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ABSTRAK

PENGAMATAN DINAMIKA POPULASI DAN PENANGKAPAN MASSAL LALAT BUAH
Bactrocera caran,bolae (DREW & HANCOCK) UNTUK PENGENDALIAN MANGGA. Dalam rangka
pengendalian lalat buah B. carambolae, llama penting pada buah mangga dengan teknik serangga mandul (TSM),
telah dilakukan pemantauan populasi hama tersebut di kebun mangga dengan perangkap berumpan atraktan metil
eugenol untuk mengetahui dinamika populasi, pengukuran populasi absolut dengan teknik release and recapture,
daD penangkapan massal untuk tujuan menurunkan populasi. Dari jumlah lalat jantan basil tangkapan perangkap
diketahui bahwa populasinya selalu rendah pada saat tidak ada buah masak, dan populasi mulai meningkat sejak
bulan Oktober, pertengahan masa pallen, sampai beberapa saat setelah akhir pallen. Berarti penglepasan lalat
mandul untuk TSM harus dilakukan sebelum bulan Oktober. Pada saat populasi rendah yaitu bulan Agustus,
jumlah lalat buah dewasa di kebun diketahui sekitar 4000 ekor per hektar di kebun yang tidak dipelihara intesif
dan sekitar 600 per hektar di kebun yang dipelihara intensif. Penangkapan massal dengan memasang 4
perangkap tiap hektar mampu membunuh 240 dan 620 ekor lalat jantan tiap hektar setiap dua minggu masing-
masing baik di kebun dengan pemeliharaan mtensif daD tidak

ABSTRACT

POPULATION DYNAMIC OBSERVATION AND MASS TRAPPING OF FRUIT FLY Bactrocera
carambolae (DREW & HANCOCK). In connection with the control of B. carambolae, major pest of mango
fruit in Indonesia using Sterile Insect Technique, population monitoring with methyl eugenol atractant baited
traps, absolute population measurement with release and recapture techniques, and mass trapping to reduce
population of the pest in mango orchards were conducted.. Based on the number of the male fly trapped it was
known that the fly population was always low when no mature mango fruit found on the orchard, and it started to
lllcrease in October, tile middle time, of mango harvest until some time after the end of harvesting time. In
August, when the population was low, about 4000 flies/hectar or 600 flies I hectar were found in the extensive
and intensive culture orchards respectively. Mass trapping with 4 trapps per hectar was able to kill about 620 and
240 male flies per hectar of the extensive and intensive culture orchards respectively.

PENDAHULUAN suatu cara yang efektif dan aman untuk mengendalikan
llama.

Di sentra produksi yang berskala luas,
pengendalian cara mekanis dengan pemberongsongan
buah tidak praktis, sedangkan penggunaan insektisida
tidak dianjurkan karena selain berbahaya bagi pekerja
dan lingkungan, residu yang tertinggal dalam buah akan
berbahaya bagi konsumen sehingga memperkecil
peluang ekspor. Apalagi insektisida banyak
menimbulkan rnasalah resistensi, resurgensi dan
mengakibatkan terbunuhnya berbagai binatang bukan
sasaran.

Suatu cara pengendalian hama yang ramah
lingkungan, yaitu teknik serangga mandul (TSM) (5)
telah dikembangkan di Puslitbang Teknik Isotop dan
Radiasi (P3TIR) -BATAN. Dalam teknik ini sejumlah
besar lalat mandul dilepas agar bersaing kawin dengan
lalat di kebun. Karena efektifitas TSM ditentukan oleh
besamya perbandingan antara jumlah lalat yang dilepas
dengan lalat kebun (6) lnaka sebelum pelaksanaan TSM
diperlukan inforrnasi tentang besamya jumlah serangga
yang terdapat dikebun. Dan, efektifitas pengendalian

Tanalnan lnangga (Mangifera indica) telall
dibudidaya di Asia sejak lebih daTi 4000 tallUll yang lalu
(1) Ulltuk bualulya yang lezat daD bergizi karena
mengandUllg vit.:lIuin A dall C. NmuUll produksi buah
mangga Indonesia masih tergolong rendall yaitu hanya
4,6 % dari produksi dunia, dibandingkan dengan India
yang mencap.1i 62,2 %. Sementara permintaan akan buall
Jnangga ini di dalam negeri terns meningkat sejalan
<Iengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
peluang eksport cukup besar (2). Oleh karena itu
perluasan pertanaman mangga di Indonesia terns
diusahakan terntama di sentra-sentra produksi mangga
seperti di Jawa Timur dan Jawa Barnt

Selama ini, lalat buah tropika B. carambolae
(Drew & Hancock) mempakan hmua penting yang
menjadi ancaman bagi sentra produksi buah, termasuk
mangga. Hama ini bersifat po(yphag, memsak pacta bUall
mangga, belimbing, jambu, jeruk siem, dan lombok (3).
Kerngiml yang ditimbulkannya di perkebunan mangga
mencapai 10 -30 persen (4), oleh karena itu diperlukan
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air dan makanan campuran gula dan yeast hydrolysate
(4: I) bagi lalat yang telah menetas. Delapan hari setelah
menetas dari tiap WarDa penanda dipisahkan 700 ekor
lalat jantan ke dalam kurungan lain, yang juga berisi
makanan dan mimunan, untuk diangkut dan dilepas di
kebun. Karena pendugaan dilakukan di tiga lokasi kebun
maka dari tiap warna disiapkan masing-masing tiga

kurungan.

TSM dapat ditingkatkan dengan mengurangi jumlall lalat
kebun sebelum pelaksanaan TSM.

DalaIll penelitian ill dilakukan pengukuran
populasi berupa monitoring naik turunnya populasi lalat
buah di kebun Inanggc'1 selama dua taboo, dan

pengukuran populasi absolutnya pada suatu saat dengan
menggunakan teknik penglepasan dan penangkapan
ulang atau release and recapture. Selain itu diadakan
penangkapan lalat di kebun secarn massal dengan
menggunakan perangkap befUlllpan atraktan metil
eugenol untuk tujuan menunmkan populasi sebelum
pelaksanaan TSM.

BAHAN DAN METODE

Monitoring dilakukan dengan memasang
sejumlah perangkap berumpan atraktan metil eugenol,
pengukuran populasi absolut dengan teknik release and
recapture dilakukan dengan cara melepas lalat bertanda
kemudian menangkapnya kembali dengan jenis
perangkap yang salna. Karena hanya lalat jantaIl yang
tertarik pada metil eugenol maka 11anya lalat jantan
bertanda yang digunakan dalam penelitian ini.
Sedangkan penUru11an populasi lalat bUall di kebun juga
dilakukan terhadap lalat jantan dengan cara memasang

perangkap sebanyak mungkin.

Teknik penglepasan daD penangkapan kembali
lalat bertanda. Pendugaan dilakukan pad:'l awal bulan
Agustus 1999 di tiga areal kebun milik PT Galasari
Gunung Swadaya Gresik, yaitu di kebun Galasari (luas
260 ha), Tunas Jaya (luas 13,5 ha) dan Slayon (luas 7
ha). Pacta hari yang telah ditentukan, yaitu pada saat lalat
berwarna berumur 10 hari, satu kurungan lalat bertanda,
warna kuning, dilepas di titik pusat di masing-masing
areal kebun pada sore hari pukul 15.00 -17.00. Untuk
mengetahui jumlah lalat bertanda yang dilepas, dari tiap
kurungan dihitung jumlah lalat yang mati dan tak mampu
terbang.

Pacta pagi hari berikutIlya di lnasing-rnasing
kebun dipasang perangkap ber-umpan atraktan di lima
titik, yaitu di titik tempat penglepasan dan diempat pen-
juru angin pada jarang 100 meter dari tempat
penglepasan. Pengumpulan lalat tertangkap dilakukan
pacta sore hari berikutIlya. Penglepasan dan penangkapan
lalat warDa lain dilakukan dengan cara yang sarna,
berturut-turut pacta hari berikutIlya.Pemantauan populasi. Untuk mengetallUi naik

turunnya populasi lalat bUal1, sepulul1 buah pernngkap
bertumpan metil eugenol. Digunakan perangkap model
Steiner yang terbuat dari tabling plastik ukurnn (2) 10 cm
x panjang 15 cm dengan tutup di kedua ujungnya diberi
lubang bulat (2) 1,5 cm. Di dalam botol diletakkan
tergantung bola kapas yang ditetesi 3 cc metil eugenol.
Metil eugenol yang mengUc1p diisi ulang setiap dlk'l
minggu. Perangkap dipasang secam acak di areal kebun
dengan menggantungkannya di dal1an pohon pacta
ketinggian 1,50 meter. Jumlah lalat jantan yang
tertangkap diamati setiap minggu. Monitoring dilakukan
di kebun mangga milik petani di Kec. Sedong Kab.
Cirebon m11lai bulan Juli 1998 sampai Oktober 1999.

Penghitungan populasi absolut. Dari
pengamatan tersebut dapat terkumpul data jumlah lalat
bertanda dan lalat kebun yang tertangkap. Populasi
absolut lalat kebun di tiap areal kebun dapat dihitung
dengan mmus (10) sbb.:

U = <1> Mo uti mt
<1> = (ul m2) I (ml u2) + (ml/Mo)

Dimana :
U = jumlah lalat di kebun (populasi absolut)
<I> = perbandingan jumlah lalat bertanda yang bertahan

hidup daD tinggal di areal di antara dua

pengamatan
Mo = jumlall lalat bertanda yang dilepas
ml = jmnJall lalat bertatlda tertangkap pacta hari ke 1
m2 = jumlall lalat bertanda tertangkap pacta hari ke 2
ul = jumlallialat kebun yang tertangkap pacta hari ke 1
u2 = jumlah lalat lalat kebun yang tertangkap pacta hari

ke2

Penangkapan massal Ialat buah. Pernngkap
dengan umpan atraktan bila dipasang dalarn jumlah yang
cukup banyak dapat digunakan untuk menurunkan
populasi, untuk tujuan pengendalian. Dalam penelitian
ini diuji penunman populasi yang dapat dihasilkan
berdasarkan basil tangkapan total di kebun bila dipasang
perangkap sebanyak empat buah tiap hektar (II).
Perangkap sebanyak itu di pasang secara acak pacta
cabang pohon mangga pacta ketinggian :t 1,5 meter dari
permukaan tanah dengan jarak 50 m satu sarna lain.
Pengarnatan basil tangkapan dilakukan setiap dua

Penandaan lalat. Lalat dapat ditandai dengan
berbagai macam cara. diantaranya dengan menggunakan
penanda radioisotop 32p (7), cat yang dioleskan pacta
bagian thorax (8), atau dengan tepung fluorecense
berwama (9) Dalmll penelitiml ini digunakan tepwlg
flouresence sebagai penmlda.

Tepung fluoresence d.:'1ri warnc'1 yang dikehendaki
dicampur dengan kepompong lalat bUall menjelang
muncul, dengan campuran 1 gram tepung tiap liter
kepompong. Telah digunakan tiga macam wama yaitu
kuning, merall dan biru. Mekanisme penetasan lalat
membuat bagian tubuh lalat buall temtama bagian
ptelinumnya akan tertandai begitu keluar daTi
kepompong. Pembedaan lalat bertanda dan yang tidak,
dapat dilakukan secara cepat dengan cara menetesi tubulI
lalat dengan metil asetat dan melih.'1tnya di bawalI lampu
ultra violet.

Kepompong yang telah dicampur penanda
diletakkan dalam kurungan dengan disediakan minwnan
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minggu. Bersamaan dengan pengisian ulang metil
eugenol. Penangkapan dilakukan selama dua bulan
dimulai 13 Agustus 1999, di dua creal kebun yaitu di
kebun Tunas Jaya (15 Ita) daD Siayon (10 ha).

Slayon berhubungan erat dengan umur pohon daD tingkat
pemeliharaan kebun. Pohon di Galasari dan Ttmas lara
masih berumur 5 tahun, tinggi pohon 1,5-2 meter dengan
pemeliharaan cukup intensif. Sedangkan di Staron
berumur 15 tahun, tinggi pohon :t 5 meter dengan
pemeliharaan kurang intensif.

BASIL DAN PEMBABASAN

Dinamika populasi. Dari monitoring populasi
dihasilkan data tentang naik turunnya atau dinamika
populasi lalat bUall di kebun selmna hampir dua tallun
seperti tercantwn dalam Gambar I. Dinarnika populasi
ini menggambarkan naik turunnya populasi dalam
keadaan alarniah, karena di kebun milik petani tersebut
tidak pernah dilakukan usaha pengendalian halna.

Data tersebut menunjukkan bahwa populasi lalat
buah dewasa ini berhubungan erat dengan ketersediaan
makanan bagi larva lalat buall. yaitu buah mangga yang
cukup tua menjelang rnasak. Lalat dewasa meletakkan
telur ke dalmn bUall tua. Larva yang menetas
berkembang di dalam daging bUall selalna 1 -2 rninggu
sebelum siap berkepompong. Larva yang siap
berkepompong akan melompat keluar daTi dalam daging
buah untuk membentuk kepompong di dalam tanah, yang
setelah 10 hari ak.w muncul menjadi lalat dewasa. Jadi
makin banyak buah mangga tua u1akin banyak
kepompong daD lalat dewasa yang terbentuk.

Hasil pengamatan selama dua tahun menunjukkan
pola dinamika populasi yang serupa. Populasi mulai
meningkat tajam pacta pertengahan sampai akllir Oktober
saat buah di kebun mulai dipetik. Pacta bulan Juli sampai
awal Oktober yaitu saat kebun belum berbuall, populasi
cukup rendah .Dalmn pengendalian dengan teknik
serangga lnandul, efektifitas pengedalian ditentukan oleh
perbandingan antara jumlah serangga mandul yang
dilepas deugan serangga nonnal di kebun Dari llasil
pengarnatan ini dapat disimpulkan bahwa penglepasan
lalat mandul untuk tujuan pengendalian dapat dimulai
sebelum bulan Oktober, pacta saat populasi lalat lnasih
reudall. Penglepasan setelall itu, pacta saat populasi telall
meningkat, akan mengurangi efektifitas pengendalian,
atau untuk mencapai efektifitas yang sarna diperlukan
lalat lnandullebih banyak.

Penangkapan massal. Dalam pengendalian llama
terpadu dengan TSM, penangkapan laJat mandul
dilakukan sebelum pelepasan laJat mandul untuk
menaikkan efektifitas TSM. Tindakan ini diharapkan
dapat menangkap lalat sebanyak mungkin dari kebun.
Sebenamya perlu diketahui karnpatan perangkap yang
tepat, agar tujuan tersebut dapat tercapai. DaJam
pengamatan ini diuji kerapatan empat buah perangkap
setiap hektar seperti yang dianjurkan berdasarkan
penerapan di negara lain (II) dan diamati hasilnya saat
diterapkan di dua areal kebun yang populasi absolutnya
telaJl diketahui, yaitu di Slayon seluas 7 ha dengan
perangkap sebanyak 28 buah, dan Tunas lara seluas 13,5
ha dengan perangkap sebanyak 54. Kerapatan populasi
absolut di Slayon lebih tinggi yaitu 2.070 ekor laJat
jantan perhektar, dibandingkan dengan di kebun Tunas
lara 295 ekor. Hasil penagkapan massaJ terbukti
berkorelasi dengan kerapatan populasi absolut. Dari tiap
perangkap yang dipasang di Slayon dapat dikumpulkan
rata-rata 155,4 ekor / perangkap / 2 rninggu, sedangkan
di Tunas lara rata-rata hanya 58 ekor. Selama dua bulan
dari kebun Slayon yang hanya 7 ha dapat ditangkap
17.179 ekor, sedangkan Tunas lara yang 13,5 ha 12.610
ekor laJatjantan (Tabel 2).

Karena hanya menangkap lalat jantan, maka
penangkapan rnassal ini dilihat dari sudut pengendalian
kurang berarti. LaJat betina yang rnampu meletakkan
telur / menginfeksi bUaJl rnangga populasinya tidak
berubah. Akan tetapi dilihat dari sudut pengendalian
TSM, penurunan populasi lalat jantan ini cukup berarti
dalam meningkatkan efektifitas TSM atau menurunkan
kebutuhan lalat buah rnandul yang diperlukan dalam
program TSM.

KESIMPULAN

Populasi lalat buill} di kebun lnangga naik turun
tergantung pada ketersediaan buah mangga tua di kebun.
Populasi rendah pada saat tidak ada buah sampai pohon
berbuah menjelang pallen. Populasi mulai meningkat
tajam pada bulan Oktober dipertengahan musim paneD
sampai beberapa saat setelah akhir pallen. Oleh karena
it", waktu yang tepat untuk penglepasan lalat buah
mandul dalam Iangka pengendalian dengan TSM adalah
sebelum bulan Oktober. Jumlah lalat mandul yang
dilepas hams lebih dari sembilan kali populasi di kebun,
yang menurut pengamatan bulan adalah mencapai 4000
ekor lalat setiap hektar. Untuk meningkatkan efektifitas
pengendalian TSM populasi lalat di kebun dapat
diturunkan dengan penangkapan massa!, yang mampu
menunmkan populasi di Tunas Jaya daD Slayon, masing-
masing sampai 240 ekor dan 620 tiap hektar setiap dua

minggu.

Populasi absolut. Menging.'1t efektifitas
pengendalian TSM ditentukan oleh perbandingan antara
lalat lnandul clan lalat lapang, untuk mengetahui jumlah
lalat lnandul yang diperitlkan dalam program
pengendalian perlu diketahui jUlnlal1 lalat di lapang.
Hasil pengaluatan pada bulan Agustus 1999 berdasarkan
metoda release and recupture menunjukkan bahwa
populasi absolut di areal kebun Galasari, Tunas Jaya clan
Slayon seperti tercanhml dalam Tabell.

Data tersebut hanya menunjukkan jumlah lalat
jantan di kebun. Dengan asumsi sex ratio I: I maka
dapat disimpulkal1 bal1wa kerapatan populasi di Kebun
Galasari, Tunas Jaya dal1 Slayon adalal1 berturut-turut
558. 590 daD 4.140 ekor lalat setiap hektar. Oleh karena
jumlaI1 lalat lnandul yang 11aruS dilepas di lapang
lninilnal 9 x populasi lapang, berarti lninimal 5.400 ekor
tiap hektar di Tunas Jaya daD Galasari, atau 37.000 ekor
tiap hektar di Slayon. Rendahnya populasi lalat di
Galasari dal1 Tunas Jaya, hila dibandingkan dengan
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Tabell. Populasi absolut lalat buah di kebun Galasari, Siayon daD Tunas Jaya berdasarkan
hasil pengujian dengan teknik release and recapture

Lokasi

]!!!nlah 

Ialat jantan tiap hektar
Hari I Ran 2 Hari3 Rata-rata

182i 

1219
.u~~ --I.

2.070

Tabel 2. Basil tangkapan massallalat buah B. caranwo/ae di Kebun milik PT Galasari selama 8 minggu
mulai tanggal13 Agustus 1999

AR WIN

Mohon dijelaskan pacta peri ode bulan apa intensitas
perkawinan lalat bual} terjadi paling tinggi, sehingga
pelepasaI} lalat jantan mandul dilaksanakan pacta
periode bulan tersebut untuk mendapatkan jumlah
lalat bual} betilla yang dikawini akan lebih banyak.

Pertimbangannya adalall dengan luas kebun yang
besar, tentu akan diperlukan jumlah lalat mandul
yang besar pula dan biaya untuk rearing akan besar
pula.

2. Dari grafik monitoring yang kami lakukan, TSM
paling tepat dilakukan sebelum bulan Oktober pada
saat populasi lalat di kebun masih rendah, kira-kira
sebelum atau mulai berbunga.

M. INDARWATMI (A. NASROKK.)

SY AMSUL RIZAL
SikJus lalat bUal1 berjalan secara terns meDeros,

selama itu pula akcw terjadi perkawinan antara jantan
daD betina. Untuk mendapatkan efektifitas
perkawinan antara lalat mandul daD betina liar
sebanyak-banyaknya, kita kurangi populasi lalat
jantaI1 liar dengan penangkapan massal (mas~'

trapping).

Pada penjelasan presentasi diusulkan penelitian ini
mengacu pada ramah lingkungan. Pertanyaannya
apakah sudah terpikirkan bila semua lalat dalam
sckala besar dimandulkan akan merusak siklus
simbiosis daTi kehidupan lalat tersebut terhadap
lingkungan kebun buah ?

BINT ARA H. SASANGKA M. INDARWATMI (A. NASROH K.)

1. Berapa luas kebun llIltuk menerapkan TSM?
2. Mana yang paling bagus llasilnya TSM dilakukan

pada saat tanalllan bellllll berbunga. sedang berbunga.
atau bakal buah ?

1. TSM lebih aman terhadap lingkungan daripada teknik
pengendalian llama yang lain. Secara teorotis TSM
yang dilakukan terns menerns dapat menurunkan
populasi sampai nolo Pacta kenyataannya tidak
mungkin kita memberantas sampai habis, tetapi
hanya menunmkan populasi sehingga tidak
menimbulkan banyak kerngian pacta saat pallen
mangga. Sehingga hal ini tidak akan mengganggu

MURNI INDARWATMI (A. NASROH K)

Luas kebun milumal tidak menjadi acuan utmna
untuk TSM.
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MURNI INDARW A TMI (A. NASROH)keseimbangan lingkungan, karena pada saat-s£k'lt
tertentupun populasi di lapangan menumn.

I. Dallulu rnernang bailla lalat buall tropis disebut
dengan nama Dacus dorsa/is. Menurut kIasifikasi
yang barn daTi Drew and Handcock, Dacus dorsa/is
diba~ lagi rnenjadi beberapa spesis dan di Indonesia,
Drew and Hancock rnernasukannya spesies kedalarn
Bactrocera caramba/ae.

SINGGIH SUTRISNO

Apakah Bactrocera carambolae yang digunakan
bukan merup.'lkan species Bactrocera dorsalis?
Sebab nam.'l semua scbclum tahun 1994 adalah Dacus
dorsalis.


