कीटकनाशकाच्या सुरक्षित वापरासाठी सूचना
हे करा

हे करु नका

खरे दी करताना
 वैध परवाना असलेल्या नोंदणीकृ त कीटकनाशक ववक्रेतयाांकडू नच कीटकनाशके
खरे दी करा.
 एका विविष्ट क्षेत्रात एका फिारणीसाठी आवश्यक असतील तेिढे च कीटकनाशके
खरे दी करा.
 कीटकनाशकाांच्या डबा/पक
ॅ े ट्सवर मांजरू लेबले पहा.
 लेबलाांवर बॅच क्रमाांक , नोंदणी क्रमाांक, उतपादनाची तारीख/ कालबाह्यता पहा.
 डब्यामध्ये/प ॅकेटमध्ये चाांगले पक
ॅ केलेले वसलबंद कीटकनाशके खरे दी करा.
साठवणुकी दरम्यान
 कीटकनाशके घरापासून दूर ठे वा.
 मूळ डब्यामध्ये /प ॅकेटमध्ये कीटकनाशके ठे वा.
 कीटकनाशके/तणनाशके स्वतांत्रपणे साठवली पावहजेत.
 जेथे कीटकनाशके साठवली गेली आहे त , ते क्षेत्र चे तावणी वचन्हाांसह वचन्हाांवकत
केले जावे.
 कीटकनाशके मुलाांच्या आवाक्याबाहे र आवण वजवांत साठ्यापासून दूर ठे वावीत.
 साठवण वठकाण थे ट सूयणप्रकाश आवण पावसापासून चाांगले सांरवक्षत केले पावहजे
हाताळताना
 वाहतूक करताना कीटकनाशके इतर पदाथांपासुन वेगळे ठे वा.
 मोठ्या प्रमाणात िापरली जाणारी कीटकनाशके कुशलतेने हाताळािीत.

खरे दी करताना
 फू टपाथ ववक्रेतयाांकडू न ककवा परवाना नसलेल्या व्यक्तीकडू न कीटकनाशके खरे दी
करू नका.
 सांपण
ू ण हां गामासाठी मोठ्या प्रमाणात कीटकनाशके खरे दी करू नका.
 डब्यावर मान्यताप्राप्त लेबल नसले ली कीटकनाशके खरे दी करू नका.
 कालबाह्य झालेले कीटकनाशक कधीही खरे दी करू नका.
 सीलबांद नसलेल्या, गळती होत असले ल्या डब्यामधून/पक
ॅ े टमधुन कीटकनाशके
खरे दी करू नका
साठवणुकी दरम्यान
 घराच्या आवारात कधीही कीटकनाशके ठे वू नका.
 मूळ डबा/पक
ॅ े टमधील वकटकनािके दुसऱ्या भांडयामध्ये ओतुन ठे िु नका.
 तणनाशके ि कीटकनाशके एकत्र साठवू नका.
 मुलाांना ि जनािरांना साठवणुकीच्या वठकाणी जाऊ दे ऊ नका.
 कीटकनाशकांना थेट सूयणप्रकाश लागु नये ककवा ती पावसाच्या पाण्यात जाऊ नयेत
यासाठी आवश्यक काळजी घ्या.

फवारणीचे द्रावण तयार करताना
 नेहमी स्वच्छ पाणी वापरा.
 सांपण
ू ण शरीर झाकण्यासाठी सांरक्षक कपडे उदा., हातमोजे, फेस मास्क, टोपी,
एप्रन, पूणण पायघोळ इतयादी वापरा.
 स्प्रे द्रावणाच्या गळतीपासून नेहमी तुमचे नाक, डोळे , कान, हात इतयादींचे सांरक्षण
करा.
 वापरण्यापूवी कीटकनाशक डबा/प ॅकेटच्या लेबलवरील सूचना काळजीपूवणक

फवारणीचे द्रावण तयार करताना
 गढू ळ ककवा साचलेले पाणी वापरू नका.
 सांरक्षणातमक कपडे पवरधान केल्यावशवाय स्प्रे द्रावण कधीही तयार करू नका.
 कीटकनाशक/तयाचे द्रावण शरीराच्या कोणतयाही अवयवाांवर पडू दे ऊ नका.
 वापरासाठी डबा/पक
ॅ े टच्या लेबलवरील सूचना वाचणे कधीही टाळू नका.
 फवारणीचे विल्लक राहीले ले द्रावण तयार केल्याच्या २४ तासाांनांतर कधीही वापरू
नका.

हाताळताना
 अन्न/चारा/इतर खाण्यायोग्य वस्तूांसोबत कधीही कीटकनाशके बाळगू नका/वाहतूक
करू नका.
 मोठ्या प्रमाणात िापरली जाणारी कीटकनाशके डोक्यावर, खाांद्यावर ककवा पाठीवर
िाहु न नेऊ नये.

वाचा.
 आवश्यक तेिढे च द्रािण तयार करा.
 दाणेदार कीटकनाशकाांचा वापर मुळ स्िरुपात करावा.
 फवारणी टाकी भरताना कीटकनाशकाांच्या द्रावणाां ची गळती टाळा.
 नेहमी वशफारस केलेले कीटकनाशक विफारीत मात्रेप्रमाणे वापरा.
 तुमच्या आरोग्यावर पवरणाम होईल अशी कोणतीही वक्रया करू नये .
उपकरणाांची क्षनवड
 योग्य प्रकारची उपकरणे वनवडा.
 योग्य आकाराचे नोझल वनवडा.
 कीटकनाशके आवण तणनाशकाांसाठी स्वतांत्र फवारणी यांत्र वापरा.
फवारणी








करताना
वशफारस केलेले डोसप्रमाणे द्रािण तयार करा.
फिारणी िातािरण थां ड आवण िारा शाांत असताना करािी.
फवारणी सवणसाधारणपणे सूयणप्रकाशाच्या वदवशी केली पावहजे .
प्रतयेक फवारणीसाठी वशफारस केलेले स्प्रेअर वापरा.
फवारणी वाऱ्याच्या वदशेने करावी.
स्प्रे ऑपरे शननांतर, स्प्रेअर आवण बादल्या वडटजंट/साबण वापरून स्वच्छ
पाण्याने धुवाव्यात.
फवारणीनांतर ताबडतोब शेतात जनावरे /कामगाराांना जाणे टाळािे.

फवारणी केल्यानांतर
 फिारणी नंतर विल्लक द्रावणाची सुरवक्षत - नापीक/ववलग क्षेत्रामध्ये नेऊन
ववल्हे वाट लावावी.
 वापरलेले/वरकामे डबे /प ॅकेट दगड/काठीने ठे चुन पाण्याच्या स्त्रोताांपासून दूर
जवमनीत खोल गाडु न टाकािेत.
 खाणे/धूम्रपान करण्यापूवी हात आवण चे हरा स्वच्छ पाण्याने आवण साबणाने
धुवा.
 ववषबाधाची लक्षणे वदसल्यावर प्रथमोपचार करा तसेच वरकामा डबा/पक
ॅ े ट सोबत
घे िन
ु डॉक्टराांना दाखवा.






ग्रेन्युल्स पाण्यात वमसळू नका.
फवारणीच्या टाकीचा वास घे ऊ नका.
विफारिीपेक्षा जास्त मात्रा वापरू नका ज्यामुळे वनस्पती आरोग्य आवण
पयावरणावर पवरणाम होऊ शकतो.
कीटकनाशकाांच्या सांपण
ू ण ऑपरे शन दरम्यान खाऊ, वपऊ, धुम्रपान ककवा चघळू नका.

उपकरणाांची क्षनवड
 गळती ककवा सदोष उपकरणे वापरू नका.
 सदोष/वशफारस नसलेल्या नोझल्स वापरू नका. अडकलेल्या नोझल्स तोंडाने उडवू
नका/स्वच्छ करू नका. तयाऐवजी स्प्रेअरने बाांधलेला टू थब्रश वापरा.
 तणनाशके आवण कीटकनाशके दोन्हीसाठी एकच फवारणी यांत्र कधीही वापरू नका.
फवारणी करताना
 वशफारस केलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त डोस कधीही फिारु नका.
 कडक उन्हात ककवा जोरदार वाऱ्याच्या पवरस्स्थतीत फवारणी करू नका.
 पाऊस पडण्यापूवी आवण पाऊस पडल्यानांतर लगेच फवारणी करू नका.
 इमस्ल्सफायबल कॉन्सन्रेट फॉम्युणलेशनचा वापर बॅटरीवर चालणाऱ्या ULV स्प्रेअरने
फवारणीसाठी करू नये.
 वाऱ्याच्या विरुदध् वदशेने फवारणी करू नका.
 कीटकनाशके वमसळण्यासाठी वापरण्यात येणारे डबा आवण बादल्या पूणणपणे
धुतल्यानांतरही कधीही घरगुती कारणासाठी वापरू नयेत.
 फवारणीनांतर सांरक्षणातमक कपडे घातल्यावििाय शेतात कधीही प्रवेश करू नका
फवारणी





केल्यानांतर
फवारणीचे उरलेले द्रावण तलावात, तलािाजवळ ककवा पाण्यात टाकु नये.
कीटकनाशकाांचे वरकामे डबे/पक
ॅ े ट इतर वस्तू साठवण्यासाठी पुन्हा वापरू नयेत.
फिारणीनंतर कपडे धुण्यापूवी आवण आांघोळ करण्यापूवी कधीही खाऊ/धुम्रपान
करू नका.
ववषबाधाची लक्षणे डॉक्टराांना न दाखवून धोका पतकरू नका कारण तयामुळे
रुग्णाच्या जीवाला धोका होऊ शकतो.

