા પ્રદેશોમાાં ચોમાસ ાં મધ્યમ થી સારાં  રહ્ ાં છે. તેમજ ચાલ ાં 

વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન એરાંડાન ાં વાવેતર વધીન ેઅાંદાજ ે૮.૯૨ લાખ હેકટર જટેલ ાં થયેલ છે, જ ેગત વર્ષ 

૨૦૨૧-૨૨ માાં ૭.૫૫ લાખ હેકટર હત ાં અને ઉત્પાદન પણ ઘટીને ગત વર્ે ૧૬.૧૯ લાખ ટન થય ાં હત ાં, જ ે

વર્ે ૨૦૨૦-૨૧માાં ૧૬.૪૭ લાખ ટન હત ાં. જથેી ગત વર્ે એરાંડાનો ભાવ ક્વવન્ટલ દીઠ રૂ׀. ૭૦૦૦ કરતા 

વધારે રહ્ો હતો. ચાલ ાં વરે્ એરાંડાન ાં ઉત્પાદન વધીને ૧૮.૮૨ લાખ ટન જટેલ ાં થશે (બીજો આગોતરો 
અાંદાજ તા. ૧૪-૨-૨૦૨૩). 
       ગ જરાતમાાં ચાલ ાં વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માાં એરાંડાન ાં વાવેતર અાંદાજ ે૭.૧૪ લાખ હેવટર જટેલ ાં થયેલ છે, 

જ ેગત વર્ે ૬.૫૦ લાખ હેવટર હત ાં, અને ઉત્પાદન ગયા વર્ષનાાં ૧૪.૦૨ લાખ ટનની સરખમણીએ આ વર્ ે
સહેજ વધ  ૧૫.૦૧ લાખ ટન જટેલ ાં થવાનો અાંદાજ છે (બીજો આગોતરો અાંદાજ તા. ૦૭-૦૧-૨૦૨૩). 
ચાલ ાં વર્ે પાકની ક્થથક્ત સામાન્ય રહી છે, જથેી ઉત્પાદન પણ સામાન્ય રહેશે. રાજથથાન અન ે
આાંધ્રપ્રદેશમાાં ગયા વર્ષ કરતા આ વર્ે વાવેતરનો ક્વથતાર વધારે હોવાનો અાંદાજ છે અને પાકની ક્થથક્ત પણ 
સામાન્ય રહી છે. 

       એરાંડાનો ભાવ જ ેજાન્ય આરી, ૨૦૨૨ માાં ગ જરાતની ક્વક્વધ બજારોમાાં મણનાાં રૂ׀. ૧૨૨૦ હતો, જ ે

ગત વર્ે ઓછ  વાવેતર અન ેઉત્પાદનને લીધે સતત વધીન ેએક્પ્રલ, ૨૦૨૨ માાં મણનાાં રૂ׀. ૧૪૦૦ અન ે

આગળ જૂન, ૨૦૨૨ માાં રૂ׀.  ૧૪૭૫ જટેલા થયેલ હતા. પરાંત , ચાલ ાં વર્ે વાવેતર ક્વથતાર વધવાને લીધ ે

ભાવ ઘટવા તરફી છે અને હાલ ફેબ્ર આરી, ૨૦૨૩માાં કાપણી સમયે મણના રૂ׀. ૧૩૬૦ આજ બાજ  છે અન ે

આ થતરેથી નીચે રહેવાની સાંભાવના છે. 
       એરાંડાના તેલની ક્નકાસ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માાં ૭.૩૪ લાખ ટન જટેલી થયેલ, જ ે ઘટીને વર્ષ   

૨૦૨૧-૨૨ માાં ૬.૬૩ લાખ ટન થયેલ. ચાલ ાં વર્ે પણ એક્પ્રલ થી ડીસેમ્બર, ૨૦૨૨ સ ધીમાાં લગભગ 
૪.૪૩ લાખ ટન દદવેલની ક્નકાસ થયેલ છે અને માચષ ૨૦૨૩, સ ધીમાાં લગભગ ૬ લાખ ટન થવા સાંભવ 
છે. એરાંડાના તેલના ક્વક્વધ ઉત્પાદનોની ક્નકાસ અને ઘરેલ ાં વપરાશ લગભગ ૧.૫ લાખ ટન થવાની 

ધારણા છે. આ માટે આશરે ૧૮ લાખ ટન એરાંડાન ાં ક્પલાણ કરવાની જરૂરીયાત રહેશે. આ સૂચવે છે કે, ચાલ ાં 

વર્ષન ાં ઉત્પાદન તેલની માાંગને પહોચી વળવા પૂરત ાં છે. વેપારીઓ અને ખેડૂતો પાસે પાછલા વર્ષનો સાંગ્રહ 
કરેલ જથ્થો નદહવત છે. 

       ઉપરોવત ક્વગતોને ધ્યાનમાાં લઈ, કૃક્ર્ અથષશાસ્ત્ર ક્વભાગ, જૂનાગઢ કૃક્ર્ ય ક્નવક્સટી, જૂનાગઢની 

સાંશોધન ટીમે પાટણ માકેદટાંગ યાડષનાાં દદવેલાનાાં ઐક્તહાક્સક માક્સક ભાવન ાં ક્વશ્લેર્ણ કરેલ છે. જનેા 

તારણ મ જબ એવ ાં અન માન છે, કે એરાંડાનો ભાવ માચણ થી એનિલ, ૨૦૨૩ દરમ્યાન કાપણી સમયે મણના ં             

રૂ׀. ૧૨૬૦ થી ૧૩૬૦ (નવવન્ટલ દીઠ રૂ׀. ૬૩૦૦ થી ૬૮૦૦) જટેલા રહેવાની સભંાવના છે. જથેી 

ઉપરોવત પદરક્થથક્તને ધ્યાનમાાં રાખીને, એરાંડાનો સાંગ્રહ ન કરતા,  કાપણી પછી તરત જ  વેચાણ કરવા 
ખેડૂતભાઈઓ પોતાની રીતે ક્નણષય કરી શકે છે.   
       આાંતરરાષ્ટ્ર ીય બજારમાાં પ્રક્તકૂળ ક્થથક્તન ે કારણ ે ક્નકાસની તકો ઘટી રહી હોવાથી ભક્વષ્યમાાં 

એરાંડાના ભાવમાાં વધારો થવાની શવયતા ઓછી છે. 


