
 
મગફળીનું બ ર ટેકાના ભાવથી નીચેની  સપાટીએ રહેવાની સંભાવના: 

કાપણી પછી તરતજ વેચવાનો િનણય ખેડૂતો લઈ શકે છે  
 

સને ૨૦૧૯-૨૦ ની ખરીફ સીઝનમાં દિ ણ સૌરા  અને દિ ણ ગુજરાતમા ંચોમાસુ ં૧૪ જૂને સમયસર 

બેસી ગયેલ અન ે ખૂબ જ સારો વરસાદ થયેલ છે. ગુજરાતમાં ચાલુ ંવષ કુલ ૧૫.૫૦ લાખ હે ટરમાં મગફળીનુ ં

વાવેતર થયેલ છે. જ ે પૈકી જૂનમાં ૧૦ લાખ હે ટરમાં અને બાકીનુ ં  જુલાઈમાં વાવેતર થયું હતું. સમ  સીઝન 

દર યાન મગફળીના પાકની િ થિત સામા ય રહેલ છે.  કે, ફૂલ અવ થાના ૨૫ દવસ પહેલાં અને ઓ ટોબર, 

૨૦૧૯ ના પહેલા અઠવા ડયામાં સતત વરસાદને કારણ ેકેટલાક િવ તારોમાં પાકન ેનુકસાન થયેલ છે. 

ગુજરાતમાં ચાલુ ં વષ ખરીફ મગફળીનુ ં ઉ પાદન અંદાજ ે ૩૨ લાખ ટન ( થમ આગોતરો અંદાજ, 

સ ટે બર, ૨૦૧૯) જટેલુ ંથશે. જ ેગત વષ ૨૦૧૮-૧૯ માં ૨૦.૩૬ લાખ ટન થયેલ હતુ.ં દેશમાં, મગફળીનું ઉ પાદન 

૨૦૧૯-૨૦ ની ખરીફ સીઝનમાં ૬૩ લાખ ટન થવાનો અદંાજ છે, જ ે૨૦૧૮-૧૯ માં મા  ૫૩.૬૩ લાખ ટન હતુ.ં 

તેમજ રિવ ઋત ુસ હત ૪૦.૨૦ લાખ હે ટર જટેલા વાવેતર િવ તારમાંથી ૬૬.૯૫ લાખ ટન જટેલુ ંઉ પાદન મળેલ 

હતું.  

ગત વષ કુલ ૪.૮૯ લાખ ટન મગફળીની િનકાસ થયેલ હતી અન ેચાલું વષ ત ેઅંદાજ ે૬ લાખ ટન જટેલી 

થવા સભંવ છે, જ ે ભાવ વધારવામાં ખાસ મદદ પ બની શકે ન હ. હાલમા ં મગફળીનો ભાવ મણનાં  ׀. ૯૫૦ 

જટેલા ગુજરાતના િવિવધ બ રોમાં વતમાન છે. જ ે ટેકાના ભાવથી નીચેની સપાટીએ રહેવાની સંભાવના છે. 

સને ૨૦૧૯-૨૦ નાં વષ માટે સરકાર ીએ મગફળીના ટેકાના ભાવ મણનાં ׀. ૧૦૧૮ (૫૦૯૦ િપયા/િ વ ટલ) 

ન ી કરેલ છે. 

દેશમાં ગત વષ ૨૦૧૮-૧૯ માં તેલીિબયાં પાકોનુ ં કુલ ઉ પાદન અંદાજ ે૩૨૨.૫૭ લાખ ટન જટેલુ ંથયેલ 

હતું. જ ેઅગાઉના વષ કરતા ૫.૨૩ ટકા વધારે હતુ.ં મ ય દેશ અને રાજ થાનમાં આ વષ સતત વરસાદને કારણ ે

સોયાબીનના પાકને મોટા માણમાં નુકસાન થવાથી, ખરીફ તેલીિબયાંનું ઉ પાદન ગત વષ (૨૧૩ લાખ ટન) 

કરતા થોડંુ ઓછંુ રહેશે.  કે, તેથી મગફળીના ભાવમાં વધારો થવાની સભંાવના ઓછી છે, કારણ કે હવે 

ભારતમા ંલગભગ ૭ ટકા જટેલા લોકો જ મગફળીના તેલનો વપરાશ કરે છે.  ઉપરાતં દેશમા ંસન ે૨૦૧૮-૧૯ માં 

૧૪૯.૨ લાખ ટન ખા  તેલની આયાત કરવામાં આવી હતી અને આ વષ પણ લગભગ ૧૪૬ લાખ ટન જટેલી 

આયાત થશે. જ ેઆપણી કુલ ખા તેલની વપરાશ અંદાજ ે૨૩૬ લાખ ટનનાં ૬૦ ટકા કરતા પણ વધારે છે. 

ઉપરો ત પ રિ થિતની સમી ા કરી, કૃિષ અથશા  િવભાગ, જૂનાગઢ કૃિષ યનુીવસ ટી, જૂનાગઢની 

સંશોધન ટીમે ગ ડલ અને રાજકોટ માક ટંગ યાડનાં મગફળીનાં ઐિતહાિસક માિસક ભાવનું િવ ેશણ કરેલ છે. 

જ ેિવ ેષણ અન ેઅ ય પ રબળો મુજબ એવું અનુમાન છે, કે ચાલુ ંવષ સામા ય ગુણવ ાવાળી મગફળીના 

ભાવ નવે બર, ૨૦૧૯ થી યુઆરી, ૨૦૨૦ દર યાન મણના ં  ૯૦૦ થી ૧૦૦૦ (૪૫૦૦-૫૦૦૦ .׀

િપયા/િ વ ટલ) જટેલા રહેવાની સંભાવના છે. આથી, ખેડૂતભાઈઓ પોતાની રીતે િનણય કરીન ે

મગફળીનો સં હ ના કરતા, શ ય તટેલો જ થો ટેકાના ભાવના ખરીદ કે ો ખાત ે (માક ટંગ યાડમા)ં અન ે

બાકીનો જ થો ચાલુ ંબ ર ભાવ ેવેચાણ કરવા સૂચન છે. દેશમા ંખા તેલોની આયાત વધતા અન ેમગફળીના 

તેલનો વપરાશ ઓછો થતા; ભિવ યમા ંમગફળીના ભાવ વધવાની શ યતા ઓછી છે.  


