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جيتمار دوائون زهر آهن

پيسٽيسائيڊون يا جيتمار دوائون ) ،(pesticidesاهڙا ڪيميائي مادا آهن جيڪي جيتن ،ڪـوئـن /ڪـتـريـنـدڙ
جانورن ۽ اهڙي گندگاهه کي ناس ڪرڻ الِء استعمال ڪيا وڃن ٿا جيڪي اسانجي صحت يا اسانجي فصلن کـي
نقصان پهچائين ٿا .انهن کانسواِء پيسٽيسائيڊون ٻين به ڪيترين شين جهڙوڪ :ڪارائتن ٻوٽن ۽ جيتن سمـيـت
جانورن ۽ انسانن تي پنهنجا زهريال اثر ڇڏين ۽ انهن جي موت جو سبب بڻجن ٿيون .پيسٽيسائيڊون ڪنهن هڪ
هنڌ تي استعمال ڪرڻ کانپوِء پري پري هنڌن تائين پهچي زمين ،پاڻيَء ۽ هوا کي غليظ ڪري ڇڏين ٿيون.
هن باب ۾ پيسٽيسائيڊ اصطالح مان مراد اهڙا ڪيميائي مادا آهن جيڪي پيسٽ )(pestيعني آزاريندڙ جـانـدار
کي ناس ڪرڻ الِء استعمال ڪيا وڃن ٿا .جن ۾ شامل آهن:
 جيت جڻيا ماريندڙ )(Insecticides
 گندگاهه ختم ڪندڙ )(Herbicides
 ڦنگي  /فنگس ناس ڪندڙ )(Fungicides
 ڪتريندڙ جانور ماريندڙ )(Rodenticides

آبادگار ،سدائين پيسٽيسائيڊون استعمال نٿا ڪن .ڪيترا بنا پيسٽيسائيڊن جي به جهجهو فصل حاصل ڪن ٿـا.
جيڪڏهن توهان وٽ اهڙي مکياري هجي ته توهانجيَء ۽ زمين جي صحت الِء پيسٽيسائيڊون استعمال نـه ڪـرڻ
بهتر ٿئي ٿو .ڇو ته ،پيسٽيسائيڊون ڪڏهن به بي مضر ٿي نٿيون سگهن  .پر جڏهن ڪڙمي ،آبادگار يــا ڪــو فــرد
پيسٽيسائيڊن جو استعمال ڪرڻ ضروري سمجهندو هجي تڏهن انهن جي استعمال جا ڪي اهڙا طريقا آهن جـن
رستي انهن جي هاڃيڪار اثرن کي گهٽائي وڌ ۾ وڌ ممڪن حد تائين بچاُء ڪري سگهجي ٿو.
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جيتمار دوائون ڇو ٿيون استعمال ڪيون وڃن ؟
جيتوڻيڪ جيتمار دوائون کاڌي ،پوک ،آبادگارن يا ماحول الِء صحتمند ناهن تنهـن هـونـدي بـه مـاڻـهـو انـهـن جـو
استعمال ڇو ٿا ڪن؟
عام طور تي پيسٽيسائيڊون زرعي مشينن ،آبپـاشـيَء
جي شاهي سرشتن ۽ گهٽ اُجوري تي ڪم ڪـنـدڙ
پورهيتن رستي استعـمـال ڪـيـون وڃـن ٿـيـون تـه
سرڪار به اهي رعايتي اگهن تي وڪرو ڪري ٿي ته
جيئن حاصل ٿيندڙ فصل سستي اگهـه تـي وڪـڻـي
سگهجي .پيسٽيسائـيـڊون هـر ان شـئـي کـي نـاس
ڪري ڇڏين ٿيون جيڪا فصل جي اپت گهٽائينـدڙ
يا فصل کي گهٽ دلڪش بڻائيـنـدڙ هـجـي .اهـوئـي
سبب آهي جو وڏا زرعي ادارا پـيـسـٽـيـسـائـيـڊن کـي
وڌيڪ اناج اپائڻ جي هڪ طـريـقـي طـور اسـتـعـمـال
ڪندا رهيا آهن.
عام طور تي ننڍا آباگار ،وڏن زرعي فارمـن جـي ريـس ۾
اهوئي سمجهن ٿا ته کين به پيسٽيسائيڊن جـو اسـتـعـمـال
ضرور ڪرڻ گهرجي .ائين اڄ جو آبادگار پنهنجي ڪٽنب جي پيٽ ڀرڻ جي ڪوشش ۾ اها ڳالهه وساري ويهي ٿـو
ته سڀان سندس ۽ سندس ڪٽنب جي صحت جو ڪهڙو حشر ٿي سگهي ٿو .ڇو ته ،پيسٽيسائيڊن رسـتـي فصـلـن
اپائڻ سبب انساني صحت ۽ ماحول کي وڏي قيمت ڀرڻي پوي ٿي.
استعمال جي ڪجهه وقت کانپوِء پيسٽيسائيڊ دوائون وڏو هاڃو رسائين ٿيون .ڇو ته ،سالن تائيـن ڦـوهـاري ڪـرڻ
سان پيسٽ /هاڃيڪار جيتن ۾ پيسٽيسائيڊن جي ڪيميائي مادن الِء مزا ح مت پـيـدا ٿـئـي ٿـي .ان کـانسـواِء
پيسٽيسائيڊون ڪيترن اهڙن جيتن ۽ پکين کي به ماري ڇڏين ٿيون جيڪي آزاريندڙ نٿا ٿين پر اصـل ۾ فصـلـن
کي نقصان رسائيندڙ جيتن کي ناس ڪندڙ ٿين ٿا .اهڙي صورتحال پيدا ٿيڻ سبب پيسٽيسائـيـڊون فصـلـن کـي
نقصان پهچائيندڙ جيتن کان بچائي نه ٿيون سگهن جنهن سبب فصلن جي پيداوار گهٽجي وڃي ٿي ۽ ننڍا آباگار
غربت جو شڪار ٿي وڃن ٿا .ان کان به وڌيڪ بدتر ڳالهه هيَء آهي ته هر سال ،هزارين انسان ،پسٽـيـسـائـيـڊن جـي
زهريلن اثرن سبب مري وڃن ٿا ۽ ڪيترا بيمار ٿي پون ٿا.
پيسٽيسائيڊون ٺاهيندڙ ڪمپنيون هميشه اهوئي چونديون رهن ٿيون ته ،انهن رستي آبادگار “دنيا جي پيٽ ڀرڻ” ۾
مددگار ٿين ٿا .جڏهن ته اصل ۾ اهي ڪمپنيون ،پيسٽيسائيڊن جي ديرپا اثرن کي نظرانداز ڪندي رڳو پنـهـنـجـي
مالي فائدي الِء سوچينديون رهن ٿيون .پيسٽيسائيڊون به انياَء ۽ بيمار سرشتي جو هڪ اهڙو جـزو آهـن جـيـڪـي
رڳو چند ماڻهن کي ماالمال ته باقي سڀني کي لڱو ۽ اگهو ڪنديون رهن ٿيون.

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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پيسٽيسائيڊن جا ڪيترائي قسم ٿين ٿا
پيسٽيسائيڊن جا ڪيترائي قسم ٿين ٿا جن کي مختلف ملڪن ۾ مختـلـف نـالـن سـان سـڏيـو وڃـي ٿـو .ڪـي
پيسٽيسائيڊون انتهائي خطرناڪ هجڻ سبب مٿن ڪيترن ملڪن ۾ بندش ٿئي ٿي ته ٻين مـلـڪـن ۾ عـام جـام
وڪرو ٿينديون رهن ٿيون.

پيسٽيسائيڊون مختلف صورتن ۾ ٺاهيون وڃن ٿيون :پائوڊر جي صورت ۾ جيـڪـي پـاڻـيَء سـان مـالئـي ڦـوهـارو
ڪجن ٿيون .داڻيدار ،جيڪي دز جي صورت ۾ هنيون وڃن ٿيون ،پاڻيٺ جي صورت ۾ ڦوهاري ڪرڻ الِء ،ٻجن جي
الِء تهه طور ،ڪوئن ۽ ڪتريندڙ جانورن کي مارڻ الِء گورين جي صورت ۾ .مڇر ڀڄائيندڙ ڪوائل ۽ ڪوئا مار زهـر
اهڙيون عام پيسٽيسائيڊون آهن جيڪي ڪوئن ۽ مڇر جي آزار ختم ڪرڻ الِء استعمال ڪيون وڃن ٿيون.
پيسٽيسائيڊون دٻن ،بوتلن ،باٽلين ۽ ٿيلهين وغيره ۾ وڪرو ڪيون وڃن ٿيون .اهي جن ڊرمن /ڪنٽينرن /ٿانـون
۾ اچن ٿيون انهن بجاِء ٻين شين ۾ وجهي وڪرو ڪيو وڃن ٿيون .پيسٽيسائيڊون سدائين زهريليون ٿين ٿيون پـوِء
چاهي اهي ڪهڙي به قسم جي ،ڪهڙي به روپ ۾ ۽ ڪهڙيَء به پئڪنگ ۾ ڇو نه هجي!

سمجهان ٿو ته پيسٽيسائيڊن زهر آهن تنهن هوندي بـه
مونکي ڪيلن جي باغ ۾ ڪم ڪرڻ الِء وڃڻو پوي ٿو.
ڪڏهن ڪڏهن گهر پهچندي پاڻکي بيمار محـسـوس
ڪيان ٿو .اهو مان ڪيئن سمجهان ته اهڙي بـيـمـاري
پيسٽيسائيڊن جي استعمال سبب ٿي آهي؟

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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پيسٽيسائيڊون صحت جا ڪيترائي مسئال پيدا ڪن ٿيون
جڏهن ڪو فرد ،پيسٽيسائيڊن سان الڳاپي ۾ اچي ٿو تڏهن ان سبب پيدا ٿيندڙ بيماريَء جون ڪيتريون نشـانـيـون
پيدا ٿي سگهن ٿيون .ڪيتريون نشانيون پيسٽيسائيڊن سان الڳاپي ۾ اچڻ شرط ظاهر ٿين ٿـيـون تـه ڪـيـتـريـون
ڪيترن ڪالڪن ،ڏينهن يا سال کانپوِء ظاهر ٿين ٿيون.
ڪيترا فرد پيسٽيسائيڊن سبب متاثر ته ٿين ٿا پر کين اهڙي خبر پئجي نٿي سگهي .ڌوٻي ،گند ڪچرو ڍوئـيـنـدڙ،
ريسائيڪلنگ ڪندڙ ۽ اهڙا ٻيا فرد جن جو سنئون سڌو پيسٽيسائيڊن سان الڳاپو ۽ واهپو ٿئي ٿو اهي به ايتـرائـي
خطري ۾ ٿي سگهن ٿا جيترا آباگار .کين اهڙي ڄاڻ رکڻ گهرجي ته سندن ماحول ۾ پيسٽيسائيڊون موجـود آهـن ۽
انهن الِء کين گھربل احتياط وٺڻ گهرجن جهڙا آبادگار وٺن ٿا.
پيسٽيسائيڊن جي زهر جون نشانيون:
اک جي پتليَء جو سسي ننڍڙو
ٿي وڃڻ
نڪ ۽ وات :نڪ جو وهندو رهڻ

مٿو ۽ اکيون:

مٿي جو سور ،نظر جا مسئال ،اکين جي
پتليَء جو ننڍو ٿي وڃڻ ،ڳوڙها
ٽنگون ۽ ٻانهون:

مشڪن جون ڳڍڙيون يا سور ،سيٽجڻ

معدو :سور ،دست ،اوڪارا ،الٽي

هٿ:

ننهن کي نقصان ،ساڻائي ۽ آڱرين ۾
سرسر /ڪانڊار

پيسٽيسائيڊ جي زهرجڻ جون ٻيون عام نشانيون آهـن:
موڳائپ ،ڪمزوري ،گهمڻ ۾ تڪليف ،ڌيان ڌرڻ ۾ تڪلـيـف،
بي چيني ،پريشاني ،ڀوائتا خواب ڏسڻ ۽ ننڊ جو مسئلو.

چمڙي:

خارش ،ڳاڙها نشان ،ڊٻڙ ،ڳاڙهجڻ،
ڦلوڪڻا ،ساڙو ،گهڻو پگهرجڻ

جيڪڏهن پيسٽيسائيڊون استعمال ڪندي توهانکي مٿين مان ڪوبه مسئلو پيدا ٿئي ته هڪدم اهو هـنـڌ ڇـڏي
وڃو .اتي ايترو وقت نه ترسو جو توهانجي حالت بدتر ٿي وڃي .هڪدم اسپتال يا صحت مرڪز هليا وڃو !

شديد زهرجڻ جون نشانيون:
بيهوشي ،پيشاب ۽ پيٽان ويهڻ تي ضابطو نه رهڻ،
چپن ۽ ننهن جو نيرو ٿي وڃڻ ،ڏڪڻي.

پيسٽيسائيڊ جو شديد زهر ماري سگهي ٿو
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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ٻار ۽ پيسٽيسائيڊن جو زهر
پيسٽيسائيڊون ،وڏن جي ڀيٽ ۾ ننڍن ٻارن الِء وڌيڪ خطرناڪ ٿين ٿيون .ڇاڪاڻ ته ،ٻار ننڍا ۽ واڌ ڪـنـدڙ ٿـيـن
ٿا .اهي پيسٽيسائيڊن جي ايتري مقدار سبب به بيمار ٿي سـگـهـن ٿـا جـيـتـرو وڏن الِء نـقـصـانـڪـار نـٿـو ٿـئـي.
پيسٽيسائيڊن جو جيڪو مقدار وڏن کي بيمار ڪري سگهي ٿو اهو ابهمن ۽ ننڍن ٻـارن الِء مـوت جـو ڪـارڻ ٿـي
سگهي ٿو.

ٻارن ۾ پيسٽيسائيڊن جي زهر جون نشانيون:
پيسٽيسائيڊن جو ننڍڙو وزن به ڪنهن ٻارڙي جي سکڻ ۽ واڌ ڪرڻ جي لياقت متاثر ڪري سگهي ٿـو ،مـخـتـلـف
قسمن جي ائلرجي ۽ ساهه جا اهڙا مسئال پيدا ڪري سگهي ٿو جيڪي سڄي عمر هلي سگهن ٿا.

ٻارن ۾ پيسٽيسائيڊن جي زهر جون عام نشانيون:





ساڻائي
کنگهه جا دورا
دست
ڳڍڙيون ۽ ڏڪڻي

 معدي ۾ سور
 بيهوشي
 چمڙي جا ڳاڙها نشان

ٻارن جي ڪيميائي مادن ۾ وائکي ٿيڻ جي مهينن يا سالن کانپوِء پيدا ٿيندر نشانيون:
 ائلرجي
 ساهه جا مسئال
 سکڻ ۾ تڪليف

 ڪينسر
 صحت جا ٻيا مسئال جيڪي بدتر ٿي وڃن
 آهستي واڌ

پيسٽيسائيڊن سبب ٻارن ۾ ڄائي ڄم جا نقص به پيدا ٿي سگهن ٿا (ڏسو ص.(222 .
زهريال ڪيميائي مادا ٻارن تي ڪيئن اثر ڪن ٿا (ان الِء وڌيڪ ڏسو ص.(222( .
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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ٻارن کي پيسٽيسائيڊن کان بچائڻ

ٿورو ترس ته مان ڪپڙا
مٽائي ۽ وهنجي وٺان.

 ٻارن کي پيسٽيسائيڊن کان پري رکڻ گهرجي ،ٻارن کي:
ٿانو سان کيڏڻ ،استعمال ڪـرڻ يـا انـکـي
 پيسٽيسائيڊن واري پراڻي َ
هٿ الئڻ به نه گهرجي.
 ٻنيَء تي ڪنهن به اهڙي اوزار /مشين سان کيڏڻ نه گهرجي جيڪو ڦـوهـاري
الِء استعمال ڪيو وڃي ٿو.

 اهڙي ٻني ٻاري تي وڃڻ يا اتي کيڏڻ نه گهرجي جتي پيسٽـيـسـائـيـڊ تـازي
استعمال ڪئي ويئي هجي.
وڏا ،ٻارن کي پيسٽيسائيڊن کان بچائي سگهن ٿا:






گهر ۾ داخل ٿيڻ ۽ ٻارن کي ڇهڻ کان اڳ ۾ پيسٽيسائيڊ جي اسـتـعـمـال
وقت پاتل ڪپڙا ۽ بوٽ الهي ڌوئجن ۽ هٿ ملي صاف ڪجن.
ٻارن جا ڪپڙا ،والدين جي ڪپڙن کان الڳ ڪري ڌوئجن.
هر هڪ کي ميوو ۽ سايون ڀاڄيون چڱيَء طرح سان ڌوئي صاف ڪري کائڻ گهرجن.
گهر ۾ پيسٽيسائيڊن جي استعمال ڪرڻ کان پاسو ڪجي ،خاص طور تي بند گهرن ۾.
پيسٽيسائيڊن وارا دٻا ،ڪنستر ،اوزار ۽ مشينون وغيره ٻارن جي پهچ کان پري رکجن.

هڪ ڳوٺ جي پيسٽيسائيڊ زهر خالف مهم
ڪيراال ،انڊيا جي هڪ ڳوٺ پادَري )(Padreجا رهواسي هميشه اهو ئي سمجهندا هيا ته کيـن ڪـنـهـن جـي
پـِـٽ لڳل آهي .ڇاڪاڻ ته ،نوجوان سدائين صحت جي ڪنهن نه ڪنهن مسئلي جهڙوڪ :مر گ هيَء ،دمـاغـي
بيماري ۽ ڪينسر وغيره ۾ مبتال رهندا هيا ۽ جهڙيَء طرح سان کين واڌ ڪرڻ گهربي هئي اهـڙي طـرح سـان
واڌ ڪري نه سگهندا هيا .ڪيتريون عوتون ته ٻار به پيدا ڪري نه سگهنديون هـيـون ،جـيـڪـڏهـن کـيـن ٻـار
ڄمندا به هيا ته ٻانهن ۽ ٽنگن بنا .پٽن پاراتن کانسواِء اهڙين بيمارين ٿيڻ جو ٻيو ڪهڙو سبب ٿي سگهيو ٿي؟
پادَري ڳوٺ ،کاڄن جي شاندار پوک سبب مشهور هو .ڪي سال اڳ کاڄن جـي پـوکـي ڪـرائـيـنـدڙ مـالـڪ
ڪمپنيَء ان تي هڪ پيسٽيسائيڊ نالي اينڊوسلفان )(Endosulfanجو ڦوهارو ڪرايو هو .ڦوهاري ڪـرائـڻ
کانپوِء ڳوٺاڻن ڏٺو ته ان عالئقي مان مکيون ،ڏيڏر ۽ مڇي وغيره گم ٿي ويون .گـهـڻـن مـاڻـهـن
سمجهيو ٿي ته ان جو سبب اينڊوسلفان آهي ،پر هو اها ڳالهه ثابت ڪري نٿي سگهيا.
شري پادري ،جيڪو اتان جو هڪ مقامي آبادگار ۽ صحافي هو تنهن ڏٺو ته سندس جـانـورن
کي پيدا ٿيندڙ ڦر ،ناقص ٽنگن سان ڄمن ٿا .جيئن ته سندس فارم ويجهو اينڊوسلـفـان جـو
ڪيترا دفعا ڦوهارو ڪيو ويو هو تنهنڪري هو سدائين ان ويچار ۾ رهندو هو تـه ڦـرن جـي
پيدائشي نقص جو سبب پيسٽيسائيڊون هونديون .شري پادري هڪ ڊاڪـٽـر سـان
اها ڳالهه ڪئي .جنهن ساڳئي قسم جا مسئال ماڻهن ۾ ڏٺا هيا .ان سلسلي ۾ هـن
سڄي انڊيا جي ماڻهن کي لکيو .موٽ ۾ کين خبر پيئي ته هنن ان قسم جي جـن
به مسئلن جو مشاهدو ڪيو هو اهي سڀ اينڊوسلفان سبب پيدا ٿيا آهن.
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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ٻين ڪيترين تنظيمن جڏهن اتي اچي صورتحال جو مشاهدو ڪيو ته هنن به شري پادري ۽ ڊاڪٽر جي ڳالـهـه
جي تائيد ڪئي .ائين اها ڳالهه پکڙبي ويئي ته ماڻهن جي صحت جي تباهي جو سبب اينڊوسلفان آهي.
ڳوٺاڻن پالنٽيشن آفيسن ) (plantation officesوٽ گڏ ٿي مطالبو ڪيو ته دوا جو ڦوهـارو ڪـرڻ هـڪـدم
بند ڪيو وڃي .پالنٽيشن آفيسرن ،پيسٽيسائيڊ ٺاهيندڙ ڪارخاني ۽ ڪن مقامي اختيارين ،ان ڳالهـه کـي رد
ڪيو ته صحت جا اهي مسئال اينڊوسلفان سبب پيدا ٿيا آهن .پوليس گهرائي احتجاج ختم ڪرايو ويو.
ترت ئي مقامي پريس ۽ ٽي وي اهڙيون خبرون ڏيڻ شروع ڪيون ته ستت ئي سڄيَء انڊيا ۽ دنيا جي ماڻهن کي
خبر پئجي ويئي ته صحت جا اهڙا مسئال اينڊوسلفان سبـب پـيـدا ٿـيـا آهـن .وفـاقـي سـرڪـار ،ڪـيـراال ۾
اينڊوسلفان جي استعمال تي بندش هڻي ڇڏي.
جڏهن ته ،پيسٽيسائيڊ ٺاهيندڙ ڪمپني پوِء به اهو دليل ڏيندي رهي ته اينڊوسلفان هاڃيڪار ناهي .ڪمپنـيَء
ڊاڪٽرن ۽ سائنسدانن کي خرچي پاڻي ڪرائي کانئن اهو چورايو ته ،اتي جي پيدا ٿيندڙ صحت جي مسـئـلـن
جو اينڊوسلفان سان ڪوبه الڳاپو ناهي .پيسٽيسائيڊ ٺاهيندڙ ڪمپني جي دٻاَء سبب جلـد ئـي بـنـدش خـتـم
ڪئي ويئي ۽ پادري ۾ وري پوک تي اينڊوسلفان جو ڦوهارو ڪرڻ شروع ٿي ويو.
ان عالئقي جي آبادگارن ،ڊاڪٽرن ۽ ڳوٺاڻن سرڪار کان گهر ڪئي ته هن مسئلي جو اڀياس ڪـرايـو وڃـي.
نيٺ سرڪار پادري ڳوٺ جي رهواسين سان سهمت ٿي ته :اينڊوسلفان هڪ موتمار زهـر آهـي .هـڪ قـانـون
منظور ڪري ان هيٺ ،انڊيا جي هن عالئقي ۾ اينڊوسلفان جي استعمال تي هميشه الِء بندش هنئي ويئي.
جڏهن ته ٻين ڪيترن ملڪن سميت انڊيا جي ٻين حصن ۾ اڃان به اينڊوسلفان جو ڦوهارو ڪـيـو وڃـي ٿـو.
قانون چوي ٿو ته ،اهو ڪن هنڌن تي زهر آهي .جڏهن ته ،ٻين هنڌن تـي هـاڃـيـڪـار نـٿـو سـمـجـهـيـو وڃـي.
اينڊوسلفان جهڙن زهرن تي رڳو تڏهن ئي بندش پئجي سگهجي ٿي جڏهن سڀ ماڻهو مڙي مٺ ٿي اهڙن زهرن
ٺاهيندڙ ڪارخانن ۽ سرڪار تي تبديلي آڻڻ الِء دٻاُء وجهن.

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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پيسٽيسائيڊ زهر جو عالج:
ٻين ڪيترن زهريلن ڪيميائي مادن جيان ،پيسٽيسائيڊ به مختلف طريقن سان ماڻهن کي زهر ڪري سگهن ٿا:
چمڙيَء ۽ اکين رستي ،وات رستي ،يا هوا رستي .هر قسم جي زهر جو مختلف عالج ڪرڻو پوي ٿو.

جڏهن پيسٽيسائيڊون چمڙيَء کي لڳي پون:

چمڙيَء رستي جسم ۾ داخل ٿيندڙ پيسٽيسائيڊ زهر جي پهرئين نشاني ،چمڙيَء جـا ڳـاڙهـا
نشان ۽ خارش ٿيڻ آهي .جيئن ته چمڙيَء جون اهڙيون تڪليفون ٻين ڪيتريـن شـيـن
سبب پڻ پيدا ٿي سگهن ٿيون جهڙوڪ :ڪن ٻوٽن کي ڇهڻ سان انهن جو پيدا ٿـيـنـدڙ
ردعمل ،جيتن جا چڪ ،انفيڪشن يا ائلرجي تنهنڪري اهو ٻڌائڻ ڏکيو ٿـئـي ٿـو تـه
اهڙي تڪليف پيسٽيسائيڊن سبب پيـدا ٿـي آهـي يـا ڪـنـهـن ٻـئـي سـبـب .ٻـيـن
ڪارڪنن سان ڳالهه ڪري ڏسو ته توهان جنهن فصل جو ڪم ڪيو ٿا اهو به هن قسم جو مسئلو ته پيدا نٿو ڪـري.
جيڪڏهن توهان ڪنهن پيسٽيسائيڊ جو استعمال ڪندڙ آهيو ۽ ان سبب اوچتو چمڙي تي ڳاڙها نشان پيدا ٿي پـون
ٿا تڏهن اهڙين حالتن ۾ هميشه بهتر اهو سمجهي عالج ڪجي ڄڻ ته اهي پيسٽيسائيڊن سبب پيدا ٿيا آهن.
عــالج:
 جڏهن توهان يا ڪنهن ٻئي کي جسم تي پيسٽيسائيڊون لڳي پون:
 جنهن ڪپڙي يا ڪپڙن تي پيسٽيسائيڊ لڳي /هارجي پيئـي هـجـي هـڪـدم
اهي الهي ڇڏيو.
 جيترو جلد ممڪن ٿي سگهي صابڻ ۽ ٿڌي پاڻيَء سان چمـڙيَء تـان
اهو پيسٽيسائيڊ ڌوئي ڇڏيو.
 جيڪڏهن اک کي لڳو /منجهس هليو ويو هجي ته صاف پاڻيَء سـان
 25منٽن تائين اک کي ڌوئيندا رهو.
جيڪڏهن پيسٽيسائيڊ سبب اک سڙي پيئي آهي:
 ان حصي کي ٿڌي پاڻيَء سان سٺيَء طرح ڌوئو.
 سڙيل حصي سان چنبڙي پيل ڪنهن به شئي کي نه هٽايو.
مک يا مکڻ وغيره نه هڻو.
 ڪنهن به قسم جو لوشن ،سڻڀُ ،
 ڦلوڪڻا نه ڦيهو.
 لڙڪي پيل چمڙي نه ڪٽيو.
 ان حصي کي اسٽرالئيز پٽي (ملي سگهي ته) سان ڍڪي ڇڏيو
 جيڪڏهن سور برقرار رهي ته طبي مدد حاصل ڪريو! ان سان گڏ پيسٽيسائيڊ جي دٻــي
تي لڳل چٽڪي يا پيسٽيسائيڊ جو نالو به پاڻ سان گڏ ڊاڪٽر/هيلٿ سينٽر کڻي وڃو.
پيسٽيسائيڊ توهانجي چمڙيَء ،وارن ۽ ڪپڙن ۾ به موجود ٿي سگهي ٿي .ممڪن آهي ته اها توهان ڏسي يا سنگهـي
نه سگهندا هجو .هر دفعي جي پيسٽيسائيڊ استعمال ڪرڻ کانپوِء هميشه صابڻ سان وهنجي ڇڏيو.
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت

باب :22 .پيسٽيسائيڊس (جيتمار دوائون) زهر آهن

257

جڏهن پيسٽيسائيڊون ڳهي وڃجن
جڏهن ٻنيَء تي پيسٽيسائيڊن جي استعمال دوران کاڌو ،پيتو يا سگريٽ ڇڪيو وڃي يـا اهـڙو
پاڻي پيتو وڃي جيڪو پيسٽيسائيڊن سبب ڪنو ٿي ويو هجي تڏهن پيسٽيسائـيـڊون پـيـٽ ۾
هليون وڃن ٿيون .ٻار ،خاص طور تي جڏهن اهي دٻن ۾ رکيل هجن ۽ اهڙا دٻا کاڌي جي شين رکـڻ
الِء استعمال ڪجن يا اهي کليل ۽ هيٺ زمين تي رکي ڇڏجن.تڏهن پي يا کائي وڃن ٿا.
عـالج:
جڏهن ڪو پيسٽيسائيڊ ڳهي /پي ويو هجي:
 جيڪڏهن اهڙو فرد بيهوش ٿي ويو آهي ته کيس پاسي ڀر سمهاري ڇڏيو ۽ پڪ ڪـريـو تـه هـو
ساهه کڻي رهيو آهي.
 جيڪڏهن اهڙو فرد ساهه نه کڻي رهيو آهي ته هڪدم وات سـان وات مـالئـي سـاهـه
کڻايوس .وات سان وات مالئي ساهه کڻائڻ سان توهان به ان پيسٽيسائيـڊ سـبـب
جيتمار دوائن جي
ڦوهاري ڪيل کاڌي کائڻ
متاثر ٿي سگهو ٿا تنهنڪري ساهه کڻائڻ (ڏسو ص )552 .شروع ڪرڻ کان اڳ
سان توهان اڳتي هلي
۾ پنهنجي وات کي مکوٽي ) ،(pocket maskڪپڙي ٽڪر يا ٿلهيَء پالسـٽـڪ
بيمار ٿي سگهو ٿا .
ٽڪري جنهن جي وچ ۾ هڪ سوراخ ڪجي ڍڪي ڇڏجي.
 ڏسو ته پيسٽيسائيڊ جو دٻو ڪهڙو آهي ۽ مٿس لڳل چٽڪيَء تي ڪهڙو نـالـو لـکـيـل
آهي .لڳل چٽڪيَء مان خبر پئجي سگهندي ته آيا ان فرد کي زهر ڪڍڻ الِء الٽي ڪرائڻي آهي يا نه.
 جيڪڏهن اهڙو فرد پي سگهڻ جو ست رکي ٿو ته کيس جهجهو صاف پاڻي پياريو.
 طبي مدد حاصل ڪريو  :جيڪڏهن طبي مدد ملي سگهي ته هميشه پيسٽيسائيڊ جي چٽڪي يا انجو نالو به
پاڻ سان کڻي وڃو.
جيڪڏهن چٽڪيَء تي الٽيَء نه ڪرائڻ الِء چيل آهي ته نه ڪرايو  :ڪابه اهڙي پيسٽيسائيڊ جنهن ۾ پــيــٽــرول،
گاسليٽ ،زائلين يا اهڙي ڪا ٻي پئٽرولي پاڻيٺ موجود هجي ۽ پيتي ويئي هجي تڏهن الٽي نه ڪرائـڻ گـهـرجـي.
الٽي ڪرائڻ سان اهڙي حالت بدتر ٿي وڃي ٿي .ساڳئي طرح سان ڪنهن به بيهوش ،وائڙي ٿي ويل يا خراب طرح
سان ڏڪندڙ فرد کي الٽي نه ڪرائجي.
جيڪڏهن توهانکي پڪ آهي ته الٽي ڪرائڻ صحيح آهي ته اهڙي فرد کي:
 هڪ گالس گهڻو چهرو پاڻي پياريو يا
 2 وڏا چمچا ولجاڻ ) ،(celeryتلسي )(basilيا اهڙي ڪـا ٻـي
مقامي جڙي ٻوٽي گهوٽي پياريوس .ان کانپوِء  2يا  2گالس گـرم
پاڻي پياريوس.
 اهڙي فرد کي چرپر به ڪرائيندا رهو.
 ان سان کيس جلد الٽي ڪرڻ ۾ مدد ملندي.
الٽي ڪرائڻ کانپوِء کيس پيٺل ڪوئلو پيارڻ سان ،معدي ۾ باقي
رهجي ويل زهر به جذب ٿي ويندو (ڏسو ايندڙ ص).
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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اڌ ڪوپ ائڪٽيويٽيڊ ڪوئلو يا تمام سنهي پيٺل ڪوئلي جو
هڪ وڏو چمچو ،پاڻي جي هڪ وڏي گالس ۾ مالئي
پياريوس.
ڪوئلي جو پائوڊر ڪنهن سڙيل ڪاٺيَء يا سڙيل مانيَء
مان به ٺاهي سگهجي ٿو جيڪو پڻ ڪارائتو ثابت ٿئي ٿو.
ڪوئلي جو ٻورو ( )briquettesبنهه استعمال نه ڪرڻ
گهرجي جو اهو انتهائي زهريلو ثابت ٿي سگهي ٿو!
اهڙي فرد جي قي ڪرڻ کانپوِء يا نه به ڪندو هجي تـڏهـن بـه
کيس ڊاڪٽر ڏانهن نيندي ،زهر جي وگهر کي هيٺين پاڻيٺ پيـارڻ
سان گهٽائي سگهجي ٿو:
 هڪ انڊي جي ڪچي سفيدي يا .ڳائي کير جو هڪ گالس پيئڻ.
کير پيئڻ سان پيسٽيسائيڊ جي زهر کان بچاَء نٿو ٿئي پر اهو زهر جي وگهر کي گهٽائي
ڇڏي ٿو.
جيڪڏهن ڪو فرد پيسٽيسائيڊ پي ويو هجي ۽ پيٽ ۾ شديد سور نه ٿيندو هجـي تـه سار ب ي ٽال ) )sorbitolيـا
مئگنيشيم هيڊروآڪسائيڊ /ملڪ آف مگنيشيا ( )magnesium hydroxideپي سگهي ٿو .اهـڙيـن دوائـن
پيئڻ سان دست ٿين ٿا جن رستي زهر کي جسم کي خارج ٿيڻ ۾ مدد ملي ٿي.
ايٽروپين )(Atropineڪڏهن استعمال ڪجي:
ايٽروپين دوا ،ڪن قسمن جي پيسٽيسائيڊن جن کي آرگئنوفاسفئٽس )(organophosphatesيا ڪاربامئ ٽس
)(carbamatesسڏجي تن جي عالج الِء ڪتب اچي ٿي .جيڪڏهن پيسٽيسائيڊ جي دٻي تي لڳل چٽـڪـي تـي
ايٽروپين استعمال ڪرڻ الِء چيل آهي يا لکـيـل آهـي تـه اهـا پـيـسـٽـيـسـائـيـڊ “ڪـولـيـنـيـسـٽـيـرئـز ِانـهِـبـٽـر”
)(cholinesterase inhibitorآهي تڏهن ايٽروپين جو ڏسيل هدايتـن مـطـابـت اسـتـعـمـال ڪـجـي ،پـر جـي
چٽڪيَء تي ايٽروپين جي استعمال جو ذڪر ڪيل ناهي ته استعمال نه ڪجي.
ايٽروپين رڳو آرگئنوفاسفئيٽ يا ڪاربامئٽ زهرن الِء استعمال ڪجي.
ايٽروپين ،پيسٽيسائيڊ جي زهر کي روڪي نٿي پر زهر جي اثر پيدا ٿيڻ ۾ دير وجهرائي ٿي .جڏهن ته ،ڦوهاري ڪرڻ کان اڳ
۾ ڪڏهن به ايٽروپين استعمال نه ڪرڻ گهرجي.
اهم ڳالهه :پيسٽيسائيڊ زهرن جي حالت ۾ هيٺيون دوائون ڪڏهن به ڏيڻ نه گهرجن:
ننڊ ڪرائيندڙ ) ،(sedativesمورفين ) ،(morphineباربيٽوريٽ ) ،(barbituratesفينوٿايزين
) ،(phenothiazinesامينافلن )(aminophyllineيا ڪا به
اهڙي دوا جيڪا ساهه سرشتي جو ڪم گهٽائيندڙ يا ڍلو
ڪندڙ هجي ڇاڪاڻ ته ،اهڙيون دوائون ،ان فرد جو ساهه
سرشتو مڪمل طور تي بند ڪري سگهن ٿيون.
هر اهڙي زمين يا ٻني ٻارو جتي پيسٽيسائيڊون استعمال ڪجن ٿيون
اتي هنگامي حالتن الِء دوائن جي پيتيَء ضرور رکڻ گهرجي ته جيئن،
زهرجڻ جي حالت ۾ اهي استعمال ڪري سگهجن .اهڙي هنگامي حالت ۾ استعمال الِء پيتيَء
۾ ڇا ڇا هجڻ گهرجي ،ان الِء ڏسو ص522 .
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جڏهن پيسٽيسائيڊون ساهه رستي جسم ۾ داخل ٿي وڃن
پيسٽيسائيڊون هوا ۾ خارج ٿيڻ سان اسان نڪ ۽ وات رستي ساهه سان
جسم ۾ پهچايون ٿا .ڦـڦـڙن ۾ پهچڻ کانپوِء هڪدم رت ۾ داخل ٿي
پنهنجو زهر سڄي جسم ۾ پکيڙي ڇڏين ٿيون.
جيئن ته ڪن قسمن جون پيسٽيسائيڊون
بي بوِء ٿين ٿيون تنهنڪري عام طور تي
انهن جو هوا ۾ هجڻ محسوس ڪري نه
سگهبو آهي .اهڙيون ڪيتريون هوا رستي
پکڙجندڙ پيسٽيسائيڊون آهن :واسجندڙ
) ،(fumigantsڌُوپجندڙ ) ،(aerosolsڌنڌجندڙ ) ،(foggersدونهجندڙ ) ،(smoke bombsجيت ڦاسائيندڙ
پٽيون ) ،(pest stripڦوهارجندڙ )(sprays۽ ڦوهاري ڪيل دوا جي باقيات .ساڳيَء طرح سان پيسٽيسائيڊ دز
تڏهن پڻ ساهه رستي داخل ٿي سگهي ٿي جڏهن اها ڪنهن گدام ۾ رکيل هجي ،ڪنهن بند هنڌ جهڙوڪ گرين
هائوس ۾ استعمال ڪئي ويندي هجي يا جڏهن ٻني ٻاريَء تي نيندي ويندي هجي.

جيڪڏهن سمجهو ٿا ته توهان ،پيسٽيسائيڊ ۾ ساهه کڻي ويٺا آهيو تـه هـڪـدم
اهڙي هنڌ تان پري هليا وڃو! ايترو انتظار نه ڪريو جو توهان پنهنجـي حـالـت
بدتر ٿيندي محسوس ڪريو.
عــالج:
جيڪڏهن توهان يا ڪنهن ٻئي فرد پيسٽيسائيڊن واريَء هوا ۾ ساهه کنيو هجي ته:
 اهڙي فرد کي هڪدم اهڙي هنڌ تان جتي هن زهر ۾ ساهه کنيو آهي ،خاص
طور تي جيڪڏهن اهڙو هنڌ بند آهي نڪري وڃڻ گهرجي.
 کيس تازي هوا ۾ ساهه کڻڻ گهرجي.
جيڪڏهن شڪ هجي ته ان هنڌ
 لباس ڍلو ڪري ڇڏجي ته جيئن ساهه کڻڻ ۾ سهولت ٿئي.
تان هليا وڃو !
 منڍي ۽ ڪلها مٿي ڪري ويهجي.
 جيڪڏهن اهڙو فرد بيهوش ٿي ويو هجي ته کيس پاسيرو سمهاري ڏسي پڪ ڪجي ته سندس سـاهـه کـڻـڻ ۾
روڪ يا رخنو ته نه پئجي رهيو آهي.
طبي مدد حاصل ڪجي .ان الِء پيسٽيسائيڊ جي دٻي /بوتل تي لڳل چٽڪي الهي يا نالو لکــي
ساڻ کڻي وڃجي.
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بحث الِء تصوير :پيسٽيسائيڊون جسم ۾ ڪيئن داخل ٿين ٿيون؟

بحث الِء سوال:





هن ماڻهوَء کي ان طريقي سان ڪم ڪرڻ سبب کيس ڪـيـئـن ڇـيـهـو رسـي
سگهي ٿو؟
هو پاڻ کي بچائڻ الِء ڇا ڪري سگهي ٿو؟
سندس اهڙن ڪمن سبب ٻيون ڪهڙيون شيون متاثر ٿي سگهن ٿيون؟
اهي ڪجهه اهڙا سبب آهن جو هو پاڻ کي بچائڻ الِء هر ممڪن اپاَء وٺـي نـٿـو
سگهي؟
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پيسٽيسائيڊن جا صحت تي پوندڙ ديرپا اثـر
ڪيترين پيسٽيسائيڊن جو زهريلو اثر انهن سان هفتن ،مهينن يا سالن تائين الڳاپي ۾ رهڻ کانپوِء پيدا ٿئي ٿو پـر
نه ڪي انهن جي هڪ ڀيري استعمال ڪرڻ سان .اهو به ممڪن ٿي سگهي ٿو ته ،اهڙو فرد پيسٽيسائيڊن جـي زهـر
سبب ڪيترن سالن کانپوِء بيمار ٿي پوي .بالغ فرد پيسٽيسائيڊن سان الڳاپي ۾ رهڻ جي  22 ،22 ،22 ،5سـالـن يـا
اڃان به وڌيڪ وقت کانپوِء بيمار ٿي سگهن ٿا .جڏهن ته ،بيماري ڪيتري گهڻي وقت کانپوِء ظاهر ٿئـي ٿـي انـجـو
مدار ڪيترين ڳالهين تي ٿئي ٿو (ڏسو ص .)222 .عام طور تي ٻارڙن جي حالت ۾ گهٽ عرصو لڳي ٿو .ابـهـمـن ۾
پيسٽيسائيڊن سبب ٿيندڙ بيماري سندن ڄمڻ کان اڳ ،ماُء جي ڳورهارپ دوران پيسٽيسائيڊن سان الڳاپي ۾ رهـڻ
سبب به شروع ٿي سگهي ٿي.
جڏهن ڪو فرد ،ڊگهي عرصي تائين پيسٽيسائيڊن سان الڳاپي ۾ رهي ٿو تڏهن سندس بيمار ٿيڻ جي حالت ۾ اهـو
ٻڌائڻ ڏکيو ٿئي ٿو ته اهي مسئال پيسٽيسائيڊن سبب پيدا ٿيا آهن .پيسٽيسائيڊن سان ڊگهي عرصي تائين الڳـاپـي
۾ رهڻ سبب ڊگهي مدي وارا مسئال جهڙوڪ :ڪينسر ،پيدائشي سرشتي ،جيري ،دماغ ۽ جسم جي ٻين حصن کـي
ڇيهو رسي سگهي ٿو.
ڪيترن ماڻهن ۾ پيسٽيسائيڊن جا ڪيترا پيدا ٿيندڙ ديرپا اثر مشڪل سان ڏسي سگهجن ٿا .ڇاڪاڻ ته ،ٻـنـيـن
ٻارن ۾ اهڙا ماڻهو قسمين قسمين ڪيميائي مادن سان الڳاپي ۾ رهن ٿا ۽ اهي پوکي راهي جي ڪم ڪار الِء هـڪ
هنڌان ٻئي هنڌ جايون به مٽائيندا رهن ٿا.
جڏهن ماڻهن کي ڪينسر ۽ ٻيون بيماريون ٿي پون ٿيون تڏهن ڊاڪٽر اهو به چئي سگهن ٿا ته اهڙي بيماري اتفـا
سان ٿي پئي آهي يا اهي مسئال پيسٽيسائيڊن بجاِء ٻين سببن ڪري پيدا ٿيا آهن يا غالظت سبب .هـو اسـانـکـي
اهو به چئي سگهن ٿا ته ان الِء اسان پيسٽيسائيڊن يا ٻين زهريلن ڪيميائي مادن تي ڏوهه ڏئي نٿا سگـهـون .ورلـي،
پيسٽيسائيڊون وڪڻندڙ ۽ انهن جي مشهوري ڪندڙ اهڙين ڳالهين بابت ڪوڙ ڳالهائين ٿا .ڇاڪاڻ ته ،اهي ٻـيـن
ماڻهن جي صحت جي مسئلن جي ذميواري کڻڻ نٿا چاهين .هو ،اهڙيون ڳالهيون ان سبب ڪن ٿا جـو هـڪ اهـڙي
بيماري ،جيڪا پيدا ٿيڻ ۾ ايترو گهڻو وقت وٺي ٿي ان الِء اهو ثابت ڪري سگهڻ نامڪن ٿئي ٿو تـه اهـا ڪـنـهـن
مخصوص پيسٽيسائيڊ يا اهڙي ڪنهن ٻئي زهريلي ڪيميائي مادي سبب پيدا ٿي هوندي.

ُجوان ڪيلن جي باغ ۾ ڪم ڪندو هيو...

 ...ڏهن سالن کانپوِء کيس ڪينسر ٿي پئي
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پيسٽيسائيڊن سبب ٿيندڙ ديرپا بيمارين جون نشانيون
پيسٽيسائيڊ ۽ ٻيا زهريال مادا ڪيترن قسمن جون ديرپا بيماريون پيدا ڪري سگهن ٿا .اهڙين سنگيـن بـيـمـاريـن
جون ڪجهه نشانيون آهن :وزن گهٽجڻ ،الڳيتي ڪمزوري ،مسلسل رهندڙ کنگهه يا کنگهـڻ سـان رت اچـڻ ،ڦـٽ
جيڪي ڇٽي نه سگهن ،هٿن ۽ پيرن ۾ حـِـس محسوس نه ٿيڻ ،وزن برقرار رکي نه سگهڻ ،نظر گهٽجڻ ،دل جو دهڪو
تمام تيز يا تمام آهستي ،هڪدم موڊ مٽجي وڃڻ ،وائڙائپ ،يادگيرو نه رهـڻ ۽ ڪـنـهـن ڳـالـهـه تـي ڌيـان ڏيـڻ ۾
تڪليف ٿيڻ.
جيڪڏهن توهانکي اهڙي ڪا نشاني پيدا ٿئي ته ان جي پنهنجي ڊاڪٽر يا هـيـلـٿ ورڪـر سـان ضـرور ڳـالـهـه
ڪريو ۽ ممڪن ٿي سگهي ته کيس ٻڌايو ته ڪهڙين پيسٽيسائيڊن سان ۽ ڪيئن الڳاپي ۾ رهيا آهيو.

پيسٽيسائيڊن سبب ٿيندڙ ديرپا بيمارين جون ڪجهه نشانيون
ڦـڦـڙن جي تباهي  :پيسٽيسائيڊن ۾ وائکي رهندڙ کي اهڙي کنگهه ٿي سگهي ٿي جيڪا ڇڏڻ جو
نالو ئي نه وٺي يا کيس سدائين سيني جي جڪڙيل رهڻ جو احساس رهيٿو .اهي برنڪـائـيـٽـس،
دم يا ڪن ٻين ڦـڦـڙي بيمارين جون نشانيون به ٿي سگهن ٿيون .گهڻي عرصي کانوٺي ڦـڦـڙن کـي
ٿيندڙ نقصان اڳتي هلي ڪينسر ۾ ظاهر ٿئي ٿو .جيڪڏهن توهانکي ڦـڦـڙن جي تـبـاهـيَء جـي
اهڙي ڪا نشاني پيدا ٿي آهي ته تماڪ ڇڪڻ ڇڏي ڏيو! تماڪ ڇـڪـڻ سـان ڦــڦـــڙي بـيـمـاري
سنگين ٿي وڃي ٿي.
ڪينسر  :پيسٽيسائيڊن ۾ وائکي رهندڙ فردن کي ،ٻين جي ڀيٽ ۾ ڪينسر ٿيڻ جو وڌيڪ امڪان
رهي ٿو .انجو هروڀرو اهو مطلب به ناهي ته جيڪڏهن توهان ،پيسٽيسائيڊن جو ڪم ڪندا رهندو ته
توهانکي ڪينسر ٿي پوندي .پر انجو مطلب هي آهي ته ،پيسٽيسائيڊن سان ڪم ڪندي رهڻ سـان
ڪينسر ٿيڻ جو وڌ ۾ وڌ خطرو ٿئي ٿو ( ڪينسر بابت وڌيڪ معلومات الِء ڏسو ص.(222 .
سوين قسمن جون پيسٽيسائيڊون ۽ انهن جا وکر ڪينسر پيدا ڪن ٿا .جڏهن ته ،اڃان ڪيـتـريـن
پيسٽيسائيڊن جي سائنسي ڇنڊڇاڻ ٿيڻي آهي .پيسٽيسائيڊن سبب وڌ ۾ وڌ ٿيندڙ ڪـيـنـسـرون آهـن :رت جـي
ڪينسر يا ليوڪيميا ) ،(leukemiaنان -هاجڪنس لمفوما )(non-Hodgkin’s lymphoma۽ دماغ جي.
جيري جي تباهي :جيري جو ڪم رت صاف ڪرڻ ۽ جسم کي زهريلن مادن کان
بچائڻ آهي .جيئن ته پيسٽيسائيڊون تمام طاقتور زهر ٿين ٿا تنهنڪري ورلي ،جـيـرو
انهن جو اڪالُء ڪري نٿو سگهي .تنهنڪري سنگين زهرجڻ سبب جيرو به سنـگـيـن
طرح سان تباهه ٿي وڃي ٿو خاص طور تي جڏهن ،ڪيترن مهينن يـا سـالـن تـائـيـن
پيسٽيسائيڊن جو ڪم ڪيو ويو هجي.

جيئن ته شراب جيري کي
تباهه ڪري سگهي ٿو ...

زهريلي هيپئٽائيٽس  :جيري جي هيَء بيماري پيسٽيسائيڊن سبب ٿي پوي
ٿي .زهريلي هيپئٽائيٽس سبب اوڪارا ،الٽيون ۽ بخار ،چمڙيَء جي پيلجڻ
سميت جگر به تباهه ٿي سگهي ٿو.
تنتي سرشتي جي تباهي  :پيسٽيسائيڊون دماغ ۽ تنتون /اعصاب به تباهــه
ڪن ٿيون .جيڪڏهن ڊگهي عرصي تائين پيسٽيسائيڊن ۾ وائکو رهجي تـه
...ان سبب شراب پيئڻ سان
يادگيرو ختم ،پريشاني ،موڊ جو مٽبو رهڻ ۽ ڪنهن ڳالهه تـي ڌيـان ڏيـئـي
پيسٽيسائيڊن جو اثر بدتر ٿي وڃي ٿو
سگھڻ ۾ تڪليف ٿئي ٿي.
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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اميون سرشتي جي تباهي  :ڪن قسمن جون پيسٽيسائيڊون اميون سرشتي کي جنهن جو ڪم جسم جو بيمارين
کان بچاُء ڪرڻ آهي هيڻو ڪري ڇڏين ٿيون .جڏهن اڻڀي ٽڪر کائيندي رهڻ ،پيـسـٽـيـسـائـيـڊن يـا ايـ آِء وي
جهڙين بيمارين سبب اميون سرشتو هيڻو ٿي وڃي ٿو تڏهن نه رڳو مختلف قسمن جون ائلرجيون ۽ بيماريون جهٽ
ٿي پون ٿيون ته ڪنهن به معمولي بيماريَء جو عالج به ٿي نٿو سگهي.

پيسٽيسائيڊن جا جنمي صحت تي اثر
پيسٽيسائيڊن جا جنمي /پيدائشي صحت ( )reproductive healthتي ڪيترا اهـڙا اثـر
پوندا رهن ٿا جهڙا ٻين زهريلين ڪيميائي مادن جا ٿين ٿا .اهڙن اثرن سبب ماڻهن ۾ ٻارن ڄڻڻ
جي لياقت متاثر ٿي وڃي ٿي يا ڄمندڙ ٻارڙا صحتمند طريقي سان واڌ ڪري نٿا سگهن.
ڪيميائي مادا ،ڪنهن به عورت جي جسم ۾ داخل ٿي اڳتي هلي سندس ٿڃ ( ُڍڪ) ۾ ظـاهـر
ٿين ٿا .سڄيَء دنيا ۾ ايترن گهڻن قسمن جا پيسٽيسـائـيـڊ اسـتـعـمـال ٿـيـن ٿـا جـو اهـڙيـون
ٿڃ بي مثال آهي
ڪيتريون مائر جن جو ڪڏهن به ڪنهن پيسٽيسائيڊ سان واهپو نه رهيو آهي تن جي به ٿـڃ
۾ ڪي زهريال ڪيميائي مادا ڏٺا ويا آهن .پر جي توهان سمجهون ٿا ته توهانجي ٿڃ ۾ ڪي پيسٽيسائيڊون موجود
ٿي سگهن ٿيون ته اهڙين حالتن ۾ پڻ ٿڃ ڌارائڻ جا ايترا زبردست فائدا ٿين ٿا جيڪي ڪنهن به پيسٽيسائيڊ جـي
ممڪن هاڃي کان وڌيڪ ٿين ٿا .ٿڃ ،ڪنهن به ٻار جي صحت ۽ طاقتور واڌ الِء هڪ بهترين غذا ٿئي ٿي.

پيسٽيسائيڊن جا جنمي صحت تي پوندڙ ڪجهه اثـر آهن:
سنڍائپ ) :(sterilityسڄيَء دنيا جا ڪيترائي پوکي ڪندڙ مرد ،ڪن قسمن جي پيسٽيسائيڊن
سان ڪم ڪرڻ کانپوِء هاڻ ،ٻارن پيدا ڪرڻ جي الئت نه رهيا آهن .ڇاڪاڻ ته ،پيسٽيسائيڊن
جيو ( )spermپيدا ٿي نٿا سگهن.
جي اگرن اثرن سبب مردن ۾ تخمي َ
پيدائشي نقص ) :(birth defectsجڏهن به ڪا ڳورهاري عورت پيسٽيسائيڊن جو
ڪم ڪريٿي ته سندس پيٽ ۾ پلجندڙ ٻارڙو به اهڙين پيسٽيسائيڊن سبب متاثر ٿئي
۽ کيس ڇيهو رسي ٿو .پر انجو اهو مطلب به ناهي ته حمل دوران پيسٽيسائيڊن سان
واسطي پوڻ سبب اهڙي عورت جو ٻار هميشه نقص وارو پيدا ٿيندو .جڏهن ته ان سبب
اهڙي ٻار ۾ پيدائشي نقص ٿيڻ جو گهڻو امڪان رهي ٿو ،سکڻ ۽
سمجهڻ ۾ تڪليف ٿئي ٿي ،ائلرجين جو شڪار ٿئي ٿو ۽ کيس
صحت جا ٻيا مسئال پيدا ٿي سگهن ٿا( .پيدائشي
نقصن الِء وڌيڪ ڏسو ص.(222 .
هارمون ) (hormoneپيدا ڪندڙ غـدودن کـي نـقـصـان:
هارمون ،اسانجي جسم جي ڪيترن واڌ ويجهه ۽ پيـدائـش
وغـيــره جـھــڙن ڪـمــن تـي ضــابـطــو رکـن ٿــا .جــڏهــن
پيسٽيسائيڊ ،هارمون پيدا ڪنـدڙ غـدودن کـي نـقـصـان
پهچائين ٿا تڏهن ٻار جي پيدائش ۽ واڌ ويجهـه جـا مسـئـال
پيدا ٿين ٿـا .ڀـلـي تـه اهـڙي عـورت ،حـامـلـه ٿـيـڻ کـان اڳ
پيسٽيسائيڊن سبب متاثرنٿي هجي پر تـنـهـن هـونـدي بـه کـيـس
ڇڪي اچي ۽ مئل ٻار ڄمي سگهي ٿو.

ڪپڙي تي لڳل پيسٽيسائيڊ سان جيڪو به
الڳاپي ۾ اچي ٿو متاثر ٿئي ٿو.

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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ڏسڻ ۾ پيسٽيسائيڊن جي زهر جون نشانيون ٻين بيمارين جهڙيون اچن ٿيون
پيسٽيسائيڊن جي زهرجڻ جون ڪيتريون مختلف نشانيون ٿي سگهن ٿيون جن کي سوالئيَء سان فـلـو ،مـلـيـريـا،
ڪنهن ائلرجي جو ردعمل يا ڦـڦـڙي بيماري سمجهي سگهجي ٿو.
اها هڪ غير معمولي ڳالهه آهي ته پيسٽيسائيڊن جي ڪا هڪ نشاني پيدا ٿئي .جڏهن ته گهڻي ڀاڱي ڪيـتـريـون
هڪ ئي وقت ظاهر ٿين ٿيون .اهو به ممڪن ٿي سگهي ٿو ته توهانکي اها کڙڪ ئي پئجي نه سگـهـي تـه ڪـو فـرد
زهريلن اثرن جو شڪار ٿي پيو آهي .ڇاڪاڻ ته ،اهڙيون نشانيون آهستي آهستي پيدا ٿين ٿيون.

هيلٿ ورڪرن الِء نوٽ:
اهو ڏسڻ الِء ته ڪو فرد پيسٽيسائيڊن جي اثرن سبب
صحت جي مسئلن جو شڪار ته نه ٿيو آهي ،ان الِء
کانئس ڪجهه سوال سوال پڇو جهڙوڪ:

توهان ڪيئن سمجهي سگهو ٿا ته صحت جو اهو مسئلو پيسٽيسائيڊن سبب ٿيو آهي؟
جن ماڻهن کي ساڳئي قسم جي بيماري هجي يا جيڪي ساڳئي قسم جي پيسٽيسائيڊن سان ڪم ڪـنـدڙ هـجـن
انهن سان ڳالهين رستي ورلي اهو سمجهي سگهجي ٿو ته ،اهڙي بيماري پيسٽيسائيڊن جي استعمال سبب ته پيدا نه
ٿي آهي .جڏهن ماڻهن ۾ زهرن جون ساڳيون نشانيون ظاهر ٿيندڙ هجن ۽ ويجهڙ ۾ ڪـٿـي پـيـسـٽـيـسـائـيـڊون بـه
استعمال ڪيون ويون هجن تڏهن گهڻو ممڪن ٿي سگهي ٿو ته اهي سڀ ،پيسٽيسائيڊن سبب بيمار ٿي پيا هجن.
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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ڊاڪٽرن وٽ سدائين جواب نٿو هجي
ڪئرولينا ،توتن جي هڪ وڏي فارم تي ڪم ڪندي هئي .هڪ ڏينهن کيس پيٽ ۾ سور پيو ۽ سندس اکيـون
ڪرڻ لڳيون .هن ڪم بند ڪري وڃي فارم جي مالڪ سان ڳالهايو .مالڪ کيس فارم جي ڊاڪٽر سان مـلـڻ
ُ
جي صالح ڏني.

ڊاڪٽر ،ڪئرولينا کان جيڪي به سوال پڇيا انـهـن مـان هـن
اهو سمجهيو ته ،سندس بيمار ٿيڻ جو ڪارڻ سندس ئي خـطـا
آهي .اڄ تو ڇا کاڌو آهي؟ ڇا تون سگريٽ ڇڪيندي يا نشو پتو ڪندي آهين؟ ڪالهه تو ڪم پـوري ڪـرڻ
کانپوِء ڇا ڪيو هو؟ ڇا تون سٺي ننڊ ڪندي آهين؟
آخر ۾ ڊاڪٽر کيس چيو ته ،هوَء سست آهي ۽ چاهي ٿي ته ڊاڪٽر کيس ڪم کان موڪل ڪرائي .هن کـيـس
اهو به چيو ته ،سندس بيماريَء جو سبب نشوپتو ڪرڻ ٿي سگهي ٿو!

ڪئرولينا پنهنجي سٺي سنڀال ڪيئن ٿي ڪري سگهي؟
هوَء جيڪڏهن استعمال ٿيندڙ پيسٽيسائيڊ جي نالي جي چٽڪي پاڻ سان کڻي وڃي ڊاڪٽر کـي ڏيـکـاري ۽
کيس ٻڌائي ها ته هوَء ان سبب بيماري ٿي پيئي آهي ته هو ،پيسٽيسائيڊ جي زهريلن اثرن کي سندس بـيـمـاري
سمجهي سگهي ها .پر جي هوَء ائين ڪري به ها ته ان مان کيس ڪو فائدو نه ٿئي ها .ڇو ته ،ڊاڪٽر تـوتـن جـي
فارم الِء ڪم ڪندڙ هيو ۽ عام طور تي اهڙا ڊاڪٽر ڪڏهن به نه مڃيندا آهن ته پيسٽيسائيـڊن سـبـب هـاري
ناري بيمار ٿي پون ٿا .ٻيو ته ،پيسٽيسائيڊن سبب ٿيندڙ بيمارين جو عالج ڪرڻ ڏکيو ۽ مهـانـگـو ٿـئـي ٿـو .ان
بجاِء فارم جا مالڪ نوان پورهيت رکڻ پسند ڪن ٿا بجاِء بيمار پورهيتن جي عالج ڪرائڻ جي.
ڪئرولينا کي ڪنهن ٻئي ڊاڪٽر کي ڏيکارڻ گهرجي ها .پر ان الِء کيس گهڻو خرچ ڪرڻو پوي ۽ ڪـم تـان
ڊگهي موڪل ڪرڻي پوي ها .جڏهن ته ڪيترن ڊاڪٽرن کي پيسٽيسائيڊن جي گهڻي ڄاڻ به نٿي هجي.
ڪئرولينا سميت فارم جي ٻين پورهيتن الِء اهو هڪ تمام ڏکيو مسئلو ٿي پيو آهي .فـارم تـي ڪـم ڪـنـدڙ
ڪئرولينا ۽ ان جهڙن ٻين پورهيتن الِء سڀ کان اڳ ۾ پنهنجي صحت جي سٺي سنڀال لهڻ الِء بـهـتـر اهـڙيـن
حالتن ۾ گڏجي تبديليون آڻڻ آهن جن سبب اهي بيمار ٿي پون ٿا.
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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جسم جو نقشو/خاڪو ٺاهڻ
هن سرگرميَء رستي ماڻهن کي اها ڳالهه سمجهڻ جو آزمودو ٿئي ٿو ته کين پيسٽيسائيڊون ڪيئن متاثر
ڪري سگهن ٿيون .ڪنهن به انساني جسم جو خاڪو ٺاهي ان تي پيسٽيسائيـڊن سـبـب جسـم جـي
متاثر ٿيندڙ هنڌن تي نشان هڻو پوِء پاڻ ۾ گڏجي ان ڳالهه تي بحث ڪريو ته ڪـم دوران هـو ڪـهـڙن
قسمن جي خطرن کي منهن ڏيئي سگهن ٿا.
هيَء هڪ ڊرائنگ ۽ گڏيل بحث رستي ٿيندڙ سرگرمي آهي.
وقت 2 :کان  2ڪالڪ
سامان 2 :وڏو ڊرائنگ پيپر ،پينون يا پينسلون ،ٽيپ چنبڙائڻ الِء.
اهڙي فرد جي جسم جو هڪ وڏو خاڪو ٺاهيو :خاڪي ٺاهڻ الِء انســانــي
جسم جيتريون وڏيون شيٽون استعمال ڪريو يا ننـڍيـون شـيـٽـون ڳـنـڍي
هڪ وڏي شيٽ ٺاهيو .ڪنهن فرد کي ان شيٽ مٿان سمهاري ڪنهن ٻـئـي
کي انجو خاڪو ڪڍڻ الِء چئو .ٺهيل خاڪو ڀت تي چنبڙايو ته جيـئـن سـڀ
ڏسي سگهن .چاهيو ته  2خاڪا جن مان هڪ جسم جي اڳئين حصي جـو ۽
ٻيو پٺئين حصي جو ڪڍي سگهو ٿا.
نشاندهي ڪريو ته جسم جا ڪهڙا حصا پيسٽيسائيڊن سبب متاثر ٿيا آهن:
ٽوليَء جو هر فرد شيٽ تي ،جسم جي ان حصي تي منڌيئڙي )(Xجو نشانو هڻنـدو
جيڪو پيسٽيسائيڊن سبب متاثر ٿيو آهي .جيڪڏهن ٽولي ٿورن ماڻهن جـي آهـي
ته ،انهن مان هر فرد اهو ٻڌائي سگهي ٿو ته سندس جسم تي صحت جا ڪهڙا اثر پيدا ٿـيـا آهـن .مـثـال
طور؛ ڇا اهو پيٽ جو سور هيو ،چمڙيَء تي ڳاڙها نشان پيدا ٿيا هيا يا غشـي؟ اهـڙو فـرد ،اهـو بـه ٻـڌائـي
سگهي ٿو ته صحت جو اهڙو مسئلو ڪهڙي سبب پيدا ٿيو؟ ڇا اهو پيسٽيسائيڊ هـارجـڻ ،اهـا ڪـنـهـن
سان مالئڻ ،اتفاقاً وهي پوڻ ،عام رواجي ڪم دوران يا ڪنهن ٻيَء ڳالهه سبب ٿيو هو؟
جيڪڏهن ٽولي وڏي آهي ته هر هڪ فرد جي نشان هڻڻ کانپوِء ڪنهن جي صحت تي پوندڙ اثـرن جـي ڳـالـهـه
چورڻ سان اهڙو بحث سولو ٿي پوندو .سرگرمي ڪرائيندڙ سونهون هر نشان ڏانهن اشارو ڪري اهو پڇي سگهـي
ٿو ته اهو ڪهڙي اثر جي نشاندهي ڪري ٿو .هڪ خاص ڳالهه هيَء آهي ته ،هر فرد ،جن پيسٽيسائيڊن سبب متاثر
ٿيو آهي هو اهڙي ذاتي تجربي جي ،خاڪي تي نشاندهي ڪري ٿو.
سوال پڇي ماڻهن کي پيسٽيسائيڊن بابت ٻڌائڻ ۾ مدد ڪريو :بهتر ٿيندو ته ڪو ٻيو فرد اهڙين ٻڌائجندڙن
ڳالهين جا ٽپ ڪنهن الڳ وڏيَء شيٽ تي لکندو وڃي جيڪا هر هڪ ڏسي سگهي .جيڪڏهن شـروعـات
۾ رڳو ٽن سوالن تائين محدود رهجي جهڙوڪ :پيسٽيسائيڊن سبب ماڻهن ڪهڙا اثر محسوس ڪـيـا آهـن؟
ڪهڙين ڳالهين /ڪمن يا ڪهڙي قسم جي الڳاپي ٿيڻ سان اهڙا اثر پيدا ٿيا آهن؟ ۽ ڪـهـڙن قسـمـن جـي
پيسٽيسائيڊن سبب اهڙا اثر پيدا ٿيا آهن؟
جسم جو خاڪو اها ڳالهه ظاهر ڪري ٿو ته ماڻهو پيسٽيسائيڊن جا ڪهڙا زهـريـال اثـر جسـم جـي
ڪهڙن هنڌن تي محسوس ڪن ٿا .هن قسم جو بحث ڪرڻ ۽ ٽپ لکڻ ،ان لحاظ کان سٺـو طـريـقـو
آهي جو ان سان خبر پئجي سگهي ٿي ته ڪيترا گهڻا ماڻهو پيسٽيسائيڊن جي ساڳين اثـرن سـبـب
متاثر ٿين ٿا ۽ انهن ۾ وائکي ٿيڻ جو عام طريقو ڪهڙو هيو .بحث رستي ،وڌيڪ وائکي ٿيڻ جا اپـاُء
وٺي سگهجن ٿا.
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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پيسٽيسائيڊ جي استعمال دوران ان جي نقصان کي ڪيئن گهٽائجي:
جيڪڏهن توهان پيسٽيسائيڊن جو ڪم ڪندڙ آهيو ته انهن جو خبرداريَء سان استعمال ڪريـو .تـوهـان هـاري
ناري هجو يا پورهيت پنهنجيَء ،ٻين ماڻهن ۽ ماحول جي چڱڀالئيَء الِء ذميوار بڻجو .پنهنجو پاڻـکـي ۽ پـنـهـنـجـي
چوگرد رهندڙن جو بچاُء ڪريو:








ڪنهن به پيسٽ کي پيسٽيسائيڊن جـي اسـتـعـمـال
کانسواِء ختم ڪريو /ضابطي ۾ رکو.
پيسٽيسائيڊن سان اڪيلي سر ڪم نه ڪريو.
پيسٽيسائيڊ رڳو ان گـهـربـل فصـل الِء اسـتـعـمـال
ڪريو جنهن الِء ٺاهي ويئي آهي.
جيتري گهٽ ۾ گهٽ استعمال ڪري سگهو ٿـا ڪـريـو.
گهڻي استعمال ڪرڻ سدائين سڦل ثابت نه ٿي ٿئي.
مختلف قسمن جي پيسٽيسائيڊن جي پاڻ ۾ مـالوت
نه ڪريو.
پيسٽيسائيڊون پنهنجي جسم ۽ ٻين فردن کان پـري
رکو
پاڻيَء جي وسيلن /ذريعن کان پري رکو
 هوا گهلندي ،مينهن وسندي يا جـڏهـن
وســڪــارو ٿــيــڻ وارو هــجــي تــڏهــن
پيسٽيسائيڊن جـو اسـتـعـمـال نـه ڪـرڻ
گهرجي.










الزمن اهڙي پوشاڪ پهريو جيڪا توهانجو مڪمـل
جسم ڍڪيندڙ هجي.
پيسٽيسائيڊن جـي اسـتـعـمـال دوران ڪـڏهـن بـه
پنهنجين اکين ،مـنـهـن ۽ ڳـچـيَء کـي اگـهـڻ جـي
ڪوشش نه ڪريو.
ماني کائڻ ،ڪجهه به پيئڻ يا پنهنجي منهن کي هٿ
الئڻ کان اڳ ۾ هٿ ملي صاف ڪريو.
پنهنجي هٿن ۽ پيرن جا ننهن ننڍڙا رکو تـه جـيـئـن
منجهن پيسٽيسائيڊ وڃي /گڏ ٿي نه سگهي
بچاُء ڏيندڙ ڪپڙا ۽ اوزار /سامان استعمال ڪريو.
ڦوهاري ڪيل هنڌ /زمين تي تيسيتـائـيـن نـه وڃـو،
جيسيتائين وڃڻ سالمتيَء وارو نٿو سمجهيو وڃي.
پيسٽيسائيڊن جي استعمال کانپوِء سٺيَء طرح سـان
وهنجي پاڻکي صاف ڪريو.

بچاَء ڏيندڙ پوشاڪ آرامده نٿي ٿئي پر توهانجي زندگي بچائي سگهي ٿي.
بچاَء ڏيندڙ پوشاڪ کي وڌيڪ آرامده بڻائڻ الِء بهتر ٿئي ٿو ته ،يا ته صبح جو سوير يا شام جو جڏهن سج جي تک
گهٽ هجي ٿي تڏهن ڦوهارو ڪجي .ڪنهن ڇانوري ۾ ساهي پٽجي ۽ جهجهو صاف پاڻي پيئجي ته جيئن گرميَء
جي سٽ کان بچي سگهجي .گرميَء جي سٽ کان بچڻ يا گهٽائڻ الِء ڏسو ڪتاب “جت ويج نه طبيب”.
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت

باب :22 .پيسٽيسائيڊس (جيتمار دوائون) زهر آهن

268

جڏهن توهان ٻني ٻاري تي ڪم ڪندا هجو
پڪ ڪريو ته توهانجو سامان /اوزار وغيره درست ڪم ڪن ٿا.
پنهنجيَء سالمتيَء الِء پنهنجو سامان استعمال ڪرڻ کان اڳ ۾ چـڪـاسـي
پڪ ڪريو .اها به پڪ ڪريو ته پيسٽيسائيڊن الِء استعمال ۾ ايـنـدڙ سـامـان
سڙو ناقص ناهي ۽ اهو وهي يا سمي توهانجي جسم کي نٿو لڳي .اهڙو ڦوهـارو
استعمال نه ڪيو جيڪو ڀڳل يا سمندڙ هجي ۽ نه ئي اهڙا دسـتـانـا جـيـڪـي
ڦاٽل هجن .جيڪڏهن رسپائريٽر ( )respiratorهجي ته استعمال ڪريـو ۽
انجو روزانو فلٽر مٽائيندا رهو .رسپائريٽر بنا ،پيسٽيسائيڊن ۾ ساهه کڻڻ سان
توهانجي صحت متاثر ٿي سگهي ٿي.

کيت مالڪن کي وهنجڻ جي سهولت ڏيڻ گهرجي:
جيڪڏهن هارين نارين کي پيسٽيسائيڊون استعمال ڪرڻيون پون ته اهڙين حالتن ۾ کيت مالڪن جي ذميواري
ٿئي ٿي ته اهي کين وهنجڻ الِء غسل خانن جي سهولت ڏين ته جيئن هو پاڻ ،پنهنجا ڪپڙا ۽
سامان به ڌوئي صاف ڪن ،ان الِء کين جهجهو صابڻ ۽ صاف پاڻي پڻ مهيا ڪرڻ گهرجي.
پاڻکي سٺيَء طرح سان ۽ بار بار ڌوئي صاف ڪندا رهو.
ڪجهه به کائڻ پيئڻ ،تماڪ ڇڪڻ ،چٻاڙڻ پنهنجن اکين ،نڪ يا وات کـي ڇـهـڻ يـا
پائخاني وڃڻ کان اڳ پنهنجا هٿ ملي ڌوئي صاف ڪريو.
ڪم پوري ڪرڻ کانپوِء سڀ کان اڳ ۾ پنهنجن هٿـن ۽ پـيـرن جـا نـنـهـن صـاف
ڪريو .پوِء صابڻ ۽ ٿڌي پاڻيَء سان پنهنجو سڄو جسم ڌوئي صاف ڪريو.
پيسٽيسائيڊن سان ڪم ڪرڻ کانپوِء پنهنجا ڪپڙا به ڌيان سان ڌوئي صاف ڪريو:
جسم کي پيسٽيسائيڊن جي زهريلن اثرن کان بچائڻ الِء تمام ضروري ٿئي ٿو ته ڪم پوري ڪـرڻ کـانـپـوِء ڪـم
دوران پاتل ڪپڙا ڌوئي صاف ڪري ڇڏجن .جيڪڏهن ڌوئڻ بنا ساڳيا ڪپڙا وري استعمال ڪبا ته چـمـڙيَء تـي
پيسٽيسائيڊن جو زهريلو اثر ٿيندو رهندو.
ڪم پوري ڪرڻ کانپوِء پنهنجا ڪپڙا مٽائي ،الٿـل ڪـپـڙا پـالـسـٽـڪ جـي
ٿيلهيَء ۾ وجهي ڇڏيو ته جيئن ،ڌوئيندڙ جو به بچاُء ٿي سگهي (يا توهانجو).

هر ڀيري ٿورا ٿورا ڪپڙا تيسيتائين ڌوئـبـا رهـجـن جـيـسـيـتـائـيـن مـنـجـهـانـئـن
پيسٽيسائيڊن جي بوِء يا داغ بلڪل ختم ٿي نٿا وڃن .پاتل بوٽ ،دستانا ۽ مٿـي تـي
ٻڌل ڪپڙو /بوڇڻ به صابڻ سان ڌوئي صاف ڪري ڇڏجي.
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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ڪپڙا ،پيسٽيسائيڊ جي ڦوهاري ڪيل هنڌن کان پري سڪائجن .جڏهن ٻاهر ڪنهن ويجهي هنڌ تي جهاز رستي
يا ائين ڦوهارو ڪيو ويندو هجي تڏهن ڪپڙا سڪائڻ الِء نه رکجن.
باقي ڪپڙن ڌوئڻ کان اڳ ۾ باٽلي يا ٽب وغيره کي اڳ ۾ تازي پاڻيَء ۽ ڌوپ جي پائوڊر وغيـره سـان ڌوئـي صـاف
ڪرڻ گهرجي.
ڪم دوران پائجندڙ ڪپڙا هميشه ٻين ڪپڙن کان الڳ رکجن.

ڦوهاري ڪرڻ کانپوِء هڪدم ٻني ٻاري تي نه وڃجي.
جيسيتائين ڪيل ڦوهارو سڪي نٿو وڃي يا دز ويجهي نٿي وڃي تيسيتائين زميـن تـي نـه وڃـجـي.
ڏسجي ته اتي ڪهڙي قسم جون پيسٽيسائيڊون استعمال ڪيو ويون آهن .اتي تيسيتـائـيـن نـه وڃـو
جيسيتائين وڃڻ سالمتيَء وارو نه سمجهجي .پيسٽيسائيڊ جي دٻي /بوتل تي لڳل نالي جي چـٽـڪـي
پڙهي ڏسجي ته ڦوهاري ڪرڻ جي ڪيتري دير کانپوِء اتي وڃڻ سالمتي وارو آهي (ڏسو ص.(222 .

پيسٽيسائيڊ گدامڻ
پيسٽيسائيڊ هميشه ڪنهن محفوظ ۽ خشڪ هنڌ تي گدامجن .عام طور تي پيسٽيسائـيـڊ ،ڊگـهـي
ٿانو سمڻ لڳن ٿا .اهڙن هنڌن جي آسپاس مرندڙ ٻليـون،
عرصي الِء اهڙي هنڌ تي ذخيرو ڪيون وڃن ٿيون جو انهن جا َ
پکي ۽ ٻيا جانور اها پهرئين نشاني ٿئي ٿي ته ڪيميائي زهرن ،زمين ۽ َجـر جي پاڻي ۾ سمڻ شروع ڪيو آهي.

ٿانون ۾ رکجن.
پيسٽيسائيڊ هميشه پنهنجن اصلي َ
ڪڏهن به پيسٽيسائيڊون ،مال جي چاري الِء استعمال ايندڙ ٽورن /ڪٽن ،مشروبن الِء ڪتب ايندڙ بوتلن يا پاڻـيَء
جي باٽلين ۾ ڀري نه رکجن .پڪ ڪجي ته جن ٿانون ۾ پيسٽيسائيڊون رکيون ويون آهن انهن جـا مـنـهـن سـٺـيَء
طرح سان بند ۽ درست حالت ۾ اڀا رکيل آهن .سدائين انهن کي ڏسبو رهجي ته ڪٿان سمي ،ڏري يا ٽڙڪي تـه نـه
پيا آهن يا اهڙو ڪو هنڌ ڳري ڪمزور ته نٿي ويو آهي.

پيسٽيسائيڊ وارن ٿانون تي نالي جي چٽڪي هڻي ڇڏجي

پيسٽيسائيڊ خبرداريَء سان نيئجن
جڏهن پيسٽيسائيڊون ڪنهن هڪ هنڌان ٻـئـي هـنـڌ نـيـنـدا هـجـو تـه
سدائين گاڏيَء جي پٺئين حصي يا موٽرگاڏيَء جي ڊگيَء ۾ رکجنُ .سڪ ٻـڌي ڇـڏجـن
ته جيئن چري پري يا ڪري نه پون .پيسٽيسائيڊون ڪڏهن به کاڌي پيتي الِء استـعـمـال
ايندڙ ٽوڪرين /ڇٻين يا مٿي تي ڀري ڪري نه کڻجن .ساڳئي طرح سـان اهـي ٻـارڙن
کي به کڻڻ يا خريدڻ نه ڏجن.

پيسٽيسائيڊ وارن ٿانون جو بهتر طرح سان اُڪالُء ڪجي
ڪڏهن به ڪو پيسٽيسائيڊ وارو ٿانو پيئڻ ،ڌوپ ،کاڌي پيتي جي يا ٻيَء ڪنهن بـه
شئي رکڻ الِء بنهه استعمال نه ڪجي .ساڳئي طرح سان پيسٽيسائيڊن جي ٿانون/
دٻن تي ويڙهيل پالسٽڪ به ،نه ته مينهن کان بچڻ يا ڪنهن ٻـئـي ذاتـي بـچـاَء الِء
استعمال ڪرڻ گهرجي .پيسٽيسائيڊن جي خالي ٿـانـون کـي ضـايـ ڪـرڻ جـو
بهترين طريقو منجهن سوراخ ڪرڻ آهي ته جيئن ٻيو ڪـو فـرد اهـي اسـتـعـمـال
ڪري نه سگهي .پوِء اهي پوري ڇڏجن.

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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جڏهن پيسٽيسائيڊون مالئجن ۽ دٻن ۾ ڀرجن
بچاَء پوشاڪ پهريو
جڏهن توهان پيسٽيسائيڊون پاڻ ۾ ماليو ۽ دٻن ۾ ڀريو تڏهن اکين جي بچـاَء الِء
مکوٽا ،رٻڙ جا دستانا ۽ ائپران سميت بچاَء جي پوشاڪ بـه اسـتـعـمـال ڪـريـو
جيڪا عام طور تي اهڙي ڪم دوران پايو ٿا.
اهم ڳالهه :ڪڏهن به پيسٽيسائيڊون هٿن سان نه مالئجن.

خبردار رهو
هميشه پيسٽيسائيڊن جون ٿيلهيون ڪنهن تيز چاقوَء يا قينچيَء سان کوليو تـه جـيـئـن
پيسٽيسائيڊن جي دز اڏامي يا هارجي نه سگهي .اهڙي چاقوَء يا قينچيَء کي ڌوئي ،صـاف
ڪري مٿس لکي ڇڏيو ته اهي رڳو پيسٽيسائيڊن الِء ئي استعمال ڪرڻيون آهن.
جيڪڏهن پيسٽيسائيڊن ۾ پاڻي مالئڻو آهي ته پاڻيَء جي نلڪي /پائيپ سڌو
سنئون پيسٽيسائيڊ ۾ نه وجهو .جيڪڏهن نلڪي /پائيپ پيئڻ يا ڌوپ الِء بــه
استعمال ٿي رهيو آهي ته اهو هميشه ڌوئي صاف ڪري ڇڏيو.
ماپ الِء ،لکيل هدايتن تي عمل ڪريو .جيتري مقدار ۾ مـالئـڻ الِء چـيـو ويـو آهـي
اوتريون ماليو .ڪڏهن به پيئڻ الِء استع مال ۾ ا ي ندڙ پا ڻيَء جي ذر ي عي ڀر سان
پيسٽيسائيڊون نه ماليو ،ڦوهاري جي دٻن ۾ نه ڀريو ۽ نه ئي اتي ڦوهاري الِء استعمال ٿيندڙ شين جي صفائي ڪريو !

پيسٽيسائيڊ دوائون وات کان پري رکو:

ڪڏهن به ڪنهن پيسٽيسائيڊ يا پيسٽيسائيڊ لڳل ٻج کي ڇهڻ ۽ چکڻ جي ڪوشش نه ڪريو .ٻني ٻاري جي ڪا
شئي ڌيان سان ڌوئي صاف ڪرڻ بنا بنهه نه کائو.
اهڙن هنڌن تي سٺيَء طرح سان سانڍي /بند ڪري رکو جتي پيسٽيسائيڊون استعمال نه ڪـيـون ويـون هـجـن .جـيـئـن تـه
تماڪ ۽ کاڌي جي شين سان پيسٽيسائيڊون جذب ٿي وڃن

جڏهن پيسٽيسائيڊ دوائون هارجي پون
اهڙي هار وير صاف ڪرڻ کان اڳ ۾ پنهنجو ،پنهنجي آسپاس موجود فردن ۽ پاڻيَء جي ذريعن جو بـچـاُء ڪـريـو.
جيڪڏهن توهان بجاِء آسپاس ۾ اهڙي هار وير صاف ڪندڙ ،سکيا ورتل فرد موجود آهن تـه سـنـدن مـدد حـاصـل
ڪريو .هميشه اهڙي هار وير صاف ڪرڻ الِء بچاَء جي پوشاڪ پائڻ گهرجي (پيسٽيسائيڊن جي صفائـيَء يـا اهـڙا
ٻيا ڪيميائي مادا صاف ڪرڻ الِء ڏسو ضميمو(A( .
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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کاڌن تي پيسٽيسائيڊون
جڏهن سبزين ۽ ميون جي پيداوار الِء مٿن پيسٽيسائيڊون هنيون وڃن ٿيون ته عام طور
تي اهي مٿن تڏهن به لڳل هجن ٿيون جڏهن توهان خريد ڪريو ٿا .گوشت ،کير ،۽ آنا
عام طور تي پيسٽيسائيڊن سبب تڏهن غليظ ٿي وڃن ٿا جڏهن جانورن کي جيتمار
دوائن ۾ ٽٻي ڏياري ( )animal dipيا انهن جو ڦوهارو ڪيو وڃي ٿو يا جڏهن مال
اهڙو چارو يا گاهه کائي ٿو جنهن تي پيسٽيسائيڊون يا ڪي ٻيا ڪيميائي مادا
لڳل ٿين ٿا.

جڏهن ماڻهو ،روزانو ،پيسٽيسائيڊ لڳل کاڌا ۽ پيتا ٿوري مقدار ۾ اسـتـعـمـال ڪـنـدا

جن کاڌن جي کل سڻڀي ٿئي ٿي
رهن ته وقت گذرڻ سان گڏ اهڙو زهر سندن جسم ۾ گڏ ٿيڻ شروع ٿئي ٿو .زهرن جـو جهڙوڪ :ونگو ۽ صوف اهي کائڻ
اهڙو ننڍڙو مقدار آهستي آهسـتـي گـڏ ٿـي هـڪ کان اڳ ۾ ڇلهي صاف ڪجن.

ڏينهن صحت جي گنڀير مسئـلـن جـي صـورت ۾
ظاهر ٿئي ٿو.
ميون ۽ ساين ڀاڄين تي لڳل پيسٽيسائيڊن جي گهڻي مقدار کي ڌوئي صاف ڪـرڻ
الِء ،صابڻي پاڻي (ڌوپ جو پائوڊر ڪڏهن به استعمال نه ڪجي) ،لوڻي پاڻيَء ( 2لـٽـر
پاڻيَء ۾ لوڻ جا  5وڏا چمچا) يا مٺي سوڍا واري پاڻيَء ( 2لٽر پاڻيَء ۾ مٺي سوڍا جـا 2
پنن وارين ڀاڄين جهڙوڪ :ننڍا چمچا) ۾ ڌوئڻ کانپوِء تازي وهندڙ پاڻيَء ۾ ڇاڇولي صاف ڪجي.

گوبيَء جا ٻاهريان پن نه کائجن
جو انهن ۾ گهڻي پيسٽيسائيڊ پيسٽيسائيڊن کانسواِء پيدا ٿيندڙ کاڌا نه رڳو کائيندڙن پر پوکيندڙن الِء به سالمـتـيَء
گڏ ٿي وڃي ٿي.
وارا ۽ صحت بخش ٿين ٿا پر بدقسمتيَء سان ڪيترن هنڌن تي اهڙا کاڌا مهانگـا ۽

ڏکيا ملي سگهن ٿا (زهريلن ڪيميائي مادن بنا اهڙن کاڌن اپائڻ الِء ڏسو باب .(25

گهر ۾ جيتن جڻين ۽ ڪوئن تـي ضـابـطـي
رکڻ الِء
ماڻهو هر هنڌ پنهنجن گهرن ۾ مـڇـرن ،مـاڪـوڙيـن،
مکين ،ڪاڪروچن ،اڏوهي ،ڄـون ،ڪوئـن ۽ اهـڙي
قسم جي ٻئي آزار کـي خـتـم ڪـرڻ الِء زهـرن جـو
استعمال ڪن ٿا .جڏهن ته ،اهڙيَء آزاريندڙ مخلو کي نـاس ڪـرڻ
الِء استعمال هيٺ ايندڙ زهر ماڻهن کي به ڇيهو رسائي سگهن ٿا.
عام طور تي ٻني ٻاري تي ڪم ڪندڙ پورهيت اهڙا زهر پنهنجن گهرن ۽ آسـپـاس ۾ بـه
استعمال ڪرڻ الِء کڻي اچن ٿا .جڏهن ته بند هنڌن تي پيسٽيسائيڊن جـو اسـتـعـمـال ڪـرڻ
سندن الِء وڌيڪ هاڃيڪار ثابت ٿئي ٿو .انڪري بهتر سمجهيو وڃي ٿو ته ٻنين جي استعمال وارا ڪيميائي زهـر
ٻنين ۾ ئي استعمال ڪجن ۽ گهرن ۾ اهڙي آزار کي ختم ڪرڻ الِء ڪي ٻيا طريقا ڪتب آڻجن.

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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جڏهن پيسٽيسائيڊون گهرن ۾ استعمال ڪجن ته:









پيسٽيسائيڊن تي لڳل چٽڪي پڙهي اهي هدايتن آهر استعمال ڪجن.
بند هنڌن تي پيسٽيسائيڊون استعمال نه ڪجن .دريون ۽ در کولي ڇڏجن.
رڳو انهن قسمن جي جيتن /جيوڙن الِء استعمال ڪجن جن الِء چيو ويو آهي.
پيسٽيسائيڊون ٻارن جي پهچ کان پري رکجن.
هنڌ بستري تي بنهه ڦوهارو نه ڪجن ۽ نه ئي ڦوهاري ٿيل هنڌ بستري تي
سمهجي.
باسڻن يا کاڌي پيتي جي ٿانون ڀرسان ڦوهارو نه ڪجي.
ٿانو ۾ پيسٽيسائيڊون نه رکجن.
ڪنهن به بنا نشان /بنا نالي لکڻ جي ڪنهن َ
اڻ گهربل پيسٽيسائيڊن جو سالمتيَء سان اڪالُء ڪري ڇڏجي.

پيسٽيسائيڊون ماحول کي نقصان پهچائين ٿيون
پيسٽيسائيڊون نه رڳو انسانن ،جيتن ،آزاريندڙ جيون پر ماحول جي مختلف حصن کي به هاڃو رسائين ٿيون.
پيسٽيسائيڊون جانورن ۾ زهر پکيڙين ٿيون .جانور جڏهن به پيسٽيسائيڊ مليل شيون کائن ،پيئن يا انهن ۾ ساهه
کڻن ٿا ته کين به ايترو ئي ڇيهو رسي ٿو جيترو انسانن کي .ايئن پيسٽيسائيڊون سندن جسم ۾ گڏ ٿيـنـديـون رهـن
ٿيون .جڏهن اهڙن جانورن کي وڏا جانور کائين ٿا ته سندن جسم ۾ پيسٽيسائيڊن جي زهر جـو مـقـدار گـهـڻـو وڌي
وڃي ٿو.
پيسٽيسائيڊون مٽيَء کي زهريلو ڪري ڇڏين ٿيون جنهن ۾ جيت ،ڪينئان ،فنجاِء ۽ بئڪٽيريا ٿئي ٿي ۽ اهي
غذائي جزا پيدا ڪندا مٽيَء کي جاندار ۽ زرخيز ڪندا رهن ٿا.

پيسٽيسائيڊون پاڻيَء کي زهريلو ڪري ڇڏين ٿيون اهڙو پاڻي پوِء وهڪرن جي صورت ۾ وهندو رهي ٿو .جڏهن
اهڙو پاڻي جانور ۽ ماڻهو پيئن ٿا ته بيمار ٿي پون ٿا ۽ منجھن موجود مڇي مري وڃي ٿي.
پيسٽيسائيڊون هوا کي زهريلو ڪري ڇڏين ٿيون .زهر هوا رستي گُهلندو استعمال ٿيندڙ هنڌن کان ڪيترائــي
ڪلوميٽر پري پري تائين رسي وڃي ٿو.

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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پيسٽيسائيڊن الِء مزاحمت
سدائين ڪي نه ڪي ،اهڙا پيسٽ (نقصانڪار جيت) ضرور وجـود
رکن ٿا جن تي پيسٽيسائيڊن جو ڦوهارو اثر نٿو ڪري .ڇاڪاڻ ته،
اهي پيسٽيسائيڊن الِء نود ٿين ٿا يا منـجـهـن جسـم ۾ ڪـي اهـڙا
ڪيميائي مادا ٿين ٿا جيڪي پيسٽيسائيڊن کي ٻنجي ڇڏيـن ٿـا.
انهن جا پيدا ٿيندڙ ٻچا به ايترا نود ٿين ٿا جو پيسٽيسائيڊن سـبـب
ِ
پيسٽيسـائـيـڊ
کين ڪوبه نقصان پهچي نٿو سگهي .اهڙي عمل کي
مزاحمت )(pesticide resistanceسڏجي ٿو .هاڻ ،اهڙا گـهـڻـي
کان گهڻا پيسٽيسائيڊ ظاهر ٿي رهيا آهن جن سبب اهـڙي سـڄـيَء
مخلو ۾ مزاحمت ٿئي ٿي جو اهي ساڳئي قسم جـي ڪـيـمـيـائـي
مادن سان مري نٿا سگهن.
اهڙيَء صورتحال سبب پيسٽـيـسـائـيـڊ ڪـمـپـنـيـون يـا تـه نـوان
ڪيميائي مادا يا اهڙيون نيون طاقتور دوائون ٺاهينديون رهن ٿيون
جيڪي نود /مزاحمتي پيسٽن کي به نـاس ڪـري ڇـڏيـن ٿـيـون.
جنهن سبب آبادگار نيون ڪيميائـي دوائـون خـريـد ڪـن ۽ هـر
موسم ۾ اڳي کان وڌيڪ پئسو خرچ ڪندا رهن ٿا .ائين هـر سـال
اسانجو ماحول وڌيڪ ڪيميائي مادن سبب زهريلو ٿيندو رهيـٿـو،
وڌيڪ پيسٽن ۾ مزاحمت پيدا ٿئي ٿي ۽ پيسٽيـسـائـيـڊ ٺـاهـيـنـدڙ
ڪمپنيون وڌيڪ نفعو ڪمائينديون رهن ٿيون.
ائين برابر آهي ته ،رڳو ڪن مندن تـائـيـن پـيـسـٽـيـسـائـيـڊن جـي
استعمال ڪرڻ سان ،فصلن کي جيتن جي نقـصـان کـان بـچـائـي
سگهجي ٿو .جڏهن ته ،ڊگهي عـرصـي الِء اهـي انسـانـن ،جـانـورن،
ڌرتيَء ۽ پاڻيَء کي زهريلو ڪـنـديـون رهـن ٿـيـون .مـوٽ ۾ اهـي
پيسٽيسائيڊ ٺاهيندڙ ۽ وڪرو ڪندڙ ڪمپنيون ئي آهن جن کـي
هڪ ڊگهي عرصي تائين فائدو ٿيندو رهي ٿو.
پيسٽيسائيڊون ڪارائتن جيتن کي به ناس ڪري ڇڏين ٿيون
ائين ناهي ته ڪو سڀ جيت نقصانڪار يا آزاريندڙ ٿين ٿا .جـڏهـن
ته انهن مان ڪيترا آبادگارن الِء ڪارائتا ۽ ڪمـائـتـا پـڻ ٿـيـن ٿـا.
ماکيَء جون مکيون ٻوٽن کي ٻوڪائين ۽ ماکي پيدا ڪن ٿيون ته ليڊي بگ ( )ladybugفصل کـي نـقـصـان ڏيـنـدڙ
جيتن تي حملو ڪري ناس ڪري ڇڏي ٿي .اصل ۾ آزاريندڙ جيتن کان وڌيڪ انگ ،ڪارائتن ۽ ڪمائتن جيتن جو
موجود ٿئي ٿو .جڏهن ته ،پيسٽيسائيڊ زهر عام طور تي “ڪارائتن” ۽ “هاڃيڪار” ٻنهي قسمن جي جـيـتـن کـي نـاس
ڪري ڇڏين ٿا .مثال طور؛ جڏهن مَهلي ( )aphidمارڻ الِء ڪنهن زمين تي ڦوهارو ڪجي ٿو ته ان سان گڏ ڪوريئڙا ۽
ليڊي بگ جهڙا جيت به ناس ٿي وڃن ٿا ،جيڪي مهلو کائيندڙ ٿين ٿا .ائين ڪوريئڙن ۽ ليڊي بگ جي نه هجڻ سـبـب
مهلو ضابطي هيٺ رهڻ بجاِء وڌيڪ پيدا ٿيندو رهي ٿو.
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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پيسٽيسائيڊن بابت تعليم
اسان مان جيڪڏهن هر هڪ سڀان کانوٺي پيسٽيسائيڊن جو استعمال ڪـرڻ بـنـد ڪـري ڇـڏي تـه اسـان نـه رڳـو
پيسٽيسائيڊن جي پکڙجندڙ وبائي زهرن کان بچي پونداسين ته پنهنجي ڌرتي ،هوا ۽ پاڻيَء کي به پنهنجيَء صحت الِء
بحال ڪري سگهنداسين ۽ ائين رڳو تڏهن ئي ممڪن ٿي سگھي ٿو جڏهن اسان پاڻکي ۽ پنهنـجـيـن بـرادريـن کـي،
پيسٽيسائيڊن جي پيدا ٿيندڙ زهرن ۽ ڪيميائي زهرن کانسواِء کاڌي اپائڻ جي درست طريقن جي ڄـاڻ ڏيـون .ان الِء
پهريون قدم ،پنهنجيَء وسندي ،ڳوٺ يا آسپاس جي برادريَء کي پيسٽيسائيڊن جي زهريلن اثرن بابت پنهنجن آزمودن
کان آگاهه ڪريون.
ماڻهن جي گڏ ٿيڻ کانپوِء فيصلو ڪريو ته توهانجي برادريَء الِء ڪهڙيون ڳالهيون اهميت واريـون آهـن .ڇـا اهـا
سندن ذاتي صحت آهي؟ ڇا اها پيسٽيسائيڊن سبب ٿيندڙ پاڻيَء جي غالظت آهي؟ ڇا اهو پيسٽيسائـيـڊن سـبـب
ٿيندڙ نقصان آهي؟ اهڙن مسئلن جي ڪجهه ڄاڻ پوڻ کانپوِء ٻيو قدم اهڙو مقصد يا مقصد ماڻڻ جو فيصلو ڪرڻ
آهي .اهو به ممڪن ٿي سگهي ٿو ته ،ڪيترا فرد پيسٽيسائيڊن جي بچاَء الِء سکيا وٺڻ چاهـيـنـدا هـجـن يـا سـکـڻ
چاهيندا هجن ته پيسٽيسائيڊن کانسواِء پوک ڪيئن ڪجي.

آبادگار ،خودمختيار ٿيڻ الِء منظم ٿين ٿا
بنگالديش ۾ آبادگارن جي هڪ تنظيم هڪ اهڙي پروگرام جي شروعات ڪئي ،جنهـن هـيـٺ
هو استعمال ڪندڙ پيسٽيسائيڊن بابت ڳالهيون ٻولهيون ڪرڻ ۽ اهو ڏسڻ چاهين پيا ته ڪـيـر
اهي سندن الِء خريد ڪري ٿو .سندن مقصد ،پيسٽيسائيڊن جو سالمتيَء سان استعمـال ڪـرڻ
۽ پنهنجيَء ٻنيَء جي الِء مالي بچت ڪرڻ هئي.
کين خبر پيئي ته اها هڪ مقامي بئنڪ هئي جيڪا هڪ وڏي ڪارپوريشن ،مونسانٽو سان
ڪاروباري زراعت الِء ڪم ڪري ٿي .بئنڪ ۽ ڪارپوريشن ۾ ٿيل ٺاهه مطابت ،قرض رڳو
مونسانٽو جي شين خريدڻ الِء ڏنو ويندو هو .ان ٺاهه هيٺ آبادگار ،پيسٽيسائيڊون استعمال
ڪرڻ ۽ مونسانٽو جو ٻج خريدڻ الِء مجبور هيا .وڌيڪ کين قرض وٺڻ جي حالت ۾ زراعت الِء
وهٽن ۽ نامياتي ٻجن وٺڻ جو اختيار نه هيو .جڏهن آبادگارن کي بئنڪ ۽ مونسانٽو وچ ۾
ڀائيواريَء جي ڄاڻ پيئي ته هنن منظم ٿي گهڻن آبادگارن سان ڳالهائڻ شروع ڪيو.
آبادگارن بئنڪ آڏو احتجاج ۽ وڌيڪ نـون قـرضـن وٺـڻ کـان انـڪـار ڪـيـو .ڪـيـتـرن
احتجاجن کانپوِء بئنڪ مونسانٽو سان پنهنجي ڀائيواري ختم ڪري ڇڏي.
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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مرده باد
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پيسٽيسائيڊن جا اپاَء چٽڻ
وقت 2 :کان  2ڪالڪ
سامان  :ڊرائينگ پيپر ،رنگين پينيون يا پينسلون ،ٽيپ يا ٽئڪ

پيسٽيسائيڊ جي مسئلن بابت ڳالهايو:
اهڙن عام ذريعن جو ذڪـر ڪـيـو جـن رسـتـي بـرادريَء جـا مـاڻـهـو
پيسٽيسائيڊن سان الڳاپي ۾ اچن ٿا.

پيسٽيسائيڊن جا مسئال چٽيو
هر فرد کي هڪ اهڙو چٽ چٽڻ کپي جنهن سان ماڻهو پيسٽيـسـائـيـڊن
سان الڳاپي ۾ اچن ٿا .اهڙا چٽ ڀت سان چنبڙائي ڇڏيو .بـرادري چـٽ
ڏسي اهڙن وڌ ۾ وڌ عام  2کان  5مسئلن بابت فيصلو ڪري پوِء ان تـي
ڳالهائي ته اهڙا مسئال ڪهڙن سببن ڪري پيدا ٿي سگهن ٿا .ڪهڙن سببن ڪري پـيـسـٽـيـسـائـيـڊن
سان گهڻو الڳاپي ۾ اچجي ٿو؟ انهن کان اپاَء وٺڻ /بچڻ ايترو گهڻو ڏکيو ڇو آهي؟

حل ڳولهيو
ماڻهو ،ٽولين جي صورت ۾ پنهنجن خيالن جا چٽ چٽين ۽ مسئلن جا ممڪن حل ڳولـهـيـن ٿـا.
مثال طور؛ جيڪڏهن مسئلـو ڦـوهـاري واري
دٻي جي پٺئين حصي جي سمڻ جو آهـي تـه
انجو هڪ عارضي اپاُء هي به ٿي سگهي ٿو تـه
اهڙو سيمو بند ڪجي ۽ بچاَء جـي پـوشـاڪ
پائجي .جڏهن ته دائـمـي اپـائـن ۾ اهـو بـه ٿـي
سگهي ٿو ته ،ڦوهاري جو نئون دٻو خريد ڪجـي يـا
آرگئنڪ پوکي شـروع ڪـجـي .ٽـولـي ،اهـڙو ڪـو
هڪڙو يا اهڙا سڀ اپاَء چٽي سگهي ٿي .عام طـور تـي
اهڙي هڪ اپاَء سان گهڻا مسئال حل ٿي وڃن ٿا.
ڀت جي ٻئي پاسي تي اپائن وارا چٽ چنبڙائي ڇڏيو.

اپائن بابت ڳالهايو
ماڻهن جي ٻڌايل مختلف اپائن تي ڳالهايو .انهن مان ڪهڙا حل ترت حاصل ڪري سگهجن ٿا؟
ڪهڙن کي حل ڪرڻ ۾ ڊگهو عرصو لڳي سگهي ٿو؟ اهڙن چٽن جو سلسلو اڳتي پـوئـتـي ڪـري
سگهجي ٿو ته جيئن وڌيڪ عملي عارضي اپائن کي اوليت ڏئي سگهجي .ماڻهن کي اهڙن اپـائـن
حاصل ڪرڻ جي طريقن تي ڳالهائڻ ۽ دائمي مسئلن جي حل الِء هٿ پير هـڻـڻ ڏيـو .ان تـي بـه
ڳالهايو ته اهڙي ٽولي مسئلن جي حل ڪرڻ الِء ڇا ٿي ڪري سگهي؟
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پيسٽيسائيڊن تي لڳل چٽڪيون ڪيئن سمجهجن؟
پيسٽيسائيڊن بابت سکيا ڏيڻ جو هڪ وڌ ۾ وڌ اهم نقطو ماڻهن کي پيسٽيسائيڊن تي لکيل معلومات کـي سـمـجـهـڻ
آهي .هر پورهيت کي اها ڳالهه ڄاڻڻ جو حت آهي ته اهي ،ڪهڙن قسمن جي ڪيميائي مادن سان وائکا ٿين ٿا ،انهن جا
ڪهڙا خطرا ٿين ٿا ۽ انهن الِء ڪهڙن قسمن جي بچاَء جي اپائن وٺڻ جي گهرج آهي .پيسـٽـيـسـائـيـڊ جـي هـر دٻـي/
پئڪيج تي اهڙي معلومات لکيل هجڻ جي توق ڪئي ويندي آهي ته جيئن ماڻهن کي انهن جي صحيح ۽ سالمـتـيَء
سان استعمال ڪرڻ جي ڄاڻ پئجي سگهي .لکيل تفصيل مان خبر پئجي سگهندي آهي ته ڪـهـڙي قسـم جـو زهـر
استعمال ڪيو وڃي ٿو ،اهو ڪيئن ماليو ۽ ماپيو وڃي ٿو ،زهرجڻ جي حالت ۾ انجو ڪهڙو عالج ڪيو وڃي ٿـو ،اهـو
پيسٽيسائيڊ ڪيترو زهريلو ٿئي ٿو ۽ ٻنيَء ۾ استعمال ڪرڻ کانپوِء اتي ڪيتري دير کانپوِء وڃڻ گهرجي.
ڪيترين پيسٽيسائيڊن تي لڳل معلومات ڏيندڙ چٽڪيون ڏکيون پڙهي سگهـبـيـون آهـن ،ٻـولـي مشـڪـل سـان
سمجهي سگهبي آهي يا اهي مقامي ٻوليَء ۾ لکيل نه هونديون آهن .جيئن ته ڪيترن هارين نارين کي اها بـه خـبـر
ناهي پوندي ته هو ڪهڙي قسم جون پيسٽيسائيڊون استعمال ڪري رهيا آهن تنهنـڪـري اهـڙيـون چـٽـڪـيـون،
پيسٽيسائيڊن جي سالمتيَء سان استعمال ڪرڻ جي ڪارج ۾ مڙيو ئي ڪو فائديمند ثابت ٿي سگهنديون آهن.
هت هڪ پيسٽيسائيڊ تي لڳل چٽڪيَء جو نمونو ڏجي
ٿو .ٻيون چٽڪيون مختلف ٿي سگهن ٿيـون پـر مـٿـن
ساڳئي قسم جي معلومات هجڻ گهرجي .يـاد رکـو تـه،
جيڪڏهن توهان ڏنل هدايتن تي مڪمل طـرح سـان
عمل به ڪريو تنهن هوندي به اهي توهانکي ۽ توهانجي
ماحول کي نقصان پهچائي سگهن ٿيون.
پيسٽيسائيڊ جا چست وکر اهڙا ڪيميائي مادا آهن
جيڪي پيسٽ کي ماري سگهن ٿا.

احتياطي ڳالهيون

هي اها ڳالهه ٻڌائين ٿيون ته ،هن پيسٽيسـائـيـڊ جـي
استعمال دوران توهانکي ڪهڙا بچاَء ڪرڻ گهرجن.

اها ٻڌائي ٿي ته زهرجـڻ جـي حـالـت ۾ ڇـا ڪـرڻ
گهرجي .اها ڳالهه هن سبب به اهم آهي جـو ٻـڌائـي
ٿي ته اهڙي فرد کي الٽي ڪرائڻ گهرجي يا نه.
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ان جو مطلب ٿيو ته هيَء پيسٽيسائيڊ رڳو اهو فرد خريد ۽
استعمال ڪري سگھي ٿو جنهن کي اهڙي سکـيـا مـلـيـل
هجي .جڏهن ته زرعي دوائون ۽ سامان وڪڻندڙ ڪمائي
خاطر ڪنهن کي به وڪڻي سگھن ٿا.

ويساهي (رسٽرڪٽيڊ ِانٽري انٽروَل)
سڏجي ٿو ان وقت کي جيڪو
پيسٽيسائيڊ استعمال ڪرڻ کانپوِء
اهڙي هنڌ کان اوس پري گذارڻو آهي
ته جيئن پوِء اتي ڪوبه فرد بي خطري
داخل ٿي سگهي .اهڙي ويساهي 2
ڪالڪن کانوٺي  2ڏينهن تائين ٿي
سگهي ٿي.

ڪلر ڪوڊنگ
):(Color Coding
ڪيترن هنڌن تي
پيسٽيسائيڊن جا دٻا
مختلف رنگن ۾ وڪرو
ڪيا وڃن ٿا ،رنگن
رستي سمجهي سگهجي ٿو ته منجهن
پيسٽيسائيڊون ڪيتريون زهريليون
آهن .دنيا جي مختلف ملڪن ۾ اهڙن
رنگن جي مختلف معنيٰ ٿئي ٿي.
توهان پنهنجي عالئقي ۾ اهڙن دٻن جي
رنگن جي معنيٰ سمجهو.
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