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જતંનુાશક દવાઓના અવશેષો  અને તેનુ ંનનવારણ  

જતંનુાશકના અવશેષો એટે શ ુ?  

જ્માયે  કોઆણ જતંનુાળકનો લયાળ જે તે ાક ય કમાા છી 
તેના લળેો મૂ સ્ લફૃે કે તેના ફદરામરે સ્ લફૃ ેશોમ ન ેજો ભનષુ્ મ 
કે પ્રાણીને  નકુળાન કયે તેભ શોમ તો તેને જતંનુાશકના અવશેષ તયીકે 
ઓખલાભા ંઅલ ેછે. 

બાયતભા ં જતંનુાળકોનો ઈમોગ ૨૮૮ ગ્રાભ પ્રતત  શકે્ ટય છે જે 
ફીજા દેળોની વયખાભણીભા ં ઘણોજ ઓછો કશલેામ.  દાખરા તયીકે 
તામલાનભા ં ૧૭ કકરો ગ્રાભ પ્રતત શકે્ ટય, જાાનભા ં ૧૨ કકરો ગ્રાભ પ્રતત 
શકે્ ટય ને કોયીમાભા ં૬.૫ કકરો ગ્રાભ પ્રતત શકે્ ટય છે.  બાયતભા ંલયાળ 
ઓછો શોલા છતા ંએક વલેક્ષણ મજુફ ખાધ દાથોના ૨૦ ટકા  નમનુાભા ં 
લળેો ભશત્તભ લળે ભમાાદા કયતા ંલધ ુશતા જમાયે તલશ્વ કક્ષાએ અ 
પ્રભાણ પક્ ત ૨ ટકા જ શત ુ ં જેના મખુ્ મ કાયણોભા ં  જતંનુાળકોનો મોગ્ મ 
વભમે ને મોગ્ મ ભા્ાભા ંઈમોગ ંગગ ેખેૂતૂોભા ંપ્રલતતતી  ્ાનતા. 

બાયતવયકાયના તા.૬ નલેમ્ફય ૨૦૧૨ના તાજેતયભા ંMonitoring of 
Pesticide Residue at National Level સ્કીભ ંગતગાત થમેર વળંોધનભા ં
ગજુયાતના ળાકબાજી કલતા કેટરાક જજલ્રાભા ંથમેર વલે મજુફ બીંડાભા ં
ભોનોક્રોટોપોવ;  કેપ્વીકભ ને દેળી ભયચાભા ંભોનોક્રોટોપોવ ઇથીઓન ન ે
ક્રોયોામયીપોવ;  કોફીજ-ફુરાલયભા ં ક્રોયોામયીપોવ તેભજ જીયાભા ં
ભેંકોઝેફ ને પોયેટ જેલા યાવામણણક દલાઓના લળેો જોલા ભળ્મા શતા. 

 FAO ને WHO જેલી વસં્થાઓએ  જતંનુાળક યવામણોની  ભશતભ 
લળે ભમાાદા એટર ેકે MRL કેટરી શોલી જોઇએ તે નક્કી કયેર છે. અ 
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પ્રભાણ ભીરીગ્રાભ પ્રતત કકરોગ્રાભ થલા તો ીીએભભા ં દળાાલામ છે. જો 
લળેની ભા્ા MRL કયતા લધ ુશોમતો તે નકુળાનકાયક વાફીત થામ છે.   
બાયતભા ં ભશતભ ભમાાદા વેન્ટ રર કેડકે્ષ કભીટી ઓપ ફુડ સ્ ટાન્ટ ડડા, બાયત 
વયકાયના ાક વયંક્ષણ વરાશકય ના ઘ્ મક્ષ દે નક્ ક્ ી થામ છે. ભશત્તભ 
લળે ભમાાદા નક્ ક્ ી કયલા ભાટે જે તે દેળભા ં ાક ય જતંનુાળકોના 
ખતયા ગોઠલલાભા ંઅલે છે. ને અ જતંનુાળકના લળેો યશી જામ 
તેને અધાયે ભશત્તભ ભમાાદા નક્ ક્ ી ક્ યલાભા ંઅલે છે. 144 જતંનુાળકો ૈકી 
50 જતંનુાળકોની ભશત્તભ લળે ભમાાદા નક્ ક્ ી કયેર છે. 
અવશેષો આણા ખોરાકમા ંમા ંકેવી રીતે દાખ થાય છે?    

જતંનુાળકોના લળેો ફે યીતે અણા ખોયાકભા ં દાખર થામ છે. 
પ્રત્મક્ષ યીતે એટરે કે,  જતંનુાળકોના લળેોલાા  ળાકબાજી ન ે
પપાદી અણે ખાઇએ છીએ જેનાથી વીધાજ અના ળયીયભા ંદાખર 
થામ છે. ને યોક્ષ યીતે એટરે કે લળેોલાો અશાય થલા  

ઘાવચાયો શઓુ ખામ જેનાથી દૂધ ને દૂધની ફનાલટો, ભાવં 
લગેયે ભાયપત અણા ળયીયભા ંઅલે છે.  

ઘણી લખત  ાક ય છટંકાલ દયમ્ માન લળેો જભીન ય ડ ે
છે. ન ે અ લળેો ાણી વાથ ે જાળમભા ં અલ ે છે. તેભાથંી નાની 
લનસ્ તી ભાયપત વજીલો ને ભાછરીઓના ળયીયભા ંપ્રલેળે છે.અભ અ 
લળે ખોયાકી ભાઘ્ મભ જેલા કે ાણી, નાજ, શલા, દૂધ, ઇંડા, ભાછરી, 
ળાકબાજી, પપાદી લગેયેભા ંદાખર થામ છે.  

 વાભાન્ટ મ યીતે ઓગેનોક્ રોયીન ઼ુષથના જતંનુાળકો એટરે કે  

ડી.ડી.ટી, એચ.વી.એચ. ાલડય, રીન્ટ ડને, લગેયે ચયફીભા ં દ્ગાવ્ મ શોલાથી 
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દૂધ તલગેયેભા ંઅલે છે. ઈયાતં ભનષુ્ મ/પપ્રાણી ચયફીભા ંજભા થામ છે લી 

તેઓનુ ં તલઘટન ખફૂજ ધીમ ુશોમ છે. અભ, અ ઼ુષથભા ંલળેોનુ ંપ્રભાણ 

લધાયે જોલા ભે છે. 

  ઘણી લખત ળશયેોભા ં ઈદ્યોગોભાથંી ઠરલાતો કચયો કે જેભા ં ઝેયી 

યવામણો શોમ છે તે ાણી દ્રાયા જભીનભા ં જામ છે ને માાલયણન ે

નકુળાન શોંચાડ ેછે.  

 તદ ઈયાતં ફાયેભાવ ચારતી શોટરોભા ં ળાકબાજીનો વપ્રામ 

કયલા ને ખેૂતૂો ળાકબાજીભાથંી લધ ુ કભાણી કયલાની વતૃતના કાયણ ે

અડધેડ જતંનુાળકોનો છાટંકાલ કયે છે અભ,  યાવમાણણક દલાઓનો 

બરાભણ કયતા લધ ુને લાયંલાય છટંકાલ, કે છી ભાન્ટમતા લગયની કે 

પ્રતતફતંધત દલાઓનો ઈમોગ  જતંનુાળકના લળેોનો મખુ્મ સ્ત્રોત  છે    

રાસાયણણક દવાઓની અનનવાયયતા   
  

ખેૂતૂના મખુ્ મ દુ્ ભન એટરે,  કોઇ ણ ાકભા ંઅલતા  યોગ, જીલાત ન ે
તનિંદણ.  તેને રીધે કેટરીક લખત ૫૦ થી ૮૦ ટકા જેટરો   ાક નાળ ાભ ે
છે ને ભતુકાભા ંતો દુષ્કા ને સ્થાતંય સધુીના  ણ પ્રવગંો ફનેર 
છે.  ઈબા ાકભા ં તલતલધ  આમો, ચવૂીમા ંવપેદ ભાખી, સકૂાયો તથા ઼ુદા 
઼ુદા લામયવ જન્ટ મ યોગો ાકને રગબગ તનષ્ પ ફનાલી દે છે..  અ 
ઈયાતં નાજને વગં્રશી યાખલાભા ંઅલ ે ત્ માયે ણ કેટરીક જીલાત તથા 
ઉંદય નકુળાન શોંચાડ ે છે.  અ પ્રકાયનુ ં નકુળાન તનલાયલા ભાટે ખેૂતૂો  
જતંનુાળકોનો લયાળ તો કયલાના જ ને. લી વતત લધતી લસ્ તીન ે
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નાજ ફુૃ ાડલા ભાટે લધાયે ઈત્ ાદન ભેલવ ુણ જફૃયી છે. શારની 
લૈ્ાનીક ખેતીભા ં તલકવીત દેળોએ અ પ્રકાયના યવામણોના ઈમોગથી 
વાયાભા ં વાફૃ ઈત્ ાદન તથા વાયી ગણુલત્તાલાા પ-પાદી નાજ 
કવ્મા છે ને તઓે તનકાવ ણ કયે છે. 
 તદઈયાતં યશણેાકં ભકનોભા ંઈધઇના તનમં્ ણ ભાટે ને ચોભાવા 

દયમ્માન ચેી યોગ કે ભેરયેીમા શાથીગા જેલા યોગો ન પાટે તે ભાટે જશયે 

સ્થો ય જતંનુાળકોનો છટંકાલ ખફુજ તનલામા થઇ જામ છે.  

જતંનુાળકોના લળેો દુય કયલાના ઈામ 

 વકંરીત જીલાત તનમં્ ણ ઘ્ ધતી નાલલાથી જતંનુાળકોનો 
લયાળ ઘટાડી ળકામ છે.  

 યાવામણણક ના ફદરે લનસ્ ીજન્ટ મ જતંનુાળકો જેલા કે રીંફોી ને 
રીંફોીના તેરની ફનાલટો, કણઝીનુ ંતેર, વીતાપના ફીજનો ભકૂો, 
ફૂદીના ાલડય લગેયેનો ઈમોગ ખેૂતૂોએ કયલો જોઆએ. 

 ાક વયંક્ષણભા ં જલ્ દીથી તલઘટન ાભતા ષૃત યવામણો એટર ે કે  
આભાભેક્ ટીન ફેન્ટ ઝોએટ, સ્ ીનોવાઆડ, આન્ટડોક્ઝાકાફા ને નોલાલ્ યયુોન 
તલગેયેનો ઈમોગ કયલો જોઇએ. 

  ધ્માન યાખો... પ ને ળાક્ બાજી ાકલાના વભમ ે ળોક પ્રકયની 
દલાઓનો ઈમોગ કયલો નકશ.  તેભજ પો કે ળાકબાજીની કાણી 
ફાદ કલાણી ભાટે યાવામણણક દલાઓનો ઈમોગ ટાલો જોઆએ. 

 જીલાત તનમં્ ણ ભાટે વરાભત દલાઓ જેલી કે ડામપલ્ યફુેન્ટ ઝાયયુોન, 
સ્ ીનોવાઆડ જેલી ણફન શાતનકાયક દલાઓનો ઈમોગ કયલો જોઆએ. 
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 વીન્ટ થટેીક ાઆયોરોઇોઆડ ઼ૂષથના જતંનુાળકો તેભજ ફૂગનાળકોનો ઈમોગ 
ફજાયભા ંઈરબ્ ધ તભ્ર  ફનાલટ તયીકે જ કયલો. 

 વળંોધન કેન્ટ દ્ગ ષૃત યતુનલતવિટી  દ્વાયા બરાભણ કયેર ષૃત યવામણ 
મોગ્ મ વભમે ન ે મોગ્ મ ભા્ાભા ં જફૃયીમાત મજુફ જ લાયલા 
જોઆએ. 

 કોઆ ણ વજંોગોભા ં પ્રતતફતંધત યાવામણણક જતંનુાળક દલાઓનો 
ઈમોગ ળાકબાજી ાકોભા ંના કયલો  

 ળાકબાજી પો  ઈય ઼ુષદા ઼ુષદા જતંનુાળકના છટંકાલ છી,  ઈતાય 
લચ્ ચેના વભમગાા એટર ેકે લેઆટીંગ ીયીમડની બરાભણ મજુફ જ 
ળાકબાજી ઈતાયલા કે ઈમોગભા ં રેલા,  જેનાથી  જતંનુાળકના 
લળેોનુ ં પ્રભાણ ઘટાડી ળકામ.  ઼ુષદા ઼ુદા ાક ભાટે યવામણોનો 
લેઆટીંગ ીયીમડ ઼ુષદો ઼ુષદો શોમ છે. દાત.  યીંગણભા ંબરાભણ કમાા 
મજુફની દલાનો છટંકાલ કમાા ફાદ ૫ થી ૭ કદલવ છી જ તેનો 
ઈતાયો કયલો.  તો ભયચા ણ દલા છટંકાલના  ૭ કદલવ છી જ 
ઈતાયલા . બીંડાભા ં્ણ કદલવ તો ફટાટાભા ં૧૪ થી ૩૦ કદલવ છી 
ઈતાય  કયલો. ટાભેટાભા ં ાચં  કદલવ છી ને  કોફીજભા ં વાત 
કદલવ છી  ઈતાયો  કયલો  

 ખેૂતૂ તભ્ોએ ળાકબાજી ફજાયભા ંરાલતા ંશરેા ંળક્ય શોઇ તો સ્ લચ્ છ 
ાણીથી ધોલા જોઆએ. કાયણ કે ળાકબાજીને સ્ લચ્ છ ાણીથી ધોલાથી 
જતંનુાળક દલાઓના લળેો ઓછા થામ છે.  

 ફજાયભાથંી તધષૃત તલકે્રતા ાવેથી જ જતંનુાળકો ખયીદલા જોઆએ. 
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 પ્રતતફતંધત દલાઓનો જતંનુાળક તયીકે ઈમોગ કયલો નકશ. 

 ખેૂતૂોએ યબક્ષી ને યજીલી કીટકોને નકુળાન ન કયે તેલા ષૃત 
યવામણનો ઈમોગ કયલો જોઆએ. 

 તભથાઇર ેયાથીમોન દલા  ભધભાખીને નકુળાન કયતી શોલાથી તેનો 
ઈમોગ ફુર લસ્થાએ કયલો નકશ   

 એક કયતા ંલધુ ંજતંનુાળકો તભ્ર  કયતા ંશરેા ંવચોટ ભાકશતી ભેલલી 

 જતંનુાળકોના ખારી થમેર ડબ્ ફા કે પ્ રાસ્ ટીક ફોટરનો નાળ કયલો 
ને કોઆણ વજંોગોભા ંતેનો નુઃ લયાળ કયલો નકશ. 

 ઘયભા ંછટંકાલ વભમે ખાલા ીલાની ચીજો ઢાકંલાની  યૂતી કાજી 
યાખલી. 

 વગં્રશરેા નાજની જીલાતોનુ ંવભજલૂાક તનમં્ ણ કયવુ ંજોઆએ. 

પ્રનતબનંધત રાસાયણણક જતંનુાશકો   

શારભા ંજતંનુાળકો કે જે શાતનકયક શોમ ને તેના લળેો ખોયાક 

ને લાતાલયણભા ં રાફંો વભમ સધુી યશતેા શોમ તેના ય તનમં્ ણ 

મકુલાની ઝફંેળ અખી દુનીમાભા ં ચારે છે. બાયત વયકાયે ૨૮ જેટરા 

જતંનુાળકો ય શારભા ં પ્રતતફધં મકેૂર છે ને ૧૪ જેટરા જતંનુાળકો 

તનમતં્ત ઈમોગ શઠે મકેૂર છે. 

“ જંતનુાશક  દવાઓનો, કરવો નહીં અતતરકે... વળતર જોઇ વાપરો, રાખી પરૂ્ણ તવવકે.” 
 



7 

 

બાયતભા ંપ્રતતફતંધત જતંનુાળકોની માદી 

૧ અલ્રીન  ૧૫ ડામ બ્રોભો ક્રોયો પ્રોેન  
૨ ફેન્ટઝીન શકે્ઝાક્રોયાઇડ  ૧૬ એ ન્ટરીન  

૩ કેલ્લ્ળમભ વામનાઇડ  ૧૭ ઇથાઇર ભયક્યયુી ક્રોયાઇડ  

૪ ક્રોયડેન  ૧૮ ઇથાઇર ેયાથીઓન  

૫ કોય એવીટોઅવતી નાઇટ  ૧૯ શપે્ટાક્રોય  

૬ ભેનાઝોન  ૨૦ ક્રોયોફેંઝીરેટ  

૭ નાઇરોપેન  ૨૧ ડીલ્રીન  

૮ ેયાક્લોટ ડામ તભથાઇર 

વલ્પેટ  

૨૨ ટી.વી.એ. (રામક્રોયો એવેટીક 

એવીડ ) 

૯ ેન્ટટાક્રોયો નાઇરો ફેલ્ન્ટઝન  ૨૩ ઇથેણરન ડામબ્રોભાઇડ  

૧૦ ેન્ટટાક્રોયોપીનોર ૨૪ ભેણરક શાઇરેઝાઇડ 

૧૧ વોડીમભ તભથેન અવોનેટ  ૨૫ ભેટોક્ઝયયુોન  

૧૨ ટેરાકડપોન  ૨૬ ક્રોયપેનલીન પોવ  

૧૩ ટોક્ષાપેન  ૨૭ કપનાઇર ભયક્યયુી એવીપેટ  

૧૪  અલ્ડીકાફા ૨૮ ણરન્ટડેન  
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બાયતભા ંતનમં્ ણ લયાળ શઠેના જતંનુાળકોની માદી  

૧ એલ્યતુભતનમભ પોસ્પાઇડ  વયકાય્ર ીએ નીભેર તનષ્ણાતંની વીધી 
દેખયેખ શઠે ધભુીકયણ ભાટે લાયલાભા ં
અલે છે. 

૨ ડીડીટી ખેતી ાકોભા ં જીલાત તનમં્ ણ ભાટે 
પ્રતતફતંધત છે યંત ુ ભાનલ સ્ લાસ્ થ 
કામાક્રભભા ં તેભજ મખુ્ મ અકસ્સ્ભક 
યોગચાાના ઈદ્ગલના વભમે લાયલાભા ં
અલે છે. 

૩ તભથાઆર બ્રોભાઆડ વયકય્ર ીએ તનભેર તનષ્ ણાતોની વીધી 
દેખયેખ શઠે ધભુીકયણ ભાટે લાયલાભા ં
અલે છે. 

૪ ભીથાઆર ેયાથીમોન ભધભાખીને નકુળાનકય શોલાથી ફૂર 
લસ્ થાએ ઈમોગ કયલો નકશ. 

૫ વોડીમભ વામનાઆડ પક્ત  કાવની ગાવંડીભા ંધભુીકયણ ભાટે 
લાયલાભા ંઅલે છે. 

૬ તભથોક્ વી આથાઆર ભયક્ યયુી 
ક્રોયાઆડ(MEMC)  

બાયતભા ં લયાળ ભાટે પ્રતતફતંધત છે 
યંત ુતનકાવ ભાટે ઈત્ ાદન કયી ળકામ છે. 

૭ ભોનોક્રોટોપોવ 
 

ળાકબાજીના ાકોભા ં લયાળ ભાટે 
પ્રતતફતંધત છે 

૮ એન્ટ ડોવલ્ પાન- 
 

સતુપ્રભ કોટાના અદેળથી બાયતભા ંલયાળ 
ભાટે પ્રતતફધં છે. 

૯ ડેઝોભેટ પક્ત ફીજની ભાલજત ભાટે લયાળભા ં
ચાલ ુ

૧૦ પેનીરોથીમોન- 
ડામએજીમોન 
પેનથીમોન 

ખેતીભા ં ઈમોગ ય પ્રતતફધં (પક્ત 
સ્લાસ્્મ કામાક્રભભાજં લયામ છે)  

૧૧ રીન્ટ ડેન ઈત્ાદન ય પ્રતતફધં છે  
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