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anaman sawi dikenal sebagai tanaman sayuran daerah 
iklim sedang (sub-tropis), tetapi saat ini berkembang pesat Tdi daerah tropis yang beriklim panas. Khususnya di 

Indonesia tanaman sawi lebih banyak ditanam di daerah dataran 
rendah.  Tanaman ini selain tahan terhadap suhu panas (tinggi), 
juga mudah berbunga pada daerah dataran rendah di Indonesia, 
sehingga untuk pengadaan benih sudah dapat dilaksanakan di 
dalam negeri.

Sebagai sayuran daun, sawi merupakan sumber vitamin 
dan mineral.  Dalam 100 g daun sawi terkandung 21,0 kal, 1,8 g 
protein, 0,3 g lemak, 3,9 g karbohidrat, 0,7 g serat, 0,9 g abu, 33,0 
mg fosfor, 4,4 mg zat besi, 20,0 mg natrium, 323,0 mg kalium, 
3.600,0 S.I vitamin A, 0,1 mg thiamin, 0,1 mg riboflavin, 1,0 mg 
niacin, 74 mg vitamin C, 147 mg kalsium (Direktorat Gizi Dep. 
Kes., 1981).  Tingginya kandungan vitamin dan mineral dari sawi 
menyebabkan sawi merupakan salah satu sayuran yang dapat 
digunakan dalam mengatasi kekurangan vitamin A pada balita, 
dan berguna untuk menjaga kesehatan tubuh manusia.

Selain memiliki kandungan vitamin dan kandungan zat gizi 
yang penting bagi kesehatan, sawi dipercaya dapat 
menghilangkan rasa gatal di tenggorokan pada penderita batuk.  
Sawi yang dikonsumsi berfungsi pula sebagai penyembuh sakit 
kepala.  Penderita penyakit ginjal dianjurkan untuk banyak 
mengkonsumsi sayuran sawi karena dapat membantu 
memperbaiki fungsi kerja ginjal.  Sebagai tanaman berserat, sawi 
baik pula dikonsumsi untuk memperbaiki dan memperlancar 
pencernaan.

Dari data nilai impor-ekspor sayuran didapatkan bahwa 
pada tahun 1992, impor sawi adalah sebanyak 2.289 kg dengan 
nilai sebesar US$ 2.581, sedangkan ekspor 10.000 kg dengan nilai 
ekspor sebesar US$ 981 (Biro Pusat Statistik, 1992).  Dari data 
tersebut dapat ditunjukan bahwa sayuran sawi mempunyai 
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prospek yang baik dalam menunjang ekspor Indonesia, 
mengingat tidak semua tempat di dunia ini cocok untuk ditanami 
sawi serta semakin menurunnya produksi sayuran dunia akibat 
industrialisasi.

Dalam meningkatkan produksi tanaman sawi banyak 
faktor penghambat, diantaranya adalah adanya serangan hama 
tanaman.  Hama penting tanaman sawi antara lain adalah ulat 
Plutella xylostella Linn., ulat Croci., Crocidolomia binotalis Zell., 
Hellula undalis., ulat grayak, Spodoptera litura., ulat jengkal, 
Chrysodeixis chalcites ESP., Chrysodeixis orichalsea L., yang 
menyerang bagian daun sawi, ulat tanah Agrotis ipsilon Hufn yang 
menyerang pangkal batang.  Beberapa hama minor yang sering 
ditemukan pada pertanaman sawi adalah kepik hijau, Nezara 
viridula, Myzus persicae yang menyerang bagian daun, dan 
Gryllothalpa spp. yang menyerang bagian akar (pangkal akar).  Di 
daerah dataran rendah di Kalimantan Selatan, seperti daerah 
Landasan Ulin, akibat serangan hama pada tanaman sawi, 
terutama ulat sawi P. xylostella dapat menyebabkan kerusakkan 
sampai 100 % pada musim kemarau, apabila tidak dilakukan 
tindakan pengendalian.  Pada musim hujan, serangan hama ini 
menurun, dan apabila frekuensi hujan tinggi, maka populasi P. 
xylostella sangat rendah.

Teknologi Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) untuk 
mengendalikan hama sawi belum berkembang  dengan baik.  
Pengendalian hama sawi sangat tergantung kepada penggunaan 
pestisida.  Misalnya untuk mengendalikan ulat P. xylostella 
digunakan insektisida diazinon 60 EC dengan konsentrasi 1 - 2 
cc/l air, atau Sevin  dengan dosis 1 - 2 kg/hektar, untuk 
mengendalikan ulat C. binotalis dianjurkan menggunakan 
insektisida, seperti Dipterex 50 SP dengan konsentrasi 10 - 20 
g/10 l air, Diazinon 60 EC dengan konsentrasi 10 - 20 cc/ 10 l air,  
Bayrusil 25 EC, Phosvel 30 EC dan Orthene 75% (Haryanto et al., 
1999).   Di tingkat petani ketergantungan terhadap pestisida 
untuk mengendalikan hama sangat tinggi, bahkan di beberapa 
tempat,  pengendalian hama hanya menggunakan pestisida 
dengan frekuensi yang tinggi dengan sistem terjadwal/kalender. 
Hama tanaman kubis yang teknologinya PHTnya sudah 
berkembang dengan baik, jenis hamanya hampir sama dengan 
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tanaman sawi dapat menjadi rujukan untuk pengembangan 
teknologi PHT Tanaman sawi.

Sebagai pembanding, pengendalian P. xylostella yang 
dianjurkan sekarang untuk tanaman kubis adalah gabungan dari 
komponen-komponen sebagai berikut : 1) Praktek bercocok 
tanam yaitu tumpang sari antara kubis dengan tomat, pengapuran 
(pH 7,0), sanitasi dan rotasi tanaman; 2) Pengendalian biologi 
dengan parasitoid D. eucerophaga; 3) Penggunaan ambang 
kendali 5 ngengat per 10 tanaman, atau 0,5 larva per tanaman; 4) 
Penggunaan insektisida selektif yaitu Bacillus thuringiensis, 
sipermetrin, atau klorfluazuron; 5) Ukuran sampel dan teknik 
pengambilan sampel yaitu 50 tanaman per hektar secara 
sistematis (sistem diagonal); 6) Penilaian : Pencatatan jumlah 
larva instar ketiga dan keempat, dan pupa P. xylostella, dan kokon D. 
eucerophaga dari tanaman sampel, keputusan pengendalian: 
Penggunaan persamaan sederhana Y= (1-p)x, dimana x = jumlah 
rata-rata larva per tanaman. p = persentase parasitasi, Y = larva 
yang merusak.  Penyemprotan insektisida akan dilakukan hanya 
bila nilai Y mencapai atau melampaui ambang kendali (0,5 
ngengat per tanaman) (Sasrosiswojo, 1990).

Untuk mengendalikan C. binotalis, Rueda dan Shelton 
(1995) menganjurkan pengendaliannya sebagai berikut, 
pemilihan waktu tanam, yaitu pada saat populasi sangat rendah, 
yaitu pada  musim hujan, membuang kelompok telur dan larva 
instar awal, aplikasi B. thuringiensis pada tempat-tempat tertentu 
hingga 40 hari setelah tanam dan apabila kepadatan hama 
mencapai 15 %,  serta penggunaan perangkap hama.  Di India 15 
baris kubis yang ditumpangsarikan dengan 12 Indian Mustard 
yang ditanam 12 hari dan 25 hari setelah tanaman kubis efektif 
untuk mengendalikan ulat C. binotalis pada tanaman kubis.

Dengan mengacu kepada teknologi yang ada, maka kami 
berusaha untuk menyusun teknologi PHT untuk tanaman sawi 
yang sesuai untuk daerah Indonesia.

Teknologi Pengendalian Hama Terpadu
Tanaman Sawi

3



Teknologi Pengendalian Hama Terpadu
Tanaman Sawi

4



Teknologi Pengendalian Hama Terpadu
Tanaman Sawi

1.  Taksonomi Tanaman Sawi

Tanaman sawi berasal dari divisi Spermatophyta,  subdivisi 
Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Rhoeadales 
(Brassicales), family Cruciferae (Brassicaceae), genus Brassica 
dan spesies Brassica juncea (L.) Czern. And Cosson (Eijnatten, 
1986).  Sawi masih satu keluarga dengan kubis-krop, kubis bunga, 
brokoli, dan lobak atau Rades, yakni famili Cruciferae 
(Brassicaceae).  Oleh karena itu, sifat morfologis tanamannya 
hampir sama, terutama pada system perakaran, struktur batang, 
bunga, buah (polong) maupun bijinya. Beberapa sinonim dari 
tanaman sawi, B. juncea, adalah sebagai berikut,  Brassica 
besseriana Andrsz, Brassica cernua Forbes & Hemsley,  Brassica 
lanceolata Lange, Synapsis ramose Roxb (Herklots, 1972),  
Brassica rugosa Hort., Sinapsis juncea L (Ochse et al., 1980).  
Brassica rugosa kemudian dipertimbangkan sebagai spesies 
terpisah dari B. juncea.  Brassica juncea juga dibagi ke dalam dua 
subspecies, yaitu ssp. juncea dan ssp. Integrifolia.

Herklot (1972), mengusulkan suatu subdivisi yang 
disederhanakan ke dalam varietas secara botanik, yaitu :

a. Brassica juncea var. crispifolia Bailey, termasuk var. 
subscrispifolia Sinskaja (curled mustard, atau potherb 
mustard).

b. Brassica juncea var integrifolia (Rupr.) Sinkaja, terdiri dari 
var. rugosa, var foliosa Bailey, var. subintegrifolia.  
Kelompok ini dicirikan dengan daun yang menunjukan 
seperti cuping yang sangat kecil.

c. Brassica juncea var. japonica (Thunberg) Bailey, terdiri dari 
var.  longidens Bailey dan var. multisecta Bailey.  Kelompok 
ini dicirikan dengan daun bagian basal yang terpotong 
(dissected).

d.  Brassica juncea  var. Sareptana Sinskaja.

TAKSONOMI, TIPE

DAN KULTIVAR TANAMAN SAWI

BAB  II
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2.  Tipe-tipe Sawi dan Kultivar

Di Indonesia sawi (leaf mustard) ditanam untuk diambil 
daunnya sebagai sayuran daun hijau.  Petani Indonesia dulu hanya 
mengenal tiga jenis sawi yang biasa dibudidayakan yaitu sawi 
Huma (sawi dataran tinggi dan lahan kering), sawi putih atau sawi 
jabung (white leaf mustard), dan sawi hijau atau sawi hitam 
(green atau black leaf mustard).  Sekarang masyarakat lebih 
mengenal sawi bakso atau caisim, dan sawi keriting.

a. Sawi huma, yakni sawi yang tipe batangnya kecil, panjang 
dan langsing, daun-daunnya panjang dan sempit, serta 
tangkai daunnya panjang dan bersayap.

b.  Sawi putih atau sawi jabung.  Jenis-jenis ini memiliki ciri-
ciri batangnya pendek, tegap dan daun-daunnya berwarna 
hijau tua, tangkai daun panjang dan bersayap melengkung 
ke bawah.

c. Sawi hijau, memiliki ciri-ciri batangnya pendek, dan daun-
daunnya berwarna hijau keputih-putihan, serta rasanya 
agak pahit.

d. Caisim atau sawi bakso, merupakan sawi yang paling 
banyak dipasarkan sekarang ini.  Tangkai daunnya 
panjang, langsing, berwarna putih kehijauan.  Daun-
daunnya lebar memanjang, tipis dan berwarna hijau.  
Rasanya renyah, segar, dengan sedikit rasa pahit.

e.  Sawi keriting, bercirikan daunnya yang keriting.  Bagian 
daun yang hijau sudah mulai tumbuh dari tangkai pangkal 
daun yang berwarna putih.  Sawi ini mirip dengan sawi 
hijau biasa.

Gambar 1.  Sawi hijau
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Beberapa kultivar sawi unggul yang berkembang di 
berbagai daerah antara lain Caigran II/38, Caigran IV/31, dan 
sawi putih (lokal).  Secara lengkap kultivar tanaman sawi dapat 
dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.  Daftar kultivar sawi, Brassica juncea

No. Kultivar Daerah Asal Varietas 
botanis 

Nama umum 

1. Burgonde  Douai Francis ? - 

2. Cha tsoi  Hongkong/Taiwan  ? Swollen stemmed 
mustard 

3. Cheun Keuk 
Kaai tsoi  

? integrifolia Long leg mustard  

4. Chiu chau 
chau taai 
kaai tsoi  

Hongkong integrifolia Swatow mustard  

5. Chuk kaai 
tsoi  

Hongkong integrifolia Bamboo mustard 

6. Ekla Douai-Fracis ? - 

7. Gohna-
sarson 

India ? - 

8. Ha ka kaai 
tsoi  

? integrifolia Ha ka mustard 

9. Hom tsoi  Hongkong/Taiwan  ? - 

10. Hsueh Li 
hung 

Hongkong japonica nine-headed 
mustard atau 
kantau kaai  

11. Kai sum - integrifolia Chicken heart 

12. Kantau Kaai  Hongkong japonica Nine headed 
mustard atau 
Hsueh Li hung 

13. Lethbrige 
22A 

Saskatoon, Kanada  ? Yellow seeded  

14. Manipuri-lai  India ? - 

15. Ma Ting 
Kaai tslai  

- integrifolia - 

16. Mooi tsoi  Hongkong Sareptana - 

17. Naam fung 
kaai tsoi  

- integrifolia South Wind 
Mustard 
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2.  Hubungan Antara Sifat Luar dan Resistensi Tanaman

Tanaman sawi yang memiliki sifat-sifat berwarna hijau tua 
dan daunnya berkilau (glossy) pada umumnya disukai oleh 
ngengat P. xylostella untuk tempat meletakkan telur, sehingga 
kerusakkan berat sering terjadi pada percobaan rumah kaca.  

18. Newton Norwich-England  ? - 

19. Ngau sz kaai - japonica Silver thrad 
mustard 

20. Paan Paan 
tsing tsoi  

Hongkong  
? 

Chopped 
mustard/Parcel 

and Pocket 
Mustard 

21. Paan Sum ? integrifolia Wrapped heart 

22. Primus Giesen/Germany ? - 

23. Rai B-85 India ? - 

24. Rai T-11 India ? - 

25. Rai T-16 India ? - 

26. Rai-T59 India ? _ 

27. RL-9 India ? - 

28. RT-11 India ? - 

29. Southern 
Giant Curled 

USA ? - 

30. Sui tsoi  Hongkong/Taiwan  Japonica Water cabbage 

31. Stoke  Norwich-England  ? - 

32. Taai  kaai 
tsoi  

Cina Selatan  integrifolia Large Kaai tsoi  

33. Taai Sum 
Kaai tsoi  

? integrifolia Large heart 

34. Tai tan ts oi  Hongkong  
- 

Big head cabbage 
atau large rooted 
mustard 

35. Tender 
green 

USA ? - 

36. Trose Norwich-England  ? - 

37. Tsin kau 
tsoi  

Taipei japonica Thousand nerved 
Cabbage 

38. Type 27 India ? - 
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Walaupun demikian, kerusakkan yang terjadi pada jenis 
tanaman tersebut relatif ringan jika ditanam di lapangan (Lin et 
al., 1984). Penelitian mengenai ketahanan berbagai kultivar 
tanaman krucifer dilakukan oleh Sastrosiswojo et al. (1987) dan 
mendapatkan bahwa varietas Caisim, Green Rocket, dan Pak Choy 
Green mempunyai kemampuan resistensi sedang (moderately 
resistant) (Tabel 2).

Tabel 2.  Peringkat resistensi menurut metode Williamson 
(1974) dan Chalfant dan Brett (Sastrosiswojo, 1987)

Keterangan : R, resisten; MR, Resistensi Sedang; S, Rentan; LR, agak resisten

Varietas, Kultivar, 

pedegri  

Jenis (Type) Penggolongan Resistensi  

Williamson Chalfant and 

Brett 

Nyir-3329 Kb. Putih LR MR 

Gloria  Kb. Putih R MR 

Rotan F-1 Kb. Putih R R 

Hybrid Conguesh Kb. Putih R MR 

Michili 70 Kb. Putih  S S 

Marner Septemberrot Kb. Merah R MR 

Maner Rocco Kb. Merah R R 

Marner Fruhrotkohl Kb. Merah R MR 

Snow Flower  Kb. Bunga R MR 

Feng Shan Earity  Kb. Bunga S MR 

Cirateun Kb. Bunga R R 

Mikado N-1 Brokoli  R MR 

Granat Cipanas Petsai  S MR 

Granat KP Margahayu Petsai  S MR 

Sangihe Petsai  S MR 

Talaud  Petsai  S S 

Caisim Tsoi sum S MR 

Green Rocket Tsoi sum S MR 

Pak Choy Green Tsoi sum S MR 

Lobak Radis S MR 
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1.  Ulat Tritip,  Plutella xylostella Linn.

A.  Klasifikasi Plutella xylostella Linn.

Rueda dan Shelton (1995) mengklasifikasikan P. xylostella 
sebagai berikut :

Kingdom : Animalia
Filum : Arthropoda
Klas : Insekta
Bangsa (Ordo) : Lepidoptera
Suku (Famili) : Plutellidae o Yponomeutidae
Marga (Genus) : Plutella
Jenis (Spesies)   :Plutella xylostella (=maculipennis) 

(Curtis)

B.  Oviposisi dan Fekunditas

Dari hasil penelitian mengenai oviposisi dan fekunditas P. 
xylostella di laboratorium dengan fluktuasi suhu antara 16,1 
sampai 34,1oC oleh Bhalla dan Dubey (1986), didapatkan bahwa 
peletakkan telur P. xylostella dilakukan imago pada sore dan malam 
hari. Telur diletakkan umumnya secara tunggal atau dalam 
kelompok dua sampai empat butir di bagian bawah daun, sering 
sepanjang tulang daun utama.  

Periode oviposisi rata-rata  5,2 hari pada generasi pertama 
dan 4,9 hari pada generasi kedua.  Masing-masing betina 
meletakkan telur antara 220  315 butir (rata-rata 284 butir) pada 
generasi pertama dan 177-318 butir (rata-rata 243 butir) pada 
generasi kedua.  Oviposisi maksimum per hari oleh satu betina 
berkisar antara 78-89 butir (rata-rata 80,8 butir) telur pada 
generasi pertama, dan 74-89 butir (rata-rata 81,5 butir) telur 
pada generasi kedua.  Viabilitas telur rata-rata 95,7% pada 
generasi pertama, dan 80% pada generasi kedua.  Pada generasi 

BIONOMI HAMA PENTING

TANAMAN SAWI

BAB  III
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ketiga, tidak ada betina yang beroviposisi ketika temperatur 
meningkat menjadi 34oC.  Sedangkan berdasarkan penelitian 
Abro et al. (1992), rata-rata jumlah telur yang diletakkan oleh 
seekor betina adalah 194,15 butir.

C.  Telur Plutella xylostella

Berdasarkan hasil penelitian Bhalla dan Dubey (1986), 
telur P.  xylostella berukuran kecil, berwarna putih kekuningan 
sampai hijau kekuningan, silindris sampai bulat dengan ukuran 
rata-rata 0,48 x 0,25 mm.  Periode inkubasi rata-rata 3,10 hari 
pada generasi pertama dan 2,27 hari pada generasi kedua.  
Menurut Mau dan Kessing (1992), periode inkubasi berkisar 
antara dua sampai delapan hari.  Berdasarkan penelitian Stapathi 
(1990), pada temperatur 24oC, dan RH 85%, rata-rata lama stadia 
telur adalah empat hari.

Gambar  2.  Telur Plutella xylostella Linn.

D. Larva Plutella xylostella

Kapsul kepala berwarna kuning tua kepucatan sampai 
kuning tua kehijauan, atau kadang-kadang cokelat muda, 
bercorang-coreng dengan becak cokelat kehitaman dan 
kecokelatan. Tubuh berwarna hijau, kadang-kadang sedikit 
berwarna kuning pucat, jarang kuning pucat, kuning kemerah 
mudaan pucat, abu-abu muda (untuk contoh, pada saat larva 
makan daun bagian dalam yang berwarna keputih-putihan, 
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warna tubuh memudar menjadi kepucatan (Moriuti, 1986).  
Larva terdiri dari empat instar.  Ukuran lebar kepala untuk tiap 
instar larva menjadi acuan untuk menentukan instar.  Untuk tiap 
instar larva P. xylostella  dapat dilihat Tabel 3.

Larva instar pertama tinggal sebagai penggorok daun (leaf 
miner), sesudah ganti kulit menjadi instar kedua, larva menjadi 
pemakan permukaan daun dan makan epidermis daun bagian 
bawah (Abro et al., 1992).  Rata-rata luas daun yang dikonsumsi 
oleh larva instar kedua, ketiga dan keempat masing-masing adalah 
5,0; 10, dan 7,5 cm2 (Stapathi, 1990).

Tabel 3.   Lebar kapsul kepala dan perbandingan antara lebar 
kapsul kepala pada tiap instar larva Plutella xylostella

Berdasarkan hasil penelitian Bhalla dan Dubey (1986), 
larva mengalami tiga kali ganti kulit, sehingga menghasilkan 
empat instar. Larva yang tumbuh penuh rata-rata panjangnya 
8,62 mm, dan berwarna hijau terang, gemuk, licin, dengan rambut 
pendek yang menyebar.  Rata-rata periode secara keseluruhan 
11,3 hari (dengan kisaran 9-13 hari) pada generasi pertama, dan 
10,3 hari (kisaran 9-12 hari) pada generasi kedua.

Distribusi spasial larva P. xylostella diteliti oleh Srinivasan 
(1987), dan menemukan bahwa larva mempunyai distribusi acak 
selama stadia awal infestasi, tetapi kemudian distribusi menjadi 
mengelompok.

Perkembangan stadia larva dipengaruhi oleh tinggi 
rendahnya temperatur.  Semakin rendah temperatur, semakin 
bertambah lamanya tiap instar larva (Robertson, 1939). 
Temperatur optimum untuk perkembangan larva P. xylostella 

o oadalah 20 C - 25 C, pada RH 50 -  60 %(Chen dan Su, 1978).

Instar Larva Rata-rata Lebar 
Kapsul Kepala (mm) 

Perbandingan Lebar 
Kapsul Kepala (mm) 

I 0,16 - 

II 0,24 1,50 

III 0,37 1,54 

IV 0,59 1,59 
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Gambar 3.  Larva Plutella xylostella

Hasil penelitian laboratorium yang dilakukan oleh Vos 
o o(1953) di Pacet (1100 dpl.; temperatur, 16 C- 25 C) lama intar 

larva pertama, kedua, ketiga dan keempat berturut-turut rata-rata 
adalah 3,7 hari, 2,1 hari, 2,6  hari dan 3,7 hari.  Sedangkan di 

o olaboratorium Bogor (250 m dpl.; temperatur 25 C - 30 C) lama 
instar larva pertama, kedua, ketiga dan keempat berturut-turut 
rata-rata adalah 2 hari, 2 hari, 2 hari dan 3 hari.

E.  Prepupa dan Pupa Plutella xylostella Linn.

Suatu kokon yang terpintal longgar terbentuk dengan tubuh 
memanjang, tidak aktif (Bhalla dan Dubey, 1986), ukuran antara 
10 sampai 12 mm, berwarna hijau gelap (Rueda dan Shelton, 
1995).

Pupa yang baru terbentuk berwarna hijau kekuning-
kuningan, tetapi dalam satu atau dua hari pupa menjadi berwarna 
kecoklatan dan secara bertahap menjadi berwarna coklat 
kehitaman saat akan menjadi dewasa.  Rata-rata panjang pupa 
5,15 mm.  Rata-rata periode pupa pada generasi pertama 5,85 
hari, dan 4,63 hari pada generasi kedua.  Mortalitas pupa 3,25% 
pada generasi pertama dan 7,8% pada generasi kedua (Bhalla dan 
Dubey, 1986).  Lama stadia pupa (termasuk prepupa) di Pacet 

o o(temperatur 16 C  25 C) adalah 6,3 hari, sedangkan di Bogor 
o o(25 C-30 C) adalah 4,0 hari.

Jenis kelamin pupa dapat dibedakan dengan cara 
memeriksa bukaan genitalia yang berbeda jenis antara pupa 
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jantan dan pupa betina (Robertson, 1939).  

Gambar 4.  Kokon Plutella xylostella

Pada pupa betina, ada sebuah lubang genitalia yang terletak 
di tengah-tengah daerah ventral sternum ke delapan dari 
abdomen.  Pada daerah ini segmen menyempit dan lubang 
tersebut muncul sebagai celah  yang memanjang dari tepi 
anterior ke arah posterior segmen ke delapan.  Bagian ventral 
tengah sternum ke sembilan dari abdomen memanjang dari arah 
cephalad ke arah celah genitalia.  Hubungan antara segmen ke 
sembilan dengan segmen ke sepuluh pada pandangan ventral 
tidak jelas.

Pada pupa jantan, segmen ke delapan dari abdomen hampir 
seluruhnya sama lebarnya (pandangan ventral).  Lubang genitalia 
terletak pada sternum ke sembilan dari abdomen.  Bukaan 
genitalia merupakan celah memanjang dengan daerah melingkar 
yang cembung pada sisinya.

F.  Dewasa  Plutella xylostella Linn.

Dewasa mempunyai panjang tubuh antara 8 sampai 12 
mm, berwarna abu-abu atau kecoklatan, dalam keadaan istirahat, 
pada bagian dorsal dari sayap depan terdapat ciri karakteristik 
yang memanjang dari arah kepala sampai ujung sayap.  Ciri 
tersebut adalah tiga bentuk undulasi (berombak seperti segitiga) 
tampak jelas pada bagian tepi sayap sebelah dalam.  Karena 
bentuk undulasi tersebut menyerupai berlian, maka serangga ini 
dalam bahasa Inggris disebut “diamondback moth” (Rueda dan 
Shelton, 1995).
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Berdasarkan penelitian Bhalla dan Dubey (1986), rentang 
sayap imago jantan 12,97 mm, dan betina 13,00 mm.  Ratio seks 
jantan : betina 1,60 : 1 pada generasi pertama, dan 1,60 : 1,35 pada 
generasi kedua.  Rata-rata lama hidup jantan pada generasi 
pertama adalah  7,7 hari, dan betina 15,40 hari, sedangkan pada 
generasi kedua rata-rata lama hidup jantan 7,1 hari dan betina 
12,3 hari.  Rata-rata periode pre-oviposisi, oviposisi, dan post-
oviposisi masing-masing 3,1; 5,2; dan 7,4 hari pada generasi 
pertama, sedangkan pada generasi kedua 2,5; 4,9; dan 5,7 hari.

Imago betina dapat dibedakan dengan imago jantan dengan 
melihat ciri-ciri sebagai berikut (Ho, 1965) :

Imago betina: Warna “tiga berlian” pada sayap depan ngengat 
betina yang baru muncul dari pupa lebih gelap 
dari sayap ngengat jantan.  Segmen anal tidak 
terbelah dua.  Abdomen membesar di tengah, dan 
dalam keadaan terentang, sayap depan serangga 
betina lebih besar daripada ngengat jantan.

Imago Jantan: Warna “tiga berlian” pada sayap depan ngengat 
jantan yang baru muncul dari pupa lebih putih 
daripada sayap ngengat betina.  Segmen anal 
(segmen terakhir dari abdomen) terbelah dua 
kalau dilihat dari pandangan ventral.  Dalam 
keadaan terentang, sayap depan lebih sempit dari 
pada sayap betina.  Pada saat baru muncul dari 
pupa, abdomen lebih pendek, lebih sempit dan 
parallel (memanjang).

Ngengat beristirahat di bawah daun dan pada bagian 
tanaman yang dapat melindunginya.  Ngengat aktif dan terlihat 
pada saat petang, menjelang malam, terbang disekeliling tanaman 
untuk kawin dan meletakkan telur.  Ngengat jantan tertarik 
terhadap feromon yang dihasilkan oleh betina (Rueda dan 
Shelton, 1995).

Menurut Harcourt (1954), pada saat tidak ada angin 
ngengat jarang terbang lebih tinggi dari 1,5 m di atas permukaan 
tanah.  Jarak terbang horisontal adalah 3 - 4 m.  Ngengat                  
P. xylostella tidak kuat terbang jauh dan mudah terbawa oleh angin.
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Gambar  5. Imago Plutella xylostella  dalam keadaan istirahat.

     

Gambar  6.  Imago Plutella xylostella dalam kondisi sayap membentang.

G.  Pemilihan Inang

Dari hasil penelitian Wu (1993) di China, inang P. xylostella 
adalah tumbuhan yang memiliki famili yang berasal dari jenis 
kubis-kubisan (mustard), terdiri dari 300 spesies dari 71 genera.  
Diantara kebanyakan spesies yang umum adalah (1) Sayuran : 
Brassica oleracea, B. alboglabra, B. campestris, B. juncea (Indian 
mustard), B. napobrassica (B. napus var. napobrassica), Raphanus 
sativus (lobak), Nasturtium officinale; (2) Tumbuhan buah-
buahan : Matthiola incana,  Cheiranthus cheiri; (3) Tanaman obat-
obatan: Isatis tinctoria, Isatis incetigonia, dan (4) Gulma : Capsella 
bursa-pastoria, Descurainia Sophia, dan Rorippa montana.

Betina Jantan
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Pemilihan inang P. xylostella dalam hubungannya dengan 
pertumbuhan dan perkembangannya dipelajari di bawah kondisi 
laboratorium dan rumah kaca.  Dari 14 varietas dari enam 
tanaman kruciferous yang diuji, B. juncea (sawi), B. campestris 
var. sarson, B. campestris subsp. pekinesis merupakan inang-inang 
yang paling dipilih.  

Larva mengkonsumsi lebih banyak daun pada krucifer ini, 
stadia larva diselesaikan dalam waktu yang lebih pendek, dan 
mempunyai pupa yang lebih berat.  Brassica caulorapa (Kohlrabi) 
dan B. oleracea merupakan inang yang diterima (Anonim, 1987).

Pemilihan terhadap tanaman-tanaman di atas menyangkut 
senyawa kimia yang terkandung dalam spesies tanaman krucifer 
tersebut.  Dari hasil penelitian Reed et al. (1989) terhadap 
spesies tanaman krucifer tersebut.  

Dari hasil penelitian Reed et al. (1989) terhadap spesies 
tanaman krucifer yaitu Brassica napus, sawi (Indian mustard) dan 
Sinapsis alba, menemukan bahwa stimulan peletakkan telur 
diidentifikasi sebagai glucinalate yang ditemukan dalam spesies 
family Brassicaceae.  Berdasarkan penelitian Wu (1993), 
senyawa kimia yang merangsang oviposisi adalah isothiocyanate.

H. Musuh Alami Plutella xylostella Linn.

Dari hasil penelitian Alam (1990) tentang musuh alami 
yang terdapat di Jamaica ditemukan 5 spesies parasitoid yaitu 
Trichogramma sp. (parasitoid telur), Diadegma insulare 
(parasitoid larva) (kelompok glomeratus),  Oomyzus 
(=Tetrastichus) sokolowski (parasitoid larva-pupa) dan 
Trichospillus diatrarar (parasitoid pupa).

Jamur ditemukan juga menginfeksi pupa dan larva P. 
xylostella yaitu Beuveria bassiana, Hirsutella sp., dan Paelomyces 
sp.  Predator yang ditemukan umumnya adalah Coccinelid, 
Chrysopid, Syrphid, dan Staphylinid.  Hasil penelitian Mustata 
(1990) di Moldavia, Romania menemukan lebih dari 25 spesies 
Ichneumonidae dan Braconidae) yang diidentifikasi sebagai 
parasitoid primer dan skunder.
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Gambar 7.  Hifa dan spora Beuveria bassiana

Evaluasi parasitoid terhadap popuplasi P. xylostella telah 
dilakukam oleh Chua dan Ooi (1985) di dataran tinggi Cameron, 
Malaysia, ditemukan bahwa dari tiga spesies parasitoid yaitu A. 
plutellae, D. eucerophaga, dan Thyraeela collaris, yang paling 
efektif adalah D. eucerophaga.

Gambar 8.  Gambar sel, spora, dan kristal protein Bacillus thuriniensis.

Bakteri yang juga menjadi musuh alami P. xylostella adalah 
Bacillus thuringiensis Berliner yang mempunyai sifat patogenik 
terhadap semua instar larva P. xylostella dan dapat digunakan 
untuk mengendalikan P. xylostella  di lapangan.
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Gambar 9. Plutella xylostella yang terinfeksi Metarhizium anisoplieae

Gambar 10.  Predator yang ditemukan di pertanaman sawi di dataran rendah 
Sidoardjo.
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2.  Ulat Croci, Crocidolomia binotalis Zell.

A.  Klasifikasi Ulat Croci

Rueda dan Shelton (1995) mengklasifikasikan ulat croci 
sebagai berikut :

Kingdom : Animalia
Filum : Arthropoda
Klas : Insekta
Bangsa(Ordo) : Lepidoptera
Suku (Famili) : Pyralidae
Marga (Genus) : Crocidolomia
Jenis (Spesies) : Crocidolomia binotalis

B.  Stadia Telur

Telur berwarna hijau terang dan biasanya diletakkan pada 
bagian bawah daun.  Sebelum menetas, warna telur berubah 
menjadi jingga, cokelat kekuning-kuningan, dan cokelat gelap.  
Telur diletakkan dalam kelompok yang tumpang tindih 9 - 120 
telur dengan rata-rata 48 butir.  Ukuran kelompok telur berkisar 
antara 1,0  -  2,0 mm sampai 3,5 x 6,0 mm dengan rata-rata 2,6 x 
4,3 mm.

Periode inkubasi telur empat hari (berkisar antara 3 - 6 
ohari) pada 26,0 - 33,2 C.  Persentase telur menetas 92,4 % 

(berkisar antara 69,2 - 100%) (Othman, 1982).

C.  Stadia Larva

Larva yang baru menetas hidup berkelompok, dengan 
kepala berwarna hitam dan tubuh hijau terang dengan bercak-
bercak berwarna gelap.  Larva dicirikan dengan adanya garis 
memanjang berwarna keputihan, tiga di bagian punggung 
(dorsal) dan satu pada masing-masing sisi samping.  Ukuran larva 
yang tumbuh maksimal adalah 15  21 mm.

Larva Croci mempunyai lima instar.  Lama masing-masing 
instar adalah 2,6 hari (berkisar 2-4 hari), 2,4 hari (berkisar 1-3 
hari), 2 hari (berkisar 1-3 hari), 2,3 hari (berkisar 1-5 hari), dan 
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4,7 hari (berkisar 3-7 hari).  Total periode larva meluas sampai 14 
ohari (berkisar antara 11-17 hari) pada suhu 26,0  33,2 C dan RH 

54,1 -  87,8 % (Othman, 1982), akan tetapi Van den Oever (1973) 
melaporkan bahwa periode larva bervariasi dari 10 - 14 hari pada 

o16  22,5 C dengan RH 60-85% (Tabel 4).  Kerusakkan yang 
disebabkan oleh ulat croci dapat menjadi serius, karena memilih 
daun yang muda dan titik tumbuh yang sukulen.

Gambar 11.  Segerombolan larva Crocidolomia sp.

D.  Stadia Pupa

Pupa terbentuk pada permukaan tanah.  Pupa berwarna 
cokelat kekuningan, kemudian berubah menjadi cokelat gelap.  
Ukuran panjang pupa kira-kira 10 mm, dengan lebar 3 mm.  Lama 
stadia pupa berkisar dari 9 sampai 13 hari dengan rata-rata 10 

ohari pada suhu 26,0-33,2 C, dengan RH 54,1-87,8% (Othman, 
1982).  Van den Oever (1973) melaporkan bahwa periode pupa 

oberkisar antara 13-18 hari pada suhu 16-22,5 C, dengan RH 60-
85%.

Gambar 12.  Pupa Crocidolomia sp. 
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E.  Stadia Dewasa

Ngengat betina muncul kira-kira satu hari sebelum 
ngengat jantan (Van den Oever, 1973).  Dewasa mempunyai 
toraks  berwarna hitam, dan abdomen berwarna cokelat 
kemerahan.  Pada abdomen betina dewasa muncul ovipositor 
berbentuk lengkung.  Ukuran betina secara umum lebih besar  
dari pada jantan.  Ngengat bersifat nocturnal, tetapi tidak tertarik 
pada cahaya buatan.  

Pada siang hari, ngengat bersembunyi di bawah daun dan 
akan terbang bila diganggu.  Pola warna sayap depan ngengat 
jantan lebih jelas dibandingkan ngengat betina.  Ngengat jantan 
dapat dikenali secara mudah dengan suatu tumpukan rambut-
rambut hitam pada margin anterior pada kedua sayap depan.  
Jantan mempunyai tubuh lebih panjang (11,4 mm) dari betina 
(9,6 mm).  Secara visual, betina mempunyai abdomen yang lebih 
besar dibandingkan jantan.

Gambar 13.  Imago Jantan Crocidolomia sp.
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Tabel 4.  Siklus hidup Crocidolomia binotalis

F.  Kawin, Peletakkan Telur, dan Fekunditas

Thayib (1983) melaporkan bahwa rasio sex C. binotalis 
yaitu jantan : betina 1 : 1.  Ngengat kawin pada 2-3 hari setelah  
pemunculannya.  Di lapangan, kawin selalu terjadi sekitar tengah 
malam hingga sebelum pagi.  Di laboratorium, kawin dapat terjadi 
pada siang hari dalam tempat yang gelap.  Peletakkan telur 
biasanya dilakukan pada malam hari pada satu hari setelah 
kopulasi selama 2-4 hari.

Othman (1982) melaporkan bahwa betina dapat 
menghasilkan 2 - 21 kelompok telur mengandung 60 - 598 telur 
bila diberi makan madu, dan 1 - 13 kelompok telur mengandung 
11  294 telur bila tidak diberi makan madu.  Periode peletakkan 

Perihal 26,0-33,2oC 
RH, 54,1-87,8% 

16,0-22,4oC 
RH, 60,0-85,0% 

Periode Oviposisi 
(Hari) 

8,5(3-19) Beberapa hari 

Inkubasi telur (hari) 4,4 (3-6) (4-5) 

Viabilitas telur 92,4 (69-100) Hampir 100 % 

Periode Larva (hari)   

   Instar pertama 2,6 (2-4) (3-4) 

   Instar kedua 2,4 (1-3) (2-3) 

   Instar ketiga 2,0 (1-3) (2-3) 

   Instar keempat 2,3 (1-5) (3-4) 

   Instar kelima 4,7 (3-7) - 

   Total 14,0 (11-17) (10-14) 

Periode Pupa (hari) 10,3 (9-13) (13-18) 

Lama Hidup dewasa 
(Hari) 

  

    Betina kawin 15,9 (6-30) -- 

    Jantan Kawin 15,2 (8-26) -- 

Siklus Hidup (Hari) 28,3 (26-32) (30-41) 

Sex ratio 
(Jantan:Betina) 

0,9:1,0 1,0:1,0 
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telur adalah 3 - 10 hari bila diberi makan madu, dan 1 - 7 hari bila 
tidak diberi madu.  Rentang hidup jantan, dan betina kawin 
masing-masing selama 6 - 30 hari, dan 8 - 26 hari bila madu 
diberikan, serta 3 - 23 hari, dan 3 -14 hari bila tidak tersedia madu.  
Peranan larutan madu (madu air destilasi = 1:1) sangat penting 
dalam pembiakan masal C. binotalis.

oDi bawah kondisi laboratorium (16-22,5 C, dan RH 60-
85%), van der Oever (1973) melaporkan bahwa siklus hidup total 
C. binnotalis berkisar 30-41 hari.  Tetapi Othman mencatat bahwa 

opada kondisi suhu 26,0-33,2 C, dan RH 54,1-87%, lama satu 
generasi berkisar dari 26 sampai 32 hari (rata-rata 28 hari)   
(Tabel 4).

G.  Musuh Alami

1.  Parasitoid

Beberapa parasitoid larva C. binotalis telah di koleksi dari 
Sindanglaya (daerah Segunung) dari tahun 1927 sampai 1931, dan 
disimpan di Lembaga Penelitian Tanaman Pangan Bogor yaitu 
Sturmia inconspicuoides Bar. (Diptera : Tachinidae), Inareolata 
argenteopilosa  Cam. (Hymenoptera: Ichneumonidae), 
Mesochorus sp., Atrometus sp., dan Chelonus tabonus (Sonan) 
(Sastrosiswojo dan Setiawati, 1990).  

Menurut Van den Oever (1973), I. argenteopilosa 
menyerang larva instar kedua dan ketiga, sedangkan S. 
inconspicuodes menyerang larva instar ketiga dan keempat.  
Kecepatan parasitasi kedua spesies ini rendah, yaitu 1,6 % untuk I. 
argenteopilosa dan 4,4% untuk S. inconspicuoides.  Othman 
(1982) melaporkan bahwa I. argenteopilosa lebih utama 
dibandingkan S. incospicuoides.  D

ari larva yang yang dikoleksi di lapangan, ia menemukan 
bahwa persentase I. argenteopilosa berkisar dari 1,1 sampai 7,2 % 
sedangkan S. inconspicuodes berkisar dari 0  4,1 %. Di bawah 
kondisi laboratorium I. argenteopilosa  dapat memparasit larva 
instar pertama sampai ketiga.  Akan tetapi parasitoid tampaknya 
lebih memilih larva umur 2 hari yang mempunyai kulit yang lebih 
tipis dan lunak dibandingkan larva yang lebih tua.
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Persentase parasitasi menurun dengan umur larva.  
Persentase parasitasi juga menurun dengan peningkatan populasi 
inang.  Kecepatan parasitasi paling tinggi adalah 31,1% pada saat 
rasio parasitoid inang 1:10. Lamanya siklus hidup I. 
argenteopilosa di bawah kondisi laboratorium (26,0-33,2oC, dan 
RH 54,1  87 %) adalah 16-21 hari (Tabel 5).  Lama hidup dewasa 
untuk jantan dan betina kawin adalah 3  17 hari.

2.  Predator

Van den Oever (1973) mencatat bahwa dari hasil observasi 
lapangan, hanya pemangsaan oleh larva kumbang hitam 
(Coleptera : Carabidae) yang terjadi.  Kemampuan memangsa 
tidak diketahui.

3.  Patogen

Selama 2 tahun studi bionomi C.  binotalis, Thayib (1983) 
mengkoleksi larva sakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur.  
Hasil dari isolasi dan pengujian mikroskopis menunjukkan bahwa 
specimen yang mati diinfeksi oleh Proteus spp., Achromobacter 
sp., dan Bacillus sp (bakteri)., dan jamur dari genera Aspergllus, 
Fusarium, dan Penicillium.  Percobaan reinfeksi menunjukkan 
bahwa virulensi pathogen tidak konsisten, khususnya bila 
kelembapan relatif tidak tinggi.

H.  Ekologi

a.  Distribusi Geografis

Crocidolomia binotalis merupakan hama tanaman krucifer 
dengan penyebaran yang luas di dunia, di daerah tropis, dan 
daerah beriklim sedang.  Daerah penyebaran hama ini dilaporkan 
seperti Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia, Afrika Selatan, 
Tanzania, dan pulau Pasifik (Dammerman, 1929; Kalshoven, 
1981).

b.  Kejadian Musiman

Kejadian musiman C. binotalis telah di teliti pada tanaman 
kubis di Segunung, Indonesia (Ketinggian 1100 m) (Van den 
Oever, 1973; Sudarwohadi, 1975; Thayib, 1983).  Puncak 
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oviposisi ada di bulan Pebruari, Mei, dan Juli-Agustus.  
Perkembangan larva yang tinggi ada di bulan Maret, Juni, dan 
Agustus.  Ada korelasi negative antara populasi C. binotalis dengan 
curah hujan.  Semakin tinggi curah hujan, semakin meningkat 
mortalitas larva.

3.  Ulat Grayak, Spodoptera litura (Fabricius)

A.  Klasifikasi

Herbison-Evans dan Crossley (2000) mengklasi-fikasikan 
ulat grayak sebagai berikut :

Kingdom : Animalia
Filum : Arthropoda
Klas : Insekta
Bangsa (Ordo) : Lepidoptera
Suku (Famili) : Noctuidae
Sub famili : Acronictinae
Marga (Genus) : Spodoptera litura Fabricius,
Sinonim : Prodenia tasmanica  

B.  Stadia Telur

Telur berwarna putih, dan berbentuk bulat dengan 
diameter 0,5 mm.  Telur diletakkan berkelompok dan ditutupi oleh 
rambut halus yang berwarna kecokelatan tidak teratur di bawah 
daun (Herbison-Evans dan Crossley, 2000).  Dalam satu kelompok 
telur terdapat sekitar 350 butir telur.  Total produksi telur seekor 
betina sekitar 2000  3000 butir (Kalshoven, 1981).  Stadium telur 
berlangsung kira-kira 3 hari (Harahap, 1994).

Gambar 14.  Kelompok telur Spodoptera litura yang baru menetas.
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C. Stadia Larva

Larva yang baru keluar dari telur hidup bergerombol di 
permukaan bawah daun dan menggerogoti epidermis daun.  
Setelah beberapa hari mulai hidup berpencar.  Stadia larva terdiri 
dari lima instar.  Kemampuan merusak hama ini tergantung pada 
perkembangan instarnya.  Pada larva instar kedua atau ketiga 
mungkin hanya memakan dengan meninggalkan tulang-tulang 
daun.  Namun pada instar keempat dan kelima larva memakan 
seluruh daun sampai ke tulang-tulang daun.

Gambar 15.  Larva instar pertama atau kedua.

Larva instar pertama dan kedua mempunyai tubuh yang 
licin dengan suatu pola garis hijau, kuning dan merah, dan dengan 
suatu bercak gelap pada mesotoraks.  Warna larva instar ketiga 
cokelat dengan tiga garis kuning tipis bagian bawah punggung.  
Satu pada bagian tengah, dan satu pada masing-masing sisi tubuh 
larva, suatu baris titik hitam ada sepanjang masing-masing sisi 
tubuh,  dan suatu baris segitiga gelap yang menyolok menghiasi 
masing-masing sisi punggung.

Gambar 16.  Larva Spdoptera litura instar ketiga.
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Larva instar terakhir sangat gelap, dengan empat segitiga 
berwarna kuning yang menyolok pada mesotoraks (Herbison-
Evans dan Crossley, 2000).  Panjang tubuh larva instar terakhir 
kira-kira 5 cm (Harahap, 1994).

D.  Stadia Pupa

Larva menggali tanah di bagian bawah tanaman kira-kira 
beberapa sentimeter dan membentuk pupa tanpa membentuk 
kokon.  Pupa berwarna cokelat gelap.  Pupa berubah menjadi 
imago sekitar 7 hari.

Gambar 17.  Larva Spodoptera litura instar ke empat.

Gambar 18.  Larva Spodoptera litura instar terakhir

Gambar 19.  Bentuk bertahan larva Spodoptera litura
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Gambar 20.  Pupa Spodoptera litura.

E.  Stadia Dewasa

Dewasa ulat grayak berupa ngengat kuat yang cukup besar 
dengan panjang kira-kira 2 cm.  Ngengat aktif pada malam hari 
dan beristirahat selama siang hari. Selama istirahat sayapnya 
dilipat mendatar menutupi bagian punggungnya. Warnanya 
bermacam-macam dari cokelat merah pucat sampai cokelat gelap 
atau cokelat ungu gelap (Bappenas, 1991).  Daur hidup dari telur 
sampai dewasa lamanya 30  61 hari.

Gambar 21.  Dewasa ulat grayak

F.  Tanaman Inang

Ulat grayak memakan hampir semua tanaman herba, dan 
merupakan hama dunia pada tanaman kapas (Gossypium, 
Malvaceae), tembakau (Nicotiana tabacum,  Solanaceae), tomat 
(Lycopersicun esculentum, Solanaceae), kubis (Brassica oleraceae, 
Brassicaceae), kubis bunga (Brassica botrytis, Brassicaceae), 
kacang tanah (Arachis hypogaea, Fabaceae),  buncis (Phaseolus 
vulgaris, Fabaceae), pisang (Musa sp., Musaceae),  Strawberi 

JantanBetina
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(Fragaria, Rosaceae), apel (Malus pumila,  Rosaceae), selada 
(Lactuca sativa, Asteraceae), Zinbia elegans (Asteraceae), dahlia 
(Dahlia pinnata, Asteraceae), Alocasia macrorrhiza (Araceae), 
Pelargonium x zonale (Geraniaceae), dan beberapa tanaman 
kebun lainnya (Herbison-Evans dan Crossley, 2000).

4.   Ulat Tanah, Agrotis ipsilon 

A.  Klasifikasi

Ulat tanah, A. ipsilon oleh Herbison-Evans & Crossley 
(2000) diklasifikasikan berasal dari :

Kingdom : Animalia
Filum : Arthropoda
Klas : Insekta
Bangsa (Ordo) : Lepidoptera
Suku (Famili) : Noctuidae
Sub family : Noctuinae
Marga (Genus) : Agrotis
Jenis (spesies) : Agrotis ipsilon (Hufnagel)

B.  Stadia Telur

Betina meletakkan telur sebanyak sekitar 1.500 telur dalam 
kelompok 10 sampai 15 pada daun atau batang dekat tanah.  Telur 
berbentuk bulat kecil bergaris tengah 0,5 mm berwarna kuning 
muda.  Perkembangan embrio berakhir empat sampai lima hari.

C.  Stadia Larva

Setelah telur menetas, larva muda memakan pada 
permukaan daun untuk jangka waktu yang pendek, tetapi larva 
yang lebih tua turun ke tanah, membuat saluran ke dalam tanah, 
bersembunyi pada sisa-sisa tanaman atau bongkahan tanah dan 
muncul ke permukaan pada malam hari untuk makan (Kerns, 
2000).  Larva mengigit daun, tangkai daun, dan pangkal batang 
tanaman, akibatnya tanaman menjadi roboh dan mengalami 
kematian. Kehilangan hasil dapat sangat serius pada lahan 
tanaman yang kaya bahan organik, yang mana ngengat tertarik 
untuk meletakkan telur pada lahan yang kaya akan bahan organik.
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Larva berukuran panjang 45 mm, berwarna abu-abu atau 
cokelat berbelang.  Kepala berwarna cokelat kekuningan. Larva 
cenderung melengkung ke dalam bentuk C bila larva diganggu.

Gambar 22.  Larva Agrotis ipsilon dalam tanah.

D.  Stadia Pupa dan Imago

Larva ulat tanah membentuk pupa di dalam tanah.  Dewasa 
yang keluar dari pupa mempunyai rentang sayap 45 mm, sayap 
depan berwarna cokelat, terdapat daerah yang lebih terang pada 
seperempat bagian apikal.   Pada masing-masing sayap depan 
mempunyai bintik yang seragam yang jelas yang diperluas 
dengan segitiga hitam selender.  Sayap belakang berwarna antara 
abu-abu dan cokelat pucat, berwarna agak gelap pada bagian 
ujung, dengan vena yang gelap (Herbison-Evans & Crossley, 
2000).

Ngengat bersifat nocturnal, dan dapat melakukan 
perjalanan sepanjang tahun.  Pada musim semi spesies ini dari 
Francis bermigrasi ke utara dan berpencar di Afrika, dan pada 
daerah mediterania yang panas, imago kembali ke arah selatan 
pada musim gugur.  Migrasi dapat terjadi untuk beberapa 
generasi.  Di Francis, hama ini sangat menderita pada musim 
dingin (Anonim, 2000).
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Gambar 23. Dewasa Agrotis ipsilon.

E.  Tanaman Inang

Agrotis ipsilon merupakan spesies hama yang menyebar 
secara luas pada beberapa tanaman pertanian seperti kedelai 
(Glycine max, Fabaceae), kentang (Solanunm tuberosum, 
Solanaceae), tomat (Lycopersicum esculentum, Solanaceae), 
buncis (Phaseolus vulgaris, Fabaceae),  kubis (Brassica oleraceae, 
Brassicaceae), kol kembang (Brassica botrytis, Brassicaceae),  
strawberi (Fragaria sp., Rosaceae), jagung (Zea mays, Poaceae) 
(Herbison-Evans & Crossley, 2000).

4. Hellula undalis (F.)

A.  Stadia Telur

Telur H. undalis berbentuk oval, dengan panjang sekitar 
0,44 mm dan diameter 0,32 mm.  Telur yang baru diletakkan 
berwarna putih, berubah menjadi kemerah mudaan terang, 
kemudian merah kecokelatan sebelum menetas.  Telur diletakkan 
secara tunggal atau dalam barisan dua atau tiga baris 
(Sivapragasan dan Abdul Aziz. 1990).  Telur biasanya diletakkan 
pada daun yang lebih muda (Anonim, 1997).  Lama 
perkembangan bervariasi tergantung pada stadia (Tabel 6).  
Lama inkubasi telur adalah 3 hari dengan rata-rata viabilitas telur 
60 % (Sivapragasan dan Aziz, 1990).

Gambar 24.  Telur Hellula undalis.
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B.  Stadia Larva

Stadia larva terdiri dari lima instar, instar pertama biasanya 
menggorok daun.  Lama instar pertama adalah 3 hari.  Larva instar 
kedua berkisar antara 1  3 hari, instar ketiga 2 - 5 hari, instar ke 
empat dari 2  3 hari, instar kelima dari 3 sampai 5 hari.  Larva 
berwarna kekuningan dengan garis cokelat.

Gambar 25.  Ulat Hellula sp.

C.  Stadia Pupa

Pembentukan pupa terjadi di dalam tanah atau di bawah 
sisa-sisa daun.   Sebelum terbentuk pupa, lebih dulu terbentuk 
prapupa dalam periode waktu yang singkat sekitar satu hari.  Rata-
rata periode pupa 8,5 hari.  Periode perkembangan keseluruhan 
adalah 26 hari pada kubis.

E.  Stadia Imago (Dewasa) 

Dewasa H. undalis berupa ngengat berwarna keabu-abuan 
berukuran panjang 6 - 7 mm, dengan rentang sayap 14 - 15 mm.  
Sayap depan mempunyai tanda bergelombang dengan bintik yang 
berbentuk lonjong yang sangat jelas pada kira-kira sepertiga 
panjang sayap depan dari ujung.  Pada betina yang baru muncul 
tanda ini relatif lebih gelap dibandingkan jantan.  Lama hidup 
stadia dewasa sekitar 7 hari untuk jantan dan betina 
(Sivapragasan dan Abdul Aziz, 1990).
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Gambar 26.  Dewasa Hellula undalis.

Tabel  5.  Perkembangan Hellula undalis di bawah kondisi 
(T  : 28± 2 oC, RH : 70-90%) pada tanaman kubis  

Hari (Rata-rata±SD)
2,89±0,41

2,00±0,00
2.20±0,75
3,20±0,98
2,00±0,63
4,00±0,89
8,50±0,58
26±1,15

Stadia   

Telur   

Larva 
Instar I 
Instar II 
Instar III 
Instar IV 
Instar V 

 

Pupa(+prepupa)  

Total periode perkembangan (telur sampai 
muncul dewasa)  
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1.  Pengendalian Secara Mekanik

Mengambil kelompok telur dan larva-larva instar awal dari            
C. binotalis dianjurkan oleh Rueda dan Shelton (1995).  Larva-
larva instar awal yang masih bersifat gregarious mempermudah 
deteksi, pengambilan dan pemusnahan larva.  

Setiap orang dengan waktu kurang lebih 3 jam dapat 
memonitor 2.000 tanaman dan membuang kelompok larva hama 
ini dengan tangan.  Kegiatan ini dapat dilakukan sebanyak 3 kali 
setiap minggu.  Kegiatan ini dapat menurunkan kepadatan 
populasi ulat Croci.  Aktivitas ini dapat juga dilakukan terhadap 
hama lain seperti pada ulat grayak,  S. litura dan ulat H. Undalis.

2.  Pengendalian dengan Cara Bercocok Tanam

A.  Penentuan Waktu Tanam

Penanaman sawi pada saat musim hujan dapat mengurangi 
serangan ulat P. xylostella pada tanaman sawi, karena pada saat 
terjadi hujan ulat mengalami kematian akibat derasnya air hujan.

B. Penentuan Jarak antara Pembibitan dengan 
Pertanaman  

Lokasi pembibitan sebaiknya berjarak yang cukup jauh 
dari pertanaman yang lebih tua, dan pertanaman sawi yang baru 
ditanam, agar tanaman sawi muda dapat bebas dari hama sebelum 
ditanam di lahan pertanaman.  

Dari hasil penelitian beberapa kejadian menunjukkan 
bahwa serangan ulat tritip, P. xylostella dimulai pada stadia 
pembibitan yang diserang oleh ulat tersebut.

PENDEKATAN TUNGGAL

YANG SESUAI UNTUK

PENGENDALIAN HAMA

TANAMAN SAWI

BAB  IV
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C. Tumpangsari antara Tanaman Sawi dengan Tanaman 
Lain

Banyaknya jenis tanaman yang mengandung senyawa 
kimia dan bekerja sebagai bahan penolak serangga yang dapat 
ditumpangsarikan dengan tanaman sawi sehingga dapat menolak 
datangnya imago serangga hama atau menolak serangga hama 
untuk bertelur.   

Dari hasil penelitian Talekar et al., (1986), barley (Hordeum 
vulgare), Dill (Anethum graveolens), bawang putih (Allium 
sativum) Oat (Avena sativa), Safflower (Carthamus tinctorius) dan 
tomat (Lycopersicon esculentum) dapat menurunkan populasi 
larva dan pupa P. xylostella terutama pada saat populasi tinggi.

D. Irigasi Pertanaman

Irigasi sprinkler dapat mengurangi sejumlah ulat yang 
menyerang tanaman sawi di lapangan. Apabila irigasi diaplikasi 
pada saat menjelang malam (petang) maka akan dapat membatasi 
aktivitas dewasa (kupu-kupu).

E. Penentuan Lokasi Pertanaman

Tanaman yang lebih tua biasanya menjadi sumber 
inokulum bagi pertanaman yang masih muda. sehingga untuk 
menentukan lokasi pertanaman, sebaiknya pertimbangan arah 
angin yaitu yang dapat mencegah terbawanya imago terbang ke 
arah pertanaman yang baru.

F. Pemberian Bahan Organik

Tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman yang 
mempunyai kemampuan yang baik untuk bertahan terhadap 
serangan serangga hama dan penyakit. 

Sebelum tanam, tanah sebaiknya diberi bahan organik 
seperti kompos dan pupuk kandang yang  mampu mensuplai hara 
esensial. Hara yang berasal dari bahan organik akan dilepas 
secara perlahan, sebaliknya pupuk sintetik menyediakan hara 
yang cepat.
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G. Rotasi Tanaman

Penanaman jenis-jenis tanaman sayuran lain atau jenis 
tanaman lain setelah tanaman sawi dapat mengurangi serangan 
hama pada pertanaman sawi selanjutnya. Jenis tanaman yang 
digunakan adalah jenis tanaman yang bertindak sebagai inang 
hama yang berbeda dengan tanaman sawi seperti jagung, dan 
bawang putih.

Penanaman jenis tanaman yang berperan sebagai inang 
hama yang sama dengan tanaman sawi justru akan meningkatkan 
serangan yang lebih tinggi untuk beberapa hama tertentu, 
misalnya rotasi tanaman sawi dengan bayam akan menjadi 
sumber inokulum ulat grayak untuk tanaman sawi.

H. Penggunaan Tanaman Perangkap

Tanaman perangkap yang dapat digunakan untuk 
mengendalikan P. xylostella yaitu "rape" (Brassica campestris ssp. 
oleifera (Metzg.) Sink.), dan white mustard (B. hirta) yang ditanam 
sebelum tanaman sawi ditanam. Tanaman perangkap ini juga 
dapat berperan untuk melakukan konservasi musuh alami yaitu 
makanan awal bagi perkembangan musuh alami.

Beberapa syarat agar suatu jenis tanaman perangkap dapat 
digunakan sebagai tanaman perangkap hama adalah :

a) Lebih disukai atau memiliki daya darik yang lebih tinggi 
dibandingkan tanaman utamanya.

b) Mempunyai nilai ekonomi lebih rendah daripada tanaman 
utamanya.

c) Tanaman perangkap harus mudah dibudidayakan dan 
dikembangbiakan.

d) Tanaman perangkap yang digunakan bukan merupakan 
tumbuhan pengganggu atau jenis tanaman yang dapat 
menyaingi tanaman utamanya.

I. Sanitasi Daerah Pertanaman

Ulat Tritip, P. xylostella setelah panen biasanya bertahan 
pada sisa-sisa tanaman yang tidak terangkut dan berpindah ke 
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plot tanaman berikutnva. Dengan membuang dan memusnahkan 
sisa-sisa pertanaman maka akan dapat menurunkan populasi 
awal dari ulat P. Xylostella.

Pembuangan, dan penghancuran sisa-sisa rumput-
rumputan (gulma), sisa tanaman setelah panen, dan pembajakan 
tanah juga dapat mengurangi serangan ulat tanah, A. Ipsilon.

3. Pengendalian dengan Menggunakan Varietas 
Tahan

Penelitian mengenai ketahanan berbagai kultivar tanaman 
krusifer dilakukan oleh Sastrosiswojo et al., (1987) dan 
mendapatkan bahwa varietas Caisim, Green Rocket, dan Pak Choy 
Green mempunyai kemampuan resistensi sedang (moderately 
resistant) terhadap P. xylostella. Penggunaan varietas tahan ini 
penting dalam rangka menurunkan kecepatan berkembangbiak 
dari serangga hama pada pertanaman sawi.

4. Pengendalian Hayati

Penelitian mengenai pengendalian hayati lebih banyak 
diarahkan kepada penelitian penggunaan parasitoid, dan patogen 
serangga untuk mengendalikan P. xylostella. Penelitian 
pemanfaatan musuh alami banyak diarahkan kepada 
pemanfaatan Diadegma semiclausum (Sastrosiswojo dan 
Eveleens, 1977; Prabanigrum dan Sastrosiswojo, 1996; Abn dan 
Omoy, 1995), dan Cotesia plutellae terhadap larva P. xylostella 
(Abn, dan. Omoy, 1995). Penelitian mengenai efesiensi parasitoid 
telur P. xylostella telah pula dilakukan oleh Burhan (1998).

Hasil penelitian Sastrosiswojo, dan Eveleens (1977) yang 
mengevaluasi efektivitas dan penyebaran parasitoid Diadegma 
eucerophaga Horstm. Mendapatkan bahwa parasitoid tersebut 
paling efektif di daerah Jawa Barat, kurang efektif di Jawa Tengah 
dan Jawa Timur, dan paling tidak efektif di Sumatera Barat.  
Parasitoid Diadegma tidak ditemukan di daerah Sumatera Utara. 

Hasil penelitian Prabaningrum dan Sastrosiswojo (1997), 
tentang metode perbanyakan D. semiclausum di lapangan dan 
pemanfaatannya untuk pengendalian P. xylostella pada 
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pertanaman kubis, mendapatkan bahwa perlakuan 10 pasang       
P. xylostella + 40 pasang D. semiclausum adalah paling efektif dan 
efesien. Pelepasan parasitoid tersebut, mampu menekan 
populasi, dan intensitas serangan P. xylostella serta mampu 
mengurangi penggunaan insektisida sebesar 50 % dibandingkan 
dengan penggunaan insektisida berdasarkan ambang ekonomi.

Disamping parasitoid Diadegma semicalusum, Oleh Abn 
dan Omoy (1995) telah juga dievaluasi kemampuan memparasit   
C plutellae terhadap P. xylostella dan pengaruhnya terhadap           
D. semiclausum yang dilakukan di kebun percobaan Sub Balai 
Penelitian Hortikultura Segunung, dan mendapatkan bahwa 
tingkat serangan P. xylostella yang rendah menyebabkan                
C. plutellae tidak mampu memparasit, selain itu C. plutellae tidak 
berpengaruh terhadap kemampuan parasitisme D. semiclausum.

Hasil penelitian Burhan (1998) yang meneliti mengenai 
efisiensi Trichogrammatoidea bactrae nagaraja sebagai agen 
pengendali hayati telur P. xylostella mendapatkan bahwa, efesiensi 
mencari inang T bactrae meningkat dengan meningkatnya 
kepadatan populasi parasitoid dan rata-rata kemampuan 
membunuh inang oleh seekor parasitoid adalah 0,21 telur, rata-
rata jumlah imago yang ada di dalam telur P. xylostella yaitu 1,2 ± 
0,49 parasitoid.

Penelitian mengenai pengaruh musuh alami juga telah 
dilakukan di Okayama, Jepang oleh Wakisaka et al. (1990), dan 
mendapatkan bahwa persentase parasitisme C. plutellae, 
Diadromus sublicornis dan Tetrastichus sokolowski tinggi pada 
musim panas. Temperatur yang lebih tinggi dari 300C menunda 
perkembangan dan mengurangi bertahan hidup stadia pradewasa 
dan fekunditas betina.

Parasitoid larva Sturmia sp. dan Inareolata sp. merupakan 
parasitoid C. binotalis dan menekan populasi hama tersebut 
masing-masing sebesar 16% dan 25% (Thayib, 1983). Parasitoid 
Aphidius dan predator larva Syrpidae, kumbang (Coccinella 
transversalis dan Micromus pusillus) diketahui merupakan 
musuh-musuh alami nimfa Myzus persicae.
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Teknologi perbanyakan parasitoid ulat P. xylostella yaitu      
D. semiclausum  dapat mengikuti  cara perbanyakan                          
D. semiclausum untuk mengendalikan ulat pemakan daun kubis 
(Prabaningrum dan Sastrosiswojo, 1997), yaitu sebagai berikut

Pembiakan Masal di Laboratorium : 

1. Kokon parasitoid D. semiclausum dimasukkan ke dalam 
kurungan. Di dalam kurungan disediakan larutan madu 
30% yang dioleskan pada lembaran plastik dan 
ditempelkan pada sisi bagian dalam kurungan, sebagai 
makanan parasitoid dewasa.   Larutan madu harus diganti 
setiap hari agar kemampuan bertelur parasitoid optimal. 
Selanjutnya ke dalam kurungan tersebut dimasukkan 5 pot 
tanaman sawi yang berisi ulat daun sawi instar ke-2 
pembiakkan masal untuk diparasitasi oleh D. semiclausum.

2. Setelah dua sampai tiga hari, semua tanaman sawi beserta 
ulat daun sawi yang telah diparasit dipindahkan ke dalarn 
kurungan lain. Ulat-ulat tersebut dipelihara sampai menjadi 
kokon parasitoid. Selanjutnya kurungan diisi kembali 
dengan pot tanaman sawi yang telah berisi ulat daun sawi 
instar ke-2. Demikian seterusnya.

3. Kokon parasitoid dapat digunakan untuk pelepasan di 
lapangan atau disimpan dalam lemari pendingin pada. suhu 
7 - 10°C.

Pembiakan Masal Di Lapangan dan Pelepasan 
Parasitoid 

1. Disiapkan 6 (enam) tanaman sawi yang ditanam dalam pot 
atau polybag dan telah berumur 4 minggu.

2. Dibuat sungkup kasa nilon berukuran panjang 1,5 m; lebar 
1,4 m; dan tinggi 0,75 m.

3. Dikumpulkan kepompong P. xylostella sebanyak 20 ekor 
dan kokon D. semiclausum sebanyak 80 ekor yang berwarna 
coklat tua.

4. Sungkup kasa dengan kerangka bambu dipasang di tengah-
tengah pertanaman sawi. Per hektar dibutuhkan ± 5 buah 
sungkup.
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5. Tanaman sawi dan pupa P. xylostella dimasukkan ke dalam 
sungkup tersebut. Pada sisi dalam sungkup digantungkan 
selembar plastik yang telah diolesi dengan larutan madu 
30%, untuk makanan P. xylostella dan D. semiclausum.

6. Lima hari kemudian, kokon D. semiclausum dimasukkan ke 
dalam sungkup tersebut.

7. Larutan madu di dalam sungkup kasa diganti setiap minggu. 
Diusahakan agar predator seperti semut, laba-laba dan 
katak tidak mengganggu perbanyakan ini.

8. Tiap minggu setelah tanam sawi, sungkup kasa dibuka, agar 
parasitoid hasil perbanyakan menyebar ke pertanaman 
sawi. Pada hari itu juga, sungkup kasa dipindahkan ke 
tanaman sawi yang lain dan dilakukan pembiakan yang 
kedua. Kegiatan selanjutnya seperti pada butir 3 sampai 7.

5. Pengendalian Kimiawi

A. Pengendalian Dengan Menggunakan Insektisida

Penelitian mengenai pengaruh insektisida organik 
terhadap P. xylostella sangat banyak dilakukan, antara lain 
penelitian toksisitas avermectin, abamectin, dan MK-243 (Lasota 
et al., 1996), reduksi ulat P. xylostella oleh aplikasi methamidophos, 
methomyl + Bt, Parathion + endosulfan, Bt, Parathion + Bt, clan 
Parathion (Eckenroe et al., 1981), pengaruh beberapa insektisida 
yaitu metamidofos, asefat, fenvalerat, sipermetrin, dan trifluron 
(Sastrosiswojo dan Koestoni, 1983), Bt var. aizawai, Bt. Strain GC-
91, derivat benzamide, permitrin, deltametrin, profenofos, dan 
diafeturon (Udiarto dan Sastrosiswojo, 1997), bancol (Dibyantoro 
dan Suparman, 1992), tefluazuron, flufenoxuron, chlorfluazuron 
(Soeriaatmadja dan Duskano, 1990), IGR-OME 134, dan 
fluvalinate (Dibyantoro, 1988), diazinon (Machfud et al., 1982) 
terhadap larva P. xylostella.

Berdasarkan hasil penelitian Lasota et al., 1996, avermectin 
sangat berpotensi untuk mengendalikan larva P. xylostella, 
sedangkan LC50 abamectin berkisar antara 0,4 - 44,0 ng (ai)/ml, 
dan MK-243 berkisar antara 0,2 sampai 8,0 ng (ai)/ml. 
Berdasarkan hasil penelitian Eckenroe et al., (1981), diantara 6 
insektisida yang diujikan methamidophos dapat mengurangi 
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populasi larva P. xylostella sampai dengan 100 % pada tahun 1978, 
sedangkan pada tahun 1979 hanya dapat mengurangi 97%.

Dari hasil penelitian Sastrosiswojo dan Koestoni (1983), 
mendapatkan bahwa sipermetrin paling efektif membunuh larva 
P. xylostella dengan persentase kematian 91,0%, diikuti oleh 
fenvalerat sebesar 54,5 % (efektivitas sedang), sedangkan 
metamidofos, asefat, dan trifluron tidak atau kurang efektif.

Hasil penelitian Udiarto dan Sastrosiswojo (1997), LC50 
Derivat benzamide paling rendah yaitu 12,5 ppm, diikuti oleh Bt. 
var. aizawai 125 ppm, Bt. strain GC-91 187,5 ppm, diafenturon 
1.000 ppm, permetrin 3.125 ppm, dan deltametrin 3.125 ppm. 
Soeriaatmadja dan Duskarno (1990) yang meneliti efikasi 
teflubenzuron, flufenoxuron dan chlorfluazuron mendapatkan 
bahwa ketiga insektisida tersebut efektif untuk mengendalikan   
P. xylostella dan C binotalis pada kubis. Insektisida flufenoxuron 
dengan dosis 20 g b.a./ha menghasilkan kubis lebih tinggi 
dibandingkan perlakuan lain. 

Penelitian mengenai kemempanan insektisida biologi telah 
pula dilakukan yaitu aplikasi B. thuringiensis terhadap larva  P. 
xylostella yang dilakukan oleh Sastrosiswojo (1977), Dibyantoro 
dan Satrosiswojo (1988), Setiawati dan Sastrosiswojo (1992), 
Mujiono et al. (1993), Mashuri et al. (1997).

Hasil penelitian Dibyantoro dan Sastrosiswojo (1988), 
mendapatkan bahwa pada evaluasi Bactospein di laboratorium 
menunjukan bahwa Bactospein dapat menyebabkan mortalitas 
yang tinggi terhadap larva P. xylostella. Hasil penelitian Setiawati 
dan Sastrosiswojo (1992) mendapatkan bahwa Thuricide HP 
dengan dosis 0,5 kg/ha dan 2,0 kg/ha serta Bactospein WP dengan 
dosis 2,0 kg/ha dan Dipel WP dengan dosis 1,00 kg/ha efektif dan 
dapat menekan populasi P. xylostella dan C. binotalis. Thuricide HP 
dengan dosis 2,0 kg/ha adalah yang paling efektif dan dapat 
mempertahankan hasil panen sebesar 22,4 ton/ha. Hasil 
penelitian Mujiono et al. (1993) menunjukan bahwa insektisida 
nabati azadirachtin/Nimba dengan dosis 60 kg biji/ha, dan 
mikroba. B. thuringiensis/Bactospein WP dengan konsentrasi 1,50 
g/1 lebih mempan dibanding insektisida senyawa kimia sintetis 
yaitu fenitrothion (2 cc/1), dan klorpirifos (2 cc/1).
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Pencampuran insektisida B. thuringiensis dengan 
insektisida kimia telah dilakukan oleh Satrosiswojo et al. (1977), 
dan mendapatkan bahwa populasi P. xylostella dapat ditekan 
secara efektif oleh Dipel (0,2% produk) dan campuran 
Dipel/insektisida kimia (masing-masing terdiri dari 
diethquinalphlone (0,025% bahan aktif), metamidophos (0,02% 
bahan aktif) dan triazophos (0,02% bahan aktif), serta 
metamidophos (0,04 % bahan aktif).

Sedangkan penelitian mengenai sinergisme beberapa 
insektisida telah diteliti oleh Uhan dan Sulastrini (1993), dan 
mendapatkan bahwa insektisida propenofos, deltametrin, kartap 
hydroklorida dan sinergis PB memberikan pengaruh sinergisme 
untuk masing-masing insektisida berturut-turut yaitu 2,93 kali, 
5,06 kali, 1,94 kali, dan 1,59 kali. Kombinasi antara  klorpirifos 
dengan deltametrin (3000 ppm) merupakan kombinasi yang 
paling  baik untuk mengendalikan larva P. xylostella.

Beberapa insektisida lain yang dianjurkan untuk 
mengendalikan P. xylostella antara lain adalah (Tabel 7). Sedangkan 
insektisida yang dianjurkan untuk C. hinotolis, S. litura, A. ipsilon, 
dan H. undalis dapat dilihat pada Tabel 8.

Untuk menjaga kelestarian parasitoid D. semiclausum perlu 
digunakan jenis insektisida yang selektif (Anonim,1993), antara 
lain yaitu :

! Insektisida mikroba : B. thuringiensis (Dipel WP, Thuricide 
HP, Bactospeine WP, Delfin F, Florbac SC dan Abamectin 
(Agrimec).

! Insektisida kimia: sipermetrin (Cymbush 50 EC, Fenom 50 
EC), kartap hidroklorida (Padan 50 SP), profenofos 
(Curacron 500 EC), triazofos (Hostathion 40 EC), 
klorfluazuron (Atabron 50EC) dan teflubenzuron (Nomolt 
50EC).

! Untuk menunda kemungkinan terjadinya resistensi hama P. 
xylostella atau C. binotalis, maka dilakukan pergiliran 
(rotasi) jenis insektisida yang digunakan, contoh :                
B. thuringiensis, Sintetik Piretroid-IGR (penghambat 
pembentukan kitin)- organofosfat.
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Tabel 7. Beberapa pestisida yang dianjurkan untuk 
mengendalikan P. xylostella

Keterangan : *) 1 acre = 0,4646 ha
   **) 1 pt = 0,568 liter
   ***) 1 qt= 0,9463 liter

Tabel 8. Beberapa insektisida yang dianjurkan untuk hama-
hama sawi

Keterangan : + = efektif ; Cb = Crocidolomia binotalis ; Sl = Spodoptera litura ; Ai = 
Agrotis ipsilon ; Hu = Hellula undalis

Nama Pestisida  Jumlah/ Acre*) 
Interval Sebelum 

Panen 

1. Spinosad 
2. Tebufenozide  
3. Bacillus thuringiensis 

 
4. Diszinon 

(diszinon 4ec) 
(diszinon) 50 ec 
(diszinon ag 500 
 

5. Endosulfan  
(Thiodan) 3EC 
(Thiodan) 50WP 

6. Methomyl 
(Lannate) LV 
(Lannate) 90 SP 

4 ons 
8 ons 
Sesuai dengan  
hasil penelitian 
 
1 pt**) 
0,5-1 pon 
0,5 pt**) 
 
0,66-1,33 qt***) 
1,5-2 pon 
 
 
0,75-3 pt 
0,25-1 pon 

1 hari 
7 hari 
0 hari 
 
 
21 hari 
21 hari 
21 hari 
 
-- 
-- 
 
 
1 hari 
1 hari 

 

Nama bahan aktif Nama formulasi 

Efektivitas 
Terhadap hama  

Cb Sl Ai Hu 

Endusulfan 350 g/l  
Permetrin 
 
 
Formotion 330 g/l 
Sipermetrin :30,36 g/l 
Alfa sipermetrin :49,66 g/l  
Klorfluazuron:50 g/l  
Bacilus thuringiensis 
 
 
Klopirifos:200 g/l  
Flufenoksuron : 50/gl  
Deltametrin  
Diazinon 
Teflubenzuron  
Abamectin 
carbaryl 
 

Akodhan 250 EC 
Ambush 2EC 
Corsair 100 g/l 
Cymbush 50 EC 
Anthio 330 EC 
Arrivo 30 EC 
Bestox 50 EC 
Atabron 50 EC 
Bacillin WP 
Bactospein WP 
Dimilin WP 
Basmiban 200EC 
Cascade 50EC  
Decis 2,5 EC 
Diazinon 60 EC 
Nomolt 50 EC 
Agrimec 18 EC 
Sevin 85 S 
Sevin 43 FW 

+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 

 
 
 
 
 
 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
 
 
 
 

+ 
+ 
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B. Pengendalian Menggunakan Feromon

Feromon adalah semiokemikal yang digunakan untuk 
komunikasi intraspesifik antara individu-individu dari spesies 
(binatang) yang sama. Feromon sering kali disebut juga. "hormon 
luar" (ectohormone) (Shorey dan Gaston, 1967).

Menurut Shorey dan Gaston (1967), ada dua jenis kelompok 
feromon yang mengakibatkan agregasi, yakni (1) feromon 
kelamin (sex pheromon) yang hanya dihasilkan oleh satu jenis 
kelamin binatang dan mengganggu prilaku kawin dari lawan 
jenisnya; (2) feromon agregasi (agregation pheromone), yang 
dihasilkan oleh satu jenis kelamin binatang tetapi mengakibatkan 
respon untuk berkumpul pada individu-individu dari kedua jenis 
kelamin spesies tersebut.

Menurut Metcalf dan Metcalf (1975) ada empat macam 
feromon, sebagai berikut :(1) Feromon kelamin (sex 
pheromone), sebagian besar serangga betina dari ordo 
Lepidoptera menghasilkan feromon betina pada kelenjar yang 
terletak di ujung abdomen; (2)Feromon tanda bahaya, yang 
dihasilkan oleh kelenjar mandibula, kelenjar "anal" (anal glands) 
atau penyengat, khususnya menyebabkan reaksi untuk terbang 
atau menyerang; (3) Feromon "trail marking", dihasilkan oleh 
semut dan rayap pencari makan, dan bersifat kurang persisten; 
dan (4) Feromon agregasi, yaitu berupa bahan kimia atau 
kombinasi bahan kimia yang menyebabkan serangga datang 
bersama-sama.

Penggunaan feromon dalam pengendalian hama 
mempunyai 2 cara yaitu (a) Berfungsi sebagai perangkap, dimana 
bahan kimia yang berperan sebagai feromon berfungsi sebagai 
penarik datang serangga ke tempat perangkap yang telah 
disediakan; (b) Berfungsi sebagai bahan yang berguna untuk 
mengganggu aktivitas serangga, misalnya untuk kawin. Dari hasil 
penelitian oleh Chow (1990) mendapatkan bahwa feromon sex 
(Z-11-16, Z-11-16: Ac) dengan dosis lima dan 50 mg, dan Z-9-
14:Ac dengan dosis 5 dan 10 mg pada jarak 6,3 atau 8,4 m 
menunjukan efek mengganggu.
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Disamping untuk pengendalian serangga hama, feromon 
juga dapat berperan dalam rangka pemantauan populasi ngengat 
P. xylostella jantan. Sebuah feromoid seks PX (dengan perangkap) 
diletakkan di tengah-tengah pertanaman kubis seluas 50 m2. 
Hasil tangkapan ngengat 20 ekor/perangkap setiap minggu 
setara dengan nilai AK 5 larva/10 tanaman contoh serta dapat 
menghemat penggunaan insekt isida sebesar 60 % 
(Sastrosiswojo dan Setiawati, 1991).

Beberapa jenis feromon yang telah ditemukan pada hama 
lain antara lain (a) pada Agrotis ipsilon Hufnagel yaitu Z7-12Ac a ; 
Z9-14Ac a ; Z7-12Ac; Z9-14Ac;Z11-16Ac;Z11-14Ac-Z11-
16Ac;Z11-160H; sedangkan pada Spodoptera litura F, yaitu 
Z9E11-14Ac,dan Z9E12-14Ac.
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A. Taktik Pengendalian

1. Peranan Pengendalian Secara mekanik dalam PHT 
Sawi

Pengendalian secara mekanik bertujuan untuk mematikan 
atau memindahkan hama sawi secara langsung baik dengan 
tangan atau dengan bantuan alat dan bahan lain. Caranya cukup 
sederhana dan dapat dilakukan oleh setiap orang tetapi 
memerlukan tenaga yang banyak, harus dilakukan secara 
kontinyu, dan efesiensi dan efektivitasnya rendah.

Pengendalian mekanik hama tanaman sawi oleh petani 
biasanya dilakukan dengan pengambilan ulat, pupa, atau telur 
dengan tangan. Cara ini merupakan teknik yang paling sederhana 
dan murah, terutama untuk daerah yang tersedia banyak tenaga 
manusia, dan tidak memerlukan peralatan yang mahal. 
Keuntungan lainnya bahwa cara ini tidak mengakibatkan 
pengaruh negatif terhadap lingkungan. Apabila dilakukan secara 
tepat pengendalian mekanik mampu menurunkan populasi hama 
secara nyata dan mampu menyelamatkan pertanaman sawi. Di 
daerah pertanaman sawi di desa landasan Ulin Kabupaten Banjar, 
Kalimantan Selatan, petani sambil mengamati pertumbuhan 
sawinya, juga melakukan pengumpulan terhadap serangga 
seperti ulat grayak, S. litura, dan ulat P. xylostella.

Salah satu kendala dasar yang dihadapi dalam pelaksanaan 
pengendalian secara mekanik, adalah cara pengorganisasian 
pengendalian. Hal ini disebabkan agar ada pengaruh 
pengendalian terhadap penurunan populasi hama, maka cara 
pengendalian ini memerlukan banyak tenaga, dan harus 
dilakukan berulang kali. Banyaknya kegagalan pengendalian 
secara mekanik seperti pengumpulan telur, ulat, dan pupa akibat 
pengorganisasian yang kurang kompak dan pengendalian 
dilakukan satu atau dua kali saja kemudian berhenti.

TEKNOLOGI PHT

PADA TANAMAN SAWI

BAB  V
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Kecuali pengambilan dan pengumpulan dilakukan terhadap hama 
dapat juga diadakan pengumpulan bagian-bagian tanaman yang 
terserang, misal dengan memotong daun yang mengandung 
jumlah ulat yang cukup banyak.

Pengendalian hama sawi secara mekanik yang lain yang 
memungkinkan adalah pengendalian dengan menggunakan 
perangkap yang diberi zat-zat kimia yang dapat menarik hama 
sawi untuk datang misalnya feromon seks yang dicampur dengan 
insektisida tertentu, sehingga imago yang datang akan mati 
terbunuh.

Karena efektivitasnya yang sangat terbatas, agar 
pengendalian hama sawi, secara mekanik dapat lebih efektif, 
maka harus dikombinasikan dengan taktik pengendalian yang lain 
sesual dengan prinsip-prinsip PHT.

2. Peranan Pengendalian dengan Cara Bercocok Tanam 
dalam PHT Sawi

Pengendalian hama sawi secara bercocok tanam bertujuan 
untuk mengelola lingkungan tanaman sawi sehingga lingkungan 
tersebut menjadi kurang cocok bagi kehidupan dan pembiakan 
hama sawi, akibatnya dapat mengurangi laju peningkatan 
populasi dan peningkatan kerusakkan tanaman. Disamping itu 
ditujukan pula agar lingkungan tersebut dapat mendorong 
berfungsinya musuh alami secara efektif, dan menjadikan 
tanaman sehat dan lebih tahan terhadap serangan hama dan 
penyakit.

Keuntungan pengendalian secara bercocok tanam ini, 
adalah murah, petani tidak perlu mengeluarkan biaya khusus 
untuk pengendalian seperti apabila petani mempergunakan 
pestisida, karena teknik pengendalian ini merupakan bagian 
teknik bercocok tanam yang umum dilakukan untuk memperoleh 
produktivitas yang tinggi. Disamping keuntungan di atas, 
pengendalian sawi dengan cara bercocok tanam tidak 
mengakibatkan pencemaran lingkungan, dan mudah dikerjakan 
oleh petani. Kekurangannya adalah pengendalian sawi dengan 
cara bercocok tanam tidak dapat bersifat kuratif seperti halnya 
pengendalian dengan menggunakan pestisida.
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Pengendalian secara bercocok tanam merupakan usaha 
pengendalian yang bersifat preventif yang dilakukan sebelum 
serangan terjadi dengan harapan agar populasi hama sawi tidak 
meningkat sampai melebihi ambang pengendaliannya. Oleh 
karena itu penerapan teknik ini perlu direncanakan jauh 
sebelumnya agar hasilnya memuaskan. Untuk meningkatkan 
efektivitas dan efesiensi hasil pengendalian hama sawi maka 
teknik bercocok tanam ini perlu dipadukan dengan teknik 
pengendalian lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip PHT.

Untuk mengembangkan teknik pengendalian hama sawi 
secara bercocok tanam perlu diketahui sifat agroekosistem 
setempat, khususnya tentang ekologi dan prilaku hama sawi, 
terutama tentang bagaimana serangga hama memperoleh 
berbagai persyaratan untuk kehidupannya. 

Persyaratan kehidupannya disini termasuk makanan, 
perkawinan, dan tempat persembunyian dari serangan cuaca 
yang buruk dan musuh alaminya. Misalnya larva tua A. ipsilon pada 
slang hari ada di dalam tanah dan dewasa meletakkan telur pada 
lahan yang kaya bahan organik, sehingga dengan melakukan 
pembajakan tanah akan dapat menurunkan populasi ulat 
tersebut. Penggunaan irigasi sprinkler yang diberikan pada sore 
menjelang malam juga dapat mengganggu aktivitas dewasa dari P. 
xylostella, aktivitas dari dewasa P. xylostella terjadi pada sore 
menjelang malam hari.

Menurut Pedigo (1989) ada empat kategori sasaran 
pengendalian dengan cara bercocok tanam yaitu:

1. Mengurangi kesesuaian ekosistem, antara lain (a) dengan 
sanitasi atau pembersihan sisa-sisa tanaman yang masih 
hidup setelah panen, tanaman atau bagian tanaman yang 
terserang hama, sisa tanaman yang sudah mati, jenis 
tanaman lain yang dapat menjadi inang pengganti, sisa-sisa 
bagian tanaman yang jatuh atau tertinggal di permukaan 
seperti daun dan batang; (b) Penghancuran atau modifikasi 
inang atau habitat pengganti; (c) pengerjaan tanah; (d) 
Pengelolaan air.

2. Gangguan kontinuitas penyediaan keperluan hidup hama, 
antara lain dengan (a)Pergiliran tanaman; (b) Pemberoan 
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lahan; (c) Penetapan jarak tanam; (d) Penanaman serentak; 
(e) Pengaturan lokasi tanaman.

3. Pengalihan populasi hama menjauhi pertanaman, antara 
lain dengan (a) Penanaman tanaman perangkap; dan 
(b)Panenan bertahap.

4. Pengurangan dampak kerusakan hama, antara lain dengan 
(a) Merubah toleransi inang dengan cara-cara budidaya 
yang dapat meningkatan kesehatan tanaman seperti 
pemupukan berimbang; dan (b) Merubah jadwal panen.

Pendekatan agronomis yang dapat dilakukan dalam rangka 
pengendalian hama sawi antara lain adalah penentuan waktu 
tanam, penentuan jarak antara pembibitan dengan pertanaman, 
rotasi tanaman, penggunaan tanaman perangkap, sanitasi daerah 
pertanaman, dan pengolahan tanah.

3. Peranan Varietas Tahan dalam PHT Hama Sawi

Varietas tahan adalah varietas-varietas yang memang tahan 
terhadap serangan hama-hama tertentu. Daya tahannya 
diwariskan kepada keturunan-keturunannya, jadi daya tahan 
diwariskan secara genetik (Oka, 1995).

Penggunaan varietas sawi tahan hama mempunyai 
keuntungan sebagai berikut :

1. Penggunaan praktis dan secara ekonomik menguntungkan, 
hal ini karena dalam penerapan teknologi pengendalian 
dengan varietas tahan selalu bersamaan dengan kegiatan 
bercocok tanam, sehingga tidak memerlukan biaya 
tambahan dan ketrampilan khusus seperti halnya 
penggunaan pestisida.

2. Bersifat spesifik, artinya hanya ditujukan untuk hama 
sasaran tertentu tetapi kurang berpengaruh terhadap 
hama bukan sasaran atau musuh alami.

3. Efektivitas pengendalian bersifat kumulatif dan persisten, 
artinya penanaman varietas tahan secara terus-menerus 
akan dapat menurunkan populasi hama. Sifat persisten dari 
ketahanan bersifat relatif, artinya suatu saat ketahanan 
varietas mungkin saja patah dengan munculnya biotipe-
biotipe baru dari serangga hama tersebut. Patahnya 
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ketahanan hama ini dapat ditunda dengan melakukan 
pergiliran varietas.

4. Kompatibel dengan cara pengendalian lain, artinya 
pengendalian dengan menggunakan varietas tahan dapat 
dipadukan dengan cara lain dan menghasilkan hasil yang 
optimal dalam mengendalikan populasi hama, misalnya 
perpaduan antara cara pengendalian dengan menggunakan 
varietas tahan dan cara-cara bercocok tanam. 
Dibandingkan dengan pengendalian dengan menggunakan 
pestisida yang sulit kompatibel dengan pengendalian 
hayati, pengendalian dengan cara bercocok tanam dapat 
kompatibel dengan cara pengendalian hayati.

5. Dampak negatif pengendalian terhadap lingkungan relatif 
kecil. Pengendalian dengan menggunakan varietas tahan 
tidak meninggalkan residu yang beracun, tidak berbahaya 
bagi manusia, flora, dan organisme lain berguna lainnya.

Namun demikian pengendalian dengan varietas tahan 
mempunyai beberapa kekurangan antara lain :

1. Dava tahan varietas tanaman yang berhasil dirakit sampai 
sekarang terbatas menghadapi beberapa spesies hama 
saja, misalnya varietas caisim, Green Rocket, dan Pak Choy 
Green hanya tahan terhadap ulat P. xylostella saja, tetapi 
hama lain seperti ulat grayak tidak menunjukan sifat tahan.

2. Diperlukan waktu yang lama untuk mendapatkan suatu 
varietas yang tahan.

3. Biaya yang diperlukan untuk mendapatkan suatu varietas 
tahan cukup banyak.

4. Sumber gen ketahanan sangat terbatas.

Timbulnya biotipe hama. Patahnya ketahanan suatu 
varietas disebabkan munculnya biotipe-biotipe baru dari suatu 
hama, yang menyebabkan suatu varietas tidak lagi tahan terhadap 
hama tersebut.

Mengenai mekanisme resistensi, Painter (1951) 
menyatakan bahwa ada 3 mekanisme resistensi suatu tanaman, 
yaitu 1) nonpreference; 2) antibiosis; 3) toleran.

(1) Ketidaksukaan. (nonpreference), yaitu menunjukkan sifat 
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tanaman yang menyebabkan suatu serangga menjauhi atau 
tidak menyenangi tanaman baik sebagai pakan atau tempat 
meletakkan telur. Istilah yang paling tepat dalam hal ini 
adalah antixenosis yang berati menolak tamu. Penolakan 
tanaman dibagi menjadi 2, yaitu penolakan karena faktor 
kimiawi (antixenosis kimiawi) dan penolakan karena 
morfologi.

Antixenosis kimiawi  terjadi  karena tanaman 
mengandung allelo-khemik yang mampu menolak 
kehadiran serangga pada tanaman. Tanaman yang memiliki 
senyawa kimia ini lebih sedikit didatangi oleh serangga 
herbivor tertentu dibandingkan dengan tanaman yang 
peka. Berdasarkan hasil penelitian Reed et. al. (1989) pada 
beberapa spesies tanaman krucifer yaitu B. napus, B. juncea, 
dan S. alba, bahwa glucinalate merangsang P. xylostella 
untuk meletakkan telur pada tanaman krucifer tersebut.

Antixenosis morfologik terjadi karena adanya sifat-sifat 
struktur atau morfologik tanaman yang menghalangi 
terjadinya proses makan dan peletakkan telur yang normal, 
sebagai contoh, tanaman sawi yang memiliki sifat-sifat 
berwarna hijau tua dan daunnya berkilau (glossy) pada 
umumnya disukai oleh ngengat P. xylostella untuk tempat 
meletakkan telur (Lin et al., 1984).

(2) Antibiosis, yaitu semua pengaruh fisiologis pada serangga 
yang merugikan baik yang bersifat sementara atau yang 
tetap sebagai akibat karena serangga yang makan dan 
mencerna jaringan atau cairan makanan. 

Gejala penyimpangan yang mungkin terjadi pada serangga 
yang dipengaruhi oleh antibiosis adalah (a)Kematian larva 
atau pradewasa instar permulaan; (b) pengurangan laju 
pertumbuhan; c) Peningkatan mortalitas pupa; (d) Ketidak 
berhasilan dewasa keluar dari pupa; (e) Dewasa yang 
keluar tidak normal dengan fekunditas dan fertilitas yang 
rendah; (f) Masa hidup serangga dewasa berkurang; (g) 
Malformasi morfologik; (h) Kegagalan dalam pengumpulan 
cadangan makanan dan kegagalan hibernasi; (i) Perilaku 
gelisah dan abnormalitas lainnya.
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(3) Toleran, yaitu suatu mekanisme resistensi karena tanaman 
mempunyai kemampuan untuk sembuh dari luka yang 
dideritanya atau tumbuh lebih cepat sehingga serangan 
hama kurang berpengaruh terhadap hasil. 

Mekanisme toleran terjadi karena faktor-faktor berikut ini 
berjalan sendiri-sendiri atau bersama-sama. Faktor 
tersebut meliputi: (a) Kekuatan tanaman secara umum; (b) 
Pertumbuhan kembali jaringan yang rusak;(c) Ketegaran 
batang dan ketahanan terhadap perebahan; (d) Produksi 
cabang-cabang tambahan; (e) Pemanfaatan lebih efesien 
oleh serangga; dan (f) Kompensasi lateral oleh tanaman 
tetangganya.

4. Peranan Pengendalian Hayati Dalam PHT Hama Sawi

Pengendalian hayati adalah penggunaan organisme hidup 
(parasit, predator, dan patogen) dalam mengendalikan organisme 
penggannggu tanaman yang merugikan. Secara ekologi 
pengendalian hayat i  bertujuan untuk menurunkan 
keseimbangan rata-rata. Populasi satu tingkat di bawah 
keseimbangan rata-rata apabila tanpa pengendalian.

Beberapa kelebihan pengendalian hayati  telah 
dikemukakan oleh Wilson dan Huffaker (1976), serta Greathead 
dan Waage (1983), yaitu :

(1) Segi ekonomi

Dalam jangka panjang, pengendalian hayati sangat 
menguntungkan dan relatif murah biayanya. Pada 
permulaan memang mernerlukan biaya yang relatif tinggi, 
tetapi setelah usaha berhasil, relatif tidak memerlukan 
biaya lagi setelah musuh alami mapan, pengaruhnya relatif 
stabil, karena musuh alami akan terus-menerus 
menyesuaikan diri, dan tetap bertahan. 

Sebagai gambaran untuk menghasilkan pestisida baru pada 
dekade tujuh puluhan diperlukan biaya sebesar Rp. 8 milyar, 
sedangkan biaya untuk pengendalian hayati hanya sekitar 
Rp 1 milyar (Mangoendihardjo dan Mahroeb, 1983).
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(2) Pengaruh samping

Pengendalian hayati tidak menimbulkan dampak negatif 
terhadap lingkungan dan aman terhadap hewan peliharaan, 
organisme berguna, dan manusia, terutama pengendalian hayati 
serangga hama hampir dapat dipastikan aman bagi lingkungan, 
sedangkan pengendalian hayati gulma perlu penelitian yang 
sangat mendalam, terutama dalam hal spesifikasi inang musuh 
alami.

(3) Efikasi

Dalam keadaan tertentu, pengendalian hayati sendiri dapat 
efektif menekan populasi hama selama bertahun-tahun 
(Samways, 1981). Berbeda dengan penggunaan insektisida, 
musuh alami mampu mencari inangnya (serangga hama) 
walaupun populasi hama relatif rendah, dan dapat menjangkau 
sampai pada tempat-tempat yang tersembunyi, serta 
berkembangbiak sendiri.

(4) Efisiensi

Untuk jangka panjang, setelah agent pengendalian hayati 
mapan dan berkembang biak dengan baik, tidak memerlukan 
ulangan pengendalian, kecuali bila terjadi musibah goncangan 
iklim. Apabila ekosistemnya stabil, musuh alami akan bekeja 
dengan sendirinya sehingga menghemat dana dan tenaga.

(5) Kompatibilitas

Pengendalian hayati kompatibel dengan cara pengendalian 
lainnya seperti cara bercocok tanam, cara fisik-mekanik, 
penggunaan varietas tahan, dan dengan syarat tertentu dapat 
kompatibel dengan cara kimiawi, misal penggunaan insektisida 
yang selekt i f ,  dan cara aplikasi  yang benar  yang 
mempertimbangkan aspek lingkungan.

Beberapa kelemahan pengendalian hayati, yaitu (Stehr, 
1974 & 1975; Wilson dan Huffaker, 1976; Samways, 1981) :

(1) Perlu waktu yang lama

Pelaksanaan program pengendalian hayati memerlukan 
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waktu yang lama untuk persiapan dan penelitian (Stehr, 1975). 
Apalagi kalau mulai dari introduksi, penambahan (augmentasi), 
sampai pelestarian (konservasi) diperlukan jangka waktu yang 
lama. Keberhasilan usaha pengendalian hayati baru dapat dilihat 
paling tidak setelah 3 sampai 5 tahun (N.A.S., 1971; 
Mangoendihardjo dan Mahroeb, 1983).

(2) Efikasi

Kelemahan yang mendasar adalah populasi hama akan 
terus ada pada tingkatan yang ditentukan oleh efikasi musuh 
alami dan keadaan habitat (Wilson dan Huffaker, 1976). Dengan 
demikian apabila tingkat populasi hama masih mempunyai 
potensi merusak, maka masih diperlukan cara pengendalian 
lainnya secara terpadu.

(3) Berspektrum sempit

Pada umumnya, musuh alami mempunyai inang yang 
spesifik, sehingga apabila timbul hama baru, maka perlu usaha 
pengendalian lainnya.

(4) Resistensi

Ada dua pendapat yang bertentangan terhadap 
kemungkinan terjadinya resistensi hama terhadap musuh alami. 
Beberapa ahli seperti Samways (1981) dan Hill (1983) 
mengatakan bahwa hama sasaran tidak mungkin resisten 
terhadap musuh alami. Sedangkan menurut Huffaker dan 
Messenger (1976), kegagalan total program pengendalian hayati 
karena hama menjadi resisten terhadap musuh alami tidak 
diketahui. Meskipun demikian, setelah jangka waktu lama, 
kadang-kadang timbul imunitas dalam bentuk pengapsulan 
(enkapsulasi) atau mekanisme pertahanan hama yang dapat 
mengurangi efiksai musuh alarm (Messenger dan Van den Bosh, 
1971; Stehr, 1975; Wilson dan Huffaker, 1976). Oleh musuh alami 
peristiwa enkapsulasi dan melanisasi dapat diatasi oleh musuh 
alami yaitu dengan cara meletakkan lebih dari satu butir telur 
(International Institute of Tropical Agriculture, 1985).

Dalam pengendalian hayati hama sawi ada tiga macam 
musuh alami yang dapat dimanfaatkan yaitu :
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(a) Predator.

Beberapa jenis serangga telah dilaporkan sebagai predator 
hama sawi, misalnya belalang sembah (Sphodromantis gastrica), 
kumbang Coccinella septempunctata L. kumbang Staphylinidae, 
lalat Syrphidae, larva Crysopa carnea, larva Miridae, kepik 
perompak dari famili Anthocoridae dan sejenis tabuhan, Polices 
margins merupakan predator P. xylostella, dan kumbang hitam 
(Coleoptera;Carabidae) merupakan predator dari C. binotahs 
(Van den Oever, 1973).

(b) Patogen serangga hama.

Patogen yang memarasit hama sawi yaitu cendawan, 
bakteri, virus, dan nematoda. Jamur patogen seperti 
Entomophthora aphaerosperma dan E. radicans merupakan 
jamur patogen yang menyerang P. xylostella.

Kebanyakan patogen serangga yang digunakan untuk 
mengendalikan hama sawi berasal dari bakteri, yaitu B. 
thuringinesis, yang sekarang telah diformulasi dalam bentuk siap 
pakai, seperti Thuricide, Bacillin WP, Bactospein WP, dan Dimillin 
WP. Tingkat mortalitas larva hama sawi tergantung dari serotipe 
dan strain bakteri tersebut.

(c) Parasitoid.

Parasitoid larva P. xylostella yaitu D. semiclausum yang 
diintroduksi dari Selandia Baru pada, tahun 1950, diketahui sudah 
mapan dengan baik di daerah-daerah yang merupakan pusat 
pertanaman kubis dataran tinggi di Indonesia dengan tingkat 
parasitasi berkisar antara 59% sampai 82% (Sastrosiswojo, 
1987).

Parasitoid larva dari C. binotalis yang dilaporkan adalah 
Sturmia sp. dan Inareolata sp. dengan tingkat parasitasi masing-
masing adalah 16% dan 25% (Thayib, 1983).

Dalam pelaksanaannya pengendalian hayati hama sawi 
dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu

(a) Usaha perlindungan (Konservasi) dan peningkatan peran 
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parasitoid dan predator yang telah tersedia dengan 
memanipulasi lingkungan agar sesuai terhadap parasitoid 
dan predator. Salah satu usaha konservasi musuh alami 
hama sawi adalah dengan mengurangi penggunaan 
insektisida dan menggunakan insektisida selektif seperti B. 
thuringiensis. Pemberian bahan organik pada tanah juga 
dapat mengkonservasi musuh alami, karena bahan organik 
merupakan makanan dari serangga tanah pengurai, yang 
dapat berfungsi sebagai makanan pengganti predator pada 
saat serangga hama belum tersedia.

(b) Mendatangkan dan mengkolonisasi musuh alami untuk 
mengendalikan hama pendatang atau asli.

Pada daerah-daerah yang musuh alaminya tidak ada atau 
tidak efektif, maka dapat dipertimbangkan untuk 
mengintroduksi musuh alami dari luar, misal kita pernah 
mengintroduksi D. semiclausum dari Selandia Baru untuk 
mengendalikan P. xylostella pada tanaman kubis.

(c) Pembiakan secara besar-besaran dan melepasnya untuk 
mengendalikan hama sawi. Sebagai contoh telah berhasil 
dibiakkan D. semiclausum baik di laboratorium maupun di 
lapangan untuk mengendalikan P. xylostella. Cara ini 
menyerupai prinsip penggunaan insektisida yaitu untuk 
menurunkan populasi hama dengan cepat.

5. Peranan Pengendalian dengan Pestisida Dalam PHT 
Hama Sawi

Pestisida sekarang masih merupakan salah satu komponen 
penting dalam PHT hama sawi, karena dalam keadaan tertentu 
misalnya karena adanya ledakan hama karena keseimbangan 
ekosistem terganggu oleh suatu sebab yang mengakibatkan 
populasi hama meningkat mencapai suatu aras yang merugikan 
maka pestisida merupakan alternatif yang memungkinkan untuk 
dipertimbangkan dalam rangka menurunkan populasi hama 
tersebut agar berada di bawah ambang yang tidak merugikan.

Penggunaan pestisida memiliki banyak keuntungan yaitu 
sepert i  cepat  menurunkan populasi  hama,  mudah 
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penggunaannya, dan secara ekonomik menguntungkan. 
Disamping kelebihan-kelebihan tersebut, dampak negatif 
penggunaannya sudah dapat dirasakan oleh masyarakat seperti 
munculnya resistensi, resurjensi, peletusan hama kedua yang 
dapat mengurangi keuntungan penggunaan pestisida, sedangkan 
risiko pencemaran lingkungan tidak dapat dihindarkan seperti 
matinya organisme bukan sasaran, residu pestisida pada hasil 
panen, dan pencemaran tanah dan air.

Untuk mempertahankan keuntungan penggunaan 
pestisida dan sekaligus menghindari atau memperkecil kerugian 
atau kekurangan akibat penggunaannya maka perlu dilakukan 
strategi penggunaan insektisida berdasarkan prinsip 
penggunaannya yaitu sebagai berikut (Untung, 1993):

1. Pestisida merupakan salah satu teknik atau komponen PHT 
yang termasuk dalam pengendalian kimawi. PHT bukanlah 
pendekatan yang "anti pestisida",  tetapi ingin 
memanfaatkan pestisida sedemikian rupa sehingga prinsip 
dan sasaran PHT tetap dapat dipertahankan dengan 
mengurangi sekecil mungkin dampak negatif yang 
ditimbulkan.

2. Pestisida digunakan pada waktu dan tempat bila 
pengendalian alami dan cara pengendalian lainnya tidak 
mampu menahan populasi hama pada kondisi lingkungan 
tertentu ternyata meningkat melebihi ambang 
pengendalian atau ambang ekonomi. 

Tujuan penggunaan pestisida adalah sekedar menurunkan 
populasi hama sampai pada aras populasi keseimbangan, 
yang pada aras tersebut agensia pengendali alami mampu 
mengendalikan hama secara mantap. Selama agensia 
pengendali alami keadaan lingkungan pertanian yang kita 
kembangkan melalui teknik budidaya pertanian telah 
mampu mempertahankan populasi hama dalam 
keseimbangan, perlakuan pestisida tidak diperlukan lagi.

3. Apabi la  has i l  monitor ing  mengharuskan k i ta  
mempergunakan pestisida maka jenis pestisida yang 
dipergunakan harus memiliki sifat selektivitas sasaran 
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yang tinggi atau spesifik dan tidak berspektrum lebar.

Sifat-sifat pestisida yang sesuai dengan prinsip PHT hama 
sawi adalah sebagai berikut :

1. Mampu menurunkan populasi hama sawi yang sedang 
meningkat di atas ambang ekonomi.

2. Tidak menvebabkan peningkatan populasi hama-hama lain 
yang berada di bawah ambang ekonomi.

3. Tidak menyebabkan turunnya kerja musuh alami (predator 
dan parasitoid) sebagai pengendali alami hama sawi.

4. Tidak meninggalkan residu pada lingkungan yang 
membahayakan kesehatan masyarakat.

5. Tidak menimbulkan kejadian resistensi hama, resurjensi 
hama, dan letusan hama kedua.

Sebagai contoh insektisida yang memenuhi syarat di atas 
yaitu insektisida biologik baik yang berasal dari bakteri seperti B. 
thuringiensis, jamur, maupun agensia lainnya, dan insektisida 
yang termasuk kelompok IGR (Insect Growth Regulator) seperti 
klorfluazuron dan teflubenzuron.

6. Taktik (Prioritas) Penggunaan Teknologi PHT pada 
Tanaman Sawi

Taktik atau prioritas penggunaan teknologi pengendalian 
hama sawi sebagai penerapan prinsip dan strategi PHT diurutkan 
sebagai berikut :

a) Pemanfaatan pengendallan alami setempat atau konservasi 
musuh alami, yang dapat dilakukan dengan menerapkan 
budidaya sawi yang benar untuk mendapatkan keadaan 
tanaman yang sehat dan peningkatan populasi musuh 
alami, seperti pemberian pupuk kandang pada tanah, 
pengaturan jarak tanam, tumpangsari tanaman sawi 
dengan tanaman lain, dan pemupukan yang berimbang, 
serta mengurangi penggunaan pestisida.

b) Pengendalian hayati klasikal vaitu dengan memasukkan 
musuh alami dari luar. Pada daerah-daerah yang 
kemampuan musuh alaminya masih rendah, atau daerah-
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daerah yang masih steril (tidak ada musuh alami) baik pada 
semua stadia hama, maupun pada stadia tertentu, maka 
perlu dilakukan introduksi musuh alami.

c) Pengeloiaan ekosistem dengan cara bercocok tanam 
seperti :

1. Penanaman varietas/klon tahan hama,
2. Sanitasi,
3. Pergiliran Tanaman,
4. Penentuan masa tanam,
5. Pemupukan berimbang,
6. Pemberian bahan organik pada tanah,
7. Pengapuran bila diperlukan,
8. Penggunaan irigasi sprinkler.

d) Pengendalian mekanis.

e) Aplikasi pestisida yang ditetapkan berdasarkan hasil 
k e g i a t a n  p e m a n t a u a n  da n  n i la i  a m b a n g  
pengendalian/ambang ekonomis/ambang tindakan. Jenis 
pestisida yang digunakan seharusnya yang berspektrum 
sempit, persistensinya rendah, dan tidak membunuh 
musuh alami. Pestisida biologis (jamur, virus, bakteri), 
pestisida botanis, dan IGR (Insect Growth Regulator) 
merupakan jenis pestisida yang sesual untuk PHT hama 
sawi.

B. Strategi Pengendalian

1. Ambang Ekonomi dan Ambang Tindakan Hama Sawi

Ambang ekonomi adalah suatu aras populasi hama yang 
tidak dapat ditoleransikan lagi, oleh karena itu pada aras tersebut 
atau sebelumnya sudah diperlukan tindakan pengendalian 
(National Academy of Science, 1969). Populasi hama dikatakan 
telah mencapai ambang ekonomi apabila populasi tersebut cukup 
mengakibatkan kerusakan yang nilainya sama dengan biava 
pengendalian yang dikeluarkan (Edwards dan Heath,1964).
Beberapa ahli telah mengusulkan beberapa istilah untuk aras 
tersebut seperti ambang tindakan. (action treshold), atau ambang 
Kendali (Control treshold).
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Ambang ekonomi dapat ditentukan dengan tiga macam 
cara (Untung, 1984) yaitu (a) Berdasarkan pengalaman, secara 
observatif atau data empiris setempat; (b) Berdasarkan 
pengalaman atau ketetapan yang telah digunakan di tempat lain; 
dan (c) Berdasarkan hasil penelitian yang sistematik atau secara 
kuantitatif.

Ambang ekonomi bersifat dinamis, tergantung pada 
keadaan iklim lokal, waktu dalam satu tahun, tingkatan 
pertumbuhan tanaman, jenis tanaman dan varietas, cara bercocok 
tanam, keinginan atau nilai masyarakat terhadap hasil, dan 
variabel-variabel ekonomis yang lain.

Ambang ekonomi hama sawi sampai sekarang masih 
belum ada penetapan. Namun sebagai pembanding beberapa 
hasil penelitian mengenai ambang ekonomi pada kubis kami 
cantumkan disini. Hasil penelitian. Sastrosiswojo dan Omoy 
(1991) mendapatkan bahwa Ambang Kendali P. xylostella pada 
tanaman kubis di Lembang adalah 0,5 larva/tanaman atau 5 
larva/10 tanaman. Aplikasi insektisida B. thuringiensis atau 
Klorfluazuron yang mendasarkan pada AK 5 larva/10 tanaman 
efektif menekan serangan hama ulat daun kubis, mampu 
mempertahankan hasil kubis yang tinggi dan dapat menghemat 
penggunaan insektisida sebesar 50 persen. Ambang Ekonomi C. 
binotahs pada tanaman kubis adalah 3 paket telur/10 tanaman 
contoh (0,2 ha).

2. Monitoring

Penentuan Ambang Ekonomi dan keputusan untuk 
merencanakan dan menentukan cara pengendalian dalam PHI 
tanaman sawi tidak akan terlepas dari kegiatan monitoring atau 
pemantauan.

Pemantauan terhadap populasi hama sawi dapat dilakukan 
dengan dua cara yaitu :

a) Metode mutlak.

Metode pengambilan sampel ini disebut mutlak karena 
metode ini menghasilkan angka pendugaan populasi dalam 
bentuk jumlah individu per satuan unit permukaan tanah, atau 
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habitat serangga yang kita amati. Dengan angka kepadatan 
populasi yang kita peroleh tersebut maka langsung dapat kita 
adakan pendugaan kepadatan populasi pada suatu wilayah 
pengamatan.

Dalam pelaksanaan sampling, maka terlebih dahulu 
ditetapkan unit sampel dalam hal ini berupa satuan luas tanah 

2misal 1 x 1 M . Kemudian semua individu hama sawi yang kita 
amati harus kita hitung jumlahnya baik per tanaman maupun 
persatuan luas. Untuk suatu petak pengamatan, diambil beberapa 
unit sampel, dan dari angka kepadatan yang terkumpul dari 
beberapa unit sampel ini dapat dihitung rata-rata kepadatan 
populasi dari suatu petak pengamatan atau rata-rata kepadatan 
populasi pertanaman. Apabila kita ingin menduga berapa jumlah 

2populasi hama sawi dalam suatu wilayah yang luas 10.000 m , 
maka kita dapat mengalikan angka rata-rata kepadatan populasi 

2per m  dengan kelipatan 10.000.

b) Metode Nisbi

Pada metode nisbi akan menghasilkan angka penduga 
populasi yang sulit untuk dikonversikan dalam unit permukaan 
tanah karena banyak faktor yang mempengaruhi angka penduga 
tersebut. Contoh cara ini adalah penggunaan jaring serangga, 
lampu perangkap, dan alat perangkap yang menggunakan 
feromons seks.

Metode nisbi merupakan metode yang lebih mudah dan 
praktis dibandingkan metode mutlak karena umumnya individu 
serangga lebih mudah tertangkap dan dihitung, tetapi dan segi 
ketelitian statistik termasuk rendah.

Sebagai contoh penerapannya pada tanaman sawi yaitu 
pemanfaatan feromonoid seks PX yang dilengkapi perangkap 
likat (perekat) atau perangkap air dapat digunakan untuk 
memantau populasi ngengat P. xylostella jantan pada pertanaman 
sawi. Sebuah feromoids seks PX dengan perangkap diletakkan di 

2tengah-tengah pertanaman sawi seluas 50 m .
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Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut :

1. Hama penting tanaman sawi adalah antara lain ulat Tritip  
(P. xylostella), ulat Croci (C. binotalis), ulat grayak   (S. litura), 
ulat tanah (A. ipsilon), ulat H. undalis.

2. Teknologi PHT untuk tanaman sawi yang dianjurkan adalah 
a) Pemanfaatan pengendalian alami setempat atau 
konservasi musuh alami, yang dapat dilakukan dengan 
menerapkan budidaya sawi yang benar untuk 
mendapatkan keadaan tanaman yang sehat dan 
peningkatan populasi musuh, seperti pemberian pupuk 
kandang pada tanah, pengaturan jarak tanam, tumpangsari 
tanaman sawi dengan tanaman lain, dan pemupukan yang 
berimbang, serta mengurangi penggunaan pestisida; b) 
Pengendalian hayati klasikal yaitu dengan memasukkan 
musuh alami dari luar. Pada daerah-daerah yang 
kemampuan musuh alaminya masih rendah, atau daerah-
daerah yang masih steril (tidak ada musuh alarm) baik pada 
semua stadia hama, maupun pada stadia tertentu, maka 
perlu dilakukan introduksi musuh alami; c) Pengelolaan 
ekosistem dengan cara bercocok tanam seperti 
1)Penanaman varietas/klon tahan hama; 2)Sanitasi; 3) 
Pergiliran tanaman; 4) Penentuan masa tanam; 5) 
Pemupukan berimbang; 6) Pemberian bahan organik pada 
tanah; 7) Pengapuran bila diperlukan; 8) Penggunaan 
irigasi sprinkler; 9) Pengendalian mekanis; d) Aplikasi 
pestisida yang ditetapkan berdasarkan hasil kegiatan 
pemantauan dan nilai ambang pengendalian/ambang 
ekonomis/ambang tindakan. Jenis pestisida yang 
digunakan seharusnya vang berspektrum sempit, 
persistensinya rendah, dan tidak membunuh musuh alami.
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