
Alamin Mo.

Mga Tip para sa
Malusog na Damuhan

Magtipid ng Tubig Magtipid ng Pera

Magkaroon ng Malusog at Luntiang Damuhan

Gusto ng Lahat ng Malusog na Damuhan.
Ipinapakita sa kamakailang survey sa mga residente 

ng Lalawigan ng San Diego na mahalaga sa halos 

lahat ng tao ang pagtitipid ng pera, pagtitipid ng tubig 

at pagsunod sa mga batas ng lalawigan tungkol sa 

tubig na umaagos. Maaaring maging hadlang sa mga 

residente ang pagkamit sa mga layuning ito dahil sa 

mga sira at hindi naka-align na mga sprinkler.

Para matulungan kang alalahanin, makabubuting 

suriin kung may mga sira at hindi naka-align na 

sprinkler sa pamamagitan ng pagbukas sa 

inyong mga sprinkler pagkatapos ninyong magtabas 

ng damo.

Kung ipapaayos ang mga sprinkler, makakatiyak na 
ang tubig na para sa inyong damuhan ay hindi 
masasayang o mapupunta sa inyong gutter. Ang tubig 
sa kanal ng inyong gutter ay dumadaloy sa mga sapa, 
ilog, at sa karagatan, na may dalang mga dumi.

La reparacion de rociadores ahorra dinero,
conserva agua, y crea un césped saludable.

Kontakin Kami
Kung may mga tanong kayo o gusto ninyo ng 
karagdagang impormasyon, tumawag sa 
Stormwater hotline ng lalawigan sa 
1-888-846-0800 o mag-email sa amin sa 
watersheds@sdcounty.ca.gov.

Ireport ang Paglabag Tungkol sa 
Stormwater
Para magreport ng paglabag tungkol sa 
stormwater, tawagan ang Stormwater hotline sa 
1-888-846-0800 o pumunta sa 
www.ProjectCleanWater.org at i-click ang "Report 
Pollution" sa kaliwang bahagi ng inyong screen.

Maghanap ng mga Sira at Hindi Naka-align na Sprinkler

Stormwater Hotline
1-888-846-0800

1} Icheck ang mga sira at hindi naka-align  
 na sprinkler pagkatapos ninyong   
 magtabas ng damo

2} Diligan ang inyong damuhan sa   
 maiikling siklo para masipsip ng lupa   
 ang tubig.

3} Magdilig sa umagang-umaga o sa   
 kalaunan ng gabi kapag mas malamig  
 ang temperatura.

4} Alamin kung gaano kadaming tubig ang  
 kailangan ng inyong damuhan sa   
 pamamagitan ng pag-obserba sa buong  
 siklo ng pagdidilig o pagkonsulta sa   
 mga libreng online calculator sa   
 pagdidilig (tingnan ang mga link sa ibaba).
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Para sa mas Maraming 
Impormasyon sa mga Isyu sa Tubig
www.bewaterwise.com
www.watersmartsd.org

Icheck Matapos 
Magtabas ng Damo.


