ઓક્ટોબર-નવેમ્બર ૨૦૨૦ મ�હનામાં મગફળ�ના ભાવ
મગફળ� એ ભારતમાં તેલી�બયાંનો એક મહત્વ� ૂણર્ પાક છે � િવ�માં વાવેતરની દ્ર�ષ્ટએ
પ્રથમ અને ઉત્પાદનની દ્ર�ષ્ટએ બી� સ્થાને છે . ભારતમાં મગફળ��ુ ં ઉત્પાદન ઓક્ટોબરનવેમ્બર માં આવે છે . વષર્ ૨૦૧૯-૨૦૨૦માં ચીન ૧૭૦.૦૯ લાખ ટન મગફળ�ના ઉત્પાદન
સાથે પ્રથમ, ત્યારબાદ ભારત (૯૧.૭૯ લાખ ટન), અમે�રકા (૩૨.૮૧

લાખ ટન),

નાઇ�ર�યા (૨૪.૨૦ લાખ ટન) અને �ુદાન (૧૬.૪૧ લાખ ટન) સ્થાન ધરાવે છે .
ભારતમાં વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ મગફળ�નો વાવેતર િવસ્તાર ૫૩ લાખ હ�ક્ટર ન�ધાયેલ અને ઉત્પાદન
�દા� ૯૩.૪૭ લાખ ટન થયેલ છે � ગત વષર્ ૨૦૧૮-૧૯માં ૬૭.૨૩ લાખ ટન હ�.ું િનકાસ
૨૦૧૭-૧૮માં ૫.૦૪ લાખ ટનથી ઘટ�ને ૨૦૧૮-૧૯માં ૪.૮૯ લાખ ટન થઈ છે અને આયાત પણ
૨૦૧૭-૨૦૧૮માં ૧.૭૨ હ�ર ટનથી ઘટ�ને ૨૦૧૮-૨૦૧૯માં ૧.૦૭ હ�ર ટન થઈ છે .
વષર્ ૨૦૧૯-૨૦માં નાફ�ડ� �ુલ ૫ લાખ ટન મગફળ�ની ખર�દ� કર� છે . �માં �ુજરાતમાંથી ૩.૭૨
લાખ ટન, રાજસ્થાન માંથી ૧.૪૪ લાખ ટન અને �ધ્રપ્રદ� શમાંથી ૧૬,૬૦૦ ટન ટ� કાના ભાવે
(�.૫૦૯૦ પ્રિત �ક્વન્ટલ) ખર�દ� કર� છે .
�ુજરાતમાં વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન મગફળ�નો વાવેતર િવસ્તાર આશર� ૧૬.૬૩ લાખ હ�ક્ટર
ન�ધાયેલ (ત્રીજો

આગોતરો �દાજ, �ૃિષ કલ્યાણ િવભાગ, ગાંધીનગર , �ુજરાત) � ગત

વષર્

૨૦૧૮-૧૯માં ૧૫.૯૪ લાખ હ�ક્ટર રહ�લ (�ુધાર� લ �િતમ આગોતરો �દાજ, �ૃિષ કલ્યાણ િવભાગ,
ગાંધીનગર , �ુજરાત) તેમજ ઉત્પાદન �દા� ૪૫.૮૭ લાખ ટન ન�ધાયેલ, � ગત વષર્ ૨૦૧૮૧૯માં ૨૨.૦૩ લાખ ટન હ�.ું
ભારત િવ�માં પામતેલનો સૌથી મોટો આયાત કરનાર દ� શ છે .�ન્�ુઆર�, ૨૦૨૦ માં ભારત
સરકાર� �રફાઈન્ડ પામ ઓઇલની આયાત પર પ્રિતબંધ લાદયો હતો. �રફાઈન્ડ પામ ઓઇલને �ુક્ત
વેપારની �સ્થિતથી "પ્રિતબંિધત �સ્થિત" પર ખસેડવામાં આવ્યો છે � � ૂચવે છે ક�, ભારતીય
આયાતકારો ને �રફાઇન્ડ પામ ઓઇલની આયાત કરવા માટ� ફર�જયાત લાઇસન્સની જ�ર રહ�શ.ે
આ પ્રિતબંધોની ભારતમાં મગફળ�ની માંગ પર સકારાત્મક અસર પડશે.
�ુજરાતમાં મગફળ�નો ભાવ ઓક્ટોબર-નવેમ્બર ૨૦૧૭માં �.૭૫૦ પ્રિત મણથી વધીને ઓક્ટોબરનવેમ્બર ૨૦૧૮માં �.૮૫૫ પ્રિત મણ થયેલ અને ત્યારબાદ ફર�થી વધીને ઓક્ટોબર-નવેમ્બર
૨૦૧૯માં �.૯૭૧ પ્રિત મણ થયો હતો. હાલ �ુ લાઈ-૨૦૨૦ દરમ્યાન મગફળ�નો ભાવ �ુજરાતનાં
બ�રોમાં �.૧૧૧૮ પ્રિત મણ છે .

ઉપરોક્ત ઉત્પાદન, �તરરાષ્ટ્ર�ય બ�રમાં માંગ અને સ્થાિનક બ�રોની િવગતોને ધ્યાનમાં લઈને
સેન્ટરઓફ એગ્રીકલ્ચરલ માક�ટ�ગ ઈન્ટ� લીજન્સ નાહ�પ-કાસ્ટ પ્રો�ક્ટ, આણંદ �ૃિષ �ુિનવિસ�ટ�,
આણંદ ખાતે સંશોધન હાથ ધરવામાં આવેલ �માં રાજકોટ માક� ટ યાડર્ નાં મગફળ�ના ગત વષ�ના
માિસક ભાવો�ુ િવશ્લેષણ કર� લ છે �ના તારણ પરથી અ�ુમાન છે ક� મગફળ�નો ભાવ ઓક્ટોબરનવેમ્બર ૨૦૨૦માં
રહ�વાની સંભાવના છે .

�.૯૭૦ થી �.૧૦૭૫ પ્રિત મણ (�.૪૮૫૦ થી �. ૫૩૭૫ પ્રિત �ક્વન્ટલ)

