
Ang sedimento ang pinakakaraniwang dumi sa ating mga daanan 

ng tubig at nagmumula sa mga gumuguhong lupa. Ang mga 

BMP ay kinakailangang ipatupad kapag ang mga aktibidad na 

pangkonstruksyon ay gagalaw o maglalantad ng lupa upang maiwasan 

ang erosyon at mapigilan ang sedimento na maalis sa lugar. Mahalaga 

na ang mga BMP sa erosyon at pagkontrol ng sedimento ay maayos na 

mailagay at mapanatili upang maging epektibo ang mga ito.

Ang mga nasa ibaba ay mga halimbawa ng mga BMP na tumutulong upang 
mapigilan ang sedimento na makaalis mula sa lugar ng konstruksyon:

ANONG GINAGAWA NITO: Humaharang sa mga 
run-off o pag-agos, nagpapabawas sa bilis ng daloy 
at nag-aalis ng mga sedimento sa pag-agos.

SAAN ITO GINAGAMIT: Sa pababang slope ng 
disturbed soil, sa palibot ng stockpile o imbakan, sa 
mga batis at bambang, mga sementadong lugar at 
palibot ng isang proyekto.

PAANO ILAGAY: Ilagay ang mga bag nang 
nakahilera nang walang anumang puwang sa 
pagitan ng mga bag. Maaaring magamit ang mga 
ito upang pagsakup-sakupin ang mga suson o 
pagpatung-patungin kung kailangan.

PAGMEMENTENA: Kailangang panatilihin at palitan, 
dahil ang mga butas o sirang bag ay maaaring 
maglabas ng sedimento.

ANONG GINAGAWA NITO: Humaharang sa mga 
run-off o pag-agos, nagpapabawas sa bilis ng 
daloy at nag-aalis ng mga sedimento sa pag-agos.

SAAN ITO GINAGAMIT: Sa pababang slope ng 
disturbed soil, sa palibot ng stockpile o imbakan, sa 
mga batis at bambang, mga sementadong lugar at 
palibot ng isang proyekto.

PAANO ILAGAY: Kailangang ibaon ang ilalim ng 
silt fence ng hindi kukulangin sa 12 pulgada habang 
ang posteng pansuporta naman ay dapat na hindi 
kukulangin sa 6 na talampakan ang layo sa isa’t isa.

PAGMEMENTENA: Kailangang panatilihin at 
palitan, dahil maaari lang gamitin ang tela sa 
maikling panahon.

MGA BMP SA EROSYON AT SEDIMENTO

Ang Best Management Practices (BMP) o mga 
Pinakamagandang Kaugalian sa Pamamahala ay 
tumutulong na mapangalagaan ang kalidad ng 
tubig upang mabawasan o maiwasan ang mga 
pinagmumulan ng dumi (pollutant) sa buong 
Lalawigan ng San Diego, na sa kalaunan ay 
nakakabawas sa dami ng dumi sa ating stormwater.

Alam niyo ba
na ang tubig na nasa storm 
drain system ay direktang 
dumadaloy sa ating mga ilog, 
sapa, look, at karagatan - 
kasama ng mga duming  
dala-dala nito?

(Tingnan ang SC-6 Caltrans Factsheet para  
sa karagdagang impormasyon)

(Tingnan ang SC-1 Caltrans Factsheet para  
sa karagdagang impormasyon)

Silt FenceGravel Bag Berm 



Panghuling Takip

ANONG GINAGAWA NITO: Humaharang sa mga 
run-off o pag-agos, nagpapabawas sa bilis ng 
daloy at nag-aalis ng mga sedimento sa pag-agos.

SAAN ITO GINAGAMIT: Sa mga patag na lugar, 
pababang slope ng disturbed soil at sa palibot ng 
isang proyekto.

PAANO ILAGAY: Ilagay ang mga roll nang ayon sa 
kurbada ng slope, bahagyang naka-trench at may 
tukod kada 4 na talampakan. Kung gumagamit ng 
maraming roll, kailangang magkakasakop sila.

PAGMEMENTENA: Kailangang panatilihin at 
palitan kapag nasisira.

Fiber Roll

ANONG GINAGAWA NITO: Binabawasan ang 
pagkalat ng putik at dumi sa mga pampublikong 
daan na dala ng mga sasakyang umaalis sa lugar 
ng konstruksyon.

SAAN ITO GINAGAMIT: Sa bawat pasukan at 
labasan ng sasakyan sa lugar ng konstruksyon.Ang 
bilang ng mga lugar na pasukan/labasan ay dapat 
na limitado lang at nakataas upang maiwasan ang 
pag-agos sa lugar.

PAANO ILAGAY: Maglagay sa lugar ng 12 pulgada 
ng deep gravel bed, na may mga batong nasa 3-6 
na pulgada ang diyametro. Maaari ding gumamit 
ng mga rumble rack upang maipagpag ang mga 
dumi mula sa mga sasakyan.

PAGMEMENTENA: Kailangang nililinis upang 
maging epektibo. Ang anumang sedimento na 
mapupunta sa kalsada ay dapat walisin.

Istabilisadong Pasukan/Labasan

Ang sumusunod ay mga halimbawa ng BMP na tumutulong upang 
maiwasan ang erosyon sa lugar ng konstruksyon:

PAANO ILAGAY: Kung gumagamit ng mga tanim, 
ikalat ito nang pantay at tiyaking natatakpan nito 
ang hindi kukulangin sa 70% ng nagalaw na lugar. 
Gayundin, ang nagalaw na lugar ay maaaring 
takpan nang 100% na mga walang-buhay na 
materyal tulad ng mulch, bato o graba.

PAGMEMENTENA: Ang mga materyal na walang-
buhay ay karaniwang madaling panatilihin, 
bagaman ang tanim ay kailangang diligan upang 
mapanatili nang maayos.

NANDITO KAMI PARA TUMULONG. Kung kailangan ninyo 

ng mas maraming impormasyon tungkol sa BMP, kontakin ang Planning and 

Development Services sa www.sandiegocounty.gov/content/sdc/pds/bldg.html

ANONG GINAGAWA NITO: Pinipigilan ng final cover 
o panghuling takip, tulad ng tanim, mulch, bato, o 
graba na gumuho ang mga disturbed soil.

SAAN ITO GINAGAMIT: Ang lahat ng mga 
proyektong gumagalaw sa lupa ay nangangailangan 
ng panghuling takip kapag natapos na ang mga 
aktibidad ng konstruksyon. Ilan sa mga halimbawa 
ang mga nakalantad na slope, lupa sa paligid ng 
mga gusali at mga na-refill na trench area.

(Tingnan ang TC-1 Caltrans Factsheet para  
sa karagdagang impormasyon)

(Tingnan ang SC-5 Caltrans Factsheet para  
sa karagdagang impormasyon)
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