કાપણી સમયે મકાઈના ભાવનો વરતારો
િવ�ભરમાં મકાઈ

સૌથી મહત્વ� ૂણર્

પાક છે . ભારતમાં મકાઈને

સૌથી વ�ુ આ�ુવિં શક

ઉપજની સંભાવનાને કારણે "અનાજની રાણી" કહ�વામાં આવે છે . �ુએસએ, ચીન, બ્રા�ઝલ,
ભારત વગેર� મકાઈના મોટા ઉત્પાદકો છે . મોટ� સંખ્યામાં ઔદ્યો�ગક

ઉત્પાદનો �મ ક� સ્ટાચર્

ઉદ્યોગ, મકાઈ તેલ�ુ ં ઉત્પાદન વગેર� માટ� મકાઈનો ન�ધપાત્ર ઉપયોગ કરવામાં આવે

છે .

ભારત નેપાળ, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદ� શ વગેર� દ� શોમાં મકાઈની િનકાસ કર� છે .
ભારતમાં મકાઈ�ું ઉત્પાદન વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ દરિમયાન ન�ધપાત્ર ર�તે વધ્�ુ ં છે . અને વષર્
૨૦૧૮-૧૯ ના ૨૭૭.૨ લાખ ટનની સરખામણીમાં લગભગ ૨૮૯.૮ લાખ ટન ર�ું છે . ભારતમાં
�ૂન ૨૦૨૦ �ુધી મકાઇમાં ખર�ફની વાવણી ૪૫.૫૮ લાખ હ�ક્ટર હતી. �ુજરાતમાં, વષર્
૨૦૧૯-૨૦ માં મકાઈ�ું ૪૩.૭૭ લાખ હ�ક્ટર વાવેતરની (ત્રીજો

આગોતરો

�દાજ, �ૃિષ

િનયામક િનયામક, �ુજરાત) સરખામણીએ ગયા વષર્ ૨૦૧૮-૧૯માં ૪૦.૯૨ લાખ હ�ક્ટર
(�ુધાર� લ �િતમ આગોતરો

�દાજ, �ૃિષ િનયામક િનયામક, �ુજરાત)ન�ધાયેલ

હ�ુ.ં

�ુજરાતમાં વષર્ ૨૦૧૯-૨૦માં મકાઈના ઉત્પાદનનો �દાજ ૭૯.૮૭ લાખ ટન �ટલો છે �ની
સરખામણીએ વષર્ ૨૦૧૮-૧૯ માં ૮૦.૨૬ લાખ ટન હતો. �ૂન ૨૦૨૦ માં �ુજરાતમાં મકાઈ�ુ ં
ક્ષેત્રફળ લગભગ ૧.૬૪ લાખ હ�ક્ટર �ટ�ું હ�.ું �ની સરખામણીએ વષર્ ૨૦૧૯-૨૦માં ૦.૫૭
લાખ હ�ક્ટર �ટલી છે .
વષર્

૨૦૧૭-૧૮ માં

મકાઇ

િનકાસ ૭.૦૫ લાખ ટન હતી. � વષર્ ૨૦૧૮-૧૯ માં વધીને

૧૦.૫૧ લાખ ટન થઈ હતી.

૨૦૧૭-૧૮ માં મકાઇની આયાત ૩૦.૬૯ હ�ર ટન હતી. �

૨૦૧૮-૧૯ માં વધીને ૮૬.૦૨ હ�ર ટન થઈ હતી. �ુજરાતના બ�રોમાં ઑક્ટોબર ૨૦૧૮
માં �ક્વન્ટલ દ�ઠ મકાઈના ભાવ આશર� �. ૧૪૬૦ લગભગ હતો.
સરકાર� મકાઈની આયાત ડ�ુટ� ઘટાડવાનો િનણર્ય લેતાં ખે�ુતો ના�ુશ છે . સ્થાિનક ભાવો વચ્ચે
૨૩ મી �ૂનના રોજ �હ�રનામામાં સરકાર� ટ� �રફ ર� ટ ક્વોટા યોજના �તગર્ત આયાત પર ૧૫
ટકાની કસ્ટમ ડ�ુટ� ઉપર રાહત સાથે ૫ લાખ મે�ટ્રક ટન મકાઈની આયાત કરવાની મં�ૂર�
આપી છે . કોિવડ -૧૯ લોકડાઉન થયા પછ� દ� શમાં મકાઈના ઘર� � ુ ભાવો � ૂટ� પડતાં આ
� ૂચનાથી દ� શભરમાં મકાઈના ખે�ુતોમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે . હ�રયાણા અને પં�બમાં
મકાઈના વાવેતરમાં કોઈ �ુધારો થયો નથી, તેમ છતાં, મોટા ભાગે અપેક્ષા કરવામાં આવી

હતી ક� ડાંગરના રોપણી માટ� કામ કરતા પરપ્રાંિતય મ�ૂરોની ઓછ� ઉપલબ્ધતાને કારણે
ૂ ો આ પાકની પસંદગી કરશે.
ખે�ત
ઉપરોક્ત ઉત્પાદન �તરરાષ્ટ્ર�ય બ�રમાં માંગ, સ્થાિનક બ�ર તેમજ �ુજરાતના મકાઈના
�ુખ્ય બ�રોના ટ્ર�ડરના મંતવ્યોને ધ્યાનમાં લઈને સેન્ટર ઓફ એ�ગ્રકલ્ચર માક� �ટ�ગ
ઇન્ટ��લ�ન્સ

નાહ�પ-કાસ્ટ

પ્રો�ક્ટ, આણંદ �ૃિષ �ુિનવિસ�ટ�, આણંદની સંશોધન ટ�મ દ્વારા

�ુજરાતના મકાઈના �ુખ્ય બ�રના ગત વષ�ના માિસક ભાવો�ુ િવશ્લેષણ કર� લ છે . �ના
તારણ પરથી અ�ુમાન છે ક� �ુજરાતમાં મકાઈનો ભાવ ઓક્ટોબર-નવેમ્બર, ૨૦૨૦ દરિમયાન
�. ૧૪૨૫ થી �. ૧૯૫૦ પ્રિત ૧૦૦ �કલો (૨૮૫-૩૯૦ �િપયા પ્રિત ૨૦ �કગ્રા) રહ�વાની
સંભાવના છે .
ભારતમાં કોિવડ-૧૯ ને લીધે ઉપરોક્ત ભાવમાં ફ�રફાર થઈ શક� છે .

