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Pendahuluan 
 Ada istilah bahasa Madura “mon tak nanem bekko tak lakke” artinya kalau 

tidak menanam tembakau tidak laki. Tapi bukan berarti asal tanam tembakau. 

Memang petani tembakau probolinggo kalau sudah musim tanam tembakau tiba bisa 

dipastikan akan tanam tembakau. Perlu diingat jangan asal tanam, tapi bagaimana 

agar tanam tembakau bisa menghasilkan dengan memuaskan. 

Untuk bisa meningkatkan pendapatan petani tembakau, para petani 

dianjurkan melaksakan intensifikasi dengan penerapan langkah-langkah sesuai 

prinsip PHT. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan intensifikasi adalah 

masalah proteksi tanaman atau perlindungan tanaman dari hama penyakit sejak dini. 

Pada tanaman tembakau, masalah proteksi sangat penting sekali khususnya 

saat pembibitan. Hama dan penyakit cukup banyak dan perlu penanganan yang 

sungguh-sungguh. Dalam hal pengendalian hama sampai saat ini boleh dikatakan 

dapat diatasi, namun dalam hal penyakit, masih saja mengalami banyak kesulitan. 

Tidak jarang gagalnya produksi tembakau disebabkan oleh serangan penyakit, 

seperti yang disebabkan oleh cendawan / jamur, bakteri, dan virus. Dalam 

menghadapi penyakit pada pembibitan tembakau yang penting disini adalah bukan 

tindakan pemberantasan, namun tindakan pencegahan. Tindakan pemberantasan 

sampai saat ini hampir tidak pernah berhasil. 

 Penyebab kerugian sekitar 20 % dari produksi tembakau berasal dari 

pemilihan bibit tembakau yang kurang baik. Salah satu penyakit utama di pembibitan 

adalah “londot” atau bahasa ilmiahnya Phytium ultimum golongan jamur yang mudah 

sekali menyerang pembibitan tanaman tembakau. Tak jarang petani tembakau 

memperdulikan kesehatan bibit tembakau. Perlu diingat keberhasilan tanaman 

tembakau salah satunya adalah memilih bibit yang sehat bebas serangan penyakit. 

Salah satu cara mencegah serangan “londot” yaitu dengan membuat pembibtan 

system pottray. 

 



Mengenal Penyakit Londot (Phytium ultimum) 

Londot atau rebah semai biasanya menyerang pangkal batang akibatnya 

batang akan membusuk sehingga layu dan terkulai lemas. Infeksi terjadi pada akar 

atau pangkal batang, kadang-kadang perakaran yang muda juga terserang sehingga 

membusuk, bila menyerang daun, maka daun menjadi busuk basah. Akar tanaman 

yang terinfeksi berwarna coklat muda dan berair. 

Gejala penyakit di pembibitan tergantung pada umur bibit. Pada pembibitan 

yang berumur beberapa minggu, bibit layu dan menjadi kering secara mendadak. 

Satu hal yang sangat jelas adalah penyebaran penyakit yang sangat tidak teratur di 

bedengan, bibit tidak mati bersama-sama dan persemaian tampak seperti 

diperjarang. Ini akan berlangsung terus sehingga bibit semua menjadi mati. 

Apabila diteliti lebih lanjut, bagian batang tembakau dalam tanah terlihat membusuk. 

Sedangkan pada tanaman yang baru dipindah ke lapangan penyakit londot ini 

menyerang akar yang menyebabkan tanaman layu. 

Penyebaran penyakit ini sangat dipengaruhi oleh kelembaban yang tinggi dan 

penerimaan cahaya sinar matahari yang kurang baik di pembibitan. Perkembangan 

penyakit ini juga dibantu oleh kerapatan bibit dan embun yang banyak terjadi di 

waktu malam. 

Sumber penyakit pada umumnya terdapat di dalam tanah yang dipergunakan 

atau terikut oleh aliran air hujan dan sebagainya. Kerugian akibat penyakit ini sulit 

dihitung secara kwantitiatif karena kebanyakan menyerang pada masa stadium bibit. 

Sehingga bila dijumpai ada gejala serangan penyakit londot pada tembakau atau 

bibit terlihat sakit, maka langsung dimusnahkan. Biasanya petani selalu 

mempersiapkan jumlah bibit lebih banyak untuk mengantisipasi kekurangan bibit. 

Upaya pencegahan agar tidak terjadi serangan londot seperti : 1). Memilih 

benih yang sehat dari induk tembakau yang diperoleh dengan cara memilih tanaman 

tembakau di areal yang sevarietas, tanaman bagus dan sehat bebas hama penyakit, 

mengkrodong bunga tembakau agar tidak terjadi perkawinan silang dan daun tidak 

boleh diambil karena akan mengganggu proses pengisian benih. 2). Pemberian 

jamur antagonis seperti Trichoderma sp atau Gliocladium sp karena jamur ini mampu 

menekan perkembangan penyakit londot. 3). Menyebar benih di persemaian jangan 

terlalu rapat agar tidak memicu perkembangan penyakit londot, karena londot akan 

cepat berkembang pada kondisi yang lembab dan bersuhu rendah. 



Bila sudah terjadi serangan penyakit londot di pembibitan sebaiknya langkah-

langkah pengendalian yang harus dilakukan adalah 1). Sanitasi bibit yang ketat, bibit 

yang sakit harus dicabut dandibuang untuk menghindari penularan lebih lanjut, juga 

di sarankan agar bibit disekitar serangan londot tidak digunakan karena dikwatirkan 

juga terjangkit londot  2). Mengurangi jumlah bibit yang tertanam terlalu rapat agar 

kondisi tanah tidak basah dan tidak lembab. 3). Lakukan pendangiran agar ruang 

pori tanah terbuka sehingga sinar matahari bisa masuk dan sirkulasi udara di dalam 

tanah bisa terjadi.  

 

Sistem Pottray dalam Pembibitan Tembakau 
Pembibitan merupakan salah satu proses yang harus kita kerjakan jika kita 

ingin melakukan aktifitas budidaya tanaman. Dalam proses menanam tanaman 

sebenarnya ada 2 cara yang bisa kita lakukan diantaranya ditanam secara langsung 

dengan benih dimasukan ke lubang tanam yang ada di lahan atau melalui 

pembibitan terlebih dahulu sebelum pindah tanam ke lahan. Dari ke 2 cara ini 

tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, namun pada 

pembahasan kali ini kita akan fokus dalam pembibitan dengan menggunakan 

pottray/tray semay/tray pembibitan sebagai alat bantu dalam proses pembibitan 

tanaman. 

Pembibitan sistem pottrayadalah menumbuhkan bibit tembakau pada media 

bibit yang diletakkan pada pottrayyang terbuat dari bahan plastik.Pottray yang 

beredar di lapangan memiliki beberapa model, diantaranya model traysemai bulat 

diameternya/berbentuk tabung, untuk model lainnya yang umum adalah model kotak, 

sedangkang tipe yang bisa anda pilih, diantaranya tipe 48, 72, 98, 100, 105, 128, 200 

dan 288. Tipe ini mempunyai maksud, dalam 1 pcs/lembar pottray memiliki lubang 

tanam sesuai dengan tipenya, misalnya tipe 128, berarti dalam 1 lembar pottray 

memiliki 128 lubang tanam. Sedangkan dari bentuk lubang tanamnya ada yang 

berbentuk kotak dan ada yang berbentuk tabung. 

Pottray (seedling tray) adalah tatakan berbahan dasar plastik yang biasa 

digunakan sebagai wadah penanaman sehingga biji bisa membentuk akar sendiri 

sebelum ditanam dilokasi akhir.  Penggunaan pottray ini memiliki banyak keuntungan 

dibandingkan dengan metode penyemaian tradisional/ konvensional. Beberapa 

keuntungan penggunaan pottray ini adalah: 



1. Menghemat tenaga kerja karena waktu untuk menyemai dan memindahkan 

tanaman menjadi lebih sedikit 

2. Akar bibit tanaman tumbuh secara rapi dan teratur mengarah kebawah. 

3. Benih mudah dilepaskan dari tray semai tanpa merusak bibit. 

4. Memaksimalkan pemakaian lahan dan mudah dipindahkan tanpa resiko 

merusak tanaman. 

5. Meminimalkan resiko dan mencegah tanaman terinjak atau terjatuh. 

6. Dapat digunakan berulang kali sehingga mengurangi biaya produksi. 

7. Mudah dalam menghitung bibit yang akan ditanam 
8. Tidak memakan media semai yang banyak, dalam hal ini pupuk organik 

maupun campuran tanah dengan pupuk organik. 
9. Mudah dalam pengangkutan, anda bisa membayangkan sendiri jika dalam 1 

lembar pot tray berisi 200 lubang, dan bandingkan dengan anda membawa 

bibit yang menggunakan polybag. Tentu anda akan sangat dimudahkan 

dengan menggunakan pot tray, para pekerja yang menanam pun diberi 

kemudahan yang lebih. 
 
Manfaat sistem pottray dalam mencegah penyakit londot di pembibitan 
tembakau 
 Dalam sistem pottray di pembibitan tembakau sangat berbeda dengan cara 

konvensional (bedengan) di lahan. Yang terjadi di lapangan umumnya petani yang 

melalukan pembibitan secara konvensional lebih rapat dalam menebar benih dengan 

harapan lebih untung karena akan lebih banyak bibit yang dihasilkan dengan media 

yang terbatas. Tapi hal ini akan berdampak pada kerusakan bibit seperti terjadinya 

penyakit londot karena efek terlalu rapat kurang sinar matahari dan kelembaban 

yang tinggi sehingga muncul penyakit busuk layu. Selain itu juga bibit akan tampak 

kurus dan kecil karena persaingan nutrisi dalam media tanam. 

 Sistem pottray memberikan manfaat lebih dari itu salah satunya media tanam 

adalah tunggal yang artinya setian bibit tembakau punya ruang tersendiri dan media 

sendiri sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun perebutan nutrisi, juga pottrray 

semai menghasilkan benih tanaman yang lebih sehat, kokoh dan kuat vigornya 

sehingga mengurangi resiko mati saat pindah tanam. Saat pemindahan bibit ke 

lahan, tenaga kerja akan dimudah sehingga bisa bekerja secara cepat, dan yang 

paling penting adalah menekan tingkat kerusakan tanaman yang lebih kecil dengan 



penggunaan tray semai sebagai alat bantu atau sebagai alat pendukung dalam 

persemaian bibit dalam pembibitan tanaman. 

Berikut perbedaan pembibitan tembakau dengan sistem konvensional dan 

sistem pottray 

Sistem Konvesional Sistem Pottray 

 

 

 

 

 

 

 

- Terlalu rapat mudah terserang 

penyakit londot 

- Ukuran tidak seragam 

- Sulit mengitung jumlah tersedianya 

bibit 

- Pemantauan lebih sulit umumnya 

dilakukan di ladang 

 

 

 

 

 

 

 

- Tertata rapi lebih sehat 

 

- Ukuran seragam 

- Jumlah mudah dihitung sesuai 

dengan tray 

- Pemantauan lebih mudah karena 

bisa di lakukan di halaman rumah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Perakaran sedikit, kurang kuat 

- Media tanam tidak ikut dalam 

cengraman akar saat di cabut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Perakaran banyak, kokoh dan kuat 

- Media tanam ikut dalam perakaran 

saat dicabut 
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- Bibit mudah stres 

- Mudah layu saat pindah ke lahan 

- Bibit tidak stres 

- Tetap segar saat pindah ke lahan 
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