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Gambar 1. Gejala penyakit hawar daun bakteri
Hawar Daun Bakteri (HDB) disebabkan oleh Xanthomonas oryzae (Xoo).
Merupakan penyakit penting pada tanaman padi sawah di Negara-negara penghasil
padi di dunia, termasuk Indonesia. Penyakit ini pada tahun 2003 di Indonesia
dilaporkan 25403 Ha. Luas tambah serangan pada tahun 2004 sekitar 37229 ha
Kehilangan hasil pada tingkat infeksi berat
Berkisar antara 20-30% dan mungkin dapat mencapai 50%. Di Indonesia
kerugian hasil oleh penyakit ini diperkirakan 15-25% tiap tahun (Yamamoto et. al.,
1977). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat keparahan 20% sebulan
sebelum panen, penyakit sudah mulai menurunkan hasil. Diatas keparahan itu
hasil padi turun 4% tiap kali penyakit bertambah parah sebesar 10%. Varietas padi
yang diinokulasi HDB menunjukkan peningkatan jumlah gabah hampa dan
penurunan kadar protein.

BIOLOGI DAN EKOLOGI
GEJALA PENYAKIT
Penyakit hawar daun bakteri bersifat sistemik dan merusak tanaman pada
berbagai fase pertumbuhan. Gejala penyakit ini dapat dibedakan dalam 3 macam
yaitu gejala layu kresek pada tanaman muda atau tanaman dewasa yang peka
gejala hawar, dan gejala daun kuning pucat pada tanaman. Gejala lain yang sering
terjadi didaerah tropis adalah daun berwarna kuning pucat pada tanaman dewasa
dan daun tua berwarna hijau normal. Kadang-kadang pada helaian daun terdapat
garis berwarna hijau pucat.
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ORGANISMA PENYEBAB
Bakteri bentuk batang berukuran 1,2 X 0,8-1,0 Um, flagel 0,6-0,8 um. Gram
negatif, tanpa spora. Bakteri ditutupi oleh capsul yang mucous. Pigmnen berwarna
kuning tidak larut dalam air.
Karakter physiologgi aerobik, tidak mencairkan gelatin, tidak menghasilkan
amonia. Menghasilkan H2S sedikit. Tidak menghasilkan indol, jika difermentasi tidak
mengkoagulasi susu, litmus menjadi merah, dan menghasilkan asam dari gula.

NUTRISI DAN PHYSIOLOGI
Bakteri Xanthomonas oryzae pv. Oryzae tumbuh baik pada media Wakimoto
terdiri dari kentang 300 gr, Ca (NO3)2 4 H2O 0,5 gr, Na2HPO4 12 H2O 2 gr, pepton 5
gr, ssucrose 20 gr dan agar 15 gr. pH optimum 6-6,5, temperatur optimum 26-30 C.
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VARIETAS TAHAN
Pengendaliaan utama HDB adalah dengan menggunakan varietass tahan.
Dilaporkan telah ada varietas yang menunjukkan tahan terhadap HDB.
No

Varrietas

1
2
3
4
5
6
7
8

Cisadane
IR42
Cisokan
Ciliwung
IR66
Memberamo
Cibodas
Digul
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Reaksi terhadap X nthomonas oryzae
Pv.oryzae
patotipe.
R
R
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MR
R
R
R
MR

III
III
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9
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22.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Maros
Cilamaya Muncul
Way Apu Buru
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Ciherang
Cisantana
Tukad Petanu
Tukad Balian
Tukad Unda
Singkil
Sintanur
Konawe
Ciujung
Conde
Angke
Wera
Sunggal
Cigeulis
Cibogo
Pepe
Logawa
Mekongga
Aek Sibundong
Cimelati
Gilirang
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III
III, IV
III, IV
III, IV
III
VIII
VIII
VIII
III, IV
III
III, IV
III,IV dan VIII
III,IV dan VII
III,IV ddan VIII
III
III,IV
IV
IV
III
III
IV
IV
III, IV
III.., IV

PENGENDALIAN HDB
Pengendalian HDB harus menggunakan beberapa konsep pengendalian yang
terdiri dari beberapa komponen yang terintegrasi.
1.
2.

Penggunaan varietas tahan seperti conde dan Angke. Varietas ini merupakan
IR64 yang sudah diberi gen ketahanan xa5 dan Xa7.
Tanam dengan menggunakan konsep PTT ( Pengelolaan Tanaman Terpadu).
Konsep PTT
1. Menggunakan varietas unggul baru
2. Pemilahan benih berkualitas
3. Penggunaan bahan organik jerami yang sudah dikomposkan, aatau
kotsoran hean (kohe) yang sudah dikomposkan.
4. Pemupukan urea berdasakan BWD.
Penggunaan urea berdasarkan BWD,
Penggunaan urea berdasaarkan PHSL
Penggunaan urea berdasaaarkan KEPMEN
5. Pengairan berselang
6. Penyioangan dengan gasrok
7. Monitoring hama penyakit dengan konsep PHT
8. Panen dengan peerontok
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PENYAKIT BAKTERI DAUN BERGORES
Penyakit hawar daun bergores disebabkan oleh Xanthomonas oryzae pv.
Oryzicola. Kehilangan hasil akibat penyakit ini pada musim hujan 88,3-17,1% dan
pada musim kemarau 1,5-5,9%.

BIOLOGI, EKOLOGI DAN GEJALA PENYAKIT
Gejala awal penyakit bakteri bergores berupa garis pendek kebasahan seperti
terpercik air panas, lebar 0, 5-1,0 mm dan panjang 3-5 mm searah panjang daun.
Pada varietas yang peka bercak bergores memanjang sampai beberapa cm dan
beberapa bercak yang berdekatan sering bersatu membentuk gejalaa yang lebih
luas sehingga sulit dibedakan dengan gejala hawar daun bakteri. Pada keadaan
lembab dapat ditemukan eksudat bakteri pada permukaan daun. Bakteri dapat
menyebar melalui angin dan menimbulkan infeksi baru. Bakteri memasuki
tanaman melalui kerusakan mekanik atau melalui terbukanya Cell secaara alami.

ORGANISMA PENYEBAB
Bentuk batang 1,2 x 0,3-0,5 um. Gram negatif, tidak mempunyai spora dan
kapsul, bergerak dengan flagela single polar. Aerob, tumbuh baik pada 28 C.
Koloni pada nutrien agar kuning pucar, circuler, licin, pinggirannya entire, convec
dan viscid.

PENGENDALIAN
Gunakan benih yang bebas penyakit hawar daun bergaris.
Gunakan kompos jerami yang matang.

PENYAKIT BAKTERI LAIN
BACTERIAL STRIPE Penyakit bakteri bergaris Pseudomonas syringae pv. Panici.
Ditemukan pada bibit padi gogo dan menimbulkan kerusakan.

GEJALA
Penyakit mulai dari bagian bawah pelepah, seperti garis kebasahan, hijau
tua berupa garis longitudinal. Panjang luka biasanya 10 cm dengan lebaar 0,5-1
mm. Pada infeksi ringan tanaman dapaaaat tumbuh tanpa memperlihaatkan
kerusakan. Akan tetapi bila infeksi berat menyebabkan kerdil dan kematian bibit.

ORGANISMA
Cell bentuk batang, flagel 2- 3 polar 1,5 - 2,5 x 0,5 - 0,8 um. Tidak punya kapsul,
gram negatif. Pada nutrien agar koloni circuler, pitih. Pemukaan licin dan
pinggirannya entire.
10
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CARA PENGENDALIAN
Belum diketahui. Penyakit ini ditularkan melalui benih.

PENYAKIT BAKTERI BUSUK PELEPAH BUSUK BATANG
Bacterial sheath rot Pseudomonas syringae pv syringae merusak batang,
menghasilkan bercak coklat, atau hitam pada nodus, panicel dan benih bisa
menjadi steril.

PENYAKIT LAINNYA
Bakteri busuk hitam, bercak hitam pada gabah pada bagian ujung, tengahtengah atau jarang pada bagian dasar. Bakteri menyusup lapiran aleuron dan
bagian atas endosperm. Pseudomonas itoana.
Busuk gabah (Pseudomonas glumae). Gabah yang terinfeks jarang pada
panicel, pada beberapa kasus hampir setengah bulir rusak. Bulir yang terinfeksi
puatih kehijauan kemudian menjadi abu2 kotor.selanjutnya menjadi kuning coklat.

Suprihanto-BB Padi
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Burung Hama Padi
Agus W. Anggara

Biologi dan Ekologi
Burung menimbulkan kerusakan pada stadia padi matang susu hingga
pemasakan bulir (menjelang panen). Serangan burung mengakibatkan banyak
biji yang hilang sehingga malai tidak ada bijinya (gambar 1). Di BB Padi, burung
menimbulkan kerusakan apabila terjadi perbedaan waktu tanam yang signifikan
(lebih dari 3 minggu) daripada hamparan sawah di sekitarnya. Hingga saat ini,
tingkat kerusakan belum dilaporkan secara pasti karena tidak setiap musim tanam
terjadi serangan burung. Meskipun demikian, berdasar pengamatan langsung di
lapangan bahwa kerusakan sedang hingga berat terjadi pada tanaman padi yang
mencapai stadia generatif lebih dahulu. Kerugian ekonomi lain adalah
meningkatnya biaya produksi karena adanya penambahan tenaga kerja untuk
menghalau burung yang menyerang pertanaman.



Gambar 1.

 



 

Gejala serangan burung pada padi menyebabkan banyak bulir hilang
(tanda panah)

Berbagai spesies burung tercatat sebagai hama potensial pada pertanaman
padi, diantaranya beberapa spesies burung pipit (Jawa : manuk emprit; Sunda :
bondol) seperti Lonchura striata, L. maja, dan L. puntulata, burung gelatik (Padda
oryzivora), burung derkuku (Jawa : manuk deruk) (Streptopelia orientalis), terkuku
(Jawa : manuk puter) (S. striata) dan burung gereja (Passer montanus) (Gambar 2).
Spesies burung yang paling sering menimbulkan kerugian serius adalah burung
pipit (L. striata) yang biasanya menyerang secara berkelompok dari puluhan hingga
ribuan jumlahnya. Puncak aktifitas harian burung hama padi adalah pagi dan sore
hari. Pada umumnya, burung hama padi telah menyesuaikan perkembangbiakannya
dengan stadia tanaman padi.
12
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Gambar 2.
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Berbagai spesies burung hama padi dan serangan kelompok burung
pipit.

Pengendalian
Hingga saat ini, pengendalian terhadap burung hama padi masih dilakukan secara
tradisional karena burung tidak selalu menimbulkan kerugian pada setiap musim
tanam padi. Berbagai cara yang biasa dilakukan petani adalah sebagai berikut :
r

r

r
r
r
r
r

tanam dan panen serentak untuk membatasi ketersediaan pakan bagi burung
atau hindari tanam diluar musim agar tidak menjadi satu-satunya sumber
pakan burung
di atas benih yang baru disebar dibentangkan benang-benang (jahit) sehingga
burung kesulitan mencari tempat mendarat sehingga cenderung menjauhi
pesemaian
pada tanam tabela kering sebaiknya benih ditutup dengan tanah
menghalau langsung burung di pertanaman terutama pada puncak aktifitas
burung (pagi dan sore hari)
pada skala kecil (petak-petak percobaan) dengan membentangkan jaring
untuk melindungi tanaman
penggunaan penakut burung seperti bendera, umbul-umbul, hologram, orang-orangan, atau bunyi-bunyian
di negara-nagara maju biasanya dilakukan dengan pita hologram, patung
predator (elang, burung hantu,kucing dan ular), suara pengusir (frekuensi
tertentu), serta balon atau layang-layang bergambar mata untuk membuat
takut burung.
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Gambar 3.
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Berbagai teknik pengendalian burung : penggunaan jaring (a),
pemasangan umbul-umbul (b & c), menghalau langsung (d),
penggunaan hologram dan layang-layang pengusir burung (e & f).
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GANJUR (Orseolia oryzae Wood-Mason)

Dittlin, 1990
Gambar 1. gejala serangan hama ganjurdan imago O. oryzae

Status
Hama ganjur semula bukan merupakan hama yang serius tetapi sejak tahun
1960 menjadi hama yang serius. Serangan hama ganjur berat terjadi pada tahun
1960/61 mencapai 70.000 ha, tahun 1969 seluas 20.000 ha dan tahun 1972/73
mencapai 11.889 ha dengan intensitas serangan yang relatif tinggi. Tetapi pada
tahun 1978 serangan ganjur di Jawa dan luar Jawa cenderung menurun dan telah
menjadi hama yang kurang penting. Serangga ini menyerang titik tumbuh padi,
tunas yang diserang akan terbentuk puru(seperti daun bawang atau pentil).
Sehingga serangan hama ini di beberapa daerah dikenal dengan nama pentil,
hama bawang dan hama mendong. Pada serangan berat tunas padi akan
menstimuler pembentukan tunas baru dan tunas yang terserang tidak akan
terbentuk malai sehingga dapat menyebabkan puso.

Bioekologi
Telur berwarna bening kekuningan berukuran panjang 0,5 mm dan lebar 0,2
mm diletakkan pada helaian daun, setelah menetas menjadi larva menuju titik
tumbuh tanaman padi dan mulai menyerang titik tumbuh tersebut dan hidup
didalamnya. Stadia telur 3 – 4 hari. Larva, yang baru menetas berwarna putih.
Kelembaban sangat diperlukan untuk larva menuju titik tumbuh. Stadia larva terdiri
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dari tiga instar dengan lama instar pertama 6 – 7 hari; instar kedua 2 – 3 hari; instar
ketiga 5 – 6 hari, sehingga seluruh stadia larva berkisar 13 – 16 hari. Pupa berwarna
kemerahan berukuran panjang 2,5 mm. Semula berada pada pangkal tanaman,
semakin lanjut maka tunas akan terbentuk puru dan pupa akan menuju ke ujung
puru. Periode stadia pupa 6 – 7 hari. Pupa yang akan menjadi imago berwarna
kecoklatan, jika akan menjadi imago pupa akan melubangi puru diujungnya
kemudian imago keluar lewat lubang tersebut dan meninggalkan kulit pupa Imago
berbentuk nyamuk berwarna merah kecoklatan. Imago keluar dari puru
terbanyak pada pukul 1800 – 2100. Imago betina yang keluar dari puru langsung
berkopulasi lalu meletakkan telur. Seekor betina dapat meletakkan telur sekitar
206 – 232 butir. Periode imago hanya 1 – 2 hari. Perbandingan betina : jantan
sekitar 3 : 1. Serangga ini menyukai keadaan lembab sehingga pertanaman padi
pada musim penghujan akan mendapat serangan lebih besar dibanding pada
musim kemarau
Selain pada tanaman padi ganjur dapat hidup pada padi jenis Oryza officinalis,
rerumputan dari jenis alang-alang Panicum, Paspalum, Zizania, Ischaemum dan
Echinocloai dan rumput Leersia hexandra merupakan inang pengganti dan jenis
padi liar Oryza rufipogon
Musuh alami berupa parasitoid yang ditemui pada ganjur telah dilaporkan
ada 6 jenis dan predator juga 6 jenis jenis parasitoid yang sering ditemui yaitu
Platygaster oryzae dan Platygaster foersteri, bersifat sebagai parasitoid gregarius
memarasit larva ganjur. tingkat parasitisasi sampai 56% dan merupakan parasitoid yang dominan. Sedang P foersteri parasitisasi sampai 4,3% . Berikutnya
Neanastatus oryzae. di Indonesia parasitoid ini bersifat sebagai parasitoid soliter
memarasit pupa ganjur Tingkat parsitisasinya di Indonesia sekitar 28 – 75%
Selanjutnya parasitoid Obtusiclava oryzxae parasitoid ini bersifat sebagai parasitoid soliter memarasit larva lanjut dan pupa ganjur Parasitoid lain yang juga ada di
lapangan yaitu Eurytoma sp. Jenis predator yang memangsa ganjur yaitu Ophionea
indica Thunberg (Carabidae).

Pengendalian
Varietas tanaman padi yang tahan terhadap hama ganjur yang dapat
dianjurkan ke petani masih sangat sedikit diantaranya adalah varietas Tajum.
Beberapa varietas telah diketahui dapat sebagai sumber ketahanan. Diantaranya
W 1263, Leuang.
Waktu tanam berpengaruh terhadap serangan ganjur, pada waktu tanam
lambat (bulan Januari) pertanaman padi akan mendapatkan serangan tinggi. Agar
terhindar dari serangan ganjur maka pertanaman agar dilakukan lebih awal yaitu
pada bulan Desembe. Pemupukan, jarak tanam dan pengairan juga berpengaruh
terhadap serangan ganjur. Pemupukan nitrogen yang berlebih menyebabkan
serangan ganjur lebih besar. Demikian pula dengan jarak tanam, pada jarak tanam,
rapat lebih sesuai untuk perkembangan gajnur. Pengairan juga berpengaruh
terhadap serangan ganjur, jika dilakukan pengairan secara terus-menerus akan
mendapatkan serangan gajur yang lebih besar, oleh karena itu lahan agar sekali16

Petunjuk Teknis

HAMA PENYAKIT

kali dikeringkan. Padi tahan ganjur di Thailand yaitu RD 4 dan RD 7, sedang di India
yaitu Shakti, Ptb 18, Leuang 152 dan Warangal 1263 Tajum yang tahan ganjur
varietas tersebut mendapatkan serangan ganjur. Musuh alami hama ini berpotensi
mengurangi populasi ganjur. Parasitoid P. oryzae memarasit sampai 46% di Sri
Lanka dan ditemui di sebagian besar areal pertanaman padi yang diobservasi
(14). Sedang di P. Jawa, Indonesia parasitoid P. oryzae memarasit ganjur cukup
tinggi yaitu 75–95% dan ditemui hampir disemua pertanaman padi yang disurvey
(21). Pada pertanaman padi di dataran tinggi di Jawa Barat, Indonesia dimana
pertanaman padi dilakukan terus menerus sepanjang tahun serangan ganjur
rendah (5%) karena tingginya tingkat parasitisasi P. oryzae. Dalam keadaan tersebut
peranan musuh alami lebih besar dari pada pengendalian dengan insektisida (6).
Parasitoid P. oryzae dilaporkan dapat hidup juga pada ganjur alang-alang ,
Orseoliella sp. Adanya alang-alang disekitar pertanaman padi yang merupakan
inang Orseoliella sp merupakan inang alternatif bagi P. oryzae terutama pada saat
tidak ada pertanaman padi di sawah (6). Untuk meningkatkan peran musuh alami
dapat dilakukan dengan pelestarian musuh alami yiatu menggunaan insektisida
saat diperlukan dan secara bijaksana (23).
Cara pengendalian dengan menggunakan pestisida dilakukan jka cara
pengendalian lainnya tidak dapat mengurangi serangan. Untuk menggunakan
pestisida agar mempertimbangkan beberapa faktor antara lain jenis insektisida
yang dipergunakan agar spesifik terhadap hama sasaran, waktu aplikasi dan dosis
yang tepat (23). Bagi hama ganjur karena larva ganjur berada didalam tunas padi
maka agar digunakan insektisida sistemik. Untuk mengurangi pengaruhnya
terhadap musuh alami supaya digunakan insektisida bentuk butiran dengan
ditabur. Aplikasi insektisida dilakukan jika ditemukan puru > 10%, dengan parasitasi
50% pada tanaman berumur < 40 hari setelah tanam (3). Untuk melindungi
tanaman dari serangan aplikasi dapat dilakukan sejak pesemaian pada umur 10
hari setelah semai. Jenis insektisida yang dapat digunakan yaitu Furadan 3 G (6).

Gambar 2. Lalat bibit (Atherigona oryzae Mall)
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Status
Serangga ini ditemukan di Jawa dan Sumatera, merupakan hama utama pada
pertanaman padi gogo. Larva menyerang titik tumbuh tanaman padi yang baru
tumbuh(bibit) sehingga tanama akan mati. Hama ini menyerang tanaman hanya
pada musim hujan.

Bioekologi
Hama ini termasuk dalam ordo Diptera. Dewasa seperti lalat dan berwarna
abu-abu sering terlihat pada pertanaman padi yang masih kecil pada pagi hari
atau sore hari antara pukul 14.00-19.00. Dewasa meletakan telur pada pelepah
daun padi yang paling muda.Panjang telur sekitar 1,5 mm. Setelah 48 jam larva
menetas dan menuju titik tumbauh tanaman dan hidup disini. Padq satu bibit
tanaman hanya dapat hidup satu larva. Satu larva memerlukan lebih dari bibit
padi. Pupa dalam tanah berwarna kuning kecoklatan. Dewasa muncul pada pagi
hari. Lama siklus hidup di Bogor sekitar 26 hari. Satu induk betina dapat
menhasilkan telur sebanyak 18 butir.
Tanaman inang. Selain menyerang bibit padi hama ini dapat hidup pada
tanaman jagung, dan rumput-rumputan seperti Panicum repens, Paspalum spp
dan Cynodon dactylon.
Pengendalian yang dianjurkan hanya dengan seed treatment dengan insektisida

Gambar 3. Hama lundi (Phyllophaga helleri Brsk)

Status
Phyllophaga (Holotricia) helleri termasuk dalam ordo Coleptera (serangga
bersayap keras) Merupakan hama utama pada tanaman padi gogo. Larva hama
18
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ini menyerang tanaman padi dengan cara memakan akar tanaman sehinga
tanaman padi tidak dapat menyerap makanan dan akan menyebabkan kematian
tanaman. Umumnya serangan berat terjadi pada tanaman yang masih kecil.

Bioekologi
Dewasa muncul dari tanah biasanya pada awal musim penghujan pada senja
menjelang malam dan kembali ketanah menjelang pagi hari. Perkawinan segera
terjadi setelah dewasa muncul dari tanah. Dewasa betina dapat hidup sampai 5
minggu meletakan telur kedalam tanah 5-20 cm. Larva yang baru menetas akan
makan humus namun setelah ada pertanaman larva tersebut akan makan akar
tanaman dan hidup disekitar pertanaman. Larva berhenti tumbuh setelah 7 bulan
biasanya pada akhir bulan basah diikuti masa istiharat dan kemudian menjadi
pupa. Lama stadia pupa 2 bulan.

Pengendalian
Pengumpulan dewasa pada awal musim hujan dan pada senja hari.
Pemupukan tanaman dengan pupuk organic untuk merangsang supaya
pertumbuhannya lebih vigor sehingga lebih toleran terhadap serangan hama ini.
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HAMA GUDANG PENYIMPANAN PADI
Agus W. Anggara

Ciri spesifik hama gudang adalah kemampuannya beradaptasi dalam
lingkungan gudang penyimpangan yang relatif kering, suhu ruangan tinggi, dan
kelembaban udara yang rendah. Dalam penyimpanan, tingkat kerusakan gabah
dan beras berkisar 5-15% dan diperkirakan lebih besar di negara-negara
berkembang terutama di kawasan tropis termasuk di Indonesia. Padi yang terserang
menjadi kotor, berjamur (molding), saling melekat dan menggumpal antar butirbutirnya (caking), dan tumbuh (sprouting).
Kerusakan oleh hama gudang terjadi akibat dikonsumsi langsung atau
terkontaminasi hasil metabolisme seperti kotoran (feces), air seni (urine), bekas
kulit tubuh (exuvie), dan bekas keberadaan sarang (webbing). Akibat lain adalah
timbulnya bau apek dan mengundang kedatangan hama sekunder. Nilai kerugian
menjadi lebih besar apabila kerusakan menimpa gabah yang diperuntukkan
sebagai benih karena akan terjadi penurunan viabilitas benih secara nyata. Juga
turunnya reputasi dan tingkat kepercayaan konsumen yang berakibat ditolaknya
produk di pasaran atau masuk negara tertentu.
Akibat lebih lanjut serangan hama pascapanen adalah kerugian secara
ekonomi. Padi yang terserang ringan hingga sedang dalam gudang penyimpanan
memerlukan penanganan khusus, seperti fumigasi, penyortiran kembali,
pembersihan kotoran terbawa, dan pemantauan ekstra (rutin dan terus-menerus
dengan frekuensi inspeksi lebih banyak). Selain secara kuantitas jumlahnya
berkurang akibat rusak oleh hama, berbagai kegiatan penyelamatan tersebut juga
menambah besar biaya penyimpanan. Sedangkan pada kejadian serangan berat
jelas mengakibatkan kerugian yang sangat nyata.
Jenis serangga yang menimbulkan kerusakan gabah dalam penyimpanan
adalah Rhyzopherta dominica (Coleoptera :Bostricidae), ngengat padi Sitotroga
cerealella (Lepidoptera : Gelechidae), kumbang tepung Tribolium castaneum dan
T. confusum (Coleoptera : Tenebrionodae). Sedangkan serangga hama pada beras
terdiri atas kumbang moncong Sitophilus oryzae dan S. zeamais (Coleptera :
Curculionidae), kumbang kapra Trogoderma granarium (Coleptera :
Dermestidae), ngengat beras Corcyra cephalinica (Lepidoptera : Pyralidae), ngengat
tepung India Plodia interpunctella (Lepidoptera : Pyralidae), dan ngengat gudang
tropis Ephestia elutella (Lepidoptera : Pyralidae).

Serangga

a). Rhyzopherta dominica (Fabricius) (Coleoptera : Bostrichidae)
R. dominica dikenal sebagai kumbang bubuk gabah. Tergolong hama primer,
bersifat kosmopolitan, dan sebagai penyebab utama kerusakan gabah dalam
penyimpanan. Keberadaannya ditandai dengan munculnya bau apek / pengap
(Jawa = penguk) dan banyaknya tepung / debu padi. Gabah yang rusak dan
tumpukan debu menyebabkan gangguan aerasi dan sirkulasi udara dalam gudang
sehingga memicu tumbuhnya jamur dan mikroorganisme lain yang dapat
menyebabkan kerusakan gabah semakin parah.
20

Petunjuk Teknis

HAMA PENYAKIT

    

    





   



  

Gambar 1. Morfologi imago R. dominica (A) dan siklus hidupnya (B)
Imago dan larva memakan bagian endosperm gabah dan hanya menyisakan
sekam/ kulit luarnya. Larva yang berkembang dalam bulir gabah memakan endosperm, sedangkan imago memakan endosperm dengan cara merusak gabah
dari luar dengan gigitan-gigitan tidak teratur. Di sekitar karung gabah yang terserang
banyak dijumpai sisa-sisa bekas makan berupa serbuk tepung di antara bulir-bulir
gabah. Pada serangan berat, terlihat kelompok-kelompok kumbang pada
permukaan karung. Kumbang tersebut menyukai tempat yang lebih terang dan
tertarik ke arah lampu pada malam hari.
b). Sitotroga cerealella (Olivier) (Lepidoptera : Gelechidae)
S. cerealella dikenal sebagai ngengat padi atau ngengat gabah. Tergolong
hama primer, kosmopolitan, dan merupakan penerbang ulung. Stadia larva
merupakan perusak gabah sedangkan imago tidak menyerang gabah. Spesies ini
mampu menyerang sejak padi siap panen di lapangan (prapanen) hingga dalam
penyimpanan (pascapanen). Kemampuan penetrasi ke dalam kemasan sangat
terbatas, sehingga hanya menyerang gabah di permukaan karung penyimpanan.
Kondisi ideal bagi pertumbuhan dan perkembangannya pada kisaran suhu 1635°C dan kelembaban udara 25-80%.

Gambar 2.

Morfologi imago S. cerealella pada posisi istirahat (A), posisi terbang
(B), dan siklus hidupnya (C).
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Kerusakan terjadi akibat pertumbuhan dan perkembangan stadia pradewasa
dalam bulir-bulir gabah. Larva memakan endosperm dan embrio padi hingga
hanya menyisakan kulit sekam. Sepintas gabah yang terserang tidak menunjukkan
tanda-tanda kerusakan, tetapi setelah larva mencapai ukuran maksimal, terdapat
lubang bulat kecil yang direkatkan kembali seperti engsel jendela sebagai jalan
keluar imagonya.
a). Sitophilus oryzae (Coleptera : Curculionidae)

    

  



 





Sumber : CABI 2000; www.vurv.cz/index.php 2007;
www.inra.fr/Internet/Hebergement/OPIE-Insectes/image 2007

Gambar 3.

Siklus hidup S. oryzae (A) & kenampakannya pada beras terinfestasi (B)

S. oryzae dikenal dengan nama kumbang bubuk beras, termasuk hama primer
beras, kosmopolitan di daerah tropis, dan penyebab utama kerusakan beras dalam
penyimpanan. Cirikhasnya adalah moncong yang memanjang (snout), sehingga
juga disebut kumbang moncong beras. Sayap berkembang sempurna dan mampu
terbang jauh untuk mencari keberadaan beras dalam penyimpanan. Meskipun
demikian, cara penyebaran yang utama adalah terbawa beras yang diserangnya.
Kerusakan beras terjadi akibat larva memakan endosperm dari dalam beras,
sedangkan imago memakan endosperm dengan cara merusak butir beras dari
luar. Beras yang terserang akan menjadi keropos dan muncul bubuk / debu
berwarna putih. Keberadaan bubuk ini dapat memicu kedatangan serangga hama
sekunder.
d). Corcyra cephalinica (Lepidoptera : Pyralidae)

  





Gambar 4.
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Morfologi imago dan siklus hidup C. cephalonica (A) dan
kenampakannya pada beras yang terinfestasi (B)
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C. cephalonica dikenal sebagai ngengat beras, termasuk hama primer, dan
bersifat kosmopolitan. Stadia perusak adalah larva yang menyebabkan beras
menjadi hancur menyerupai tepung (debu berwarna putih) dan bergumpalgumpal. Gumpalan tersebut terbentuk akibat aktifitas larva membentuk ruanganruangan kecil (webbing) sebagai tempat tinggalnya hingga menjadi pupa. Imago
C. cephalonica tidak mengkonsumsi beras sehingga tidak menimbulkan kerusakan.
d). Plodia interpunctella (Lepidoptera : Pyralidae)

  








                         ! 

Gambar 5. Morfologi imago (A) dan siklus hidup P. interpunctella (B)
P. interpunctella termasuk hama primer beras dan dikenal dengan nama
ngengat tepung India. Penyebarannya kosmopolitan dan larva merupakan stadia
perusak. Beras yang terserang menunjukkan gejala kerusakan seperti serangan
ngengat beras (C. cephalonica) yaitu hancur menjadi tepung (debu berwarna
putih) dan bergumpal-gumpal.

Tikus
Tikus merupakan ’commensal pest’ atau hama yang telah beradaptasi dengan
lingkungan dan aktivitas manusia, serta menggantungkan hidupnya (pakan dan
tempat tinggal) di lingkungan manusia. Spesies yang sering ditemukan dalam
tempat penyimpanan padi adalah R. argentiventer (tikus sawah), R. r. diardii (tikus
rumah), dan M. Musculus (mencit rumah). Apabila sanitasi lingkungan tempat
penyimpanan kurang terawat, kadang dijumpai R. norvegicus (tikus got) dan
Bandicota indica (tikus wirok) di saluran-saluran air limbah.
Kerugian ekonomi akibat serangan tikus dalam gudang penyimpanan meliputi
kerusakan kuantitatif (karena dimakan dan tercecer) dan kualitatif (tercemar/
kontaminasi dan rusak). Kontaminasi berupa tercemarnya gabah/beras oleh urine,
feses/kotoran, rambut, dan berbagai patogen terbawa tikus (pes, leptospirosis,
murine thypus dll). Meskipun seekor tikus hanya makan ± 20 gr padi per hari,
tetapi kerusakan mencapai 5 kali lipat akibat kebiasaan mengerat dan perilaku
makan tikus yang hanya mengkonsumsi sedikit-sedikit di tempat yang berbeda.

Pengendalian
Pengendalian hama pascapanen merupakan upaya perawatan kualitas agar
mutu padi dalam penyimpanan tetap stabil. Oleh karena itu pengendalian lebih
diutamakan pada pengendalian secara alami dengan mengutamakan upaya-upaya
pencegahan non kimiawi. Prinsip dasar pengendalian hama pascapanen meliputi
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penanganan dan pengolahan komoditi yang berkualitas baik, sanitasi, manipulasi
lingkungan fisik, pengelolaan gudang, monitoring, dan peningkatan kemampuan
operasional dan ketrampilan pengelola gudang.
Dalam pelaksanaannya, tindakan pengendalian dilakukan sebagai berikut :
1.

Sebelum padi disimpan dalam gudang
m

m

m

2.

Dalam gudang penyimpanan
m

m

m

m
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padi yang akan disimpan harus memenuhi standar kualifikasi, yaitu biji
harus bersih, bernas dan kering (kadar air < 12%), bebas hama, serta
bebas butir pecah. Kondisi awal gabah atau beras yang berkualitas baik
sangat berperan mengurangi serangan hama gudang.
sanitasi gudang, peralatan, kemasan, dan lingkungan sekitarnya. Sumber
infestasi hama dibersihkan, semua peralatan pengolahan, perabotan
gudang, karung dan kemasan, serta bangunan gudang dibersihkan dari
debu, sisa-sisa komoditi dan hama sebelum digunakan kembali
pengolahan pascapanen meliputi pemanenan, pengangkutan,
pengeringan, sortasi, pengemasan/ pengepakan harus dilakukan dengan
teknik, peralatan, dan prosedur kerja sesuai standar kualifikasi agar bebas
/ tidak terkontaminasi hama dan patogen.
monitoring mingguan sebagai dasar pengambilan keputusan
pengendalian. Pemantauan dilakukan terhadap kondisi umum
komoditas, pengambilan sampel, dan kondisi umum bangunan.
sanitasi gudang, peralatan, kemasan, dan lingkungan sekitarnya. Sumber
infestasi hama dibersihkan, semua peralatan pengolahan, perabotan
gudang, karung dan kemasan, serta bangunan gudang dibersihkan dari
debu, sisa-sisa komoditi dan hama sebelum digunakan kembali
manipulasi lingkungan fisik gudang. Kondisi lingkungan fisik diupayakan
berpengaruh baik terhadap komoditi tetapi tidak menguntungkan bagi
kelangsungan hidup (survival), kemapanan koloni (establisment), dan
perkembangbiakan (reproduction) hama. Hama gudang umumnya
menyukai kondisi lembab, hangat, aerasi jelek dan gelap. Areasi gudang
yang baik mencegah kelembaban dan suhu ruang yang tinggi. Dasar
stapel dipasang flonder untuk mencegah air tanah merambat ke komoditi.
Gudang dilengkapi jendela berkasa (anti serangga), sehingga pada siang
hari dapat dibuka dan malam hari ditutup. Gudang juga dilengkapi dengan
lampu-lampu penerang. Suhu gudang dijaga lebih dari 42oC atau kurang
dari 100C agar hama tidak bertahan hidup. Manipulasi lingkungan fisik
lainnya bisa berupa membuat ruangan kedap udara (tidak ada aliran
udara sama sekali) sehingga hama tidak bisa melakukan respirasi.
pengelolaan gudang. Teknik penyimpanan yang baik (sistem curah
dalam silo atau sistem karung dengan tumpukan kunci lima), penerapan
sistem first in first out (mengeluarkan / menjual padi yang disimpan lebih
dahulu), menolak padi yang tidak memenuhi standar kualifikasi, dan
tidak mencampur komoditi lama dengan yang baru.
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Selain dengan tindakan di atas, perlu dilakukan juga upaya ekslusi yaitu mencegah
masuknya hama dengan cara pemasangan penghalang fisik (proofing dan barrier) dan pemeriksaan seksama barang yang akan disimpan. Beberapa contoh
pengendalian fisik-mekanis :
pemasangan ram kawat (bermata < 1 cm) pada ventilasi, jendela dan lubanglubang gudang untuk mencegah masuknya burung dan tikus.
penggunaan bahan kemasan yang kuat agar serangga tidak mampu
menembus.
pengayakan biji-bijian secara manual maupun mesin untuk membersihkan
debu, kotoran lain, butir pecah dan hama bubuk.
penjemuran biji-bijian agar serangga hama mati. Juga mengurangi kadar air
sehingga menekan pertumbuhan dan perkembangbiakan serangga.
aerasi yang baik untuk mencegah peningkatan suhu dan ke!embaban dalam
ruang sehingga perkembangan hama terhambat.
menyimpan dalam ruang hampa udara baik dengan / tanpa memakai gas
nitrogen atau karbon dioksida (menghalangi serangga mendapat oksigen)
menyimpan dalam ruang berpendingin udara (AC) untuk menghambat
metabolisme makhluk hidup

m
m
m
m
m
m
m

Penggunaan bahan-bahan kimia (pestisida) untuk membunuh atau
menganggu aktivitas hidup hama gudang sebaiknya merupakan tindakan terakhir
(dilakukan jika usaha lain tidak berhasil) dan didasarkan atas hasil monitoring.
Penggunaan pestisida dapat dilakukan dengan beberapa cara :
1.
2.

fumigasi komoditas di bawah sheet terpaulin yang kedap gas.
penyemprotan pestisida pada permukaan komoditas, dinding, lantai, kemasan,
dan ruang penyimpanan.
mencampur komoditas dengan pestisida bertoksisitas rendah.

3.

Berikut contoh anjuran untuk cara dan dosis fumigasi:
Cara fumigasi

Dosis anjuran

1.

dalam silo kedap gas (untuk penyimpanan lama)

2 - 4 tablet / ton

2.

komoditas dalam kantong

3 - 5 tablet / ton

3.

karung ditutup sheet/lembaran kedap gas

0,5 -1,5 tablet / m3

4.

fumigasi dalam kantong

1 pellet / 50 kg

5.

fumigasi ruangan atau kamar

0,5 -1 tablet / m3
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TIKUS SAWAH (Rattus argentiventer Rob & Kloss)
AW Anggara dan Sudarmaji

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

Tikus sawah hasil tangkapan bubu perangkap TBS (trap barrier system)

Status
Merupakan hama prapanen utama penyebab kerusakan terbesar tanaman
padi, terutama pada agroekosistem dataran rendah dengan pola tanam intensif.
Tikus sawah merusak tanaman padi pada semua stadia pertumbuhan dari semai
hingga panen (periode prapanen), bahkan di gudang penyimpanan (periode
pascapanen). Kerusakan parah terjadi apabila tikus menyerang padi pada stadium generatif, karena tanaman sudah tidak mampu membentuk anakan baru.
Cirikhas serangan tikus sawah adalah kerusakan tanaman dimulai dari tengah
petak, kemudian meluas ke arah pinggir, sehingga pada keadaan serangan berat
hanya menyisakan 1-2 baris padi di pinggir petakan.







            
   

Biologi dan Ekologi
Tikus sawah digolongkan dalam kelas vertebrata (bertulang belakang), ordo
rodentia (hewan pengerat), famili muridae, dan genus Rattus. Tubuh bagian dorsal/ punggung berwarna coklat kekuningan dengan bercak-bercak hitam di
26
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rambut-rambutnya, sehingga secara keseluruhan tampak berwarna abu-abu.
Bagian ventral/perut berwarna putih keperakan atau putih keabu-abuan.
Permukaan atas kaki seperti warna badan, sedangkan permukaan bawah dan
ekornya berwarna coklat tua. Tikus betina memiliki 12 puting susu (6 pasang),
dengan susunan 1 pasang pada pektoral, 2 pasang pada postaxial, 1 pasang pada
abdomen, dan 2 pasang pada inguinal. Pada tikus muda/predewasa terdapat
rumbai rambut berwarna jingga di bagian depan telinga. Ekor tikus sawah biasanya
lebih pendek daripada panjang kepala-badan dan moncongnya berbentuk tumpul.
Panca indera tikus sawah berkembang baik dan sangat menunjang setiap
aktivitas kehidupannya. Sebagai hewan nokturnal (aktif di malam hari), mata tikus
telah berkembang dan menyesuaikan untuk melihat dalam intensitas cahaya
rendah (remang-remang hingga gelap total). Indera penciuman berkembang baik
sehingga mampu mengenali bau pakan, tikus lain, dan pemangsanya. Dengan
indera tersebut, tikus mendeteksi wilayah pergerakan tikus lain, jejak anggota
kelompoknya, dan betina estrus. Indera pendengaran tikus sawah berkembang
sempurna dengan dua tanggap akustik, yaitu pada suara audible (terdengar
manusia yaitu 20-20.000 Hz) dan suara ultrasonik. Sinyal suara digunakan untuk
berkomunikasi sesamanya. Indera pengecap berkembang baik sehingga mampu
mendeteksi rasa pahit, racun, dan enak/tidaknya suatu pakan. Indera peraba juga
berkembang baik dan sangat berperan untuk pergerakannya di malam hari. Kumis
dan rambut-rambut panjang pada sisi tubuhnya digunakan sebagai sensor
sentuhan terhadap benda-benda yang dilalui. Dengan indera yang berkembang
dan terlatih tersebut, tikus sawah memiliki kemampuan fisik yang prima seperti
berlari, menggali, memanjat, meloncat, melompat, mengerat, berenang, dan
menyelam. Tikus sawah juga berperilaku cerdik dan memiliki kemampuan belajar/
mengingat (meskipun terbatas).
Tikus sawah mempunyai kemampuan reproduksi yang tinggi. Periode
perkembang-biakan hanya terjadi pada saat tanaman padi periode generatif.
Dalam satu musim tanam padi, tikus sawah mampu beranak hingga 3 kali dengan
rata-rata 10 ekor anak per kelahiran. Tikus betina relatif cepat matang seksual (±1
bulan) dan lebih cepat daripada jantannya (±2-3 bulan). Cepat/lambatnya
kematangan seksual tersebut tergantung dari ketersediaan pakan di lapangan.
Masa kebuntingan tikus betina sekitar 21 hari dan mampu kawin kembali 24-48
jam setelah melahirkan (post partum oestrus). Terdapatnya padi yang belum
dipanen (selisih hingga 2 minggu atau lebih) dan keberadaan ratun (Jawa :
singgang) terbukti memperpanjang periode reproduksi tikus sawah. Dalam kondisi
tersebut, anak tikus dari kelahiran pertama sudah mampu bereproduksi sehingga
seekor tikus betina dapat menghasilkan total sebanyak 80 ekor tikus baru dalam
satu musim tanam padi. Dengan kemampuan reproduksi tersebut, tikus sawah
berpotensi meningkatkan populasinya dengan cepat jika daya dukung lingkungan
memadai.
Habitat tikus sawah adalah agroekosistem sawah dan lingkungan di sekitarnya.
Tikus sawah bersarang pada lubang di tanah yang digalinya (terutama untuk
reproduksi dan membesarkan anaknya) dan di semak-semak (refuge area/habitat pelarian). Sebagai hewan omnivora (pemakan segala), tikus mengkonsumsi
apa saja yang dapat dimakan oleh manusia. Meskipun demikian, apabila makanan
Petunjuk Teknis

HAMA PENYAKIT

27

berlimpah tikus sawah cenderung memilih pakan yang paling disukainya yaitu
padi. Pada saat kondisi lahan diistirahatkan (bera), tikus sawah menginfestasi
pemukiman penduduk dan gudang-gudang penyimpanan padi.
Tikus menyerang padi pada malam hari. Pada siang harinya, tikus bersembunyi
di dalam lubang pada tanggul-tanggul irigasi, jalan sawah, pematang, dan daerah
perkampungan dekat sawah. Pada periode bera, sebagian besar tikus bermigrasi
ke daerah perkampungan dekat sawah dan akan kembali lagi ke sawah setelah
pertanaman padi menjelang generatif.
Kehadiran tikus pada daerah persawahan dapat dideteksi dengan memantau
keberadaan jejak kaki (foot print), jalur jalan (run way), kotoran/feses, lubang aktif,
dan gejala serangan.

Pengendalian
Pengendalian tikus dilakukan dengan pendekatan PHTT (Pengendalian Hama
Tikus Terpadu) yaitu pendekatan pengendalian yang didasarkan pada pemahaman
biologi dan ekologi tikus, dilakukan secara dini, intensif dan terus menerus dengan
memanfaatkan semua teknologi pengendalian yang sesuai dan tepat waktu.
Pelaksanaan pengendalian dilakukan oleh petani secara bersama-sama
(berkelompok) dan terkoordinasi dengan cakupan wilayah sasaran pengendalian
dalam skala luas / hamparan.
Kegiatan pengendalian tikus ditekankan pada awal musim tanam untuk
menekan populasi awal tikus sejak awal pertanaman sebelum tikus memasuki
masa reproduksi. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan gropyok masal, sanitasi habitat, pemasangan TBS dan LTBS. Gropyok dan sanitasi dilakukan pada habitat-habitat tikus seperti sepanjang tanggul irigasi, pematang besar, tanggul jalan, dan batas
sawah dengan perkampungan. Pemasangan bubu perangkap pada pesemaian
dan pembuatan TBS (Trap Barrier System / Sistem Bubu Perangkap) dilakukan
pada daerah endemik tikus untuk menekan populasi tikus pada awal musim tanam.
Kegiatan pengendalian yang sesuai dengan stadia pertumbuhan padi antara lain sbb:
Cara Pengendalian
Tanam serempak
Sanitasi habitat
Gropyok massal
Fumigasi
LTBS
TBS
Rodentisida
(jika diperlukan)

Stadia padi / kondisi lingkungan sawah
Olah
Bera
Semai Tanam Bertunas Bunting Matang
Tanah
+
+
++
+
+
+
++
+
++
++
++
+
+
++
++
+

Keterangan: + = dilakukan; ++ = difokuskan; LTBS = sistem bubu perangkap linear;
TBS = sistem bubu perangkap
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TBS merupakan petak tanaman padi dengan ukuran minimal (20 x 20)m yang
ditanam 3 minggu lebih awal dari tanaman di sekitarnya, dipagar dengan plastik
setinggi 60 cm yang ditegakkan dengan ajir bambu pada setiap jarak 1 m, bubu
perangkap dipasang pada setiap sisi dalam pagar plastik dengan lubang
menghadap keluar dan jalan masuk tikus. Petak TBS dikelilingi parit dengan lebar
50 cm yang selalu terisi air untuk mencegah tikus menggali atau melubangi pagar
plastik. Prinsip kerja TBS adalah menarik tikus dari lingkungan sawah di sekitarnya
(hingga radius 200 m) karena tikus tertarik padi yang ditanam lebih awal dan
bunting lebih dahulu, sehingga dapat mengurangi populasi tikus sepanjang
pertanaman.
LTBS merupakan bentangan pagar plastik sepanjang minimal 100 m, dilengkapi
bubu perangkap pada kedua sisinya secara berselang-seling sehingga mampu
menangkap tikus dari dua arah (habitat dan sawah). Pemasangan LTBS dilakukan
di dekat habitat tikus seperti tepi kampung, sepanjang tanggul irigasi, dan tanggul
jalan/pematang besar. LTBS juga efektif menangkap tikus migran, yaitu dengan
memasang LTBS pada jalur migrasi yang dilalui tikus sehingga tikus dapat diarahkan
masuk bubu perangkap.







     

    

 

      

Fumigasi paling efektif dilakukan pada saat tanaman padi stadia generatif.
Pada periode tersebut, sebagian besar tikus sawah sedang berada dalam lubang
untuk reproduksi. Metode tersebut terbukti efektif membunuh tikus beserta anakanaknya di dalam lubangnya. Rodentisida hanya digunakan apabila populasi tikus
sangat tinggi, dan hanya akan efektif digunkan pada periode bera dan stadium
padi awal vegetatif.
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Penyakit-penyakit padi yang disebabkan oleh jamur
Penyakit hawar pelepah (Rhizoctonia solani Kühn)

Gambar 1.

Gejala Penyakit hawar pelepah (A), sklerosia yang terbentuk pada
pelepah (B)

A. Status
Hawar pelepah padi menjadi penyakit yang semakin penting di beberapa
negara penghasil padi. Di Indonesia, hawar pelepah mudah ditemukan pada
ekosistem padi dataran tinggi sampai dataran rendah. Gejala penyakit dimulai
pada bagian pelepah dekat permukaan air. Gejala berupa bercak-bercak besar
berbentuk jorong, tepi tidak teratur berwarna coklat dan bagian tengah berwarna
putih pucat. Semenjak dikembangkan varietas padi yang beranakan banyak dan
didukung oleh pemberian pupuk yang berlebihan terutama nitrogen, serta cara
tanam dengan jarak yang rapat menyebabkan perkembangan hawar pelepah
semakin parah. Kehilangan hasil padi akibat penyakit hawar pelepah dapat
mencapai 30%.

B. Biologi dan Ekologi
Penyakit hawar pelepah mulai terlihat berkembang di sawah pada saat
tanaman padi stadia anakan maksimum dan terus berkembang sampai menjelang
panen, namun kadang tanaman padi di pembibitan dapat terinfeksi parah. Rhizoctonia solani Kühn termasuk cendawan tanah, sehingga disamping dapat bersifat
sebagai parasit juga dapat sebagai saprofit. Pada saat tidak ada tanaman padi,
cendawan ini dapat menginfeksi beberapa gulma di pematang juga tanaman
palawija yang biasanya digunakan untuk pergiliran tanaman seperti jagung dan
kacang-kacangan. Cendawan ini bertahan di tanah dalam bentuk sklerosia
maupun miselium yang dorman. Sklerosia banyak terbentuk pada tumpukan
jerami sisa panen maupun pada seresah tanaman yang lain. Selama pengolahan
tanah sklerosia tersebut dapat tersebar ke seluruh petakan sawah dan menjadi
inokulum awal penyakit hawar pelepah pada musim tanam berikutnya. Fenomena
ini menunjukkan bahwa sumber inokulum penyakit hawar pelepah selalu tersedia
sepanjang musim.
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C. Pengendalian
Hawar pelepah padi (Rhizoctonia solani Kühn.) dapat dikendalikan secara
kimia, biologi, dan teknik budidaya.
Pengendalian secara kimia dengan menggunakan fungisida berbahan aktif
benomyl, difenoconazol, mankozeb, dan validamycin dengan dosis 2cc atau 2g
per satu liter air dapat menekan perkembangan cendawan R. solani Kühn dan
keparahan hawar pelepah.
Pengendalian secara biologi dengan penyemprotan beberapa bakteri
antagonis dapat mengurangi tingkat keparahan hawar pelepah. Penambahan
bahan organik yang sudah terdekomposisi sempurna/sudah matang (kompos
jerami dengan C/N rasio ±10) dengan dosis 2 ton/ha, dapat menekan
perkecambahan sklerosia di dalam tanah dan menghambat laju perkembangan
penyakit hawar pelepah di pertanaman.
Pengendalian dengan teknik budidaya diantaranya yaitu menerapkan jarak
tanam tidak terlalu rapat, pemupukan komplit dengan pemberian nitrogen sesuai
kebutuhan, serta didukung oleh cara pengairan yang berselang. Cara ini dapat
menekan laju infeksi cendawan R. solani pada tanaman padi. Disamping itu,
pengurangan sumber inokulum di lapangan dapat dilakukan dengan sanitasi
terhadap gulma-gulma disekitar sawah.
Pengendalian penyakit hawar pelepah mempunyai peluang keberhasilan yang
lebih tinggi bila taktik-taktik pengendalian tersebut di atas dipadukan (pengendalian
penyakit secara terpadu).

Busuk batang (Helminthosporium sigmoideum)

Gambar 2.
32

Gejala penyakit busuk batang (A) dan sklerosia terbentuk pada
batang (B)
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A. Status
Penyakit busuk batang merupakan salah satu penyakit utama padi di Indonesia. Penyakit ini selalu ditemukan pada setiap musim tanam dengan kategori infeksi
ringan sampai sedang. Pada musim hujan, lebih dari 60% tanaman padi di jalur
pantura Jawa Barat mengalami kerebahan akibat diinfeksi cendawan H. Sigmoideum.
Kerebahan menyebabkan persentase gabah hampa meningkat. Kehilangan hasil
padi akibat penyakit busuk batang 25-30%. Busuk batang ditemukan lebih parah
pada varietas padi beranakan banyak yang ditanam pada lokasi kahat kalium serta
berdrainase jelek. Umumnya penyakit ini kurang mendapat perhatian, karena
dianggap sebagai gangguan yang bersifat klasik dan biasa-biasa saja.

B. Biologi dan Ekologi
Gejala penyakit diawali dengan bercak kecil kehitaman pada pelepah bagian
luar di atas batas permukaan air, selanjutnya bercak membesar. Cendawan
penyebab penyakit menembus bagian dalam pelepah dan menginfeksi batang
sehingga menyebabkan busuk pada batang dan pelepah. Cendawan penyebab
busuk batang menghasilkan sklerosia yang berbentuk bulat kecil berwarna hitam.
Sklerosia banyak terdapat pada bagian dalam batang padi yang membusuk.
Selama kondisi lingkungan kurang menguntungkan, cendawan menghasilkan
sklerosia secara berlimpah sebagai alat untuk bertahan hidup. Sklerosia tersimpan
dalam tunggul dan jerami sisa panen. Selama pengolahan tanah sklerosia tersebut
dapat tersebar ke seluruh petakan sawah dan menjadi inokulum awal penyakit
busuk batang pada musim tanam berikutnya.

C. Pengendalian
Fungisida berbahan aktif difenoconazol dianjurkan untuk mengendalikan
penyakit busuk batang. Pengendalian dengan teknik pengelolaan lingkungan yang
dilaporkan dapat menekan penyakit busuk batang diantaranya adalah: jerami
dan tunggul dari tanaman yang terinfeksi diangkut keluar petakan sawah dan
dibakar, pengeringan sawah secara berkala, pemupukan komplit dan nitrogen
diberikan sesuai kebutuh tanaman, jarak tanam tidak terlalu rapat, dan memilih
varietas padi yang tidak mudah rebah.
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Penyakit hawar daun jingga red stripe.
A. Status

Gambar 3. Gejala penyakit hawar daun jingga
Penyebab penyakit masih belum jelas. Peneliti di International Rice research
Institute (IRRI) menyebutkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh jamur.
Suparyono (1989) dan Mogi (1987) mengatakan bahwa penyakit hawar daun
jingga (HDJ) diduga disebabkan oleh bakteri (putih : Pseudomonas sp. dan kuning
: Baccilus sp). Penyakit ini merupakan penyakit yang relatif masih baru. Pertama
ditemukan di daerah kabupaten Subang Jawa Barat pada MK 1987 disebut sebagai
penyakit Bacterial Red Stripe (BRS. Sampai saat ini penyakit tersebar di hampir
seluruh Pulau Jawa dan Sumatera, terutama di dataran rendah (<100 m dpl).
Penyakit umumnya timbul pada saat tanaman mencapai stadia generatif, pada
musim kemarau. Di Jalur Pantura Jawa Barat penyakit ini dijumpai merata di
kabupaten Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon.

B. Biologi dan Ekologi
Gejala penyakit diawali dengan bercak kecil berwarna jingga, yang timbul di
mana saja pada helaian daun. Pada stadia perkembangan penyakit lebih lanjut
terbentuk gejala hawar mirip gejala yang ditimbulkan oleh hawar daun bakteri
(BLB). Mekanisme penurunan hasil karena hawar daun jingga serupa yang
disebabkan oleh hawar daun bakteri , yaitu meningkatkan gabah hampa dan
gabah terisi tidak sempurna.

C. Pengendalian
Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan penyakit
HDJ sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor praktek produksi yang dilakukan seperti
varietas, pemupukan, jarak tanam, dan pengairan. Untuk itu, pengendalian penyakit
HDJ dianjurkan dengan cara mengatur penggunaan faktor-faktor tersebut. Varietas
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tahan HDJ sampai saat ini belum tersedia. Hasil penelitian terakhir menunjukkan
bahwa pada keadaan perkembangan penyakit yang cukup tinggi, terlihat adanya
perbedaan reaksi genotipe terhadap penyakit HDJ yang terjadi secara alamiah.
Dari 108 genotipe yang dievaluasi pada MK 2000 di Kebun Percobaan Inlitpa
Sukamandil, satu varietas yaitu Lusi tergolong tahan, sementara tiga galur harapan
yaitu S2814-2f-Kn-9-3-3, S4668-1g-1-2-2 dan S4668-1g-2-2 tergolong agak tahan,
dan genotipe lainnya rentan. Perbedaan reaksi tersebut diduga bersifat genetis
seperti yang terjadi pada galur S4668-1g-1-2-2 dan S4668-1g-2-2 yang masih kerabat.
Fenomena ini memberikan harapan bahwa usaha untuk memperoleh varietas
tahan penyakit HDJ dapat dilakukan. Pemupukan, jarak tanam, dan interaksi antara
kedua faktor tersebut berpengaruh nyata terhadap perkembangan penyakit HDJ.
Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan penyakit HDJ selain dipengaruhi oleh
pemupukan juga bergantung pada kerapatan tanaman. Pupuk yang diberikan
sesuai dengan kebutuhan tanaman dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat dapat
menekan perkembangan penyakit HDJ.Penyakit berkembang dengan baik pada
pertanaman padi yang digenang terus menerus sampai berumur 76 HST.
Pengeringan berkala pada 45-60 HST dan pada 60-75 HST nyata dapat menurunkan
intensitas penyakit HDJ.

Penyakit Busuk Pelepah Sarocladium oryzae
A. Status
Penyakit busuk pelepah di temukan pada tiap
musim tanam dengan tingkat kerusakan ringan.
Kerusakan terjadi pada pelepah daun paling atas
yang menutupi malai muda pada akhir fase
bunting. Bila patogen penyebab penyakit ini
berkembang parah didalam pelepah dapat
menyebabkan malai tidak keluar atau hanya
keluar sebagian (tidak berkembanga) sehingga
hanya menghasilkan sedikit bulir padi.

Gambar 4.
Gejala penyakit busuk pelepah daun bendera

B. Biologi dan Ekologi
Gejala awal berupa bercak bulat memenjang tidak teratur 0,5-1,5 cm, warna
abu-abu ditengah dan coklat dipinggir. Bercak terus berkembang, bersambung
dengan bercak lainnya dan akhirnya dapat menutupi seluruh permukaan pelepah
daun bendera. Patogen berkembang dengan menghasilkan spora yang berlimpah.
Spora terlempar dan kemudian menempel pada tanaman lain. Pada pagi hari
bersama dengan embun, spora masuk ke dalam pelepah kemudian berkecambah
dan siap menginfeksi jaringan pelepah.
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Penyakit lebih banyak ditemukan pada dataran sedang, lebih parah menginfeksi
pada rumpun tanaman yang beranakan banyak.

C. Pengendalian
Pengendalian untuk menekan sumber inokulum dapat dilakukan dengan
membersihkan tanaman yang terinfeksi dari lahan. Memilih benih yang sehat dan
benih perlu diberi perlakuan fungisida berbahan aktif karbendazim, mankozeb
atau benomil.
Pengendalian untuk menekan laju perkembangan penyakit dapat dilakukan
dengan mengatur jarak tanam, pemberian pupuk K yang cukup. Penyemprotan
dengan fungisida yang sama pada fase bunting.
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KEONG MAS ATAU SIPUT MURBAI

Gambar 1. kerusakian keong mas, keong mas dan telur keong mas
Keong mas atau siput murbai (Pomacea canaliculata L) merupakan fauna
lari luar yang diintroduksi sebagai hewan hias. Kelalaian dalam pemeliharan
menyebabkaan keong mas masuk ke sawah dan berkembang dan menjadi hama.
Keong mas merupakan hama baru pada tanaman padi yang luas sebarannya
dan kerusakan tanaman padi terus meningkat. Luas penyebaran terus meningkat
sehingga luas serangan pada tahun 2004 di seluruh Indonesia telah mencapai
lebih dari 16.000 ha (Ditlin, 2005). Ditinjau dari luas serangan, hama tersebut telah
dapat dikelompokan hama utama sebab lebih luas dari rata-rata serangan tungro
dan blas. Sawah yang diserang keong mas ditandakan oleh adanya daun yang
mengambang, banyak rumpun hilang sehingga lapangan harus disulam atau
diganti (Gambar 1). Selain kerugian secara ekonomis karena harus menyulam
tanaman, Secara teknis juga merugikan karena pertanaman menjadi tidak seragam,
sehingga menjadi subjek hama lain dan matang tidak merata. Selain itu jika tanaman
sulaman berasal dari lingkungan yang terkena penyakit misalnya penyakit tungro
maka akan memperluas penyakit yang bersangkutan.
Keong mas termasuk moluska dari famili Ampullariidae, Mesogastropoda.
Keong mas dicirikan dengan rumah siput (cangkang) adanya dua putaran (uril)
yang dangkal diujung rumah siput atau menara (Gambar2), warna rumah siput
tergantung lingkungan tetapi kebanyak berwarna kuning mas. Pada mulutnya
ada tutup rumah yang disebut operculum. Daya reproduksi keong sangat tinggi,
seekor betina dapat bertelur 200 sampai 300 telur tiap minggu dan mencapai
4000-8000 butir selama setahun. Telur keong mas diletakkan secara berkelompok
diatas pada tanaman padi atau bahan lain diataas permukaan air. Telur berwarna
merah seperti buah murbai yang diselaputi oleh lilin, menjelang menetas warna
agak pudar (Gambar 3). Daya tetas telur .tinggi antara 70 sampai 90% dan rata rata
80%. Masa inkubasi telur 7 sampai 14 hari menjadi keong dewasa setelah 2 – 3
bulan. Keong kecil yang baru menetas masuk kedalam air dan makan algae atau
remah remah tanaman, dan menjadi keong dewasa setelah 2 – 3 bulan. Keong
yang berukuran 1,5 cm mulai rakus memarut pangkal batang yang berada dibawah
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air dengan lidahnya sampai patah, kemudian patahan tanaman yang rebah
tersebut dimakan. Keong makan siang malam dan paling banyak malam hari.
Oleh karena itu beberapa anakan dalam satu rumpun padi habis bahkan jika
populasi tinggi bisa satu rumpun habis.
Habitat di Indonesia diantaranya temperatur dan keadaan air cocok untuk
keong mas. Belum ditemukan penyakit, parasit, dan predator secara alami yang
potensial didukung oleh daya reproduksi yang tinggi, menyebabkan populasi
cepat meningkat dan menyebar dengan cepat. Keong mas mempunyai ketahanan
hidup yang sangat tinggi, dapat bertahan pada lingkungan yang sangat buruk,
seperti jika tidak ada air, keong masuk kedalam tanah sampai kelapisan tanah
yang lembab dan muncul lagi jika permukaan tanah berair. Jika air tingkat polusinya
tinggi oleh limbah, keong akan menutup operculum sehingga tidak ada air yang
masuk.

Pengendalian
Pengendalian untuk sawah yang belum terserang ialah mencegah introduksi
dan memelihara keong mas disekitar sawah, sebab kalau sudah masuk kesawah
akan cepat berkembang. Populasi keong 3 sampai 5 ekor/m2 dapat mengurangi
populasi tanaman sehingga mengurangi hasil panen. Pada lahan yang terlanjur
ada keong mas, sebaiknya dilakukan berbagai cara pengendalian secara terpadu
(PHT) dan secara berkesinambungan. Walaupun tanaman sudah besar (lebih
dari 30 hari), pengendalian harus tetap dilaksanakan, hal itu untuk mencegah
serangan pada tanaman musim berikutnya dan lahan sekitarnya Komponen
teknologi PHT ialah:
m

Pengendalian secara mekanik
Mengambil keong kemudian dimusnahkan atau ditumbuk untuk pakan
ternak, pengambilan keong ini dilakukan dari pratanam sampai setelah
panen.
r
Mengumpan dengan menggunakan daun talas dan pepaya, keong yang
melekat diambil.
r
Mengambil dan memusnahkan telur siput pada tanaman
r

m

Pengendalian secara kultur teknis ialah
r
Menyebar benih lebih banyak untuk sulaman.
r
menanam bibit yang agak tua dan jumlah bibit lebih banyak/rumpun.
r
membersihkan saluran air dari tanaman air seperti kangkung
r
mengeringkan sawah sampai 7 hari setelah tanam.
r
Membuat saluran air (caren) di dalam petakan, keong mas akan menuju
ke caren sehingga mudah untuk mengambil.

m

Pengendalian secara biologis. Yaitu dengan mengembala bebek setelah panen
dan paada saat tanaman stadia vegetatif, bebek akan makan keong yang
masih kecil kecil (Gambar 4)

m

Pengendalian secara kimiawi
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Apabila populasi keong mas melebihi ambang kendali (3-5 ekor/m2) dan air
sukar diatur atau selalu tergenang, aplikasi bahan nabati Saponin atau rerak
dengan dosis tergantung tingginya air yaitu 20 sampai 50 kg/ha. Aplikasi lebih
efektif jika dilakukan sebelum tanam. Selain itu beberapa bahan nabati dengan
daya bunuh yang beragam dan mudah didapat dilokasi bisa juga menggunakan
yaitu daun nimba, daun mindi, umbi gadung dan biji teh. Kecuali gadung, bahan
nabati efektifitasnya hanya tiga hari sehingga keong yang masuk pada lahan yang
tiga hari setelah aplikasi pestisida tidak akan mati.

Gambar Penggembalaan bebek mengurangi populasi keong di lahan
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KEPINDING TANAH (Black Rice Bug)
(Scotinophara coarctata)

Gambar kepinding tanah dan gejala serangan
kepinding tanah pada tanaman padi

Status dan gejala serangan
Hama kepinding tanah merupakan salah satu hama potensial pada tanaman
padi di Indonesia saat ini. Populasi dan serangannya relatif kecil tetapi selalu ada
sepanjang waktu di berbagai daerah di Indonesia. Kepinding tanah juga bisa
menjadi hama utama tanaman padi di daerah-daerah sawah lebak atau sawah
pasang surut yang kondisinya selalu tergenang air, dengan kelembaban tinggi,
terlebih pada musim hujan, misalnya di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa.

Bio-ekologi
Serangga kepinding tanah merupakan jenis kepik berwarna hitam kusam
dengan panjang 7-10 mm , lebar 4mm dan biasanya hidup pada tumbuh-tumbuhan
golongan rumput-rumputan (graminae) di antara tanaman padi. Serangga ini
mengisap cairan tanaman pada bagian batang padi, sehingga dalam jumlah
populasi yang tinggi menyebabkan tanaman menjadi kuning atau merah
kecoklatan, akhirnya layu dan mati yang disebut dengan “bug burn”.
Siklus hidup kepinding tanah berkisar antara 33-41 hari. Telur akan menetas
setelah umur 7 hari. Betina akan bertelur pada 12-17 hari setelah kawin. Telur
diletakan pada batang padi bagian bawah secara berkelompok sebanyak 30 butir
per kelompok. Serangga dewasa bisa hidup selama 7 bulan, dengan demikian
bisa hidup pada dua musim tanam padi melalui masa istirahat dan bersembunyi
pada rerumputan yang kondisinya basah atau lembab.
Perkembangan populasi kepinding tanah pada tanaman padi sawah diawali
dengan munculnya serangga dewasa pada saat tanaman umur 2-3 minggu setelah
tanam. Populasi ini merupakan populasi migrasi yang berasal dari rerumputan atau
40
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gulma yang tumbuh di daerah basah atau lembab atau dari tanaman padi yang sudah
dipanen apabila pola tanamnya tidak serempak. Selanjutnya populasi berkembang
sejalan dengan perkembangan tanaman padi, sehingga puncak populasi kepinding
tanah pada tanaman padi akan dicapai pada saat menjelang panen.

Pengendalian
Pengendalian hama kepinding tanah pada tanaman padi sawah relatif sulit,
sehingga aplikasi insektisida menjadi cara yang paling efektif melalui monitoring
populasinya.
1.

Cara pengendalian yang prospektif adalah dengan penggunaan mikoinsektisida berupa cendawan Beauveria bassiana yang diaplikasikan seperti
insektisida kimia karena mampu menekan populasi hingga 30%.

2.

Cara kultur teknis yaitu pengolahan tanah yang baik, pengaturan air pada
tanaman padi (intermitten), penyiangan atau pengendalian gulma dan sanitasi
lingkungan (gulma dan rerumputan) terutama pada galengan dan tanggul
saluran irrigáis, atau pinggiran jalan.

3.

Cara fisis dan mekanis seperti lampu perangkap dan pelapasan bebek/itik di
sawah.

4.

Cara kimia dengan insektisida seperti Fastac 15 EC, Atabron 50 EC, Matador
25 EC dan regent 50 SC , dengan volume larutan 400-500 lt/ha.

ANJING TANAH ( Mole cricket)
(Gryllotalpa hirsuta Burmeister)

Status dan gejala serangan
Anjing tanah atau orong-orong merupakan salah satu hama potensial pada
tanaman padi di lahan kering atau sawah pasang surut. Populasi dan serangannya
relatif kecil tetapi seringkali menjadi masalah bagi pertnaman padi di lahan yang
tidak tergenang seperti lahan kering (padi gogo) atau di lahan sawah pasang surut,
misalnya di Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Pertanaman padi yang tergenang
dapat terserang hanya bila terdapat bagian tanah dengan kondisi kering yang
menonjol akibat permukaan air bervariasi.
Hama ini merusak dengan cara memotong tanaman pada bagian pangkal
batang yang ada di bawah tanah dan bagian akar muda sehingga menyebabkan
batang menjadi putus dan busuk (mati). Secara sepintas seringkali keliru dengan
Petunjuk Teknis

HAMA PENYAKIT

41

gejala serangan penggerek batang padi. Terowongan anjing tanah tampak seperti
bekas galian tanah.

Bio-ekologi
Serangga anjing tanah merupakan jenis serangga yang hidup di bawah tanah
berwarna kuning kecoklatan dengan panjang 39 -47 mm. Telur berukuran panjang
2,5 mm diletakkan dalam lubang di bawah tanah. Nimfa muda hiduop bersama
induk jantan sampai instar-2 dan makan dari humus serta akar tanaman muda.
Betina umumnya bersayap pendek dan bersuara keras selama 15 – 20 menit pada
sore dan malam hari. akan bertelur pada 12-17 hari setelah kawin.
Anjing tanah membuat terowongan panjang di bawah permukaan tanah
dan menyukai kondisi tanah yang lembab atau basah. Tempat hidup biasanya di
pinggir jalan, pinggir saluran, lahan surjan, kebun-kebun dan kadang-kadang
pada pot bunga. Makanannya terdiri dari bagian tumbuhan seperti akar dan batang
bagian bawah dan hewan-hewan yang hidup di dalam tanah. Namun demikian
berdasarkan informasi umum bahwa keuntungan serbagai predator lebih kecil
daripada kerugian sebagai hama perusak tanaman.

Pengendalian
a.

Cara bercocok tanam
-

b.

Pola tanam.- Pergiliran tanaman dengan tanaman bukan inang
Pengolahan tanah untuk membunuh larva dan pupa yang ada di dalam
tanah
Pengaturan waktu tanam yaitu menanam pada awal musim hujan

Penggunaan insektisida
-

Seed treatment, atau perlakuan benih dengan cara memberi insektisida
pada benih yang akan ditanam. Misalnya : Marshall 25 ST

-

Soil treatment, atau perlakuan tanah yaitu dengan cara memberikan
insektisida pada tanah sebelum tanah itu ditanami ata upada saat tanam
seperti dengan insektisida butiran (granule) . Contoh : Furada 3 G

Lundi
(Phyllophaga (=Holotrichia) helleri Brsk)
Status dan gejala serangan.
Larva menyerang tanaman padi (gogo) di lahan kering pada bagian
perakarannya, akibatnya tanaman padi menjadi laya dan dapat rebah serta mati.
Larva lundi menyerang tanaman palawija lain seperti jagung, sorgum, tebu, kacang
tanah, kacang hijau, kedelai dan ubi kayu, tetapi secara umum larva lundi lebih
menyukai padi gogo.
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Bio-ekologi
Serangga dewasa atau kumbang muncul atau terbang setelah ada hujan
pertama yang cukup lebat, yang menyebabkan tanah cukup lembab. Telur
diletakkan satu persatu di dalam tanah. Stadia telur berkisar 10 – 11 hari. Stadia
larva aktif kurang lebih 5,5 bulan dan larva tidak aktif sekitar 40 hari. Larva
membentuk pupa di dalam tanah, stadia pupa kurang lebih 2 bulan.

Pengendalian
a.

Cara bercocok tanam
-

b.

Pola tanam.
Pergiliran tanaman dengan tanaman bukan inang
Pengolahan tanah untuk membunuh larva dan pupa yang ada di dalam
tanah
Pengaturan waktu tanam yaitu menanam pada awal musim hujan

Penggunaan insektisida
-

Seed treatment, atau perlakuan benih dengan cara memberi insektisida
pada benih yang akan ditanam. Misalnya : Marshall 25 ST

-

Soil treatment, atau perlakuan tanah yaitu dengan cara memberikan
insektisida pada tanah sebelum tanah itu ditanami ata upada saat tanam
seperti dengan insektisida butiran (granule). Contoh : Furada 3 G

Belalang
(Locusta migratoria manilenses Meyen)

Status dan gejala serangan
Belalang jenis ini biasanya merusak tanaman dari jenis rerumputan (grasses)
seperti padi, jagung, palem, pisang, tebu, sereh dan bambu. Serangga berukuran
panjang 4-7 cm dengan warna yang bervariasi terutama stadia nimfa, ada yang
hijau, abu-abu kecoklatan atau hitam dengan orange kuning. Keberadaan belalang
biasanya dalam jujmlah kecil yang disebut fase solitaria, sehingga tidak
menimbulkan kerusakan. Di Indonesia keadaan ini sering ditemukan di berbagai
lokasi sampai pada ketinggian 1750 m. Dalam kondisi tertentu jumlahnya bisa
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menjadi kelompok lebih banyak dan bermigrasi yang disebut fase transiens.
Apabila keompok-kelompok tersebut bergabung menjadi rombongan besar maka
terjadi migrasi besar-besaran dan bergerak sangat jauh disebut fase gregaria.
Pada fase inilah kerusakan berat pada tanaman pertanian terjadi dan masalah
menjadi sangat berbahaya apabila migrasi terjadi ke daerah pertanian terutama
tanaman pangan seperti areal padi dan palawija.

Bio-ekologi
Telur diletakan didalam lubang dalam tanah dengan kedalaman 6 cm. Panjang
telur 5,5 – 6,0 cm. Betina bertelur selama 6-9 hari dan mampu memproduksi telur
sebanyak 200-270 butir bahkan dilaporkan sampai 500 butir telur. Penetasan telur
terjadi setelah umur 17 – 22 hari dan berkembang menjadi dewasa dalam waktu
1,0 – 1,5 bulan. Betina matang siap kawin dalam 26 hari dan lama kopulasi 6 hari.
Lama hidup serangga dewasa baik jantan maupun betina rata-rata 3 bulan. Lama
periode dari telur ingá telur lagi hádala 70 - 110 hari, sedangkan dari telur sampai
dewasanya mati mencapai 160 hari.
Faktor-faktor yang mendukung terjadinya ledakan hama belalang antara lain :
o
o
o
o
o

Temperatur tinggi dengan kelembaban rendah mempercepat perkembangannya.
Curah hujan tinggi dengan rendahnya intensitras cahaya matahari
Rendahnya populasi musuh alami seperti nematoda dan mite
Kemarau panjang yang menyebabkan kurangnya rerumputan sehingga
mendorong terjadi migrasi ke daerah lebih lembab.
Kebakaran hutan atau padang rumput atau alang-alang lebih mendorong
perkembangannya. Apabila populasi awal tingi maka terjadi fase gregaria
dengan cepat. Pada saat daerah genangan terjadi maka akan terjadi outbreaks di daerah tersebut.

Pengendalian
1.
2.
3.
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Pencegahan dilakukan dengan cara menghindari terbentuknya tempat-tempat
basah atau lembab sebagai tempat bekembang biak
Pengendalian dengan Miko-insektisida seperti Beauveria bassiana dengan
konsentrasi 20 gram (biakan murni) per liter air.
Pengendalian cara kimia dengan insektisida seperti Larvin 375 AS, Buldok 25
EC, Regent 50 SC
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PENGGEREK BATANG PADI
Status
Penggerek batang padi merupakan serangga hama pada pertanaman padi
pada beragam ekosistem. Di Indonesia intensitas dan luas serangan penggerek
batang berfluktuasi antar tahun, namun merupakan hama utama yang
serangannya terluas diantara serangga hama padi. Gejala serangan pada stadia
vegetatif menyebabkan matinya pucuk ditengah dan disebut sundep (Gambar 1 A
dan B). Kehilangan hasil akibat serangan penggerek batang padi pada stadia
vegetatif tidak terlalu besar karena tanaman masih dapat mengkompensasi dengan
membentuk anakan baru. Berdasarkan simulasi pada stadia vegetatif, tanaman
masih sanggup mengkompensasi akibat kerusakan oleh penggerek sampai 30%.
Gejala serangan pada stadia generatif menyebabkan malai muncul putih dan
hampa yang disebut beluk (Gambar 2. A dan B) Kerugian hasil yang disebabkan
setiap persen gejala beluk berkisar 1-3% atau rata-rata 1,2%. Kerugian yang besar
terjadi bila penerbangan ngengat bersamaan dengan stadia tanaman bunting.

Gambar 1. tanaman padi terserang penggerek batang pada stadia vegetatif/sundep

Gambar 2.
Gejala tanaman padi terserang penggerek batang pada stadia generatif /beluk
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Biologi dan Ekologi
Di Indonesia telah di temukan 6 jenis penggerek batang padi yang terdiri dari;
penggerek batang padi kuning, Scirpophaga incertulas (Walker), penggerek batang
padi putih, Scirpophaga innotata (Walker), penggerek batang padi bergaris, Chilo
suppressalis (Walker), penggerek batang padi kepala hitam, Chilo polychrysus
Meyrick, penggerek batang padi berkilat, Chilo auricilius Dudgeon (Lepidoptera:
Pyralidae), kelima spesies tersebut termasuk ordo Lepidoptera dan famili Pyralidae,
dan penggerek batang padi merah jambu, Sesamia inferens (Walkers) (Lepidoptera: (Noctuidae). Dari enam spesies tersebut hanya empat sepesies yang
banyak ditemukan atau ham untama sebab, penggerek batang padi kepala hitam
dan penggerek batang padi berkilat jarang ditemukan karena populasinya rendah.
Setiap spesies penggerek batang padi memiliki sifat atau ciri yang berbeda
dalam penyebaran dan bioekologi, namun hampir sama dalam cara menyerang
atau menggerek tanaman padi serta kerusakan yang ditimbulkannya.

Penggerek batang padi kuning

Gambar 3
Imago atau ngengat (A), kelompok telur (B), dan Larva penggerek batang padi kuning

Ngengat atau imago
Spesies ini ditandakan dengan sayap ngengat yang berwarna kuning dengan
titik hitam pada sayap depan ( gambar3A). Panjang ngengat jantan 14 mm dan
betina 17 mm , yang dapat hidup antara 5-10 hari. Siklus hidup 39-58 hari,
tergantung pada llingkungan dan makanan. Jangkauan terbang dapat mencapai
6-10 km.
Ngengat meletakan telur secara berkelompok yang diletakkan pada daun
bagian ujung. Jumlah telur 50-150 butir/kelompok (Gambar 3 B)

Telur
Kelompok telur ditutupi rambut halus berwarna coklat kekuningan yang
diletakan antara - pukul 19.00-22.00 selama 3-5 malam sejak malam pertama.
Keperidian 100-600 butir tiap betina. Stadium telur 6-7 hari.
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Larva
Larva berwarna putih kekuningan sampai kehijauan, dengan panjang
maksimum 25 mm (Gambar 3 C). Larva terdiri dari 5-7 instar, lama stadium larva
28-35 hari. Karena larva bersifat kanibal sehingga hanya ada seekor larva yang
hidup dalam satu tunas. Larva yang menetas keluar melalui 2-3 lubang yang dibuat
pada bagian bawah telur menembus permukaan daun. Larva yang baru muncul
(instar 1) biasanya menuju bagian ujung daun dan menggantung dengan benang
halus atau membuat tabung kecil, terayun oleh angin dan jatuh kebagian tanaman
lain atau permukaan air. Larva kemudian bergerak ke tanaman melalui celah
antara pelepah dan batang. Selama hidupnya larva dapat berpindah dari satu
tunas ke tunas lainnya. Larva instar akhir menuju pangkal batang untuk berubah
menjadi pupa. Sebelum menjadi pupa, larva membuat lubang keluar pada pangkal
batang dekat permukaan air atau tanah, yang ditutupi membran tipis untuk jalan
keluar setelah menjadi imago.

Pupa
Pupa berwarna Kekuning-kuningan atau agak putih, dengan kokon berupa selaput
benang berwarna putih. Panjang 12-15 mm dan stadium pupa 6-23 hari. Pupa
berada di dalam pangkal batang.
Karakteristik penggerek batang padi kuning:
Tanaman inang utama adalah padi dan tanaman padi liar. Penyebarnya luas
dari daerah tropic sampai subtropis. Perubahan kepadatan populasi penggerek
batang padi kuning di lapangan sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim (curah
hujan, suhu, kelembaban), varietas padi yang ditanam, dan musuh alami yaitu
parasitoid, predator, dan patogen.

Penggerek Batang Padi Putih

Gambar 4
Imago atau ngengat (A), kelompok telur (B), dan larva dalam batang (C)
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Imago/Ngengat
Sayap ngengat berwarna putih dengan ukuran betina 13 mm dan jantan 11
mm (Gambar 4 A)

Telur
Telur diletakan berkelompok pada permukaan atas daun atau pelepah. Bentuk
kelompok telur sama dengan kelompok telur padi kuning. Kelompok telur di
tutupi rambut halus, berwarna coklat kekuning-kuningan. Satu kelompok telur
terdiri dari 170-260 butir, lama stadium telur 4-9 hari,.

Larva
Bentuk larva mirip larva penggerek batang padi kuning, dengan panjang maksimal
21 mm dan berwarna putih kekuningan. Stadium larva 19-31 hari kecuali untuk
larva yang berdiapause. Pada akhir musim kemarau larva instar akhir tidak
langsung menjadi pupa, tetapi mengalami diapause dalam pangkal batang atau
tunggul. Hal ini biasanya terjadi di daerah tropis yang memiliki perbedaan musim
hujan dan kemarau yang jelas. Lamanya istirahat tergantung pada lamanya musim
kemarau.
Setelah turun hujan dan tanah lembab, larva yang berdiapause akan menjadi pupa.

Pupa
Lama stadium pupa 6-12 hari. Pupa yang berasal dari larva yang berdiapause
akan menjadi ngengat secara bersamaan atau serentak. Dengan demikian generasi
penggerek batang padi putih pada awal musim hujan seragam dan meletakkan
telur di persemaian.
Karakteristik penggerek batang padi putih:
Tanaman inang adalah padi dan padi liar. Dinamika populasi penggerek batang
padi putih sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan terutama curah hujan
atau ketersediaan air (irigasi), dan musuh alami.

Penggerek batang bergaris

Gambar 5. Ngengat penggerek batang bergaris
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Imago/Ngengat
Ngengat bisa hidup sampai satu minggu dan aktif mulai senja. Kepala ngengat
berwarna coklat muda dan warna sayap depan coklat tua dengan venasi sayap
yang jelas (Gambar 4). Panjang ngengat 13 mm.

Telur
Seekor betina bisa bertelur 100-550 butir, dalam kelompok yang terdiri dari
60-70 telur/kelompok selama 3-5 malam. Telur diletak pada pangkal daun kadang
pada pelepah Telur berwarna putih dan tidak dtutupi rambut dengan lama
stadium telur 4-7 hari

Larva
Setelah menetas larva masuk kedalam pelepah daun dan kemudian masuk
kedalam batang. Larva berwarna abu-abu, kepala coklat dengan garis coklat
sejajar tubuhnya. Panjang maksimal 26 mm, stadium larva 33 hari. Beberapa ekor
larva bisa hidup pada satu buku dari satu tunas. Tergantung pada temperatur
dan ketersediaan makanan, satu siklus hidup bisa mencapai enam gererasi/tahun

Pupa
Larva instar akhir berpupa didalam batang, setelah membuat lubang untuk
imago keluar dari pupa. Warna pupa coklat tua dengan stadium pupa 6 hari
Karakteristik
Tanaman inang penggerek batang padi bergaris terutama adalah padi, padi
liar, jagung, dan beberapa jenis rumput. Penyebaran lebih luas bisa mencapai 400
llintang utara

Penggerek Batang Padi Merah Jambu

Imago/ngengat.
Ngengat berwarna coklat, sayap depan bergaris coklat tua memanjang dan
sayap belakang putih (Gambar 4 A). Panjang ngengat 14-17 mm, Kurang tertarik
cahaya
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Telur
·
Ngengat bertelur diantara pelepah daun batang padi mirip manik-manik,
dalam 2 –3 baris dalam kelompok (Gambar 4B). Kelompok telur tidak tertutup
sisik. Satu kelompok bisa terdiri dari 30-100 butir, dengan stadium telur 6 hari.

Larva
Larva berwarna merah jambu, dengan panjang maksimal 35 mm (Gambar 4
C). Stadium larva 28-56 hari, beberapa larva tiap tunas

Pupa
Pupa berwarna coklat tua, dengan panjang 18 mm (gambar 4D). Pupa terdapat
dalam pelepah atau dalam batang dan stadium pupa 8-11 hari. Total siklus hidup
46-83 hari
Karakteristik
Penyebaran luas dan bersifat polifag yang daapat hidup dari tumbuhan famili
Graminae dan Cyperaceae. Penggerek merah jambu lebih beradaptasi pada
lingkungan darat karena tanaman inang yang beragam, namun terdapat juga di
lingkungan sawah dan air dalam.

Pengendalian
A.

Daerah Serangan Endemik
Pengaturan Pola Tanam
·
Dilakukan penanaman serentak, sehingga tersedianya sumber makanan
bagi penggerek batang padi dapat dibatasi.
·
Pergiliran tanaman dengan tanaman bukan padi sehingga dapat memutus
siklus hidup hama.
·
Pengelompokan persemaian dimaksudkan untuk memudahkan upaya
pengumpulan telur penggerek secara massal.
·
Pengaturan waktu tanam yaitu pada awal musim hujan berdasarkan
penerbangan ngengat atau populasi larva di tunggul padi.
Pengendalian Secara Fisik dan Mekanik
·
Cara fisik yaitu dengan penyabitan tanaman serendah mungkin sampai
permukaan tanah pada saat panen. Usaha itu dapat pula diikuti
pengolahan tanah
·
Cara mekanik dapat dilakukan dengan mengumpulkan kelompok telur
penggerek batang padi di persemaian
Pengendalian Hayati
·
Pemanfaatan musuh alami baik parasitoid denagn melepas parasitoid
telur.
·
Konservasi musuh alami dengan cara menghindari aplikasi insektisida
secara semprotan.
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Kelompok telur yang diambil dari tanaman dikumpulkan pada satu wadah
terbuka dan dibiarkan menetas, sehingga kalau ada parasitoid telur bisa
lepas ke lapangan sebagai bagian dari konservasi.

Pengendalian Secara Kimiawi
r
Apabila diperlukan sebagai alternatif pada fase vegetatif penggunaan
insektisida dapat dilakukan pada saat ditemukan kelompok telur ratarata lebih dari satu kelompok telur/3 m2 atau intensitas serangan ratarata > 5%. Bila tingkat parasitisasi kelompok telur pada fase awal vegetatif
>50% tidak perlu aplikasi insektisida.
·
Penggunaan insektisida butiran di persemaian dilakukan jika disekitar
pertanaman ada lahan sedang atau menjelang panen pada satu 7 hari
sebelum tanam. Pada pertanman insektisida butiran diberikan terutama
pada stadia vegetatif. Pada stadia generatif aplikasi dengan insektisida
yang disemprotkan.
·
Insektisida butiran ialah yang mengandung karbofuran dengan nama
dagang Furadan 3G, Dharmafur 3G, Curaterr 3G, Indofuran 3G, Tomafur
3G, Taburan 3G, Petrofur 3G, Hidrofur 3G, insektisida yang mengandung
bahan aktif fipronil yaitu Regent 0,3 G. Insektisida cair yaitu yang
mengandung fipronil dengan nama dagang Regent 50SC dan Rope 25
EC, insektisida yang mengandung bahan aktif dimehipo dengan nama
dagang Spontan 400 WSC, bensultaf dengan nama dagang Bancol 50 WP,
Penggunaan Seks Feromon
·
Dipakai untuk menentukan spesies dan memantau fluktuasi populasi
penggerek batang berdasarkan ngengat yang tertangkap.
·
Dapat dipakai untuk menentukan waktu aplikasi insektisida pada penggerek
batang padi kuning (Bila tangkapan feromon sebanyak 100 ekor/minggu).
·
Dapat dipakai untuk pengendalian penggerek batang padi putih yaitu
dengan cara mass trapping (penangkapan massal): 9-16 perangkap/ha.
B.

Daerah Serangan Sporadik

·
Cara pengendalian selain menggunakan insektisida yang dapat diterapkan
sesuai dengan keadaan setempat.
·
Penyemprotan dengan insektisida berdasarkan hasil pengamatan, yaitu
apabila ditemukan rata-rata > 1 kelompok telur/3 m2 atau intensitas serangan
penggerek batang padi (sundep) rata-rata > 5% dan beluk rata-rata 10 % selambatlambatnya tiga minggu sebelum panen.· ·
·
Informasi lainnya
Sebagai tindakan preventif dalam pengendalian penggerek batang padi,
memantau fluktuasi populasi penggerek batang perlu dilakukan secara rutin. Untuk
memantau fluktuasi populasi penggerek batang padi yang ada di dalam areal
pertanaman padi dapat menggunakan seks feromon. Sementara untuk memantau
fluktuasi populasi penggerek batang padi yang berasal dari migrasi dari luar daerah
dapat menggunakan light trap (perangkap cahaya).
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PENYAKIT BLAS
Status
Penyakit blas yang disebabkan cendawan Pyricularia grisea merupakan salah
satu kendala utama dalam upaya peningkatan produksi, terutama pada
pertanaman padi gogo. Penyakit blas dijumpai juga pada pertanaman padi di daerah
pasang surut dan rawa. Daerah endemik penyakit blas di Indonesia adalah
Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Tenggara dan Jawa Barat (Sukabumi). Penyakit blas khususnya blas leher menjadi
tantangan yang lebih serius karena banyak ditemukan pada beberapa varietas
padi sawah di Jawa Barat (Sukabumi, Kuningan) dan Lampung (Tulang Bawang,
Lampung Tengah). Cendawan P. grisea dapat menyerang daun padi, buku batang,
leher malai, malai padi, bulir padi dan kolar daun. Penyakit blas tidak hanya
menyerang tanaman padi, tetapi dapat menyerang tanaman lain seperti gandum,
sorgum dan spesies rumput-rumputan. Serangan blas daun yang tinggi dapat
mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan anakan produktif yang menyebabkan
malai kecil dengan sedikit gabah bahkan dapat menyebabkan seluruh tanaman
mati sebelum berbunga. Serangan blas leher dapat menurunkan hasil secara
langsung karena leher malai busuk dan patah sehingga pengisian terganggu dan
bulir padi menjadi hampa.

Gambar 1
Gejala penyakit blas daun (A), blas leher (B), blas buku (C) dan blas kolar (D)

Biologi dan Ekologi
Cendawan P. grisea mempunyai banyak ras, ras-ras tersebut dapat berubah
dan terbentuk ras baru dengan cepat apabila populasi tanaman atau sifat
ketahanan tanaman berubah. Pada kondisi lingkungan yang mendukung, satu
siklus penyakit blas yaitu dimulai ketika spora cendawan menginfeksi dan
menghasilkan suatu bercak pada tanaman padi dan berakhir ketika cendawan
bersporulasi dan menyebarkan spora baru melalui udara terjadi dalam sekitar 1
minggu. Selanjutnya dari satu bercak dapat menghasilkan ratusan sampai ribuan
spora dalam satu malam dan dapat terus menghasilkan spora selama lebih dari
20 hari.
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Penyakit blas lebih menyukai kondisi periode embun yang panjang,
kelembaban yang tinggi, sedikit atau tidak ada angin pada malam hari dan
temperatur malam hari sekitar 22-29oC. Daun yang basah yang berasal dari embun
ataupun sumber lain sangat dibutuhkan untuk infeksi. Spora dihasilkan dan
dilepaskan pada kondisi kelembaban relatif yang tinggi, dan tidak ada spora yang
dihasilkan pada kondisi kelembaban di bawah 89%. Sporulasi meningkat apabila
kelembaban relatif di atas 93%, sedangkan temperatur optimum untuk
perkecambahan spora, pembentukan bercak dan sporulasi adalah 32-35 oC.
Bercak secara cepat akan berkembang menjadi lebih besar pada suhu 32oC
selama 8 hari dan sesudahnya perkembangan bercak akan menurun. Perluasan
bercak berlangsung lambat dan konstan pada suhu 16 oC dalam waktu 20 hari.
Faktor lain yang mendukung perkembangan penyakit blas adalah pemakaian
pupuk nitrogen yang berlebihan, tanah dalam kondisi aerobik dan stres
kekeringan. Pemupukan nitrogen yang tinggi menghasilkan daun yang lunak dan
terkulai sehingga lebih rentan terhadap penyakit blas, sedangkan pemberian Si
cenderung membantu kekerasan dan ketegakan daun. Pengaruh nitrogen
terhadap sel epidermis adalah meningkatnya permeabilitas air dan menurunnya
kadar unsur Si sehingga cendawan lebih mudah melakukan penetrasi.
Sumber inokulum primer di lapang adalah jerami. Sumber inokulum benih
umumnya memperlihatkan gejala awal pada persemaian. Untuk daerah tropis,
sumber inokulum selalu ada sepanjang tahun karena adanya spora di udara dan
tanaman inang alternatif selain padi.

Pengendalian
Ketahanan Varietas. Cara yang paling efektif, murah dan ramah lingkungan
dalam pengendalian penyakit blas adalah penggunaan varietas tahan. Penggunaan
varietas tahan tersebut harus disesuaikan dengan sebaran ras yang dominan di
suatu daerah. Apabila tanaman padi ditanam berturut-turut sepanjang tahun
maka harus dilakukan pergiliran varietas atau rotasi gen. Beberapa varietas yang
masih menunjukkan reaksi tahan sampai sekarang adalah Limboto, Danau Gaung,
Situ Patenggang dan Batutegi.
Pemakaian jerami sebagai kompos. Cendawan P. grisea dapat bertahan
pada sisa-sisa tanaman padi atau jerami dan benih dari pertanaman padi
sebelumnya, sehingga sumber inokulum selalu tersedia dari musim ke musim.
Indonesia termasuk iklim tropis yang tidak mempunyai musim dingin sangat
menguntungkan patogen blas. Tanpa over winter dan keadaan kering, miselia
dan spora dapat bertahan selama satu tahun. Pembenaman jerami dalam tanah
sebagai kompos dapat menyebabkan miselia dan spora mati karena naiknya suhu
selama proses dekomposisi.
Penggunaan pupuk nitrogen dengan dosis anjuran. Percobaan tingkat
pemupukan N yang berbeda pada padi gogo membuktikan adanya peningkatan
serangan P. grisea. Hal ini juga berhubungan dengan varietas yang digunakan,
jenis tanah dan jenis pupuk. Dosis pupuk N berkolerasi positif terhadap intensitas
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penyakit blas, artinya semakin tinggi dosis pupuk N maka intensitas penyakit makin
tinggi.
Pendekatan Kimiawi. Pengendalian penyakit blas akan efektif apabila
dilaksanakan sedini mungkin dengan perlakuan benih, hal ini disebabkan karena
penyakit blas dapat ditularkan melalui benih. Efikasi fungisida untuk perlakuan
benih hanya bertahan 6 minggu dan selanjutnya perlu diadakan penyemprotan
tanaman. Aplikasi penyemprotan untuk menekan serangan penyakit blas leher
adalah dua kali yaitu pada saat anakan maksimum dan awal berbunga. Beberapa
fungisida yang dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit blas adalah yang
mengandung bahan aktif isoprotionalane, benomyl+mancoseb, kasugamycin dan
thiophanate methyl.
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Bercak daun Cercospora (narrow brown leaf spot)

Suprihanto

Gejala penyakit bercak daun Cercospora

Status Penyakit
Penyakit bercak daun cercospora sering disebut bercak coklat sempit (narrow
brown leaf spot) disebabkan oleh jamur Cercospora oryzae Miyake. Penyakit bercak
daun cercospora merupakan penyakit yang sangat merugikan terutama pada
sawah tadah hujan yang kahat kalium. Penurunan hasil akibat penyakit ini
disebabkan oleh keringnya daun sebelum waktunya dan keringnya pelepah daun
yang menyebabkan kerebahan tanaman. Penyakit bercak daun tersebar diseluruh
negara penghasil padi di Asia Tenggara, Jepang, Cina, Amerika Serikat, Amerika
Tengah, dan Afrika. Di Indonesia penyakit bercak daun tersebar diseluruh daerah
penghasil padi di Jawa. Di Jalur Pantura Jawa Barat penyakit ini tersebar merata
di Kabupaten Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon.
Gejala penyakit timbul pada daun berupa bercak-bercak sempit memanjang,
berwarna coklat kemerahan, sejajar dengan ibu tulang daun, dengan ukuran
panjang kurang lebih 5 mm dan lebar 1-1,5 mm. Pada varietas tahan, bercak lebih
sempit, lebih pendek dan lebih gelap dibandingkan pada varietas yang rentan.
Banyaknya bercak makin meningkat pada waktu tanaman membentuk anakan.
Pada serangan yang berat bercak-bercak terdapat pada upih daun, batang, dan
bunga. Pada saat tanaman mulai masak gejala yang berat mulai terlihat pada daun
bendera dan gejala paling berat menyebabkan daun mengering. Infeksi yang terjadi
pada pelepah dan batang meyebabkan batang dan pelepah daun busuk sehingga
tanaman menjadi rebah.

Biologi dan ekologi
Jamur penyebab penyakit bercak daun mengadakan penetrasi ke jaringan
melalui stomata dan tumbuh interseluler dalam jaringan tanaman. Miselia
berkembang di dalam jaringan parenkhima dan di dalam sel-sel epidermis. Gejala
Petunjuk Teknis

HAMA PENYAKIT

55

penyakit dapat muncul 30 hari setelah infeksi. Perkembangan penyakit bercak
daun cercospora sangat dipengaruhi oleh faktor ketahanan varietas, ras dari jamur,
stadia tanaman, dan pemupukan. Meskipun semua stadia tanaman pada
umumnya rentan terhadap C. oryzae, tetapi paling rentan adalah pada stadia
munculnya malai sampai pemasakan biji. Varietas tahan sangat efektif menekan
perkembangan penyakit bercak daun cercospora. Jamur mampu bertahan dalam
jerami atau daun sakit. Selain menyerang tanaman padi, jamur ini dilaporkan juga
menginfeksi gulma Panicum repens L.

Pengendalian
Prioritas utama dalam pengendalian penyakit bercak daun cercospora adalah
dengan penanaman varietas tahan dan perbaikan kondisi tanaman. Hasil
pengamatan dilapangan menunjukkan varietas Ciherang dan Membramo
tergolong tahan, sedang IR64 dan Widas tergolong rentan. Pemupukan N, P, dan K
yang mencukup kebutuhan tanaman sangat efektif menekan perkembangan
penyakit. Penyemprotan fungisida difenoconazol satu kali dengan dosis 1 cc per
satu liter air volume semprot 400-500 l /ha pada stadium anakan maksimum,
menekan perkembangan penyakit bercak daun cercospora hingga 32,10%. Selain
itu, fungisida berbahan aktif binomil, dan mankozeb juga dapat digunakan untuk
penyemprotan pada fase berbunga dan pengisian.

Penyakit Bercak Daun Coklat/brown spot
(Helminthosporium Oryzae)

Gejala penyakit bercak coklat daun padi

Status
Penyakit bercak daun coklat sangat umum pada tanaman padi di seluruh dunia.
Penyakit ini menyebabkan kehilangan hasil baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Dilaporkan penyakit ini dapat mnyebabkan kehilangan hasil sampai 90%.
Beberapa contoh pengaruh penyakit bercak coklat pada padi: kematian benih 1058 % di Filipina ; penurunan jumlah anakan, intensitas penyakit yang parah dan
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penurunan hasil 20-40% di India pada tahun 1973; intensitas penyakit yang parah
dan penurunan hasil 30-43% di Nigeria pada tahun 1975; penurunan daya kecambah
benih 40% dan penurunan tinggi bibit 20% di Sumatra pada tahun 1991.
Di Indonesia, penyakit ini banyak ditemukan pada pertanaman padi terutama
di tanah-tanah marginal yang kurang subur, atau kahat unsur hara tertentu.
Beberapa daerah padi gogorancah di Nusa Tenggara Barat, Bali, Gunung Kidul,
Jawa Barat bagian selatan dan Lampung merupakan daerah endemik penyakit
ini. Hubungan antara terjadinya penyakit dengan ketersediaan unsur hara tanah
sangat erat. Tanaman yang kurang sehat sangat mudah terserang penyakit ini.
Pada kondisi tanah yang kahat unsur kalium penyakit bercak coklat dapat
menimbulkan kerugian hasil 50 sampai 90 persen. Faktor lain yang berpengaruh
adalah sistem drainase yang tidak baik, sehingga mengganggu terserapnya unsurunsur hara.
Gajala khas penyakit ini adalah adanya bercak coklat pada daun berbentuk
oval yang merata di permukaan daun dengan titik tengah berwarna abu-abu atau
putih. Titik abu-abu di tengah bercak merupakan gejala khas penyakit bercak
daun coklat di lapang. Bercak yang masih muda berwarna coklat gelap atau
keunguan berbentuk bulat. Pada varietas yang peka panjang bercak dapat
mencapai panjang 1 cm. Pada serangan berat, jamur daopat menginfeksi gabah
dengan gejala bercak berwarna hitam atau coklat gelap pada gabah.

Biologi dan Ekologi
Faktor utama yang berpengaruh terhadap infeksi adalah factor inang yang
cocok untuk inisiasi terjadinya bercak coklat. Kondisi mendung, hujan, adanya
embun, dan suhu 20-29°C untuk beberapa hari dapat menyebabkan terjadinya
penyakit yang parah. Tanaman paling rentan pada saat pembungaan. Brown spot
dapat terjadi dalam kisaran suhu yang luas. Penyakit ini akan lebih berkembang
pada kondisi tanaman yang strees air. Infeksi terjadi pada kelembaban relatif yang
tinggi (>89%) dan daun yang basah.
Patogen H. oryzae dapat bertahan dalam sisa tanaman terinfeksi lebih dari 3
tahun, tetapi sumber utama patogen adalah dari benih. Brown spot akan
diperparah oleh kondisi tanah yang jelek, terutama rendahnya nitrogen, rendahnya
potassium. Penyakit juga diperparah oleh rendahnya silika, mangan dan magnesium dalam tanah.
Suhu optimum untuk pertumbuhan dan sporulasi masing-masing adalah
30°C dan 25°C. Patogen ini secara umum dapat diisolasi dari permukaan daun dan
batang tanaman padi. Perkecambahan konidia maksimum pada kondisi gelap
dan minimum pada kondisi terang.

Pengendalian
Banyak literature yang menyebutkan pengendalian brown spot menggunakan
fungisida. Beberapa metode juga telah dilakukan untuk mengendalikan penyakit
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ini termasuk dengan managemen nutrisi tanah, varietas tahan, dan penggunaan
bahan kimia pada banih dan tanaman.
Beberapa bahan kimia termasuk iprodione and carbendazim, mancozeb dan
propiconazole dapat menurunkan serangan patogen ini. Rabcide 50 WP
merupakan fungisida yang dianjurkan untuk mengendalikan penyakit bercak daun
coklat H. oryzae pada pertanaman padi gogo.
Penggunaan Pseudomonas fluorescens untuk seed treatment dan
perendaman akar bibit juga tyelah dilakukan untuk pengendalian.

Gosong Palsu/False smut
Status
Penyakit gosong palsu disebabkan oleh jamur Ustilagonoidea virens (Cooke) Takah.
Penyakit ini ditemukan meluas di daerrah tropis Asia dan Italia, Australia, Costa
Rica, Dominican Republic, Panama, Mexico, Amerika Selatan, dan Amerika Serikat.
Penyakit menyebabkan pengpuran dan menurunkan berat 1000 butir, juga dapat
menyebakan penurunan daya berkecambah diatas 35%. Kehilangan hasil akibat
penyakit ini di Indonesia belum pernah ada laporan, tetapi di India dilaporkan
dapat mencapai 75%.
Gabah/biji terinfeksi menjadi besar berwarna hijau kuning berupa massa spora
lebih kurang berdiameter 1 cm atau lebih. Warna bola massa spora tersebut
menjadi gelap atau berubah menjadi hitam kehijauan. Bagian tengah dari massa
spora tersebut adalah massa miselia yang keras terdiri dari hifa-hifa hyalin dan
tipis. Spora U. virens adalah kecil-kecil, bulat, halus. Secara umum tidak semua biji
dalam satu malai yang terinfeksi.

Suprihanto

Suprihanto

Gejala penyakit gosong palsu pada malai (A); perbedaan antara biji terinfeksi
dengan biji sehat (B)

Biologi dan Ekologi
Penyakit berkembang di dataran rendah maupun tinggi. Jamur biasanya masuk
pada ovari pada stadia awal pembungaan, tetapi dapat juga menginfeksi pada biji
yang masak. Askospora dihasilkan dari perithesia bertepatan dengan awal
penyerbukan padi. Askospora tersebut menjadi sumber inokulum primer.
Askospora jatuh pada kepala putik dan menginfeksi biji. Jamur mengkonversi
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ovary menjadi bola smut yang memproduksi banyak konidia. Konidia disebarkan
oleh angin dan berkecambah dalam beberapa jam, sebagai sumber inokulum
sekunder. Jamur dapat bertahan sebagai sklerosia atau bola spora yang keras
yang disebut pseudomorphs yang dilaporkan dapat bertahan lebih dari 4 bulan di
bawah kondisi lahan. Selain padi, dapat menginfeksi gulma Panicum trypheron,
Digitaria adscendens, D. Marginata, padi liar, dan jagung yang merupakan sumber
inokulum penting antar musim tanam padi di daerah tropik. Periode hujan,
kelembaban tinggi, dan nitrogen tanah yang tinggi dilaporkan cocok untuk
perkembangan penyakit ini. Angin merupakan agen penyebaran spora dari
tanaman ke tanaman.

Pengendalian
Pengendalian dapat dilakukan dengan menghilangkan jerami dan tunggul
tanaman yang terinfeksi. Penyemprotan fungisida dapat dilakukan dengan captan, captafol, fentin hydroxide, mancozeb dan Copper oxychloride, carbendazim,
dan fungisida tembaga yang dilaporkan efektif mengendalikan penyakit.

Kerdil hampa (Rice Ragged Stunt Virus)

Suprihanto

Gejala penyakit kerdil hampa dan vektor penularwereng coklat

Status
Penyakit kerdil hampa merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus.
Penyakit mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1977. Penyakit kerdil hampa
terdapat di Jawa, Sumatra, Bali, Sulawesi, dan Lombok. Pada tahun 1999, dilaporkan
penyakit ini menyerang pada tanaman padi di Jawa Barat seluas 49.917 ha. Infeksi
menyebabkan hasil tanaman menurun atau bahkan tidak menghasilkan biji. Di
Indonesia, kehilangan hasil mencapai 53-82% jika 34-76% pertanaman terinfeksi.
Gejala penyakit kerdil hampa antara lain tanaman memendek, daun bendera
melintir, dan malai tidak keluar atau keluar sebagian. Dari malai yang sebagian
keluar, gabah biasanya hampa. Tanaman membentuk anakan bercabang dan
terjadi bengkakan sepanjang tulang daun. Warna daun yang terinfeksi tidak
berbeda dengan daun tanaman sehat, dan seringkali daun tetap berwarna hijau
meskipun sudah lewat masa berbunga. Tinggi tanaman berkurang 40% - 50%
bervareasi tergantung varietas.Tanaman terserang menghasilkan gabah yang
hampa.
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Biologi dan Ekologi
Virus kerdil hampa hanya dapat ditularkan oleh wereng coklat Nilaparvata lugens.
Virus ditularkan wereng coklat secara persisten. Periode laten di dalam tubuh
serangga berkisar antara 5-11 hari setelah menghisap anaman sakit dengan ratarata antara 9-10 hari. Periode makan untuk memperoleh virus antara 3-5 jam, dan
periode makan inokulasi minimum 1 jam. Setelah menghisap virus, serangga
tersebut dapat menularkan pada tanaman sehat dalam jangka waktu selama
hidupnya. Tetapi virus tidak diturunkan pada keturunannya melalui telur. Virus
kerdil hampa tidak ditularkan melalui air, tanah, biji, maupun secara gesekan
mekanik.

Pengendalian
Pengendalian yang dianjurkan adalah dengan penanaman varietas tahan
wereng coklat, dan mengadakan pergiliran varietas. Sampai sekarang belum ada
informasi tentang varietas tahan terhadap penyakit kerdil hampa ini. Eradikasi
selektif terhadap tanaman sakit dilakukan untuk menghilangkan sumber inokulum.
Selain itu dengan mengendalikan vektornya, yaitu wereng coklat.

Kerdil Rumput (Rice Grassy Stunt Virus)
Status
Penyakit kerdil rumput disebabkan oleh virus, yaitu Rice Grassy Stunt Virus
(RGSV) yang merupakan anggota Tenuivirus. Partikel virus ini berbentuk filamentous.
Penyakit kerdil rumput ada dua macam tipe. Penyakit kerdil rumput tipe 1
mempunyai gejala: Tanaman sangat kerdil dengan anakan yang banyak,
pertumbuhan tanaman sangat tegak, pada ruas-ruas batang muncul banyak rosset
dan seperti rumput, daun-daun pendek, sempit, berwarna hijau kekuningan,
kadang pada bagian daun terdapat bercak karat kecil-kecil. Daun tanaman
terinfeksi mungkin menjadi hijau ketika ditambahkan pupuk nitrogen. Rumpun
yang terserang tidak menghasilkan malai.
Penyakit kerdil rumput tipe 2 mempunyai gejala yang berbeda dengan tipe 1.
Pada tanaman yang terinfeksi virus kerdil rumput tipe 2 saat awal stadia,
menunjukkan tanaman agak kerdil, menguning pada daun bawah, dan helaian
daun menyempit. Pada daun bawah tersebut kadang muncul bercak karat tak
beraturan. Tanaman yang terinfeksi pada umur 30 hari atau lebih menunjukkan
gejala mirip penyakit tungro, satu rumpun yang terserang kadang hanya beberapa
anakan atau bahkan gejala hanya pada beberapa daun saja, gejala kuning kadang
hanya terjadi pada daun bawah/daun tua, tanaman yang terserang pada stadia
dewasa, menunjukkan daun berwarna kuning-oranye tetapi lebar daun normal,
jumlah anakan dan tinggi tanaman sama dengan tanaman sehat.
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IRRI

Gejala penyakit kerdil rumput tipe 1

Gejala penyakit kerdil rumput tipe 2
Kerdil rumput tipe 1 pernah menjadi masalah yang serius di Indonesia selama
outbreak wereng coklat tahun 1975-1977. Selama outbreak sporadis, menjadikan
kerusakan serius pada daerah yang terbatas. Kerdil rumput tipe 2 pernah
ditemukan di Indonesia pada tahun 1988 di daerah Jawa Barat.

Biologi dan ekologi
Virus kerdil rumput ditularkan oleh serangga vektor: Wereng coklat Nilaparvata
lugens Stal., Nilaparvata bakeri Muir and N. muiri China. Interaksi antara virus
kerdil rumput dan vektornya adalah persistent tanpa transovarial (tidak diturunkan
pada anaknya melalui telur). Periode makan akuisisi yang diperlukan wereng untuk
mendapatkan virus sekitar 30 menit. Periode makan inokulasi untuk menularkan
virus pada tanaman sehat lebih kurang 9 menit. Periode inkubasi virus dalam
serangga untuk dapat ditularkan pada tanaman sehat adalah 5-28 hari (rata-rata
11 hari). Sedangkan periode inkubasi dalam tanaman sampai munculnya gejala
adalah 10-19 hari. Setelah makan pada tanaman terinfeksi RGSV, sekitar 5% - 60 %
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