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HAMA 
 

SERANGGA 

 

Diantara binatang yang merupakan hama tanaman, para serangga (insek) 

memainkan yang paling penting. Sampai sekarang sudah tercatat lebih dari 

30.000 jenis sebagai hama tanaman. Jumlah serangga yang tidak merugikan 

tanaman masih puluhan kali lebih banyak, diantaranya ada yang membantu 

manusia sebagai musuh (predator) serangga perusak tanaman, dalam proses 

pembuahan, sebagai penghancur sampah dan kotoran dsb.  

Serangga adalah binatang yang mempunyai badan yang tersdiri atas 20 ruas 

(segmen): 6 segmen yang merupakan kepala, 3 segmen untuk thorax (dada) dan 

11 segmen untuk abdomen. Panjangnya tubuh antara 0,2 mm dan 30 cm, tetapi 

diameter tubuh jarang melebihi 1 cm. Jumlah kaki 6. Kalau sudah dewasa 

mempunyai sayap dua pasang. Serangga mempunyai rangka di sebelah luar 

tubuhnya, yang terdiri atas bagian – bagian keras, dipisah oleh selaput – selaput 

yamg lunak. Rangka tersebut lebih kuat daripada rangka binatang yang menyusui 

dan cukup supel, tetapi harus diganti beberapa kali selama serangga masih dalam 

masa pertumbuhan. 

 

ANATOMI SERANGGA 

 
Tubuh serangga terdiri atas tiga bagian dasar : kepala (caput), dada (thorax), dan 

perut (abdomen). 

 

Kepala 

Kepala terdiri 6 segmen, yang sudah tumbuh menjadi satu. Kepala merupakan 

pusat panca indra dan makan. Kepala dilengkapi dengan : 

 

Mulut : itu merupakan bagian serangga yang paling penting, kalau kita 

mempelajari hama tanaman, karena dengan mulut serangga merusak tanaman. 
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Ada beberapa bentuk mulut : 

a) bentuk untuk menggigit : dua pasang rahang, yang atas (mandibulum) 

yang paling kuat, yang bawah (maxilla) dilengkapi dengan alat peraba 

(palp) 

b) bentuk untuk menghisap : suatu jarum (stilet) yang dapat dimasukkan ke 

dalam jaringan tanaman, dalam stilet tersebut ada dua saluran : satu untuk 

menghisap air tanaman satu untuk mengeluarkan ludah masuk tanaman. 

c) bentuk untuk menjilat : rahang tidak berfungsi, tetapi serangga menjilat 

dengan lidah, dengan demikian tanaman tidak rusak dan serangga yang 

menjilat tidak merupakan hama sendiri (tetapi larvanya bisa mempunyai 

mulut untuk menggigit). 

 

Antena : tiap serangga mempunyai dua antena, yang dipakai sebagai alat untuk 

mencium bau dan untuk meraba. Bentuknya sangat berbeda – beda, ada yang 

pendek dan ada yang panjang, ada yang sederhana, ada yang majemuk, seringkali 

yang pejantan mempunyai antena yang lebih besar daripada yang betina. 

Mata : serangga yang dewasa biasanya mempunyai dua macam mata : 

a) mata majemuk : dua mata yang besar, yang terdiri atas ribuan lensa kecil, 

mata tersebut cocok sekali untuk melihat gerakan – gerakan disekitarnya, 

tetapi gambar tidak begitu jelas. 

b) ocellus : mata yang sederhana, gambar sangat kabur tidak melihat warna, 

hanya intensitas cahaya mungkin sedikit gerakan – gerakan, jumlah ocelli 

3 biji, letaknya di dahi dalam susunan persegi tiga. 
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Larva dengan metamorfosa sempurna tidak mempunyai mata majemuk, tetapi 

seringkali mempunyai ocelli : letaknya disebelah kiri dan kanan kepala, 

jumlahnya tidak tentu, bisa 1 – 7 biji tiap sebelah. Larva dengan metamorfosa 

yang tidak sempurna biasanya mempunyai mata majemuk dan ocelli. 

 

Thorax 

Thorax atau dada terdiri atas 3 segmen. Thorax merupakan pusat gerakan 

serangga. Thorax dilengkapi dengan : 

 

 Kaki : 3 pasang, tiap segmen satu pasang. Fungsi utama untuk berjalan, tetapi 

seringkali kaki disesuaikan dengan fungsi yang lain : melompat, menggali, 

memegang mangsa dsb. 

 Sayap : kebanyakkan serangga dewasa mempunyai sayap, tidak pernah lebih 

dari dua pasang pada segmen yang ketiga. Larva belum mempunyai sayap. 

Fungsi untuk terbang, tetapi kalau keras juga untuk melindungi tubuh serangga. 

 

Abdomen 

 

Abdomen atau perut terdiri dari 11 segmen, abdomen merupakan pusat 

pencernaan dan reproduksi. 

 Pencernaan : saluran pencernaan dalam tubuh serangga sederhana dan kurang 

lebih sama panjang dengan tubuh serangga sendiri. Saluran tersebut terdiri 

atas : Mulut (dalam kepala serangga), kerongkongan (dalam kepala dan 

thorax), tembolok, yaitu tempat penyimpanan makanan (dalam abdomen) usus 

(dalam abdomen) dan anus atau dubur (dalam segmen paling belakang). 

Dalam usus makanan diuraikan dan lewat dinding usus, unsur – unsur 

diberikan kepada darah untuk ditransportkan ke organ – organ yang lain. 

Lewat buli – buli Malphigi darah memasukkan kotoran ke dalam usus untuk 

dilepaskan lewat anus.  

 Darah : 75 % dari berat badan serangga terdiri atas darah. Hampir tidak ada 

pembuluh darah, tetapi darah mengalir secara bebas di semua rongga badan 

serangga dan semua organ tercelup dalam darah. Warna darah kuning muda, 

darah tidak mengandung haemoglobine, karena tidak mempunyai fungsi 
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dalam transport zat asam. Darah mengangkut unsur – unsur dari usus ke organ 

– organ dan mengangkut sampah, termasuk karbondioxide, dari organ – organ 

ke usus. Darah juga berfungsi untuk menutup luka dan membrantas infeksi. 

Darah digerakkan oleh gerakan anggota badan, tetapi juga ada jantung yang 

sederhana, terutama untuk mendorong darah ke dalam thorax dan kepala. 

 Pernapasan : serangga tidak mempunyai paru – paru. Zat asam langsung 

masuk lewat spirakel dan trakea. Trakea adalah semacam pipa, bercabang, 

ujung yang satu pada kulit (spirakel) sedangkan ujung yang lain sampai ke 

dalam tubuh serangga. 

 Genitalia : alat kelamin serangga terletak pada badomen, segmen 9 untuk yang 

pejantan, segmen 8 dan 9 untuk yang betina. Yang betina sering dilengkapi 

ovipositor, yaitu alat untuk bertelur, ada jenis serangga yang mempunyai 

ovipositor yang panjang, sehingga dapat bertelur ke dalam tanah atau ke dalam 

jaringan tanaman. Genitalia, terutama yang dari pejantan, selama tidak 

dipakai, biasanya tersembunyi dalam tubuh serangga. 

 

Daur hidup atau siklus serangga 

Ada dua macam siklus, yaitu untuk serangga dengan metamorfosis yang tidak 

sempurna dan untuk serangga dengan metamorfosis yang sempurna 

 

Metamorfosis artinya perubahan bentuk. Serangga dengan metamorfosis 

sempurna mengalami perubahan bentuk yang menyolok, sedangkan yang lain 

tidak. 

 

Metamorfosis yang tidak sempurna : 

 

Siklus serangga dengan metamorfosis yang tidak sempurna terdiri atas tahapan – 

tahapan sebagai berikut : 

 

 Telur : hampir semua serangga bertelur. Jumlah telur bisa banyak atau sedikit, 

berkelompok atau tunggal. Seringkali telur diletakkan pada tempat yang 

tersembunyi atau ditutup. Telur tidak dijaga. Diantara kutu daun ada yang 

melahirkan anak yang sudah hidup (vivipar). 
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 Larva : anak serangga disebut larva. Larva dari serangga yang mempunyai 

metamorfosis yang tidak sempurna juga disebut nimfa. Nimfa mempunyai 

bentuk tubuh yang sudah menyerupai bentuk induknya. Nimfa hidup bersama 

dengan serangga dewasa dan makan tanaman yang sama juga. Nimfa ganti 

kulit beberapa kali (biasanya 4 – 10 kali) dan tiap kali ganti kulit bentuk nimfa 

makin menyerupai bentuk serangga dewasa. Kali yang terakhir ganti kulit 

sayap sudah jadi terbentuk. Nimfa yang baru keluar dari telur disebut instar 1, 

sesudah satu kali ganti kulit disebut instar 2 dan seterusnya sampai dewasa. 

 Imago (dewasa). Serangga yang dewasa mempunyai sayap, mata majemuk 

dan genitalia. Serangga yang mempunyai metamorfosis yang tidak sempurna 

adalah : semua serangga yang menghisap tanaman, belalang, jangkrik, anjing 

tanah, dan rayap.  

 

Metamorfosis yang sempurna : 

 

Siklus serangga dengan metamorfosis yang sempurna terdiri atas tahap – tahap 

yang berikut : 

 Telur  

 Larva : larva dari serangga dengan metamorfosis yang sempurna mempunyai 

bentuk yang berlainan dengan bentuk dewasa. Cara hidup juga seringkali 

berbeda dengan cara hidup serangga yang dewasa, lain tanaman yang di 

makan, malahan sering hidup di tempat berlainan. Juga larva ini beberapa kali 

ganti kulit, tetapi bentuk dari tiap instar tetap berlainan dengan bentuk dewasa. 

 

Ada tiga macam bentuk larva : 

 

a) tipe cacing : larva ini tidak mempunyai kepala, tidak mempunyai kaki, 

sedangkan mulutnya hanya merupakan suatu lobang yang dapat dibuka, 

supaya makanan masuk. Larva ini hanya dapat hidup di tempat yang ada 

banyak makanan tersedia (seperti buah). Serangga dengan larva tipe 

cacing adalah lalat, semut, lebah. 

b) tipe ulat : Larva ini mempunyai kepala dengan mulut untuk menggigit. 

Pada thorax ada tiga pasang kaki benar sedangkan pada abdomen ada 
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sejumlah pasang kaki tambahan tanpa sendi. Kaki tambahan tidak ada 

pada segmen pertama dan kedua dari abdomen. Jumlah kaki tambahan 

tidak tentu, ulat jengkal hanya mempunyai satu pasang saja, ditambah satu 

pasang pada segmen yang paling belakang. Larva tipe ulat adalah larva 

dari kupu – kupu. 

c) tipe larva kumbang : Semua larva kumbang mempunyai kepala yang jelas, 

dengan mulut untuk menggigit. Kebanyakan larva kumbang juga 

mempunyai kaki 3 pasang kecuali larva dari kumbang moncong yang 

hidup dalam tempat yang ada makanan banyak dan mudah tersedia, juga 

larva yang hidup dalam kayu seringkali kakinya kurang berkembang. 

Larva yang hidup di bawah tanah atau dalam kompos atau kotoran, ada 

yang mempunyai bentuk dalam huruf C (uret). Larva kumbang tidak 

mempunyai kaki semu. 

 

 Kepompong (pupa) : Dalam fase berkepompong larva menjadi dewasa; sayap 

dibentuk dan seluruh bentuk tubuh diubah menjadi bentuk serangga dewasa. 

Selama proses ini berlangsung serangga tidak makan dan hidup dalam keadaan 

istirahat. Karena kepompong merupakan fase inaktif bagi serangga, proses 

tersebut biasanya berlangsung pada tempat tersembunyi. Kebanyakan larva 

membuat kokon dulu dengan memakai bahan dari tubuh sendiri, atau tanah, 

kayu, kotoran dan sebagainya. Larva masuk ke dalam kokon dan baru keluar 

kalau sudah jadi dewasa. Larva yang memakai kokon disebut kepompong 

tertutup, yang tidak memakai kokon disebut kepompong terbuka. Lalat 

mempunyai kokon yang bentuknya bulat panjang, seperti telur, berwarna 

gelap. Nama kokon lalat adalah puparium. 

 Imago. Serangga yang mempunyai metamorfosis yang sempurna adalah kupu-

kupu, kumbang, lalat semut. 

 

Klasifikasi serangga 

 

Serangga termasuk phylum Arthropoda, kelas Insecta (Hexapoda). Dalam kelas 

insecta ada 29 ordo. Dibawah ini hanya dibicarakan ordo yang penting sebagai 

hama tanaman. Dalam setiap ordo ada sejumlah famili, dalam setiap famili ada 
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sejumlah genus, dalam tiap genus ada species. Tiap serangga mempunyai nama 

Latin yang terdiri atas dua kata, yang pertama nama genus, yang kedua 

menentukan species. Kalau dalam satu species ada anggota yang berbeda sifatnya 

(seperti tanaman yang diserang, resistensi terhadap obat dsb) disebut biotipe. 

 

1. Ordo Coleoptera (kumbang) 

Serangga dengan metamorfosis yang sempurna. Larva maupun imago 

mempunyai kepala dan mulut yang jelas, biasanya mempunyai kaki. Imago 

mempunyai sayap muka yang keras, yang tidak dipakai untuk terbang, tetapi 

untuk melindungi tubuh kumbang. Kalau beristirahat sayap tidak saling 

menutupi, tetapi membentuk garis di tengah. Sayap belakang lunak dan 

dipakai untuk terbang. Beberapa famili yang penting : 

 Coccinellidae  : kumbang merah 

 Chrysomelidae: pemakan daun, perusak daun 

 Melolonthinae : larva uret 

 Cerambycidae : penggerek kayu 

 Curculionidae : kumbang moncong 

 

2. Ordo Lepidoptera (ulat, kupu-kupu, ngengat) 

Serangga dengan metamorfosis yang sempurna. Larva berbentuk ulat dengan 

kaki semu dan mulut untuk menggigit. Kepompong biasanya dalam kokon. 

Imago mempunyai mulut untuk menjilat : suatu lidah yang panjang yang 

dapat digulung kalau tidak dipakai. Sayap dan tubuh bersisik. Kalau 

beristirahat ada sayapnya berbentuk atap (Heterocera), ada yang sayapnya 

tegak lurus di atas tubuhnya (Rhopalocera). 

 

3. Ordo Diptera (lalat) 

Serangga dengan metamorfosis yang sempurna. Larva bentuknya seperti 

cacing, tanpa kaki, tanpa kepala yang jelas (berenga). Berkepompong 

seringkali dalam puparium, yang berbentuk bulat telur. Imago hanya 

mempunyai satu pasang sayap, sayap belakang tidak ada, yang tinggal hanya 

satu pasang halteres sebagai alat keseimbangan. Mulut imago untuk menjilat, 

bibirnya agak menonjol. Beberapa famili yang penting : 



 8 

 Agromyzidae : lalat dalam tanaman Leguminosae 

 Trypaneidae : lalat buah 

 

4. Ordo Orthoptera (belalang, jangkrik, anjing tanah) 

Serangga dengan metamorfosis yang tidak sempurna. Nimfa dan Imago 

mempunyai mulut untuk menggigit. Orthoptera pada umumnya mempunyai 

kaki belakang yang besar, untuk melompat (tetapi anjing tanah mempunyai 

kaki muka yang besar untuk menggali). Sayap muka biasanya agak tebal, 

sayap belakang lebih lunak. Thorax ditutupi dengan pronotum, yang 

bentuknya seperti semacam pelana. Yang betina sering mempunyai 

ovipositor yang jelas.  

Beberapa famili yang penting : 

 Acrididae  : belalang 

 Tettigonidae : belalang daun, walang kerik (ovipositor seperti pedang) 

 Gryllidae : jangkrik, yang aktif waktu malam, makan tanaman yang  

pendek, siang hari di bawah tanah (dalam lobang) atau 

dibawah batu, sampah dsb. 

Gryllotalpidae : anjing tanah, yang hidup di bawah tanah merusak akar,    

  umbi, tunas dsb. 

 

5. Ordo Hemiptera  

Ordo ini adalah ordo yang besar yang meliputi semua serangga dengan 

metamorfosis yang tidak sempurna, uamh mempunyai mulut untuk 

menghisap air tanaman. Ordo ini dibagi menjadi dua subordo : 

 

subordo Homoptera : serangga yang mempunyai sayap muka yang homogen; 

pada waktu istirahat sayap berbentuk atap. 

subordo Heteroptera : serangga yang mempunyai sayap sayap muka yang 

separuh lunak dan separuh keras; pada waktu istirahat sayap saling menutupi 

dan mendatar. Seringkali berbau. 

 

Dalam subordo Homoptera yang merupakan hama tanaman adalah kutu daun 

dan sikadellida. 
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 Kutu daun (Phytophthires) adalah serangga yang kecil, yang biasanya 

hidup berkelompok. Perkembangan cepat dalam musim kemarau. Kutu 

daun memproduksi cairan yang manis (embun madu) yang dikeluarkan dan 

disenangi oleh semut, yang biasanya rajin mengunjungi kelompok kutu 

daun; sisa embun madu yang tidak dimakan oleh semut menjadi inang 

jamur jelaga, yang menutup daun, mengganggu fotosintesa dan membuat 

temperatur daun tinggi karena warna hitam. Banyak kutu daun membentuk 

lilin yang melindungi kutu tersebut terhadap musuh. Kutu daun dibagi 

menjadi tiga superfamili : 

 a. Psylloidea (fam. Psyllidae) 

Psylloidea adalah kutu daun yang aktif sekali, bergerak dengan 

melompat dan terbang. Pejantan maupun betina mempunyai sayap. 

Nimfa bentuknya datar dan kurang aktif daripada imago; sering hidup 

puru. Kutu ini memproduksi embun madu. Kutu loncat pada lamtoro 

(Heteropsylla cubana) dan vektor CVPD pada jeruk (Diaphorina citri) 

termasuk superfamili ini. 

 b. Aphidoidea (fam. a.l. Aphididae) 

Kutu aphis dapat bergerak secara bebas, tetapi biasanya tidak 

mempunyai sayap. Kadang – kadang ada suatu angkatan yang 

mempunyai sayap, terutama kalau lingkungan menjadi kurang cocok. 

Di Indonesia tidak ada pejantan; yang betina melahirkan dengan tidak 

kawin (parthenogenesis) dan tanpa telur (vivipar). Aphidoidea 

mempunyai satu  pasang sifon (semacam tanduk) pada segmen 

abdomen, yang memproduksi lilin kalau kutu diserang oleh musuh. 

Juga ada jenis yang tubuhnya dilapisi dengan lilin. 

 c. Coccoidea (kutu perisai) (fam. a.l. Coccidae, Pseudococcidae, 

Diaspididae) 

Kutu perisai ada banyak di daerah tropis dan merupakan hama yang 

berat. Larva yang muda masih bisa hidup dengan bebas, tetapi 

kemudian mengikat diri dengan stilet pada tanaman dan tubuhnya 

ditutupi oleh lilin atau damar atau bahan lain, yang melindunginya. 

Yang betina biasanya tidak bergerak lagi. Yang pejantan mengalami 

perkembangan yang normal dan mempunyai satu pasang sayap. 
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Seringkali hanya ada sedikit sekali pejantan atau sama sekali tidak 

(parthenogenesis). Coccoidea mengeluarkan embun madu. 

 d. Aleyroidea (lalat putih) (fam. Aleyrodidae) 

Maih ada superfamili yang keempat, yang mirip dengan kutu daun : 

lalat putih, yang mempunyai dua pasang sayap (jarak sayap maksimal 

5 mm) yang warnanya putih dan dihamburi dengan tepung yang 

halus. Telur bertangkai. Larva yang muda berjalan bebas, kemudian 

kakinya hilang, bentuknya menjadi datar dan ada benang – benang 

lilin. Ada semacam fase berkepompong di bawah perisai. Lilin dan 

kulit larva tertinggal agak lama pada tanaman. Juga lalat putih 

memproduksikan embun madu. (Bemisia tabaci; Aleurodicus 

destructor)                                                                                                                                             

 

 Cicadelloidea (Sikadellida), famili a.l. Jassidae dan pelphacidae, adalah 

kelompok yang kedua dalam subordo Homoptera. Anggota kelompok ini 

adalah serangga kecil (2 – 6 mm) dengan kepala yang lebar dan antenna 

yang pendek. Kalau diganggu melompat ke samping. Ada yang 

memproduksikan embun madu. Sikadellida memperbanyak diri dengan 

cepat dan hidup dalam jumlah besar di satu tempat. Wereng padi 

(Nephotettix, Nilaparvata, Sogata, Sogatella) termasuk sikadellida.  

Subordo Heteroptera (kepik) meliputi a.l. famili : 

Pentatomidae : tubuhnya lebar dan pendek 

   contoh : Nezara viridula 

Coreidae : tubuhnya panjang 

   contoh : Leptocorixa acuta (walang sangit) 

Pyrrhocoridae : tubuhnya panjang, warna merah dan hitam 

   contoh : Dysdercus 

Capsidae : tubuhnya panjang dan halus 

   contoh : Helopeltis 

 

6. Ordo Thysanoptera (trips) 

Serangga yang kecil (1-2 mm), imago warnanya hitam larva warnanya putih, 

kuning atau merah. Sayap sempit sekali, pinggirnya berbulu panjang. Mulut 
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seperti stilet, tetapi pendek, tidak bisa masuk tanaman lebih dalam daripada 

lapisan sel yang paling atas. Karena sel-sel yang dihisap kosong, kemudian 

terisi udara, daun tanaman menjadi seperti berkilau, stilet juga dapat dipakai 

untuk memarut tanaman. Metamorfosis tidak sempurna, tetapi dengan 2 – 3 

instar seperti kepompong. Trips adalah serangga yang aktif sekali. 

7. Ordo Isoptera (rayap) 

Serangga yang hidup berkelompok dengan pembagian kerja yang teratur. 

Metamorfosis tidak sempurna. Mulut untuk menggigit. Dalam satu sarang 

hanya ada satu imago betina, yang menjadi besar sekali dan bertelur terus 

menerus. Ada satu atau dua imago pejantan, yang berukuran jauh lebih kecil 

daripada betina. Kebanyakan larva tidak pernah menjadi imago tetapi kalau 

sudah “dewasa” mendapat fungsi sebagai pekerja (mencari makanan, 

memperbaiki sarang) atau prajurit (melindungi teman dan sarang). Pekerja 

dan prajurit tidak kawin dan tidak bertelur. Sebagian dari larva dibesarkan 

secara lain sehingga menjadi imago, bersayap (laron). Laron tersebut dapat 

membentuk suatu sarang yang baru. Rayap makan kayu, terutama kayu yang 

sudah mati, tetapi juga stek yang baru ditanam atau tanaman yang kurang 

sehat. Rayap senang bekerja dalam kegelapan dan menutup tanaman yang 

diserang dengan lapisan tanah. Diatas 1.600 m tidak ada rayap lagi, karena 

terlalu dingin. 

 

8. Ordo Hymenoptera (semut; juga masuk dalam ordo ini : lebah dan tabuhan) 

Semut (Formicidae) adalah serangga yang hidup berkelompok dengan 

pembagian kerja yang teratur. Metamorfosis yang sempurna. Mulut untuk 

menggigit. Ada ± 4.600 jenis semut. Semut mempunyai tanda khas dari 

semua Hymenoptera, yaitu “pinggang” yang sempit antara segmen 1 dan 2 

dari abdomen. Imago betina dan imago pejantan semut kawin biasanya waktu 

terbang. Sesudah itu pejantan cepat mati, sedangkan yang betina, mulai 

membentuk sarang yang baru. Sebagian besar dari larva tidak menjadi imago, 

tetapi pekerja; kadang – kadang diantara pekerja ada yang bertugas sebagai 

prajurit. Makanan semut adalah binatang (mati atau hidup), tetapi juga ada 

banyak yang makan biji, stek atau bagian dari tanaman. Ada semut yang 

senang dengan embun madu dari kutu daun dan ikut menyebarkan hama kutu 
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daun. Dalam ordo Hymenoptera ini juga ada beberapa famili tabuhan kecil 

yang hidup sebagai parasit pada serangga yang lain. Sebagai musuh alami 

tabuhan tersebut sangat membantu mengendalikan beberapa hama. Tabuhan 

parasit tersebut bertelur dalam atau dekat dengan telur, larva atau imago dari 

serangga inang dan seluruh (atau sebagian dari) siklus parasit terjadi dalam 

tubuh serangga inang, yang biasanya tidak langsung mati. Biasanya ukuran 

tabuhan parasit kecil adalah 1 – 2 mm, tetapi juga ada yang sampai 2 cm. 

Beberapa famili yang penting adalah Ichneumonidae, Chalcididae, dan 

Trichogrammatidae (parasit telur). Lebah juga termasuk ordo ini, tetapi 

hampir semua jenis lebah tidak merupakan hama;  malahan membantu dalam 

proses penyerbukan. 

 

9. Ordo Acarina (tungau, mite) 

Acarina termasuk phylum Arthropoda, tetapi tidak termasuk golongan 

Insecta. Tungau termasuk kelas Arachnida (labah – labahan). Acarina adalah 

binatang kecil (1 mm ke bawah), tidak ada segmen, mulut ada yang untuk 

menghisap, ada yang untuk menggigit, tetapi biasanya hanya makan air 

tanaman. Instar pertama mempunyai kaki 6, instra kedua dan seterusnya 

mempunyai kaki 8 (kecuali Eriophydae). Acarina memperbanyak diri dengan 

cepat. Banyak tungau hidup dalam tanaman yang sudah mati dan busuk. 

Diantara tungau yang hidup pada tanaman sebagai parasit dan hama yang 

berikut adalah yang paling penting : Tetranychidae : tungau yang kuning atau 

merah, yang hidup dibalik daun dan membentuk benang yang halus seperti 

sarang labah-labah; akibat serangan tungau adalah : daun menjadi coklat dan 

kering, keriting, daun gugur, pertumbuhan terganggu.  

Eriophyidae : tungau yang menyebabkan puru pada tanaman dan salah 

bentuk yang lain; jumlah kaki sebagai larva dan imago selalu 4; ukuran tidak 

lebih besar daripada 0,2 mm. Juga ada tungau yang makan jenis tungau yang 

lain atau serangga kecil. Dengan demikian membantu mengendalikan hama 

tanaman. 
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KUNCI DETERMINASI 

 

1. Mulut menjilat 

1.1. lidah belalai, sayap bersisik     ....... Kupu-kupu 

1.2. satu pasang sayap     ....... Lalat 

2. Mulut menggigit 

2.1. tidak bersayap 

2.1.1. nimfa       ....... Belalang 

2.1.2. tanpa kaki     ....... Kumbang (larva) 

2.1.3. 6 kaki tidak ada kaki tambahan  ....... Kumbang (larva) 

2.1.4. 6 kaki, ada tambahan kaki pada abdomen ....... Ulat 

2.2. bersayap 

2.2.1. satu pasang keras, satu pasang lunak  

(garis lurus di tengah)    ....... Kumbang 

2.2.2. satu pasang kaki lebih besar   ....... Belalang 

3. Mulut menghisap 

3.1. tidak bersayap 

3.1.1. nimfa       ....... lihat 3.2. 

3.1.2. kutu 

3.1.2.1.ada sifon pada abdomen   ....... Kutu Aphis 

3.1.2.2.ditutup lilin    ....... Kutu Perisai 

3.2. bersayap 

3.2.1. satu pasang setengah keras setengah lunak ....... Kepik 
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3.2.2. kelapa lebar, istirahat sayap seperti sayap ....... Wereng 

4. Tanpa kepala      ....... Lalat (larva) 

Tidak termasuk : trips, rayap, semut, tungau 

 

Gejala – gejala hama pada tanaman  

 

1. Serangga yang menggigit tanaman dari luar. Serangga yang menggigit dari 

luar adalah terutama : 

Coleoptera : larva dan imago (kumbang) 

Lepidoptera : larva (ulat) 

Orthoptera : larva dan imago 

 

Juga rayap dan semut merusakkan tanaman secara demikian, tetapi kurang dari 

pada tiga ordo yang disebut di atas. 

 Akar 

Kalau akar dirusak oleh serangga pertumbuhan tanaman kurang subur, bisa 

layu, kekurangan unsur, chlorosis. Kerusakannya jelas kelihatan kalau akar 

digali. Kalau akar rusak sekali tanaman bisa mati. Contoh : larva dari 

kumbang Tenebrionidae dan Melolonthinae (uret), rayap, anjing tanah. 

 Batang 

Jangkrik, ulat Agrotis dan lain-lain memotong batang tanaman sedikit di 

atas permukaan tanah, sehingga seluruh tanaman hancur, walaupun yang 

dimakan hanya sedikit. Stek yang baru ditanam sering di makan rayap. 

Kebanyakan serangga yang makan daun juga makan batang yang masih 

hijau. 

 Daun 

Daun tanaman dimakan oleh belalang, yang kebanyakan makan daun 

macam – macam. Banyak ulat dari Lepidoptera makan daun, tetapi tiap jenis 

mempunyai tanaman inang sendiri – sendiri. Kumbang hanya ada beberapa 

famili yang makan daun terutama Chrysomelidae, kumbang yang ukuran 

kecil atau sedang, berkilauan dan sering berwarna hijau, biru, merah atau 

hitam. Juga Epilachna (kumbang merah dari famili Coccinellidae) terkenal 
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makan daun, tetapi kebanyakan kumbang merah hidup sebagai predator (a.l. 

atas wereng padi dan kutu daun). Serangga besar makan seluruh daun, tetapi 

tulang daun sering tidak ikut dimakan. Serangga kecil hanya makan 

sebagian dari daun saja, sehingga daun ada lubang – lubang kecil (a.l. kutu 

anjing, Phyllotreta vittata, pada terung). Ada yang lain yang hanya 

mengetam yang hijau, sedangkan epidermis dibiarkan, sehingga terbentuk 

semacam jendela, yang kemudian menjadi coklat dan hilang kalau kena 

hujan, menjadi lobang. Ada serangga yang memotong daun, bukan untuk 

memakannya, tetapi daun dilipat atau diguling menjadi perlindungan untuk 

bertelur, larva atau kepompong. Semut menggunting daun untuk membuat 

sarang. Ulat Nympula depunctalis memakai daun padi sebagai alat transport 

di atas air sawah. 

 Bunga dan buah 

Ada beberapa jenis kumbang (terutama dari sub famili Cetoniinae dan 

Melolonthinae) yang makan atau merusak bunga atau buah. Kerugian 

biasanya tidak besar. Buah mengalami lebih banyak kerusakan dari pihak 

penggerek, yang kami sebutkan di bawah ini. 

 

2. Serangga yang menggigit tanaman dari dalam. (penggerek, bahasa Inggris : 

borer) Serangga yang menggerek di dalam tanaman termasuk ordo sebagai 

berikut : 

Coleoptera : larva; dalam kayu dan biji juga imago. 

Lepidoptera : larva (ulat) 

Diptera : larva (berenga); sebenarnya larva lalat tidak mrnggigit, 

karena tidak mempunyai gigi, tetapi cara menyerang dan 

merusakkan tanaman adalah banyak bersamaan dengan 

larva Lepidoptera dan Coleoptera yang menggerek. 

 Akar 

Biasanya serangga yang menggerek akar adalah penggerek batang yang 

turun sampai akar. Tanaman mulai layu, chlorosis, tumbuh kurang subur 

dan kayu xylem rusak bisa mati. 
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 Batang 

Penggerek batang menyebabkan bahwa transport dalam batang atau ranting 

terputus, sehingga bagian tanaman di atas tempat yang terserang tidak 

mendapat makanan dan air lagi, maka mati. Sedangkan bagian di bawah 

tempat yang kena masih hijau dan hidup. Kalau batang pokok kena 

penggerek seluruh tanaman bisa mati. Penggerek batang banyak dari ordo 

Lepidoptera : 

Famili Cossidae, terutama dalam kayu, antara lain Duomitus ceramicus 

(dalam jati), Zeuzera coffeae (dalam kopi). 

Famili Pyralidae, terutama dalam batang yang masih lunak antara lain 

Pyrausta nubilalis (dalam jagung), Scirpophaga nivella (dalam tebu), 

Diatraea saccharalis (dalam tebu). 

Penggerek dalam batang padi menyebabkan hama beluk, yaitu malai hampa, 

karena terputus pada pangkal. Ulat yang menyebabkan hama beluk antara 

lain Schoenobius incertulas, Scirpophaga innotata. 

Dalam ordo Coleoptera ada banyak penggerek dalam (sub) famili Scolytinae 

dan Bostrychidae (kedua-duanya dalam kayu larva dan imago), semua 

Buprestidae, yang sayapnya berwarna terang dan berkilauan (larva 

menggerek kayu) dan Cerambycidae, yang antenna panjang sekali (larva 

menggerek kayu) dan Cerambycidae, yang antenna panjang sekali (larva 

menggerek kayu) antara lain Rhytidodera simulans dalam cabang pohon 

mangga dan Nothopeus hemipterus dalam jambu, cengkeh dan salam. 

Dalam famili Dynastidae yang terkenal adalah Oryctes rhinoceros dab 

Xylotrupes gideon, yang menggerek pangkal daun kelapa sampai ke dalam 

daun baru (pucuk) dan merusaknya sebelum daun tersebut dapat membuka. 

Penting sekali juga kumbang moncong (famili Curculionidae) antara lain 

Cosmopolites sordidus (dalam pangkal batang pisang), Rhynchophorus 

feeugineus (dalam pangkal tajuk kelapa), Lophobaris spp (dalam ranting 

lada), Cylas formicarius (dalam ubi ketela rambat).  

Dalam ordo Diptera adalah lalat antara lain Agromyza spp (dalam kedelai, 

kacang, Crotalaria, Fleminga), Atherigona exigua (dalam bibit padi gogo), 

Pachydiplosis oryzae (padi). 
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 Daun 

Yang hidup dalam daun hanya larva saja, selama beberapa waktu, atau 

sampai berkepompong. Larva hidup di bawah epidermis dan makan bagian 

hijau dari daun sambil berjalan, sehingga bekasnya kelihatan sebagai 

semacam pita yang berwarna putih perak, mirip dengan lendir dari siput. 

Tiap jenis serangga ada jalan yang khas. 

Dalam ordo Lepidoptera yang penting adalah anggota yang berukuran kecil 

dari famili Tineidae dan famili Tortricidae, antara lain Phyllocnistis citrella 

(jeruk), Acrocercops coffeifolialla (kopi), Caloptilia theivorae (teh), 

Cosmopteryx pallidifasciella (tebu). 

Dalam ordo Coleoptera adalah beberapa anggota kecil dari ordo Buprestidae 

dan Curculionidae, tetapi yang paling penting adalah dari famili Hispidae, 

yang terutama aktif pada tanaman monocotyledon. Banyak serangga dari 

famili Hispidae tidak menggerek betul-betul, tetapi hidup dalam daun muda, 

yang belum buka dan mengetam daun tersebut; ketika daun membuka ada 

garis – garis putih, yang hijau daunnya sudah hilang, sejajar dengan tulang 

daun antara lain Brontispa longissima dan Plesispa reichei (kelapa), Hispa 

armigera (padi). 

Dalam ordo Diptera famili yang paling penting adalah : Agromyzidae. 

 

 Buah 

Larva dari Lepidoptera, coleoptera dan lalat yang menggerek dalam buah 

berasal dari telur yang diletakkan di dalam buah atau pada kulitnaya. Juga 

ada yang lewat bunga. Langsung sesudah menetas mulai makan daging buah 

merusak bagian buah dan mengundang penyakit sekunder, sehingga buah 

mulai busuk.  

Contoh dari Lepidoptera adalah antara lain Acrocercops cramerella (coklat), 

Etiella zinckenella (polong leguminosae), Mudaria variabilis (randu), 

Heliothis armigera (jagung). 

Contoh dari Coleoptera terutama dari famili kumbang moncong 

(Curculionidae) antara lain Cryptorrhynchus gravis (mangga) dan dari 

famili Scolydidae : Stephanoderes hampei (kopi). 
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Contoh dari Diptera terutama famili Tephritidae (lalat buah) antara lain 

Dacus pedestris, yang menyerang banyak jenis buah. 

 

 Pascapanen 

Biji yang disimpan dalam gudang seringkali diserang oleh serangga, 

terutama dari ordo Coleoptera dan larva dari ordo Lepidoptera. Infeksi bisa 

mulai ketika tanaman masih di lapangan (serangga ikut terbawa dengan 

hasil panen masuk gudang) atau baru mulai di gudang. Pada Lepidoptera 

hanya larva yang menggerek dalam biji, seringkali dengan tambahan 

gangguan karena memproduksikan benang yang mengikat biji satu sama 

yang lain. Larva bisa hidup dalam biji dari tetas sampai berkepompong. 

Lepidoptera hanya menyerang lapisan luar dari karung atau tumpukan biji, 

sedangkan biji yang disimpan ditengah tidak kena. Beberapa contoh yang 

penting : Sitotroga cerealella (gabah), Gelechia operculella (umbi kentang), 

Ephestia cautella (coklat, kopra, kacang dll.) Juga pada ordo Coleoptera 

yang menyebabkan rugi paling besar adalah larva, tetapi juga imago makan 

biji, seringkali menggerek dari luar. Coleoptera tidak hanya hidup dalam 

lapisan luar, tetapi menyerang seluruh persediaan di gudang. Yang 

menyerang hasil panen adalah banyak kumbang dari famili Bruchidae 

(tanaman polong-polongan). dan Curculionidae (antara lain Calandra 

oryzae), tetapi juga ada dari famili lain, umpamanya Oryzaephilus 

surinamensis (gabah), Rhyzoptertha dominica (gabah), Lasioderma 

serricorne (tembakau), Araecerus fasciculatus (kopi). 

 

3. Serangga yang menghisap 

Serangga yang menghisap termasuk ordo Hemiptera dan trips. Tungau 

mempunyai mulut untuk menghisap atau mengetam. Semua serangga yang 

menghisap hidup diluar tanaman. Serangga yang menghisap pada umumnya 

bisa hidup pada semua bagian tanaman, walaupun hanya ada beberapa yang 

menghisap akar. Kehilangan air tanaman yang dihisap oleh serangga tidak 

merupakan kerugian yang besar. Lebih besar adalah rugi akibat racun yang 

dimasukkan oleh serangga ke dalam tanaman. Racun menyebabkan : 
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1. Sel – sel sekitarnya mati, menyebabkan bercak yang hitam pada daun 

dan buah. 

2. Luka makin membesar, sehingga bakteri dan jamur bisa masuk dan 

menyebabkan penyakit sekunder. 

3. Merangsang tanaman membentuk puru yang dapat berfungsi sebagai 

gudang makanan untuk serangga yang bersangkutan (terutama tungau, 

trips dan kutu daun). 

Serangga penghisap juga berfungsi sebagai vektor untuk penyakit virus (lihat 

disana) 

 

 Akar 

Tidak ada banyak serangga yang menghisap akar. Rugi yang disebabkan 

biasanya juga tidak begitu besar. Andaikata serangga berjumlah banyak, 

tanaman bisa layu karena kekurangan air. 

Contoh dari kutu daun : Dysmicoccus brevipes (padi, tebu, kacang) 

Contoh dari Heteroptera : Stibaropus melginus (tebu) 

 

 Daun dan batang 

a.) Kutu daun  

Kutu daun menyebabkan daun menjadi keriting, sedangkan embun 

madu menarik semut dan jamur jelaga, sehingga daun menjadi hitam. 

Kutu daun selalu hidup berkelompok dan kalau jumlahnya besar sekali 

dapat mengambil begitu banyak unsur dari tanaman, sehingga 

tanaman akan mati. Kutu daun ada banyak jenis yang berfungsi 

sebagai vektor untuk virus. 

b.) Trips 

Trips mempunyai bentuk tubuh yang tidak melebihi 2 mm dengan 

stilet yang begitu pendek bahwa hanya dapat menghisap lapisan sel 

yang paling atas (langsung di bawah epidermis) Sel – sel yang dihisap 

kosong secara diffusi diisi oleh udara di luar, sehingga daun menjadi 

seperti berkilap akibat udara dibawah epidermis itu. Sesudah beberapa 

hari tempat tersebut menjadi coklat karena jaringan mati. Kalau 

serangga agak besar pinggir daun bergulung. Daun – daun ini 
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dihamburi dengan titik – titik hitam, yang merupakan kotoran dari 

trips. Juga ada trips yang merangsang tanaman untuk membentuk 

puru.  

 

c.) Tungau 

Tungau menyebabkan daun tanaman menjadi kuning dan cokelat, 

warnanya menjadi “dof” , ada gejala nekrosis dan kemudian gugur. 

Tungau selalu hidup berkelompok. Ada jenis yang membuat semacam 

benang dibalik daun, sebagai pelindung dan untuk dapat berjalan 

dengan lebih lancar. Tungau sendiri kelihatan diantara benang itu 

sebagai titik merah, kuning, atau hitam yang bergerak (fam. 

Tetranychidae). Ada juga yang merangsang tanaman untuk 

membentuk puru (fam. Eriophyidae). 

 

d.) Sikadellida 

Sikaedellida meliputi terutama serangga yang disebut wereng pada 

tanaman padi : Nephotettix spp (wereng hijau), Sogata spp dan 

Nilaparvata lugens (wereng coklat) dan lain-lain.  Hama wereng, kalau 

hebat, menyebabkan tanaman padi kering, layu dan mati (bahasa 

Inggris : hopper burn). Sikadellida juga merupakan vektor untuk virus. 

Ada sikadellida yang menyerang tanaman yang lain dari padi, seperti 

Empoasca (kacang-kacangan), Indiocerus niveosparsus (mangga). 

Pada tanaman kacang – kacangan daun muda bergulung, menjadi 

kuning dan mati pada daun – daun ada titik – titik putih (bekas luka 

stilet) dan pertumbuhan tanaman terlambat. Pada tanaman mangga ada 

banyak jamur jelaga, luka akibat betina bertelur dalam kulit cabang 

muda dan banyak bunga dan buah muda yang gugur. 

 

e.) Heteroptera 

Heteroptera menyebabkan tanaman menjadi kuning, karena 

kekurangan air, pertumbuhannya menjadi kurang subur dan tanaman 

muda atau ranting yang muda dapat mati. Heteroptera seringkali 

memasukkan racun ke dalam tanaman lewat stilet; akibatnya tanaman 
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ada bentuk yang kurang normal (bengkak). Bekas luka stilet biasanya 

menjadi hitam akibat racun. Lewat luka juga bisa masuk penyakit 

sekunder. Juga ada Heteroptera yang bertelur ke dalam tanaman dan 

dengan demikian merusakkan jaringan batang, daun, atau buah. 

Beberapa contoh adalah : Nezara viridula (padi, kedelai, jagung, dll), 

Helopeltis (teh, coklat dll.), Scotinophara coarctata (padi), 

Phaenacantha saccharida (tebu). 

 

 Buah 

Kutu, trips, tungau dan Heteroptera mengisap pada buah. Pada umumnya 

tiga ordo yang disebutkan pertama tidak menyebabkan akibat luka parah, 

walaupun nilai ekonomis dari buah bisa turun. Kutu yang menghisap pada 

bunga atau buah yang masih dapat menyebabkan kerontokan. Karena 

Heteroptera bukan hanya menghisap tetapi juga memasukkan racun ke 

dalam buah. Heteroptera menyebabkan rugi lebih besar : titik – titik yang 

hitam, penyakit sekunder, buah yang busuk atau gugur. Beberapa contoh : 

Dysdercus cingulatus (kapas, kapok, dll.) Dasynus piperis (lada). Helopeltis 

antonii (coklat). Riptortus linearis (polong Leguminosae). Leptocorixa acuta 

(padi : butir menjadi hitam dan hampa) 
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PEMBERANTASAN 

 

Pemberantasan hama tanaman dapat dilakukan dengan berbagai cara : 

 

1. Insektisida 

Dewasa ini paling banyak dipraktekkan dengan hasil yang memuaskan, tetapi 

juga ada banyak faktor yang negatif : 

 insektisida tidak hanya membunuh hama tanaman tetapi juga predator dan 

parasit yang adalah musuh alami dari hama; disamping itu juga banyak 

serangga lain. 

 insektisida berbahaya untuk manusia, ternak, lebah, ikan 

 serangga menjadi resisten terhadap insektisida 

 biaya insektisida mahal 

2. Tumpang sari 

Dua jenis tanaman yang ditanam bersama dapat saling melindungi terhadap 

hama dan penyakit, tetapi juga ada kombinasi yang saling merugikan. Contoh 

dari pasangan yang dianjurkan : 

 kubis + tomat 

 kubis + seledri 

 kubis + buncis 

 kubis + ketimun 

 jagung + kacang tanah 

 jagung + kedelai 

 jagung + ketimun 

 buncis + ketimun 

 buncis + wortel 

 buncis + seledri 

 tomat + seledri 

 tomat + bawang putih 

 lobak + ketimun 

 wortel + sawi 

 terung + kacang tanah 
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Mentha spicata melindungi petak tanaman atau pesemaian terhadap semut, 

kalau ditanam di pinggiran. Tembakau yang dipendam di tanah mengurangi 

hama uret. 

 

3. Rotasi tanaman 

Tiap tanaman mempunyai hama, penyakit dan gulma sendiri. Dengan rotasi 

tanaman sumber makanan untuk mereka hilang. 

 

4. Predator / parasit 

Tiap serangga ada musuh alami dalam bentuk predator atau parasit. Predator 

memakan mangsanya langsung, sedangkan parasit hidup atau bertelur dalam 

tubuh serangga inang, yang baru mati sesudah waktu yang tertentu. Terkenal 

sebagai predator atau parasit : 

 kumbang Coccinellidae yang makan wereng, kutu, kutu loncat 

 tabuhan parasit Ichneumonidae, Chalcididae, dan Trichogrammatidae, yang 

bertelur ke dalam telur atau tubuh dari serangga yang lain. 

 lalat parasit Tachinidae yang biasanya bertelur pada kulit Lepidoptera dan 

Coleoptera; kemudian larvanya masuk ke serangga masuk ke tubuh 

serangga inang 

 tungau predator yang memakan tungau yang lain dan trips 

 

 

PESTISIDA 

 

Pestisida adalah istilah umum untuk semua jenis obat kimiawi yang dipakai untuk 

memberantas hama, penyakit dan gulma. Pestisida dibagi menurut 

penggunaannya : 

 insektisida   = pemberantas serangga 

 nematisida  = pemberantas nematoda 

 rodentisida  = pemberantas binatang mengerat (tikus) 

 mollusisida  = pemberantas siput 

 acarisida   = pemberantas tungau 

 fungisida  = pemberantas jamur 
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 bakterisida  = pemberantas bakteri 

 herbisida   = pemberantas gulma 

 

Nama 

Tiap pestisida mempunyai tiga nama : 

 nama dagang 

nama dagang adalah nama umum untuk pestisida seperti dijual di toko 

 nama umum racun 

tiap jenis pestisida yang diperdagangkan terdiri atas campuran racun atau 

bahan aktif (active ingredient) dan bahan pembawa, pengencer, perata, 

perekat, repellent dsb. 

 nama kimiawi racun 

 

Contoh : nama dagang : Sevin 

    nama umum racun : Carbaryl 

    nama kimiawi racun : 1-naphthyl methylcarbamate 

 

Bentuk kemasan (formulasi) 

 

Bentuk pestisida diterangkan oleh huruf dibelakang nama dagang pestisida 

tersebut : 

 

D = dust 

 = tepung halus yang harus dihembuskan 

WP = wettable powder 

DP = dispersible powder 

= tepung yang harus dicampur dengan air dan disemprot tetapi tepung 

tersebut  tidak larut dalam air 

WSP = water soluble powder 

= tepung yang harus dicampur dengan air dan disemprot dan tepung 

tersebut   larut dalam air 

EC = emulsifiable concentrate 

SC = suspension concentrate 
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WMC = water miscible concentrate 

= cairan yang harus dicampur dengan air dan disemprot tetapi cairan 

tersebut tidak larut dalam air. 

WSC = water soluble concentrate 

= cairan yang harus dicampur dengan air dan disemprot dan cairan 

tersebut   larut dalam air 

G = granular 

 = butiran yang langsung ditaburkan dalam tanah 

ULV = ultra low volume 

= cairan yanglangsung disemprot dengan memakai alat sprayer yang  

khusus 

 

Cara kerja pestisida 

a) pestisida kontak (Inggris : contact) 

pestisida kontak membunuh hama kalau tubuh kena oleh obat tersebut. 

b) pestisida perut (Inggris : stomach) 

pestisida perut membunuh hama kalau pestisida tersebut dimakan oleh 

hama 

c) pestisida pernapasan (Inggris : fumigant) 

pestisida pernapasan merupakan gas yang mengganggu proses pernapasan; 

pestisida tersebut terutama dipakai untuk fumigasi gudang atau desinfeksi 

tanah. 

d) pestisida sistemis 

pestisida sistemis adalah obat yang diserap oleh tanaman dan di dalam 

tanaman sendiri disebarkan ke semua bagian tanaman; pestisida sistemis 

dapat membrantas hama dan penyakit di dalam tanaman. 

 

Cara penggunaan pestisida 

a) Dosis 

Dosis adalah jumlah pestisida yang dibutuhkan untuk membrantas hama 

dan penyakit secara efektif. Dosis yang tepat selalu dicantumkan pada 

kemasan obat. Andaikata dosis yang dianjurkan menunjukkan variasi 

(ump. 3 – 6 gram) kita memilih dosis yang rendah kalau kita mengadakan 
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penyemprotan preventif (pencegahan) tetapi dosis yang tinggi kalau hama 

atau penyakit sudah berat. Jangan melampaui dosis yang tinggi itu, karena 

itu dapat membahayakan tanaman (fitotoksis); andaikata dosis yang tinggi 

belum ada efek, kita harus memilih obat yang lain.  

Dosis dicantumkan dengan beberapa cara : 

 untuk pestisida butiran disebut berapa gram obat harus ditaburkan 

per tanaman, per meter persegi atau per ha.  

 untuk pestisida yang dicampur dengan air disebut berapa gram atau 

cc obat harus dicampur dengan 1 liter air. 

 dosis juga dapat disebut dalam persen : 0,1 % = 1 cc/liter air atau 1 

gr/liter air. 

 kadang-kadang hanya disebut berapa kg atau liter obat dibutuhkan 

untuk 1 ha; andaikata tidak dicantumkan berapa liter air dipakai, 

kita harus menghitung 500 – 800 liter air per ha, sesuai dengan 

umur tanaman 

 kalau dosis diberikan untuk bahan aktif (a.i. = active ingredient) 

kita harus menkonversikan dosis tersebut untuk obat yang 

diperdagangkan, ump. : dosis : 0,9 kg carbofuran per ha 

Furadan 3 G mengandung 3 % carbofuran 

maka dibutuhkan 100 x 0,9 = 30 kg Furadan 3 G per ha 

         3 

b) Interval 

Interval adalah waktu antara dua kali semprot. Interval ada hubungan erat 

dengan persistensi obat (lamanya racun aktif), tetapi juga dengan 

intensitas serangan hama dan penyakit, maupun dengan iklim. Kalau ada 

variasi dalam petunjuk (ump. diulangi tiap 5 – 10 hari) kita memilih 

interval yang pendek kalau serangan hama berat dan interval yang panjang 

kalau penyemprotan hanya dilakukan sebagai pencegahan; kalau ada 

banyak hujan interval biasanya juga diperpendek. 

 

c) Pelengkap 

Pestisida yang dicampur dengan air sebaiknya diberi tambahan obat perata 

dan perekat, seperti Accutrol, Agral, Agristick, Citowett, Criston, Dustik, 
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Indostick, Ingrostick, Ingrowet, Primakol, Pulse, Sandovit, Tenac sticker, 

Triton. Obat tersebut membuat pestisida menutupi seluruh permukaan 

daun dan tidak mudah dicuci hujan, sehingga melindungi tanaman. 

 

d) Kompatibilitas 

Ada pestisida yang dapat dicampur satu sama lain (kompatibel) dan ada 

pestisida yang tidak boleh dicampur. Pestisida asam tidak boleh dicampur 

dengan pestisida alkalis (basa). Sebaiknya sebelum dicampur harus dicoba 

dulu dengan mencampur sedikit dalam sebuah gelas : kalau tidak 

mencampur merata, memisah, membentuk gumpalan, mengendap, 

membentuk buih dsb. pestisida tersebut tidak boleh dicampur; hanya kalau 

campuran jernih dua pestisida boleh dipakai bersama – sama. 

 

Keamanan  

Semua pestisida merupakan racun, bukan hanya untuk hama dan penyakit, tetapi 

untuk manusia dan ternak. Terutama ikan dan lebah sangat peka terhadap 

pestisida. Kalau pestisida dipakai secara salah dapat mengakibatkan kematian 

ternak atau manusia sendiri. Ukuran yang dipakai untuk menerangkan toksisitas 

(daya racun) dari pestisida adalah LD50 atau dosis letal 50 %, yang diberikan 

dalam mg per kg berat badan. Dosis tersebut memberi keterangan berapa mg obat 

dibutuhkan per kg berat badan membunuh 50 % dari tikus percobaan. Makin 

rendah angka LD50 makin berbahaya obatnya. Dibawah angka 50 obat sangat 

berbahaya (dan memakai lambang tengkorak), diatas 50 kurang berbahaya tetapi 

tetap racun. Sebelum memakai obat harus membaca semua petunjuk pada 

bungkusan atau label dan selalu bekerja sesuai dengan petunjuk tersebut. 

Dibawah ini ada sejumlah petunjuk yang selalu harus diperhatikan : 

a) persiapan 

 pakai sarung tangan supaya tangan jangan kena obat 

 pakai gelas ukur untuk mengukur jumlah cc obat yang diperlukan 

dengan teliti 

 bekerja di luar supaya ada udara segar secukupnya 
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b) pakaian 

 sebaiknya pakai pakaian yang menutup seluruh badan : sepatu kebun, 

celana panjang, lengan panjang, sarugn tangan, topi, kaca mata, 

masker. 

c) cara menyemprot 

 jangan melawan angin 

 jangan berjalan melewati tempat yang sudah disemprot  

 jangan makan, minum, merokok 

 jangan bekerja dengan alat yang bocor 

 jangan memperbaiki sprayer dengan tangan telanjang atau gigi 

 jangan bekerja terlalu lama atau terlalu keras : rasa lelah dan keringat 

mempermudah obat diresap oleh kulit  

 jangan menyemprot tanaman yang akan dipanen dalam waktu dekat 

d) sesudah menyemprot 

 cucilah sprayer, tetapi jangan dekat dengan sumur air atau air yang 

dipakai untuk minum dan mandi; air cucian harus dibuang ke tanah 

 mandi sendiri dengan memakai banyak air dan sabun 

 cucilah pakaian, termasuk pakaian dalam 

 jangan minum alkohol atau susu; itu memperkuat pengaruh dari 

pestisida 

 bakarlah bungkusan yang kosong, atau pendamlah dalam – dalam 

 simpan sisa obat dalam bungkusan yang asli, diluar jangkauan anak 

kecil, dalam lemari khusus, yang dapat dikunci 

e) keracunan 

 keracunan dapat timbul kalau obat langsung ditelan, tetapi juga kalau 

obat diresap lewat kulit atau uap masuk lewat hidung 

 gejala keracunan tergantung kepada jumlah obat yang ditelan, diresap 

atau dicium : pusing, mual, muntah, menangis, kejang, diare, banyak 

keringat, denyut nadi cepat, gemetar, tidak sadar. 

 pasien yang menunjukkan gejala keracunan harus secepatnya dibawa 

ke dokter atau puskesmas, dengan membawa bungkusan dari obat 

penyebab keracunan 

 pakaian yang kena obat harus dilepas 
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 kulit yang kena obat harus dicuci dengan air dingin, kemudian dengan 

air hangat dan sabun 

 kalau mata kena harus dicuci dengan air bersih selama 15 menit 

 kalau obat masuk perut dan pasien masih sadar dia harus minum dua 

gelas air, kemudian dirangsang untuk muntah dengan memasukkan 

jari ke bagian belakang mulut, kalau sudah muntah harus diberi satu 

gelas air lagi dengan beberapa tablet norit, kalau pasien tidak sadar 

lagi atau tidak dapat minum sendiri dia tidak boleh dipaksa minum, 

karena bisa mati lemas, juga tidak boleh dipaksa muntah 

 jangan diberi minum susu, pestisida mudah larut dalam susu sehingga 

lebih cepat masuk ke dalam darah 

 

 

INSEKTISIDA 

 

Insektisida adalah obat yang dipakai untuk membunuh serangga. Jenis insektisida 

yang paling penting diuraikan dibawah ini : 

 

1. Insektisida anorganis 

Dalam golongan ini tidak ada banyak obat yang masih dipakai, yang paling 

terkenal adalah belerang, cocok untuk memberantas tungau. Bubur California 

(campuran belerang dan kapur gamping) terutama dipakai sebagai fungisida, 

tetapi juga cocok untuk memberantas tungau dan kutu perisai. 

 

2. Insektisida nabati 

Obat nabati mempunyai ciri – ciri khas sebagai berikut : 

 memberantas hama secara kontak 

 daya kerja tidak tahan lama 

 tidak berbahaya untuk tanaman (tetapi untuk orang berbahaya) 

 

a) Nikotina 

Nikotina diambil dari tanaman tembakau. 1 kg daun tembakau diiris sdan 

dimasak dengan 10 liter air selama setengah jam. Kemudian diperas dan 
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disaring lewat kain. Ditambah air sampai menjadi 10 liter lagi. Sebaiknya 

ditambah sabun dan soda dengan perbandingan seperti berikut : 

300 cc air tembakau 

  65 gr soda (natriumcarbonat), dilarutkan dalam 200 cc air 

100 gr sabun, dilarutkan dalam 100 cc spiritus, sabun yang paling baik adalah 

sabun dari minyak kelapa atau minyak ikan dengan minimal 55 % 

lemak, yang mudah larut dalam air mendidih 

     9 ltr air 

Air tembakau juga dapat dipakai tanpa sabun, soda atau spiritus. Nikotina 

adalah racun yang berbahaya untuk manusia; itu mudah menguap dan mudah 

diserap lewat kulit. 

 

b) Rotenon 

Rotenon diambil dari akar Derris elliptica (akar jenu). Juga ada rotenon di 

tanaman yang lain, seperti Tephrosia, tetapi kadarnya rendah. Akar Derris 

yang berumur 2 tahun mengandung 4 – 5 % rotenon. Akar dihancurkan dan 

direndam selama satu malam sebanyak 1 kg akar per 10 liter air. Kemudian 

disaring lewat kain dan diencerkan 1 : 10. Rotenon cukup aman untuk 

manusia, tetapi gatal kalau kena kulit. 

c) Pyrothrin 

Pyrothrin diambil dari bunga Pyrethrum cinerariaefolium. Bunga kering 

mengandung 0,5 – 1,5 % pyrethrin. Bunga yang ditumbuk halus langsung 

dapat dipakai dalam bentuk tepung, atau dicampur dengan air (3,5 – 6 gr per 

liter); efeknya menjadi effektif kalau ditambah diazinon. Untuk manusia 

pyrethrin cukup aman. 

 

d) Neem 

Neem adalah nama Inggris untuk pohon imba atau Azadirachta indica. Pohon 

ini mengandung azadirachtin di semua bagian tanaman, tetapi paling banyak 

dalam biji. Azadirachtin adalah insektisida yang juga membunuh sejumlah 

nematoda, jamur, bakteri, dan virus. Neem sejak dulu dipakai di gudang untuk 

melindungi gabah, kacangan, biji yang lain, dengan meletakkan lapisan daun 

kering setebal 10 cm diantara karung – karung, atau dengan mengoles minyak 
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neem pada karung atau dinding gudang. Sekarang neem juga mulai disemprot 

pada tanaman di kebun, walaupun belum ada banyak informasi mengenai 

dosis untuk tiap hama masing-masing. Bahan semprotan dapat diperoleh 

dengan cara-cara berikut : 

 Larutan biji dalam air : Biji yang ditumbuk halus dimasukkan dalam 

kantong kain dan digantungkan dalam air selama satu malam. Per liter air 

dibutuhkan 50 gr biji neem. Air larutan tersebut langsung disemprotkan 

pada tanaman, ump. ulat pada tanaman kubis dan belalang. 

 Larutan daun dalam air : Daun digiling dan direndam dalam air selama 

satu malam. Air larutan langsung dapat dipakai. 

 Minyak diperas dari biji. Untuk menyemprot 1 ha dibutuhkan sekitar 10 

kg biji. Biji mengandung 50 % minyak. Sisa dari biji bisa dipendam ke 

dalam tanah sebagai pupuk yang merangkap sebagai pestisida sistemis a.l. 

terhadap nematoda. 

Kalau kena sinar matahari neem cepat kehilangan effektivitasnya, maka 

sebaiknya neem disemprot pada malam hari atau pada waktu mendung. 

Penyemprotan diulangi sesudah 8 – 10 hari. 

 

a) Lain - lain 

Masih ada banyak tanaman yang lain yang dapat dipakai sebagai insektisida, 

a.l. bawang putih, lombok rawit, kunyit, sirsak, tagetes, tomat.  

 

3. Pospor Organis 

Sifat dari pospor organis adalah seperti berikut :  

 selektif : tidak membunuh semua jenis serangga, tetapi hanya effektif 

terhadap sejumlah jenis serangga tertentu, tergantung jenis obatnya. 

 tidak persistent : biasanya hanya aktif sekitar 10 – 20 hari 

 effeknya langsung nyata 

 diserap oleh tanaman, maka dapat memberantas hama didalam tanaman, 

yang tidak sistemis hanya diserap saja, yang sistemis disebarkan ke semua 

bagian tanaman 

 sangat berbahaya untuk manusia 

 kurang cocok untuk tanaman Cucurbitaceae, terutama tanaman muda 
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4. Carbamat 

Sifat dari carbanat adalah seperti berikut : 

 selektif 

 tidak persistent, tetapi pada umumnya tahan lebih lama daripada organis 

pospor 

 effeknya tidak langsung kelihatan 

 

5. Pyrethroid sistetis 

Sifat dari pyrothroid adalah seperti berikut : 

 selektif 

 tidak persistent 

 tidak sistemis 

 effeknya langsung nyata 

 

6. Insektisida biologis 

Insektisida biologis adalah jamur, bakteri atau virus yang disemprotkan pada 

hama tanaman dengan maksud supaya hama tersebut kena infeksi dan mati. 

Insektisida biologis adalah selektif dan tidak mencemari lingkungan, karena 

hanya membunuh hama yang bersangkutan saja. Contoh yang paling terkenal : 

 

a) Bacillus thuringiensis 

Bacillus thuringiensis adalah bakteri yang membunuh banyak famili dari ordo 

Lepidoptera, a.l. Plutella, tetapi tidak membunuh serangga dari ordo yang lain 

dan juga tidak berbahaya untuk manusia atau ternak. Ulat harus menelan obat 

yang disemprot pada tanaman. Persistensi 4 – 10 hari. 

 

b) Beauveria bassiana 

Beauveria adalah jamur yang membunuh serangga penggerek seperti Zeuzera, 

Stephanoderes, dan Cosmopolitas sordidus. 

 

c) Venticillium lecanii 

Venticillium adalah jamur yang membunuh Bemisia tabaci (lalat putih) 
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7. Lain- lain  

a) Sabun 

Larutan sabun 20 – 50 gram per liter air dapat dipakai untuk memberantas 

serangga dengan tubuh yang lunak, terutama kutu daun, tetapi juga effektif 

terhadap belalang. Sabun yang baik adalah seperti diterangkan diatas untuk 

nikotina. Sebaiknya ditambah 10 cc spiritus per liter air. 

 

b) Formalin 

Formalin adalah campuran air dengan gas formaldehyde (HCHO) sampai 

maksimal 40 % gas. Formalin dapat dipakai untuk memberantas lalat buah 

dengan campuran : 1 liter formalin 0,5 % + 500 gram gula, yang masih dapat 

ditambah 5 gr essence panili. Campuran tersebut dimasukkan piring atau 

kaleng dan digantungkan pada pohon. Formalin juga dapat dipakai untuk 

desinfeksi tanah (lihat dibawah) 

 

Desinfeksi tanah 

Obat yang cocok untuk mendensifeksi tanah a.l. chlorpyrifos, diazinon, 

quinoaphos, triazophos, carbofuran, oxamyl, endosulfan, ethoprophos. Dosis yang 

diperlukan tergantung jenis serangga yang akan diberantas :  

1,5 gram obat a.i. per meter kubik tanah untuk rayap 

5    gram obat a.i. per meter kubik tanah untuk uret 

Kalau diberi lebih dari 6 gr a.i. per meter kubik sudah berbahaya untuk tanaman 

Gramineae. Dazomet adalah obat khusus untuk desinfeksi tanah, bukan hanya 

terhadap serangga dan nematoda, tetapoi juga terhadap jamur dan bakteri. 

Formalin juga dapat dipakai untuk desinfeksi tanah dengan dosis 10 liter formalin 

4% meter persegi. Tanah perlu ditutup dengan plastik dan baru dapat ditanami 

lagi minimal 2 minggu kemudian. Formalin membunuh semua makhluk hidup di 

tanah. 

Desinfeksi biji 

Insektisida yang cocok untuk melindungi biji selama disimpan adalah a.l. 

diazinon, fenitrothion, malathion, pirimiphos-methyl, carbaryl, methiocarb. 

Insektisida, dalam bentuk tepung, dicampur dengan baik dengan biji, dalam dosis 

sekitar 3 gram per kg biji. 
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0Daftar – daftar Insektisida 
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  ORGANIK POSPOR                           

1 acephate X   X X X X X X X X     14 

2 azamethiphos     X                     

3 chlorpyrifos   X X X X X   X X         

4 diazinon   X   X X     X X       10 

5 dichlorvos       X X X     X       14 

6 dimethoate X     X   X X X   X     21 

7 etrimfos         X               14 

8 fenitrothion     X X X X     X       21 

9 fenthion   X   X   X X X           

10 fluvalinate       X       X           

11 formothion X     X   X     X       14 

12 isofenphos     X                   60 

13 isoxathion     X X X X               

14 malathion       X       X         4 

15 methamidophos (X)   X X X X   X X X     21 

16 methidation     X X X X X X X         

17 monocrotophos X   X X X X X X     X   14 

18 omethoate X   X X   X   X X         
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19 phenthoate       X X X               

20 phosalone     X X X X X X         28 

21 phosphamidon X X     X X   X X       28 

22 pirimiphos-methyl                           

23 profenofos     X X       X   X       

24 propargite                     X     

25 prothiofos     X X       X   X       

26 pyridafenthion     X X X X               

27 quinalphos       X X X X X X X     7 

28 quinomethionate                     X     

29 triazophos     X X X X   X X X   X   

30 trichlorfon       X   X               

  CARBAMATES                           

31 bendiocarb    X          

32 carbaryl  X X X X X X  X X   4 
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33 carbofuran X  X X X X X X    X 60 

34 carbosulfan   X X    X  X X   

35 cartap HCl    X X X        

36 fenobucarb (=BPMC)  X X X X X X  X     

37 formetanate HCl    X    X  X    

38 furathiocarb   X    X       

39 isoprocarb (=MIPC)   X X  X X  X    21 

40 methiocarb        X  X    

41 methomyl (X)  X X X X X   X    

42 metolcarb (=MTMC) X      X       

43 oxamyl X           X  

44 propoxur      X X  X    14 

 PYRETHROID SINTETIS              

45 alphacypermethrin   X X X X  X     7 

46 betacyfluthrin  X X X  X X X  X    

47 cycloprothin    X          

48 cyfluthrin    X X  X       

49 cyhalothrin    X  X  X     15 

50 cypermethrin  X X X X X  X  X X  21 

51 deltamethrin  X X X X X  X  X   14 

52 esfenvalerate   X X X         
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53 fenpropathrin   X X  X     X  3 

54 fenvalerate   X X  X       7 

55 Permethrin    X X X  X  X X  21 

56 tralomethrin   X  X         

 VARIA              

57 amitraz      X   X  X   

58 bacillus thuringiensis    X         10 

59 buprofezin       X  X    30 

60 chlorfluazuron    X  X        

61 cyromazine   X           

62 dazomet    X        X 90 

63 dicofol           X  14 

64 diflubenzuron    X  X       14 

65 dinobuton    X       X   

66 endosulfan  X X X X X  X  X    

67 enthofenprox    X   X       

68 ethoprophos    X        X  

69 flufenoxuron    X  X        

70 teflubenzuron    X          

71 tetradifon           X   

72 thiocyclam H oxalate    X         14 
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73 thiodicarb  X X X  X  X      

74 triflusuron   X X  X X X      

 

Daftar nama dagang insektisida 
 

1. Amcothene, orthene, Sematron 

2. Snip 

3. Basmiban, Dursban, Petroban, Petrogud 

4. basudin, Diazinon, Imazinon, Neocidol, Rhozinon 

5. Dedevap, Nogos, Nuvantop 

6. Dimacide, Perfekthion, Roxion 

7. Satisfar 

8. Agrothion, Dimaphen, Lirocide, Sitocide, Sumithion 

9. Lebaycid 

10. Mavrik 

11. Anthio 

12. Oftanol 

13. Karphos 

14. Chemithion, Gisonthion 

15. Monitor, Sematan, Tamaron 

16. Supracide 

17. Azodrin, Gusadrin, Imafos, Nuvacron 

18. Folimat 

19. Dharmasan, Elsan, Merosan 

20. Zolone 
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21. Dimecron 

22. Minawet, Silosan 

23. Curacron 

24. Omite 

25. Tokuthion 

26. Ofunack 

27. Bayrusil, Ekalux, Mestakwin 

28. Morestan 

29. Hostathion 

30. Dipterex 

31. Garvox 

32. Indovin, Petrovin, Sevin 

33. Agrofur, Curaterr, Dharmafur, Furadan, Petrofur, Tomafur 

34. Marshal 

35. Padan 

36. Bassa, Baycarb, Dharmabas, Hopcin, Indobas, Kiltop 

37. Dicarzol 

38. Promet 

39. Dharmacin, Etrofolan, Mikarb, Mipcin 

40. Mesurol 

41. Lannate, Metindo 

42. Tsumacide 

43. Vydate 

44. Poxindo, Unden 

45. Fastac, Fendona, Renegade 

46. Buldok 

47. Siklosal 

48. Baythroid, Responsar 

49. Matador 

50. Arrivo, Cymbush, Fenom, Ripcord, Sherpa 

51. Cislin, Decis, Kobiol 

52. Sumialpha, Sumistore 

53. Meothrin 



 40 

54. Fenval, Mestafen, Sumicidin 

55. Ambush, Corsair, Dessin, Perigen, Permet, Pounce 

56. Tralate 

57. Mitac 

58. Bactospeine, Delfin, Dipel, Florbac, Thuricide, Turex 

59. Applaud 

60. Atabron 

61. Neporex 

62. Basamid 

63. Dicofan, Kelthane 

64. Dimilin 

65. Petracrex 

66. Dekasulfan, Fanodan, Indodan, Thiodan 

67. Trebon 

68. Rhocap 

69. Cascade 

70. Nomolt 

71. Tedion 

72. Evisect 

73. Larvin 

74. Alsystin 

 

                             LEPIDOPTERA 

Jagung  
Lamprosema  : 5, 29 

Pyrausta nubilalis : 5, 17, 29 

Sesamia inferens : 5, 17, 29 

Spodoptera mauritia : 3, 4, 5, 17, 29, 32 

Kacang hijau 

Etiella zinckenella : 8, 17, 41 

Lamprosema indicata : 17 

Plusia  chalcites : 3, 17, 21, 23, 41 

Spodoptera  : 17, 23, 41 
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Kacang panjang 

Spodoptera  : 74 

Kacang tanah 

Agrotis  : 3 

Lamprosema indicata : 41 

Plusia chalcites : 9, 32, 41 

Spodoptera litura : 41 

Biloba subsecivella : 32 

Kedelai 

Etiella zinckenella : 3, 4, 6, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 29, 

            32, 34, 35, 36, 39, 41, 45, 46, 49, 50, 53,  

                          54, 60, 64, 66, 73, 74 

Lamprosema indicata : 3, 4, 8, 15, 17, 18, 20, 26, 27, 29, 32, 36,  

                          39, 45, 46, 49, 53, 55, 60, 64, 66, 67, 73 

Plusia chalcites : 3, 4, 8, 15, 17, 18, 20, 26, 27, 29, 32, 36,  

                         46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 64, 66, 73, 74 

Spodoptera litura : 3, 4, 8, 10, 13, 13, 15, 17, 19, 20, 26, 27,  

                         29, 32, 33, 34, 36, 41, 45, 46, 49, 50, 51,  

                         52, 53, 54, 55, 56, 60, 64, 66, 67, 69, 70,  

                         73, 74 

Padi 

Chilo suppressalis : 33 

Cnaphalocrocis medinalis : 33, 36, 39 

Sesamia inferens : 33 

Spodoptera  : 33, 36 

Tryporyza incertulas : 33 

Bawang merah 

Spodoptera exigua : 3, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 25, 27, 29, 33,  

                          34, 36, 41, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56,  

                          58, 60, 66, 69, 73, 74 
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Cabai 

Spodoptera litura : 3, 10, 15, 19, 23, 25, 29, 33, 36, 41, 46, 49,  

                          50, 51, 53, 54, 56, 60, 64, 66, 70, 73, 74 

Kentang 

Agrotis  : 30 

Heliothis  : 29 

Phthorimaea operculella: 1, 23, 27, 41 

Plusia chalcites : 41 

Spodoptera  : 41 

Kubis 

Agrotis  : 30, 68 

Crocidolomia binotalis: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23,  

                           25, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 45, 46, 49, 50,  

                           51, 53, 54, 55, 58, 60, 66, 67, 69, 70, 72,  

                           73 

Plusia   : 14 

Plutella xylostella : sama dengan Crocidolomia binotalis 

Trichoplusiani  : 58 

 

Petsai 

Crocidolomia binotalis: 1, 3, 4, 15, 16, 27 

Plutella xylostella : 1, 3, 4, 15, 16, 27 

Sawi 

Crocidolomia binotalis : 4, 29 

Plutella xylostella : 4, 29 

Anggur 

Spodoptera exigua : 15, 25, 46 

Tomat 

Agrotis  : 3, 30 

Helothis armigera : 1, 3, 10, 15, 16, 23, 25, 27, 29, 34, 41, 46,  

                          49, 50, 54, 55, 58, 60 

Jeruk 

Phyllocnistis citrella : 9, 14, 15, 16, 18, 46 
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Coklat 

Hyposidra talaca : 41, 49, 50, 55, 60 

Kina 

Hyposidra talaca : 66 

Paralebeda plagifera : 5, 9 

Samia cynthia  : 5 

Kapas 

Agrotis   : 66 

Earias vittella  : 1, 8, 15, 17, 19, 20, 23, 27, 29, 32, 41, 46,  

                          48, 49, 50, 51, 54, 55, 60, 66, 73 

Heliothis  : 1, 8, 10, 15, 17, 19, 20, 23, 27, 32, 41, 46,  

                          48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 66, 73 

Plusia chalcites : 27, 32 

Spodoptera litura : 17, 27, 32, 66 

Kelapa 

Artona catoxantha : 1, 4, 8, 21, 32 

Batrachedra  : 4 

Kelapa sawit 

Darna trima  : 55 

Metisa plana  : 1, 15 

Setora nitens  : 8, 16, 21, 27, 29, 32, 45, 55, 58, 66,  

Thosea asigna  : 3, 15, 17, 29, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 56,  

                          58, 60, 64, 66, 67, 69, 73, 74 

Pisang 

Erionata thrax  : 27, 30 

Tebu 

Chilo   : 1, 8, 9, 16, 19, 23, 33, 35, 36, 58, 66 

Diatraea saccharalis : 1, 8, 16, 17, 33, 35, 58, 66 

Phragmataecia castanea: 32, 33, 41 

Scirpophaga nivella : 33, 35, 58 

Teh 

Caloptilia theivora : 16, 27, 32 

Cydia leucostoma : 16, 27, 32 
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Hemona coffearia : 16, 27, 32, 50 

Hyposidra talaca : 41 

Tembakau 

Agrotis  : 17, 62 

Helicoverpa armigera : 3, 52 

Heliothis assulta : 1, 8, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 32, 33, 41,  

                         45, 46, 49, 50, 51, 53, 55, 60, 64, 66, 73 

Plusia chalcites : 25 

Spodoptera litura : 1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 25,  

                          27, 30, 32, 33, 36, 41, 45, 46, 49, 50, 51,  

                          53, 54, 55, 60, 64, 66, 73 

 

                       COLEOPTERA 

Kacang hijau 

Longitarsus  : 16 

Phaedonia inclusa : 17 

Kedelai 

Longitarsus suturellus : 66 

Phaedonia inclusa : 3, 4, 8, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 29,  

                          32, 35, 36, 50, 51, 55, 66 

Padi 

Holotrichia helleri (uret) : 33 

Arbei 

Euchlora viridis : 4 

Kentang 

Epilachna  : 41 

Cengkeh 

Nothopeus  : 1, 21, 33 

Lada 

Lophobaris piperis : 51 

Kapas 

Hypomeces squamosus (uret) : 27 

lundi   : 33 
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Kelapa 

Orycetes rhiceros  : 4, 32, 33, 66 

Rhynchophorus ferrugineus : 4, 32, 66 

Kopi 

Stephanoderes hampei : 16, 32, 66 

Tebu 

Lepidoptera stigma (uret) : 3, 4, 33 

di gudang : 

kumbang benih gabah  : 5, 8, 45, 48, 52, 55 

kumbang benih jagung : 5, 8 

kumbang benih kedelai : 5, 7 

 

                                 HOMOPTERA 

 

(Kutu daun : ) 

Kacang panjang 

Aphis   : 9, 15, 18 

Cabai 

Myzus persicae : 3, 15, 16, 23, 25, 29, 34, 45, 46, 51, 66, 73,  

                                      74 

Kentang 

Myzus persicae : 6, 15, 25, 37, 40 

Ketimun 

Myzus persicae : 34, 50, 55 

Semangka 

Aphis/Myzus persicae : 34, 55 

Petsai 

Myzus persicae : 6 

Wortel 

Semiaphis dauci : 3 

Kapas 

Aphis gossypii  : 20, 27 
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Jeruk 

Aphis   : 1, 4, 6, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 46 

Diaphorina citri : 6, 10, 16, 17, 23, 49 

Kedelai 

Bemisia tabaci  : 1, 15, 18, 57, 59 

Kelapa 

Aleurodicus destructor : 3, 4, 15, 32 

Kopi 

Coccus viridis  : 11, 16, 27, 32 

Pseudococcus citri : 1, 5, 8, 11, 16, 21, 27, 29, 32, 36, 39, 44 

Tebu 

Aleurobolus longicornis : 11 

Anggrek 

Parlatoria proteus : 4, 5, 16, 21 

Lamtoro 

Heteropsylla cubana : 4, 17, 18, 36, 39, 49 

(sikadellida) 

Kacang hijau 

Empoasca  : 16, 41 

Kacang tanah 

Empoasca  : 9, 16, 32, 41 

Padi 

Nephotettix  : 33, 36, 38, 39, 59, 67 

Nilaparvata lugens : 36, 38, 39, 42, 44, 59, 67 

Sogatella furcifera : 33, 36, 39 

Tebu 

Perkinsiella saccharicida : 6 

Kapas 

Empoasca   : 1, 20, 27, 33, 46 

Rosella 

Empoasca  : 17 
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                          HETEROPTERA 

Kacang hijau 

Riptortus linearis : 17 

Kedelai 

Nezara viridula : 3, 15, 17, 20, 27, 45, 49, 53, 60, 64, 73 

Piezodorus hybneri : 3 

Riptortus linearis : 3, 8, 15, 17, 18, 20, 26, 32, 36, 39, 51, 55,  

                                      60, 66, 73, 74 

Padi 

Leptocorisa oratorius : 33, 36, 39 

Coklat 

Helopeltis antonii : 1, 3, 8, 9, 15, 16, 17, 36, 39, 41, 44, 45, 46,  

                                      49, 51, 53, 54, 55, 66 

Diplogomphus hewitti : 3, 8, 9, 15, 18, 19, 27, 29, 30, 32, 35, 36,  

                                      39, 49, 51, 55, 66 

Helopeltis   : 39 

Teh 

Helopeltis antonii : 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 26, 36, 41,  

                                      45, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 60,  

                                      66, 69 

Poecilocoris dives : 9 

Tembakau 

Engytatus tenuis : 32 

 

                                DIPTERA 

Jagung 

Atherigona exigua : 3, 8, 29, 34, 38, 51, 53, 54, 66, 73 

Kacang hijau 

Ophiomyia phaseoli : 3, 15, 17, 18, 41, 51 

Kedelai 

Ophiomyia phaseoli : 1, 3, 8, 12, 13, 15, 17, 20, 26, 29, 32,  33, 

 34, 36, 38, 39, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 66, 73 
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     Melanagromyza sojae : 18 

Padi 

Atherigona  : 34, 38, 73 

Hydrellia philippina : 33, 36 

Orselia oryzae : 33 

Cabai 

Dacus ferrugineus : 16, 23, 25, 29, 46, 51, 66, 74 

di kandang ternak 

Musca domestica : 2, 45, 50, 55, 61 

 

                           ORTHOPTERA 

Jagung 

Locusta migratoria : 3, 9, 21, 32, 36, 46, 50, 51, 66, 73 

Kelapa 

Sexava   : 4, 21 

 

THYSANOPTERA : 1, 6, 15, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 37, 40, 41,  

                                     46, 50, 51, 55, 66 

ACARINA  : 17, 24, 28, 34, 50, 53, 55, 57, 63, 65, 71 

NEMATODA  : 29, 33, 43, 62, 68 

SEMUT  : 4, 31, 44, 51, 51, 55 

BURUNG  : 40 

SIPUT  : 40 
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PENYAKIT 
 

JAMUR 

 

Kebanyakan penyakit tanaman disebabkan oleh jamur atau cendawan (dalam 

bahasa latin : fungus). Jamur adalah suatu organisme yang tubuhnya terdiri atas 

bagian- bagian yang bentuknya seperti benang, lebarnya satu sel, panjangnya 

tidak terbatas, bercabang. Benang tersebut terdiri atas sel-sel, biasanya dengan 

dinding pemisah (septum) antara sel-sel tersebut. Satu lembar benang disebut 

hifa, sedangkan seluruh tubuh cendawan, yaitu semua hifa yang tumbuh di satu 

tempat bersama-sama, disebut miselium. Bentuk dan fungsi semua hifa itu sama, 

tidak ada differensiasi tugas, dengan pengecualian: ada hifa yang mempunyai 

fungsi yang khas untuk reproduksi dan ada yang lain khusus untuk menembus 

sel-sel tanaman (appressorium dan haustorium) dan masih ada beberapa fungsi 

yang lain. Semua jenis jamur mempunyai miselium yang bentuknya sama dan 

tidak dapat dibedakan. 

 

Pertumbuhan 

Miselium tumbuh pada ujung hifa, tetapi juga sel-sel yang lain mampu tumbuh, 

kalau perlu. Tiap bagian dari miselium, walaupun hanya beberapa sel saja, dapat 

tumbuh lagi, kalau dipisah dari miselium induk. Lingkungan yang paling cocok 

untuk peretumbuhan jamur ialah temperatur antara 20
o
 -30

o
 C, keadaan lembab, 

makanan dengan pH 6. Dibawah 0o C dan di atas 35 oC jamur tidak tumbuh 

lagi, tetapi tidak mati. Karena sel-sel jamur tidak mengandung hijau daun 

(chlorophyl) makanan yang terbentuk karbohidrat harus diambil dari organisme 

yang lain. Jamur dapat memperoleh makanan tersebut dengan dua cara : 

dari bahan organisme yang sudah mati; jamur yang hidup dari bahan yang sudah 

mati disebut saprofitis dan dengan demikian membantu dalam proses 

penghancuran sampah, tetapi juga dalam pembusukkan makanan yang mau 

disimpan. Dari organisme yang masih hidup; jamur yang hidup secara demikian 

disebut parasit; kebanyakan jamur parasit juga bisa hidup secara saprofitis; 

penyakit tanaman disebabkan oleh jamur yang hidup sebagai parasit. Tiap jamur 

mempunyai jenis tanaman yang tertentu yang dapat diserang. 



 50 

Infeksi 

Jamur dapat menginfeksi tanaman secara aktif, tidak perlu ada luka dulu. 

Miselium atau spora yang ada diatas permukaan bagian tanaman dapat 

menembus epidermis (lapisan sel yang paling atas) dari jaringan tanaman dan 

masuk ke dalam tanaman.   Di dalam tanaman jamur dapat tumbuh di dalam sel-

sel (intraselluler) dengan langsung mengambil makanan dari sel, atau di antara 

sel-sel tanaman (interselluler) dengan memasukkan suatu alat yang khusus 

(hanstorium) ke dalam sel dengan menghisap cairan dari sel tanaman dengan 

hanstorium itu. Juga ada jenis jamur yang mengeluarkan racun dan dengan 

demikian merusak jaringan tanaman, kadang-kadang sampai jauh dari tempat 

yang terserang langsung oleh jamur. Besar kecilnya dan effektivitas dari infeksi 

tergantung dari banyak faktor antara lain kuatnya spora atau miselium, jumlah 

spora, temperatur, kelembaban, tetapi juga kondisi tanaman : tanaman yang 

kurang kuat lebih mudah diserang penyakit. 

 

Reproduksi 

 

Jamur berkembang biak dengan beberapa cara, aseksuil, maupun seksuil.  

 

1. Aseksuil 

Reproduksi disebut aseksuil atau vegetatif kalau tidak ada campuran antara sel-

sel kelamin. Reproduksi yang aseksuil adalah cara yang paling penting bagi 

jamur, terutama dengan membentuk spora. Ada beberapa cara untuk berkembang 

biak secara aseksuil : 

 

a) spora aseksuil 

Spora adalah kesatuan yang kecil, yang terdiri atas satu atau beberapa sel , 

khusus untuk berkembang biak; fungsinya seperti biji, tetapi tidak ada embrio di 

dalamnya. Tiap jamur memproduksi spora yang mempunyai ciri – ciri khas 

(bentuk, warna, jumlah sel) dan dengan demikian spora sangat membantu untuk 

mengidentifikasi jamur. Ada beberapa macam jenis spora aseksuil : 

- conidium : spora yang dibentuk langsung pada ujung hifa yang khusus,  

conidiofora; conidioflora dapat tumbuh langsung pada miselium atau dalam 
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badan buah. pycnidium : bentuk seperti botol, terbuka pada lehernya, acervulus : 

bentuk seperti bantal. 

 - sporangiospora : spora yang dibentuk dalam suatu buah khusus (sporangium); 

juga sporangium itu mempunyai bentuk yang khas. 

 - eidium : spora yang tidak lebih dari satu sel, asalnya dari suatu hifa, yang 

membagikan diri sendiri, sehingga semua sel lepas satu sama lain (fragmentasi 

spontan) 

 

b) sclerotium 

Sclerotium adalah sejumlah hifa yang disusun rapat dan dilapisi dengan kulit 

yang keras, berwarna hitam. Sclerotium bertahan dalam keadaan yang kurang 

cocok dan berfungsi untuk menyimpan miselium kalau tidak bisa tumbuh secara 

normal (tidak ada tanaman inang; cuaca kurang cocok). Sclerotium baru mulai 

tumbuh lagi kalau keadaan berubah menjadi cocok untuk jamur. 

c) fragmentasi terpaksa 

Fragmentasi terpaksa adalah pemindahan dari sebagian miselium yang 

disebabkan oleh faktor luar: air, pisau okulasi, binatang, dsb. Miselium dapat 

langsung tumbuh di lain tempat, asal lingkungan cocok. 

 

2. Seksuil 

Reproduksi disebut seksuil atau generatif kalau tidak ada percampuran 

(perkawinan) antara dua sel. Dua sel tersebut bisa sama bentuknya, juga berbeda 

bentuknya : pejantan (antheridium) dan betina (oögonium atau ascogonium). 

Hasil campuran itu adalah spora seksuil : oöspora (Oömycetes) atau ascospora 

(Ascomycetes) atau basidiospora (Basidiomycetes). Oöspora adalah ogonium 

sesudah isi anthiridium masuk kedalamnya. Ogonium membentuk kulit yang 

tebal dan dapat bertahan lama. Ascospora dibentuk dalam ascus, Ascus adalah 

ascogonium sesudah perkawinan. Dalam ascus dibentuk 8 ascospora. Ascus 

sendiri terletak dalam jumlah banyak di dalam nadan buah yang khusus 

(ascocarp), yang ada tiga macam : cleistothecium (bulat, tertutup, perithecium 

(bulat, tetapi dengan leher terbuka) dan apothecium (seperti piring). 

Basidiospora dibentuk dalam basidium. Basidium adalah hasil perkawinan. 

Diatas terbentuk 4 basidiospora. Basidium sendiri seringkali (tetapi bukan pada 
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karat dan jamur api) terletak dalam jumlah banyak, di dalam basidiocarp, yang 

bisa menjadi besar, seperti pada jamur merang, Armillaria, dan sebagainya. 

Spora seksuil biasanya dibentuk pada waktu keadaan lingkungan kurang cocok 

untuk jamur. Spora seksuil tahan lebih lama daripada yang aseksuil. Fungsinya 

sama : membentuk miselium. 

 

Klasifikasi 

Dalam klasifikasi jamur parasit ada empat golongan yang penting : 

1. Kelas Oömycetes 

Oömycetes mempunyai miselium tanpa septum di antara sel – sel. Spora aseksuil 

disebut zoöspora dan adalah sporangiospora dengan dua ekor untuk bergerak 

dalam air. Spora seksuil adalah oöspora. Oömycetes adalah obligat (wajib) 

parasit. Dalam kelas ini termasuk : Pythium (damping-off), Phtophthora (busuk, 

blight, kanker) dan tepung palsu (Peronospora, Plasmopara, Bremia, 

Pseudoperonospora, Sclerospora). 

 

2. Kelas Ascomycetes 

Ascomycetes mempunyai conidia sebagai spora aseksuil dan ascospora sebagai 

spora seksuil. Ascus dalam cleistothecium : tepung benar (Erysiphe, 

Microsphaera, Uncinula, Sphaerotheca, Podosphaera).  

Ascus dalam perithecium : Glomerella (busuk), Nectria (kanker), Diaporthe 

(busuk), Cochliobolus (becak daun), Mycosphaerella (becak daun), Venturia 

(kudis), Rosellinia (busuk akar), Ceratocystis (busuk berjamur).  

Ascus dalam apothecium : Sclerotinia (busuk buah) 

Ascus bukan dalam buah : Elsinoë (kudis) 

 

3. Kelas bentuk Deuteromycetes atau : Fungi Imperfecti 

Golongan ini meliputi jamur dari golongan Ascomycetes yang hanya dikenal 

dalam fase vegetatif dan mungkin juga tidak mempunyai fase generatif. Kalau 

fase generatif ditemukan, maka jamur dipindahkan ke golongan Ascomycetes 

dengan nama yang sesuai. Tetapi nama dari fase vegetatif juga dipertahankan. 

Dengan demikian jamur tersebut masuk dalam dua golongan dan mempunyai 

dua nama. Biasanya fase vegetatif lebih penting daripada fase generatif.  
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Sphaeropsidales (conidiofora dalam pycnidium) : Phoma (busuk), Diplodia 

(gummosis), Ascochyta (becak daun), Septoria (becak daun), Phyllosticta (cacar 

daun) Melanconiales (conidiofora dalam acervulus ) : Colletotrichum 

(antraknosa), Gloeosporium (antraknosa), Sphaceloma (antraknosa), Marssonia 

(becak daun), Pestalotia (blight) Moniliales (conidiofora langsung pada 

miselium) : Oidium (tepung benar), Alternaria, Cercospora, Helminthosporium, 

Piricularia (becak daun), Monilia, Botrytis, Aspergillus, Penicillium (busuk 

buah), Verticillium, Fusarium (layu) Mycelia sterilia : dalam golongan ini tidak 

ada conidia; reproduksi tidak melalui spora, tetapi melalui sclerotia : Rhizoctonia 

(dumping-off, busuk akar), Sclerotium (busuk). 

 

4. Kelas Basidiomycetes 

Basidiomycetes mempunyai basidiospora sebagai spora seksuil. Termasuk 

golongan ini adalah jamur api (Ustilago, Tilletia, Sphaceloteca, Urocystis), 

jamur karat (Uromycetes, Puccinia, Hemileia, Ravenelia), jamur upas 

(Corticium), jamur akar (Fomes, Armillaria, Ganoderma, Rigidoporus), blight 

(Exobasidium). 

 

Gejala penyakit jamur pada tanaman 

 

Akibat serangan jamur tidak sama untuk semua jenis tanaman. Semua tanaman 

mengalami kehilangan unsur yang dipakai oleh jamur, tetapi gejala yang dapat 

dilihat dengan mata ada variasi banyak, tergantung jenis tanaman dan jenis 

jamur. Gejala yang paling sering kelihatan adalah yang disebut di bawah ini : 

1. Nekrosis 

Nekrosis adalah jaringan tanaman yang mati, keras, berwarna hitam, tetapi 

dengan susunan sel dalam jaringan masih utuh. Becak-becak daun biasanya 

mempunyai bentuk yang bulat dengan lingkaran kuning atau merah, yang 

membatasi bagian tengah yang berwarna coklat. Akhirnya seringkali jaringan 

mati hilang dari daun dan tinggal lubang kecil saja. Penyakit tersebut begitu 

umum bahwa hampir tidak ada tanaman yang tidak kena. Pemberantasan hanya 

perlu, kalau jumlah becak banyak atau cepat menular. Jenis jamur yang 

menyebabkan becak daun antara lain adalah Alternaria, Ascochyta, Cercospora, 
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Helminthosporium, Mycosphaerella, Septoria. Kalau penyakit nekrosis menular 

dengan cepat dan tanaman mengalami kerusakan besar atau mati, disebut blight 

(lihat di bawah) 

2. Antraknose 

Antraknose adalah becak-becak daun yang sedikit tenggelam dalam daun dan 

mempunyai pinggir yang sedikit menonjol dari daun. Becak-becak yang nekrotis 

itu memproduksikan conidiospora yang berlendir. Antraknose disebabkan oleh 

tiga jenis jamur : Colletotrichum, Gloeosporium, dan Spaceloma. 

3. Busuk (rot) 

Penyakit busuk terjadi kalau sel-sel jaringan tanaman mati dan lepas satu dari 

yang lain, sehingga jaringan kehilangan kekuatannya, menjadi lunak. Penyakit 

ini disebut busuk basah kalau air didesak keluar dari sel atau kalau dinding sel 

rusak, menyebabkan ada massa yang lembab, menyerupai bubur. Ada penyakit 

busuk kering, yaitu kalau sel-sel lepas dari susunan jaringan, tetapi air sel tidak 

lepas : sel-sel mengering, jaringan menjadi kering, lebih ringan (bisa menyerupai 

mumi), seringkali ada perubahan warna jaringan, menjadi merah, hitam, atau 

kuning. 

Semua bagian tanaman dapat diserang oleh penyakit busuk  

- akar : busuk akar adalah penyakit untuk banyak pohon seperti kopi, karet, 

teh, jeruk dan menyebabkan tanaman layu dan mati. Jamur biasanya 

berasal dari pohon yang lain, yang sudah ditebang atau yang tumbuh liar. 

(Rosellinia, Rigidoporus, Ganoderma, Helicobasidium, Polyporus, Fomes) 

- batang : busuk sering terjadi pada leher akar atau pangkal batang, tetapi 

juga pada bagian lebih tinggi umpamanya akibat luka; (Armillaria, Fomes, 

Phytophthora, Fusarium, Glomerella) 

- Umbi dari tanaman ketela d.s.b. dapat diserang oleh jamur menjadi busuk 

(Phytophthora, Rosellinia, Rigidoporus). 

- Daun : busuk daun biasanya disebut dengan nama blight (lihat di bawah); 

a.l. Phythopthora pada tembakau, kentang, tomat; Phoma (asparagus, 

rosella) 

- Buah : busuk buah terjadi baik pada pohon (Rhizopus, Phythophthora, 

Monilia, Thanatephorus) maupun sesudah di panen (Rhizopis, Sclerotinia, 

Gloeosporium, Penicillium, Aspergillus) 
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Gummosis atau pembentukan lendir kadang-kadang terjadi pada pohon 

yang kena busuk akar atau busuk batang (seperti Phythoptora dan Diplodia 

pada pohon jeruk). 

Damping-off (semai roboh) adalah penyakit busuk yang menyerang 

tanaman yang masih dipesemaian, terutama Pythium debaryanum dan 

Rhizoctonia solani. Ada yang menyerang tanaman sebelum tumbuh di atas 

permukaan tanah (pre-emergence) dengan akibat dipesemaian ada tempat-

tempat yang kosong. Ada yang menyerang tanaman muda yang sudah 

tumbuh di atas permukaan tanah : akarnya busuk dan tanaman layu. 

4. Layu (wilt) 

Layu berarti bahwa tanaman ada kekurangan air. Kalau tanaman layu, 

walaupun ada air cukup di tanah, itu merupakan tanda bahwa tanaman 

sakit. Ada kemungkinan bahwa akar rusak (hama) atau busuk. 

Kemungkinan yang lain adalah bahwa pembuluh transport (xylem) 

dimasuki oleh jamur, terutama Fusarium oxysporum dan Verticillium. 

Jamur masuk lewat bulu akar atau akar tua yang ada luka dan kemudian 

masuk ke dalam sistem transport tanaman (penyakit sistemis). Transport 

air terganggu karena xylem tersumbat oleh miselium dan karena racun 

yang diproduksikan oleh jamur dapat merusak struktur dinding pembuluh, 

maupun merangsang tanaman untuk memproduksi getah. Warna pembuluh 

menjadi coklat. Gejala layu mulai di satu tempat yang tertentu, biasanya 

pada daun yang jauh dari akar, kemudian meluas ke seluruh tanaman, bisa 

juga sebagian saja. (Kalau tanaman layu secara biasa karena, tidak ada air, 

layu tidak mulai pada satu tempat tertentu, tetapi seluruh tanaman layu). 

5. Blight 

Blight adalah nama yang diberikan kepada penyakit daun, ranting dan buah 

yang berat dan cepat menular. Rugi selalu besar dalam waktu singkat. 

Seringkali blight adalah nekrosis dengan atau tanpa busuk dan atau layu 

sebagai penyakit sekunder. Yang paling terkenal adalah late blight pada 

kentang dan tomat, yang disebabkan oleh Phytophthora infestans, terutama 

dalam musim hujan. Penyakit tersebut mulai dengan becak-becak daun 

yang seperti bekas terendam air; becak-becak tersebut membesar, 

sedangkan dibalik daun tumbuh miselium (sporangio fora) yang putih. 
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Daun mati dalam waktu yang singkat. Juga ada becak-becak pada batang, 

pada buah (tomat) dan pada umbi (kentang).  

6. Kanker 

Kanker adalah penyakit tanaman berkayu. Penyakit kanker disebabkan 

oleh jamur yang menyebabkan nekrosis pada floem dan cambium (dan 

akhirnya juga sering xylem) maupun oleh reaksi tanaman terhadap 

nekrosis tersebut, yaitu membentuk jaringan baru (callus) yang melingkari 

bagian yang sakit. Maka dari itu gejala penyakit kanker adalah : luka 

terbuka dalam bagian berkayu yang dilingkari oleh jaringan yang baru, 

yang menonjol dari kayu. Kadang-kadang jaringan yang baru berhasil 

menutup luka dan penyakit yang di-atasi. Biasanya penyakit makin masuk 

ke dalam, luka makin membesar dan tanaman tetap dirangsang untuk 

membentuk jaringan yang baru, akibatnya adalah bahwa pertumbuhan 

batang pohon sangat terganggu dan batangnya bengkak maupun bengkok. 

Jamur masuk kayu lewat luka a.l. lewat luka pangkas, tetapi juga dapat 

lewat luka bekas daun yang gugur. Jamur yang menyebabkan adalah a.l. 

Nectria, Phytophthora. Seringkali juga disebut kanker gejala yang mirip 

pada tanaman yang tidak berkayu dan pada buah. Nama itu kurang tetap; 

biasanya itu antraknose. 

7. Jamur upas (pink disease) 

Jamur upas menyerang pohon-pohon yang berkayu seperti kopi, kina, 

karet, coklat, lamtoro, tephrosema, dan banyak lain. Jamur penyebab 

adalah Corticium, salmonicolor, dalam stadium vegetatif Necator decretus. 

Pertama-tama jamur tersebut membentuk miselium halus pada ranting 

seperti sarang labah-labah. Pada saat ini jamur masih saprofitis. Kemudian 

terbentuk benjol-benjol dan miselium yang masuk ke dalam kayu, yang 

membusuk. Akhirnya, pada saat ranting sudah hampir mati, jamur 

membentuk dua macam spora : Basidiospora pada kerak berwarna merah 

jambu, biasanya pada bagian bawah ranting dan/atau spora vegetatif dalam 

badan-badan buah yang merah, biasanya pada bagian atas ranting (Necator 

decretus) 
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8. Kudis (scab) 

Gejala penyakit kudis adalah tumbuhan gabus di bawah kulit daun dan 

buah, menonjol seperti bisul atau jerawat, warnanya coklat atau kuning tua. 

Daun yang kena bisa kerdil dan keriting. Buah sering ada celah, karena 

bagian yang keras tidak tumbuh terus. Jamur yang menyebabkan kudis 

antara lain Venturia, Elsinoe fawcetti (jeruk), Streptomyces scabies 

(kentang)  

9. Tepung (mildew) 

Penyakit tepung adalah penyakit khusus dari jamur. Daun tanaman yang 

kena penyakit tersebut kelihatan seperti dihamburi oleh tepung. 

Ada dua jenis penyakit tepung : 

tepung benar (powdery mildew) 

Pada penyakit tepung benar seluruh miselium tumbuh di atas permukaan 

daun tanaman. Diatas permukaan daun tumbuh banyak conidiofora, yang 

melepaskan jutaan spora. Spora tersebut jatuh diantara hifa pada 

permukaan daun : seluruh daun dapat ditutupi oleh miselium dan spora dan 

menjadi putih, sehingga fotosintesa sangat terganggu. Kalau serangan 

belum hebat kelihatan becak putih di balik daun yang makin banyak dan 

makin besar; daun menjadi kuning, kemudian coklat dan berkeriput. 

Kecuali spora aseksuil juga ada cleistothecia, yang warnanya merah, coklat 

atau hitam, yang memproduksikan spora seksuil. Terutama dalam musim 

kemarau penyakit ini ganas karena spora tidak membutuhkan air banyak 

untuk berkecambah. Hampir semua tanaman pertanian dapat kena penyakit 

tepung benar. Penyebab utama dari tepung benar adalah jamur Erysiphe, 

tetapi ada jamur yang lain juga seperti : Podosphaera (apel), Uncinula 

(anggur). Tepung benar disebut Oidium kalau kita hanya kenal dengan fase 

imperfect. 

tepung palsu 

Miselium tepung palsu tidak tumbuh diatas permukaan daun, tetapi di 

dalam jaringan tanaman, lewat mulut daun tumbuh keluar banyak hifa 

dengan sporangium. Daun tanaman warnanya menjadi putih, abu-abu atau 

ungu, karena ditutup oleh hifa tersebut. Kalau penyakit hebat daun menjadi 

kering dan gugur. Sporangium melepaskan spora atau seluruh sporangium 
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sendiri berfungsi sebagai spora, ketika daun tanaman mulai hancur. Juga 

ada spora seksuil. Jenis jamur yang menyebabkan penyakit tepung palsu 

adalah Bremia (pada tanaman Compositae), Peronospora (pada tanaman 

Cruciferae, bawang dll.), Sclerospora (pada tanaman Graminaeae). 

 

10. Jamur karat (rust) 

Penyakit karat adalah penyakit khusus dari jamur. Adalah lebih dari 4.000 

jenis karat dan kebanyakan tanaman pertanian dapat kena. Tetapi hampir 

semua jenis karat mempunyai jumlah tanaman inang yang terbatas sekali 

dan ada spesialisasi tinggi. Reproduksi dengan spora seksuil dan aseksuil, 

tetapi jamur karat memproduksikan beberapa macam spora aseksuil, 

sedangkan juga spora seksuil lain dari biasa : yang paling banyak 

diproduksi adalah uredospora, yang selalu terdiri atas satu sel saja, 

warnanya oranye atau kuning. Uredospora tumbuh dibawah epidermis, 

berkelompok. Akibat kelompok uredospora dibawah epidermis itu adalah 

becak daun yang kuning, bentuknya bulat, atau panjang kalau pada 

tanaman Gramineae. Kalau uredospora sudah masak, epidermis tanaman 

putus dan uredospora keluar, kelihatan seperti butir-butir kecil, warnanya 

merah, oranye, atau coklat., kadang-kadang berlendir. Karena butir-butir 

yang merah ini, penyakit ini disebut karat, karena mirip dengan karat besi. 

Fungsi dari uredospora adalah seperti spora aseksuil yang biasa, yaitu bisa 

langsung tumbuh lagi, membentuk miselium dan menyebarkan penyakit 

karat dengan cepat. Ketika tanaman menjadi tua atau lingkungan menjadi 

kurang cocok bagi jamur, muali terbentuk teleutospora, yang lebih tahan 

terhadap lingkungan yang kurang cocok; warnanya coklat atau hitam. 

Teleutospora membutuhkan waktu istirahat sedikit sebelum dapat 

berkecambah. Waktu berkecambah teleutospora membentuk sedikit 

miselium (probasidium) yang menghasilkan 4 basidiospora. Basidiospora, 

yang adalah spora seksuil, membentuk miselium pada tanaman inang yang 

kedua. Maka ada dua tanaman inang pada jamur karat : tanaman inang 

yang pertama adalah tanaman yang yang ada uredospora, teleutospora dan 

basidiospora, sedangkan yang diinfeksi oleh basidiospora disebut tanaman 

inang yang kedua. Jamur yang menyebabkan gejala karat pada tanaman 
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inang pertama menyebabkan gejala yang lain pada tanaman inang yang 

kedua. Tanaman inang yang kedua sering dari lain famili daripada tanaman 

inang yang pertama. Tanaman inang yang kedua memproduksikan dua 

jenis spora :  

-  pycniospora, yang dibentuk disebelah atas helai daun dan berfungsi  

         untuk menyebarluaskan penyakit pada tanaman inang yang kedua. 

      - aeciospora, yang dibentuk dibalik daun, tidak tumbuh pada tanaman  

         inang yang kedua tetapi berfungsi untuk membawa penyakit ke tanaman  

         inang pertama. 

Semua jenis spora diberi tanda yang khusus : 

Ο = pycniospora dibentuk pada tanaman inang yang kedua 

          infeksi tanaman kedua 

I = aeciospora dibentuk pada tanaman inang yang kedua; 

    infeksi tanaman inang pertama. 

II = uredospora dibentuk pada tanaman inang pertama; 

    infeksi tanaman inang pertama 

III = dibentuk pada tanaman inang pertama; 

    infeksi tanaman inang pertama 

IV = tumbuh pada tanaman inang yang pertama dari miselium dari   

          teleutospora; infeksi tanaman kedua. 

 

Kita belum kenal dengan kedua tanaman inang untuk semua jenis karat, 

sehingga seringkali kita hanya kenal sebagian dari siklus jamur karat saja. 

Jamur yang menyebabkan karat adalah antara lain Puccinia (Gramineae, 

bawang, tanaman hias) Uromyces (buncis, kedelai, kapri, kacang panjang, 

padi, panili, pisang, coklat), Hemileia vastatrix (kopi), Ravenelia 

(Leguminosae) 

 

11. Jamur api (smut) 

Penyakit jamur api adalah penyakit khusus jamur. Ciri khas dari jamur, yang 

terutama menyerang tanaman Gramineae, adalah kumpulan teleutospora 

biasanya di dalam biji tanaman. Teleutospora tersebut terbentuk dari sel-sel 

hifa, yang melapisi diri dengan kulit tebal menjadi bulat dan kemudian lepas 
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sendiri-sendiri. Teleutospora berwarna hitam atau coklat dan menyerupai 

jelaga. Ada dua kemungkinan : Teleutospora tertutup di dalam biji tanaman 

dan baru lepas sesudah biji di panen dan hancur; itu disebut jamur api berbatu 

(bunt, covered smut), karena biji menjadi keras. Kemungkinan yang kedua 

adalah bahwa teleutospora sudah lepas lebih dulu, waktu berbunga, itu disebut 

jamur api berdebu (loose smut). Sesudah lepas teleutospora berkecambah 

membentuk sedikit miselium, yang memproduksikan basidiopora. Dua 

basidiospora atau dua sel dari miselium harus tercampur sebelum dapat 

membentuk miselium yang mampu untuk menginfeksikan tanaman. 

 

Infeksi ada tiga kemungkinan : 

Infeksi embryo : Miselium masuk ke dalam bakal buah, bunga, beristirahat 

lama dalam jaringan bakal buah tersebut, sampai biji sudah terbentuk dan 

disemai. Di dalam tanaman yang baru langsung tumbuh miselium dan 

tanaman sakit sejak semula. Ketika malai keluar sudah ada teleutospora yang 

disebarkan oleh angin dan menginfeksi tanaman yang lain. 

Infeksi tanaman muda : Miselium tidak ada dalam biji, tetapi di atas kulit biji, 

di bagian luar biji atau di dalam tanah. Kalau biji mulai berkecambah, atau 

paling lambat pada umur 3 minggu, miselium masuk tanaman dan tumbuh 

bersama dengan tanaman. 

Infeksi jaringan muda, terutama kuncup. Dari jaringan muda tumbuh miselium 

ke dalam seluruh tanaman dan membentuk teleutospora di bunga. 

 

Jamur yang menyebabkan penyakit jamur api adalah Ustilago (jagung, tebu), 

Tilletia (padi), Sphacelotheca (jagung, sorgum), Urocystis (bawang). 
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FUNGISIDA 
 

Fungisida dapat dibagi menjadi beberapa golongan. 

Golongan yang paling penting diuraikan dibawah ini. 

 

Tembaga 

Fungisida yang mengandung tembaga sangat efektif terhadap jenis jamur. 

Bubur bordeaux 

Bubur bordeaux adalah campuran dari trusi (cuprisulfat) dan gamping (CaO). 

150 gram trusi dilarutkan dalam 5 liter air; 

150 gram gamping dimatikan dalam air secukupnya dan kalau sudah mati 

dilarutkan dalam 5 liter air. Larutan trusi kemudian dimasukkan ke dalam 

larutan kapur (jangan terbalik) dan diaduk. Campuran tersebut tidak boleh 

bersifat asam. 

Keuntungan Bubur Bordeaux : 

effektif terhadap banyak jenis jamur 

daya perekat tinggi, tidak mudah dibasuh oleh hujan. 

Kejelekan Bubur Bordeaux : 

menyebabkan korosi pada alat semprot 

harus langsung dipakai, tidak dapt disimpan 

menutup daun tanaman dan mengurangi fotosintesa 

 

Copper oxychloride 

Copper oxychloride cocok terhadap banyak jenis jamur. Karena copper 

oxychloride mengandung chlor itu kurang cocok untuk tanaman tembakau 

(mengurangi mutu daun), kentang dan kadang-kadang untuk jeruk. Chlor itu 

baik untuk tomat dan kelapa. 

 

Cuprous oxide 

Cuprous oxide dipakai untuk desinfeksi biji dan untuk membrantas penyakit 

seperti tepung palsu, karat, blight, jamur upas, dan kanker. Cuprous oxide 

kurang cocok untuk tanaman Brassica (kubis d.s.b.) 
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Trusi (cuprisulfat) 

Trusi tidak dapat dipakai langsung pada tanaman : fitotoxis 

Trusi dapat dipakai sebagai pengawet kayu : 1 kg trusi per 3 liter air. Kayu 

direndam selama 30-50 jam. 

Trusi dapat dipakai untuk membrantas lumut di sawah : Dosis 16-20 kg per 

ha. Dimasukkan dalam karung dan ditarik dalam air sawah. 

 

Belerang anorganis 

Belerang dapat dipakai untuk banyak penyakit tetapi terutama terhadap tepung 

benar. 

Tepung belerang 

Tepung belerang biasanya dihembus, tetapi juga dapat dicampur dengan air 

dan disemprot. Makin halus tepung, makin tinggi efeknya. Tepung belerang 

tidak boleh dipakai kalau temperatur di atas 32˚C, karena menyebabkan 

kerusakan pada tanaman. Tepung belerang tidak cock untuk desinfeksi biji 

atau tanah. 

 Bubur California (bahasa Inggris : Lime-sulfur) 

Bubur california adalah campuran dari tepung belerang yang halus (S) dan 

gamping (CaO). 

Untuk 1 liter bubur dibutuhkan 200 gram belerang dan 100 gram gamping. 

Sebuah ketel atau kaleng diisi dengan 1 liter air. Air tersebut direbus 

sampai mendidih. Dari air mendidih diambil 200 cc dan belerang dicampur 

dengan air tersebut. Kemudian gamping dimasukkan ke dalam bubur 

belerang (hati-hati karena ada percikan). Campuran tersebut diaduk sambil 

menambah air panas, sampai kapur hancur dan campuran merata seperti 

bubur. Bubur tersebut dimasukkan dalam ketel dengan air mendidih dan 

direbus selama kurang lebih satu jam, sampai warna menjadi coklat tua. 

Selama diaduk jumlah air harus tetap 1 liter, maka terus harus ditambah 

untuk mengganti yang menguap. Selesai direbus cairan dibiarkan 

mendingin dan mengendap. Yang dipakai adalah cairan yang jernih, 

sedangkan endapan dibuang. Cairan yang jernih harus mempunyai 

kepekatan 23˚-24˚ Baumé. Cairan tersebut harus diencerkan dengan 

perbandingan 100 cc bubur dengan 3 liter air, sebelum disemprotkan pada 
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tanaman. Bubur California tidak boleh dipakai kalau cuaca terlalu panas. 

Bubur California dipakai terhadap tepung benar, dan juga efektif terhadap 

kutu perisai dan tungau. 

 

    Dithiocarbamates 

Dithiocarbamates adalah fungisida dengan spektrum yang luas. Karena relatif 

murah juga, fungisida dari golongan ini sangat banyak dipakai. Pada umumnya 

kurang cocok untuk membrantas tepung benar. Berbahaya untuk ayam. Juga 

dipakai sebagai desinfektans biji. Contoh yang paling utama dari golongan 

dithiocarbamates : 

 mancozeb 

 maneb 

 propineb 

 zineb 

 thiram 

thiram sering dipakai untuk mendesinfeksi biji. Untuk cara basah dipakai 2 

gr thiram per liter air, sedangkan untuk 1 kg biji dibutuhkan 10-20 liter air. 

Biji direndam selama 24 jam, kemudian diangin-anginkan. Sesudah kering 

biji dapat disimpan atau langsung disemai. Untuk cara kering dipakai 

thiram 50-80 a.i. dengan dosis 2-3 gr per kg jagung ; buncis ; kapri ; 4 gr 

per kg kacang tanah ; 3 gr per kg kobis ; ketimun ; rumput ; 6 gr per kg biji 

bawang ; sledri ; slada. 

 

    Benzimidazoles 

Benzimidazoles adalah fungisida sistemis dengan spektrum yang luas, tetapi 

kurang efektif terhadap tepung palsu, damping-off, Alternaria dan 

Helminthosporium. Benzimidazoles dipakai untuk menyemprot tanaman di 

lapangan, desinfeksi biji, desinfeksi tanah dan buah pascapanen. Dosis untuk 

desinfeksi biji secara kering 1-2 gr a.i./kg, secara basah direndam dalam larutan 

1 gr a.i. /lt air dan sebelum dikeringkan dicuci dengan air bersih. Untuk 

melindungi buah pascapanen harus dicelupkan dalam larutan ½-1 gr a.i./lt air 

selama 1 menit (untuk jeruk, mangga, pisang d.s.b.) atau 10-20 menit (untuk 
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umbi gladiol d.s.b.) Benzimidazoles berbahaya untuk cacing tanah. contoh yang 

paling terkenal : 

 benomyl 

 carbendazim 

 

    Triazoles 

Triazoles adalah fungisida yang pada umumnya sistemis. Tidak cocok untuk 

Oömycetes, seperti tepung palsu dan damping-off dan Phythopthora. 

 bitertanol (nama dagang : Baycor) 

bitertanol disemprot pada daun tanaman dan membrantas tepung benar dan 

karat pada banyak tanaman. Juga cocok untuk cacar daun cengkeh dan becak 

daun pada beberapa tanaman. 

 propiconazole (nama dagang : Tilt) 

propiconazole dipakai untuk membrantas karat dan tepung benar pada 

tanaman Gramineae. Juga untuk blister blight pada tanaman teh. 

 triadimefon (nama dagang : Bayleton) 

triadimefon diubah dalam tanaman menjadi triadimenol. triadimefon dipakai 

untuk desinfeksi biji Gramineae (½-1 gram/kg biji) terhadap tepung benar, 

jamur api, dan karat. Kalau disemprot pada daun tanaman triadimefon dapat 

mengendalikan tepung benar pada tanaman Gramineae, Cucurbitaceae, apel 

dan tanaman hias; juga karat pada tanaman Gramineae dan kopi. Melalui 

tanah dapat mengendalikan karat dan jamur api. 

 triadimenol (nama dagang : Bayfidan) 

triadimenol adalah fungisida spektrum luas, yang dipakai untuk desinfeksi 

tanaman Gramineae, terutama terhadap jamur api, tetapi juga terhadap tepung 

benar, karat d.l.l. 

 tricyclazole (nama dagang : Beam) 

tricyclazole hanya dipakai untuk membrantas penyakit Pyricularia pada 

tanaman padi, di pesemaian (2 gr/m²) atau lewat daun (350 gr/ha) 10 hari 

sebelum malai keluar. 
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    Antibiotica 

Fungisida dari golongan ini diproduksikan oleh beberapa species dari genus 

Streptomyces. (Species yang lain dari Streptomycetes justru menyebabkan 

penyakit pada tanaman, seperti kudis). Fungisida dari golongan ini bersifat 

sistemis. 

 cycloheximide (nama dagang : Acti-dione) 

cycloheximide aktif terhadap banyak jamur tetapi terutama dipakai untuk 

penyakit busuk Ceratocystis pada tanaman karet. 

 kasugamycin 

kasugamycin aktif terhadap Pyricularia pada tanaman padi (dan bakteri 

Pseudomonas pada buncis) 

 streptomycin 

streptomycin terutama dipakai sebagai bakterisida, tetapi juga dipakai untuk 

tepung palsu dan Phytophthora. streptomycin dapat dipakai sebagai 

desinfektans biji. 

 validamycin A (nama dagang : Validacin) 

validamycin A dipakai terutama untuk Rhizoctonia solani (damping-off, 

kudis) pada tanaman sayuran. 

 

    Formaline 

Formaline adalah campuran air dengan gas formaldehyde (HCHO) sampai 

maksimal 40 %. 

 Formaline dipakai sebagai desinfektans tanah : 10 liter formaline 4% per m², 

ditutup selama satu hari dengan plastik. Baru sesudah 2 minggu dapat 

ditanami lagi. 

 Formaline dipakai sebagai desinfektans biji : pemakaiannya terbatas karena 

formaline fytotoxis. Dipakai 3 cc formaline 40% per liter air. Biji dicelupkan 

kedalamnya sampai basah. Kemudian dikeringkan selama satu malam. 

 

    Carbolineum plantarium 

Carbolineum dipakai untuk menutup luka pangkas pada tanaman yang berkayu. 

Carbolineum biasanya dicampur dengan parafin; 92% parafin dan 8%  

carbolineum. 
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   Lain-lain 

Spektrum luas 

 captafol 

captafol adalah fungisida spektrum luas yang tidak sistemis. captafol 

disemprot pada daun tanaman dan mempunyai persistensi yang panjang. 

 captan 

captan adalah fungisida spektrum luas yang tidak sistemis. 

 chlorthalonil 

chlorthalonil adalah fungisida spektrum luas yang tidak sistemis. 

chlorthalonil disemprot pada daun tanaman dan mempunyai persistensi yang 

panjang. 

 prochloraz 

prochloraz adalah fungisida spektrum luas yang tidak sistemis. prochloraz 

dipakai sebagai desinfektans biji (200-400 mg a.i./liter air) atau disemprot 

pada daun. 

 thiophanate-methyl 

thiophanate-methyl adalah fungisida spektrum luas yang sistemis. 

thiophanate-methyl dapat disemprot langsung pada daun tanaman, atau 

dipakai sebagai desinfektans biji atau tanah dan juga untuk menutup luka 

pangkas. Thiophanate-methyl juga dapat dipakai untuk melindungi buah 

pascapanen dengan mencelupkan buah selama setengah menit dalam larutan 

½ gr/liter air (tetapi benomyl lebih efektif) Thiophanate-methyl kurang 

efektif terhadap karat. 

 

Spektrum tidak luas 

 alumunium-tris (nama dagang : Aliette) 

alumunium-tris, yang juga disebut fosethyl-aluminium, termasuk golongan 

pospor organis. Alumunium-tris adalah fungisida sistemis dan membrantas 

Oömycetes. 

 bupirimate (nama dagang : Nimrod) 

bupirimate adalah fungisida sistemis dari golongan pyrimidines. bupirimate 

dipakai untuk membrantas tepung benar pada tanaman apel, cucurbitaceae, 

mangga, kapri, lada, anggur d.l.l. 
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 dinocap (nama dagang : Karathane) 

dinocap dipakai untuk membrantas Pyricularia pada tanaman padi dengan 

efek sampingan terhadap Helminthosporium dan hama Lepidoptera dan 

Sikadellida. 

 improdione (nama dagang : Rovral) 

improdione termasuk golongan dicarboximides. dicarboximides mempunyai 

aktivitas terhadap terutama Sclerotinia, Botrytis dan Monolia, tetapi juga 

aktif terhadap Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, jamur upas, dan 

Deuteromycetes dari golongan Moniliales. 

 metalaxyl (nama dagang : Ridomil) 

metalaxyl adalah fungisida sistemis dari golongan acylalanines yang aktif 

terhadap Oömycetes. metalaxyl dipakai untuk desinfeksi biji (1-5 gr/kg biji) 

atau disemprot pada daun. Juga bisa lewat tanah. Cukup presistent. 

 nitrothal-isopropyl (nama dagang : Pallitop) 

nitrothal-isopropyl dipakai khusus untuk membrantas tepung benar. 

 pencycuron (nama dagang : Monceren) 

pencycuron adalah fungisida sistemis yang dipakai untuk desinfeksi tanah 

terhadap Rhizoctonia. 

 propamocarb HCl (nama dagang : Previcur N) 

propamocarb adalah fungisida sistemis yang dipakai untuk desinfeksi biji dan 

tanah khusus untuk Oömycetes. 

 quintozene 

Quintozene juga disebut pentachloronitrobenzene (PCNB). Quintozene 

khusus dipakai untuk desinfeksi biji dan tanah terhadap penyakit yang 

disebarkan lewat tanah seperti damping-off. busuk akar, jamur api. 

Quintozene kurang cocok untuk Cucurbitaceae dan tomat. 

 tridemorph (nama dagang : Calixin) 

tridemorph adalah fungisida sistemis dari golongan morpholines. Tridemorph 

terutama dipakai untuk membrantas tepung benar pada Gramineae dan juga 

pada Cucurbitaceae. Tepung benar pada Gramineae dan juga pada 

Cucurbitaceae. Tridemorph juga cocok untuk sejumlah Basidiomycetes 

seperti karat, jamur upas, busuk akar dan blister blight dari teh. 
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Desinfeksi biji 

Desinfeksi biji dilakukan untuk melindungi biji yang berkecambah dan 

tanaman muda terhadap penyakit jamur. Infeksi dapat terjadi dengan beberapa 

cara : 

 spora atau miselium ada dibawah tanah atau pada sisa tanaman dalam tanah, 

seperti Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Phytophthora. 

 spora atau miselium ada pada kulit biji, pada saat biji mulai berkecambah 

terjadilah infeksi pada tanaman muda seperti Colletotrichum, jamur api. 

 miselium sudah ada di dalam jaringan biji sendiri, selama biji belum disemai, 

miselium adalah dalam keadaan istirahat, tetapi sesudah biji disemai dan 

mulai berkecambah, juga miselium mulai tumbuh, seperti Alternaria, 

Ascochyta, Helminthosporium, jamur api, kadang-kadang penyakit dapat 

dilihat dalam waktu yang singkat, selama masih di pesemaian, seperti 

damping-off, tetapi seringkali penyakit baru mulai kelihatan pada saat 

tanaman sudah agak dewasa, seperti nekrosis, blight, antraknose, becak daun, 

busuk, jamur api. 

 

Desinfeksi biji dilakukan dengan fungisida untuk : 

 menghilangkan spora dan miselium pada kulit biji. 

 melindungi biji terhadap spora dan miselium yang ada dalam tanah 

 mematikan miselium yang sudah ada di dalam jaringan biji (itu hanya dapat 

dengan fungisida sistemis) 

 melindungi tanaman muda terhadap spora yang dibawa lewat udara (itu juga 

hanya dapat dengan fungisida yang sistemis) 

 

Ada dua cara untuk desinfeksi biji : 

 cara kering 

fungisida berbentuk tepung dicampur dengan biji dengan dosis 1-6 gram / kg 

biji, tergantung jenis biji (biji kecil membutuhkan lebih banyak obat per kg 

daripada yang besar) 

 cara basah 

fungisida dilarutkan dalam air dengan dosis 2 gram a.i. per liter; biji 

direndam dalam larutan selama 6-24 jam, kemudian diangin-anginkan sampai 
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kering (kalau dipakai benzimidazoles biji harus dibasuh dengan air bersih 

sebelum dikeringkan). Sesudah kering biji dapat disimpan atau langsung 

disemai. Cara basah lebih efektif daripada cara kering. 

 

Fungisida yang dapat dipakai untuk desinfeksi biji adalah  

spektrum luas tetapi tidak sistemis 

dithiocarbamates (terutama thiram), captan, prochloraz 

spektrum luas dan sistemis  

benzimidazoles, thiophanate-methyl, triadimenol (untuk Gramineae) 

spektrum tidak luas 

iprodione, quintozene dan khusus untuk Oömycetes : aluminium-tris, metalaxyl, 

propamocarb 

 

Desinfeksi tanah 

Tanah dapat didesinfeksi dengan mempergunakan fungisida seperti tercantum 

dalam tabel. Formaline (lihat disana) mematikan semua makhluk yang hidup 

dalam tanah, tidak hanya jamur, tetapi juga bakteri, serangga d.l.l., maka 

mempunyai efek negatif terhadap kesuburan tanah. Dazomet (nama dagang : 

Basamid) adalah obat yang khusus dipakai untuk desinfeksi tanah, terutama 

terhadap jamur, tetapi juga terhadap nematoda, serangga dan gulma. 

 

Pengobatan 

Dibawah ini akan diberikan beberapa petunjuk untuk memilih fungisida yang 

cocok, sesuai dengan gejala penyakit pada tanaman. Petunjuk tersebut sangat 

umum. Gejala yang sama pada tanaman, dapat disebabkan oleh jamur yang 

berbeda, yang harus dibrantas dengan fungisida yang berbeda. Selalu harus 

membaca petunjuk pada label fungisida. Andaikata salah satu fungisida ternyata 

kurang cocok, harus diganti dengan fungisida yang lain. Kebanyakan penyakit 

jamur dapat dibrantas dengan fungisida spektrum luas seperti : dithiocarbamates, 

benzimidazoles, tembaga, thiophanate-methyl, captan, captafol, chlorothalonil, 

prochloraz, dan triadimenol. 
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Becak daun pada umumnya dapat dibrantas dengan fungisida spektrum luas : 

Alternaria dengan dithiocarbamates, thiophanate-methyl, captan, captafol, 

chlorothalonil, iprodione (tetapi benzimidazoles tidak cocok) 

Cercospora dengan dithiocarbamates, benzimidazoles, tembaga, thiophanate-

methyl, captan, captafol, chlorothalonil, bitertanol, propiconazole, triadimefon. 

Helminthosporium dengan dithiocarbamates, tembaga, captafol, chlorothalonil, 

iprodione, edifenphos, triadimefon, triadimenol (tetapi benzimidazoles tidak 

cocok) 

Marssonina dengan dithiocarbamates, benzimidazoles, tembaga, captan, 

bitertanol, triadimenol. 

Septoria dengan dithiocarbamates, tembaga, captafol, chlorothalonil, triadimefon. 

 

Antraknosa dibrantas dengan dithiocarbamates, benzimidazoles, tembaga, 

thiophanate-methyl, captafol, chlorothalonil, prochloraz 

 

Busuk 

Busuk akar harus dihindari dengan menghilangkan semua sumber infeksi, yaitu 

sisa (akar) tanaman, sebelum menanam bibit dan/atau desinfeksi tanah dengan 

ump. dazomet. Obat yang lain yang dapat dipakai di tanah terhadap busuk akar 

yang disebabkan oleh Basidiomycetes adalah triadimefon, quintozene, 

tridemorph. 

Busuk batang harus diobati dengan menghilangkan bagian yang sudah busuk dan 

sekitarnya, kemudian mengoles luka dengan carbolineum, tembaga, cat d.s.b. 

Busuk buah pascapanen dapat dihindari dengan mencelupkan buah ke dalam 

larutan benzimidazoles atau thiophanate-methyl (lihat disana) Busuk buah yang 

disebabkan oleh Monilia atau Botrytis dapat dibrantas dengan iprodione, 

thiophanate-methyl atau benzimidazoles. Seringkali busuk buah disebabkan oleh 

serangga, sedangkan jamur sekunder. Untuk pembrantasan harus mempergunakan 

insektisida. 

 

Damping-off dapat dihindari dengan desinfeksi tanah atau biji, terutama dengan 

iprodione atau dithiocarbamates. Untuk Oömycetes (Pythium dan Phytophthora) 

dapat dipakai juga alumunium-tris, metalaxyl, propamocarb, tembaga dan captan. 
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Untuk Rhizoctonia dapat dipakai quintozene, captan, tembaga, thiophanate-

methyl, pencycuron dan validamycin A. 

 

Layu dapat dihindari dengan desinfeksi tanah atau biji. Paling cocok dengan obat 

sistemis seperti benzimidazoles atau thiophanate-methyl. Lain obat yang 

dianjurkan adalah captafol, captan, chlorothalonil, triadimefon, iprodione, 

prochloraz, tridemorph. 

 

Blight pada umumnya dapat dibrantas dengan fungisida spektrum luas. 

Phytophthora dapat dibrantas dengan dithiocarbamates, tembaga, benzimidazoles, 

thiophanate-methyl, metalaxyl, iprodione, clorothalonil, captafol, captan, 

aluminium-tris, propamocarb. 

Exobasidium (blister blight pada teh) dapat dibrantas dengan dithiocarbamates, 

tembaga, captan, captafol, chlorothalonil, tridemorph, propiconazole, triadimefon. 

 

Cacar daun yang disebabkan oleh Phyllosticta dapat dibrantas dengan 

dithicarbamates (mancozeb), captafol, dan bitertanol. 

 

Kanker harus diobati dengan menghilangkan bagian yang sudah kena dan 

sekitarnya, kemudian mengoles luka dengan carbolineum, ter, cat, tembaga atau 

obat yang mengandung air raksa.  

Nectria dapat diobati dengan tembaga, mancozeb, captafol, dan thiophanate-

methyl. 

Phythopthora dapat diobati dengan obat yang sudah disebut untuk blight. 

 

Jamur upas harus diobati dengan memangkas bagian kayu yang sudah kena dan 

sekitarnya. Kayu yang dipangkas harus dibakar. Sesudah dipangkas pohon dapat 

diobati dengan tembaga, tridemorph atau iprodione. 

 

Kudis dapat dibrantas dengan fungisida spektrum luas. Untuk Elsinoë dianjurkan 

thiophanate-methyl, benzimidazoles, tembaga dan maneb. 

Untuk Venturia dianjurkan captan, mancozeb, thiophanate-methyl dan bitertanol. 
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Tepung benar dapat dibrantas dengan Bubur California atau tepung belerang. 

Benzimidazoles dan thiophanate-methyl dapat dipakai juga, tetapi tembaga dan 

dithiocarbamates biasanya kurang efektif. Bupirimate, dinocap, dan nitrothal-

isopropyl adalah fungisida khusus tepung benar. Disamping itu biasa dipakai 

propiconazole, triadimefon, triadimenol, dan tridemorph. 

 

Tepung palsu dapat dibrantas dengan tembaga dan dithiocarbamates, tetapi 

benzimidazoles tidak cocok. Fungisida khusus untuk Oömycetes adalh 

aluminium-tris metalaxyl dan propamocarb. Juga bisa dipakai chlorothalonil dan 

captafol. 

 

Karat dapat dibrantas dengan fungisida dengan spektrum luas seperti 

dithiocarbamates, benzimidazoles, tembaga, captafol, dan chlorothalonil, tetapi 

tidak dengan thiophanate-methyl. Triazoles cocok untuk membrantas karat, 

kecuali tricyclazole. 

 

Jamur api sebaiknya dibrantas dengan desinfeksi biji dengan triadimefon, 

triadimenol, quintozene atau thiophanate-methyl. 
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Tembaga         

copper oxychloride  (Cobox, Cupravit, Shell Copper,  X       X 

  Vitigran Blue ) Trimiltox (+ mancozeb)           

cuprous oxide (Copper-Sandoz, Perenox) X X     X 

          

Dithiocarbamates         

mancozeb Dimazeb, Dithane M-45, Manzate 200,            

  Phycozan, Delsene MX (+ carbendazim) X X     X 

  Trimiltox (+ tembaga)           

maneb Manzate, Polyram M, Velimek           

  Vondozeb (+ maneb) X X     X 

metiram Polyram X X     X 

propineb Antracol X X     X 

thiram Benlate T (+ benomyl) X X     X 

zineb PP zineb, Tiezene, Velimek           

  Vondozeb (+ maneb) X X     X 

Benzimidazoles             

benomyl Agrocit, Benlate, Masalgin           

  Benlate (+ thiram) X X X X X 

carbendazim 

Bavistin, Derosal, Delsene MX (+ 

mancozeb) X X X X X 

Triazoles         

bitertanol Baycor X         
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propiconazole Tilt X     X   

triadimefon Bayleton X X X X   

triadimenol Bayfidan X X   X X 

tricyclazole Beam X X X X   

Antibiotica         

cycloheximide Acti-dione           

kasugamycin Kasumin, Kasmiron (+ phosdiphen)           

validamycin Validacin           

Lain - lain        

Spektrum luas        

captafol Difolatan, Moduna, Tomafol           

  Zincofol (+ tembaga + seng) X       X 

captan Altan, Dimatan, Orthocide X X X   X 

chlorothalonil Daconil X       X 

prochloraz Sportak X X     X 

thiophanate-methyl Topsin M X X X X X 

             

Spektrum tidak 

luas             

aluminium-tris Aliette X X  X   X    

bupirimate Nimrod  X       X    

dinocap Karathane  X          
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efidenphos Hinosan  X       X    

iprodione Rovral  X    X        

metalaxyl Ridomil X  X   X   X    

nitrothal-isopropyl Pallitop X         

pencycuron Monceren      X   X    

propamocarb HCL Previcur N    X    X   X    

guintozene Fomac, Ingro Pasta           

 Shell Collar Protectant    X  X      

tridemorph Calixin X   X  X    

 

 

BAKTERI 
 

Bakteri adalah makhluk yang terdiri atas satu sel saja. Panjangnya kurang lebih 1-

5 mikron (1 mikron = 0,001 mm) dan diameter ½-1 mikron. Bentuk dari bakteri 

yang menginfeksi tanaman adalah bulat panjang (bentuk batang). Suatu bakteri 

terdiri atas protoplasma (cytoplasma dan semacam inti), yang dilapisi oleh lendir, 

yang melindungi bakteri terhadap lingkungannya. Biasanya bakteri yang 

menginfeksi tanaman mempunyai satu atau lebih ekor (flagella), yang dipakai 

untuk bergerak. Jumlah dan tempat ekor tergantung kepada jenis bakteri. 

 

Reproduksi 

Bakteri berkembangbiak dengan membelah diri, menjadi dua. Tiap bagian 

tumbuh lagi menjadi besar dan membelah diri lagi. Proses itu dapat berjalan 

dengan cepat. Andaikata temperatur cocok dan makanannya cukup proses 

membelah diri diulang tiap 20 menit. Temperatur optimum 25º-37º C untuk 

kebanyakan bakteri dan pH yang cocok 6½-7½. Tentang reproduksi secara seksuil 

belum banyak yang diketahui, mungkin tidak ada. Bakteri yang menginfeksi 

tanaman tidak membentuk spora, baik seksuil maupun aseksuil. 
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Infeksi 

Bakteri kurang penting daripada jamur dan virus sebagai penyebab tanaman. 

Bakteri tidak dapat melewati cuticula tanaman yang masih utuh, tetapi hanya 

dapat masuk tanaman lewat luka-luka atau lubang alami, seperti mulut daun. 

Sesudah masuk bakteri berkembangbiak dalam rongga-rongga antar sel dan 

mendesak sel-sel tanaman. Dengan mengeluarkan racun (toxin) dan enzym yang 

merusakkan dinding sel tanaman dan mematikan sel-sel tanaman tersebut, bakteri 

dapat berkembang lebih cepat, juga ada bakteri yang masuk dalam pembuluh 

xylem dan disebarkan secara sistemis, maupun menutup pembuluh tersebut 

sehingga transportasi air dan unsur hara terganggu. 

 

Nomenklatur 

Diantara bakteri hanya ada 5 genus yang menginfeksi tanaman yaitu : 

 Pseudomonas 

Pseudomonas berbentuk batang dengan satu atau beberapa ekor pada 

ujungnya, dalam kultur (pembiakan) murni adalah pigment kuning 

kehijauan, fluorescent, yang larut dalam air. Pseudomonas menyebabkan 

terutama nekrosis dan blight, tetapi juga penyakit layu dan benjolan. 

 Xanthomonas 

Xanthomonas berbentuk batang, biasanya dengan satu ekor. Dalam kultur 

murni adalah pigment kuning, yang tidak larut dalam air. Xanthomonas 

menyebabkan nekrosis, blight dan juga penyakit layu. 

 Erwinia 

Erwinia berbentuk batang, biasanya dengan beberapa ekor, tersebar pada 

seluruh permukaan sel. Erwinia menyebabkan nekrosis dan blight, layu, 

benjolan, dan terutama terkenal sebagai penyebab busuk basah dan busuk 

lunak. 

 Agrobacterium 

Agrobacterium berbentuk batang yang pendek, 1-4 ekor tersebar pada 

seluruh permukaan sel. Dalam kultur murni ada banyak lendir, berwarna 

putih susu yang berkilauan. Agrobacterium hidup dalam tanah, akar dan 

batang tanaman dan menyebabkan bintil atau benjolan. 
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 Corynebacterium 

Corynebacterium berbentuk batang, biasanya tidak ada ekor (pada 

Corynebacterium flaccumfaciens, Corynebacterium poinsettiae dan 

Corynebacterium tritici ada ekor). Dalam kultur murni ada butir-butir yang 

berpigment kuning, jingga, merah muda kebiruan. Corynebacterium 

menyebabkan terutama penyakit layu, tetapi juga busuk lunak kentang 

(Corynebacterium sepedonicum) dan lain-lain 

 

Gejala penyakit bakteri pada tanaman 

Gejala penyakit bakteri yang paling umum ada 4 macam : nekrosis, busuk, layu 

dan benjolan atau tumor. Empat gejala tersebut juga dapat disebabkan oleh jamur 

atau virus dan seringkali sulit untuk menentukan apa penyebabnya kecuali kalau 

pakai mikroskop. Bakteri sering memproduksikan lendir, tetapi pada cuaca kering 

itupun sulit dilihat. 

 

1. Nekrosis 

Seperti halnya dengan nekrosis yang disebabkan oleh jamur adalah dua 

macam nekrosis : yang terbatas atau bercak-bercak daun dan yang besar atau 

blight. Bentuk nekrosis juga ada banyak bersamaan dengan nekrosis yang 

disebabkan oleh jamur, tetapi ada beberapa variasi. 

 Seringkali nekrosis bakteri mulai sebagai tempat berwarna hijau 

tua seperti bekas terendam air yang membesar dan menjadi coklat 

atau hitam ketika jaringan mati. Kalau cuaca lembab nekrosis bisa 

menginfeksi tulang daun sekitarnya, sehingga terbentuk garis-garis 

nekrosis. 

 Kalau cuaca lembab tempat nekrosis mengeluarkan lendir yang 

merupakan lapisan tipis selama lembab dan kalau menjadi kering 

dapat mengental membentuk butir-butir berwarna putih susu. 

Lendir tersebut adalah bakteri yang dapat menyebarkan infeksi. 

 Bercak daun dapat dibatasi oleh tulang-tulang daun, sehingga 

bentuknya menjadi bersudut-sudut. (bahasa Inggris : angular leaf 

spot). 
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 Bercak daun dilingkari oleh bagian kuning membentuk halo, akibat 

racun yang dikeluarkan oleh bakteri. 

 Ada bercak daun kecil (1-2 mm) yang berbentuk seperti jerawat, 

menonjol keluar dari daun atau polong dan bergabus, kalau infeksi 

berat daun menguning.  Penyakit bercak daun dan blight 

disebabkan oleh Pseudomonas, Xanthomonas, dan Erwinia. 

 

2. Busuk 

Bakteri dapat menyebabkan busuk basah dan busuk kering, sering dengan 

banyak lendir. Bakteri juga menyebabkan busuk lunak (bahasa Inggris : soft 

rot), terutama pada umbi-umbian. Dinding antar sel dihancurkan oleh enzym 

bakteri, sehingga seluruh jaringan tanaman menjadi massa yang lunak seperti 

bubur, dilapisi kulit umbi yang masih keras, akhirnya seluruh umbi busuk 

karena terserang penyakit sekunder/. Penyebab utama dari busuk lunak adalah 

Erwinia. Busuk juga disebabkan Pseudomonas dan Xanthomonas. 

3. Layu 

Biasanya bakteri masuk lewat luka akar dan memperbanyak diri dalam xylem 

dan dalam jaringan parenchym yang disekitarnya. Lewat xylem bakteri juga 

tersebar kebagian lain tanaman. Bakteri menutupi xylem atau merusak xylem 

sehingga transport air dan unsur hara terganggu. Pembuluh transport berwarna 

coklat dan sering penuh lendir. Penyakit layu disebabkan oleh Pseudomonas, 

Xanthomonas, Erwinia, dan Corynebacterium. 

4. Benjolan (bahasa Inggris : gall) 

Benjolan adalah pertumbuhan abnormal yang disebabkan oleh peningkatan 

jumlah sel tanaman secara cepat, dirangsang oleh bakteri. Benjolan biasanya 

tumbuh pada batang leher akar dan akar. Paling terkenal sebagai penyebab 

benjolan adalah Agrobacterium tumefaciena yang menyerang lebih dari 100 

jenis tanaman. Lain daripada Agrobacterium juga Corynebacterium dan 

Erwinia menyebabkan benjolan. 
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BAKTERISIDA 

 

Obat untuk penyakit bakteri pada tanaman hampir tidak ada. Ada beberapa 

antibiotika , terutama streptomycine (nama dagang : Agrimycin, Agrept) yang 

dapat dipakai dengan efektif. Tetapi kalau penggunaan tidak tepat menurut aturan 

ada bahaya keracunan untuk daun tanaman (fitotoksis). Juga sering terjadi 

resistensi terhadap antibiotica. 

 

C.O.C. dan bubur Bordeaux dapat dipakai sebagai pencegahan, tetapi sering tidak 

efektif. Untuk pengobatan tanaman yang sudah kena penyakit juga tidak cocok. 

 

Desinfeksi biji sering efektif untuk mengurangi penyakit bakteri. Desinfeksi dapat 

dilakukan dengan air raksa organis, sublimat, calomel. Biji juga bisa didesinfeksi 

dengan air panas. Bibit bisa didesinfeksi dengan cara mencelupkan dalam larutan 

pestisida air raksa. Desinfeksi tanah juga mengurangi penyakit bakteri. 

 

 

VIRUS 
 

Virus terdiri atas RNA (Ribo-nucleid-acid) yang dilapisi oleh protein. Virus tidak 

dapat tumbuh atau membelah diri dan diluar sel tanaman tidak berdaya. 

Bentuknya ada tiga macam : tongkat, benang atau polyeder (kurang lebih bulat). 

Ukurannya sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mikroskop. 

 

Virus direproduksikan dalam sel tanaman. Protein dan RNA dipisahkan dulu. 

RNA direproduksikan dalam inti sel, mirip dengan reproduksi chromosom. 

Protein disusun dalam robosom sesuai dengan informasi dari RNA dari virus. 

Kemudian RNA baru dan protein baru digabungkan kembali. Maka virus 

direproduksikan dalam sel tanaman, dengan tenaga dan unsur yang disediakan 

oleh tanaman, tetapi sesuai dengan informasi dari RNA dari virus. 
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Nomenklatur 

Sistem memberi nama kepada virus belum begitu teratur seperti pada jamur dan 

bakteri. Kebanyakan virus disebut dengan nama yang mencantumkan nama 

tanaman inang yang utama (atau yang pertama ditemukan) dan gejala yang utama 

(atau yang pertama ditemukan). Biasanya pakai bahasa Inggris dan sering 

disingkat. 

Contoh : TMV : Tobacco Mosaic Virus 

    GSV  : Grassy Stunt Virus (kerdil rumput padi) 

    GRV  : Groundnut Rosette Virus 

Kesulitan dengan cara ini adalah bahwa virus yang bersangkutan juga menyerang 

tanaman yang lain daripada yang disebut dalam namanya, dengan gejala lain 

daripada yang disebut. 

 

Juga diberi nama kepada virus dengan sistem menyebut nama tanaman dalam 

bahasa Inggris atau Latin, diikuti dengan nomor atau huruf.  

Contoh : Celery Virus I 

    Nicotiana Virus II 

    Potato Virus A 

   

Untuk sejumlah virus nama daerah asli menjadi nama yang paling banyak dipakai 

; 

contoh : Tristoza (jeruk) 

   Tungro (padi) 

   Fiji Disease (tebu) 

 

Virus yang sama tidak selalu menyebabkan gejala yang sama pada tanaman yang 

sama. Juga intensitas serangan berbeda-beda. Kalau ada perbedaan sifat pada 

virus yang sama itu disebut Strain yang lain. 

 

Infeksi 

Virus masuk ke dalam sel tanaman lewat luka kecil. Sesudah diperbanyak virus 

disebarkan ke sel-sel sekitarnya. Virus yang sistemis disebarkan lewat floem dan 

kadang-kadang lewat xylem dengan kecepatan maksimal 1-2 cm / menit tetapi 
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biasanya lebih lambat. Penyakit virus dapat ditularkan ke tanaman yang lain 

dengan cara-cara sebagai berikut : 

 

a) mekanis 

Air dari tanaman yang sakit masuk ke dalam tanaman yang sehat. Untuk bisa 

masuk harus ada luka yang kecil, tetapi secara alami luka seperti itu mudah 

terjadi akibat serangga, jamur, kontak dengan daun yang lain, angin, alat-alat 

pertanian d.l.l. 

b) sambungan dan okulasi 

Entris atau mata yang mengandung virus dapat menularkannya ke batang 

bawah, kalau virus tersebut sistemis. 

c) stek dan umbi 

Bibit yang diperoleh secara vegetatif dan yang berasal dari tanaman yang sakit 

menularkan penyakit secara besar-besaran. 

d) biji 

90% dari jenis virus yang sekarang kita kenal tidak masuk biji dan jenis virus 

yang mampu untuk masuk ke dalam biji biasanya hanya menginfeksi 

persentasi kecil dari biji saja; maka pada umumnya biji bebas virus. Virus 

yang ditularkan lewat biji biasanya ada di dalam biji, tetapi juga ada yang 

tertempel pada kulit biji. Walaupun jumlah biji yang kena virus tidak besar, 

tanaman yang tumbuh dari biji tersebut merupakan sumber infeksi di lapangan 

yang secara mekanis dapat menularkan virus dengan cepat. 

e) Vektor 

Banyak virus ditularkan secara khusus oleh vektor dan tidak bisa ditularkan 

lewat cara-cara yang disebut di atas. Juga ada yang ditularkan lewat cara-cara 

yang disebut di atas. Juga ada yang ditularkan vektor dan cara lain. Sebagai 

vektor dapat berfungsi hampir semua ordo serangga, tetapi kebanyakan vektor 

adalah serangga dari ordo Hemiptera, terutama kutu daun, wereng, dan lalat 

putih. Trips dan tungau juga terkenal. Ada nematoda yang merupakan vektor, 

terutama Xiphinema, Longidorus, dan Trichodorus. Ada serangga yang 

merupakan vektor untuk beberapa virus saja. Ada virus yang hanya dapat 

ditularkan oleh satu vektor dan ada yang dapat ditularkan oleh beberapa 

vektor. Vektor dibagikan menjadi dua golongan : 
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 non persistent 

Vektor ini dapat menularkan virus langsung sesudah mengisapnya dari sel 

epidermis pada tanaman yang sakit. Tetapi dalam waktu yang singkat 

vektor kehabisan bibit penyakit dan harus mengisapnya lagi dari tanaman 

yang sakit. Biasanya hanya dapat menularkan virus ke satu tanaman saja. 

 persistent 

Vektor ini harus mengisap air tanaman sakit dari ploem, selama waktu 

yang agak lama, minimal 10 menit, biasanya lebih lama, sampai beberapa 

jam. Sesudah itu vektor belum dapat menularkan virus secara langsung, 

tetapi virus harus diproseskan dulu di dalam tubuh serangga. Waktu 

inkubasi ini bisa satu jam sampai beberapa hari. Baru sesudah itu virus 

dapat ditularkan oleh vektor dan itu selama waktu yang panjang, sering 

seumur hidup, bahkan ada yang keturunannya masih membawa virusnya. 

Kalau virus diperbanyak dalam tubuh vektor itu disebut propagatif, kalau 

tidak diperbanyak itu disebut sirkulatip. 

 

Kerugian dan gejala pada tanaman 

Virus dalam sel tanaman menyebabkan berbagai macam kerugian : 

 mengambil unsur-unsur dari sel tanaman, terutama zat nitrogen (virus 

sendiri terdiri dari ± 16% N) 

 memakai tenaga (energi) yang ada dalam sel untuk sintese virus dengan 

demikian mengganggu aktivitas sel dalam proses pembentukan bahan sel 

tanaman. 

 mengganggu chromosom yang mempunyai strukutur yang hampir sama 

dengan virus. 

 

Gejala-gejala penyakit virus pada tanaman : 

a) perubahan warna a.l. 

 chlorosis seluruh daun menguning 

 titik-titik kuning (bahasa Inggris : mottling)  

  chlorosis dengan batas yang jelas 

 chlorosis berbentuk cincin, biasanya dengan titik kuning dipusatnya 

  (bahasa Inggris ringspot) 
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 chlorosis berbentuk garis (bahasa Inggris : chlorotic streak) : 

  pada tanaman monocotyledon 

 mosaik : chlorosis dengan batas yang tidak jelas 

 tulang daun menguning (bahasa Inggris : veinclearing) 

 daun bunga menjadi hijau 

 daun bunga warnanya pecah, warnanya menjadi bermacam-macam 

 daun menjadi hijau tua 

 daun menjadi hijau tua dekat dengan tulang-tulang 

  (bahasa Inggris : vein-banding) 

b) nekrosis 

 nekrosis lokal : bercak-bercak daun. 

 nekrosis tulang daun 

 nekrosis floem : karbohidrat tidak dapat diangkat lagi dan tertumpuk 

di dalam daun, sehingga daun menjadi keras dan berbunyi gemertak 

kalau digosok. 

 nekrosis berbentuk cincin (bahasa Inggris : netrotic ring spot) 

 nekrosis berbentuk garis (bahasa Inggris : netrotic streak) 

 nekrosis pucuk (bahasa Inggris : top nekrosis) : kematian pucuk dan 

ranting 

c) salah bentuk 

 kerdil (bahasa Inggris : dwarf, stunting) 

 daun keriting (bahasa Inggris : crinkle), pinggir daun menggulung ke 

atas atau ke bawah (penyakit krupuk). 

 helai daun sempit dan hilang, sehingga hanya tinggal tulang daun saja 

 tumor (bahasa Inggris :gall) 

 sapu setan (bahasa Inggris : witches broom) : ruas batang terlalu 

pendek dan kuncup banyak yang tumbuh, menjadi batang-batang kecil 

tumbuh kompak. 

 roset : tunas batang sangat pendek, semua cabang dan daun tumbuh 

pada ketinggian yang sama, dekat tanah. 

 pembentukan getah (bahasa Inggris : gum), yang keluar dari kulit 

pohon. 
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 layu 

 daun gugur  

 buah kecil, bentuknya salah, kulitnya kasar, rasanya kurang enak 

 

Kecuali gejala-gejala yang disebutkan diatas masih ada gejala-gejala yang lain, 

kadang-kadang sifatnya aneh sekali walaupun tanaman mengalami rugi besar 

akibat serangan virus, jarang sekali tanaman mati akibat serangan virus. Juga ada 

tanaman yang mengandung virus tetapi tidak menunjukkan gejala apapun. 

Penyakit seperti ini disebut latent (tersembunyi). Penyakit dapat ditularkan 

kepada tanaman yang lain. 

 

Organisme seperti mycoplasma 

 

Lain daripada virus tetapi juga ada banyak bersamaan adalah organisme seperti 

mycoplasma (mycoplasma-like organism). Makhluk ini mempunyai sel dan 

selaput sel, tetapi tidak ada dinding sel. Karena makhluk ini mempunyai sel 

sendiri itu dapat hidup diluar sel tanaman. Tetapi ukuran organisme itu kurang 

lebih sama dengan ukuran virus dan juga ditularkan oleh sikadellida. Organisme 

ini menyebabkan a.l. : chlorosis, kerdil, keriting, roset, sapu setan. 

Citrus Vein-Phloem Degeneration (CVPD) adalah salah satu contohnya. 

 

Pemberantasan Penyakit Virus 

 

Penyakit virus harus dicegah dan dibrantas menurut petunjuk umum yang disebut 

pada hal. 106. Obat kimiawi untuk membrantas virus pada tanaman belum ada. 

Kalau virus disebarkan oleh vektor, vektor dapat dibrantas dengan insektisida 

yang cocok. Virus dapat dinon-aktifkan dengan air yang panas ump. bibit tebu 

didesinfeksi dengan direndam dalam air 50ºC selama 2 jam. Organisme seperti 

mycoplasma dapat dibrantas dengan Oxytetracycline (terramycine). Penyakit 

CVPD pada jeruk dapat diobati dengan memasukkan Oxytetracycline ke dalam 

batang melalui infus. 
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PETUNJUK UMUM UNTUK MEMBERANTAS PENYAKIT 

 

Untuk mencegah penyakit menular harus memperhatikan hal-hal yang disebut 

dibawah ini. Itu teristimewa penting pada penyakit yang tidak dapat dibrantas 

secara kimiawi seperti penyakit virus dan kebanyakan penyakit bakteri. 

 

 Tanaman sakit harus dicabut dan dibakar 

 Harus memilih bibit unggul yang tahan penyakit (resistent) 

 Tidak boleh menanam bibit yang sudah kena penyakit (stek, mata 

tempel, dsb) 

 Rotasi tanaman 

 Harus pakai alat yang bersih 

 Desinfeksi alat-alat dapat dilakukan dengan : 

 air mendidih 

 alkohol 

 kaliumpermanganat (3,25 gram per liter air) 

 trimatriumorthosulfat 3% 

 formaline 10% (selama 10 detik) 

 sublimat 0,2% (selama 10 detik)  

 Memelihara tanaman dengan sebaik mungkin : menanam dalam 

musim dan iklim yang cocok, pada tempat yang memadai, cukup 

air, cukup pupuk (kalium penting untuk mencegah penyakit). 

Tanaman yang kuat lebih tahan terhadap penyakit. 

 

 

-Ir. AGUS DHARMAWAN- 

 DKP3 – KOTA CIREBON 
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