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PENDAHULUAN

Pada tahun 2000 d iber i takan bahwa

penyakit 'Jamur merah" menyerang cabang dan

ranting serta menyebabkan kematian tanaman
jeruk d i  Kabupaten Karo.  Semula penyebab

penyakit diduga adalah Corsium salmonicolor

penyebab jamur upas, tetapi identif ikasi tahap

awal tidak terbukti bahwa penyebabnya adalah

Corsium salmonicolor.

Hasi l  ident i f ikas i  penel i t i  Lo l i t  Jeruk

Tlekung bahwa penyaki t  jamur merah yang

selama ini dikeluhkan oleh petani sebagai jamur

parasit dan menyebabkan kematian pada ranting

tanaman jeruk sebenarnya bukan jamur penyebab

utama kematian ranting tersebut, tetapi justru

sebaga i  musuh  a lam i  sahaba t  pe tan i .

Observasi  leb ih lan jut  menunjukkan

bahwa  penyebab  u tama  kema t i an  yang

sebenarnya adalah kutu s is ik  "scale insect"

(Lepidosaphes beckii Newman), jenis kutu yang

hidup dengan cara mengisap cairan dari jaringan

tanaman jeruk. Penampilan visual yang terlihat

oleh petani adalah jamur merah yang hidup di

atas kutu sisik, sedangkan kutu sisiknya sendiri

t idak begitu terl ihat karena warnanya hampir

sama dengan permukaan cabang atau ranting.

Pada t ingkat serangan kutu sisik yang parah,

sebelum ranting mati tumbuh jamur merah pada



badan kutu sisik dengan warna oranye sampai
merah menyala yang sangat jelas terlihat. Warna
merah yang menyolok in i lah yang menjadi
perhatian petani. Setelah dilihat serangan dilihat
pula rant ing ker ing yang sudah hampir  mat i
sehingga seolah-olah penyebab kematian ranting
adalah jamur merah. Sebenarnya ranting sudah
hampir kering sebelum jamur mdrah menyerang
kutu sisik.

GEJALA SERANGAN

Kutu menyeran g pada daun, ranting, dan
buah. Menyukai tempat-tempat terl indung dan
lembab atau

Gambar I. Buah jeruk siem madu terserang kutu sisik



t anaman  je ruk  yang  j a rang  d i l akukan

pemangkasan.

Daun  yang  te rse rang  be rwarna  kun ing ,

terdapat  bercak-bercak k loros is  dan daun

men jad i  gugu r .  Se rangan  be ra t  akan

mengakibatkan rant ing dan pucuk ser ta

cabang menjadi kering dan retak-retak pada

ku l i t  yang  akh i r nya  t anaman  ma t i .

BIOLOGI HAMA

Imago berwarna coklat gelap, bentuk

bervar iasi  yai tu panjang, mel ingkar dan

koma. Telur diletakkan secara berkelompok

sebanyak 40 - 80 butir di sekitar tubuhnya.

Pada musim kemarau telur menetas antara

15 - 20 hari. Sedangkan pada musim hujan

waktu penetasan lebih panjang.

Pada ku tu  dewasa merupakan tahapan

perkembangan yang merusak  tanaman.

Kutu bet ina mengalami 12 kal i  pergant ian

kulit sebelum mencapai dewasa. Sedangkan
yang jantan mengalami pergant ian kul i t  3

kali selama hidupnya. Untuk lebih jelasnya

dapat dil ihat pada gambar kutu sisik berikut

in i .
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Gambar 2. Jamur merah (Aschersonia sp) sebagai
entomopatogen

Gambar 3. Irnago Kutu sisik Qepidosaphes becftii Newman)



PENGENDALIAI{

Di alam kutu sisik dapat dikendalikan

oleh parasit Aphytis lepidosaphes, Aphytis

l ingnanensi, Aspidiotiphagus citr inus, dan

Fusar ium cocco -ph i l um.  Seca ra  ku l tu r

tekn i s  dapa t  d i kenda l i kan  dengar r  ca ra

pemangkasan pemeliharaan, penyemprotan

ai r  ber tekanan t inggi ,  penggunaan cai ran

de te rgen ,  dan  penggunaan  HMO

(Hort icu l tura l  Minera l  Oi l ) .  Secara k imia

menggunakan insektisida dengan bahan aktif

Chlorpyr i fos,  Met idath ion,  Imidaklopr id

dan Malathion. Disamping cara di atas dapat

juga dengan menggunakan bubur Cali fornia

yang  d iap l i kas i kan  seca ra  sapu tan  pada

batanglcabang.

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi :

badan kutu sisik dengan warna oranye sampai
merah menyala yang sangat jelas terlihat. Warna
merah yang menyolok in i lah yang menjadi
perhatian petani. Setelah dilihat serangan dilihat
pula ranting kering yang sudah hampir mati
sehingga seolah-olah penyebab kematian ranting
adalah jamur merah. Sebenarnya ranting sudah
hampir kering sebelum jamur merah menyerang
kutu sisik.

GEJALA SERANGAN

Kutu menyerang pada daun, ranting, dan
buah. Menyukai tempat-tempat terlindung dan
lembab atau
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Gambar I. Baah jeruk siem madu terserang kutu sisik


