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Penyakit Trotol pada tanaman bawang Setiap kali memasuki musim tanam, terutama saat musim hujan, petani bawang merah sering didekati dengan rasa prihatin tentang kegagalan tanaman yang bisa terjadi pada mereka. Ini karena meningkatnya bawang di luar musim memiliki tantangan tersendiri, salah satunya karena serangan opt penularan yang luar
biasa cepat. Selain parasit, tanaman bawang merah juga tidak terlepas dari gangguan berbagai jenis penyakit, penyakit trotoar salah satunya. Trotol atau bintik-bintik ungu adalah penyakit bawang merah yang disebabkan oleh serangan jamur alternaria porri. Secara umum, trotoar menyerang selama musim hujan, meskipun dalam beberapa kasus juga
dapat menyerang selama musim kemarau. Munculnya penyakit trotoar ditandai dengan munculnya bercak putih/abu-abu pada daun. Dalam serangan lain, bintik-bintik ini menjadi ungu dan melingkar membentuk cincin dengan tepi sedikit kemerahan dikelilingi oleh area kuning. Selama waktu ini, dalam cuaca basah, spora jamur akan menutupi semua plot
sampai bintik-bintik berubah menjadi coklat kehitauan. Seiring waktu daun yang dipukul akan menjadi kering dan berbeda. Selain menyerang pada daun, infeksi primer jamur Altenaria porri juga dapat terjadi pada umbi. Infeksi umbi biasanya terjadi ketika umbi berusia 60 hari atau mendekati waktu panen. Umbi akan membusuk dan akan sedikit pendek.
Proses penguraian dimulai dari leher umbi yang ditandai dengan munculnya kuning hingga kecoklatan merah. Seperti jamur patogen lainnya, spora jamur Altenaria porri juga menyebar sangat mudah oleh air, angin dan serangga. Jika kondisi memungkinkan, spora ini akan segera membentuk jamur baru ketika melekat pada inang. Biasanya, spora
berkembang di malam hari atau pada hari-hari mendung. Harap dicatat bahwa spora jamur ini tidak tahan terhadap panas dan kekeringan. Namun, jamur ini masih mungkin tumbuh sebagai saprofit pada sisa-sisa tanaman atau pupuk kandang. Selain itu, spora jamur ini masih bisa bertahan hidup di tanah, bahkan jika berusia lebih dari setahun. Meskipun
spora jamur patogen memiliki tudingan yang kuat, petani bawang tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Hal ini dikarenakan telah ada langkah-langkah ampuh yang dapat digunakan untuk mengantisipasi apa yang terjadi. Beberapa langkah dapat dilakukan dengan: Terapkan perawatan benih dengan mencelupkan biji bawang hingga 3 menit dalam
larutan PGPR dengan dosis 10ml / liter airDo pemupukan seimbang yang baik. Kelebihan nitrogen saat musim hujan akan meningkatkan serangan porri dan kurangnya kalium akan membuat tanaman rentan terhadap penyiraman segera setelah hujan. Penyiraman akan mencuci spora yang menempel pada daun di sebelah percikan air hujan. Sisa air hujan
adalah salah satu baik untuk pengembangan jamur dan percikan tanah dapat menyebabkan cedera pada daun. Setelah ada gejala tanaman yang sakit, sebaiknya segera potong daun yang terkena jalan raya, lalu dibuang atau dibakar. Alternatif lain bisa dengan penyemprotan menggunakan fungisida yang terbuat dari diphenokonazole aktif. Tidak
disarankan untuk menggunakan bahan aktif tertentu untuk jangka waktu yang lama karena justru akan membuat opt resisten. Terutama jika penggunaan tidak seperti yang direkomendasikan di musim tanam, yang terbaik adalah membuat pestisida goliran dengan 2-3 jenis bahan aktif. Jika tanaman telah terkena bintik-bintik ungu, maka dapat disemprotkan
fungisida kontak yang terbuat dari mancozeb aktif selama 3 hari berturut-turut dan menggunakan fungisida sistemik yang terbuat dari dimotomorf aktif atau metalaksil setiap 7 hari sampai gejala serangan berhenti, dan setelah penggunaan fungisida sistemik dapat diulang setiap 10 hari. Referensi: ilmubudidaya.com ugm.ac.id prasetya.ub.ac.id nufarm.com
fac-pt.com Kategori Patch Ungu adalah penyakit pada bawang yang disebabkan oleh jamur porri alternaria. Secara umum, bintik-bintik ungu menyerang selama musim hujan, meskipun dalam beberapa kasus ada serangan selama musim kemarau. Perambatan terjadi dengan angin mendukung. Penyakit Purple Spotting menyerang berbagai jenis bawang,
seperti daun bawang, bawang merah, bawang putih dan bawang merah. Gejala serangan bintik-bintik ungu: Onsring dari becak kecil, literasi, putih hingga abu-abu. Jika diperbesar, becak tampak berdering, dan warnanya sedikit ungu Tepinya sedikit kemerahan atau ungu dan dikelilingi oleh area kuning, yang dapat memperpanjang sedikit di atas atau di
bawah becak. Dalam cuaca basah, permukaan becak berwarna coklat hingga hitam. Ujung-ujung daun yang sakit kering, lebih banyak becak pada daun lama dapat menginfeksi hingga umbi berlapis yang mengalami dekomposisi leher, dan mudah dikenali dari warna kuning hingga merah kecoklatan. Daur ulang penyakit: Patogen bertahan dari musim ke
musim pada sisa-sisa tanaman dalam bentuk conidium. Konidium disebarkan oleh angin di malam hari dan infeksi terjadi melalui mulut kulit dan melalui luka. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit: Tanaman tidak membuahi dengan cara yang seimbang, penyiraman kurang dan musim kemarau berisiko dengan gangguan penyakit. Pemupukan dengan
urea selama musim hujan akan meningkat ons20. Purple Spot Pest Control: Becak ungu dikendalikan oleh penanaman bawang di lahan yang terkuras dengan baik dan dengan memutar penyiraman setelah hujan dikatakan mengurangi serangan dapat disebabkan oleh dapat mencuci konidium yang melekat pada daun dengan percikan air tanah. Jika perlu,
penyakit ini dapat dikendalikan dengan menyemprotkan fungisida. Gejala terutama tergantung pada kelembaban relatif (SDM) lingkungan sekitar. Bintik-bintik kecil yang tidak teratur, cekung dan keputihan pertama kali muncul pada daun dan dan bunga yang lebih tua. Jika SDM tetap rendah, tidak ada perkembangan lebih lanjut yang diamati. Namun, pada
SDM tinggi, lesi ini berkembang menjadi bintik-bintik elips coklat atau ungu, dengan area konsentris terang dan gelap di daerah pusat. Seiring waktu, lesi ini dapat menyebar hingga beberapa sentimeter dan memiliki perbatasan kekuningan. Lesi dapat menyatukan dan mengelilingi daun atau batang dengan bunga, menyebabkan demen dan kematian. Umbi
juga dapat diserang, terutama di leher, jika mereka terluka selama panen. Gejala selama penyimpanan tampak busuk seperti spons kuning gelap hingga kemerahan di kulit luar atau dalam umbi. Bawang merah, bawang putih, dan bawang mungkin dipengaruhi oleh penyakit ini. Bintik-bintik ungu disebabkan oleh jamur Alternaria porri. Jamur ini melewati
musim dingin di sisa-sisa tanaman yang terinfeksi atau dekat permukaan tanah. Jamur ini melanjutkan siklus hidupnya dengan produksi spora ketika kondisi panas dan lembab terjadi di musim semi. Angin, air irigasi atau guyuran hujan menyebarkan spora ke tanaman dan lahan yang sehat. Penyakit ini terjadi dalam kondisi yang menguntungkan, yaitu suhu
21-30oC dan kelembaban relatif 80-90%. Kejadian penyakit dan intensitas gejala juga tergantung pada musim dan keadaan bumi. Ketika penyakit ini terjadi bersamaan dengan hawar Stemphylium, kerusakannya bisa parah. Kekebalan terhadap bintik-bintik ungu terjadi terutama karena ketebalan kutikula. Kekebalan ini berkurang karena cedera tanaman
selama pekerjaan lahan atau setelah badai pasir, misalnya. Sampai saat ini, tidak ada kontrol biologis yang efektif untuk penyakit ini. Jamur antagonis Cladosporium herbarum digunakan untuk menghambat patogen porri alternaria dalam kontak vivo, mengurangi infeksi sebesar 66,6%. Jamur lainnya, misalnya Penicillium sp. (54%), tidak terlalu efektif.
Campuran beberapa jamur antagonis dapat menyebabkan pengurangan hingga 79,1%. Namun, hingga saat ini, tidak ada produk komersial yang dikembangkan pada hasil ini. Ekstrak air dari Azadirachta indica (Mimba) dan Datura stramonium (arus pendek) dapat digunakan untuk kontrol biologis bintik-bintik ungu. Selalu pertimbangkan pendekatan terpadu
dalam bentuk tindakan pencegahan serta perawatan biologis jika tersedia. Sebagian besar tanaman bawang komersial harus dilindungi dari penyakit noda ungu dengan aplikasi fungisida pelindung berulang. Solusi berdasarkan fungisida boscalides, klorohalonil, fenomena dan mancozeb (semua - 0,20 - 0,25%) dapat disemprotkan secara preventif pada
interval dua minggu dari satu bulan setelah penanaman. Tje tembaga dicatat untuk mengontrol bintik-bintik ungu, tetapi tidak terlalu efektif. Intersongicide intersi dari keluarga yang berbeda untuk menghindari perkembangan kekebalan. Tindakan pencegahan Pastikan untuk menggunakan benih dari sumber bersertifikat. Jika memungkinkan, tabur dan
pindata menjerumuskan tanaman di awal musim. Pilih varietas tahan jika tersedia. Membajak tanah 2-3 kali antara musim dan dan jamur terhadap radiasi matahari. Tingkatkan jarak antar tanaman selama penanaman. Pupuk sebanyak mungkin dengan nitrogen dan fosfor untuk mendapatkan tanaman yang kuat dan sehat. Melawan weeds di sekitar tanah.
Singkirkan sisa tanaman liar dan tanaman setelah panen. Berhati-hatilah untuk tidak melukai tanaman selama pekerjaan lahan. Rotasi tanaman selama 2-3 tahun mencegah populasi patogen tumbuh pada tingkat tinggi. Simpan umbi pada suhu 1-3 derajat Celcius dan kelembaban 65-70% dalam pendingin di angin. Kontrol thrips bawang, karena tanaman
yang dilemahkan olehnya lebih rentan terhadap penyakit. Penyakit.
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