
કાપણી સમયે બટાટાના ભાવનો વરતારો 

બટાટા એ એક મખુ્ય ખાદ્ય પાક છે જે વિશ્વના ૧૦૦ થી િધ ુ દેશોમાાં ઉગાડિામાાં આિે છે. વિશ્વના 

બટાટાના અડધા ઉત્પાદનમાાં એકલા એવશયાનો હિસ્સો છે, જ્યારે ચીન અને ભારત આ ઉત્પાદનમાાં 

લગભગ ૩૮% હિસ્સો ધરાિે છે. બટાકાના િપરાશના હકસ્સામાાં, છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાાં 

ભારતની સ્થાવનક માાંગ ધીરે ધીરે િધી રિી છે. 

ભારતમાાં િર્ષ ૨૦૧૯-૨0 દરવમયાન બટાટાનો અંદાજીત િાિેતર વિસ્તાર આશરે ૨૧.૫૮ લાખ 

િકે્ટર િતો અને ઉત્પાદન અંદાજે ૫૧.૩૦ મેહિક ટન જ્યારે તેની સરખામણીમાાં િર્ષ ૨૦૧૮-

૨૦૧૯માાં િાિેતર વિસ્તાર આશરે ૨૧.૭૩ લાખ િકે્ટર િતો અને ઉત્પાદન અંદાજે ૫૦.૧૯ મેહિક 

ટન રિલે.  

ગજુરાતમાાં િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માાં બટાટા િઠેળનુાં િાિેતર ૧.૨૫ લાખ િકે્ટર (બીજો આગોતરો અંદાજ, 

કૃવર્ કલ્યાણ વિભાગ, ગાાંધીનગર, ગજુરાત) નોંધાયેલ, જે ગત િર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં ૧.૧૮ લાખ 

િકે્ટર રિલે (ધારેલ અંવતમ આગોતરો અંદાજ, કૃવર્ કલ્યાણ વિભાગ,ગાાંધીનગર, ગજુરાત). િર્ષ 

૨૦૨૦-૨૧ દરવમયાન બટાટાના ઉત્પાદનનુાં અનમુાન આશરે ૩૮.૯૬ લાખ મેહિક ટન જેટલુાં છે જે 

િર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં ૩૫.૭૮ લાખ મેહિક ટન થયેલ. 

િર્ષ ૨૦૨૦માાં, બટાટાના ભાિ ઓછા િાિેતર અને ઉત્પાદને કારણ ેખેડૂતોની તરફેણમાાં િતા, જેનુાં  

મખુ્ય કારણ કાપણી સમયે બટાટા ઉગાડતા વિસ્તારોમાાં પ્રવતકુળ િાતાિરણ િત ુાં. આ ઉપરાાંત, 

કોરોના રોગચાળાની સ્સ્થવતએ બટાટાની સમગ્ર સપ્લાય ચેઇન અને લોકોની ખરીદીની િતષણકૂને 

અસર કરી િતી. િર્ષ ૨૦૨૦ દરવમયાન ફેબ્રઆુરી અને માચષમાાં બટાટાના ભાિ અનકુ્રમે રૂ.૧૧૦૫  

અને રૂ.૧૨૫૦ રિલે. ગજુરાતના બજારોમાાં બટાટાની અછત અને માાંગને કારણે જાન્યઆુરી-

૨૦૨૧ના અંત સધુી બટાટાના સ્પધાષત્મક ભાિ બજારમાાં િતા પરાંત ુતે મધ્ય ફેબ્રઆુરી-૨૦૨૧થી  

લણણીના સમયગાળા સધુી, બજારમાાં નિા પાકની આિક થશે જેની ભાિ પર અસર થિાની 

સાંભાિના છે.  

જાન્યઆુરી-૨૦૨૧માાં ભારત સરકારે વિના લાઇસન્સ ભટૂાનમાાંથી ૧૦ લાખ મેહિક ટન તાજા 

બટાટાની આયાતની માંજૂરી આપી છે (ઇકોનોવમક ટાઇમ્સ). જ્યારે કોરોના રોગચાળાને કારણ,ે 



િાલમાાં વનકાસ ખબૂ ઓછા પ્રમાણમાાં થાય છે. જે આપણાાં ઘરેલ ુબજારોમાાં બટાટાના ભાિમાાં 

અસર કરી શકે છે. 

આ બધી ઉપલબ્ધ માહિતી અને િેપારીઓ સાથે કરેલા પરામશષને ધ્યાનમાાં લેતા, સેન્ટર 

ઑફ એગ્રીકલ્ચરલ માકેટ ઈન્ટેલીજન્સ નાિપે-કાસ્ટ પ્રોજેક્ટ, આણાંદ કૃવર્ યવુનિવસિટી, આણાંદ 

ખાતે સાંશોધન િાથ ધરિામાાં આિેલ જેમાાં ગજુરાતનાાં બટાટાનાાં મખુ્ય માકેટ યાડષનાાં ગત 

િર્ોના માવસક ભાિોન ુ વિશ્લેર્ણ કરેલ. જેના તારણ પરથી અનમુાન છે કે ફેબ્રઆુરી - માચષ 

૨૦૨૧ દરવમયાન બટાટાના ભાિ કાપણી િખતે રૂ. ૧૩૦ થી રૂ. ૧૬૦/ ૨૦ કકલો. (રૂ. ૬૫૦  

થી રૂ. ૮૦૦ પ્રતત ક્વવન્ટલ) રિી શકે છે. 
 


