
 
કાપણી પછી તરત જ એરંડા વેચવાનો નનણણય ખેડૂતો લઈ શકે છે  

 
ચાલ ું વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માું ભારતમાું એરું ડાન ું વાવેતર વધીને ૯.૩૮ લાખ હેક્ટર જટેલ  થયલે 

છે, જ ેગયા વર્ ે૮.૭૭ લાખ હેક્ટર જટેલ  હત ું, જમેાું આશરે ૬૦ હજાર હેક્ટરનો વધારો થયેલ છે. 
મૌસમ દરમમયાન પાકની મથથમત સામાન્ય રહેવાને કારણે ઉત્પાદન પણ વધીને આશરે ૨૦.૪૩ 

લાખ ટન જટેલ ું થશ ે (બીજો આગોતરો અુંદાજ, તા.૧૮-૦૨-૨૦૨૦), જ ે ગત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માું 
૧૨.૧૫ લાખ ટન હત ું. સને ૨૦૧૧-૧૨ માું એરું ડાન ું ૨૨.૯૫ લાખ ટન જટેલ  બમ્પર ઉત્પાદન થવાન ે
લીધે તેના ભાવ (મણના રૂ׀.  ૮૦૦ આસપાસ) ઓગથટ, ૨૦૧૮ સ ધી દબાયેલા રહેલા. પરુંત  ગયા 

વર્ે ઓછા ઉત્પાદનને કારણે ભાવ વધવાન ું શરૂ થય ું હત ું અને નવેમ્બર, ૨૦૧૮ માું વધીને મણનાું 
રૂ׀. ૧૧૦૦ જટેલા થયેલ હતા અને સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ સ ધી આ થતરે રહેલા હતા. ચાલ ું મોસમમાું વધ  
ઉત્પાદનના અુંદાજને કારણે તેમાું ઘટાડાન ું વલણ ફરીથી જોવા મળી રહેલ છે. 

ગ જરાતમાું ચાલ ું વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માું એરું ડાન ું વાવેતર આશરે ૭.૪૧ લાખ હેક્ટર જટેલ ું 

થવાનો અુંદાજ છે, જ ેગત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માું ૫.૨૨ લાખ હેક્ટર હત ું અને ઉત્પાદન ગત વર્ે ૯.૪૪ 
લાખ ટન જટેલ ું હત ું જ ેઆ વરે્ વધીન ેઅુંદાજ ે ૧૬.૪૫ લાખ ટન જટેલ ું થશ.ે પાકની પરરમથથમત 
સારી હોવાથી, ઉપજ સમાન્ય કરતા વધારે મળશે. ગયા વર્ષ કરતા આ વર્ે રાજથથાન અન ે
આુંધ્રપ્રદેશમાું એરુંડાનો મવથતાર ઓછો હોવાનો અુંદાજ છે, પરુંત  સરેરાસ પાકની મથથમત સારી 
છે. 

એરુંડાના તલેની મનકાસ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માું ૬.૯૭ લાખ ટન જટેલી થયેલ, જ ેઘટીને વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯ માું ૫.૭૪ લાખ ટન થયલે છે. ગત વર્ે ઓછ  ઉત્પાદન અન ેઉંચી રકુંમતનાું લીધે મનકાસ 

ઘટેલ હતી. ચાલ ું વર્ ેપણ એમપ્રલ, ૨૦૧૯ થી જાન્ય આરી, ૨૦૨૦ સ ધીમાું લગભગ ૪.૪૧ લાખ ટન 
રદવેલની મનકાસ થયેલ છે અને માચષ સ ધીમાું ત ેગયા વર્ષ જટેલી થવા સુંભવ છે. એરુંડાના તલેના 
મવમવધ ઉત્પાદનોની મનકાસ અને ઘરેલ ું વપરાશ લગભગ ૧.૮ લાખ ટન થવાની ધારણા છે. આ 

માટે આશરે ૧૮ લાખ ટન એરુંડાન ું મપલાણ કરવાની જરૂરીયાત રહેશે. આ સૂચવે છે કે, ચાલ ું વર્ષન ું 
ઉત્પાદન તેલની માુંગ કરતાું ઘણું જ વધારે થશે. આનાથી એરુંડાનો ભાવ ઘટવા તરફી છે. અને 

હાલમાું તે ફેબ્ર આરી, ૨૦૨૦ માું મણનાું રૂ׀. ૭૬૦ ની આસપાસ પ્રવતષમાન છે. જ ેથોડી વધ-ઘટ 
સાથે આ થતરે રહેવા સુંભવ છે.  

ઉપરોક્ત મવગતોને ધ્યાનમાું લઈ, કૃમર્ અથષશાસ્ત્ર મવભાગ, જૂનાગઢ કૃમર્ ય નીવસીટી, 
જ નાગઢની સુંશોધન ટીમે પાટણ માકેરટુંગ યાડષનાું રદવલેાનાું ઐમતહામસક મામસક ભાવન ું મવશે્લર્ણ 

કરેલ છે. જનેા તારણ મ જબ એવ ું અન માન છે, કે એરુંડાનો ભાવ માચણ - મ,ે ૨૦૨૦ દરમ્યાન 
કાપણી સમયે મણનાં રૂ׀. ૭૪૦ થી ૮૨૦ જટેલા રહેવાની સંભાવના છે. ઉપરોક્ત 
પરરમથથમતને ધ્યાનમાું રાખીને એરુંડાનો સુંગ્રહ ન કરતા કાપણીપછી તરતજ વેંચાણ કરવા 
ખેડૂતભાઈઓ પોતાની રીતે મનણષય કરી શકે છે.  

ભારતમાુંથી મનકાસ થતા રદવેલના ક લ જથ્થા પૈકી ૪૦ ટકા જટેલો જથ્થો ચીનમાું મનકાસ થાય 
છે. ચીનમાું કોરોના વાયરસની સમથયાને કારણે હાલ મોટા પાયે વેપારમાું ઘટાડો થઈ શકે છે. જથેી 
એરુંડાના ભાવ વધ  નીચા જાય તો તે મથથમતમાું, ખેડૂતો થોડા મરહના એરુંડાનો સુંગ્રહ કરી બજાર 
સ ધરે ત્યારે વેચાણ કરવા પોતાની રીતે મનણષય કરી શકે છે. 


