किटिनाशिाांची सुरक्षीत हाताळणी
िृकि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे
सध्याच्या हवामानातील बदलामुळे कवकवध कपिाांवर िीड रोगाांचा प्रादु र्भाव वाढत असल्याचे कनदशशनास
येत आहे. िीड/रोगाांच्या कनयांत्रणसाठी शेतिऱयाांिडू न मोठ्या प्रमाणावर किटिनाशिाांची फवारणी िरण्यात
येते. किटिाशिाांच्या असुरक्षीत हाताळणीमुळे शेतिऱयाांना कविबाधा होऊ नये यािरीता िृकि आयुक्तालय
सुरक्षीत हाताळणी िरण्याचे व किटिनाशिे वापरताना खालील प्रमाणे िाळजी घेण्याचे आवाहन िरीत आहे.
किटिनाशिे वापरताना घ्यावयाची िाळजी1)

लेबलमधील कदशाकनदे श िाळजीपूवि
श
वाचावेत व त्यानुसारच िायशिाही िरावी.
त्यावरील चेतावणी आकण सावधानतेिडे कवशेि लक्ष द्यावे.

2)

िीटिनाशिाांच्या डब्यावरील मागशदशशि कत्रिोणी कचन्हािडे िाळजीपूवि
श लक्ष द्यावे.
लाल रांगाचे कचन्ह/खूण असलेली औिधे सवात अकधि कविारी असून त्यानांतर कपवळा,
कनळा व कहरवा असा क्रम लागतो.

3)

किटिनाशिे थांड, िोरड्या आकण सुरकक्षत जागी िुलुप बांद अवस्थेत लहान मुलाांपासून
दू र ठे वावीत.

4)

किटिनाशिे नेहमी त्याांच्या मूळ डब्यातच साठवावीत, िधीही खाद्यपदाथश अथवा खाद्य
सामग्रीसह किटिनाशि कविारी साठवू नयेत.

5)

िीटिनाशिाांचे करिामे डबे, बाटल्या, खोिी इत्यादींचा पुनवापर िरु नये, ती नष्ट्ट
िरावीत.

6)

फवारणीिरीता गळक्या/नादु रुस्त फवारणी यांत्राचा वापर िरु नये.

7)

किटिनाशिे हाताळताना सुरक्षीततेच्या दृष्ट्टीने रबरी हातमोजे, लाांब पँट आकण लाांबबाहीचे शटश वापरावेत, तसेच, पायात बूट, नाि व तोंडावर मास्ि/रेस्पायरे टरचा वापर
िरावा.
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धुवावेत.

फवारणीसाठी वापरावयाचे िपडे स्वतांत्र ठे वावेत तसेच, ते वेळोवेळी स्वच्छ धुवावेत.
8)

किटिनाशिे कवहीरी किवा इतर जलस्रोताच्या जवळपास िधीही कमसळू नयेत अथवा
त्याकठिाणी किटिनाशिे वापरलेली र्भाांडी/उपिरणे स्वच्छ िरु नयेत.

9)

उघड्या हाताांनी किटिनाशिे िधीही ढवळू नयेत, त्यािरीता िाठीचा वापर िरावा.
तसेच किटिनाशिाांचा वास घेणे टाळावे.

10) किटिनाशिाांचे कशल्लि द्रावण पडीि जकमनीत खड्डा िरून पुरुन टािावे
11) बांद पडलेला नोझल स्वच्छ िरण्यासाठी तोंडाने फांु िू नये, त्यासाठी तार किवा िाडी
किवा टाचणीचा वापर िरावा.
12) करिाम्या पोटी किटिनाशिाांची फवारणी िरु नये.

13) किटिनाशिे वापरताना खाणे, कपणे किवा धुम्रपान िरु नये. खाण्याकपण्यापूवी हात आकण
चेहरा स्वच्छ धुवावा.
14) िीटिनाशि फवारणी नेहमी वाऱयाच्या कदशेने िरावी जेणेिरुन िीटिनाशि फवारा
शरीरावर पडणार नाही, याची िाळजी घ्यावी.
15) शरीरावर जखमा असलेल्या व्यक्तींनी किटिनाशिे हाताळू नयेत.
16) किटिनाशिाांच्या कविबाधे प्रिरणी त्याांचे पॅकिग सोबत प्राप्त लेबल/कलफलेट जपून
ठे वावे, जेणेिरुन आवश्यितेनुसार उपचार िरणे सांबध
ां ीत डॉक्टराांना सुलर्भ होईल.
17) िोणीही सलग कदघशिाळ किटिनाशिाांची फवारणी िरु नये, जेणेिरुन फवाऱयास
सातत्याने सामोरे जाणे टाळता येईल.
18) किटिनाशि फवारणी िरताना त्रास होवू लागल्यास व तशी लक्षणे आढळल्यास
सांबध
ां ीतास तात्िाळ व्द्यिीय तञाकािडे न्यावे व उपचार घ्यावेत.

