
 

 

Gulma Ageratum conyzoides Pesaing 
Tanaman Tembakau 

 
Oleh : Ika Ratmawati, SP 

POPT Perkebunan 
 

 
Pendahuluan 
 

Keberhasilan produksi tanaman tembakau ditentukan oleh berbagai faktor, 

sebagian dari faktor tersebut diantaranya adalah adanya gangguan biotik seperti 

adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Yang termasuk ke dalam OPT 

adalah hama, penyakit dan gulma.   

Salah satu gulma yang ada di tanaman tembakau adalah Ageratum 

conyzoides  (wedusan = Jawa). Gulma didefinisikan sebagai tumbuhan yang 

kehadirannya pada lahan pertanian dapat menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh 

tanaman produksi dan tumbuh di tempat yang tidak dikehendaki. 

Gulma memiliki ciri khas diantaranya adalah pertumbuhannya cepat, 

mempunyai daya saing yang kuat dalam memperebutkan faktor-faktor kebutuhan 

hidupnya, mempunyai toleransi yang besar terhadap kondisi lingkungan yang 

ekstrem, mempunyai daya berkembang biak yang besar secara vegetatif atau 

generatif, alat perkembangbiakannya mudah tersebar melalui angin, air, maupun 

binatang, dan bijinya mempunyai sifat dormansi yang memungkinkannya untuk 

bertahan hidup dalam kondisi yang kurang menguntungkan. 

Wedusan / Babadaotan (Ageratum conyzoides L) mempunyai ciri-ciri sebagai berkut: 

1. Akar : babadotan mempunyai akar tunggang atau disebut dikotil 

2. Batang : batang babadotan berbentuk bulat, tegak, mempunyai cabang dan 

berbulu diseluruh batangnya. 

3. Daun : mempunyai daun lebar dengan ujungnya yang lancip serta bergerigi, 

4. Bunga : bunga babadotan berwarna putih, biru muda dan keunguan, memnyai 

mahkota sepeti lonceng dengan diameter 5 sampai 15 mm dan berkelompok 

biasanya satu kelompok bisa mencapai 30 buah bunga. 

 
 



 

 

Klasifikasi Ageratum conyzoides (Wedusan) 

Menurut Plantamor (2012), Ageratum conyzoides  dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

     Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

         Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

             Kelas : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

                 Sub Kelas : Asteridae 

                     Ordo : Asterales 

                         Famili : Asteraceae  

                             Genus : Ageratum 

                                 Spesies : Ageratum conyzoides L 

 

 
Gambar 1. Gulma wedusan (Ageratum conyzoides) 

Sumber : Ratmawati, 2019 
 
 

  Kerugian adanya gulma di pertanaman tembakau 

Kerugian akibat gulma dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 

jenis gulma, lamanya terjadi persaingan, sifat dan umur tanaman pokok, serta faktor 

lingkungan khususnya kesuburan tanah dan curah hujan. Kerugian yang dapat 



 

 

ditimbulkan oleh adanya gulma di pertanaman tembakau antara lain disebabkan 

karena : 

1. Ageratum conyzoides (Wedusan) sebagai inang alternatif dari serangga 

Bemisia tabaci (vektor penyakit krupuk), tempat hidup bagi hama yang menyerang 

tembakau (ulat, belalang, Thrips, maupun kutu putih). Gulma bisa menjadi tempat 

persembunyian dari spora Cercospora nicotianae (patogen penyakit patik) maupun 

spora Alternaria alternata (patogen penyakit karat) 

2. Terjadi persaingan antara tanaman tembakau sehingga mengurangi 

kemampuan berproduksi yaitu persaingan dalam pengambilan air, unsur-unsur hara 

dari tanah, cahaya serta tempat hidup. Besar kecilnya persaingan atau tinggi 

rendahnya hambatan terhadap pertumbuhan atau hasil tanaman pokok jika dilihat 

dari segi gulmanya dipengaruhi oleh : 

 Kerapatan gulma, semakin rapat gulmanya maka persaingan semakin hebat 

 Macam gulmanya 

 Saat kemunculan gulmanya, semakin awal saat kemunculan gulma maka 

persaingan semakin hebat 

 Kecepatan tumbuh gulma 

 Lama keberadaan gulma 

 Habitus gulma, semakin tinggi dan rimbun gulma maka persaingan semakin 

hebat 

 Jalur fotosintesis gulma (C3 atau C4) 

 Allelopati gulma yang mengeluarkan racun seperti alang-alang (Imperata 

cylinarica), grinting (Cynodon dactylon), teki (Cyperus rotundus), Agropyron 

intermedium, Salvia lenocophyela dan lain-lain. 

3. Gangguan kelancaran pekerjaan petani (penanaman, pemupukan). 

4. Kenaikan biaya produksi tembakau (untuk perlindungan tanaman, pengolahan 

tanah). 

 

 

Pengendalian secara mekanis gulma di tanaman tembakau 
Pengolahan tanah dilaksanakan secara berulang dengan traktor, penyiangan 

gulma secara manual dengan alat / cangkul (”kesrik”) dan alat potong rumput.  

A.        Pengendalian gulma sebelum ada tanaman tembakau 



 

 

Pengendalian gulma sebelum ada tanaman tembakau dilakukan melalui 

pengolahan tanah menggunakan traktor. Pengolahan tanah secara berulang 

menggunakan traktor dilakukan dengan pertimbangan untuk menggemburkan tanah 

kembali setelah mendapat hujan terus menerus, karena setelah terkena hujan terus 

menerus tanah menjadi ”pathet” dan ditumbuhi gulma yang sangat hebat sehingga 

sangat menyulitkan untuk membuat lubang tanam dan bertujuan untuk 

mengendalikan gulma secara cepat. Untuk mempersiapkan lahan siap tanam, 

setelah dilakukan pembajakan lahan dibentuk gulud-gulud untuk media tanam 

tembakau. 

Pengendalian dengan pengolahan tanah secara berulang mempunyai 

kelebihan lebih menggemburkan tanah, namun dalam perjalanan selama budidaya 

karena kondisi hujan terus menerus gulma lebih cepat tumbuh dibandingkan yang 

sebelum dilakukan pengolahan tanah berulang sudah diaplikasikan herbisida purna 

tumbuh. 

 

B.    Pengendalian gulma setelah ada tanaman tembakau 

1.        Dengan ”kesrik” sebelum dilakukan Gejoh 

Pengendalian gulma dengan ”kesrik” sebelum dilakukan gejoh melalui 

penyiangan gulma secara manual dengan alat / cangkul (”kesrik”) serta dengan alat 

potong rumput dalam praktiknya ternyata lebih banyak memakan waktu.  Secara 

estetika sangat baik, tampak gulmanya bersih.  Namun pada prinsipnya dalam 

budidaya tembakau yang diterapkan adalah bahwa setiap pekerjaan harus 

dilaksanakan tepat waktu, maka pelaksanaan “kesrik” ini memakan waktu lebih lama 

sehingga falsafah untuk tepat waktu relatif lebih sulit tercapai dengan metode ini. Bila 

tahapan tepat waktu dilaksanakan maka akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi 

(perlu tambahan tenaga kerja).  Tahapan pekerjaan yang tepat waktu tidak bisa 

dipenuhi maka dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman kurang optimal. 

2.        Gejoh tanpa dilakukan ”kesrik” 

Pengendalian gulma dilakukan sekaligus dengan gejoh yaitu mengolah tanah 

dengan cangkul di sekitar pertanaman kemudian di ”impu” kan pada 

tanaman. Perlakuan ini dalam praktiknya lebih cepat dilakukan dan tidak terlalu 

banyak memakan waktu dan biaya, namun secara estetika masih tampak gulma.   

Berdasarkan pengalaman dalam budidaya tembakau bahwa setiap tahapan 

pekerjaan harus dilaksanakan secara tepat waktu, perlakuan ini cukup baik 



 

 

dilaksanakan karena dalam proses berikutnya pertumbuhan tanaman menunjukkan 

pertumbuhan yang optimal walaupun  pada kondisi yang sangat ekstrim.  

Pengendalian gulma secara mekanis sebelum ada tanaman tembakau 

dengan pengolahan tanah secara berulang menggunakan traktor efektif dilakukan 

sebagai pilihan pengendalian mengingat kondisi tanah yang memang perlu untuk 

dilakukan pengolahan kembali, namun dari segi ekonomi memerlukan biaya yang 

cukup banyak.  

Pengendalian gulma secara mekanis setelah ada tanaman tembakau melalui 

gejoh tanpa dilakukan “kesrik” efektif dilakukan sebagai pilihan pengendalian karena 

dalam satu kali pekerjaan dapat kita dapatkan dua manfaat yaitu mengendalikan 

populasi gulma dan pengolahan tanah untuk memberikan aerasi udara untuk 

mendukung penyerapan unsur hara serta optimalnya pertumbuhan tanaman 

(Anastasia, 2011). 

 

Penutup 
Ageratum conyzoides (wedusan) salah satu inang alternatif persembunyian 

hama seperti Thrips sp, jenis kutu-kutuan, belalang dan ulat. Pengendalian secara 

fisik mekanik perlu dilakukan agar tidak menjadi tempat sembunyi OPT dan pesaing 

tanaman utama yaitu tembakau. 
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