
કાપણી સમયે જીરું ના ભાવનો વરતારો -૨૦૨૨ 

 

ભારત જીરૂનો મખુ્ય ઉત્પાદક અન ેવપરાશકતાા દેશ છે. ભારતની સાથે જીરૂનુું ઉત્પાદન મખુ્યત્વ ે

સીરરયા, ઈરાન, તકૂી, ચાઈના તેમજ લેટીન અમેરીકામાું થાય છે. વવશ્વમાું જીરૂના કુલ ઉત્પાદનના 

૭૦% જેટલુું ઉત્પાદન ભારતમાું થાય છે. ભારતમાું જીરૂનુું ઉત્પાદન માચા-એવિલમાું બજારમાું આવ ે

છે જયારે સમગ્ર વવશ્વમાું તે જૂન-જુલાઈ મરિનામાું આવે છે. આમ, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાું જીરૂ માટે 

ભારત આગવુું સ્થાન ધરાવે છે.  

વર્ા ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન ભારતમાું જીરૂનુું કુલ વાવેતર ૧૨.૪૧ લાખ િકે્ટરમાું થયેલ અન ે૮.૫૭ લાખ 

ટન ઉત્પાદન મળેલ જે વર્ા ૨૦૧૯-૨૦ માું ૯.૧૨ લાખ ટન િત ુું અને વાવેતર વવસ્તાર ૧૨.૭૬ લાખ 

િકે્ટર નોંધાયેલ.  

વવશ્વમાું ભારત જીરૂની કુલ વનકાસ ના ૮૧ ટકા રિસ્સા સાથે મખુ્ય વનકાસકતાા દેશ છે. વર્ા ૨૦૧૯-૨૦માું 

ભારતમાુંથી જીરૂની વનકાસ ૨.૧૪ લાખ ટન િતી જે વધીને ૨૦૨૦-૨૧માું ૨.૯૯ લાખ ટન થયેલ. ચીન 

ભારતીય જીરૂનો મખુ્ય આયાતકતાા દેશ છે. ચાલ ુવર્ામાું ચીન દ્વારા ભારતીય જીરૂની વનકાસ માટેના 

અવરોધક પરરબળો જેવાકે પાકમાું જ ુંતનુાશકોના અવશેર્ો વગેરે પરરમાણો િળવા કરેલ છે આમ, 

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાું જીરૂની માુંગ વધવાની સુંભાવના છે.   

ભારતના ગજુરાત અને રાજસ્થાન જીરૂના મખુ્ય ઉત્પાદનકતાા રાજ્યો છે, જેમાું ગજુરાત જીરૂના કુલ 

ઉત્પાદનમાું લગભગ ૫૦ ટકા રિસ્સો ધરાવે છે. વર્ા ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન ગજુરાતમાું જીરૂનો વાવતેર 

વવસ્તાર ૨.૮૯ લાખ િકે્ટર નોંધાયેલ જે વર્ા ૨૦૨૦-૨૧માું ૪.૭૪ લાખ િકે્ટર િતો. વર્ા ૨૦૨૧-૨૨માું 

જીરૂનુું ઉત્પાદન ૨.૩૭ લાખ ટન થવાની સુંભાવના છે, જે વર્ા ૨૦૨૦-૨૧માું ૩.૯૯ લાખ ટન િતુું. ચાલ ુ

વર્ે જીરૂના વાવતેરમાું પાછલાું વર્ાની તલુનામાું ૩૯% જેટલો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આનુું કારણ, વર્ા 

૨૦૨૧માું જીરૂનો સ્સ્થર ભાવ અને રાઈ જેવા અન્ય ખાધ્ય તેલના ભાવોમાું તીવ્ર ઉછાળાને લીધે ચાલ ુ

વશયાળુ સીજનમાું, ખેડતૂો જીરૂ માુંથી રાઈની ખેતી તરફ વળ્યા છે.  

જીરુનો ભાવ માચ-ૅર0૧૯માું રૂ. ૨૮૮૨ િવત ૨૦ રક.ગ્રા. િતો જે માચા ૨૦૨૦માું ઘટીને રૂ. ૨૫૬૮ િવત 

૨૦ રક.ગ્રા. થયેલ અને ત ેભાવ આગળ જતાું માચા-૨૦૨૧માું વધારે ઘટીને રૂ. ૨૪૫૨ િવત ૨૦ રક.ગ્રા.  

થયેલ. આનુું મખુ્ય કારણ કોરોના મિામારીના કારણે ઘરેલ ુમાુંગ અને વનકાસ પર થયેલ વવપરીત અસર 

છે. િાલમાું, ફેબ્રઆુરી ૨૦૨૨માું જીરૂની ઊંચી માુંગ અને ઓછા પરુવઠાને લીધે તેના ભાવ ગજુરાતના 

વવવવધ બજારોમાું રૂ. ૩૩૦૦ િવત ૨૦ રક.ગ્રા. જેટલા િવતામાન છે.  આમ, ઓછા વાવેતર વવસ્તારન ે



કારણે ઓછા ઉત્પાદનની સુંભાવના અને બજારમાું વધ ુ માુંગના લીધે જીરૂના ભાવ ટુુંકા થી મધ્યમ 

સમયગાળા દરમ્યાન ઊંચા રિવેાની શક્યતા છે.  

ઉપરોક્ત અિવેાલોને ધ્યાનમાું લઈ, સેન્ટર ફોર એગ્રીકલ્ચરલ માકેટ ઈન્ટેલીજન્સ, નાિપે-કાસ્ટ િોજેક્ટ, 

આણુંદ કૃવર્ યવુનવવસિટી, આણુંદની સુંશોધન ટીમે ગજુરાતના ઊંઝા માકેટ યાડાના ગત ૧૭ વર્ોના જીરૂના 

માવસક ભાવોનુું વવશ્લેર્ણ કરેલ જેનાું તારણ પરથી અનમુાન છે કે જીરૂનો ભાવ માર્ચ-એપ્રિલ , ૨૦૨૨ 

માાં રૂ. ૩૧૨૦ થી ૩૬૦૦ િપ્રિ ૨૦ કિ.ગ્રા.  (રૂ. ૧૫૬૦૦ થી ૧૮૦૦૦ િપ્રિ ક્વિન્ટલ) રિવેાની સુંભાવના 

છે. આમ, ઉપરોક્ત પરરસ્સ્થવતને ધ્યાનમાું લઈને, ખેડતૂભાઈઓ જીરૂના વેચાણ તમેજ સુંગ્રિ અંગેનો વનણાય 

પોતાની રીતે લઈ શકે છે.  

   નોંધ: આંિરરાષ્ટ્રીય કિિંમિોમાાં ફરેફાર, પ્રનિાસ અથિા આયાિ િપ્રિબાંધો િગેરે જેિા િોમોકિટી બજારોમાાં 
નિા પકરિિચનો ને િારણે આગાહી િરેલા ભાિો િરિાાં િાસ્િપ્રિિ ભાિોમાાં ફરેફાર થઈ શિે છે. ભાિોનો 
આ અંદાજો ઐપ્રિહાપ્રસિ માપ્રસિ ભાિોન  ાં પ્રિશ્લેષણ અને આંિિાિીય મોિલેોના િારણ પરથી િરેલ છે િેથી 
િાસ્િપ્રિિ બજાર ભાિ અને આગાહી િરેલા ભાિ સમાન ન પણ રહી શિે. 

  

 


