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વેચાણ કરવા પ્રનણણય કરી શકાય 

 

ચાલ ું વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માું ભારતમાું એરું ડા ઉગાડતા પ્રદેશોમાું ચોમાસ ું ખૂબજ સારૂ રહેલ, જનેાથી 
વધારે ઉપજ માટેની સુંભાવના છે. જો કે ૨૦૧૯-૨૦માું લોકડાઉનન ે લીધ ે એરું ડડયાની નનકાસ ધીમી 
રહેવાથી એરું ડાના ભાવ નીચા રહેલ જનેા લીધે આ વર્ ેવાવેતર ઘટીન ે8.૪૨ લાખ હેકટરમાું થયેલ છે, જ ે
ગત વર્ ે૧૦.૪૭ લાખ હેક્ટર જટેલ ું હત ું. ઉપરાુંત, સને ૨૦૧૯-૨૦માું દેશમાું ૧૮.૪૨ લાખ ટન જટેલા ઊંચા 
ઉત્પાદનન ેલીધે પણ ભાવ દબાયેલા રહેલ હતા. એરુંડાનો ભાવ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ માું ગ જરાતની નવનવધ 

બજારોમાું મણનાું રૂ׀. ૧૧૦૦ હતો, જ ે ઘટીને માચષ, ૨૦૨૦ માું મણનાું રૂ׀. ૭૪૦ અને મે, ૨૦૨૦ માું રૂ׀.  ૭૦૦ 
જટેલા થયેલ હતા. જો કે ત્યારબાદ નનકાસમાું વધારો થતા અને વાવેતર અન ેઉત્પાદન (૧૭.૭૬ લાખ ટન, 
બીજો આગોતરો અુંદાજ તા. ૨૪-૨-૨૦૨૧) માું ઘટાડો નોંધતા ભાવ ફરીથી વધીન ેનવેમ્બર, ૨૦૨૦ માું 

મણનાું રૂ׀. ૯૦૦ જટેલા થયલે. હાલમાું, ફેબ્ર આરી, ૨૦૨૧માું એરું ડાનાું ભાવ મણનાું રૂ׀. ૮૭૦ જટેલા 
પ્રવતષમાન છે. જ ેકાપણી સમયે થોડી વધ-ઘટ સાથે આ સ્તરે નસ્થર રહેવાની સુંભાવના છે. 

  ગ જરાતમાું વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માું એરું ડાન ું વાવેતર અુંદાજ ે૭.૩૭ લાખ હેક્ટર જટેલ ું થયલે હત ું, જ ે

ઘટીન ેચાલ ું વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માું ૬.૩૮ લાખ હેક્ટર થયેલ છે, અન ેઉત્પાદન ગયા વર્ષનાું ૧૪.૩૨ લાખ ટનની 

સરખમણીએ આ વર્ે થોડ ું  વધીને ૧૪.૬૯ લાખ ટન (બીજો આગોતરો અુંદાજ તા. 8-૧-૨૦૨૧) જટેલ ું 

થશ.ે ચાલ ું વર્ે પાકની નસ્થનત સારી  હોવાથી ઉત્પાદન વધ  મળશે. રાજસ્થાન અને આુંધ્રપ્રદેશમાું ગયા 

વર્ષ કરતા આ વર્ ે વાવેતરનો નવસ્તાર ઓછો હોવાનો અુંદાજ છે, પરુંત  રાજસ્થાનમાું પણ પાકની 

નસ્થનત સારી છે. 

  જાન્ય આરી થી એનપ્રલ, ૨૦૨૦ દરનમયાન કોનવડ -૧૯ રોગચાળાને લીધે ચીનમાું લોકડાઉન 

થવાથી એરું ડાનાું તેલની નનકાસ ઘટીન ે ૫.૪૯ લાખ ટન થયેલ હતી, જ ે ૨૦૧૮-૧૯મા ૬.૧૯ લાખ ટન 

હતી. જોકે ચાલ ું વર્ ેએનપ્રલ થી ડડસેમ્બર, ૨૦૨૦ સ ધીમાું લગભગ ૫.૦૬ લાખ ટન એરુંડા તેલની નનકાસ 

થયેલ છે અન ે માચષ, ૨૦૨૧ સ ધીમાું ત ેઆશરે ૬.૭૫ લાખ ટન થઈ શકે છે. એરુંડાનાું તેલનાું નવનવધ 

ઉત્પાદનોની નનકાસ અન ેઘરેલ ું વપરાશ લગભગ ૧.૫ લાખ ટન થવાની ધારણા છે. આ માટે આશરે ૧૯ 

લાખ ટન એરું ડાન ું નપલાણ કરવાની જરૂરીયાત રહેશે. જ ેદશાષવે છે કે, ચાલ  વર્ષન ું ઉત્પાદન તેલની માુંગ 

કરતા થોડ ું  ઓછ ું  રહેશે. જો કે, વપેારીઓ અને ખેડૂતો પાસ ેગત વર્ષનો સુંગ્રડહત જથ્થો લગભગ ૨.૫ લાખ 

ટન હોઈ શકે, જ ેભાવ વધતા અટકાવનારૂ એક માત્ર પડરબળ છે.  

  એરું ડાન ું ઉત્પાદન અન ેબજારના અહેવાલોન ે ધ્યાનમાું લઇ, કૃનર્ અથષશાસ્ત્ર નવભાગ, જૂનાગઢ 

કૃનર્ ય નનવનસષટી, જૂનાગઢની સુંશોધન ટીમે પાટણ માકેડટું ગ યાડષમાુંનાું એરું ડાનાું ઐનતહાનસક માનસક 

ભાવન ું નવશ્લરે્ણ  કરેલ છે. જ ેનવશ્લરે્ણ મ જબ એવ ું તારણ છે કે  માચણ થી એપ્રિલ, ૨૦૨૧ દરમ્યાન 

એરંડાના ંભાવ (કાપણી સમયે) મણના ંરૂ׀. ૮૬૦ થી ૯૪૦ (પ્રવવન્ટલ દીઠ રૂ׀. ૪૩૦૦ થી ૪૭૦૦) 

રહેવાની સંભાવના છે. જથેી ખેડૂતભાઈઓ ઉપરોક્ત પડરનસ્થનતની નોંધ લઈ પોતાની રીત ેનનણષય કરી 

અન ક ળતા મ જબ એરું ડાનો સુંગ્રહ કરી, એનપ્રલ, ૨૦૨૧ પછી વેચાણ કરવાનો નનણષય લઈ શકે છે. જો 

નનકાસની તકો જળવાઈ રહે તો ભનવષ્યમાું એરું ડાનાું ભાવ થોડા વધવાની સુંભાવના રહેલી છે. 


