
 

 

PHILRICE CENTRAL EXPERIMENT STATION 

Pamamahala ng leaffolder o mambibilot 1 
 2 

Karaniwang dinadagsa ng pesteng leaffolder o mambibilot ang 3 
palayang sobra sa patabang nitroheno. 4 
 5 
Nauubos ang himaymay ng dahon dahil sa panginginain ng uod na 6 
nasa loob ng nakatiklop na dahon.  7 
 8 
Mapapansin na maraming dahon na nakatiklop ang palayang lubhang 9 
sinalakay ng mambibilot.  Ang mga dahong ito ay mamumuti at ang 10 
bukid na lubhang napinsala ay mag-aanyong sinunog. 11 
 12 
Upang maiwasan ang pesteng ito, pinapayo ng mga eksperto ng 13 
PhilRice na iwasan ang pag-aaplay ng sobrang abonong nitroheno. 14 
Maaaring gumamit ng Leaf Color Chart o LCC na siyang magiging 15 
gabay sa pag-aapaly ng tamang dami ng abonong nitroheno. 16 
 17 
Ang LCC ay plastik na instrumento na nagtataglay ng apat na klaseng 18 
berdeng kulay. Sa pamamagitan nito, ikinukumpara ang kulay ng 19 
dahon ng palay upang malaman kung kailangan nang magdagdag ng 20 
nitrohenong abono o hindi na. Ang LCC ay mura at magaang dalhin. 21 
 22 
Ipinapayo rin na alisin ang mga damo sa palayan at paligid nito 23 
upang mapigil ang pagdami ng mambibilot. Paalala rin ng mga 24 
eksperto na huwag basta magbomba ng pamatay-peste upang 25 
mapanatili ang dami ng kaibigang kulisap na siyang umaatake sa 26 
mga mambibilot. 27 
 28 
Mainam din na sabayan ang tanim upang makaiwas sa pagdami ng 29 
populasyon ng mga pesteng kulisap at sakit ng palay. 30 
 31 
Maaaring maglagay ng bitag o plangganang may tubig na may sabon 32 
upang akitin at hulihin ang lalakeng mambibilot. Ang pang-akit ay 33 
magsisilbing sintetikong pang-akit ng kulisap na babae. 34 
 35 
Ipinapayo rin na patubigan ang palayan upang lunurin ang mga 36 
mambibilot o ‘di kaya ay manu-manong pulutin sa mga dahon ng 37 
palay kung gabi. 38 
 39 
Para sa karagdagang impormasyon, magtext sa PhilRice text center 40 
bilang 0920 911 1398.  41 
 42 
Sinuri ni Ms. Gilely C. Santiago, Crop Protection Division, PhilRice 43 
 44 


