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RINGKASAN

DANAR DONO. PENGELOLAAN TERINTEGRASI MENGGUNAKAN
PARASITOID. POLA TANAM, DAN INSEKTTSIDA BOTANT TERIIADAP ULAT
KIIBIS Crocitlolomia poronarut F. (LEPII)OPTERA: PYRALIDAE) DAN
Plutello xylostellu L. (LEPIDPOTtrRA: YPONOMf,UTIDAE)

Crocidolonid parondtw (Lepldoptera: Pyralidae) merupakan salah satu hama

penting tanaman famili Brassicaceae di Indonesia. Salah satu tumbuhan yang berpotensi

untuk dikembangkan sebagai altemalif pengendali hama adalah Bdrringlonifl flsi.rti(:tl

(Lecythidae) dan Aglaid oclorutd (Melraceae). Selain itu, Trichogldmma (Hymenoptera:

Trichgrammatidae) juga berpotensi sebagai alternatif pengendali lainnya. Penelitian

dilaL-ukan untuk membuat formulasi ekstrak biji B. oiiatica sebagai sumber insektisida

botani dan studi pengaruhnya terhadap agens pengendalj biologi baru dalam pengendalian

serafrgga C. Par)drana.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk membuat formulasi kapsul

insekisida botani ekstrak biji B. dsi.ttica dan Aglaia odoralI yang dapat dimanfaatkan

petani sebagai alternatif dalam pengendalian se.angga hama

Secara khusus penelitiar ini bertujuan untuk l) merancang dan mengembangkan

formulasi Kapsul ekstrak biji B. Asicttictl,2) mengevaluasi aktivitas insektisida lormulasi

terhadap a) ulat krop k\rbis Crocidolomid pdwndn r dan Pltllella x))/o5ls1Lr serta keamanan

terhadap musuh alami hama dan kompatibilitasnya dengan pola tanam c) hama yang sangat

polifagus Behlisia tabacr, e) nematoda bengkak akar tanaman tomat Meloidog)) e sp.

Penelitian menghasilkan produk insektisida botani formulasi kapsul dengan bahan

aktif ekstrak biii B. asi(tlic.t (BA 20K) dan ekstrak tur\tit\g A. Odorcll (AO 20K).

Fonnulasi kapsul dan formulasi W? (tabur) dari ekstrak biji B. ^siLlticu dan :antlng

A. odorata dapat menyebabkan mortalitas pada larva C. pavonaruL Mortalitas larva ('.

palonana mulai terlihat meningkat pada lima hari setelah aplikasi. Pada sebelas hari

setelah aplikasi merupakan puncak mortalitas, hal tersebut terlihat pada perlakuan

formulasi \4T 3. dsidlicll 2 g, formulasi kapsul B. diaticd I g dan formulasi kapsul .'1.

odordla 1,5 g menunjukan mortalitas 7ar\/a (-. pdvonand yang tinggi yaitu secara befturut-

t\trtrI 56,6'Iyo, 46,67yo dar 36.6'70A. Pada perlakuan formulasi kapsrtl B. dsiatica 2 g

menunjukkan toksisitas yang stabil terhadap mortalitas larva C:. parondnd. Dari semua

dosis formulasi kapsul yang diuji tidak menunjukkan gejala fitotoksik pada tanaman uli.

Perlakuan dengan kapsul ekstrak A.odorata dengan dosis 0,5 g.l g, 1,5 g per

tarnman dapat menekan pembentukan g.r/1 dan populasi juvenil II Meloidogy e spp.



Pemberian kapsul €kstrak ranting A. odorata dengan dosis I,5 g per tanaman dapat

menekan pembentuka[ gall pada akar tanaman tomat sebesar 86.54 oZ, dan menekan
jumlah juvenil lI Meloidogne spp. dalam 100 ml tanah sebesar 81,67 9,o. Walaupun

demikiaa, dosis ini dapat menghambat pefumbuhan tanaman.

Semua perlakuan formulasi kapsul ekslrak B. dsiLtica dapat menyebabkan

mortalitas terhadap imago B. tubaci. Mortalitas imago B. tabaci merlngkat tajam dari hari

ke-5 sampai hari ke-1l setelah aplikasi pada semua dosis yang diujikan. perlakuan 2 gram

formulasi kapsul ekstJak B. alidtica dapat menyebabkan mortalitas tertinggi sebesar
73,88% pada hari ke-15 setelah aplikasi. tetapi ringkat keefektifarnya masih lebih rendah
jika dibandingkan dengan karbofuran yang dapat menyebabkan mofalitas sebesar 98,61010

Dari semua dosis yang diujikan, formulasi kapsul ekstek B. asictticct tjdak menimbulkan

fitotoksik pada tanafian tomat.

Kata LirJnci: Crocidolomia peronana, Bemisid tabaci, Meloidogine sp., Baftingtonia
asiaticd, Aglaia odotdtd, Formulasi, Inseltisida Botani


