
Pengendalian Hama dan Penyakit Bawang Merah menggunakan Net dari 
Jala 

Masalah utama dalam usatani bawang merah di Indonesia ialah serangan organisme pengganggu 
tumbuhan (OPT) yang sangat merugikan. Kehilangan hasil karena serangan OPT pada bawang merah 
berkisar antara 20–100% dengan potensi kerugian secara ekonomi rerata nasional mencapai 138,4 
milyar rupiah/ tahun (Udiarto et al 2005). 

Pada umumnya, petani mengandalkan pestisida untuk mengatasi OPT dengan interval pendek dan 
dosis tinggi serta pencampuran pestisida tanpa memperhatikan kompatibilitasnya. Hal ini 
menyebabkan masalah OPT semakin rumit sehingga petani semakin tidak rasional dalam 
menggunakan pestisida. 

Kondisi Pengendalian Saat Ini 

Pola tanam yang umum dikerjakan oleh petani bawang merah terutama di lahan irigasi, adalah padi–
bawang merah–bawang merah–bawang merah atau padi– bawang merah–cabai merah–bawang 
merah. Padi ditanam pada musim hujan. Waktu yang dipilih untuk merotasi tanah dengan tanaman 
padi tidak serentak. Sejak akhir musim penghujan sampai dengan pertengahan musim penghujan 
berikutnya petani menanam bawang merah pada lahannya atau kadang-kadang di sela dengan 
tanaman jagung. Pola tanam demikian merupakan pola tanam yang tidak memutus siklus hidup 
hama S. exigua. Keadaan ini menyebabkan tersedianya semua stadia pertumbuhan bawang merah 
serta tersedianya inokulum S. exigua dalam areal yang luas di lapangan. 

Penggunaan insektisida untuk mengendalikan hama S. exigua masih menjadi andalan utama para 
petani, sehingga insektisida menjadi jaminan utama untuk keberhasilan usahatani. Volume larutan 
insektisida yang digunakan pada setiap aplikasi berkisar 550–1.500 l/ha. Petani melakukan 
penyemprotan secara berkala 3–4 hari sekali, sehingga dalam satu musim tanam melakukan 
penyemprotan 15–20 kali bahkan pada musim tanam bulan Agustus interval penyemprotan 
meningkat menjadi 1–2 hari sekali, sehingga dalam satu musim tanam dapat mencapai 50 kali 
aplikasi insektisida. 

Penggunaan net dari jala 

Penggunaan net dari jala dapat mengurangi bahkan tanpa menggunakan insektisida kimia, sehingga 
efek negatif penggunaan insektisida juga dapat ditiadakan. Net jala dapat diterapkan pada luasan 
pertanaman yang sempit maupun yang luas namun pada umumnya ukuran kerodong yang 
diterapkan oleh petani per unit antara 500 m2 sampai 2000 m2 seperti pada Gambar 12. 
Keberhasilan pengendalian hama ulat dengan menggunakan net jala ini dapat mencapai 100% dan 
bawang merah dapat dipanen dengan hasil optimal (Baswarsiati et al 2012). 

Net jala (kelambu) per hektar terdiri dari bambu dengan panjang 175 cm, sebanyak 650 batang. Tali 
nilon dengan ukuran lubang 3 mm sebanyak 45 kg. Net dari nilon (untuk jala ikan) dengan lebar 2 m 
dan panjang 5.500 m. Pasak bambu sebanyak 1.200 batang dan bambu penjepit 2 cm x 5 m, 
sebanyak 125 batang. 

Adapun cara pemasangan net jala (kelambu) yaitu seminggu sebelum tanam dilakukan pemasangan 
tiang bambu (setinggi 150 cm dari atas tanah) dan tali plastik sebagai penyangga kelambu. 
Pemasangan net tidak terlalu tinggi dari permukaan tanah agar terhindar dari serangan angin 
Gending yang sering melanda di Probolinggo. Jarak antar tiang bambu 4–5 m (sejumlah 650 
tiang/ha). Di bagian tepi lahan, tiang dipasang dalam posisi miring. Dilanjutkan dengan pemasangan 
dan penjepitan kelambu 1–3 hari setelah tanam. Penjepitan kelambu dilakukan sekeliling lahan 
dengan cara menggulung tepian kelambu dan dijepit dengan pasak di tanah. 



Secara ekologis net jala dapat membantu memperbaiki lingkungan tumbuh bawang merah pada saat 
musim kemarau (saat tanam bulan Agustus). Pada saat tanam tersebut udara panas dan kering, 
dengan temperatur udara >30 °C. Pada kondisi udara yang panas dan kering daun bawang merah 
dapat mengalami respirasi yang tinggi. Keadaan ini menyebabkan tanaman menjadi lemas, dan 
lemah. Penggunaan net jala secara fisik juga dapat mengurangi intensitas sinar matahari hingga 20 
persen dan respirasi tanaman sehingga pertumbuhan tanaman bawang merah dapat berlangsung 
dengan normal dan dapat menghasilkan umbi dengan baik. 

Inovasi teknologi budidaya bawang merah yang diaplikasikan petani Probolinggo dengan 
pendamping BPTP Jawa Timur dan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo di antaranya: 
penggunaan varietas Biru Lancor, pengendalian hama dan penyakit sesuai konsep PHT, penggunaan 
"net" atau kelambu untuk pengendalian hama Spodoptera exigua, pemupukan spesifik lokasi dan 
penanganan pasca panen yang tepat. 
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