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Penggunaan pestisida kimia memang dapat menyelamatkan pertanaman padi dari kegagalan panen, akan tetapi
penggunaan secara terus menerus dalam jumlah yang tinggi &nbsp;serta tidak sesuai aturan dapat merugikan
alam dan manusia sendiri.&nbsp; Pemakaian secara tidak bertanggungjawab dapat mengganggu keseimbangan
ekologi karena terbasminya musuh alami serta menjadi residu pada padi yang dihasilkan.&nbsp;&nbsp;
Perlu upaya menekan dampak kerugian melalui budidaya tanaman padi yang bebas residu untuk menciptakan
masyarakat yang sehat dan berkualitas.&nbsp; Beras yang dikonsumsi harus beras sehat bebas residu&nbsp;
bahan kimia,&nbsp; khususnya &nbsp;residu&nbsp; pestisida &nbsp;yang &nbsp;dapat membahayakan
kesehatan manusia. Pestisida kimia perlu diganti dengan teknologi pengendalian alternatif, yang lebih banyak
memanfaatkan bahan dan metode hayati, termasuk musuh alami, pestisida hayati dan feromon. Dengan cara ini,
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dikurangi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;
Budidaya padi bebas residu, dapat berupa budidaya organik ataupun non-organik (konvensional). &nbsp;Pupuk
anorganik bukan merupakan salah satu sumber residu kimia, akan tetapi pestisida kimialah sumber utama residu
pada beras yang dihasilkan. Penggunaan pupuk anorganik dalam budidaya padi bebas residu masih dapat
digunakan dalam ambang batas tertentu.
Penggunaan pupuk organik dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia dan membantu mengendalikan
serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), sebagai contoh mengembalikan jerami ke tanah dapat
mengundang capung (sebagai musuh alami wereng). Penggunaan pestisida hayati akan lebih aman bagi
manusia dan tidak meninggalkan residu kimia.&nbsp; Apabila kelompok tani memilih cara budidaya secara
organik, sertifikasi organik bukan merupakan tujuan utama dari budidaya padi bebas residu, &nbsp;tetapi
sertifikat padi organik dapat memberikan nilai tambah bila budidaya padi bebas residu secara organik ini
dilanjutkan ke proses sertifikasi.
Kementerian Pertanian telah melakukan upaya dan sosialisasi terhadap budidaya padi bebas residu baik secara
swadaya melalui pemberian bantuan pemerintah berupa benih, pupuk organik, pestisida hayati, pupuk hayati dan
pupuk anorganik, yang kebutuhannya disesuaikan dengan rekomendasi BPTP setempat atau spesifik lokasi.
Sarana paket bantuan yang diberikan biasanya hanya bersifat&nbsp;stimulant,&nbsp;artinya apabila bantuan
yang tersedia tidak mencukupi untuk menyediakan paket teknologi yang direkomendasikan Badan Litbang
Kementan atau instansi lainnya, maka tambahan biaya dapat didukung dari anggaran APBD Provinsi,
Kabupaten/Kota dan atau swadaya.
Pada budidaya padi bebas residu, apabila petani/kelompoktani akan menggunakan teknik budidaya padi organik,
penggunaan pupuk unorganik harus dihindari dan digantikan oleh pupuk organik yang terdaftar secara resmi di
Kementerian Pertanian dan dalam masa edar.&nbsp; Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam
budidaya padi bebas residu&nbsp; adalah:
Dengan upaya pengembangan padi bebas residu, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan yang sehat,
berkualitas dan bermutu yang setiap tahun semakin meningkat permintaannya.
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