
બટાટાના ભાવનો વરતારો 

બટાટા એક મખુ્ય ખાદ્ય પાક છે જે વિશ્વના સોથી િધ ુદેશોમાાં ઉગાડિામાાં આિે છે. વિશ્વના બટાટાના 

ઉત્પાદનમાાં એકલા એવશયાનો હિસ્સો ૫૦% છે, ચીન અને ભારત આ ઉત્પાદનમાાં લગભગ ૩૮% હિસ્સો 

ધરાિ ેછે. બટાટાના િાિતેર ક્ષેત્રમાાં ભારત ત્રીજા અને ઉત્પાદનમાાં ચીન પછી વિશ્વમાાં બીજા ક્રમ ેછે. 

ઉત્તર પ્રદેશ, પવિમ બાંગાળ, બબિાર, પાંજાબ અને ગજુરાત ભારતમાાં બટાટાના મખુ્ય ઉત્પાદક રાજ્યો 

છે. ભાિ અને ઉપલબ્ધતા ના આધારે, ભારતમાાં િાવષિક સ્થાવનક િપરાશ ૩૨-૩૫ વમબલયન ટન િચ્ચે 

છે. 

ભારતમાાં વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરવમયાન, બટાટાનો િાિેતર વિસ્તાર આશરે ૨૨.૫૦ લાખ િકે્ટર રિલે 

અન ે ઉત્પાદન અંદાજે ૫૪૨.૩૦ લાખ ટન રિલે જ્યારે િષષ  ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૪૮૫.૬૨ લાખ ટન રિલે 

અન ેિાિેતર વિસ્તાર ૨૦.૫૧ લાખ  િકે્ટર રિલે. 

ગજુરાતમાાં િષષ ૨૦૨૦-૨૧ માાં બટાટા િઠેળનો િાિેતર વિસ્તાર ૧.૨૫ લાખ િકે્ટર (ચોથો આગોતરો 

અંદાજ, કૃવષ વનયામક, ગજુરાત) નોંધાયેલ જ્યારે િષષ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૧.૧૮ લાખ િકે્ટર (અંવતમ 

આગોતરો  અંદાજ, કૃવષ વનયામક, ગજુરાત) રહલે. િષષ ૨૦૨૦-૨૧ માાં ઉત્પાદન આશરે ૩૯.૧૩ લાખ 

મેહિક ટન ઉત્પાદન મળેલ, જે ૨૦૧૯ -૨૦ માાં ૩૫.૭૮  લાખ ટન રહ્ુાં  િત ુાં. ગજુરાતના વવવવધ 

બજારોમાાં ફેબ્રઆુરી-માર્ષ ૨૦૨૦ દરમ્યાન બટાટાની હકિંમત ૧૧૦૫ થી ૧૨૫૦ રૂ. પ્રવત ક્ક્િન્ટલ િતી 

જે ફેબ્રઆુરી-માર્ષ ૨૦૨૧ માાં ઘટીને ૭૬૦ થી ૮૯૦ રૂ. પ્રવત ક્ક્િન્ટલ નોંધાયેલ. 

િૈવશ્વક મિામારીના સાંબાંવધત ભયન ેકારણે િષષ ૨૦૨૦માાં બટાટાની હકિંમતોમાાં પણ િધારો થયો િતો. 

તે દરમ્યાન ભારતીય રસોડામા (ઘરેલ ુ ઉપયોગમાાં) મખુ્યત્િે બટાટાની માાંગ િધી િતી, કારણ કે 

બટાટાન ેઅન્ય શાકભાજી કરતા લાાંબા સમય સધુી સાંગ્રિ કરી શકાય છે. તદઉપરાાંત સાથોસાથ ઉત્તર 

પ્રદેશ, બાંગાળ અને ગજુરાત જેિા મખુ્ય ઉત્પાદક રાજ્યોમાાં િધ ુ ઉત્પાદનને કારણ,ે ગજુરાતમાાં 

બટાટાના ભાિ જાન્યઆુરી-માચષ ૨૦૨૧ દરમ્યાન ઘટી ગયા િતા.  

ર્ાલ ુવરે્ બટાટાની વાવણી પવેૂ સારા વરસાદના આગમન તેમજ ર્ાલ ુવરે્ બટાટાના સારા ભાવ 

મળતા ખેડતૂો િધારે િાિેતર કરિા માટે પ્રેરાવાની સાંભાવના છે. જેથી બટાટાના િધ ુઉત્પાદનથી 

ભાિમાાં ઘટાડો થિાની ધારણા છે.  

 



આમ, તમામ ઉપલબ્ધ માહિતી અને તેના પર િેપારીઓની સમીક્ષાઓને ધ્યાનમાાં લેતા, સેન્ટર ફોર 

એગ્રિકલ્ર્ર માકેટ ઇન્ટેગ્રલજન્સ, નાહપે-કાસ્ટ, આણાંદ કૃવષ યવુનિવસિટી, આણાંદની સાંશોધન ટીમે 

ગજુરાતના બટાટાના મખુ્ય બજારમાાંથી એકવિત કરેલ છેલ્લા ૧૫ વર્ષના માવસક ભાવોનુાં વિશ્લેષણ 

કરેલ. આ વિશ્લેષણમાાં જાણિા મળેલ કે ફેબ્રઆુરી-માર્ચ ૨૦૨૨ દરવમયાન બટાટાના ભાિ તેની 

લણણી િખતે રૂ. ૧૩૦  થી ૧૫૦ પ્રતત મણ (રૂ. ૬૫૦ થી ૭૫૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ) મળવાની સાંભાવના છે. 

બટાટાના ભાવ નબળા રહવેાની સાંભાવના હોઇ ખેડતૂના િાિેતર વિસ્તાર અંગેનો વનણષય પોતાની 

રીતે લઈ શકે છે.  
 
નોંધ: આંતરરાષ્ટ્રીય ક િંમતોમાાં ફરેફાર, તન ાસ અથવા આયાત પ્રતતબાંધો વગેરે જેવા  ોમોકિટી બજારોમાાં નવા 
પકરવતતનો ને  ારણે આગાહી  રેલા ભાવો  રતાાં વાસ્તતવ  ભાવોમાાં ફરેફાર થઈ શ ે છે. ભાવોનો આ અંદાજો 
અગાઉના વર્ષોના માતસ  ભાવોન  ાં તવશ્લેર્ષણ અને આં િા ીય મોિલેના તારણ પરથી  રેલ છે તેથી વાસ્તતવ  
બજાર ભાવ અને આગાહી  રેલા ભાવ સમાન ન પણ રહી શ ે. 

 


