कीटकनाषके खरे दी करताना आिण वापरताना काय करावे व काय क
काय करावे

काय क

नये .
नये

खरे दी करताना
¾

कीटकनाषके िकवा जैिवक कीटकनाषके फक्त

¾

िवना परवाना िवक्रे यांकडून व र

¾

संपण
ू र् हं गामा साठी एकाच वेळी कीटकनाशके खरे दी

अिधकृत िवक्रेते जां याकडे वैध प्रमाणपत्र आहे
यां याकडुनच खरे दी करावे

¾

िवक्रे यांकडून कीटकनाशके खरे दी क

.

क

ठरवले या क्षेत्रफळसाठी एका वेळेला आव यक
असेल तेवढे च कीटकनाषके खरे दी करावे

¾

.

¾

कीटकनाशकांचा पािकटावरील मंजूर लेबल तपासून
पाहावे.

¾

¾

¾
¾
¾
¾
¾

¾

अिधकृत िशक्का असले या लेबल िशवाय

नये.

ड यावरील तारीख संपलेले कीटकनाशक खरे दी क

¾

झाकण सैल असलेले िकं वा डबा / बाटली गळत

कीटकनाषके िवकत घेताना बंद पािकटातील

असलेले अथवा सील नसलेले कीटकनाशक खरे दी क

कीटकनाशकेच खरे दी

नये .

करावे.

कीटकनाषके घरचा आवरपासन
ू दरू साठवून ठे वावे.

¾

कीटकनाशके घरा या आवारात ठे वू नये.

कीटकनाषके यांचा मूळ पािकटातच ठे वावे .

¾

कीटकनाशके या या मू

ठे वावे.

¾

कीटकनाशके आिण तणनाशके सोबत साठवू नये.

कीटकनाषके व तननाशके

वतंत्रपणे साठवून

ड यात ठे वू नये.

िजथे कीटकनाषके संग्रहीत केले आहे ,ते िठकाण

¾

िच हाचा आधारे धोका असे दाखवावे .

¾

कीटकनाषके लहान मुलांपासून दरू संग्रहीत

करावे.

कीटकनाशकांचे संग्रहालय थेट सूयप्र
र् काश व

कीटकनाशके वाहतुकी या दर यान वेगळे

¾

कीटकनाशके लहान मल
ु ां पासून

हाताळताना

ठे वावे .

यावे .

नये.

कीटकनाशकाचे डबा/ बाट या पावसात व सय
र् काशात
ू प्र

¾

कीटकनाशकांची वाहतुक खा यािप या या व तुबरोबर
क

¾

नये / या दो ही व तु एकत्र ठे वू नये.

कीटकनाशके डोक्यावर, खां यावर अथवा पाठीवर
ठे वूने

वाहतुक क

नये.

फवारणीचे द्रावण तयार करतांना

¾

द्रावण तयार करतांना नेहमी

¾

फवारणीचे द्रावण तयार करतांना सरु िक्षत कपडे

¾

व छ पाणी वपरावे.

पूणर् शरीर झाकणारे कपडे वापरावे.

¾

संरक्षण करावे.

¾

¾

उदा.हातमोजे ,मा क ,टोपी , अप्रोन. पैजामा असे

जमा झालेले िकवा गढूळ पाणी वाप

द्रावण तयार करतांना नाक ,डोळे ,कान व हाताचे

¾

द्रावण तयार कर यापूवीर् कीटकनाशका या
ड यावरील सूचना काळजीपूवर्क वाचा या.

¾

¾

गरज असेन तेवढे च द्रावण तयार

¾

दाणेदार कीटकनाशके आहे तसेच वापरावे.

¾

¾

फवारणीची टाकी भरतांना द्रावणाची गळती होऊ

नये .

सरु िक्षत कपडे घात या िशवाय फवारणीचे द्रावण
तयार क

¾

नये याची काळजी घ्यावी.

लांब ठे वावे.

कीटकनाशके साठवले या िठकाणी धोक्याची सच
ू ना

उघडे ठे वू नये.

कीटकनाषके संग्रहलयातन
र् िजथे
ू काळजी पूवक
वापरायचे आहे ितथे

या ड यातून काढून दस
ु -या

दशर्िवणारे िच ह िलिह यास िवस

पावसापासन
ू सुरिक्षत असावे.

¾

नये.

नये.

साठवून ठे वताना

¾

नये.

कीटकनाशकाचा डबा अथवा बाटली खरे दी क

लेबलवरील बॅच क्रमांक,न दणी क्रमांक,उ पादन
तारीख,समा ती तारीख तपासून पहावी.

¾

यावरील

नये.

कीटकनाशके व द्रावण शरीरा या कुठ याही भागावर

पडू दे वू नये.

कीटकनाशके वापर यापूवीर् ड यावरील /बाटली वरील
सूचना वाच यास टाळाटाळ क

करावे.

नये.

एकदा तयार केलेले द्रावण,उरले अस यास ,२४
तासापयर्ंतच वापरावे , यानंतर वाप

दाणेदार कीटकनाशके कधीही पा याबरोबर िमसळू

नये.
¾

नये.

फवारणी या टाकीचा वास घेऊ नये.

¾

नेहमी कीटक नाशकाचा िशफारस केलेली मात्रा
(प्रमाण) वापरावी .

प्रमाण वाप

¾

तुम या आरोग्यावर पिरणाम होईन अशी कुठलीही

धोका संभवतो.

िक्रया टाळावी.

¾

¾

फवारणीसाठी िशफारस केले या प्रमानापे या जा त
नये.असे के यास झाडांना व िनसगार्ला

कीटकनाशकांचा वापर करताना खाणे,िपणे,चघळणे,
धम्र
ु पान क

¾
¾
¾

नये.

उपकरणे िनवडतांना

उपकरणे योग्य प्रकारची िनवडावी.

¾

योग्य आकारा या नोझल िनवडावी .

फवारणी साठी गळणारे िकं वा नाद ु
नये.

कीटकनाषके आिण तननाशका किरता वेगवेगळे

¾

फवारणी यंत्र वापरावे.

िन पयोगी व नाद ु

नोझल

त नोझल वाप

त साधने वाप
नये, तसेच

व छ कर यासाठी त डाचा वापर क

नये

या ऐवजी िनकामी टूथ ब्रश वापरावा.

¾

तणनाशके आिण कीटकनाशका किरता एकच फवारणी
यंत्र वाप

¾
¾

द्रावणाची फवारणी करतांना

पािकटावर िशफारस केले या प्रमानाचाच वापर

¾

िशफारसीपेक्षा जा त मात्रेत द्रावण फवा

करावा.

¾

कडक उ हा या िकं वा वादळी िदवसात फवारणी क

फवारणी थंड आिण शांत हवे या िदवशीच

नये.

नये.

आयोिजत करावी.
¾

नये.

¾

प्र येक फवारणीत द्रावण टाकताना िशफारस केलेले

पाणी पडाय या पिहले िकं वा पड यानंतर लगेच
फवारणी क

नये

प्रमाण वापरावे.

¾

हवे या िव

¾

हवे या िदशेणेच फवारणी करावी.

¾

कीटकनाशके कालव यासाठी वापरलेलेल भांडे /

¾

फवारणी के यानंतर फवारणी यंत्र व फवारणी

बाट या धूत यानंतरही

नये.

करीता वापरले या बाट या िडटजर्ंट / साबण वाप न
पा याने
¾

व छ करा या.

¾

उरले या फवारनी या द्रावनाचा
सुरिक्षत/एकिक

¾

िनचरा

¾

फवारनीसाठी वपरले या बाट या व भांडयाचा
त्रोतापासन
ु दरू िनचरा करावा.

¾

फवरानी के यानंतर काही घातक लक्षने

उरलेले फवारणीचे द्रावण िविहरे त, तलावार िकं वा

¾

त्रोतात टाकू नये.

कीटकनाशकाचे िरकामे भांडे / बाट या पु हा दस
ु रे

काही साठव या करीता वाप
¾
वछ

धुत यानंतर जेवन / धुम्रपान करावे .

आ ळ यास,लगेच डॉक्टराना दखवून प्रथोमपचार

करावा.िकटकनशकाचा रीकामा डबाही डॉक्टराना
दाखवावा.

फवारणी के यानंतर लगेचच कुणीही सुरिक्षत कपडे

पा या या

दगडाने/काडीने तोडून जमीनीत,पा या या
फवारनी के यावर हात व चेहरासाबनाने

घरगुती कामाकिरता वाप

फवारणी के यानंतर

जागेवर करावा.

¾

नये.

घात यािशवाय शेतात जावू नये.

फवारणी के यानंतर लगेच शेतात प्रा यांचे/
कामगारांचे येणे टाळावे.

¾

द िदशेने फवारणी क

फवारणीनंतर

नये.

नान क न कपडे बदल यािशवाय

काहीही खावू नये तसेच धूम्रपान क

¾

नये.

फवारणी नंतर काही लक्षणे आढळ यास डॉक्टराना
दाखिव यात टाळाटाळ क

नये. असे के यास

पेशट
ं या जीवला धोका संभवतो.

घातक कचर्यावरील पयार्वरणीय मािहती प्रणाली
सीएसआईआर-रा ट्रीय पयार्वरण अिभयांित्रकी अनस
ं ान सं थान, नेह मागर् ,नागपूर
ु ध

