
International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   
[Author: Joitabhai M. Kaner] [Subject: Economics]        

Vol. 3, Issue: 8, Aug.-Sept.: 2015  
(IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 

 

56  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal                www.raijmr.com        
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

  

  

  

બનાસકાાંઠા જીલ્લામાાં બટાકાના ઉત્પાદનમાાં અગે્રસર બનેલો ડીસા તાલકુો 
જોઇતાભાઇ મોતીભાઇ કણેર 

ઉપ શિક્ષક, 
ધાડા પ્રાથશમક િાળા  

તાલકુો : ડીસા જીલ્લો : બનાસકાાંઠા  
1. પ્રસ્તાવના 
બટાટાનુાં મળૂ વતન દક્ષક્ષણ અમેરીકા છે. યરુોપ જેવા દેિોમાાં તેને ખાદ્યપાક તરીકે મહત્વ 
આપવામાાં આવયુાં  છે. ભારતમાાં આ પાક સત્તરમી સદીની િરુઆતમાાં પોરુુ્ગીઝ મારફતે દાખલ 
થવાનુાં મનાય છે. જ્યારે ગજુરાતમાાં આિરે એક સદી પહલેાાં લશ્કરી થાણુાં ધરાવતા ડીસા 
તાલકુામાાં ડચ લોકો સરુતની કોઠીમાાંથી બટાટા લાવયા ત્યારે તે એક ખોરાક તરીકે નહહ પણ 
સિુોભનના છોડ તરીકે અપનાવયો હતો. ઓગણીસમી સદીમાાં ભારતમાાં તેને ટેકરીઓ વાળા 

શવસ્તારોમાાં વયવસ્સ્થત વાવતેર 
કરવામાાં આવલે; ત્યાર બાદ સપાટ 
મેદાનોમાાં તેનુાં વાવેતર િરૂ થયુાં. 
 

શવશ્વમાાં સૌ પ્રથમ વખત નદીના 
પટમાાં બટાટાનુાં વાવતેર કરવાનુાં શ્રયે 
ડીસાને ફાળે જાય છે. ગજુરાતમાાં સૌ 
પ્રથમ બટાટાનુાં વાવતેર પણ બનાસ 
નદીના પટમાાં આસરે 150 વરુ્ પવૂથેી 
થત ુાં રહ્ુાં અને ધીમે-ધીમે નદી 
શસવાયના શવસ્તારમાાં પણ ઉત્તરોત્તર 
બટાટાની ખેતીમાાં પ્રગશત  થતી ગઇ. 

બટાટાના પાક હઠેળ વર્ોવરુ્ નવા-નવા શવસ્તારો વધતા રહ્યા છે. પહલેાાં જે મખુ્યત્વ ેબનાસકાાંઠા 
અને ખેડા જજલ્લામાાં વધારે શવસ્તારો હતા તે આજે મહસેાણા, અમદાવાદ,અને સાબરકાાંઠામાાં પ્રસરી 
કચ્છ અને જામનગર જજલ્લા સધુી પહોંચ્યા  છે.  ડીસા તાલકુાના ખેડૂતો પણ બટાટાના શવસ્તારમાાં 
વધારો કરવા કેટલાક વર્ોથી ઉત્સકુ થયા છે. 
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2. ખોરાકની દ્રષ્ટટએ બટાટાનુાં મહત્વ 

બટાટા એ અગત્યનો રોકડીયો ખાદ્યપાક છે.તે સપ ૂાંણુ ખોરાક પણ છે.તેમાાં ગણુવત્તા અને ખોરકની 
દ્રષ્ટટએ ઘણુાં મહત્વ રહલે ુાં છે. બટાટા એટલે કે બારેમાસ મળતો િાકભાજીનો રાજા કે જે દેિની 
ખાદ્યખોરાકીમાાં સ્વાવલાંબન બનાવવામાાં મદદરૂપ થાય છે.  

 

લોકોમાાં એવી ગ્રાંથી છે કે બટાટામાાં સ્ટાચુનુાં પ્રમાણ ખબૂ વધારે છે જેથી તે વધારે પ્રમાણમાાં 
લેવાથી િરીરમાાં સ્થળૂતા લાવ ેછે. અને તેમાાં પ્રોટીન ઓછાં છે જેથી વધારે પ્રમાણમાાં લેવાથી પણ 
પ્રોટીન ઓછાં મળે છે. તેથી બીજા ખાદ્યો સાથ ે યોગ્ય પરૂક પ્રમાણ 400 ગ્રામ પ્રશતહદન પ્રમાણે 
કોઇપણ ભારતીય સાનકુૂળતાથી લઇ િકે છે. જેમાાં પ્રોટીનની ઉણપને શનવારી િકાય છે. 400 ગ્રામ 
બટાટાનો ઉપયોગથી 1.6 % કેલેરી, 12% પ્રોટીન, 8% કેલ્લ્િયમ, 30% નાઇસીન, 3%  કેરેટીન, 33% 

થાયમીન, 3% રીલોફ્લેવીન, 28% ફોક્ષલક એસીડ 100%થી વધારે શવટાશમન સી મળે છે. આ બાબતો 
પરથી સ્પટટ થાય છે કે બટાટાના પાકનુાં ખબૂજ મહત્વ છે. અને સતત થતો જતો વસ્તીવધારો 
ધરાવતા દેિોની જરૂરીયાત અને અનાજ ની પતુૂતા કરી િકે છે. ભખૂમરાની સમસ્યાથી પીડાતા 
દેિોને મદદરૂપ બને છે. 

 

3. બટાટાનો ઉપયોગ 

બટાટાનો મોટાભાગે િાકભાજી તરીકે ઉપયોગ થાય છે.તે ઉપરાાંત તળેલી વનગી-કાતરી ક્ષચપ્સ, 

ફેંચ ફાઇડ, બટાટાનો લોટ દાણા ફ્લેક્સ, સાદી વફેર, જાળીવાળી વફેર, કેવડો, બટાટાનો િીરો, 
બટાટાની પરૂી, બટાટાના પાપડ, બટાટાની સેવ, બટાટાની કેટલેસ, બટાટાવડા, બટાટાની સકૂીભાજી 
વગેરેમાાં ઉપયોગ થાય છે. નકામા બટાટાને યરુીયા અને મગફળીના ખોળ સાથ ે ભેળવી                     
પશ-ુખોરાક તરીકે આપવામા આવ ે છે. બટાટામાાંથી પ્રોટીન, ઇથાઇલ આલ્કોહોલ, ઇથનેોલ, 

આલ્કોહોલ, ફૂગજન્ય પ્રોટીન, બાયોગેસ, લેક્ટીકએસીડ,ફટાકડા અને દારૂગોળો બનાવવા વપરાય 
છે. બટાટાનો ઔર્ધીય તરીકે આયવુેદના મતે “બટાટા િીતળ, મધરુ, રૂક્ષ, પચવામાાં ભારે, મળને  
ઘટ્ટ કરનાર, વીયુવધુક, બળવધુક, મળ-મતૂ્ર બહાર કાઢનાર, જઠરાસ્ગ્ન પ્રદીપ્ત કરનાર, માતાનુાં 
ધાવણ વધારનાર, રક્તશપત રોગના નાિક છે. આધશુનક વહૈદક શવજ્ઞાન મજુબ  ખરજવુાં, દાઝીજવુાં, 
મઢુીયાગમુડા, નસકોરી ફ્રૂટવી સ્કવી, સાાંધાનો વા , બાળકોની અિસ્ક્ત, હોજરીમાાંિલ્ય, પેટના 
આંતરડાનાાં ચાાંદા વગેરે રોગો મટાડનાર દવા એટલે બટાટા. 
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ડીસા તાલકુામાાં બટાટાના ઉત્પાદન અને વવસ્તારની સ્સ્િવત 

વર્ષ વવસ્તાર (હકે્ટર) ઉત્પાદન (મેટ્રીકટન) હકે્ટરદીઠ ઉત્પાદકતા 
(મેટ્રીકટન) 

2009-10 18187 520436 28 

2010-11 19500 565500 29 

2011-12 20950 670400 32 

2012-13 26350 843200 32 

2013-14 27896 892672 32 

 

 
               

ડીસા તાલકુામાાં છેલ્લાાં પાાંચ વરુ્ના સમયગાળામાાં બટાટાના ઉત્પદન અને વાવેતર શવસ્તારમાાં 
મોટા પાયે પ્રગશત કરી છે. જે વરુ્ 2009-10ની તલુનાએ વરુ્ 2013-14માાં  71.52% ઉત્પાદન અને 
53.38% વાવતેર શવસ્તાર વધ્યો છે. 
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બનાસકાાંઠા જીલ્લાના વવવવધ તાલકુાઓમાાં બટાટાનુાં ઉત્પાદન અને વવસ્તાર  વર્ષ-2013-14 

તાલકુાનુાં નામ ઉત્પાદન(મે.ટન) વવસ્તાર(હકે્ટર) 

પાલનપરુ 55744 1742 

વડગામ 192000 6000 

ડીસા 892682 27896 

દાાંતા 7316 230 

કાાંકરેજ 19200 600 

ધાનેરા 56960 1780 

 હદયોદર 10880 340 

દાાંતીવાડા 156800 4900 

અમીરગઢ 31360 980 

કુલ 1422976 44468 

 

 

બનાસકાાંઠા જીલ્લામાાં બીજા તાલકુાની સરખામણીમાાં સૌથી વધ ુબટાટાનુાં ઉત્પાદન અને વાવતેર 
શવસ્તાર ડીસા તાલકુામાાં થાય છે. જે કુલ ઉત્પાદનના 60% ઉત્પાદન અને કુલ વાવતેર શવસ્તરના 
59.40% બટાટાના પાક હઠેળનો શવસ્તર ધરાવે છે. 
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ડીસા તાલકુામાાં શાકભાજીના ઉત્પાદન અને વવસ્તારની સ્સ્િવત વર્ષ-2013-14 

શાકભાજીનુાં નામ ઉત્પાદન (મે.ટન) વવસ્તાર (હ)ે 

બટાટા 892672 27896 

ડુાંગળી  1057 42 

રીંગણ 23882 963 

કોબીજ  29886 1758 

ભીંડી 16020 1129 

ટામેટા 89864 1912 

ફલાવર 25373 1576 

ગવાર 34662 2751 

વેલા પાક 4197 265 

અન્ય 1012 113 

ડીસા તાલકુામાાં બીજી શાકભાજીની તલુનાએ બટાટાનુાં વાવેતર અને ઉત્પાદન વધ ુજોવા મળે છે. 
આમ, ડીસા તાલકુાને બટાટાની નગરી તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. 
 

4. ડીસા તાલકુામાાં બટાટાના ઉત્પાદનની પ્રગવતનાાં કારણો  
 ડીસા તાલકુામાાં ઇ.સ. 1972િી બટાટા સાંશોધન કેન્દ્રની શરુઆત િઇ. જે કૃવર્લક્ષી અભભગમ 

અપનાવી બટાટાના ઉત્પાદનમાાં આવતી મશુ્કેલીઓને ધ્યાને લઇ તેના ઉપાયો શોધવામાાં 

યોગદાન આપ્ુાં તે પ્રશસનીય છે. એકમ વવસ્તારમાાંિી વધ ુ ઉત્પાદન અંગેની ભલામણો ડીસા 

તાલકુાના દરેક ખેડતૂ સધુી પહોંચે તેવો પ્રયત્ન કરે છે.      

 ડીસા તાલકુામાાં બટાટાના ઉત્પદનને સાંગ્રહવા માટે કોલ્ડસ્ટોરેજની સવુવધાનુાં મોટુાં પ્રમાણ છે.   

 ડીસા તાલકુામાાં બટાટાની ખેતી માટે અનકુૂળ જમીન ,પાણી, અને આબોહવા છે. 

 ડીસા તાલકુાના ખેડૂતો મહનેત,ુ  કુશળ, આવડત અને અનભુવી હોવાિી બટાટાની ખેતી સારી રીતે 

કરી  શકે છે. 

 ડીસા તાલકુામાાં બટાટાના ઉત્પદન -વેચાણ માટે બજારની સવુવધા છે. 

  


