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PENGARUH PEMBERIAN WARNA DAN JUS BUAH
PADA PERANGKAP LIKAT TERHADAP

JUMLAH TANGKAPAN LALAT BUAH DAN SERANGGA LAIN
PADA PERTANAMAN CABAI MERAH

Oleh
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Abstrak

Cabai merah merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia.  Salah satu

OPT yang menjadi masalah dan menurunkan produksi cabai merah adalah lalat

buah Bactrocera dorsalis Hend.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pengaruh warna papan perangkap terhadap jumlah tangkapan perangkap likat,

pengaruh pemberian jus buah pada papan perangkap terhadap jumlah tangkapan

di perangkap likat dan pengaruh interaksi antara warna papan dengan jus buah

terhadap jumlah tangkapan perangkap likat.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Juni 2017 di desa Candra Kencana,

Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lalat dan

serangga lain yang diperoleh di identifikasi di laboratorium Ilmu Hama

Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.

Satuan percobaan disusun dalam rancangan acak kelompok faktorial  dengan 2

faktor (3 x 3).  Pengelompokan didasarkan pada arah mata angin.  Faktor I adalah
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jus yang terdiri dari 3 taraf : tanpa jus, jus jambu biji, dan  jus belimbing. Faktor II

adalah warna papan yang terdiri dari 3 taraf yaitu : tanpa warna (bening), warna

hijau, dan warna kuning.  Masing – masing kombinasi perlakuan diulang

sebanyak 5 kali ulangan. Perangkap likat yang dibuat dari kombinasi warna papan

triplek dan jus buah dipasang 1 hari  sebelum pengamatan dimulai yaitu saat

tanaman cabai mulai berbuah pada umur 12 minggu setelah tanam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan warna kuning pada papan likat

memberikan rata–rata  jumlah tangkapan yang lebih tinggi daripada warna

lainnya.  Penambahan jus belimbing pada perangkap likat menghasilkan rata–rata

jumlah tangkapan yang lebih tinggi dibandingkan jus lainnya. Kombinasi warna

kuning dengan penambahan jus buah belimbing pada perangkap likat

menghasilkan jumlah tangkapan lebih tinggi daripada warna kuning

dikombinasikan dengan jus jambu biji.
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