
 

 

Epektibong Pagkontrola ng Peste 

Tagalog  

 

 
 
 
 
  

 
 
 

Alamin ang Mga Senyales... 
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•  Tiyakin na lahat ng lugar na paglalagyan ng pagkain ay nilinis at na-sanitize. 
•   Linisin ang mga lugar na mahihirap abutin kung saan maaaring mamuo ang dumi, tulad ng sa  
      ilalim at gitna ng kagamitan, sa mga catch pan, at sa palibot ng mga drain. 
•   Tanggalin ang lumang cardboard, isang kilalang pugad ng mga ipis. 
•   Alisin ang pinagmumulan ng halumigmig tulad ng pagtagas na tubo at nakaimbak na tubig. 
•   I se lyo at  i lagay ng  caulk  sa  mga tinapalan at mga bitak. Lalo na sa sahig at mga  
      sangandaan ng pader, sa palibot ng wiring, mga tubong lagusan, pasingawan, at palabasan ng 

hangin. 

•  Panatilihing sarado ang mga pinto. Para sa mga pinto na dapat laging bukas,  
     maglagay ng mga kurtinang hangin. 
•  Tiyakin na ang idinikit sa mga pinto para sa panahon ay napanatili, at walang  
     nakikitang ilaw sa hamba ng pinto. 
•  Tapalan ang lahat ng puwang sa mga pinto at bintana. 
•  Ayusin ang lahat ng butas papunta sa labas. 

30% 
MGA KONDISYON NG 

PINAMAMAHAYAN 
Alisin ang 

pinagmumulan ng 
pagkain tubig at tirahan 

60% 
EKSKLUSYON  

Alisin ang mga pasukan at 
papunta sa pasilidad 

•  Kumuha ng regular na pagsugpo sa peste mula sa Certified Pest Operator.  
•  Dapat kabilang sa mga rekord ang: 

•   Pangalan ng applicator /kumpanya na tagakontrola ng peste •   Pangalan ng (mga) kemikal na ginamit  
•   Petsa ng aplikasyon      at yung dahilan ng aplikasyon 

•   Paano linisin ang pasilidad pagkatapos mag-aplay ng pestisidyo •   Paraan na ginamit upang protektahan   
      ang pagkain, kagamitan at mga tao 

10% 
 

Langaw 

 
• Malaking bilang ng buhay na mga langaw sa loob ng 

bahay 
• Buhay o patay na mga katawan o bahagi ng katawan ng 

langaw sa mga sticky board o na-trap sa mga ilaw 
• Mga Uod 
• Mga batik ng dumi o uhog mula sa langaw sa mga pader 

o kisame 
 

Daga 
 

Ipis 

MGA 
PESTISIDYO 

 
• Mga mantsa ng ihi at mga tae mula sa bubong,  

mga pansuporta sa bubong, sa mga kahon, bag, o 
• Nagmarkang dumi sa mga kasangkapan (kuskusin) na naiwan ng  

langis at dumi mula sa mga daga sa bubong 
• Mga marka ng paa sa alikabok. Hinihila ng mga daga ang kanilang mga 

buntot, nag-iiwan ng marka sa pagitan ng mga bakas ng kanilang mga paa. 
• Mga butas sa pakete ng pagkain 
• Mga nginatngat sa kahoy at ibang mga bagay 
• Mga palatandaan ng materyal na nabubutas, kadalasan ang maluwag na 

hinabing mga materyales na may maraming hibla, papel, inuslasyon, o tela 
• Aktibidad sa gabi. Ang aktibidad sa araw ay maaaring magpakita ng malaking 

populasyon ng mga daga. 
 

 
• Pagkakaroon ng mga kapsulang itlog o lalagyan ng 

itlog 
• Mga tae ng ipis sa mga kabinet, bitak, butas, at sa 

paligid ng mga outlet 
• Mga katawan ng ipis o mga bahagi ng katawan 
• Patay o buhay na maraming henerasyon ng mga ipis 

sa mga sticky board 

• Aktibidad sa gabi. Ang aktibidad sa araw ay maaaring 
magpakita ng malaking populasyon ng mga ipis.   
 

Ang mga daga ay makakapasok sa mga butas 
na kasing liit sa ½ pulgada. 

Ang mga daga ay nakakapasok sa mga buras 
na kasingliit ng ¼ na pulgada. 


