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Tuluy-tuloy ang programa ng CropLife 
Philippines para tulungan ang ating mga 
magsasaka para mapabuti ang kanilang 
kabuhayan sa pamamagitan ng pagtuturo ng 
mga tradisyonal at makabagong pamamaraan 
sa paggamit ng mga pestisidyo.

Marami na rin kaming mga materyales 
na naipamahagi sa marami nating mga 
magsasaka nitong mga nakaraang taon para 
makatulong sa kanilang araw-araw na gawain 
sa ating mga lumalawak na sakahan.

Marami pa ring mga katanungan kaya’t kami 
sa plant science industry ay naglathala ng 
isang updated na Manual ng Responsableng 

Paggamit at Pamamahala ng mga Pestisidyo. 
Ito ay tulung-tulong na binuo ng CropLife 
Philippines at CropLife Asia.

Sana ay matugunan ng manual na ito 
na bahagi ng Croplife Handbook Series 
ang mga katanungan na nakalap ng mga 
kinatawan ng mga miyembrong kumpanya 
ng CropLife sa kanilang paggawa ng mga 
“stewardship” program sa buong bansa.

Paunang Salita.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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Gabay sa Responsableng Paggamit at 
Pamamahala ng mga Pestisidyo

Hindi maipagkakaila ang kahalagahan ng mga pestisidyo o 
pamatay-peste sa ating agrikultura. 

Pinipigil nito ang pagdami ng mga peste - sinusupil, 
tinataboy, pinapatay ang mga ito, at pinapaunti hanggang ‘di 
na nito kayang makapaminsala sa halaman at makaapekto sa 
kabuhayan ng ating mga magsasaka.

Iba rin kung tayo ay sumusunod sa “pesticide management.”

Ito ang  wasto at tamang paggamit ng mga pestisidyo  
habang pinaliliit ang pinsalang maaaring maidulot ng mga 
peste sa ating sakahan.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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1.   Ang Wastong Paggamit ng mga Pestisidyo

Mga Karaniwang Pormulasyon 
ng mga Pamatay Peste

- Capsule Suspension (Microencapsulated)
- Dry Flowable (DF) or Water Dispersible  
         Granule (WDG)
- Emulsifiable Concentrate (EC)
- Granule (G)
- Oil Flowable (OF)
- Suspension Concentrate (SC) or Water   
         Miscible Concentrate (WMC)
- Soluble Emulsion (SE)
- Soluble Liquid (SL)
- Soluble Powder (SP)
- Wettable Granule (WG)
- Wettable Powder (WP)
- Oil Dispersable (OD)

Pestisidyo 

Herbicides

Fungicides

Nematicides

Molluscicides

Rodenticides

Miticides

Bactericides

Mga damo

Mga amag

Mga nematodes

Mga suso

Mga daga

Garapata at kuto

Bakteria

Peste

Mga Insekto o KulisapInsecticides

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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Klasipikasyon na ayon sa ‘hazard’ o Peligro (base sa WHO Toxicity Hazard 
Classification) ng mga Pestisidyo

Iwasan ang 
Direct Exposure

Ang maling paggamit 
ng pestisidyo ay 
maaaring makaapekto 
sa ating balat, mata, 
bibig o baga.

Kaya naman dapat 
nating alamin ang 
wasto o tamang paraan 
sa paggamit nito.
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Tulad na lang ng mga tinatawag na “skin sensitizer,” mga gamot 
na maaaring nagpapahapdi, nagpapakirot o nagpapakati ng balat. 
Mahalagang malaman kung ang isang produkto ay skin sensitizer. 
Basahin ang etiketa -- o label -- nito.

Kung ang balat ay sensitibo, iwasan ang pagbomba at huwag nang 
ilantad ang sarili sa spray o produkto/pestisidyo.

Kung nakakaramdam ng mga sintomas ng skin sensitization 
tulad ng pamumula o pamamaga ng balat, ihinto ang pag-spray at 
hugasan ang apektadong bahagi ng katawan at sabunin.

Tumungo agad sa pinakamalapit na klinika o ospital at magpareseta 
ng mga angkop na gamot tulad ng antihistamine o anti-allergy.

Paano Maiiwasan ang Pagkalason

Huwag nating kalimutang basahin at 
sundin ang mga direksyon sa etiketa o 
label ng pestisidyo tungkol sa FIRST AID 
o UNANG LUNAS kung may biglang 
sakuna.

Agad pailalim sa pangangalaga ng isang 
doktor at dalhin ang buong etiketa o label 
ng produkto para malaman niya ang mga 
sangkap nito.

Araling mabuti ang TAMANG 
PAGHALO at PAGGAMIT ng mga 
pestisidyo.

Basahing maigi at intindihing mabuti ang 
mga tagubilin (instruction) sa tatak o label.

Pag-iwas sa exposure at pagkalason
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Mga Gabay sa Paghahalo

1. Panatilihin ang pag-iingat at kalinisan kung gumagamit
 o naghahanda  ng mga pestisidyo o “crop protection  
 products.”
2. Kapag naghahalo ng pestisidyo bago magbomba, gawin  
 ito nang malayo sa mga bata at hayop.
3. Iwasang makontamina ang mga tubigan at mga 
 daluyan nito.
4. Siguraduhing naiintindihan ang impormasyon   
 sa etiketa lalo na ang dosis ng paggamit at mga kailangang  
 pag-iingat habang naghahalo ng pestisidyo.
5. Gamitin lamang ang mga instrumentong nakatalaga sa 
  pagsusukat at pagtitimbang sa produkto tulad ng isang  
 pesticide measuring scoop. Huwag gumamit ng mga  
 lumang food container at kutsara.
6. Gumamit ng mga angkop na kasuotang pananggalang  
 (PPEs).
7. Hugasan lahat ng gamit pagkatapos magbomba.  Huwag  
 itapon ang pinaghugasan sa ilog o pinagdadaluyan nito.
8. Itago ang mga instrumento at kagamitan para sa mga   
 pestisidyo sa ‘di kayang abutin ng mga bata at hayop.

Bawal Kumain Bawal Manigarilyo

Bawal ang pagkain o ang sigarilyo habang naghahalo.
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Gumamit ng angkop na guwantes, angkop na pansukat sa pesticide 
concentrate, at proteksyon para sa mata, bibig at mukha.
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Huwag hayaang umapaw ang sprayer at matapon/maaksaya ang produkto. 
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Mga gabay sa pag-bomba:
1.  Bago magbomba, BASAHIN, INTINDIHIN at SUNDIN  
 ang mga nakasulat sa label.
2. Sundin ang mga rekomendadong dosis. Gamitin ang   
 tamang “timing” at “pagitan” (spray interval) sa pagbomba.
3. Suriin kung may depekto ang sprayer.  Huwag bubugahan  
 ang baradong nozzle. Kung ito ay may sira, ayusin bago   
 gamitin.
4. Laging “I-TRIPLE RINSE” ang basyong bote o lalagyan ng  
 pestisidyo.

Mga paalala pagkatapos magbomba:
1. Linisin at hugasang  mabuti ang sprayer at lahat ng mga   
 kasangkapan.
2. Labhan at hugasang mabuti ang lahat ng kasuotan.  Ito ay  
 ibukod sa iba pang baro at labada.
3. Maligo agad matapos magbomba.
4. Laging takpan ang mga pestisidyo sa lugar na maaring   
 maikandado at ‘di maabot ng bata o hayop.

1.  Itago ang mga pestisidyo sa 
 orihinal nitong mga lalagyan.
2.  Bumili lamang ng sapat para sa   
 agarang gamitan.
3.  Huwag gamitin ang basyo nito  
         para sa ibang mga sangkap.
4.  Idispatsa lang ang mga “triple   
         rinsed” na basyo nito ng 
 buong ingat at ayon lamang sa   
 mga rekomendadong paraan.

Gabay sa tamang pagtatago ng 
mga pestisidyo at basyo nito:
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Gumamit ng mga angkop na kasuotan o mga PERSONAL 
PROTECTIVE EQUIPMENT o PPEs kapag nag-iispray.

Mga basic PPEs at proteksyon na 
ibinibigay nito:

1.  Mask (ilong at bibig)
2.  Goggles (mata)
3.  Guwantes o gloves 
 (kamay at ibaba ng braso)
4.  Sambalilo/sumbrero (ulo) 
 laban sa init kung kinakailangan
5.  Long-sleeved cotton-polyester shirt
6.  Mahabang pantalon
7.  Boots o closed shoes
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Gabay sa Tamang 
Paggamit ng 
Knapsack Sprayer

Ang wastong pag-aalaga at 
paggamit ng mga knapsack 
sprayer ay kritikal sa tagumpay 
ng pagbobomba.  Dito makiki-
ta ang  buong benepisyo at 
epekto ng mga pestisidyo.

Ito ang gabay sa tamang pag-
gamit ng knapsack sprayer at 
nagbibigay ng “tip” para higit 
silang maging epektibo: 

Gumamit 
ng malinis 
na tubig.

Mag-ispray
ayon sa best 
practices.

I-calibrate 
ang buga 
ng nozzle 
nito.

Hugasan at
i-triple rinse
matapos 
gamitin.
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Mga Dapat Gawin kung may 
Suspetsang Pagkalason

Paano maiiwasan ang 
pagkalason...

Basahin lagi ang label. 

Alamin ang produkto at sundin ang 
mga direksiyon sa label ukol sa First 
Aid o Unang Lunas dito.

Agad magpasailalim sa isang 
mediko o duktor at dalhin sa kanya 
ang tatak o label ng produkto para 
makita niya ito at mabasa.
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Ano nga ba ang GAP?

May mga prinsipyong pinaiiral sa pagsasaka at mga 
practices na isinasagawa para sa malinis at masustan-
siyang pagkain at iba pang mga produkto habang pinapa-
ngalagaan natin ang ating kapaligiran, ekonomiya at 
pampublikong kabutihan. Ito ang masasabi nating “Good 
Agricultural Practices” o GAP.

Dapat ipairal sa lahat ang tama at wastong pamamaraan sa 
paggamit at pagpapatuloy ng buong proseso para mapigil 

ang pinsalang dulot ng mga peste. 
Kasama na dito ang:

•	 Bago	at	matapos	ang	paggamit	ng	mga	pestisidyo		
 hanggang sa pagdispatsa ng mga basyo nito.
•	 Kultural	at	iba	pang	mga	rekomendadong	paraan	sa		
 pagsasaka.

2. ‘Good Agricultural Practices’ (GAP)
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Kung lahat ng mga prinsipyo nito ay masusunod, tiyak 
na ligtas ang pagkain sa pesticide residues dahil hindi 
lalagpas sa Maximum Residue Limit o MRL. Ang MRL 
ang legal na antas ng mga pestisidyo na  maaring matira 
sa bunga o halaman sa oras ng pagaani nito.

Ang MRL ay nakasalalay sa ginagamit nating mga dosis 
(dosage), bilang ng pagbobomba (spray frequency) at ng 
Pre-Harvest Interval (PHI) ang tamang pagitan ng huling 
paggamit ng pestisidyo at ng anihan.

Kung tayo ay magbobomba na masyadong malapit nang 
umani, malamang ito ay lalabag sa legal na MRL.  

Ating alamin ang mga problema, peste at sakit para 
makapili ng angkop na produkto na rehistrado sa FPA 
(Fertilizer and Pesticide Authority).

Bilhin lamang ang mga pestisidyo sa mga tindahang 
kinikilala ng FPA.
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Tandaan ang mga sumusunod na tips alinsunod sa 
Good Agricultural Practices (GAP).

1.  Basahin at intindihing 
 mabuti ang label ng 
 produkto.
2.  Siyasatin ang sprayer 
 para sa tulo o singaw 
 (leaks).
3.  Siguraduhing angkop 
 ang Personal Protective 
 Equipment (PPE) na gagamitin.
4.  Kung masama ang pakiramdam, huwag nang ituloy ang pag- 
 bobomba.
5. Huwag isasalin ang “pesticide concentrate” o pormulasyon sa   
 ibang sisidlan.
6. Laging idispatsa ang mga basyo ng sisidlan o kontaminadong   
 sangkap nang naaayon sa best practices. 

20       Gabay sa Responsableng Paggamit at Pamamahala ng mga Pestisidyo                                                 



Laging sumunod sa tamang ‘pesticide container management’ o 
tamang pamamahala sa mga basyo ng pestisidyo.
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Mas malinis ang ating kapaligiran at mababawasan 
ang mga panganib sa ating kalusugan sa isang 
mahusay na pamamahala ng mga basyo ng mga 
pestisidyo.

Ang mga botelya at iba pang mga basyo ng 
mga pestisidyo na maaaring hugasan ay dapat 
mabanlawan  ng tatlong beses  - ‘TRIPLE RINSE.”

Huwag sisirain o aalisin ang mga etiketa.

Ang mga glass bottle ay magagamit uli 
bilang mga segundamanong lalagyan 
ng pamatay-damo o herbicide. 

Ang mga plastic bottle o container naman ay maaari din 
IRECYCLE sa mga kasangkapan na hindi ginagamit sa 
pagkain at feeds o alinsunod sa mga isinasaad ng EMB.  
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3.  Paraan ng mga Pag-aksyong 
      Bayokemikal 
       (Biochemical Mode of Action)

Bilang halimbawa:
Ang isang pamatay-insekto ay maaaring 
			•		Makaapekto	sa	nervous	system	ng	insekto,	o
			•		Sirain	ang	madikit	na	nakabalot	na	cuticle,	o
			•		Makaapekto	sa	pagkain	o
			•		Makaapekto	sa	paglaki	ng	insekto	sa	mga	bahagi	ng	
       buhay nito mula sa pagiging itlog hanggang sa
       pagiging ganap ang laki (ang mga ito ang tinatawag na
       insect growth regulators).

Ang mga pamatay-damo ay maaaring:
			•			Makaapekto	sa	tiyak	na	bahagi	ng	mekanismo	ng								 							
       photosynthesis, o
			•			Sumira	ng	mga	cell	walls	ng	halaman

Ang paraan ng pag-aksyong bayokemikal ng isang 
produkto ay nakasalalay sa pamilyang kemikal na 
kinabibilangan nito.  Lahat ng produktong pang-crop 
protection na kabilang sa isang pamilyang kemikal ay 
mayroong parehong paraan ng pag-aksyong bayokemikal.

Kahalagahan ng maayos na pag-aksyon sa pagpili ng 
produktong pang-crop protection

Ang paraan ng pag-aksyon ay may mahalagang papel 
na ginagampanan sa pagpili ng produktong pang-crop 
protection para sa tiyak na peste. Ang paraan ng pag-
aksyon:
				•		Sinasabi	sa	gumagamit	kung	ang	produktong					 	
        pang-crop protection ay akma laban sa target                    
        na peste. Ang pagpili ng tamang paraan ng pag-
        aksyon ay magbibigay ng pinakamagandang resulta sa    
        pagkontrol sa target na peste;
				•		Maaring	tumukoy	sa	panahon	at	kung	paano	ang
        aplikasyon.  Halimbawa, ang proteksyon o pamatay-
        fungi ay dapat na gamitin bago magkaroon ng
        impeksyon.  Ang  mga pre-emergence herbicide 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 



        ay dapat na mailagay sa lupa bago pa man umusbong      
        ang mga damo;
				•		Nakakatulong	sa	pag-iwas	na	magkaroon	ang	
        mga peste ng ‘paglaban’ sa epekto ng pestisidyo.  Ang
       ‘paglaban’ ay ang kakayahan ng mga peste na             
        mabuhay sa dosis ng produktong pang-crop 
        protection na normal na kayang pumatay dito. Ang
        paglaban na ito ay maaaring maipasa sa mga susunod
        na henerasyon ng peste—ito ay genetic at namamana.
        Ang paglaban ay nangyayari sa lahat ng uri ng peste: 
        insekto, damo, fungi, bacteria, parasites ng mga 
        hayop, daga at iba pa; 
				•		Sa	pagsasaisip	ng	paraan	ng	pag-aksyon,	ang	
        posibilidad ng paggamit ng maling produktong
        pang-crop protection ay nababawasan. 

Kakayahang hindi Tablan ng Pestisidyo

Nagkakaroon ng paglaban kung ang isang produktong 
pang-crop protection na mayroong tiyak na paraan ng 
pag-aksyong bayokemikal ay paulit-ulit na ginagamit sa 
loob ng maraming taon. Karamihan sa mga indibidwal 

na peste ay tinatablan at namamatay, ngunit may ilang 
nakaliligtas dahil natural nang hindi sila apektado ng 
kemikal.  

Sila ay nanganganak, at paunti-unti, sa pagdaan ng 
maraming henerasyon, ang bilang mga di apektadong 
indibidwal ay nagiging napakarami na ang mga 
produktong pang-crop protection na mayroon ng 
nasabing paraan ng pag-aksyong kemikal ay hindi na 
epektibo. 

Ang paglaban ay naipapasa mula sa isang henerasyon ng 
peste sa susunod—ito ay genetic at namamana.

Upang maiwasan ang paglaban o resistance, huwag 
ituloy ang paggamit taun-taon ng mga produktong 
pang-crop protection na may parehong paraang ng pag-
aksyong bayokemikal. Gumamit din ng hindi kemikal na 
pangontrol bilang bahagi ng pinagsama-samang paraan 
ng pamamahala sa peste (Integrated Pest Management o 
IPM).
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Tiyaking tama ang bibilhin at gagamiting produktong 
pang-crop protection.

Basahin ang etiketa para sa paraaan ng pag-aksyon ng 
produkto.  Gagawin ba nito ang nais mong mangyari?   
Paano at kailan mo ito dapat gamitin upang makontrol 
ang peste?

Mga Kaalaman

Lahat ng pestisidyo ay may etiketa kung saan nakasaad 
ang mga hakbang kung paano gamitin ang pestisidyo ng 
epektibo at ligtas.

Dapat basahin ng mga magsasaka at mga negosyante ang 
etiketa – o label -- bago gamitin ang anumang pestisidyo.

Mga Label Panel

Ang bawat etiketa ng pestisidyo ay naglalaman ng mga 
mahahalagang bahagi.  Kadalasan ang etiketa ay may isa, 
dalawa o tatlong entrepanyo.  Sa halimbawa sa ibaba, ang 
etiketa ay may tatlong panel:  isang sentro at dalawa pa sa 
gilid nito.
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Ang panggitna o sentrong panel ay kadalasang 
naglalaman ng:
					•			Pangalan	ng	produkto,
					•			pormulasyon,
					•			komposisyon	at	aktibong	sangkap,
					•			tatsulok	na	nagbababala	ng	panganib,
					•			dami	o	timbang	ng	nilalaman,
					•			numero	ng	pagkakarehistro,
					•			deklarasyon	sa	paggamit,	at	
					•			logo	ng	tagagawa.
Ang isa o dalawang panggilid na panel ay maaaring 
maglaman ng:
					•			direksyon	sa	paggamit,
					•			mga	babala,
					•			pag-iingat,
					•			sintomas	ng	pagkakalason,
					•			paunang	lunas,
					•			tagubilin	sa	mga	doktor,
					•			pagkakaangkop,
					•			numero	ng	batch,
					•			petsa	ng	pagkakagawa,	petsa	ng	pagkapaso,	paraan			 		
          ng pagtatago,

					•			garantiya,
					•			detalye	ukol	sa	distributor,	at	
					•			iba	pang	tagubilin.

Mga Alternatibo

Kapag bumibili ng produktong pang-crop protection, 
maaaring palitan ng tagapagtustos ang isang produkto 
ng ibang produkto kung pareho ang kanilang aktibong 
sangkap. Hindi ito nangangahulugan na ang ipinalit na 
produkto ay nakarehistro para sa inyong pananim o 
sitwasyon ng peste.  Huwag tanggapin ang alternatibong 
produkto kung hindi natitiyak na maaari itong gamitin sa 
pananim na nais na isalba. Kung hindi tiyak, siguruhin sa 
tagagawa.

Ang Sentrong Panel 
(Tagubilin:  Ang impormasyong matatagpuan sa sentrong 
panel ay maaaring mag-iba sa bawat tagagawa.  Ito ay 
halimbawa lamang.)
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Panggilid na Panel 1
(Tagubilin: Ang impormasyong matatagpuan sa 
sentrong panel ay maaaring magkakaiba sa sa bawat 
manufacturer.  Ito ay halimbawa lamang.)

Mga Pag-iingat: 
Mga pag-iingat 
na dapat isagawa 
sa paggamit ng 
produkto.

Itatagal 
sa Istante 
(nagtatakda 
ng petsa ng 
pagkapaso), petsa 
ng pagkagawa, at 
numero ng batch

Direksyon sa 
Paggamit:  
rekomendasyon para 
sa bawat pananim 
at peste

Mga Babala: 
Nagpapayo ukol 
sa paggamit ng 
produkto.

Panggilid na Panel 2
(Tagubilin: Ang impormasyong matatagpuan sa 
sentrong panel ay maaaring magkakaiba sa sa 
bawat manufacturer.  Ito ay halimbawa lamang.)

Sintomas ng 
Pagkakalason: 
Paglalarawan ng 
mga sintomas na 
magaganap sakaling 
may kontaminasyon.

Paunang Lunas:  
Paglalarawan ng 
mga hakbang 
sakaling may 
kontaminasyon.

Tagubilin sa mga 
Doktor:  Direksyon 
sa mga doktor sa 
mga gagamiting 
gamot sakaling may 
kontaminasyon.
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Sentrong Panel 

Pangalan ng produkto o pangalang pangkalakalan: 
Ang pangalan na ibinibigay ng tagagawa sa produkto 
upang matangi ito sa produktong likha ng ibang tagagawa.  
Tandaan na may ilang produkto na maaaring magtaglay 
ng magkakatulad na aktibong sangkap.  Ang pangalang 
pangkalakalan ay pag-aari ng isang kumpanya at hindi 
maaaring gamitin ng ibang kumpanya para sa pestisidyo. 
(halimbawa: Gramoxone, Bravo). Ito ay ipinatutupad ng 
mga pambansa at pandaigdigang batas. 

Aktibong sangkap at komposisyon: Ang aktibong 
sangkap ang pangalang kemikal na ibinibigay sa bahagi 
ng pormulasyon ng pestisidyo na kokontrol o papatay 
sa target na peste. Ito ay pandaigdigang kinikilala.  Ang 
komposisyon ang nagsasaad kung gaano katapang ang 
timpla ng produkto.

Netong dami o timbang: Gaano karaming pestisidyo ang 
nasa sisidlan.

Numero ng rehistro ng produkto: Ang opisyal na 
numero ng rehistro ng pestisidyo na ibinigay ng 
pambansang awtoridad sa pagpaparehistro ng pestisidyo.
Pormulasyon: Ang pestisidyo ay nararapat na akma para 
gumana nang maayos at magamit. 

Deklarasyon sa paggamit:  Naglalarawan kung ano 
ang kokontrolin ng produkto o kung saan ito gagamitin 
(pananim at peste).

Logo ng tagagawa: Minsan ay matatagpuan sa harap at/o 
gilid na panel ng etiketa. 

De-Kulay na guhit (Color band):  Nagsasaad ng antas ng 
pagiging nakalalason at nagtuturo kung paano ligtas na 
gamitin ang produkto. 
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Mga Panggilid Panel

Paraan ng paggamit:  Rekomendasyon kung paano 
gamitin ang produkto, kasama ang listahan ng mga 
pananim kung saan maaaring gamitin ang produkto, 
aplikasyon o pagpapalabnaw (gaya ng gramo/ litro / 
ektarya), pamamaraan ng aplikasyon, at pagitan ng ani.

Mga babala, pag-iingat, direksyon para ligtas na 
paggamit: Nagsasabi sa gagamit ng mga pag-iingat na 
dapat gawin sa paggamit ng pestisidyo.

Petsa ng pagkapaso, petsa ng pagkagawa, at numero 
ng batch:  Importanteng impormasyon; ang mga pasong 
pestisidyo ay hindi na dapat gamitin. 

Direksyon para sa paunang-lunas: Dagling aksyon 
na dapat isagawa kung may ipinapalagay na kaso ng 
pagkalason.

Sintomas ng pagkalason: Naglalararawan sa mga 
sintomas na dapat hanapin kung sakaling magkaroon ng 
pagkalason, at mga paunang lunas na dapat isagawa. 

Tagubilin sa mga doktor: Direksyon para sa mga doktor 
kung ano ang igagamot kung sakaling may malason.

Taguan ng sisidlan: Nagpapaliwanag kung saan itatago 
ang mga sisidlan.

Pagkakaangkop: Naglalarawan kung anong pestisidyo 
ang pwede at ‘di pwedeng paghaluin.

Garantiya: Isang deklarasyon mula sa tagagawa o 
distributor ukol sa nilalaman o aktibidad ng nilalaman, ng 
pestisidyo sa sisidlan.

Iba pang tagubilin: Anumang dapat pang tandaan mula 
sa tagagawa.
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Mga Kaalaman

Ang de-kulay na guhit ay 
matatagpuan sa sentrong panel ng 
etiketa ng pestisidyo.

Ang de-kulay na guhit ang 
nagsasaad ng antas ng pagiging
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nakalalason, at nagbibigay ng 
direksyon kung paano ligtas na 
gamitin ang produkto. 

Ang de-kulay na guhit ay may 
dalawang mahalagang bagay:
•	 ang	kulay	ng	guhit	
•	 mga	pictogram



Ang De-Kulay na Guhit 
(Color band)

Ang kulay ng guhit ang 

nagsasaad ng antas ng panganib 

ng produkto.  May limang 

kategorya sa apat na magkaibang 

kulay. Ang mga kategorya 

at kulay ay pandaigdigang 

tinatanggap.

Kulay: Pula
Grupo: la at lb
Lubhang mapanganib 

Kulay: Dilaw 
Grupo: ll
Katamtamang mapanganib 

Kulay: Asul 
Grupo: III
Bahagyang mapanganib

Kulay: Luntian
Grupo: IV
Hindi mapanganib sa 
karaniwang paggamit 
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Ang Pictogram

Ang mga Pictogram ay maliliit na mga iginuhit na 
nagpapayo kung paano haluin, gamitin at itago ang mga 
pestisidyo. Naglalaman din ito ng mga babala.  Ang 
mga Pictogram ay nararapat na basahin sa ganitong 
pamamaraan:

1.   Magsimula sa gitna kung saan makikita ang pictogram
      na nagsasaad ng antas ng panganib. 
2.   Pumunta sa gawing kaliwa.

3.   Ang mga pictogram sa kahon ay dapat basahin mula 
      sa kanan.
4.   Pumunta sa gawing kanan.
5.   Ang mga pictogram sa kahon ay dapat basahin mula 
      sa kaliwa.

Bawat pictogram ay may sariling kahulugan. Ang mga 
pinakakaraniwan ay:

       Gabay sa Responsableng Paggamit at Pamamahala ng mga Pestisidyo                                                   33



Proteksyon

Ang mga sumusunod na pictogram ay laging 
ginagamit kakombinasyon ang mga pictogram na 
naglalaman ng payo.

Halimbawa:
Kung maghahalo, nararapat na magsuot ng gwantes, 
proteksyon sa mata at mga bota.

Antas ng panganib

Lubhang 
mapanganib 
(pulang guhit)

Bahagyang 
mapanganib  
(dilaw na guhit)

Pagtatago 
Itago ang pestisidyo 
nang malayo at 
nakakandado sa 
lugar na hindi abot ng 
mga bata at hayop

Payo 
Maghugas matapos 
gamitin

Mapanganib 

Babala

NasusunogSumasabogNakalulusaw
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4.   Ang Ating Kapaligiran

Ang kapaligiran ay lahat ng nasa ating paligid.  Kabilang 
dito hindi lamang ang mga “natural” na elemento gaya ng 
lupa, tubig at hangin, kundi maging mga tao, halaman, 
hayop, loob at labas ng mga bahay, mga bukid, hardin, 
bahay, opisina at iba pa. 

Umaasa tayo sa kapaligiran para manatiling buhay. Kung 
ang mga produktong pang-crop protection ay ginagamit 
sa maling paraan o nang walang anumang konsiderasyon, 
maaari itong makaapekto sa mga benepisyal na insekto, 
ibon, isda, at mga inaalagaang hayop, maaaring 
marumihan ang pinanggagalingan ng inumin at 
panghugas na tubig, maging ang ating pagkain, at lugar na 
pinamumuhayan at pinagtatrabahuhan.

Responsibilidad ng bawat isa na gamitin ng tama ang 
mga produktong pang-crop protection at sundin ang mga 

gawing nakababawas sa kontaminasyon ng kapaligiran, 
gaya ng pagsunod sa mga prinsipyo ng IPM.

Ang kontaminasyon ng kapaligiran dulot ng mga 
produktong pang-crop protection ay mababawasan sa 
pamamagitan ng:

					•			Maingat	na	pagbiyahe,	pagtatago,	paghawak,	at	
          aplikasyon.
					•			Aplikasyon	batay	sa	pagmamanman	sa	peste	at	
          pinakamataas na antas
					•			Paggamit	ng	tamang	dosis
					•			Paggamit	ng	mga	pamamaraang	nakababawas	na	
          ng dami ng ginagamit ay tumitiyak pang ang 
          produkto ay tumatama lamang sa tumpak na lugar.
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Pinanggagalingan ng Kontaminasyon 
ng Kapaligiran Dulot ng Produktong 
pang-crop Protection

Karaniwang dahilan ng kontaminasyon ng kapaligiran ay 
sa pamamagitan ng polusyon ng atmosphere, tubig at lupa.

					•			Paggamit	sa	lugar	ng	aplikasyon.		Tama	man	
          ang aplikasyon, may napupunta pa ding produktong
          pang-crop protection sa kapaligiran.
					•			Kapag	labis	ang	aplikasyon	ay	may	umaawas	na	
          produkto mula sa halaman o anumang ginamot 
					•			Pag-anggi	ng	mga	patak	o	singaw	sa	sandali	ng	
          aplikasyon, o aplikasyon kapag mahangin.
				•			Pagtapon	o	pagtagas	habang	nakatago,	kapag	
         ibinibyahe, hinahalo o ginagamit, na hindi nalilinis.
				•			Tubig	na	ginamit	sa	personal	na	paghuhugas,	at
         panglinis ng ginamit at kasuotan.
				•			Hindi	wastong	pagtatapon	ng	lumabis	na	hinalong		
         pestisidyo.

					•			Hindi	wastong	pagtatapos	ng	basyong	sisidlan	ng	
          produktong  pang-crop protection.
					•			Labis	na	dosis	sa	aplikasyon.
					•			Sunog	sa	pamilihan	ng	mga	produktong	
          pang-crop protection.

Mga Problemang Dulot

					•			Pagtagos	sa	lupa	tungo	sa	pinagkukunan	ng	tubig
					•			Naikakalat	sa	buong	bukid	sa	pamamagitan	ng	tubig
          gamit sa irigasyon
					•			Nalalabi	sa	mga	pagkain	mula	sa	kontaminadong	
          pagkain o pastulan.
					•			Pinsala	sa	mga	pananim	na	naaapektuhan	ng	anggi
          ng pagspray.
					•			Masamang	epekto	sa	kalusugan	ng	mga	tao,	hayop,
          wildlife, at mga benepisyal na organismo.
					•			Masamang	opinyon	ng	publiko.
					•			Panganib	ng	pagkalason	sa	tao.
					•			Panganib	ng	pagkalason	ng	kapaligiran.		Halimbawa
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          ay pagkalason ng mga isda at iba pang nilalang sa
          tubig.
					•			Polusyon	sa	pamamagitan	ng	pagkakalat.

Ang ibang produktong pang-crop protection ay madaling 
nawawalan ng bisa at nahahalo sa  kapaligiran, at ang 
iba naman ay napakatagal. Ang mga matagal ang bisa ay 
nabubulok at naiipon sa kapaligiran at nagdudulot ng mas 
malaking suliranin.

 Ang tagal ng pananatili ng produktong pang-crop 
protection ang sukatan kung gaano katagal ito magiging 
aktibo bago humina at tuluyang mawala ang bisa. Ang 
isang produktong pang-crop protection na matagal ang 
pananatili ay maiiwan sa kapaligiran nang mas matagal 
at mas malaki ang pagkakataon na maikalat ito mula sa 
lugar ng aplikasyon kaysa produktong sandali lamang ang 
pananatili.

5. Ang Paggamit ng mga Tunay at   
     Rehistradong Produkto

Bumili lamang mula sa maaasahan at mapagkakatiwalaang 
tagapagtustos. Iwasang bumili mula sa mga estranghero na 
bigla na lamang lumilitaw at nagbebenta ng mga proukto sa 
dealers.
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Bumili lamang ng mga produktong rehistrado sa bansa para 
sa nilalayong paggamit.

Bumili ng mga produktong ginawa ng mga 
mapagkakatiwalaang kumpanya, sa bansa at sa 
ibayong dagat.

Label at Pagkakaimpake

Tiyakin na ang label  sa pinag-impakehan ay buo, nakasulat sa 
opisyal na pambansang wika ng inyong bansa, at mababasa.

Basahin ang label upang matiyak na tama ang produkto.
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Tiyakin na hindi pa paso, o malapit nang mapaso ang 
produkto bago maibenta ang mga ito.

Bumili lamang ng mga produktong nasa orihinal nilang sisidlan.

Tiyaking buo ang sisidlan at walang tagas.

Tiyaking selyado ang sisidlan at hindi nagalaw ang mga takip.
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Humingi ng payo kung may duda.  Makapagbibigay ng payo 
ang mga o ang pambansang asosasyon ng mga dealer ng mga 
produktong pang-crop protection. 

Palaging subukang bumili at magtustos ng hindi gaanong 
nakalalasong produkto, na mas ligtas at mas madaling gamitin.

Tiyaking mayroon kang sapat na kasanayan mula sa 
organisasyong may akreditasyon.

Huwag gumamit ng mga sisidlan ng produktong pang-crop 
protection bilang lagayan ng pagkain o tubig.

40       Gabay sa Responsableng Paggamit at Pamamahala ng mga Pestisidyo                                                 



Ingatan ang pagtatago ng 
produktong pang-crop protection, 
malayo sa mga tao at pagkain.

Ibyahe ang produktong pang-crop protection nang maingat, malayo sa mga 
pasahero at pagkain.
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Pagkilala sa Peke at Iligal na Produktong 
pang-crop protection

May tinatawag tayong peke at iligal na produkto.  Ang 
mga produktong ito ay paglabag sa batas, at hindi 
maaaring ibenta o gamitin, kahit mayroon nito sa 
pamilihan. Bukod dito, wala itong garantiyang maibibigay 
sa gagamit. May mga pagkakaiba ang peke at iligal na 
produkto.

Pekeng Produkto

Lahat ng produktong hindi tunay o orihinal ay 
matatawag na peke.
				•				Ang	mga	pekeng	produkto	ay	kawangis	ng	mga
          orihinal na produkto.  Minsan ang mga pekeng
          produkto ay epektibo, ngunit hindi gawa ng mga 
          awtorisadong kumpanya, kaya’t sila din ay 
          tinatatawag na “misbranded”  o “fraudulent” na 
          mga produkto.

				•				Ang	mga	pekeng	produkto	ay	maaaring	walang
          lamang aktibong sangkap ng pestisidyo.
				•				Ang	importasyon	sa	label	ay	maaaring	hindi	totoo,	
          at minsan ay paso na ang produkto.
				•				Maaaring	iba	ang	sisidlan.		Minsan	ang	pekeng	
          produkto naman ang inilalagay sa orihinal 
          na sisidlan.

Iligal na Produkto

Anumang produkto na hindi pumapasa sa panuntunang 
nakasaad sa batas ukol sa pagrerehistro ay itinuturing na 
paglabag at hindi pinapayagang maibenta o maipamahagi. 
May mga pagkakataong may mga produktong ginagamit 
sa isang bansa ngunit ipinagbabawal sa ibang bansa.

Malalaman natin kung ano ang peke at kung ano ang 
hindi pinapayagan ng batas batay sa impormasyon sa 
sumusunod na talaan:
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Mga partikular CounterfeitTunay at pinapayagan
ng batas

Detalyadong pag-aaral 
at pag-unlad

Masusing isinagawa Hindi isinagawa o hindi natapos

Impormasyon sa etiketa Ang impormasyong ibinigay 
ay kapani-paniwala at maaring 
magamit nang ligtas

Maaaring di kapani-paniwala

Kung pinapayagan ng 
lokal na awtoridad

Pinapayagan Hindi pinapayagan

Proteksyon ng mamimili Kung may masamang epekto,  
maaaring magreklamo sa 
tagagawa

Hindi makapagrereklamo sapagkat hindi kilala 
ang tagagawa

Aktibong sangkap ng 
kemikal

Maaring ikumpara at suriin 
ang mga sangkap sa 
laboratoryo

Walang garantiya ang kemikal.
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Masamang Epekto

Anumang produktong ipinakikilala sa merkado ay dapat 
na masusing pag-aralan, kapwa sa bukid at laboratoryo. 
Dapat na iparehistro ng tagagawa ang produkto sa 
Fertilizer and Pesticide Authority at magbayad ng 
kaukulang halaga. Susuriing muli ang produkto sa 
laboratoryo at sa bukid, at doon lamang marerehistro ang 
produkto at papayagang ilabas sa pamilihan.

Ang ganitong pormalidad ay hindi nasusunod sa mga 
peke at iligal na produkto. Minsan ay mura ang mga 
produktong ito at naaakit ang mga magsasaka ngunit may 
mga masamang epekto at pagkaluging dala ang paggamit 
ng mga ganitong produkto. May tatlong klase ang 
masamang epekto at pagkalugi.

Epekto sa mga Tao

Ang mga magsasaka, nalalaman man o hindi na peke ang 
kanilang binibiling produkto ay maaaring maparusahan at 
malugi. Malalagay din sa panganib ang kalusugan niya at 
iba pa.

					•			Kaparusahan:		Dahil	ipinagbabawal	ang	pagbebenta,
          pagbili at paggamit ng mga pekeng produkto, 
          maaaring parusahan ang magsasaka ayon sa batas. 
					•			Pagkalugi:	Maaaring	hindi	makontrol	ang	mga
          peste gamit ang pekeng produkto kaya’t paulit-
          ulit na kailangang mag-spray ang mga magsasaka,
          na makadaragdag sa gastusin.
					•			Panganib	sa	kalusugan:	ang	pekeng	produkto	ay	
          maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan dahil
          huwad din ang impormasyon sa etiketa.

Epekto sa Pananim:

Dahil hindi makontrol ng pekeng produkto ang peste, 
nanganganib na magkaroon ng pinsala ang bahagi o 
kabuuan ng mga pananim. Minsan ay mapanganib din 
ang mga ito sa mga parasite at mandaragit.

Epekto sa Kapaligiran 

					•			Mamimili:	Ang	kalusugan	ng	mamimili	ay	
          apektado kapag sila ay kumain ng pagkaing may
          nalabing pestisidyo.
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					•			Epekto	sa	bulaklak,	hayop	at	ibon:		Gayundin,	ang
          mga hayop at ibon ay maaari ring maapektuhan 
          kung makakain sila ng damo o butil na may
          nalabing pestisidyo. Minsan, ang tubig ay 
          nahahaluan na din ng nalusaw na nalabing 
          pestisidyo kapag umuulan.

Paano Matukoy ang Peke at Iligal 
na Produkto:

Iba’t-ibang klase ng peke at iligal na produkto ang nakikita 
sa pamilihan.  Gayunpaman, mahirap matukoy ang mga 
ito dahil ang iba sa sa kanila ay ibinebenta sa ilalim ng 
pangalan ng isang kumpanya sa kaparehong sisidlan.   
Maaaring matukoy ang mga peke at iligal na produkto 
gamit ang mga sumusunod na pamamaraan, ngunit hindi 
ito palaging posible. 

					•			Inilalathala	ng	Registration	Authority	ang	pangalan	
          ng rehistradong kumpanya o tagagawa, at ang 
          kanilang mga rehistradong produkto.  Maaaring
          makuha ang listahang ito mula sa Registration    

          Authority o sa dealer.  Kung ang pangalan ng 
          kumpanya o produkto ay hindi kasama sa listahan, 
          itinuturing itong peke o iligal.
					•			Bawat	orihinal	na	kemikal	ay	may	natatanging	kulay	
          at amoy. Ang pekeng produkto ay maaaring 
          ikumpara sa orihinal na produkto kung mayroon
          nito.
					•			Hindi	maaaring	walang	pahina	ng	impormasyon	
          para sa isang may markang kemikal.  Kung wala 
          nito, ang produkto ay itinuturing na peke.
					•			Ang	numero	ng	rehistro	ay	nakalathala	sa	pahina	ng
         impormasyon.
					•			Sa	etiketa	ay	tiyak	na	matatagpuan	ang	petsa	ng	
          pagkakagawa at pagkapaso ng produkto.
					•			Ang	sisidlan	ng	kemikal	ay	selyado	at	mahigpit	ang	
          takip.
					•			Subukan	ang	produkto	upang	tiyakin	kung	epektibo
          ito sa pagkontrol ng peste o hindi.

Bukod sa mga ito, ang mga sumusunod na pag-iingat ay 
ay makatutulong upang hindi makabili ng mga peke at 
iligal na produkto.
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Peke at Iligal na Produkto:

Ang mga produktong hindi orihinal at markado ay 
tinatawag na pekeng produkto.Kamukha ito ng 

tunay na produkto, ngunit wala ng kinakailangang 
dami ng aktibong sangkap, at may kasamang 
huwad na pahina ng impormasyon. Minsan ay 

paso ang mga ito.

					•			Bumili	lamang	ng	produktong	pang-crop	protection
          sa mga aprubado at awtorisadong dealer.
					•			Kapag	ang	presyo	ay	kapansin-pansing	mas	mababa	
          ang presyo kaysa normal na presyo ng tingi, kahina-
          hinala ang produkto.
					•			Tiyaking	magbibigay	ng	resibo	ang	dealer	na
          kumpleto ang detalye kabilang ang numero ng batch    
          at petsa.
					•			Huwag	pumili	ng	bagong	kemikal	sa	pamilihan	nang
          hindi sigurado sa mga katangian nito.
					•			Tandaan	ang	kulay	at	amoy	ng	tunay	na	produkto,	at
          ang pahina ng impormasyon.
					•			Konsultahin	ng	mga	opisyal	ng	Kagawaran	ng	
          Agrikultura o awtorisadong dealer upang makakuha
          ng karagdagang impormasyon ukol sa produkto.
					•			Magreklamo	sa	mga	pulis	kung	naghihinala	na
          anumang produkto ay peke, o kung may masamang 
          epekto habang ginagamit at pagkatapos.

Iligal na Produkto: 

Ang mga produktong hindi rehistrado sa Insecticide 
Board, ngunit ipinagbibili, ay tinatawag na iligal.
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Pagkakaiba ng Tunay na Produkto sa Peke at Iligal na Produkto

Tunay at Markadong Produkto   Peke at Iligal na Produkto

Bago ilabas sa pamilihan, maraming pag-aaral at 
pananaliksik ang isinagawa sa produkto.

Walang pagsasaliksik na isinagawa.

May mga malinaw na direksyon ukol sa paraan ng 
paggamit ng produkto, mga babala, pag-iingat at iba 
pa na nakasaad sa pahina ng impormasyon

Ang impormasyong ibinigay ay hindi totoo at 
hindi kapani-paniwala.

Ang mga produkto ay aprubado ng mga ahensya ng 
gobyerno

Walang pag-apruba mula sa awtorisadong 
ahensya.

Kung may anumang pagkakamali sa produkto, 
maaaring magreklamo sa tagagawa. Ang dealer at 
ang tagagawa ay responsable sa pagtatama ng 
pagkakamaling ito.

Hindi tukoy kung sino ang tagagawa, kaya’t hindi 
maaaring makapagreklamo.

Ang komposisyong kemikal na nakasaad sa pahina ng 
impormasyon ay laging isinailalim sa pagsusuri sa 
laboratoryo, at dapat na ito ay tumugma sa pagsusuri. 

Walang garantiya sa mga pagsusuri dito.

Walang paghihigpit o pagbabawal sa paggamit 
ng produkto sa mga pananim (maliban kung saan 
tinukoy) at legal na pinapayagang ibenta.

Ang mga ganitong produkto ay ipinagbabawal 
gamitin sa pananim, at mananagot sa mga legal 
na probisyon.
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Mga Patnubay para sa Pagtukoy ng Peke 
at Iligal na Produkto

Anumang produkto na hindi rehistrado, mali ang marka, 
kontaminado o peke ay iligal na produkto. Kahit na ang 
produkto ay nabili nang lingid sa kaalaman, ang bumili ay 
maaaring maparusahan. Sa paggamit ng pekeng produkto, 
hindi lamang nanganganib na malugi sa pananim ang 
magsasaka, kundi posible ding mamiligro ang kalusugan 
at magdulot ng polusyon sa kapaligiran. Kaya naman 
ang mga magsasaka ay pinapayuhan na magkaroon ng 
kaalaman kung paanong matukoy ang peke at iligal na 
produkto.

Mga Puntos para Tukuyin ang Peke at 
Iligal na Produkto

					•			Tuklasin	ang	pangalan	ng	kumpanyang	responsable	
          sa paggawa ng produkto at pagkakarehistro ng mga 
          ahensya ng gobyerno. Kung ang kumpanya o 
          produkto ay wala sa aprubadong listahan, 

          itinuturing itong peke.  Ang listahan ay maaaring
          makuha sa mga ahensya ng gobyerno o asosasyon
          ng mga dealer.
					•			Alamin	ang	tiyak	na	pagkakaimpake,	sisidlan,	kulay
          at amoy ng tunay na produkto.
					•			Tiyakin	na	ang	pahina	ng	impormasyon	ay	kasama
          ng produkto, at nakalagay lahat ng detalye.
					•			Ang	etiketa	sa	sisidlan	ay	dapat	may	nakasaad
          numero ng rehistro, numero ng batch, petsa ng 
          pagkakagawa, petsa ng pagkapaso at logo ng 
          kumpanya.
					•			Kung	naghihinalang	peke	ang	produkto,	kumuha	ng
          sample, gamitin sa limitadong lugar, at obserbahan
          ang bisa.
					•			Bumili	lamang	ng	produktong	pang-crop	protection
          mula sa awtoridad at lisensyadong dealer.
					•			Iwasang	maakit	sa	produktong	mas	mababa	ang	
          presyo.
					•				Maging	maingat	sa	mga	bago	at	hindi	kilalang	
          produkto habang bumibili.
					•				Kung	ang	produkto	ay	hinihinalang	peke	o	iligal,
          agad na ipaalam sa inspector ng mga pamatay-
          insekto Agricultural Officer, o ang pulisya.
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6.   Kaalaman  sa Wastong Paggamit ng mga Produktong
      pang-crop protection 

Gumamit ng wastong PPE.

Dapat malaman ang  mga angkop na kagamitan sa  mga 
produktong pang-crop protection.
 
Kung walang proteksyon, maaari itong  makapasok sa 
katawan ng tao.

May tatlong yugto ang kaligtasan kapag gumagamit ng 
produktong pang-crop protection:
				•			Kaligtasan	bago	ang	aplikasyon			
				•			Kaligtasan	sa	sandali	ng	aplikasyon	
				•			Kaligtasan	matapos	ang	aplikasyon



Tiyakin na ang PPE ay nasa magandang kondisyon.

Basahin ang etiketa upang makatiyak na tama ang 
napiling produktong pang-crop protection.
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Basahin ang etiketa para sa direksyon sa dosis.

Piliin ang tamang nozzle at porsyento ng daloy.

Kaligtasan Bago ang Aplikasyon
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Inspeksyunin ang mga kagamitan para sa mga 
tagas, maluluwag na sugpungan, at palatandaaan 
ng pagkasira. Kumpunihin ang anumang sira bago 
magspray.

Tiyakin na bagong calibrate ang pangspray.

Tiyaking tama ang lugar na iisprayhan.

Iwasan ang may diperensyang sisidlan.



Mag-ingat sa pagiispray para sa pansariling kaligtasan. 
(Iwasan ang kontaminasyon sa balat at damit).

Tiyakin ang kaligtasan ng ibang tao, lalo na ang mga babae at bata.

Tiyakin ang kaligtasan ng pananim at ibang hindi nais 
patamaang tanim at lugar.

Huwag gamitin ang kamay na panghalo ng produktong 
pang-crop protection.  Gumamit ng panghalo.
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Huwag magspray kapag umuulan o nagbabanta ang 
ulan.  Suriin ang kalagayan ng panahon.

Huwag magspray kapang malakas ang hangin.  Suriin 
ang kalagayan ng panahon.

Sukatin at haluin ang tamang dami ng dosis.

Matapos na magsukat at maghalo, linisin ang mga ginamit.



Tiyaking may malapit na pasilidad para sa 
paghuhugas at dekontaminasyon.

Magsuot ng wastong PPE.

Huwag hayaang nakakalat ang produktong pang-crop 
protection.

Kaligtasan tuwing Gumagamit ng Pestisidyo
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Huwag hayaan ang mga bata na gumamit ng 
produktong pang-crop protection.
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Huwag iwang bukas ang sisidlan ng mga produktong 
pang-crop protection.

Huwag magspray kapag malakas ang hangin.

Mag-spray sa direksyong hihipan ng hangin ang 
produktong pang-crop protection palayo sa iyo.



Palayuin ang mga tao sa lugar na iisprayhan.

Mag-spray sa malamig na bahagi ng maghapon 
(umagang-umaga o huling bahagi ng hapon)

Panatilihin ang tamang bilis ng paglakad at pantay na 
pagspray.

Suriin ang nozzles para sa pantay na distribusyon.
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Itigil ang aplikasyon kung barado ang mga nozzle o 
may tagas ang kagamitan.

Iwasang madikit sa mga pananim na bagong spray.

Panatilihin ang maayos na kondisyon ng kagamitan.

Huwag linisin ang nozzle sa pamamagitan ng 
pag-ihip sa mga ito. Gumamit ng malambot na bagay 
gaya ng tangkay ng damo o malambot na brotsa.
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Huwag kumain, uminom o manigarilyo habang 
nagiispray.  Huwag hawakan ang mukha gamit ang 
kontaminadong kamay.
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Hugasan ang mga kamay bago at matapos gumamit 
ng palikuran.

Kaligtasan Matapos ang Aplikasyon

Maglagay ng mga karatula ng babala na nagsasabing 
katatapos lamang ang aplikasyon sa isang lugar, at kung kailan 
maaaring muling pumasok. Iwasan ang muling pagpasok 
nang walang protektibong pananamit.
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Gamitin lahat ng inihalong pangwisik. Kung may 
malabing nakahalong pangspray, gamitin sa pananim 
o sa paligid nito.

Kolektahin ang lahat ng basura, gaya ng basyong sisidlan, 
para sa ligtas na pagtatapon.  Ibalik ang basyong sisidlan 
sa pinakamalapit na awtorisadong lugar ng kolektahan.

Hugasan ang pangwisik at mga bahagi nito.

Hugasan ang mga gwantes bago hubarin.



Labhan ang protektibong pananamit. Linisin ang sarili matapos magspray.
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Itago at punan ang record ng pagiispray.
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Sa balat:

Sa balat, kasama ang mata at tainga.  Ito ang pinakakaraniwang 
dahilan ng pagkakalason, kung saan ang produktong pang-crop 
protection at maaaring masaboy sa mata o nakalitaw na balat, o 
tumagos sa hindi naaalagaang pamproteksyong damit.

Ang mga produktong pang-crop protection ay maaaring 
pumasok sa katawan maging sa malusog at walang sugat na balat, 
maging sa mga sugat.

Paanong Nakapapasok sa Katawan ang Produktong pang-crop protection

Sa bibig:

Ito ang pinakamalayo ang posibilidad na paraan ng 
pagkalason na maaaring mangyari.

Gayunpaman, lubhang mapanganib kung ang mga tao 
ay makakakain, makakainom o maninigarilyo gamit 
ang kontaminadong kamay.



Sa paghinga:

Sa pamamagitan ng paghinga (pagkalanghap). Ito ang pinaka-
mabilis na paraan ng pagpasok sa katawan, dahil ang produktong 
pang-crop protection ay maaaring pumasok sa baga at sa daluyan 
ng dugo nang napakabilis. 

May mga produktong pang-crop protection ay madaling 
sumingaw kaya’t lubhang mapanganib. Ang paggamit ng 
produktong pang-crop protection sa mga saradong lugar kung 
saan hindi gumagalaw ang hangin ay maaaring magpalala ng 
pagkalason sa pamamagitan ng pagkakalanghap.

Anit

Noo 

Kanal ng tainga 

Bisig

Palad

Tiyan 

Eskrotum

Bukong-bukong

Bilis ng Pagpasok sa Bahagi ng Katawan ng 
Produktong pang-crop protection

Bahagi ng katawan Porsyento ng pumapasok 
na produktong pang-crop 

protection

32%

36%

47%

9%

12%

18%

100%

14%

62       Gabay sa Responsableng Paggamit at Pamamahala ng mga Pestisidyo                                                 



Pagkahilo 
Pagsusuka 
Pagkasunog ng lalamunan 
Kombulsyon 
Matagalang kawalan ng malay
Sa mga seryosong kaso, maaari itong mauwi sa respiratory at cardiac 
failure at pagkamatay

Sintomas na Karaniwan Kaugnay ng Pagkalason sa Produktong pang-crop protection

Sintomas ng pagkalasong 
dumaan sa balat

Pangangati.
Pagkasunog ng balat, peklat.
Pamamanhid ng mga braso, binti, paa at kamay.
Ang ibang seryosong kaso ay nauuwi sa pagkabaog, at maging sa 
kamatayan.
Pagkabulag.

Sintomas ng pagkalason 
dahil sa pagkalanghap

Pagkahilo 
Pagsusuka 
Kombulsyon 
Matagalang kawalan ng malay
Sa mga seryosong kaso, maaari itong mauwi sa respiratory at 
cardiac failure at pagkamatay

Sintomas ng pagkalasong 
dumaan sa bibig
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Ano ang Dapat Isuot at Paano 

 Ano ang dapat isuot at paanoBahagi ng 
katawan

Larawan

Ulo Sombrero: 

Gawa sa materyal na sapat ang bigat para 
maiwasan ang mga produktong pang-crop 
protection na makaabot sa follicles ng buhok. 
Tiyaking tama ang sukat nito at natatakpan ng 
noo, leeg at pisngi (hangga’t maaari).

Pandong (Hood):

Gawa sa materyal na ‘di tinatagusan ng likido. 
Upang maprotektahan ang leeg at mga tainga. 
Kinakailangan lamang kapag nagiispray sa 
mga mapanganib na sitwasyon– sa itaas 
ng ulo, mistblowers, lubhang nakalalasong 
kemikal.

Ulo
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 Ano ang dapat isuot at paanoBahagi ng 
katawan

Larawan

Mga 
Paa

Mga Bota: 

Matibay, hanggang gitna ng binti at 
walang kapintasang de-gomang mga bota.  
Magsuot ng pantalon sa ibabaw ng mga 
bota upang hindi makapasok sa loob ng 
bota.
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 Ano ang dapat isuot at paanoBahagi ng 
katawan

Larawan

Mga 
Kamay

Gwantes: 

Hangang siko,gomang gwantes na nitrile. 
Isuot sa ibabaw ng manggas.

Overalls:

Isang-piraso o dalawang- pirasong overalls na 
mas mainam kung gawa sa bulak.   Maaaring 
ihalili ang kamisetang may mahabang 
manggas at pantalon. Siguruhing kasya ito at 
lahat ng zipper at butones ay maayos.

Katawan
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 Ano ang dapat isuot at paanoBahagi ng 
katawan

Larawan

Katawan Apron: 

Gawa sa PVC, natatakpan mula leeg 
hanggang tuhod.  Mahalaga kapag 
gumagamit ng matapang ang timpla.

Mukha 
at mga 
mata

Kalasag sa mukha: 

Kalasag sa mukha na ‘di tinatablan 
ng kemikal at natatakpan ang buong 
mukha mula sa pagsaboy.
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 Ano ang dapat isuot at paanoBahagi ng 
katawan

Larawan

Mga 
Mata

Goggles: 

Goggles na ‘di tinatablan ng kemikal na 
nakatatakip sa mata.  Tiyaking sakto ang 
sukat—ayusin ang pamigkis kung 
kinakailangan.

Maskara sa Alikabok (Dust Mask):

Maaaring itapong dust mask, na dapat ay 
masikip ang pagkakasuot sa ibabaw ng bibig— 
ayusin ang pamigkis kung kinakailangan.  
Rekomendado lamang sa mga pulbos. 

Bibig
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 Ano ang dapat isuot at paanoBahagi ng 
katawan

Larawan

Ilong at 
bunganga Respirator:

Eksakto ang pagkakakasya sa mukha. 
Sundin ang direksyon ng tagagawa sa 
paggamit, pagsusukat, pangangalaga at 
pagpapalit.

Pagsusuot at Paghuhubad ng PPE
Pagkakasunud-sunod ng pagsusuot ng PPE

Pagkakasunud-sunod ng paghuhubad ng PPE

•   Magsimula sa overalls at apron 
•   Isunod ang maskara, goggles at mga bota
•   Panghuli ang guwantes.
•   Magsimula sa paghuhugas ng gwantes
    (habang suot ang mga ito) bago hubarin ang iba pa.
•   Pagkatapos ay tanggalin ang sombrero, maskara, 
    mga bota, gwantes at overalls.
•   Hugasan ang mga kamay ng sabon at tubig 
    pagkatapos.

       Gabay sa Responsableng Paggamit at Pamamahala ng mga Pestisidyo                                                   69



Pangangalaga sa Pamproteksyong Damit

Sombrerong gawa sa 
bulak at overalls o 
kamiseta at pantalon

Gwantes

Kasuotan sa paa

•   Matapos ang bawat pagiispray, ang sombrero at overalls ay dapat 
    labhan gamit ang sabon at tubig.
•   Ihiwalay ng paglalaba sa ibang damit.
•   Ang PPE ay dapat na ihiwalay sa iba pang damit.
•   Tiyakin na ang lahat ng damit pantrabaho ay nasa mabuting kondisyon 
    (walang punit, marupok nang bahagi o mga butas).

•   Ang mga gwantes ay dapat inspeksyunin bago gamitin kung may pinsala, 
    partikular sa pagitan ng mga daliri.
•   Huwag hawakan ang ibang bahagi ng katawan ng nakasuot na gwantes 
    habang ginagamit ang produktong pang-crop protection.
•   Matapos magspray, hugasan ang mga gwantes bago hubarin ang mga ito.
•   Matapos hugasan, hubarin ang mga gwantes, hugasan muli ang loob at labas 
    bago gamiting muli.

•   Dapat hugasan ang loob at labas ng mga kasuotan sa paa at patuyuin 
    matapos ang trabaho kada araw.
•   Dapat inspeksyunin ang kasuotan sa paa nang regular para sa anumang 
    senyales ng pagkasira o butas at dapat na palitan kung kinakailangan.
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    Kasuotan sa mukha 

Maskara laban sa 
alikabok

Mga respirator

Mga ‘di nilalagusan 
ng tubig 

•   Ang kalasag sa mukha at salaming pangkaligtasan o goggles ay dapat na
     suriin bago gamitin.
•   Hugasan ng sabon at tubig at patuyuin bago muling gamitin.

•   Ang maskara laban sa alikabok ay dapat na itapon sa tamang lugar matapos 
    gamitin.

•   Ang mga respirator para sa kabuuan at kalahati ng mukha ay dapat na linisin 
    at panatilihin ang maayos na kondisyon batay sa direksyon ng tagagawa.
•   Ang mga cartridge ng respirator ay dapat na regular na pinapalitan batay sa
     direksyon ng tagagawa (kahit kada tatlong buwan man lamang) 
•   Dapat na markahan at lagyan ng petsa ang mga cartridge.

•    Ang mga apron at kapote ay dapat na suriin bago magspray para
     matukoy kung may sira o butas.
•    Dapat ring hugasan ang mga ito ng sabon at tubig matapos gamitin.
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Pag-iwas sa anggi ng pagiispray 

Kapag nagiispray, mahalagang iwasan ang anggi na 
maaaring magdulot ng kontaminasyon sa katabing 
pananim, hayop, daanan ng tubig, mga tao o bahay kung 
saan maaari itong makapinsala.  

Ang pinakamahalagang dapat isaalang-alang sa pagkontrol 
ng anggi ay ang laki ng mga patak.  Umaanggi ang mga 
pinong patak dahil ang mga ito ay napakagaan.  

Ang mga mas malaking patak ay mabigat at hindi 
umaanggi. Gayunpaman, maaaring hindi magbigay ng 
magandang resulta ang mga malalaking patak dahil 
maaaring mabawasan ang nasasakop ng pagiispray.

Tangkaing makapagspray ng katamtamang laki ng mga 
patak na hindi naiiwan sa hangin at malawak ang 
masasakop na patatamaan. 

Tiyaking ang patatamaan ay masasakop ng mga patak 
ng ginagawang pagiispray, ngunit ang iniispray ay hindi 
dapat na umagos mula sa patatamaan.Upang mabawasan 
ang bilang maliliit na patak na maaaring umanggi, 

pumili ng nguso ng pangspray(nozzle) na naglalabas 
ng mas malalaking patak, o bawasan ang presyon sa 
pinakamababang maaaring gamitin para sa gamit na nozzle.  

Ang mga nozzle na may mas malaking butas ay naglalabas 
ng mas malalaking patak.Kapag mas mababa ang presyon 
ay mas malalaki din ang lumalabas na patak. Ang mga 
pinong nozzle at mataas na presyon ay naglalabas ng mas 
pinong mga patak. Ang kasunod na mahalagang dapat 
tandaan sa pag-iwas sa pag-anggi ay ang bilis ng hangin. 
Matatangay ng malakas na hangin ang mga patak.  

Ang pinakamainam na resulta ay makakamit kapag ang 
bilis ng hangin ay nasa pagitan ng 3 hanggang 15 kilometro 
bawat oras, o mahina at hindi magalaw ang ihip ng hangin.  

Huwag magspray kung katamtaman o malakas ang ihip 
ng hangin. Pinakamainam din na hindi magspray sa 
napakakalmadong kondisyon (mas mababa sa 1 kilometro 
bawat oras) dahil maaaring maiwan sa hangin ang mga 
patak at umanggi.   
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Kung ang usok o alikabok ay naiiwan sa hangin, huwag 
magspray.  Subukang magspray kapag ang nahihipan ng 
hangin ang mga patak palayo sa mga sensitibong lugar.  

7.   Ang Tamang Pamamaraan ng   
       Pagtapon ng mga Basyo
Ang mga basyong sisidlan ng pamproteksyon sa pananim 
ay dapat na linisin at pagkatapos ay sirain upang hindi 
na muling magamit. Makababawas ito sa polusyon ng 
kapaligiran at mapangangalagaan ang mga tao at hayop 
sa panganib ng aksidenteng pagkalason. Makatitipid 
din kung ang pinaghugasan ay idaragdag sa tangkeng 
pangspray upang matiyak na lahat ng produktong pang-
crop protection. 

Sa pamilihan, dapat maglaan ng sapat na espasyo para sa 
basyo at gamit na sisidlang nakatakdang idispatsa.  Dapat 
na may sistema ng pag-iimbentaryo upang maitala ang 
koleksyon at pagkakadispatsa ng gamit na sisidlan.
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Ang mga produktong pang-crop protection ay ibinebenta 
sa iba’t ibang sisidlan.  Ang pinakakaraniwan ay:
					•		Sisidlan	para	sa	likidong	pormulasyon	gawa	sa	
         metal, plastic, o babasaging material.
				•			Sisidlan	para	sa	buo/tuyong	pormulasyon	gawa	sa	
        plastic, papel o karton.

Paglilinis ng Sisidlan ng Likido

•				Gamitin	ang	prinsipyo	ng	pagbabanlaw	ng	tatlong	ulit
     (triple rinsing). Lumabas sa mga pananaliksik na 
     walang nakikitang nalalabi sa sisidlan kung ito ay 
     binanlawan ng maayos ng tatlong beses.
•				Magsuot	ng	nararapat	na	PPE-	mga	bota,	overalls,	
     gwantes, kalasag sa mukha, o goggles.
•				Simutin	ang	laman	ng	sisidlan	patungo	sa	tangkeng	
     pangspray – knapsack, mistblower, o boom sprayer.
•				Lagyan	ang	sisidlan	ng	malinis	na	tubig–	dapat	na	
     mapuno ang isang kapat nito.
•				Isara	ang	takip	at	kalugin	ng	30	segundo.
•				Isalin	ang	pinagbanlawan	sa	tangkeng	pangwilig.

•				Ulitin	ito	ng	dalawang	ulit	pa	upang	mabanlawan	ng
      tatlong beses ang sisidlan.

Pagsira sa Metal at Plastik na Sisidlan

•				Tatlong	beses	banlawan	ang	sisidlan.
•				Gamitin	ang	laman	ng	pangspray	sa	mga	pananim.
•				Matapos	linisin,	butasin	ang	sisidlan	ng	matulis	na	
      bagay.
•				Pipiin	ang	sisidlan	hangang	sa	maabot	ang	
      pinakamaliit na posibleng laki.
•				Dalhin	ang	sinirang	sisidlan	sa	pamilihan	ng	
      produktong pang-crop protection para sa 
      pag-iingat hanggang maidispatsa.
•				Linisin	ang	ginamit	na	pambutas	sa	sisidlan.
•				Labhan	ang	pamproteksyong	damit.
•				Linisin	ang	sarili.

Tandaang Mabuti: Sa malawakang operasyon, maaaring 
kailanganing hindi sirain ang ibang sisidlan bilang pamalit 
na sisidlan kung may masira.
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Pagsira sa Babasaging Sisidlan

•				Banlawan	ng	tatlong	beses	ang	sisidlan.
•				Gamitin	ang	laman	ng	pangspray	sa	pananim.
•				Ilagay	ang	babasaging	sisidlan	sa	matibay	na	saka	at
      durugin gamit ang isang mapurol na bagay.
•				Ilagay	ang	sinirang	sisidlan	at	sako	sa	tamang	tapunan
      para pagdidispatsa sa takdang panahon.
•				Linisin	ang	ginamit	na	pambutas	sa	mga	sisidlan.
•				Labhan	ang	pamproteksyong	damit.
•				Linisin	ang	sarili.

Pagsira sa Sisidlang Papel at Karton 

•				Hindi	ito	maaaring	hugasan	ng	tubig,	sa	mga	halatang
     dahilan.
•				Magsuot	ng	nararapat	na	PPE	–	mga	bota,	overalls,	
     apron, kalasag sa mukha o goggles.
•				Simutin	ang	laman	ng	sisidlan	patungo	sa	tangkeng	
     pangspray – knapsack, mistblower, o boom sprayer.
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•				Gamitin	ang	laman	ng	pangspray	sa	pananim.
•				Butasin	ang	sisidlan	upang	hindi	na	ito	muling	
     magamit.
•				Itiklop	ang	sisidlan	hanggang	sa	marating	ang	
      pinakamaliit na posibleng laki at ilagay sa tamang 
      tapunan para maidispatsa ng wasto sa takdang 
      panahon.
•				Linisin	ang	ginamit	na	pambutas	sa	sisidlan.
•				Labhan	ang	pamproteksyong	damit.
•				Linisin	ang	sarili.

Pagdispatsa ng Sinirang Sisidlan

Karaniwang ito ang mga pinagpipilian:
				•			Dalhin	ang	mga	sisidlan	sa	itinakdang	kumulekta	ng
         basyong sisidlan ng bansa
				•			Dalhin	ang	mga	sisidlan	sa	lisensyadong	incinerator
         – na madalang sa mga umuunlad pa lamang na 
         bansa, bagama’t may pugon ng semento na 
         tumatanggap ng sisidlan bilang panggatong 
        –nasusunog sa napakataas na temperatura.
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Laging mag-ingat sa lahat ng panahon.
Basahin at intindihin lahat ng mga label.
Mag-obserba ng  tamang personal na         
pangangalaga sa kalusugan.
Ugaliin ang tamang pag-aalaga 
at maintenance ng spraying 
equipment.
Manigurado sa sarili 
sa paggamit ng 
angkop na PPEs 
(personal protective 
equipment).

5 ‘Golden Rules’
1.
2.
3.

4.

5.






