
બટાટાના ભાવનો વરતારો, ફેબ્રઆુરી-માર્ચ ૨૦૨૨ 

બટાટાન ું ઉત્પાદન વિશ્વના સો કરતાું િધ  દેશોમાું કરિામાું આિે છે. વિશ્વમાું બટાટાના ઉત્પાદનમાું માત્ર 
એવશયાનો હિસ્સો અડધો છે, તેમાું ચીન અન ેભારત લગભગ ૩૮% હિસ્સો ધરાિે છે. વિશ્વમાું બટાટાના 
િાિેતર વિસ્તારની દ્રષ્ટટએ ભારત ત્રીજા ક્રમ ે છે અન ેઉત્પાદનમાું ચીન પછી બીજા ક્રમ ે છે. બટાટાન ું 
િૈવશ્વક ઉત્પાદન િર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું ૩૫૪.૮ વમલલયન ટન થયેલ જે િધીને િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માું ૩૫૯.૦૭  
વમલલયન ટન નોંધાયેલ. 

િર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ થી ૨૦૨૦-૨૦૨૧ દરમ્યાન ક લ િૈવશ્વક વનકાસમાું, નેધરલેન્ડ (૧૮.૭ %), ફ્રાન્સ (૧૬ 
%), જમષની (૮.૮%), કેનેડા (૬.૯ %) અને ચીન (૬.૮%) બટાટાના મ ખ્ય વનકાશકતાષ દેશો છે. િર્ષ 
૨૦૨૦-૨૦૨૧ દરમ્યાન ભારત દેશની વનકાસ મલૂ્યની દ્રષ્ટટએ વિશ્વની ક લ વનકાસના ૧.૬૭ % જેટલી 
છે. 

ઉત્તર પ્રદેશ, પવિમ બુંગાળ, લબિાર, પુંજાબ અને ગ જરાત બટાટાના મ ખ્ય ઉત્પાદક રાજ્યો છે. 
મોટાભાગના ખેડતૂો ઓકટોબર થી નિેમ્બર િચ્ચે રવિ વસઝનમાું બટાટાની િાિણી કરે છે. ભારતમાું 
૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન, બટાટાનો િાિેતર વિસ્તાર ૨૨.૪૮ લાખ િકે્ટર િતો અન ેઉત્પાદન ૫૪૨.૩ લાખ 
મેહિક ટન િત  ું જે િર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું અન ક્રમે ૨૦.૫૧ લાખ િકે્ટર અન ે ૪૮૫.૬૨ લાખ મેહિક ટન 
નોંધાયેલ. હકિંમત અને ઉપલબ્ધતાના આધારે ભારતમાું બટાટાનો િાવર્િક િપરાશ ૩૨-૩૫ વમલલયન ટન 
િચ્ચે રિ ેછે. 

ગ જરાતમાું, િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માું બટાટાનો િાિેતર વિસ્તાર અંદાજે ૧.૨૬ લાખ િકે્ટર નોંધાયેલ છે 
(બીજો આગોતરો અંદાજ કૃવર્ કલ્યાણ વિભાગ, ગાુંધીનગર, ગ જરાત, ૨૦૨૧-૨૨) જે િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માું 
૧.૨૫ લાખ િકે્ટર રિલે (અંવતમ આગોતરો અંદાજ કૃવર્ કલ્યાણ વિભાગ, ગાુંધીનગર, ગ જરાત, ૨૦૨૦-
૨૧). ગ જરાતમાું િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માું બટાટાન ું ઉત્પાદન ૩૮.૩૦ લાખ મેહિક ટન રિિેાની સુંભાિના છે, 
જે ૨૦૨૦-૨૧માું ૩૯.૧૩ લાખ મેહિક ટન િત  ું .  

છેલ્લા િર્ષમાું કોરોનાની મિામારીને કારણે બટાટાના ભાિમાું િધારો થયો િતો, સાથ ે દેશના મોટા 
ભાગના લોકો માટે બટાટા મ ખ્ય ખોરાક િોિાથી તે સમયે તેની માુંગ ઊભી થઇ િતી. ગયા િરે્ દેશમાું 
વિપ લ પ્રમાણમાું બટાટાન ું ઉત્પાદન થયેલ િોિાથી કેટલાક પ્રમાણન ું ઉત્પાદન િજ  પણ કોલ્ડ સ્ટોરેજમાું 
છે. િિે, ખેડતૂો તેમના આ િર્ષના નિા ઉત્પાદન સાથે બજારમાું આિિાન ું શરૂ કરશે. િધ માું, આ િર્ ે
બટાટા માટે િિામાન અન કૂળ િોઈ ગ જરાતમાું બટાટાન ું વિપ લ પ્રમાણ માું ઉત્પાદન થિાની સુંભાિના 
છે. તેમ છતાું, દેશના ઉત્તરીય રાજ્યોમાું કમોસમી િરસાદ અને કરા પડિાથી બટાટા તેમજ અન્ય રવિ 
પાકને ન કસાન થય ું છે. જેને કારણે ઉત્તર ભારતના રાજ્યોમાું પાકની કાપણીમાું થોડા હદિસોનો વિલુંબ 
થઈ શકે છે. િધ માું, ખતેરમાું િરસાદ અને પાણી ભરાઈ ગયેલી સ્સ્થવતને કારણે બ્લાઈટ જેિા રોગથી 
બટાટાના ઉત્પાદનને નોંધપાત્ર રીતે અસર થઈ શકે છે. જેમાું ભારે િરસાદથી પુંજાબ અને ઉત્તર 
પ્રદેશમાું બટાટાની િાિણીના ૧૦-૧૫% જેટલા વિસ્તારને ન કસાન થય ું છે. 



જાન્ય આરી ૨૦૨૦માું ગ જરાતના બજારોમાું બટાટાના ભાિ રૂ.૧૫૩૧ પ્રવત સ્ક્િન્ટલ િતા, જે ઘટીને 
ફેબ્ર આરીમાું રૂ.૧૧૦૫ અને માચષમાું રૂ.૧૨૫૦ પ્રવત સ્ક્િન્ટલ રહ્યા િતા, જ્યારે િર્ષ ૨૦૨૧ના 
જાન્ય આરીમાું બટાટાનો ભાિ રૂ.૧૩૫૦ રિલે જે સતત ઘટીને ફેબ્ર આરી અને માચષ મહિનામાું અન ક્રમે 
રૂ.૮૮૯ અને રૂ.૭૬૦ રિલે. િાલ જાન્ય આરી મહિનામાું ગ જરાતના વિવિધ બજારમાું બટાટાના ભાિ 
રૂ.૧૨૧૦ પ્રવત સ્ક્િન્ટલ જેટલા પ્રિતષમાન છે.  

ઉપરોક્ત વિગતોન ે ધ્યાનમાું લઈ, સેન્ટર ફોર એગ્રીકલ્ચરલ માકેટ ઈન્ટેલીજન્સ, નાિપે-કાસ્ટ પ્રોજેક્ટ, 
આણુંદ કૃવર્ ય વનિવસિટી, આણુંદની સુંશોધન ટીમે ગ જરાત રાજ્યના અમદાિાદ માકેટ યાડષના બટાટાના 
છેલ્લા ૧૭ િર્ષના સાપ્તાહિક ભાિોન ું વિશ્લેર્ણ કરેલ છે. જેનાું તારણ મ જબ અન માન છે કે ફેબ્રઆુરી - 
માર્ચ ૨૦૨૨ દરમ્યાન (લણણી સમયે) બટાટાના ભાવ રૂ.૧૬૫ થી ૨૦૫ પ્રતત મણ (રૂ. ૮૨૫ થી ૧૦૨૫ 
પ્રતત ક્વવન્ટલ) રિિેાની સુંભાિના છે. જેથી ઉપરોક્ત બાબતો અંગનેી નોંધ લઈ, બટાટા િેચિા અથિા 
સુંગ્રિ કરિાનો વનણષય ખેડતૂભાઈઓ પોતાની રીતે લઈ શકે છે. 

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

 


