
 Menyerang padi mulai tahap persemaian sampai 
panen dan penyimpanan

 Tikus betina melahirkan 8–10 ekor setiap kehamilan

 Dalam setahun 1 pasang tikus dapat menghasilkan 
±1.200 ekor tikus.

30–40 cm

Coklat kekuningan

Bobot: 130–170 gram

Perut berwarna putih

 

Vegetatif Generatif Periode Bera

Mulai kawin
(45–50 HST)

1 ekor betina

5 betina kelahiran pertama 

akan melahirkan

(Jantan 50 % : Betina 50 %)

80 Tikus

Kelahiran 1 + 2 + 3 = 30 ekor

Lahir ke-1
(68–72 HST)

Lahir ke-2
(90–95 HST)

Lahir ke-3
(113–117 HST)

Lahir karena ada 
padi yang 

terlambat panen

Jika hama tikus tidak dikendalikan, dari satu ekor tikus betina, populasi tikus 
dapat menjadi 80 ekor dalam satu musim tanam (puncaknya pada masa bera).
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Fakta Tikus Sawah (Rattus argentiventer)

 Terlihat langsung adanya hama tikus

 Terdapat lubang sarang tikus aktif di pematang 
sawah dan di tengah lahan

 Terdapat kotoran tikus di sekitar sarang atau 
lintasan yang dilalui tikus

 Terdapat jejak kaki dan sisa makanan tikus

 Bila sawah berpagar plastik, ditemukan lubang 
plastik dengan noda minyak di sekitarnya

Ciri-ciri Ada Hama Tikus

Perkembangbiakan Tikus



Mengendalikan Tikus dengan Klerat®0,005BB

Pengumpanan dilakukan secara serentak pada masa pra-tanam, 
selang 7 – 10 hari

Klerat®0,005BB dapat langsung diumpan atau dicampur dengan 
beras atau bahan lain apabila perlu

Penempatan umpan di dalam lubang dan sekitar lubang tikus aktif, 
atau bekas serangan tikus

Letakkan 1 – 2 umpan Klerat®0,005BB pada pematang sawah dengan 
jarak antar umpan 2 – 4 meter

Tutupi umpan Klerat®0,005BB dengan sekam/jerami kering/batok 
kelapa

Jika banyak umpan yang dimakan, maka pengumpanan harus diulang 
kembali

Manfaat Klerat®0,005BB

Tidak jera umpan

Seleranya den bagus

Mematikan sampai anak tikus

Pantau Populasi Tikus

 Pemantauan populasi tikus setelah pengumpanan perlu dilakukan 
untuk menentukan perlu atau tidaknya pengumpanan ulang

 Lakukan pemantauan 3 – 5 hari setelah pengumpanan dengan cara 
perhitungan:

< 20%   populasi rendah, tidak perlu pengumpanan ulang

20–40%  populasi sedang, jaga keberadaan umpan

>40%   populasi tinggi, pengumpanan ulang perlu dilakukan

Umpan dimakan

Total umpan
x 100%

Pra-tanam

Umpan

Monitoring

Semai

Pengumpanan
jika diperlukan

Vegetatif

Klerat®0,005BB diumpan setelah panen, serentak dan bersama-sama

Generatif

Menjaga
Keberadaan

Umpan

Bera

Monitoring

Monitoring

Pengumpanan
jika diperlukan

Jadwal Aplikasi Klerat®0,005BB
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