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Budidaya Mangga

Mengapa dengan teknologi Organik MMC?

Ÿ Dapat mengurangi penggunaan pupuk NPK ( 

secara bertahap) dari 25 % sampai 

50% dan merombak sisa-sisa / residu 

pupuk yang belum terserap tanaman 

secara maksimal.

Ÿ Peningkatan hasil/produksi Mangga 

25% sampai dengan 40%.

Ÿ Penghematan penggunaan pupuk 

kandang. Sebagai gambaran, 1 botol 

MOSA GOLD (500 gr) setara dengan 1 

ton pupuk kandang, sehingga efisien 

dan praktis.

Ÿ Pupuk organik MMC mampu bertahan lama di 

tanah dan diserap tanaman secara berlahan 

(slow release).

Ÿ Peningkatan kualitas buah mangga 

Ÿ Penggunaan agens hayati MMC lebih 

menjamin bebas residu pestida kimia, 

sehingga meningkatkan nilai jual

Ÿ Pada lahan, lebih menjamin kelestarian 

kesuburan tanah

Ÿ Dan berbagai manfaat lainnya



 

Budidaya Mangga (Mangifera indica L) . 

 
 
 
 

dengan Teknologi MMC 
 
 
 

A. Syarat Tumbuh. 
 

Mangga berasal dari perbatasan India dan Myanmar/Burma yaitu daerah 
Malayalam manga. Saat ini tanaman mangga sudah banyak dikembangkan di 
Asia tenggara termasuk Indonesia. Tanaman ini merupakan buah tropis yang 
tumbuh baik di daerah beriklim kering. 
 
Rasa manis segar dengan daging buah yang tebal dan aroma harum adalah 
keunggulan jenis buah ini untuk dibudidayakan 
 
Syarat tumbuh yang optimum bagi pertumbuhan mangga yaitu: 
 
Jenis tanah tanah liat atau lempung berpasir, kaya bahan organik, drainase 
bagus. 
 
Suhu udara rata-rata berkisar antara 25°C - 32°C dengan ketinggian / altitude  
300 – 1200 m dpl.  
 
Iklim  yang sesuai pertumbuhan mangga adalah  agak kering dengan curah 
hujan 750 
- 2.000 mm, dengan 4 - 7 bulan kering, 
 
Di daerah beriklim basah dengan musim kering  < 3 
Bulan, pertumbuhanya subur namun  buahnya lebih sedikit dibandingkan dengan 
di daerah beriklim kering. 
Tanaman akan mudah terserang penyakit blendok dan 
mati pucuk serta rasa buahnya agak asam 

 
B. Mangga Varietas Unggul : 
 

1. Arumanis atau Gadung 
 

Mangga Arumanis atau mangga Gadung 
berasal dari Probolinggo, memiliki aroma 
harum dan rasa manis.  

 
 
 
 

1 



 

 
 

2. Golek  
 

 
Mangga golek berbentuk seperti golek/boneka. Buah berukuran panjang 
dengan bobot sekitar 500 rg/buah. 

 
 

3. Mangga Manalagi 
 
Rasa buah mangga manalagi sangat enak, seperti perpaduan antara mangga 
arumanis dan golek.  
Bentuk buah panjang berparuh jelas, pucuk bulat.  Berat buah mencapai 500 
gram. 
Daging buah tergolong tebal, berserat sangat halus, hanya sedikit 
mengandung air, berwarna kuning, dan lunak. Buah matang beraroma harum 
dengan   rasa buah manis segar. 

 
 

4. Gedong Gincu 
 

 Bentuk buah  bulat dengan kulit yang tebal 
dengan rasa yang manis serta kenyal. 
Warna buah  merah, kuning cerah, merah 
keunguan yang menghiasi pangkal buahnya, 
semakin mempercantik fisik mangga jenis 
ini. 

5.   
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6. 5. Mangga Madu.  

7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tinggi pohon sekitar 10 meter dengan lebar 
tajuk mencapai 13 meter.  
Berat buah sekitar 350 gram, panjang sekitar 
10 cm, berbentuk bulat panjang dengan 
ujung buah membulat.  

 
 
 
 
C. Bibit Mangga 
 

Bibit mangga yang akan ditanam dipilih dari bibit yang 
unggul hasil perbanyakan okulasi. Pertumbuhan bibit 
baik dan siap tanam dengan ketinggian sekitar 75 cm.  

 
Bibit mangga diseleksi agar terhindar dari penyakit yang 
terbawa bibit. 
 
Varietas yang dipilih yaitu varietas unggul : Arummanis, 
Manalagi, Golek, Gedong Gincu, Indramayu. 

 
 

Perbanyakan tanaman mangga yang 
dibudidayakan pada umumnya dilakukan dengan cara 
pencangkokan walaupun dapat juga dilakukan dengan cara menanam biji / pelok 
ataupun dengan okulasi. 

Umur cangkokan sampai tumbuh tunas dan siap untuk ditanam sekitar 
umur ±4 bulan. Setelah tumbuh tunas, hasil cangkokan dapat dipindahkan ke 
lahan yang telah disiapkan. Pertumbuhan mangga berusia 1½ tahun sejak 
dimulai penanaman bibit dan pada umur tanaman 3 tahun mulai berbuah. 

1) Penyiapan Bibit  
Untuk media tanam hasil cangkokan, pilihlah tanah yang gembur dan diberi 
pupuk kandang. Bisa juga ditambahkan sekam agar lebih gembur. 

Agar pupuk kandang tadi mempunyai agens hayati yang dapat melawan dan 
menanggulangi jamur tular tanah, pupuk kandang tadi dapat diberi agens hayati 
MOSA GLIO/SUPER GLIO. 1 sachet dicampur dalam ±30 kg pupuk kandang 
matang, kemudian diperam 1 – 2 minggu sebagai indukan. Campuran indukan 
tersebut kemudian dapat disebar/diperbanyak lahan atau media tanam. 

Bibit hasil cangkokan yang sudah dipindah di polybag tadi bisa dikocor 
dengan dengan larutan BIO-SPF denganperbandingan 100 gr (1 sendok) campur 
100 liter air. 
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Pemberian BIO-SPF melalui melalui pengocoran pada persemaian akan 
memberikan imunisasi bagi tanaman terhadap berbagai serangan penyakit. 
Pemberian ini juga mendorong pertumbuhan bibit secara cepat dan merata, 
untuk merangsang secara langsung pada daun dan akar, sehingga memberikan 
kekuatan vital untuk kegiatan pertumbuhansel. 

Selanjutnya dilakukan pendangiran setiap 2-3 minggu sekali dan pemberian 
pupuk melalui daun. 

Penyemprotan AGRITECH dan HORTECHdiberikan setiap 1-2 minggu sekali 
selama 4bulan dengan cara disemprotkan melalui daun. Caranya ; 1 tutup 
AGRITECH + 5 tutup HORTECHdicampur dalam 1 tangki semprot 14 liter dan 
disemprotkan merata pada daun. 

 
Penyemprotan ini akan memberikan nutrisi langsung melalui daun sehingga bibit 
bisa tumbuh dengan maksimal.  
 

2) Pemindahan Bibit 
Cara pemindahan bibit yang telah berkecambah atau telah di cangkok maupun 
diokulasi dapat dengan mencungkil atau membuka plastik yang melekat pada 
Media penanaman dengan cara hati-hati jangan sampai akar menjadi rusak, dan 
pencungkilan dilakukan dengan kedalaman 5 cm, agar tumbuh akar lebih banyak 
maka dalam penanaman kembali akar tunggangnya dipotong sedikit untuk 
menjaga terjadinya penguapan yang berlebihan, kemudian lebar daun dipotong 
separuh. Ditanam pada bedeng pembibitan dan ditutupi dengan atap yang 
dipasang miring lebih tinggi di timur, dengan harapan dapat lebih banyak kena 
sinar matahari pagi. Dan dilakukan penyiraman secara rutin tiap hari 2 kali, 
kecuali ditanam pada musim penghujan. 

 
 
 
D. Budidaya Mangga (Organik) 
 

1. Pembuatan lubang tanam 
 

a. Buat lubang tanam berukuran 50 cm x 50 cm x 50 cm.  dengan jarak 
10mx12m atau 12 m x 12 m. 

b. Pisahkan tanah galian di atas kedalaman 25 cm dengan tanah kedalaman 
lebih dari 25 cm. 

c. Biarkan lubang tanam terbuka selama sekitar 2 minggu, 
d. Masukkan ke dalam lubang tanam campuran 10 kg pupuk kandang 

dengan tanah bagian bawah, aduk sampai merata. 
e. Timbun tanah bagian bawah dengan tanah bagian atas yang telah di 

campur pupuk kandang 10 kg. 
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f. Sebelum bibit dimasukkan ke dalam lubang tanam,
secara hati-hati agar tanah

g. Masukkan bibit terpilih ke dalam lubang tanam dan
tanah bagian atas sampai
disekitar pangkal batang dipadatkan sep

h. Bibit yang baru tumbuh perlu dipelihara dengan
dalam dua hari apabila

 
2. Jarak Tanam. 

Jarak tanam Mangga adalah 6 m x 6m. 
 

3.  Pemupukan 
 

Untuk memperecepat pertumbuhan tanaman muda 
dan mengganti hara yang terangkut panen dan 
pemulihan pohon tanaman yang sudah berproduksi 
diperlukan pemupukan
Pemupukan dilakukan setahun 3 kali (
sekali) dengan pupuk kandang sebanyak 20 kg sekali 
pemupukan untuk tanaman usia 1 

Untuk tanaman diatas 5 tahun tanaman dipupuk 
sebanyak 3 kali pertahun dengan jumlah 30 kg setiap 
pemupukan.  

Selain pupuk kandang digunakan   Pupuk Organik Cair 
Organik HORTECH,

Sebelum bibit dimasukkan ke dalam lubang tanam, robek plastik polibag 
hati agar tanah pembungkus akar tidak pecah.

Masukkan bibit terpilih ke dalam lubang tanam dan timbun dengan sisa 
tanah bagian atas sampai sebatas pangkal batang/leher akar
disekitar pangkal batang dipadatkan seperlunya. 
Bibit yang baru tumbuh perlu dipelihara dengan menyiram tanaman sekali 
dalam dua hari apabila hujan tidak turun. 

Jarak tanam Mangga adalah 6 m x 6m.  

Untuk memperecepat pertumbuhan tanaman muda 
hara yang terangkut panen dan 

pohon tanaman yang sudah berproduksi 
pemupukan  

pukan dilakukan setahun 3 kali (tiap 4 bulan 
sekali) dengan pupuk kandang sebanyak 20 kg sekali 
pemupukan untuk tanaman usia 1 – 5 tahun.  

tanaman diatas 5 tahun tanaman dipupuk 
sebanyak 3 kali pertahun dengan jumlah 30 kg setiap 

Selain pupuk kandang digunakan   Pupuk Organik Cair AGRITECH
HORTECH, dan Pupuk Organik Padat MOSA GOLD
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robek plastik polibag 
pembungkus akar tidak pecah. 

timbun dengan sisa 
sebatas pangkal batang/leher akar. Tanah 

menyiram tanaman sekali 

AGRITECH, Hormon 
MOSA GOLD. 

 



 

 

Pemupukan POC dan Hormon Oranik dilakukan setiap bulan. Pemupukan 
dilakukan dengan cara disemprot pada daun permukaan bawah di pagi hari. 

Setiap tangki diperlukan AGRITECH 5 tutup dan HORTECH 1 tutup /10 ml. 

Pemupukan dengan  MOSA GOLD dilakukan bersamaan dengan pemberian 
pupuk kandang yaitu setahun 3 kali (tiap 4 bulan sekali). 

Catatan ; 
Apabila menghendaki penggunaan NPK, dapat digunakan Phonska atau 
pupuk majemuk mutiara dengan dosis 100gr per pohon. Pemberian NPK ini 
bisa dicampurkan aplikasi pupuk kandang atau MOSA GOLD, tiap 4 bulan 
sekali ( setahun 3 kali). 

 
 

4. Pemangkasan 
Pemangkasan dilakukan setelah bibit mencapai tinggi 1 m dengan memotong 
batang persis di bawah titik tumbuh 
Pelihara  2 - 3 tunas yang tumbuh dari bekas pangkasan dan apabila cabang 
baru telah terbentuk 1 m dilakukan pemangkasankembali.  
Begitu seterusnya untuk memperoleh susunan 1 - 3 - 9 cabang. 
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E. Panen dan Pasca Panen 
 

Buah yang mempunyai pangkal buah membengkak dan berwarna kekuningan 
adalah buah yang sudah tua dan siap dipanen.  
 
Dalam memanen harus hati-hati  dengan alat pemanen dan jangan menjatuhkan 
buah. Saat memanen getahnya tidak boleh menetesi buah lainnya. 
 
Pemanenan tidak boleh merusak ranting dan batang agar pohon tetap sehat dan 
subur. 
 
Buah yang akan dipasarkan dibersihkan dari jelaga dan dari kotoran yang 
menempel. Setiap pohon mangga dewasa (berumur >10 tahun) dapat 
menghasilkan buah antara 25 - 50 kg per pohon/tahun. Buah akan matang 
sekitar 110 – 150 hari setelah bunga mekar.  
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Pengendalian Hama 

HAMA 

1. Hama Ulat daun (trabala pallida
Larva muda memiliki garis kuning dan bercak biru di bagian lateral, kepada 
berwarna merah, bergaris kuning. 
Sebarannya banyak ditemukan di Jawa Barat.

Pengendalian: 

Cara pengendaliannya dengan penyemprotan pestisida organik 
TOP-BN/MOSA BNyang
bassiana dan Noumeria rileyi
BN/MOSA BN dilarutkan dalam air bers
digunakan untuk membuat larutan 3 sd 4 tangki semprot. 
Penyemprotan dilakukan di sore hari  (cuaca teduh) pada 
lokasi-lokasi yang menjadi sarang hama sasaran. 

2. Hama Ulat keket (Ploneta diducta)
Larva berwarna abu-abu dan coklat,duri pada tubuh berwarna 
merah-coklat,garis kuning pada dorsal. 
berwarna oranye. Masa perkembangan dari telur hingga imago selama 45
hari. Telur diproduksi 225 butir.
tanaman dan di alam mempunyai musuh alami dari jenis ;
dan Ichneumonidae. Namun apabila muncul gejala serangan diambang batas 
ekonomi, maka perlu dikendalikan. 

Pengendalian:  

Cara kultur teknis: Memusnahka
ditemukan sarang / telur perlu segera dimusnahkan. 

Pengendalian secara hayati dengan 
BN/MOSA BN dengan c

3. Hama  Ulat penggerek batang (Indrabela sp)
Ulat penggerek batang akan melubangi 
sepanjang 30 cm.  

Pengendalian: Cara pengendaliannya dengan penyemprotan pestisida organik 
TOP-BN/MOSA BNyang
Noumeria rileyi. 1 sachet (100 gr) TOP
dan dapat digunakan untuk membuat larutan 3 sd 4 tangki semprot. 
Penyemprotan dilakukan di sore hari  (cuaca teduh) pada lokasi
menjadi sarang hama sasaran. 

 

Pengendalian Hama dan Penyakit pada Budidaya 

trabala pallida) 
muda memiliki garis kuning dan bercak biru di bagian lateral, kepada 

berwarna merah, bergaris kuning. Hama ini banyak memakan daun 
Sebarannya banyak ditemukan di Jawa Barat. 

Cara pengendaliannya dengan penyemprotan pestisida organik 
yang mengandung bahan aktif Beuveria 

Noumeria rileyi. 1 sachet (100 gr) TOP-
BN/MOSA BN dilarutkan dalam air bersih dan dapat 
digunakan untuk membuat larutan 3 sd 4 tangki semprot. 
Penyemprotan dilakukan di sore hari  (cuaca teduh) pada 

lokasi yang menjadi sarang hama sasaran.  

Ulat keket (Ploneta diducta) 
abu dan coklat,duri pada tubuh berwarna 

coklat,garis kuning pada dorsal. Kokon ditutup oleh jaring
berwarna oranye. Masa perkembangan dari telur hingga imago selama 45
hari. Telur diproduksi 225 butir. Hama jenis ini sebenarnya tidak terlalu merusak 
tanaman dan di alam mempunyai musuh alami dari jenis ;Eulophidae,Tachinidae

Namun apabila muncul gejala serangan diambang batas 
ekonomi, maka perlu dikendalikan.  

Cara kultur teknis: Memusnahkan sisa-sisa tanaman yang terserang
ditemukan sarang / telur perlu segera dimusnahkan.  

secara hayati dengan penyemprotan pestisida organik 
dengan cara sama seperti diatas. 

Ulat penggerek batang (Indrabela sp) 
lat penggerek batang akan melubangi kulit kayu dan mampu 

Cara pengendaliannya dengan penyemprotan pestisida organik 
yang mengandung bahan aktif Beuveria bassiana

. 1 sachet (100 gr) TOP-BN/MOSA BN dilarutkan dalam air bersih 
dan dapat digunakan untuk membuat larutan 3 sd 4 tangki semprot. 
Penyemprotan dilakukan di sore hari  (cuaca teduh) pada lokasi
menjadi sarang hama sasaran.  
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Budidaya Mangga 

muda memiliki garis kuning dan bercak biru di bagian lateral, kepada 
Hama ini banyak memakan daun mangga. 

Cara pengendaliannya dengan penyemprotan pestisida organik 

abu dan coklat,duri pada tubuh berwarna 
ditutup oleh jaring-jaring 

berwarna oranye. Masa perkembangan dari telur hingga imago selama 45-65 
narnya tidak terlalu merusak 

Eulophidae,Tachinidae 
Namun apabila muncul gejala serangan diambang batas 

sisa tanaman yang terserang,dan apabila 

penyemprotan pestisida organik TOP-

 membuat lobang 

Cara pengendaliannya dengan penyemprotan pestisida organik 
Beuveria bassiana dan 

BN/MOSA BN dilarutkan dalam air bersih 
dan dapat digunakan untuk membuat larutan 3 sd 4 tangki semprot. 
Penyemprotan dilakukan di sore hari  (cuaca teduh) pada lokasi-lokasi yang 



 

4. Hama  Ulat jengkal (Be
 
Ulat pemakan daun muda, berbentuk seperti tangkai daun berwarna cokelat 
danberuas-ruas. Ulat ini suka memakan bagian daun muda dan pinggiran
pingiran daun. Akibatnya daun yang terluka, bagian  
kering, keriting berwarna cokelat

Pengendalian: Cara kultur teknis: Memusnahkan sisa
terserang,dan apabila ditemukan sarang / telur perlu segera dimusnahkan. 

Pengendalian secara hayati 
BN/MOSA BN dengan c

5. Hama Lalat buah ( Dacus dorsalis Hend )
 
Gejala serangan yaitu l
berupa  bintik hitam kecil untuk memasukkan telur.
menjadi bercak-bercak 
membusuk keseluruhan.

Lalat buah mempunyai sayap dengan tanda variegata, mengkilat, dengan  ciri 
khas berupa bintik atau garis.Lalat buah bertelur pada permukaan buah.Telur 
menetas menjadi larva (belatung) dan hidup di 
dan membusuk.Larva berukuran tidak lebih dari 1 cm.Larva akan keluar ke tanah 
dan seminggu kemudian berubah menjadi lalat muda.

Pengendalian : 

Dengan memasang perangkap berupa  
eugenol.Cara mengatasi 
buah setelah kelopak itu hampir jatuh dengan penggunaan plastik b
Sebelum dibungkus plastik bisa disarungi dulu dengan jaring buah.

6. Hama Uret / Gayas (Lepidiota stigma)

Siklus hidup dari telur hingga dewasa  adalah 380 hari.

Pengendalian: 

Cara pengendaliannya d
META /SUPER META
Metarrhizium anisopliae

Ulat jengkal (Berta chrysolineate) 

Ulat pemakan daun muda, berbentuk seperti tangkai daun berwarna cokelat 
. Ulat ini suka memakan bagian daun muda dan pinggiran

pingiran daun. Akibatnya daun yang terluka, bagian  pinggiran daun menjadi 
keriting berwarna cokelat kuning.  

Cara kultur teknis: Memusnahkan sisa-sisa tanaman yang 
,dan apabila ditemukan sarang / telur perlu segera dimusnahkan. 

ecara hayati dengan penyemprotan pestisida organik 
dengan cara sama seperti diatas. 

Hama Lalat buah ( Dacus dorsalis Hend ) 

Gejala serangan yaitu lalat  dewasamenusuk pangkal buah, bekas tusukan 
berupa  bintik hitam kecil untuk memasukkan telur. Buah yang terserang ak

bercak bulat kemudian membusuk sebagian.Buah rontok dan 
membusuk keseluruhan. 

Lalat buah mempunyai sayap dengan tanda variegata, mengkilat, dengan  ciri 
khas berupa bintik atau garis.Lalat buah bertelur pada permukaan buah.Telur 

i larva (belatung) dan hidup di dalam buah, sampai buah rontok 
dan membusuk.Larva berukuran tidak lebih dari 1 cm.Larva akan keluar ke tanah 
dan seminggu kemudian berubah menjadi lalat muda. 

memasang perangkap berupa  atraktan dengan bahan aktif metil 
nol.Cara mengatasi lalat buah bisa dengan caramekanis, yani 

setelah kelopak itu hampir jatuh dengan penggunaan plastik b
Sebelum dibungkus plastik bisa disarungi dulu dengan jaring buah.

Hama Uret / Gayas (Lepidiota stigma) 
Hama uret menyerang berbagai tanaman 
tanah  berpasir / gravel.Larva memakan akar tanaman 
hingga akar putus.Tanaman yang diserang bisa mati 
karena akarnya terputus.  

Larva/uret tumbuh cepat, saat 2,5 
bulan tubuh bisa mencapai 4 cm. 

dari telur hingga dewasa  adalah 380 hari. 

Cara pengendaliannya dengan agens hayati MOSA 
META /SUPER META dengan bahan aktif  
Metarrhizium anisopliae. MOSA META / SUPER 
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Ulat pemakan daun muda, berbentuk seperti tangkai daun berwarna cokelat 
. Ulat ini suka memakan bagian daun muda dan pinggiran-

pinggiran daun menjadi 

sisa tanaman yang 
,dan apabila ditemukan sarang / telur perlu segera dimusnahkan.  

dengan penyemprotan pestisida organik TOP-

buah, bekas tusukan 
Buah yang terserang akan 

n membusuk sebagian.Buah rontok dan 

Lalat buah mempunyai sayap dengan tanda variegata, mengkilat, dengan  ciri 
khas berupa bintik atau garis.Lalat buah bertelur pada permukaan buah.Telur 

dalam buah, sampai buah rontok 
dan membusuk.Larva berukuran tidak lebih dari 1 cm.Larva akan keluar ke tanah 

atraktan dengan bahan aktif metil 
mekanis, yani membungkus 

setelah kelopak itu hampir jatuh dengan penggunaan plastik bening. 
Sebelum dibungkus plastik bisa disarungi dulu dengan jaring buah. 

berbagai tanaman pada lahan 
tanah  berpasir / gravel.Larva memakan akar tanaman 
hingga akar putus.Tanaman yang diserang bisa mati 

Larva/uret tumbuh cepat, saat 2,5 
bulan tubuh bisa mencapai 4 cm. 



 

META 30 gram dilarutkan dalam tangki isi 14 liter dan dicampur larutan gula 
merah cair 5 %. Penyemprotan dilakukan pada larva di daerah potensi sarang. 
Saat penyemprotan nozel dilepas agar spayer tidak mampat. 
minggu akan muncul gejala mumifik

 

7. Hama Pencucuk buah Helopelttis 
Warna tubuh hijau atau kuning dengan variasi hitam, panjang tubuh 6
Umumnya ditemukan di dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian 
600 m diatas permukaan laut.

Pengendalian: 

Cara pengendaliannya dengan penyemprotan pestisida organik 
MOSA-BNdengan cara sama seperti disebutkan diatas.

 

PENYAKIT 

1. Penyakit  Antraknosa 
Penyakit antraknosa pada 
gloeosporioides. Gejala pada tunas terdapat gejala nekrotik berwarna coklat tua 
pada ujung tunas. Gejala nekrotik berkembang ke pangkal menyebabkan mati 
ujung. Pada daun muda yang terserang nekrotik mengering pada ujung dan tepi 
daun. Akhirnya daun gugur sehingga tinggal ranting kering. Jamur menginfeksi 
buah yang masih mentah dan dapat tinggal dorman selama 3 bulan. Bada buah 
yang mentah terdapat becak becak kecil, yang membesar sedikit demi sedikit. 
Jamur baru aktif dan menyebabkan gejala b
 Jamur pada umumnya mulai aktif menginfeksi pada saat tanaman mulai 
matang. Jamurini hanya terbatas pada bagian luar daging buah. Pada kondisi 
lembab ranting menjadi lembab dan timbul titik
aservulus cendawan. Selain itu, pada kulit buah cendawan juga membentuk 
massa spora berwarna merah 

Pada kondisi lembab, cendawan ini membentuk massa spora dalam jumlah 
besar yang terikat dalam massa lendir berwarn
spora pada umumnya dibantu oleh percikan air dan serangga. 

Pencegahan & Pengendalian

1)  Sanitasi, mengurangi kelembaban kebun

2)  Pengendalian dengan agens hayati.

30 gram dilarutkan dalam tangki isi 14 liter dan dicampur larutan gula 
merah cair 5 %. Penyemprotan dilakukan pada larva di daerah potensi sarang. 
Saat penyemprotan nozel dilepas agar spayer tidak mampat. Pada waktu 1 
minggu akan muncul gejala mumifikasi pada larva. 

Hama Pencucuk buah Helopelttis (theivora Wat) 
Warna tubuh hijau atau kuning dengan variasi hitam, panjang tubuh 6
Umumnya ditemukan di dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian 
600 m diatas permukaan laut.  

a pengendaliannya dengan penyemprotan pestisida organik 
dengan cara sama seperti disebutkan diatas. 

 ( Colletotrichum gloeosporioides Penz).
pada mangga disebabkan oleh jamur 

. Gejala pada tunas terdapat gejala nekrotik berwarna coklat tua 
pada ujung tunas. Gejala nekrotik berkembang ke pangkal menyebabkan mati 
ujung. Pada daun muda yang terserang nekrotik mengering pada ujung dan tepi 

ya daun gugur sehingga tinggal ranting kering. Jamur menginfeksi 
buah yang masih mentah dan dapat tinggal dorman selama 3 bulan. Bada buah 
yang mentah terdapat becak becak kecil, yang membesar sedikit demi sedikit. 
Jamur baru aktif dan menyebabkan gejala busuk pada saat buah mulai matang.

Jamur pada umumnya mulai aktif menginfeksi pada saat tanaman mulai 
matang. Jamurini hanya terbatas pada bagian luar daging buah. Pada kondisi 
lembab ranting menjadi lembab dan timbul titik-titik hitam yang terdiri atas 

rvulus cendawan. Selain itu, pada kulit buah cendawan juga membentuk 
massa spora berwarna merah jambu dengan lingkaran-lingkaran konsentris.

Pada kondisi lembab, cendawan ini membentuk massa spora dalam jumlah 
besar yang terikat dalam massa lendir berwarna merah jambu. Pemencaran 
spora pada umumnya dibantu oleh percikan air dan serangga.   

Pengendalian : 

Sanitasi, mengurangi kelembaban kebun 

dengan agens hayati. 
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30 gram dilarutkan dalam tangki isi 14 liter dan dicampur larutan gula 
merah cair 5 %. Penyemprotan dilakukan pada larva di daerah potensi sarang. 

Pada waktu 1 – 2 

Warna tubuh hijau atau kuning dengan variasi hitam, panjang tubuh 6-7 mm. 
Umumnya ditemukan di dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian 

a pengendaliannya dengan penyemprotan pestisida organik TOP-BN / 

( Colletotrichum gloeosporioides Penz). 
disebabkan oleh jamur Colletotrichum 

. Gejala pada tunas terdapat gejala nekrotik berwarna coklat tua 
pada ujung tunas. Gejala nekrotik berkembang ke pangkal menyebabkan mati 
ujung. Pada daun muda yang terserang nekrotik mengering pada ujung dan tepi 

ya daun gugur sehingga tinggal ranting kering. Jamur menginfeksi 
buah yang masih mentah dan dapat tinggal dorman selama 3 bulan. Bada buah 
yang mentah terdapat becak becak kecil, yang membesar sedikit demi sedikit. 

usuk pada saat buah mulai matang.
Jamur pada umumnya mulai aktif menginfeksi pada saat tanaman mulai 

matang. Jamurini hanya terbatas pada bagian luar daging buah. Pada kondisi 
titik hitam yang terdiri atas 

rvulus cendawan. Selain itu, pada kulit buah cendawan juga membentuk 
lingkaran konsentris. 

Pada kondisi lembab, cendawan ini membentuk massa spora dalam jumlah 
a merah jambu. Pemencaran 

 



 

Penyakit  antraknose pada 
bahan aktif Pseudomonas fluorescent. 

Saat bibit tanaman akan ditanam bibit disiram dengan larutan 
Cara membuat larutan  yaitu 10 gr 
Pangkal batang dicelupkan siram dengan larutan 
untuk 50 bibit. 

Selanjutnya aplikasi 
penyiraman / kocor pada pangkal batang. Satu sendok (10 gr) 
dicampur dengan 20 liter air dan dikocorkan
tanaman.Lahan seluas 10

 
2. Penyakit karena ganggang (Cihephaleusos Vieccons)

Menyerang daun tua dan muncul pada musim hujan. 
bercakbercakkecil dibagian atas daun disertai serat
yangmerupakan kumpulan sporanya. 

Pengendalian: dengan 

3. Penyakit Bercak Daun (
Cendawan Cercospora psidii menyebabkan gejala bercak putih. Gejala awal 
berupa bercak bulat, kurang teratur bentuknya, dan 
kecokelatan. Bagian tengah bercak berwarna putih. Bercak yang bersatu 
membentuk bercak yang lebih besar berwarna putih yang dibatasi oleh halo 
kecokelatan. Gejala penyakit antraknosa yang disebabkan oleh Pestaloiopsis 
psidii selain menyebabk
mengakibatkan kanker buah.

Pencegahan &Pengendalian;

Pencegahan dilakukan dengan pemberian secara rutin agens 
hayati MOSA GLIO/SUPERGLIO
Caranya, masing-masing 1 sachet MOSA 
GLIO dan BIO-SPF dilarutk
liter air. Larutan terebut digunakan untuk 
mengocor ±100 pohon dan dilakukan pada 
sore hari. 

 
4. Penyakit  karat  (poccinia psidil

Gejala: bercak pada daun berwarna hitam. 

Pencegahan &Pengendalian;

Pencegahan dilakukan dengan pemberian secara rutin agens hayati 
GLIO/SUPERGLIO dan 

antraknose pada mangga dengan agens hayati BI
Pseudomonas fluorescent.  

Saat bibit tanaman akan ditanam bibit disiram dengan larutan 
Cara membuat larutan  yaitu 10 gr BIO SPF dilarutkan dalam 10 liter air. 
Pangkal batang dicelupkan siram dengan larutan BIO SPFsebanyak

plikasi dilakukan saat tanaman berumur 3 bulan 
penyiraman / kocor pada pangkal batang. Satu sendok (10 gr) 
dicampur dengan 20 liter air dan dikocorkan pada pangkal batang untuk 
tanaman.Lahan seluas 1000 m2 diperlukan BIO SPF 1 sachet isi 100 gr.

Penyakit karena ganggang (Cihephaleusos Vieccons) 
Menyerang daun tua dan muncul pada musim hujan. Gejala: adanya 
bercakbercakkecil dibagian atas daun disertai serat-serat halus berwarna jingga 

mpulan sporanya.  

: dengan aplikasi agens hayati MOSA GLIO/Superglio

Bercak Daun (Ceroospora psidil) 
Cendawan Cercospora psidii menyebabkan gejala bercak putih. Gejala awal 
berupa bercak bulat, kurang teratur bentuknya, dan berwarna merah 
kecokelatan. Bagian tengah bercak berwarna putih. Bercak yang bersatu 
membentuk bercak yang lebih besar berwarna putih yang dibatasi oleh halo 
kecokelatan. Gejala penyakit antraknosa yang disebabkan oleh Pestaloiopsis 
psidii selain menyebabkan bercak pada daun juga menyerang buah dan 
mengakibatkan kanker buah. 

Pengendalian; 

Pencegahan dilakukan dengan pemberian secara rutin agens 
/SUPERGLIO dan BIO-SPF. 

masing 1 sachet MOSA 
SPF dilarutkan dalam 100-150 

liter air. Larutan terebut digunakan untuk 
pohon dan dilakukan pada 

poccinia psidil, allola psidil) 
bercak pada daun berwarna hitam.  

Pengendalian; 

Pencegahan dilakukan dengan pemberian secara rutin agens hayati 
dan BIO-SPF. Caranya, sama seperti diatas 
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BIO SPF dengan 

Saat bibit tanaman akan ditanam bibit disiram dengan larutan BIO SPF. 
ilarutkan dalam 10 liter air. 

sebanyak  200 ml 

dilakukan saat tanaman berumur 3 bulan dengan 
penyiraman / kocor pada pangkal batang. Satu sendok (10 gr) BIO SPF 

pada pangkal batang untuk 50 
1 sachet isi 100 gr. 

: adanya 
serat halus berwarna jingga 

MOSA GLIO/Superglio 

Cendawan Cercospora psidii menyebabkan gejala bercak putih. Gejala awal 
berwarna merah 

kecokelatan. Bagian tengah bercak berwarna putih. Bercak yang bersatu 
membentuk bercak yang lebih besar berwarna putih yang dibatasi oleh halo 
kecokelatan. Gejala penyakit antraknosa yang disebabkan oleh Pestaloiopsis 

an bercak pada daun juga menyerang buah dan 

Pencegahan dilakukan dengan pemberian secara rutin agens hayati MOSA 
, sama seperti diatas  



 

5. Penyakit  karat Merah (Cephaleuros virescens Kunze) 
Penyakit ini desababkan jamur Cephaleuros virescens. Gejala yang 
terdapatpada daun dan buah berupa bercak bulat agak seperti beledu.Cendawan 
ini menginfeksi tanaman melalui penetrasi hifa ke dalam jaringan tanaman yang 
didekatinya.  

Pencegahan &Pengendalian; 

Pencegahan dilakukan dengan pemberian secara rutin agens hayati MOSA 
GLIO/SUPERGLIO dan BIO-SPF. Caranya, sama seperti diatas  

6. Penyakit Kanker Berkudis  
Penyakit ini disebabkan jamur Pestaliopsis psidii (Pat.) Mordue 

Jamur ini merupakan parasit lemah &parasit luka, membentuk banyak aservulus 
pada jaringan epidermis yang telah rusak pada buah sakit. Infeksi cendawan 
dilakukan pada luka-luka, khususnya luka karena tusukan kepinding tanah. 
Miselium yang terbentuk berwarna putih kelabu di antara jaringan kanker yang 
mati. Spora yang dibentuk dalam aservulus berwarna hitam kehijauan. 
Cendawan berkembang baik pada suhu dan kelembaban yang tinggi.   

Infeksi patogen dapat terjadi pada semua tingkat perkembangan buah. Gejala 
awal pada buah yang masih hijau berupa bercak gelap, kecil, berdiameter 1-2 
mm, berwarna cokelat tua, dan terdiri atas jaringan mati. Jika buah membesar 
maka kanker tadi akan pecah, membentuk kepunden dengan tepi tebal dan 
pusat yang mengendap. 

Pengendalian : 

Secara mekanis dengan mengendalikan kepinding tanah dan sanitasi kebun. 

Pengendalian secara hayati dengan pemberian secara rutin agens hayati MOSA 
GLIO/SUPERGLIO dan BIO-SPF. Caranya, sama seperti diatas. 

 

7. Penyakit Kanker Batang 
Penyakit ini disebabkan JamurPhysalospora psidii Stevens et Pierce. 

Gejala kanker ditemukan pada bagian batang tanaman. Kulit batang menjadi 
pecah-pecah dan matinya bagian cabang tanaman, bahkan dapat menyebabkan 
kematian pada seluruh tanaman. 

Pengendalian : 

Pengendalian secara hayati dengan pemberian secara rutin agens hayati MOSA 
GLIO/SUPERGLIO dan BIO-SPF. Caranya seperti di atas.  
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8. Penyakit Busuk Pangkal Buah 
Penyakit ini disebabkan jamur 

Gejala awal pada pangkal buah yang masih hijau berupa bercak
kecil tepat di bawah zona diameter paling 
bercak-bercak tersebut menjadi semakin gelap, membesar, saling berhubungan 
sehingga membentuk gelang yang meluas ke bawah, ke arah bekas tangkai 
putik. Gelang nekrotis agak mengendap, permukaannya idak rata karena 
piknidium menonjol. 

Pengendalian : 

Pengendalian secara hayati dengan pemberian secara rutin agens hayati 
GLIO/SUPERGLIO dan 

 

9. Penyakit Busuk Botryodiplodia
Penyakit ini disebabkan oleh jamur 

Spora cendawan yang telah masak bersel 2, berwarna gelap, dan berbentuk 
oval. Cendawan ini juga dapat menyerang ranting atau kulit cabang tanaman 
mangga. Cendawan ini dapat membentuk enzim yang dapat menguraikan pektin 
dan selulosa, sehingga adapat meny
mempertahankan diri sebagai saprofit pada ranting
kondisi lembab, cendawan akan membentuk banyak spora pada bagian tanaman 
yang mati.   

Gejala pada bagian buah yang terinfeksi terlihat berwarna
dimulai dari ujung dekat tangkai. Bagian yang berwarna cokelat 
bentuknya tidak teratur. Buah yang terinfeksi nantinya akan 
berwarna cokelat dan membusuk. Pada saat terjadinya 
pembusukan terbentuk juga tubuh buah cendawan yang 
membentuk spora berwarna hitam. Pembusukan buah yang 
masuk ke dalam daging buah dan biji mengakibatkan buah 
menjadi lunak dan berair.

Pengendalian : 

Secara mekanis dengan 
kelembaban kebun. 

Pengendalian secara hayati dengan pemberian secara 
agens hayati MOSA GLIO
di atas.  

 
 

Penyakit Busuk Pangkal Buah (Phomopsis psidii) 
it ini disebabkan jamur Phomopsis psidii Nag Raj et Ponnapa

Gejala awal pada pangkal buah yang masih hijau berupa bercak
kecil tepat di bawah zona diameter paling besar. Apabila buah berkembang maka 

bercak tersebut menjadi semakin gelap, membesar, saling berhubungan 
sehingga membentuk gelang yang meluas ke bawah, ke arah bekas tangkai 
putik. Gelang nekrotis agak mengendap, permukaannya idak rata karena 

Pengendalian secara hayati dengan pemberian secara rutin agens hayati 
dan BIO-SPF. Caranya seperti di atas.  

Penyakit Busuk Botryodiplodia 
Penyakit ini disebabkan oleh jamur Botryodiplodia theobromae Pat.

pora cendawan yang telah masak bersel 2, berwarna gelap, dan berbentuk 
oval. Cendawan ini juga dapat menyerang ranting atau kulit cabang tanaman 

. Cendawan ini dapat membentuk enzim yang dapat menguraikan pektin 
dan selulosa, sehingga adapat menyebabkan busuk lunak. Cendawan ini 
mempertahankan diri sebagai saprofit pada ranting-ranting dan kulit mati. Pada 
kondisi lembab, cendawan akan membentuk banyak spora pada bagian tanaman 

Gejala pada bagian buah yang terinfeksi terlihat berwarna
dimulai dari ujung dekat tangkai. Bagian yang berwarna cokelat 
bentuknya tidak teratur. Buah yang terinfeksi nantinya akan 
berwarna cokelat dan membusuk. Pada saat terjadinya 
pembusukan terbentuk juga tubuh buah cendawan yang 

berwarna hitam. Pembusukan buah yang 
masuk ke dalam daging buah dan biji mengakibatkan buah 
menjadi lunak dan berair. 

Secara mekanis dengan sanitasi kebun dan  mengurangi 

Pengendalian secara hayati dengan pemberian secara rutin 
MOSA GLIO/SUPERGLIO dan BIO-SPF. Caranya
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Phomopsis psidii Nag Raj et Ponnapa. 

Gejala awal pada pangkal buah yang masih hijau berupa bercak-bercak nekrotik 
besar. Apabila buah berkembang maka 

bercak tersebut menjadi semakin gelap, membesar, saling berhubungan 
sehingga membentuk gelang yang meluas ke bawah, ke arah bekas tangkai 
putik. Gelang nekrotis agak mengendap, permukaannya idak rata karena 

Pengendalian secara hayati dengan pemberian secara rutin agens hayati MOSA 

Botryodiplodia theobromae Pat. 

pora cendawan yang telah masak bersel 2, berwarna gelap, dan berbentuk 
oval. Cendawan ini juga dapat menyerang ranting atau kulit cabang tanaman 

. Cendawan ini dapat membentuk enzim yang dapat menguraikan pektin 
ebabkan busuk lunak. Cendawan ini 

ranting dan kulit mati. Pada 
kondisi lembab, cendawan akan membentuk banyak spora pada bagian tanaman 

Gejala pada bagian buah yang terinfeksi terlihat berwarna cokelat yang 
dimulai dari ujung dekat tangkai. Bagian yang berwarna cokelat 
bentuknya tidak teratur. Buah yang terinfeksi nantinya akan 
berwarna cokelat dan membusuk. Pada saat terjadinya 
pembusukan terbentuk juga tubuh buah cendawan yang 

Caranya seperti 



 

10.  Penyakit karena cendawan (jamur) Rigidoporus Lignosus 
Gejala: rizom berwarna putih yang menempel pada akar dan apabila akar 
yangkena dikupas akan nampak warna kecoklatan.  

Pengendalian:  

Dengan aplikasi agens hayati MOSA GLIO/Superglio yang berbahan aktif 
Thrichodema harzianum dan Gliocladium sp.  

Cara 1 ; 1 sachet MOSA GLIOdicampur dalam ±30 kg (1 karung) pupuk kandang 
dan diperam selama ± 1 minggu. Campuran ini untuk ditebar di sekitar pangkal 
batang untuk luasan 1.000m² atau sekitar 120 tanaman. Aplikasi ini dilakukan di 
sore hari (cuaca teduh). 

Cara 2 ; 1 sachet MOSA GLIOdilarutkan dalam 100 sd 150 liter air, kemudian 
dikocorkan di pangkal batang. Larutan ini digunakan untuk mengocor luasan 
1.000m² atau sekitar 120 tanaman. Aplikasi ini dilakukan di sore hari (cuaca 
teduh). 
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