
किडनाशिे उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा 
िृकिमाल उत्पादन, कर्क्री र् साठर्णुि िितांना कर्कर्ध िोग र् किडीचंा प्रादुर्ावर् होतो. त्यार्ि 

कनयंत्रणासाठी रे्गरे्गळया िीडनाशिांचा र्ापि ििार्ा लागतो. अकतसार्धानतेमुळे र् अज्ञानामुळे िीडनाशिांचा 

जादा र् अनार्श्यि र्ापि होतो र् त्यामुळे िृकि मालाची िाढणी झाल्यानंति त्यात िीडनाशि िसायनाचा अंश 

ब-याच प्रमाणांत आढळून येतो. ठिाकर्ि मयावदेच्या बाहेि किंर्ा जादा प्रमाणांत अंश असल्यास तो मानर्ी 

जीर्नाला घाति ठरु शितो. 

िृकिमालाची कनर्ड िितांना िंग, चर्, आिाि, पौष्टीिता सािख्या गुणधमाव बिोबिच िीडनाशि उर्विीत 

अंशाच्या पातळीस अनन्य साधािण महत्व प्राप्त झाले आहे. आंतििाष्टर ीय पातळीर्ि जागतीि आिोग्य संघटना 

आकण अन्न र् िृकि संघटना यांच्या संयुक्त आयोगाने अशा िीडनाशि अंशाची क्षम्य मयावदा ठिकर्ली आहे.  

जागकति व्यापाि संघटना र् त्यातील कर्कर्ध ििािामुळे िृकिमालास आंतििाष्टर ीय बाजािपेठा खुल्या 

झाल्या आहेत. आयात ििणािे िाष्टर  िृकि मालात िीडनाशि उर्विीत अंशाचे प्रमाण र् त्याची मयावदा याची 

बाििाईने पाहणी ििीत आहेत. त्यामुळे कनयावतक्षम मालात असे अंश िमीत िमी िसे िाहतील यासाठी शेतििी, 

व्यापािी र् कनयावतदाि प्रयत्नशील आहेत. कनयावतक्षम मालांत अशी तपासणी ििणे चालू आहे. िेर्ळ कनयावतक्षम 

मालातच उर्विीत अंश मयावदीत ठेर्ण्यासाठी तपासणी ििणे योग्य होणाि नाही, ति घिगुती स्थाकनि 

बाजािपेठेतील िृकि मालात उर्विीत अंश तपासणे अतं्यत आर्श्यि झाले आहे. 

गुणकनयंत्रण कनिीक्षिािडून शेतातून िाढणी योग्य कर्क्रीपुर्व मालातून बाजािपेठातील ठोि र् किििोळ 

कर्िेत्यािडून नमूने घेऊन त्याची िृकि कर्र्ागातील प्रयोगशाळेत तपासणी ििता येते. 

किडनाशिे उर्विीत अंश तपासणी प्रयोगशाळा, पुणे र् नागपूि येथे िायावन्वीत आहेत. सदि 

प्रयोगशाळांचा स्थापनेबाबतचा तपशील खालील प्रमाणे. 

अ.क्र. किडनाशिे उर्वरीत 

अंश प्रयोगशाळा 

स्थापनेचे 

र्र्व 
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र्िील प्रयोगशाळेत फळे, र्ाजीपाला, मसाल्याची पीिे, दुग्ध र् दुग्धजन्य पदाथव, अंडी, मासे र् मांस तसेच 

कशतपेये र् कर्कर्ध िृकि उत्पादनातील िीटिनाशिांचे उर्विीत अंश गुणर्त्ता तपासण्यात येतात. सदि 

प्रयोगशाळेत शेतििी, नागिीि अथर्ा सििािी, कनमसििािी संस्था, सहिािी संस्था यांचेिडील नमुने तपासुन 

घेऊ शितात. 

किडनाशिे उर्विीत अंश तपासणी प्रयोगशाळा, पुणे र् नागपूि यांना आय.एस.ओ.17025: 2005 

एन.ए.बी.एल. मानांिन प्राप्त झाले आहे.  
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