
PENDAHULUAN
Eleochari;dulCjs Burm. f. Hensel (dhlam

bahasa Banjar disebut "purun tikus) merupakan
tumbuhan yang termasuk dalam fJffiili Gyperaceae
(teki). Tumbuhan tersebut banyak terdapat di tahan
rawa, terutamapada tahan yang tergenang atau .
pada lahan tidur karena mengalami degradasi
denga kondisi sangat masam. OaJam usahatani
padi, tumbuhan tersebut dapat berperan sebagai
gulma.

Tergantung pada kondisi lahan, tinggi
tumbuhan purun tikus sangat bervariasi, dengan
ketinggian maksimum 150 em. Dalam kondisi lahan
selalu tergenang air, tumbuhan tersebut mampu
bertahan lebih dari satu tahun. Daun mengecil
seperti seludang, permukaan batang liein, rhizoma
pendek dengan stolon panjang yang kadang-kadang
berbentuk subglubosa dengan warna keeoklatan
atau kehitaman dan ukuran umbinya 1-4 em.

Berdasarkanfakta yang ada, turnbuhan purun
tikus mremillki berbagai manfaat, diantaranya .~
sebagai perangkap bertefur dan bahan pemikat
(attraktan) serta habitat musuh alami hama
penggerek batang padi putin; sumber bahan organlk:
bahan untuk kerajinan anyaman: dan Wter unsur
beracun.

Hama penqqerek batang padi putih
merupakan salah satu hama utama tanarnan
padi di lahan pasang surut. Intensitas kerusakan
berkisar anlara 25-45%. Apabila disek~

I .

pertanarnan padi terdapat banyak tumbuhan purun
tikusjntensifas kerusakan padi hanya berkisar 0.1-
1,0%: Hal ini disebabkan serangga hama penggerek
batang padi putih lebih memilih purun tikus sebagai
tempaf untuk meletakkan ketornpok telurnya
daripada di padi. Dengan fenomena tersebut maka
purun tikus berpotensi besar untuk dimanfaatkan
sebagai tumbuhan perangkap. Kelompok telur
penggerek batang padi putih biasanya banyak
terdapat pada bagian batang dekat bunga purun
tikus, Besar kemungkinannya bagian batang dekat
bunga mengeluarkan zat yang mampu memikat
ham a penggerek batang padi putih untuk meletakkan
telurnya.

Ekstrak dari bagian batang purun tikus dekat
bunga dan bagian tengah mengandung zat yang
mampu memikat serangga betina hama penggerek
batang padi putih untuk meletakkan telurnya. Ekstrak
diperoleh dengan eara merebus dan menyuling
bagJan batang tersebut yang telah dilumatkan.
Larutan ekstrak tersebut disemprotkan pada
tanarnan yang bukan inang bagi Mama penggerek
batang padi putih. ApabHa diapHkasikan pada padi,
kelompok telur harus segera diambil sebelum
menetas.

Tumbuhan purun tikus dapat berperan
sebaqai habitat bag.' musuh alami hama

. penggerek batang padiputih, karena hama lebih
tertarik meletakkan telurnya di purun tikus
daripada di padi. Pad a tumbuhan purun tikus
terdapat tiga jenis parasitoid telur hama
penggerek batang padi putih yaitu Telenomus
rowani, Trichogramma sp. Dan Tetrastichus



schoenobii Dari ketiga parasitoid tersebut, T
rowani mendominasi populasi yang ada.
Kelompok telur yang terperangkap pada purun
tikus terparasit sebesar 7,5-66%.

Disamping parasitoid, ditemukan juga
predator yang termasuk dalam ordo Arachnida,
Coleoptera, dan Odonata. Dengan dernikian,
purun tikus tersebut dapat dimanfaatkan sebagai
media konservasi bagi musuh alami ham a
penggerek batang padi putih.

Purun tikus dapat dimanfaatkan sebagai
bahan organik untuk meningkatkan kesuburan
tanah lahan pasang surut. Potensi purun tikus
sebagai sumber bahan orqanik in situ cukup
besar, mengingat hamparan tumbuhan tersebut
di lahan pasang surut sangat luas. Bahan organik
tersebut dapat menyediakan unsur hara makro
serta memperbaiki sifat fisik tanah.

8esarnya kandungan unsur hara dalam
bahan organik yang berasal dad purun tikus
adalah P 0,43%, K 2,02%, Ca 0,26%, rvlg 0,42%,
Fe 0,42%, dan A! 0,57%. Pemberian bahan
organik yang berasal dari purun tikus yang
dikomb mas ik an dengan Kapur dapat
meningkatkan kesuburan tanah di lahan rawa
pasang surut, sehingga hasil tanaman yang
diperoleh juga akan meninqkat.

Disamping itu purun tikus dapat juga
dimanfaatkan untuk penyaring atau filter bagi
beberapa unsur beracun bagi tanaman padi
(bioremediation).



Oi kawasan rawa wilayah propinsi
Kalimantan Selatan dan Tenqah, purun tikus
denqan panjang batang dan kualitas yang
memadai dimanfaatkan sebagai bahan dasar
kerajinan anyaman untuk industri rumah tangga,
seperti tikar, bakul, topi dan sebagainya.

BAHAN UNTUK KERAJINAN

Larva dan kepompong penggerek batang padi putih di
batang purun tikus

Kepomponq penggerek batang padi putih yang diperoleh
dari batang purun tikus
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