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OPT baru:
• Bbb/Burkholderia glumae
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DI LAHAN KITA
sawah adalah ekosistem yang stabil 
sehingga normalnya cukup resisten 
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luar semacam opt dan iklim.
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PHT biointensif
Sawah adalah ekosistem yang stabil dengan keragaman hayati tinggi sehingga dalam kondisi normal 
keberadaan hama/penyakit tidak akan merugikan. Strategi PHT padi adalah mempertahankan kestabilan 
tersebut dengan mengintensifkan fungsi hayati dan meminimalkan intervensi tindakan.   

Tindakan umum untuk menguatkan KETAHANAN EKOLOGIS pertanaman padi sawah

• Pengembalian jerami ke sawah dengan penambahan sedikit pupuk kandang (300-500 kg/ha) untuk 
menghidupkan jaring-jaring makanan sehingga mempercepat kedatangan musuh alami.

• “Imunisasi tanaman”/penguatan ketahanan tanaman sejak benih dengan PGPR (perendaman) dan 
cendawan endofit (pemeraman).

• Pemupukan berimbang sehingga tanaman dalam kondisi paling fit/sehat (perlu dijabarkan sesuai kondisi 
kesuburan lahan).

• Tidak menggenangi sawah terus menerus karena kondisi sedikit udara di dalam tanah akan memutus 
jaring-jaring makanan.

• Tidak menyemprot pematang dengan herbisida karena pematang sumber utama keragaman hayati sawah. 
Pematang sebaiknya dirapikan saja dan jangan terlalu bersih/gundul.



Tindakan khusus sesuai dengan potensi serangan hama/penyakit setempat 
berdasarkan pengalaman musim-musim sebelumnya

Wereng coklat

• Penyemprotan tanaman dengan agens hayati Hirsutella, Beauveria, 
atau Lecanicillium dengan mutu terpercaya. 

• Pengamatan ketat di pesemaian dan selama 3 minggu pertama 
setelah tanam. Bila ditemukan nimfa instar awal, segera disemprot 
dengan insektisida berbahan aktif buprofezin dan sekali-kalipun tidak 
boleh mengaplikasikan segala jenis pestisida (semprot maupun 
tabur) selain pada kondisi di atas.

• Pemberian pupuk N dihentikan bila gejala terlanjur nampak di 
pertanaman (padi ambles). Sawah sedapat mungkin dikeringkan. 
Pupuk NPK bisa ditambahkan sebagai kompensasi pertumbuhan bila 
wereng telah terkendali.

• Bila muncul gejala virus kerdil rumput/kerdil hampa yang ditularkan 
wereng, tanaman bergejala segera dicabut dan dibenamkan agar tidak 
menjadi sumber penyakit. Tanaman pengganti dapat diambil dari 
pecahan rumpun yang sehat. 



Tindakan khusus sesuai dengan potensi serangan hama/penyakit setempat 
berdasarkan pengalaman musim-musim sebelumnya

Penggerek batang padi
• Pengamatan di pesemaian dan jangan sampai telur penggerek 

menetas. Kelompok telur di pesemaian dikumpulkan dalam 
bumbung/botol parasitoid. Usaha ini akan lebih efektif bila 
dilakukan dalam bentuk gerakan dalam skala cukup luas.

• Insektisida tidak efektif karena telur dan larva penggerek 
relatif tahan.

• Di daerah rawan penggerek batang, pemeraman benih 
dengan endofit sangat dianjurkan.



Tindakan khusus sesuai dengan potensi serangan hama/penyakit setempat 
berdasarkan pengalaman musim-musim sebelumnya

Penyakit Blas
• Pengamatan gejala blas daun perlu supaya tidak terserang 

blas malai/penyakit potong leher. Waspada terutama bila 
tanaman mengalami kekeringan/pengairan terlambat 

• Penyemprotan teh kompos (bisa berupa ekstrak pupuk 
kandang matang, Pupuk Organik Cair, atau yang diperkaya 
dengan mikroba) seminggu sekali

• Tidak melakukannya bersama dengan aplikasi fungisida, 
prinsipnya racun tidak boleh bertemu nyawa



Tindakan khusus sesuai dengan potensi serangan hama/penyakit setempat 
berdasarkan pengalaman musim-musim sebelumnya

Kresek
• “Hot water treatment” pada benih bisa dilakukan sebelum 

perlakuan PGPR dan endofit bila dikhawatirkan benih yang 
digunakan mengandung patogen.

• Penyemprotan teh kompos atau Paenibacillus seminggu sekali

• Tidak melakukannya bersama dengan aplikasi pestisida, 
prinsipnya racun tidak boleh bertemu nyawa



Tindakan khusus sesuai dengan potensi serangan hama/penyakit setempat 
berdasarkan pengalaman musim-musim sebelumnya

Tikus
• Disisakan untuk bahan diskusi 


