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कृषी उत्पादनात कीटकनाशकाांची भूमिका 
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       सहयोगी प्राध्यापक  

       अर्थशास्त्र विभाग प्रमखु  

       सरदार पटेल महाविद्यालय ,चंद्रपरू  

       Email - sharyurbidwai@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

संशोधनाचा गोषवारा :-  

           कीटकनाशके ही शेतीमध्ये कृमी ककिं वा कीटक कमी करण्यासाठी आकि खाद्यपदार्ाांचे सिंरक्षि 

करण्यासाठी वापरली जातात. तिनाशके आकि कीटकनाशके या दोन प्रबळ श्रेिी आहते. याकशवाय 

बरुशीनाशके सदु्धा भारतात वापरली जातात. त्यापैकी कीटकनाशकािंचा वापर सवााकिक प्रमािात  होतो ,अस े

कदसनू येते. कीटकनाशके ही  कवषारी प्रभाव असलेली घातक रसायने आहते. ह्या कीटकनाशकािंचा अकतररक्त 

वापर, गैरवापर आकि वारिंवार वापर इत्यादींमळु ेआरोग्यावर दीघाकालीन ,गिंभीर आकि िोकादायक पररिाम 

कदसनू येतात. 

          जवळपास सवा शेतकरी आपल्या कपकािंचे रक्षि करण्याकररता कोित्या ना कोित्या स्वरूपात, 

कोित्या ना कोित्या प्रकारे कीटकनाशके वापरण्याचा प्रयत्न करतात. परिंत ुह ेवापरत असताना कशा पद्धतीने 

वापरावेत, याबाबतीत  काही कनयमने   आकि कनयिंत्रिे असावी लागतात, असे जािवते. रासायकनक शतेी 

पद्धतीत काही काळ उत्पादन वाढलेले कदसते औषिािंप्रमािेच कीटकनाशकाच्या वापरासाठी योग्य पद्धती  

आकि मागादशान कृषकािंना लाभले पाकहजे, असे जािवते.         

    एकाच िान्यासाठी पाच ते आठ प्रकारच्या कीटकनाशकािंचा , कवकवि स्वरूपात कभन्न कभन्न वेळसे 

वापर होतो.  त्यामळु ेअसे लक्षात यतेे की या सवा कीटकनाशकािंचा  एककत्रत पररिाम होऊन ते मानवी 

आरोग्यावर आकि मनषु्याच्या जीवनावर अत्यिंत िोकादायक पररिाम करतात. त्यात सवाात महत्त्वाची 

काळजी म्हिजे ककिं मतीने स्वस्त असलेल्या कीटकनाशकािंचा वापर करण्याकडे कृषकािंचा कल कदसतो. ही 

स्वस्त कीटकनाशके आरोग्यासाठी अत्यिंत घातक ठरू शकतात. म्हिनूच  योग्य कशफारस केलेले, योग्य 

प्रमािात रासायकनक द्राविाचा वापर, योग्य पद्धती यािंचा वापर केल्यास कीटकनाशकािंचा प्रभाव र्ोडासा 

कमी होऊ शकेल.  

          कीटकनाशकािंचा वापर हा काही शाश्वत नाही. शेवटचा उपाय म्हिनू त्याचा वापर करण्याचा उद्दशे 

असला पाकहजे, ह ेओळखिे गरजेचे आह.े अन्यर्ा मोठे अपयश हाती लागले. कीटकनाशक वापरिे गरजेच े

आह.े परिंत ुत्यासाठी योग्य कनदशेािंचे पालन आकि कीटकनाशकािंचा कमीत कमी वापर केल्यास िोका कमी 

होऊ शकेल.   

mailto:sharyurbidwai@gmail.com


RESEARCH HUB 
International Peer-Reviewed Multidisciplinary E-Journal 

 Page 23 
 

Volume-4 : Issue-1 
(January-2023) 

ISSN 
2582-9173 

Published By 
Skylark International Publication 

www.researchhub.org.in/research-hub 

 

Indexed & Refereed 
Journal 

Impact Factor  
5.307 (SJIF) 

बिजशब्द :-   ति(ति म्हिजेच गवत), कृमी ककिं वा कीटक , बरुशी,द्राविे,द्रव्ये, नाशक ,फिारणी ,घातक 

रसायने, वनयमन  आवण वनयंत्रण इत्यादी. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

उदे्दश :-  

 अन्नधान्याच्या उत्पादनात कीटकनाशकांची भवूमका कोणती, याबाबत अभ्यास करण्याचा  प्रयत्न 

तर्ा  मानस आह.े 

िहत्व :-  

 आज सिथच दशेात कीटकनाशकाचं्या िापराचे प्रमाण बरेच अवधक असल्यामळेु आवण त्याचा 

प्रभाि मनषु्य, प्राणी, अन्नधान्य ,फळभाज्या,वनसगथ ,जमीन, नद्या ह्या सिाांिर होत आह.े म्हणनू त्याबाबत 

अभ्यास करणे गरजेचे आह,े असे िाटते. 

प्रस्तावना :-  

              भारत हा कृषीप्रधान दशे असनू भारतात अनेकविध अन्नधान्यांचे आवण फळभाज्यांचे उत्पादन 

होत असत.े अन्नधान्याच्या उत्पादनात कीटकनाशकांची भवूमका कोणती, ह ेमांडण्याचा प्रयत्न तर्ा  मानस 

आह.े कीटकनाशके ही शेतीमध्ये कृमी वकंिा कीटक कमी करण्यासाठी आवण खाद्यपदार्ाांचे संरक्षण 

करण्यासाठी िापरली जातात. तणनाशके आवण कीटकनाशके या दोन प्रबळ श्रेणी आहते. यावशिाय 

बरुशीनाशके सदु्धा भारतात िापरली जातात. त्यापैकी कीटकनाशकाचंा िापर सिाथवधक प्रमाणात  होतो ,अस े

वदसनू येते. कीटकनाशके ही विषारी प्रभाि असलेली घातक रसायने आहते.  

कीटकनाशकाांचे घातक पररणाि :-  

           कीटकनाशकांचा अवतररक्त िापर, गैरिापर आवण िारंिार िापर इत्यादींमळेु आरोग्यािर दीघथकालीन 

,गंभीर आवण धोकादायक पररणाम वदसनू येतात. यात डोळयांची आवण त्िचेची जळजळ होणे ,मळमळ 

आवण उलट्या होणे, डोकेदखुी, मायग्रेन, डोळयांचे आजार, श्वसनाचे आजार, फुफ्फुसाचे आजार, पोटाच े

आजार  आवण विषबाधा इत्यादी सारखे  अनेक प्रभाि आवण पररणाम वदसनू येतात. हे प्रभाि केिळ कृषी  

कामगारांिरच होत नसनू ते अन्नधान्य सेिन करणाऱ्या जिळपास सिथ  व्यक्तींिर वदसनू येतात, फक्त  काहींिर 

अवधक प्रभाि वदसतो तर काहींिर कमी प्रभाि वदसनू येतो. कीटकनाशकांचा घातक प्रभाि हा केिळ 

मानिांिरच नव्ह ेतर प्राणी ,जैिविविधता , परागकण आवण पयाथिरण इत्यादींिर सदु्धा होतो.  

कीटकनाशकाांचे प्रकार आमण बाजारपेठ :-  

          ऑक्टोबर 2019 पयांत भारतात एकूण 292 कीटकनाशकाचंी नोंदणी करण्यात आली होती. म्हणजेच 

कीटकनाशकांच्या  अनेक प्रकारांचा  भारतातच काय पण एकूण जगातही भरपरू अवधक प्रमाणात िापर 
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करण्यात येत आह,े असे लक्षात येते. 2018 मध्ये एकट्या भारतात वकटकनाशकाचंी बाजारपेठ ही 197 

अब्ज रुपयांची होती, असे database Research and market यांच्या अहिालानसुार वदसनू येते. 

कीटकनाशकाांबाबत कायदा  आमण कीटकनाशक मनयि:- 

               कीटकनाशकांच्या घातक प्रभािािर वनयंत्रण ठेिण्याकररता कीटकनाशके कायदा 1968 आवण 

कीटकनाशक वनयम 1971 द्वारे भारतात कीटकनाशकाचंे वनयमन केले गेले होते. कीटकनाशक व्यिस्र्ापन 

विधेयक PMB 2008 पासनू चचेत आह.े कीटकनाशक व्यिस्र्ापन विधेयक 2017 हा मसदुा कें द्रीय कृषी 

आवण शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने MOFAW १९ फेब्रिुारी  २०१८ रोजी भारतातील  भागधारकाच्या 

वटप्पण्यांसाठी प्रवसद्ध केला .त्यानंतर एक निीन कीटकनाशक व्यिस्र्ापन विधेयक तयार करण्यात आले 

होते. ते 12 फेब्रिुारी 2020 रोजी कें द्रीय मंवत्रमंडळाने मंजरू केले आह.े हे निीन विधेयक येत्या  

अवधिेशनाच्या संसदते मांडले जाईल, असे ितथविण्यात आले आह.े 

कीटकनाशक व्यवस्थापन मवधेयक :- 

           कीटकनाशक व्यिस्र्ापन विधेयक ह ेअत्यंत महत्त्िाचे आह े.कारण भारतातील शेती ही प्रामखु्याने 

कीटकनाशकांसोबतच अनेक रसायनांिर अिलंबनू आह.े त्यातच जावहराती द्वारे कीटकनाशकांचा प्रचार 

होऊन अवतररक्त िापर होण्याची संभािना िाढते. कीटकनाशक कंपन्यांनी आचारसंवहता फक्त तयार करून 

चालणार नाही तर वतला विकवसत करून, त्याचे पालन केल्यास कीटकनाशकांच्या अवतररक्त ि अयोग्य 

िापरािर वनयमन आवण वनयंत्रण होऊ शकेल. भारतात कीटकनाशकांच्या विषबाधेमळेु अनेक मतृ्यचूी 

प्रकरणे सदु्धा वदसनू येतात. शेतकऱ्यांमध्ये  याबाबत योग्य जाणीि वनमाथण करून दणेे गरजेचे आह.े 

औषधांप्रमाणेच कीटकनाशकाच्या िापरासाठी योग्य पद्धती  आवण मागथदशथन कृषकांना लाभले पावहजे, असे 

जाणिते.  

  कीटकनाशकाांचा वापर :-     

         जिळपास सिथ शेतकरी आपल्या वपकाचे रक्षण करण्याकररता कोणत्या ना कोणत्या स्िरूपात कोणत्या 

ना कोणत्या प्रकारे कीटकनाशके िापरण्याचा प्रयत्न करतात परंत ुहे िापरत असताना कशा पद्धतीने िापरािेत 

याबाबत काही वनयम आवण वनयंत्रण असािेत असे जाणिते. कीटकनाशकांमळेु रासायवनक शेती पद्धतीत 

काही काळ उत्पादन िाढलेले वदसते. परंत ु उत्पावदत धान्याची गणुित्ता मात्र कमी झालेली वदसनू यतेे. 

यावशिाय या धान्याद्वारे मानिाच्या शरीरात ही रासायवनक द्रव्ये घातक पररणाम करतात. कीटकनाशकांची 

फिारणी कराियाची झाल्यास ती अतीशय  योग्य आवण अवतशय काळजीपिूथक िापरण्यात यािी, अगदी 

बारकाईने त्यािर लक्ष दऊेन योग्य ती पद्धती िापरली तर, कीटकनाशकांचा जो घातक पररणाम मानिी 

शरीरािर होईल त्यात र्ोडासा वदलासा वमळू शकेल. म्हणजेच हा पररणाम र्ोडासा कमी होऊ शकेल.  

कीटकनाशकाांची  फवारणी करताांना घ्यावयाची काळजी :- 
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      कीटकनाशकांची  फिारणी करतांना काळजी घेण्याची अत्यंत गरज या वठकाणी आपल्याला 

वदसते.जस-े 

• कीटकनाशकांच्या फिारणीसाठी िापरात येणारा पंप अगदीच योग्य असािा. गळणारे वकंिा 

तटुलेले पंप सिथप्रर्म दरुुस्त करािेत. 

•  वशफारस करण्यात आलेलीच कीटकनाशके िापरली पावहजेत. 

•  तसेच कीटकनाशकांच्या बाटल्या ,पावकट यािरील अंवतम मदुत पाहून िापरािीत. 

•  तसेच खरेदी करतेिेळी आिश्यक असणाऱ्या कीटकनाशकाचे तांवत्रक नाि आवण त्याच े

आिश्यक प्रमाण त्या औषधांमध्ये आह ेकाय ? याबाबत शहावनशा करणे . 

• फिारणी करीत असताना कीटकनाशकाची द्रािणे वशफारस केलेल्या मात्रेप्रमाणेच तयार करावित. 

•  पेट्रोलिर चालणारे पंप आवण त्या ऑइल, पेट्रोल वमश्रणाचे प्रमाण बरोबर योग्य असािे . 

•  फिारणी नोझल ची वनिड योग्य असािी . 

•  फिारणीचे एकूण क्षेत्र पाहून फिारणीसाठी औषध तयार करािे . 

• स्िच्छ पाणी िापरािे . 

• फिारणी िाऱ्याच्या विरुद्ध वदशेने करू नये. 

• िेळोिेळी फिारणी योग्य होत आह ेका? चांगली होत आह ेका? याबाबत खात्री करत राहणे. 

• वपकांची उंची ,लांबी आवण रंुदी यािरही कटाक्ष असािा. 

• मािा ि तडुतडुी यासारख्या कीड, िनस्पतीच्या पानाच्या मागच्या बाजसू असतात. त्यामळेु 

कीटकनाशकांची फिारणी पानाच्या मागील बाजसू करणे गरजेच े असते .काही वपकािंर 

बुंध्याकडच्या भागािर फिारणी करािी लागते .ज्या वठकाणी कीड आह,े केिळ त्याच वठकाणी 

फिारणी करणे. 

• रोजचे फिारणी पंप काम झाल्यानंतर स्िच्छ करून ठेिािेत. 

• औषधाची टाकी धतुल्यानंतर स्िच्छ कोरडी करून ठेिािी. 

• फिारणी पंप उष्णते पासनू ि धळुीपासनू दरू असािेत. 

व्यमिगत काळजी :-  

               फिारणी करणाऱ्या व्यक्तीने सदु्धा अनेक प्रकारची काळजी स्ितःसाठी आवण स्ितःच्या 

आरोग्यासाठी करणे गरजेचे आह.े िैयवक्तक संरक्षणात्मक उपकरणांवशिाय कीटकनाशके ही िापरात 

येऊ नयेत. 

 जस-े  

१. हातमोजे घालनूच  फिारणी औषध बनिािेत . 
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२. फिारणी करणाऱ्याने आपले तोंड ,नाक, हात, शरीराचा संपणूथ भाग झाकलेला असािा. 

३.  फिारणी सरुू असताना फिारणी करणाऱ्याने तंबाख ू,सपुारी अर्िा इतर कोणतेही पदार्थ खाऊ 

नयेत . 

४. फिारणीच्या औषधाचे डबे जवमनीत गाडून ठेिािेत. 

५.  फिारणी झाल्यानंतर स्िच्छ आंघोळ करून कपडे धऊुन घ्यािते. 

६.  फिारणी केलेल्या क्षेत्रात फुले ,फळे यांचा िास घेऊ नये तसेच  ते खाऊ पण नये.  

          अशा प्रकारची काळजी घेणे अत्यतं गरजेचे आहे. कारण एका व्यक्तीच्या   दलुथक्षतेमळेु ,एका 

व्यक्तीच्या आरोग्यामळेु इतर अनेकांचे,अनेक  कुटंुबाचे, समाजाचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते.  

अनेक प्रकारच्या कीटकनाशकाांचा एकमित पररणाि :- 

           अनेक प्रकारच्या कीटकनाशकांचा एकवत्रत पररणाम होऊन अवधक धोकादायक पररवस्र्ती 

वनमाथण होऊ शकते, असे वनदशथनास येत आह.े 

अनेक प्रकारच्या कीटकनाशकाांच्या  एकमित पररणािाची प्रमिया :- 

१ .  सिथप्रर्म मातीमध्ये  रासायवनक खते वमसळली जातात . 

२.  त्यानंतर वबयाण्यांना सदु्धा रासायवनक द्रव्ये  लािली जातात.  

३.  त्यानंतर पीक र्ोडेसे मोठे झाल्यानंतर, तणनाशक(तण म्हणजेच गवत) फिारले जाते. 

४.  पनु्हा पीक आणखी  र्ोडे मोठे झाल्यानंतर फुलांिर ,फळांिर आवण धान्यािर कीटकनाशकांची 

फिारणी करण्यात येते. 

५.  त्यानंतर धान्य वनघाल्यानंतर, गोदामांमध्ये धान्य साठिणकुीच्या िेळेस  पनु्हा कीटकनाशकाचंा 

िापर इजंेक्शनच्या रूपाने करण्यात यतेो. 

              एकाच धान्यासाठी पाच ते आठ प्रकारच्या कीटकनाशकाचंा , विविध स्िरूपात वभन्न वभन्न िेळेस 

िापर होतो.  कीटकनाशक िापरातांना अशा विविध पायऱ्यांचा अिलंब करण्यात येतो.त्यामळेु  या सिथ 

कीटकनाशकांचा  एकवत्रत पररणाम होऊन ते मानिी आरोग्यािर आवण मनषु्याच्या जीिनािर अत्यंत 

धोकादायक पररणाम करतात, असेही वदसनू येते. त्यात सिाथत महत्त्िाची काळजी म्हणजे वकंमतीने स्िस्त 

असलेल्या कीटकनाशकांचा िापर करण्याकडे कृषकाचंा कल वदसतो आवण ही स्िस्त कीटकनाशके 

आरोग्यासाठी अत्यंत घातक ठरू शकतात. म्हणनूच  योग्य वशफारस केलेले, योग्य रासायवनक द्रािण, योग्य 

पद्धती आवण  योग्य प्रमाण यांचा िापर केल्यास कीटकनाशकांचा प्रभाि र्ोडासा कमी होऊन वनयंत्रणात 

येऊ शकेल. 

सेंमिय कीटकनाशके:- 

             सेंवद्रय कीटकनाशकांचा िापर केल्यास आरोग्याला अवतशय कमी घातक असे धान्य वनमाथण करता 

येऊ शकते. परंत ुफक्त सेंवद्रय पदार्ाांचा िापर करून मोठ्या प्रमाणािर उत्पादन करण्याच्या प्रवियेला मयाथदा 
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येतात आवण म्हणनूच रासायवनक खताचंा, रासायवनक कीटकनाशकाचंा िापर िाढताना वदसतो आह.े त्यािर 

कडक  वनबांध , वनयमन आवण वनयंत्रण ठेिणे, जनतचे्या आरोग्याच्या दृष्टीने आिश्यक आह े,असे जाणिते. 

कीटकनाशक वापराचे फायदे:-  

१ . कीटकनाशकाांिुळे मपकाांची वाढ होते  :-  

 खरे तर 1960 पासनू कीटकनाशकांमळेु वपकांची िाढ तीन पट झाली आह,े असेही वदसनू येते. याचा 

मखु्य फायदा म्हणजे अन्न उत्पादन िाढिणे, हा होय. ज्याचा फायदा भारतातील जनतलेाच नव्ह ेतर संपणूथ 

जगाला होत आह.े कीटकनाशकांच्या िापरामळेु कृषकांना दखेील फायदा होत आह.े  

२. कीटकाांपासून  रोगाचा प्रसार रोखता येतो :-  

 कीटकनाशके िापरल्यामळेु दसुरा फायदा असा की कीटकांपासनू रोगाचा प्रसार रोखता येतो आवण 

वपकांभोिती अशा कीटकाचंी संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी केल्यामळेु काही रोगामंळेु होणाऱ्या मानिी 

मतृ्यूंची संख्या दखेील कमी होऊ शकते, असे प्लेग सारख्या महामारीतनू जाणिते. मलेररया सारखे आजार 

सदु्धा या वठकाणी कमी होऊ शकतात .तसेच बरुशीमळेु होणारे  रोग सदु्धा आटोक्यात येऊ शकतात. 

३. श्रि ,पैसा आमण वेळ वाचतो तसेच  मपके व अन्नधान्य सुरके्षसाठीपण  वापर :- 

        एकट्या तणांच्या ३०,००० पेक्षा जास्त प्रजाती असनू, ह्या प्रजाती धान्य िनस्पतींची िाढ खुंटि ू

शकतात आवण त्यामळेु  संपणूथ वपकाचे नकुसान सदु्धा होऊ शकते.तसेच १०,००० पेक्षा जास्त प्रकारच े

कीटक, असे आहते की जी झाडे खातात. अशा धोक्यांचा सामना करण्याकररता सदु्धा कीटकनाशके 

िापरली जातात. स्ितःहून शेतातील तण, कीटक काढण्याचे श्रम आवण िेळ िाचनू वपकांचे संरक्षण 

करण्यास कारणीभतू होऊ शकते आवण सोबतच शेतकऱ्यांना अवधक नफाही वमळिनू दऊे 

शकतो.शेतकऱ्यांचा बराच पैसा आवण िेळ तर िाचतोच वशिाय अन्नधान्य सदु्धा सरुवक्षत ठेिण्याचे उविष्ट 

पणूथ होऊ शकते कारण जागवतक स्तरािर अनेक लाख लोकाकंडे खाण्याकररता परेुसे अन्न नाही आवण 

त्यामळेु कीटकनाशके िापरून अन्नधान्य, फळे, भाज्या यांचे अवधक  उत्पादन करणे, पयाथप्त  उत्पादन करण े

गरजेचे आह,े असेही लक्षात येते. 

 मनष्कषष :-   

१. एकाच धान्यासाठी पाच ते आठ प्रकारच्या कीटकनाशकांचा , विविध स्िरूपात वभन्न वभन्न िेळेस िापर 

होतो.  कीटकनाशक िापरातांना अशा विविध पायऱ्यांचा अिलंब करण्यात येतो.त्यामळेु  या सिथ 

कीटकनाशकांचा  एकवत्रत पररणाम होऊन ते मानिी आरोग्यािर आवण मनषु्याच्या जीिनािर अत्यंत 

धोकादायक पररणाम करतात, असेही वदसनू येते 

२. कीटकनाशकांचा िापर हा काही शाश्वत नाही. शेिटचा उपाय म्हणनू त्याचा िापर करण्याचा उिशे असला 

पावहजे, ह ेओळखणे गरजचेे आह.े अन्यर्ा मोठे अपयश हाती लागेल. ही भीती आवण संकट पयाथिरणािर 

आवण अर्थव्यिस्रे्िर येण्याची शक्यता वनमाथण होऊ शकते. कीटकनाशकांच्या प्रचाराला परिानगी वदली 
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जाऊ नये ,असेही या वठकाणी लक्षात येते. कीटकनाशक िापरणे गरजेचे आह.े परंत ुत्यासाठी  योग्य वनदशेाचं े

पालन आवण कीटकनाशकाचंा कमीत कमी िापर केल्यास धोका कमी होऊ शकेल, असे जाणिते.  

३. योग्य वशफारस केलेले, योग्य रासायवनक द्रािण, योग्य पद्धती आवण  योग्य प्रमाण यांचा िापर केल्यास 

कीटकनाशकांचा प्रभाि र्ोडासा कमी होऊ शकेल.  

      अशाप्रकारे   संपणूथ काळजी घेतल्यास कीटकनाशके िापरािर वनयंत्रण घालता येऊ शकते . 

मशफारस:-  

       आज भारतातच काय पण संपणूथ जगाच्या पाठीिर कोणत्याही रासायवनक कीटकनाशकाचंा िापर न 

करता परेुशा यशस्िी आवण पयाथयी अशा पद्धती प्रयोगात आणणे गरजेचे आह े .यासाठी निकल्पना, 

निप्रितथन, निसंशोधन होणे गरजेचे आह,े असे िाटते. 
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