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બટાટા એક સ�તો આહાર છે, � માનવ ખોરાક માટ� ઓછ� �ક�મતે ઊ�� �રુ� પાડ� છે. 

શાકભા$ના પાક તર�ક� બટાટા ભારતમા ંલોકિ(ય છે અને લગભગ બધા રા-યોમા ં વૈિવ/ય�ણુ� 

આબોહવામા ં તે1ુ ં વાવેતર કરવામા ંઆવે છે. દ�શમા ં બટાટાના ઉ4પાદનમા ં ઉતર (દ�શ, પિ6મ 

બગંાળ, પ�ંબ, 8બહાર અને 9જુરાત રા-ય ૮૦ ટકાથી પણ વ? ુ �હ�સો ધરાવે છે. બટાટાના 

ઉ4પાદનમા ં વૈિ@ક �તર� ચીન, ભારત, B.ુએસ.એ., BCુ�ન, જમ�ની અને પોલેDડ1ુ ં૬૨ ટકાથી પણ 

વ? ુયોગદાન છે. બટાટાના વૈિ@ક ઉ4પાદનમા ંભારત, ચીન પછ� બી� નબંર1ુ ં�થાન ધરાવે છે. 

ગત વષ� ૨૦૧૫-૧૬ દરKયાન, દ�શમા ંબટાટા1ુ ંવાવેતર વધીને ૨૧.૩૪ લાખ હ�Nટર થB ુ

હOુ ં� અગાઉના વષP ૨૦.૭૬ લાખ હ�Nટર હO ુ,ં પરંO ુઉ4પાદન અગાઉના વષPના ૪૮૦ લાખ ટનથી 

ઘટ�ને ૨૦૧૫-૧૬ મા ં૪૩૮ લાખ ટન �ટSુ ંનીTુ ંમળેલ. પિ6મ બગંાળમા ંલેઇટ Vલાઇટના રોગને 

લીધે થયેલ 1કુસાનથી ઉ4પાદનમા ં Wબૂ જ ઘટાડો થયેલ. �થી બટાટાના ભાવ ફ�Zઆુર�, 

૨૦૧૬મા ં [NવDટલદ�ઠ ]׀. ૭૦૦ની આસપાસ હતા,ં � વધીને એિ(લ, ૨૦૧૬મા ં  ૧૦૦૦ અને .׀[

4યારબાદ વ? ુવધીને ^ુલાઇ, ૨૦૧૬મા ં[NવDટલદ�ઠ ]׀. ૧૩૦૦ થયા હતા, અને હાલ [NવDટલદ�ઠ 

�૯૦૦ આસપાસ (વત .׀[માન છે. બટાટાને િનકાસ સને ૨૦૧૪-૧૫ના ૩.૦૬ લાખ ટનથી ઘટ�ને, 

વષ� ૨૦૧૫-૧૬મા ં૧.૮૧ લાખ ટન થયેલ. દ�શમા ં�થાિનક બ�રોમા ં`ચા ભાવને લીધે િનકાસમા ં

ઘટાડો થયેલ. 

9જુરાતમા ં બટાટા1ુ ં વાવેતર abુય4વે ઉcર 9જુરાતના બનાસકાઠંા, સાબરકાઠંા અને 

મહ�સાણા $dલામા ંથાય છે. સને ૨૦૧૫-૧૬મા ંરા-યમા ં૧.૧૦ લાખ હ�Nટરમા ંબટાટા1ુ ંવાવેતર 

થયાનો eદાજ છે, � અગાઉના વષP 0. ૯૮ લાખ હ�Nટર હO ુ ંઅને ઉ4પાદન પણ અગાઉના વષ� 

�ટS ુજ eદા� ૨૯ લાખ ટન થયેલ હO.ુ ખેgતૂોને ગત વષP પોષણhમ ભાવ મળવાથી આ વષP 

બટાટા1ુ ંવાવેતર થોgું વધે તેવી શiતા છે. 

ઉપરોNત બાબતો અને અDય અહ�વાલોની સમીhા કર�ને ^ૂનાગઢ kૃિષ અથ�શાm િવભાગ, 

^ૂનાગઢ kૃિષ Bિુનવિસnટ�ની સશંોધન ટ�મે ડ�સા િવિનયિમત બ�રના ઐિતહાિસક ભાવ1ુ ં

િવpલેષણ કBુ�. � તારણ aજુબ ������� �� ����, 2017 "�#$�
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� /(. �થી ઉપરોNત ભાવ સપાટ�ને /યાનમા ં

રાખીને ખેgતૂભાઇઓ બટાટાના વાવેતર િવ�તાર eગે પોતાની ર�તે અ1kુળૂતા aજુબ િનણ�ય 

કરવા qચુન છે.  
 


