
 

कीटकनाशकाच्या सरुक्षित वापरासाठी सचूना 

हे करा हे करु नका 
खरेदी करताना 

 वैध परवाना असलेल्या नोंदणीकृत कीटकनाशक ववके्रतयाांकडूनच कीटकनाशके 
खरेदी करा. 

 एका विविष्ट क्षेत्रात एका फिारणीसाठी आवश्यक असतील तेिढेच कीटकनाशके 
खरेदी करा. 

 कीटकनाशकाांच्या डबा/पकेॅट्सवर मांजरू लेबले पहा. 
 लेबलाांवर बचॅ क्रमाांक, नोंदणी क्रमाांक, उतपादनाची तारीख/ कालबाह्यता पहा. 
 डब्यामध्ये/पकेॅटमध्ये चाांगले पकॅ केलेले  वसलबंद कीटकनाशके खरेदी करा. 

खरेदी करताना 
 फूटपाथ ववके्रतयाांकडून ककवा परवाना नसलेल्या व्यक्तीकडून कीटकनाशके खरेदी 

करू नका. 
 सांपणूण हांगामासाठी मोठ्या प्रमाणात कीटकनाशके खरेदी करू नका. 
 डब्यावर मान्यताप्राप्त लेबल नसलेली कीटकनाशके खरेदी करू नका. 
 कालबाह्य झालेले कीटकनाशक कधीही खरेदी करू नका.  
 सीलबांद नसलेल्या, गळती होत असलेल्या डब्यामधनू/पकेॅटमधनु कीटकनाशके 

खरेदी करू नका 
साठवणकुी दरम्यान 

 कीटकनाशके घरापासनू दरू ठेवा. 
 मळू डब्यामध्ये/पकेॅटमध्ये कीटकनाशके ठेवा. 
 कीटकनाशके/तणनाशके स्वतांत्रपणे साठवली पावहजेत. 
 जेथे कीटकनाशके साठवली गेली आहेत, ते क्षेत्र चेतावणी वचन्हाांसह वचन्हाांवकत 

केले जावे. 
 कीटकनाशके मलुाांच्या आवाक्याबाहेर आवण वजवांत साठ्यापासनू दरू ठेवावीत.  
 साठवण वठकाण थेट सयूणप्रकाश आवण पावसापासनू चाांगले सांरवक्षत केले पावहजे  

साठवणकुी दरम्यान 
 घराच्या आवारात कधीही कीटकनाशके ठेव ूनका. 
 मळू डबा/पकेॅटमधील वकटकनािके दसुऱ्या भांडयामध्ये ओतनु ठेि ुनका. 
 तणनाशके ि कीटकनाशके एकत्र साठव ूनका. 
 मलुाांना ि जनािरांना साठवणकुीच्या वठकाणी जाऊ देऊ नका. 
 कीटकनाशकांना थेट सयूणप्रकाश लाग ुनये ककवा ती पावसाच्या पाण्यात जाऊ नयेत 

यासाठी आवश्यक काळजी घ्या. 

हाताळताना 
 वाहतकू करताना कीटकनाशके इतर पदाथांपासनु वेगळे ठेवा. 
 मोठ्या प्रमाणात िापरली जाणारी कीटकनाशके कुशलतेने हाताळािीत. 

हाताळताना 
 अन्न/चारा/इतर खाण्यायोग्य वस्तूांसोबत कधीही कीटकनाशके बाळग ूनका/वाहतकू 

करू नका. 
 मोठ्या प्रमाणात िापरली जाणारी कीटकनाशके डोक्यावर, खाांद्यावर ककवा पाठीवर 

िाहुन नेऊ नये. 
फवारणीचे द्रावण तयार करताना 

 नेहमी स्वच्छ पाणी वापरा. 
 सांपणूण शरीर झाकण्यासाठी सांरक्षक कपडे उदा., हातमोजे, फेस मास्क, टोपी, 

एप्रन, पणूण पायघोळ इतयादी वापरा. 
 स्पे्र द्रावणाच्या गळतीपासनू नेहमी तमुचे नाक, डोळे, कान, हात इतयादींचे सांरक्षण 

करा. 
 वापरण्यापवूी कीटकनाशक डबा/पकेॅटच्या लेबलवरील सचूना काळजीपवूणक 

फवारणीचे द्रावण तयार करताना 
 गढूळ ककवा साचलेले पाणी वापरू नका. 
 सांरक्षणातमक कपडे पवरधान केल्यावशवाय स्पे्र द्रावण कधीही तयार करू नका.  
 कीटकनाशक/तयाचे द्रावण शरीराच्या कोणतयाही अवयवाांवर पडू देऊ नका.  
 वापरासाठी डबा/पकेॅटच्या लेबलवरील सचूना वाचणे कधीही टाळू नका. 
 फवारणीचे विल्लक राहीलेले द्रावण तयार केल्याच्या २४ तासाांनांतर कधीही वापरू 

नका. 



वाचा. 
 आवश्यक तेिढेच द्रािण तयार करा. 
 दाणेदार कीटकनाशकाांचा वापर मळु स्िरुपात करावा. 
 फवारणी टाकी भरताना कीटकनाशकाांच्या द्रावणाांची गळती टाळा. 
 नेहमी वशफारस केलेले कीटकनाशक विफारीत माते्रप्रमाणे वापरा. 
 तमुच्या आरोग्यावर पवरणाम होईल अशी कोणतीही वक्रया करू नये. 

 गे्रन्यलु्स पाण्यात वमसळू नका. 
 फवारणीच्या टाकीचा वास घेऊ नका. 
 विफारिीपेक्षा जास्त मात्रा वापरू नका ज्यामळेु वनस्पती आरोग्य आवण 

पयावरणावर पवरणाम होऊ शकतो. 
 कीटकनाशकाांच्या सांपणूण ऑपरेशन दरम्यान खाऊ, वपऊ, धमु्रपान ककवा चघळू नका. 

उपकरणाांची क्षनवड 
 योग्य प्रकारची उपकरणे वनवडा. 
 योग्य आकाराचे नोझल वनवडा. 
 कीटकनाशके आवण तणनाशकाांसाठी स्वतांत्र फवारणी यांत्र वापरा.  

उपकरणाांची क्षनवड 
 गळती ककवा सदोष उपकरणे वापरू नका. 
 सदोष/वशफारस नसलेल्या नोझल्स वापरू नका. अडकलेल्या नोझल्स तोंडाने उडव ू

नका/स्वच्छ करू नका. तयाऐवजी स्पे्रअरने बाांधलेला टूथब्रश वापरा. 
 तणनाशके आवण कीटकनाशके दोन्हीसाठी एकच फवारणी यांत्र कधीही वापरू नका.  

फवारणी करताना 
 वशफारस केलेले डोसप्रमाणे द्रािण तयार करा. 
 फिारणी िातािरण थांड आवण िारा शाांत असताना करािी. 
 फवारणी सवणसाधारणपणे सयूणप्रकाशाच्या वदवशी केली पावहजे. 
 प्रतयेक फवारणीसाठी वशफारस केलेले स्पे्रअर वापरा. 
 फवारणी वाऱ्याच्या वदशेने करावी. 
 स्पे्र ऑपरेशननांतर, स्पे्रअर आवण बादल्या वडटजंट/साबण वापरून स्वच्छ 

पाण्याने धवुाव्यात. 
 फवारणीनांतर ताबडतोब शेतात जनावरे/कामगाराांना जाणे टाळाि.े 

फवारणी करताना 
 वशफारस केलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त डोस कधीही फिारु नका. 
 कडक उन्हात ककवा जोरदार वाऱ्याच्या पवरस्स्थतीत फवारणी करू नका.  
 पाऊस पडण्यापवूी आवण पाऊस पडल्यानांतर लगेच फवारणी करू नका. 
 इमस्ल्सफायबल कॉन्सन्रेट फॉम्युणलेशनचा वापर बटॅरीवर चालणाऱ्या ULV स्पे्रअरने 

फवारणीसाठी करू नये. 
 वाऱ्याच्या विरुदध् वदशेने फवारणी करू नका. 
 कीटकनाशके वमसळण्यासाठी वापरण्यात येणारे डबा आवण बादल्या पणूणपणे 

धतुल्यानांतरही कधीही घरगतुी कारणासाठी वापरू नयेत. 
 फवारणीनांतर सांरक्षणातमक कपडे घातल्यावििाय शेतात कधीही प्रवेश करू नका 

फवारणी केल्यानांतर 
 फिारणी नंतर विल्लक द्रावणाची सरुवक्षत - नापीक/ववलग क्षेत्रामध्ये नेऊन 

ववल्हेवाट लावावी.  
 वापरलेले/वरकामे डबे/पकेॅट दगड/काठीने ठेचनु पाण्याच्या स्त्रोताांपासनू दरू 

जवमनीत खोल गाडुन टाकािेत. 
 खाणे/धमू्रपान करण्यापवूी हात आवण चेहरा स्वच्छ पाण्याने आवण साबणाने 

धवुा. 
 ववषबाधाची लक्षणे वदसल्यावर प्रथमोपचार करा तसेच वरकामा डबा/पकेॅट सोबत 

घेिनु डॉक्टराांना दाखवा. 

फवारणी केल्यानांतर 
 फवारणीचे उरलेले द्रावण तलावात, तलािाजवळ ककवा पाण्यात टाकु नये. 
 कीटकनाशकाांचे वरकामे डबे/पकेॅट इतर वस्त ूसाठवण्यासाठी पनु्हा वापरू नयेत. 
 फिारणीनंतर कपडे धणु्यापवूी आवण आांघोळ करण्यापवूी कधीही खाऊ/धमु्रपान 

करू नका. 
 ववषबाधाची लक्षणे डॉक्टराांना न दाखवनू धोका पतकरू नका कारण तयामळेु 

रुग्णाच्या जीवाला धोका होऊ शकतो. 

 

 


