
कीटकनाशके हातळताांना घ्यावयाची काळजी व उपाययोजना 

डॉ. ननलशे वनझरे, डॉ. रूपशे झाडोदे, डॉ. जीवन कतोरे व श्री. गजानन म्हसाळ  

कृनष नवज्ञान कें द्र, सलेसरुा 

 पीक उत्पादन वाढीसाठी तसेच कीड व तणाांच्या व्यवस्थापणाकररता शेतकरी नवनवध रासायननक 

कीटकनाशकाांचा वापर करतात कीड, रोग व तणाांच्या ननयांत्रणासाठी बऱ्याच पद्धती अनस्तत्वात असल्या तरी 

शेतकऱ्याांचा रासायननक पद्धतीने ननयांत्रणाकडे कल जास्त आढळून येतो. फवारणीचे काम शक्यतो ठेका 

पद्धतीने शेतमजुराांना ददले जाते व कीटकनाशक फवारणी करताना घ्यावयाच्या बाबीकडे दलुलक्ष होत 

असल्याचे आढळून आले आह.े सद्यनस्थतीत पररनस्थती बघता नशफारसीत नसलेले कीटकनाशक, 

कीटकनाशकाांचा वाजवी वापर, एकापेक्षा जास्त कीटकनाशकाांचे नमश्रण करणे, कीटकनाशकाची गुणवत्ता या 

सवल बाबी ननयांत्रणाकररता तसेच सांरक्षणाकररता शेतकऱ्याांसाठी अडचणीच्या ठरत आहते फवारणी दरम्यान 

खाली ददलेल्या उपाययोजनाांची अांमलबजावणी खूप गरजेचे आह.े 
 

कीटकनाशके व तणनाशके खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी  

१. कीटकनाशके व तणनाशके खरेदी करताना अनधकृत नवके्रत्याकडूनच घ्यावीत. खरेदीची पावती घ्यावी, 

डब्यावरील व पावतीवरील बॅच नांबर बनवण्याची तारीख व मुदत सांपण्याची तारीख इत्यादी बाबींची 

तपासणी करूनच कीटकनाशके व तणनाशके खरेदी करावी. 

२. गरजेप्रमाणे प्रमानणत कीटकनाशके व तणनाशके खरेदी करावीत. 

३. मान्यताप्राप्त असलेलेच कीटकनाशके व तणनाशके खरेदी करावीत. 

४. वापरण्याची मुदत सांपलेल ेकीटकनाशके व तणनाशके खरेदी करू नये.  
 

तणनाशके वापरताना घ्यावयाची खबरदारी/काळजी 

१. लेबल नीट वाचून घ्यावे. तणनाशक नशफारस केलेल्या मात्रेनुसार व वेळेनुसार वापरावे.  

२. ढगाळ व पावसाळी वातावरण तसेच धुके ककवा पाऊस असताना तणनाशकाची फवारणी करू नय.े वारा 

नसताना व जनमनीत ३. ओलावा असताना उगवणपूवल तणनाशकाची फवारणी करावी. फवारणीकररता 

स्वच्छ पाणी वापरावे. कडक उन्हात उगवणपश्चात फवारणी टाळावी.  

४. जनमनीत ढेकळे असल्यास तणनाशक ढेकळाखाली उगवणार   या तणापयंत पोहचू शकत नाही. पयालयाने 

तणाच ेपूणलपणे ननयांत्रण होत नाही.  

५. उगवणपूवल तणनाशकाची फवारणी पेरणीच्या ददवशी ककवा दसुर   या ददवशी नपकाचे बी मातीने व्यवनस्थत 

झाकल्यानांतरच करावी. अांकुरण झाल्यावर फवारणी करू नये.  

६. उगवणपूवल तणनाशके फवारताना तनाांची उगवण झालेली नसावी.  



७. तणनाशक बादलीच्या तळाशी साचून राहू नये म्हणून फवारणी करीत असताना तणनाशकाचे द्रावण 

अधून मधून ढवळावे. अट्रानझनसारखे तणनाशक फवारावयाचे असल्यास नवशेष दक्षता घ्यावी, कारण ते 

पाण्यात पुणलपणे नवरघळत नाही.  

८. तणनाशकासाठी वेगळा पांप ठेवणे शक्य नसल्यास तणनाशक फवारल्यानांतर सांपूणल पांप (नळ्यासनहत) 

सोड्याच्या ककवा साबणाच्या पाण्याने २-३ वेळा व नांतर साध्या पाण्याने २-३ वेळा स्वच्छ धुवून घ्यावा, 

जेणेकरून तणनाशकाचा अांश त्यात नशल्लक राहणार नाही.  

९. फवारणीसाठी फ्लॅट फॅन ककवा फ्लड जेट नोझल वापरावे, म्हणज ेफवारणी सवलत्र सारख्या प्रमाणात 

होईल. असे नोझल कमी दाबावर फवारा उडवते, त्यामुळे शेजारचे नपकावर फवारा उडत नाही.  

१०. फवारणी यांत्राच ेअांशीकरण करून घ्यावे. अांशीकरण म्हणजे फवारणी करण्यापूवी नवनशष्ट दाबाखाली, 

ठरानवक के्षत्रात दकती द्रावण फवारले गेले ह ेतपासून घेणे. सवलत्र सारख्या दाबाखाली फवारणी करावी.  

११.फवारणी करताना तांबाखू खाऊ नये. जखम असणार   याांनी फवारणी करू नये. रबरी हातमोजे वापरावे, 

फवारणीनांतर साबणाने हात स्वच्छ धुवावे.  

१२. २,४-डी या तणनाशकाची नपकात मूग, उडीद यासारखे नदददलवगीय नपक असल्यास फवारणी करू 

नये. इस्टर स्वरूप वापरू नये, पॉवर पांप वापरू नये.  

१३. २,४-डी या तणनाशकाचा कपाशी नपकावर दषु्पररणाम झाल्यास पररणाम कमी करण्यासाठी पाण्याची 

फवारणी करावी, तसेच नवीन फुट चाांगली येण्यासाठी युररया एक टक्का (१०० गॅ्रम युररया प्रती १० लीटर 

पाण्यात) फवारणी करावी.   

१४.कपाशीत फक्त ओळीवर (पट्टा पध्दती) फवारणी केल्यास तणनाशकाची बचत होईल. हके्टरी मात्रा 

फवारणी खाली येणार   या नननश्चत के्षत्रानुसार ठरवावी. यामुळे नपकाच्या ओळीत तणे येणार नाहीत.     

१५.तणनाशक वापराचा पूवल अनुभव नसल्यास पनहल्या वेळेस कमी के्षत्रावर वापर करावा.  

१६.तणनाशके फवारताना स्वच्छ पाणी वापरावे.  

१७.तणनाशक फवारताना त्याचा फवारा इतर (स्वत:च्या ककवा शेजारच्या शेतातील) नपकाांवर उडणार 

नाही याची सांपूणल दक्षता घ्यावी.  

१८.पूवल अनुभव नसल्यास तणनाशक वापरण्यापूवी शास्त्रज्ञाांचा ककवा तज्ञाांचा सल्ला अवश्य घ्यावा.  

१९.फवारतेवेळी स्वतः हजार राहावे ककवा काम करणार   यास कामाची व सांभाव्य उदभवनार   या समस्याांची 

जाणीव करून द्यावी.  

रासायननक तण नाशकाचा अांश व्यवस्थापणासांबांधी उपाययोजना : 

१.नशफारशीच्या मात्रेतच तणनाशकाचा वापर करावा.  



२.जनमनीत तणनाशकाचा अांश वाढीस आळा घालण्यासाठी वारांवार एकच एक तणनाशक न वापरता 

तणनाशकाांचा आलटून पालटून वापर करावा. एकदा पेरणीपूवल तर दसुर   यावेळी नशफारसीप्रमाणे 

उगवणपश्चात तणनाशक वापरावे.  

३.एकच एक नपक न घेता नपकाांची फेरपालट केल्यास पयालयाने तणनाशक बदलल्यास तणनाशकाचा 

जनमनीतील अांश कमी होतो.  

४.सेंदद्रय खताचा हके्टरी १० ते १५ टन वापर केल्यास जनमनीतील तणनाशकाांचे अांश धरून ठेवले जातात, 

तसेच अनधकच्या सेंदद्रय खताांमुळे जनमनीतील सूक्ष्म जीवजांतूांचे प्रमाण सुद्धा वाढते.  

५.जनमनीची खोल नाांगरटी केल्यास जनमनीच्या थराांची उलथापालथ होऊन वरचा जास्त अांश असलेला थर 

अशा मशागतीमुळे खोल जातो आनण तणनाशकाच्या अांशाचा नपकाांवर प्रनतकूल पररणाम ददसून येत नाही.  
 

 

कीटकनाशके वापरताना घ्यावयाची खबरदारी/काळजी 

१. कीटकनाशक साठवताांना लहान मुलाांपासून जनावराांपासून पाण्यापासून शक्यतोवर दरू कुलूप बांद पेटी 

ठेवावीत. 

२. कीटकनाशकाांच्या लेबलवर ददलेला सूचनाांचे पालन करावे. एकापेक्षा अनधक कीटकनाशकाांचा (नशफारस 

नसताांना ककवा नमश्रण करण्यास योग्य नसताांना) वापर करू नये.  

३. कीटकनाशकाचे ररकामे डबे अथवा बाटल्या अन्य उपयोगासाठी वापरू नये वापरानांतर त्याांची योग्य 

नवल्हवेाट लावावी.  

४. कीटकनाशकाचे द्रावण तयार करताना खोलगट प्लानस्टक बादलीचा वापर करावा जेणेकरून ओतताना 

ककवा ढवळताना कीटकनाशक अांगावर उडणार नाही. 

 ५. कीटकनाशके वापरताना डोळ्यावर चष्मा, नाकाला रेनस्परेटर, हाताला योग्य प्रतीच ेहात मोजे, अांगपूणल 

झाकेल असे कपडे व त्यावर ऍप्रॉन म्हणजेच सांरक्षक कपडे व पायात बूट घालावेत जेणेकरून फवारणी 

दरम्यान कीटकनाशक साांडले तरी त्वचेच्या सांपकालत यायला नको.  

६. न्याहरी ककवा जेवण करूनच फवारणीच ेकाम करावे कारण ररकाम्या पोटी नवषबाधा होण्याची शक्यता 

जास्त असते फवारणी दरम्यान तांबाखू खाणे वीडी नसगे्रट ओढण ेयासारख्या गोष्टी टाळाव्यात. 

७. कीटकनाशकाचा वास घेण ेककवा हांगणे टाळावे.  

८. डब्यावरील पतांगीच्या आकाराचे मागलदशलक नत्रकोण ककवा नचन्ह नवचारात घेऊन फवारणीसाठी दक्षता 

घ्यावी. डब्यावरील लाल रांगाचा पनहला नत्रकोण प्राणघातक नवषारी, लाल रांगाचा दसूरा नत्रकोण अत्यांत 

नवषारी, नपवळा रांगाचा नत्रकोण फार नवषारी, ननळ्या रांगाचा पनहला नत्रकोण मध्यम नवषारी, ननळ्या 

रांगाचा दसूरा नत्रकोण ककनचत नवषारी  व नहरवा रांगाचा नत्रकोण  नवषारी असण्याची शक्यता नाही.   



९. फवारणी शक्यतोवर सकाळी ककवा सायांकाळी वारा शाांत असताना करावी वाराच्या नवरुद्ध ददशेला 

फवारणी करू नये. 

 १०. फवारणी दरम्यान नोझल बांद पडल्यास तोंडाने हवा फुां कून स्वच्छ करण्याऐवजी ब्रश ककवा तारेचा 

वापर करावा. 

 कीटकनाशक फवारणीसाठी हलॅो कोण नसेल व तन नाशक फवारणीसाठी फ्लॅट फॅन उचलच्या वापराला 

प्राथनमकता द्यावी कीटकनाशक व तन नाशक फवारणीचे पांप वेगवेगळे असावे  

११. कीटकनाशकाांचा अनववेकी व अवास्तव वापर करू नये त्यामुळे दकडींवर जगणारे नैसर्गगक शत्र ू

कीटकनाक मारले जातात तसेच पयालवरणावर नवपरीत पररणाम होतो मधमाशा वगीय कीटकाांच्या सांकेत घट 

झाल्याने परागीभवन प्रदक्रया कमी होते त्यामुळे उत्पादनात घट येते  

१२. कीटकनाशके फवारलेल्या शेतात जनावराांना कमीत कमी पांधरा ददवस चरायला सोडू नये फवारणीनांतर 

हात पाय तोंड साबणाने स्वच्छ धुऊन घ्यावेत फवारणी करताना वापरलेली पांप भाांडी इत्यादी सानहत्य नदी 

नाला तळे ककवा नवहीर जवळ धुवून आहते तसेच धुण्याकररता वापरलेल्या पाण्यामध्ये नवषारी अवशेष 

असल्यान ेपडीक जनमनीत अथवा मातीत गाडावे. 
 
 

कीटकनाशकां द्वारे नवषबाधा झाल्यास प्रथमोपचार: 

 कीटकनाशक हातळताांना सवल खबरदारी घेऊनही नवषबाधा ककवा अपघात झाल्यास रुग्णाला त्वररत 

डॉक्टर कडे न्यावे, डॉक्टराांना कीटकनाशकाचे डबे दाखवावेत जेणेकरून त्यानुसार औषधोपचार करता येते. 

१. कीटकनाशक पोटात गेल्यास पोटातील नवष बाहरे काढण्यासाठी रोग्याला उलटी यावी त्यासाठी पांधरा 

गॅ्रम मीठ ग्लासभर कोमट पाण्यातून प्यायला द्यावे.  

२. रोग्याला आधीच उलट्या येत असतील तर वरील उपाय न करता मोठ्या प्रमाणात फक्त कोमट पाणी 

पाजावे. 

३. रोगी बेशुद्ध असल्यास उलटी करण्यासाठी प्रवृत्त न करता श्वासाची गती व्यवनस्थत असल्याची खात्री 

करत राहावी. 
 

श्वसनाद्वारे नवषबाधा झाल्यास: 

 रोग्याला मोकळ्या हवेत न्यावे शक्य असल्यास कपडे बदलावे ककवा सैल करावे. श्वासोच्छवास 

तपासात राहावा गरज भासल्यास कृनत्रम स्वसोच्छवास  दहेंरटलेटरने द्यावा व ते उपलब्ध नसल्यास तोंडाने 

देत राहावा. छातीवर अनतररक्त भार देऊ नये 
 

त्वचवेर कीटकनाशक पडल्यास: 

 त्वचा आधी भरपूर पाणी व नांतर साबणाने धुवून घ्यावी. कीटकनाशक पडलेल्या भागावर इथाईल 

अल्कोहोल सोडून कीटकनाशकाचा अांश नाहीसा करावा. 



 

डोळ्यात कीटकनाशक गले्यास: 

  डोळ्याच्या पापण्या उघड्या ठेवाव्यात व डोळे स्वच्छ पाण्याने धुवावेत. साधारणतः पांधरा नमननटे 

स्वच्छ पाण्याचा प्रवाह डोळ्यात सोडून डोळे हलक्या हाताने धुवावे 

 वरील सवल उपाययोजना दरम्यान रोग्याला दधू अन्य पेय ककवा सेनडरटदह अनजबात देऊ नये 

कीटकनाशके वापरण्यापूवी ककवा वापरताना लेबल व मानहतीपत्रक व्यवनस्थत वाचावे तसेच फक्त 

रासायननक दकटक दकटकनाशकाांचा वापर न करता एकानत्मक कीड व्यवस्थापनाचा अवलांब करावा असे 

आवाहन कृषी नवज्ञान कें द्र सेलसुरा तफे करण्यात येत आह.े 

 

कीटकणाशकाांच्या नवषजन्यतेच्या श्रणेींची ओळख व नचन्ह े

 

 

 

 

 

 

 

        
 
                                          
 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

प्राणघातक नवषारी अत्यांत नवषारी फार नवषारी 

मध्यम नवषारी ककनचत नवषारी नवषारी असण्याची शक्यता नाही 



 

 

 

 

 

 

 

 


