
ખેડુતમિત્રો એમિલ-ર0ર0 િમિના પછી ઘઉં વેચવાનો મનણ્રય લઇ શકે છે 

ભારત ઘઉંના ઉત્પાદનમા તેમજ વપરાશમા બીજા નબંરન ુ સ્થાન ધરાવે છે. મખુ્યત્વ ેભારતની 
સાથ ેઘઉંન ુઉત્પાદન ચાઇના,રશશયા, ય.ુએસ.એ, કેનેડા, યકેુ્રન, પાકકસ્તાન, તકુકિૅ, વગેરે દેશોમા થાય 
છે. ભારતમા ંઘઉંન ુઉત્પાદન માચ-ૅએશિલ મા ંઆવે છે જયારે સમગ્ર શવશ્વમા ં તે જુલાઈ-ઓગષ્ટ 
મકિનામા ંઆવે છે.  

વષૅ ર0૧૯-ર0 દરમ્યાન ભારતમા ંઘઉંન ુઉત્પાદન અંદાજીત ૧૦૬ર.૧ લાખ ટન થવાની આશા છે. 
જે વષૅ ર0૧૮-૧૯ કરતા ૪0.૧ લાખ ટન વધારે છે. સાથોસાથ ેવષૅ ૨૦૧૭-૧૮ મા શનકાસ 3.ર3 
લાખ ટનથી ઘટીને ૨૦૧૮-૧૯ મા ંર.ર૬ લાખ ટન થઈ િતી. ગજુરાતના શવશવધ બજારોમા ંમાચ-ૅ
૨૦૧૭ દરમ્યાન ઘઉંનો ભાવ રૂ. ૧૮૮૪ િશત ક્વવન્ટલથી વધીને માચ-ૅર0૧૮ મા રૂ. ૧૯૬0 િશત 
ક્વવન્ટલ રહ્યો િતો જે એશિલ-૨૦૧૯ મા ફરીથી વધીને ર000 િશત ક્વવન્ટલ થયો િતો. એશિલ થી 
કડસેમ્બર મકિના દરમ્યાન ભારતમાથી અંદાજે ૧.૬0 લાખ ટન ઘઉંની શનકાસ થઇ િતી.   

ચાલુ ંવષૅ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન ગજુરાતમા ંઘઉંનો વાવેતર શવસ્તાર ૧3.3૭ લાખ િવેટર નોધાયલે 
છે (બીજો આગોતરો અંદાજ, કૃશષ કલ્યાણ શવભાગ, ગાધંીનગર, ગજુરાત) જે ગત વષૅ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
૭.૯૭ લાખ િવેટર રિલે (આખરી સધુારેલ આગોતરો અંદાજ, કૃશષ કલ્યાણ શવભાગ, ગાધંીનગર, 

ગજુરાત). ઉત્પાદન ગત વષૅ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ર૪.૦૭ લાખ ટનની સામ ેચાલુ ંવષૅ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
૪0.3૭ લાખ ટન રિવેાની સભંાવના છે. ભારતમા ંઘઉંના ઉભા પાકની ક્સ્થશત િાલ સારી છે. જેથી 
ભારતમા ંઘઉંનુ ંગત વષૅ કરતા ંવધારે ઉત્પાદન રિવેાની આશા છે. િાલમા ંકોવીડ-૧૯ના ંરોગને 
કારણ ેચાલુ ંવષૅમા ંઘઉંની આંતરરાષ્રીય તેમજ સ્થાશનક બજારમા ંમાગં અન ેપરુવઠામા ંઘટાડો છે. 
આમ, વધ ુ સ્થાશનક ઉત્પાદન, ગત વષૅનો વધ ુસગં્રકિત જથ્થો અન ેબજારમા ંમાગં ન િોવાને 
કારણ ેચાલુ ંવષૅમા ંઘઉંનો ભાવ ઓછો રિવેાની શક્યતાઓ છે. િાલ ગજુરાતના બજારોમા ંઘઉંનો 
ભાવ રૂ. ૨૧૧૫ િશત ક્વવન્ટલ છે. જે એશિલ-મે મકિનામા ંઘટશ ેઅન ે ત્યારબાદ જૂન-જુલાઇથી 
ભાવમા ંધીમેધીમ ેવધારાની શક્યતાઓ છે. 

ઉપરોવત ઉત્પાદન, આંતરરાષ્રીય તેમજ સ્થાશનક બજારમા ંમાગં અન ેસગં્રકિત જથ્થાની શવગતોન ે
ધ્યાનમા ંલઈન ેસેન્ટર ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ માકેટીંગ ઈન્ટેલીજન્સ, નાિપે-કાસ્ટ િોજેવટ, આણદં કૃશષ 
યશુનવૅશસટી, આણદં ખાત ે સશંોધન િાથ ધરવામા ં આવેલ જેમા ં વડોદરા માકેટ યાડિૅના ઘઉંના 
ઐશતિાશસક માશસક ભાવોનુ ં શવક્ષ્લેષણ કરેલ જેના ં તારણ પરથી અનમુાન છે કે ઘઉંનો ભાવ 
એશિલ-મે, ૨૦૨૦ (કાપણી સમયે) રૂ. ૧૯૫૦ થી ૨૨૫૦ િશત ક્વવન્ટલ રિવેાની સભંાવના છે. 
પરંત,ુ ભારતમા ંનોવેલ કોરોના વાયરસ (કોશવડ-૧૯) ના લીધ ેથયેલ લોકડાઉનના કારણે ઉપરોવત 
ભાવમા ં ફેરફાર થઇ શકે છે. જેથી ખડુેતભાઇઓને ઘઉં સગં્રિ કરીને થોડા મકિના પછી વેચાણ 
કરવાનો પોતાની રીતે શનણણય લઈ શકે છે. 

અત્યારના સમયમા ંકોશવડ-૧૯ ની વૈશશ્વક મિામારીને કારણ ેસ્થાશનક બજારમા ંમાગં તેમજ શનકાસ 
બધં છે. પરંત,ુ ટંુક સમયમા ં ક્સ્થશતમા ંસધુારો થશે ત્યારે તે માગં વધશે અન ેસ્થાશનક બજારોમા ં
ઘઉંનો ભાવ વધવાની શક્યતાઓ છે. 


