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ABSTRACT

Pest and diseases on Ubi Nagara (Ipomoea batatas) at swampy area in South
Kalimantan. Observation of pests and diseases that attack sweet potato of "ubi
Nagara" in swampy area was conducted in Nagara, Daha Selatan sub district, Hulu
Sungai Selatan regency, on the dry season of 1994. The observation took place on
plots that planted at different time, i.e : August 3, August 13, August 23 and September
2, 1994. The results indicated that the kind of pests and diseases that attack ubi Nagara
were sweet potato leaf hopper, ulat keket, black sweet potato roller, grasshopper, sweet
potato weevil, rat, scab and brown spot. The intensity of pests and diseases that attack
stem and leaves still low (0-5%). The pests and diseases were not affected by planting
time, the sweet potato weevil and rat that attack tubers was affected by planting time.
The sweet potato weevil attacked on early planting, while rat attacked on late planting.

PENDAHULUAN

Ubi Nagara merupakan jenis tan am an ubi jalar yang sejak puluhan tahun di-
budidayakan oleh petani di lahan lebak terutama daerah Nagara, Kalimantan Selatan.
Ubi ini ditanam pada saat musim kemarau dengan produktivitas berkisar antara 14-30
t/ha. Pendapatan yang diperoleh dalam usahatani ubi Nagara adalah Rp. 1.615.000,- per
hektar (Rosita et al., 1994).

Salah satu kendala dalam budidaya ubijalar pada umumnya adalah kerusakan yang
diakibatkan oleh serangan hama penyakit. Beberapa hama yang menyerang ubi jalar
adalah wereng ubi jalar (Aphis sp), ulat keket (Agrius convolvuli), ulat penggerek batang
(Omphisa anastomosa), ulat penggulung daun (Brachmia convolvuli), kepik daun
(Asphdomorpha sp), dan tikus. Hama lanas (Cylas formicarius F.) merupakan hama
yang pal ing penting pada ubi jalar di Indonesia (Kalshoven, 1981). Penyakit penting
yang biasa menyerang ubi jalar pada umumnya adalah : scab (Elsinoe hatatas), dan
bercak coklat (Cercospora sp). Sedangkan pada tanaman ubi Nagara di lahan lebak,
informasi tentang jenis dan serangan hama penyakit yang menyerangnya sangat ter-
batas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan tingkat serangan hama pe-
nyakit utama pada ubi Nagara di lahan lebak, Kalimantan Selatan.
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BAHAN DAN METODE

Penelitian dilaksanakan di lahan lebak tengahan, Nagara, kec. Daha Selatan, Kab.
Hulu Sungai Selatan, Kalsel, pad a MK 1994.

Metodologi yang digunakan adalah berupa observasi dengan melakukan penga-
matan terhadap jenis dan kerusakan yang ditimbulkan oleh hama penyakit di lapangan.
Pengamatan dilakukan pada petak pengamatan yang waktu tanamnya berbeda, yaitu :
tanam 3 Agustus, 13 Agustus, 23 Agustus dan 2 September 1994. Ukuran petak per
waktu tanam 4 x 4 m2 dan diulang 6 kali. Penempatan petak disusun dengan rancangan
acak kelompok.

Bibit ditanam di dalam "tukungan" (onggokan tanah dan mulsa) dengan jarak
tanam 1 x 1 m2, sebanyak 2 batang per "tukungan". Pemupukan diberikan secara tugal
sebanyak 45 kg N, 45 kg P20S dan 50 kg K20 per hektar. Seluruh pupuk P, K dan 2/3
N diberikan pada saat tanam dan 1/3 N sisanya diberikan pada waktu tanaman berumur
2 bulan. Parameter pengamatan dilakukan terhadap intensitas serangan hama penyakit
dan hasil umbi. Pengamatan dilakukan selang 30 hari sampai panen.

Penilaian intensitas serangan dilakukan dengan rumus :

L (n x v)
P x 100 %

ZxN

P = intensitas serangan
n = jumlah tanaman tiap skala
v = harga numerik tiap skala
Z = harga numerik skala tertinggi
N = jumlah tanaman yang diamati.

TabeI 1. Nilai skala serangan hama penyakit pada ubi Nagara.

Nilai skala Kategori serangan
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan menunjukkan bahwajenis hama yang menyerang tanaman ubi
Nagara adalah wereng ubi jalar (Aphis sp), ulat keket (Agrius convolvuli), ulat penggu-
lung daun (Brachmia convolvuli), belalang (Vigna sp), lanas (Cylas formicarius) dan
tikus. Sedangkan penyakit yang menyerang adalah scab (Elsinoe batatasi dan bercak
coklat (Cercospora sp). Kecuali tikus, hama penyakit tersebut menyerang dengan
intensitas rendah berkisar antara 0-5%.

Tabel 2 hanya menampilkan jenis dan rata-rata serangan hama penyakit yang
menyerang batang dan daun, karena dari analisis statistik, perbedaan waktu tanam tidak
menunjukkan perbedaan nyata. Rendah dan tidak berbedanya serangan ini, mungkin
disebabkan pola pertanaman ubi Nagara hanya sekali setahun dan masih bersifat
tradisional. Ubi Nagara ditanam pada saat musim kemarau, sedangkan pada musim
hujankeadaan lahan sudah tergenang sampai lebih satu meter. Dengan demikian, siklus
hama penyakit tidak berkembang dengan baik. Disamping itu, sistem budidaya ubi
Nagara masih tradisional yaitu tanpa pemupukan dan pestisida.

/

Tabel 2. Rata-rata intensitas serangan hama pen yak it yang menyerang batang
dan daun ubi Nagara dari berbagai waktu tanam di lahan lebak,
Nagara, MK 1994.

Rata-rata intensitas serangan (BST)
Jenis hama penyakit

2 3 4

Wereng ubi jalar
Ulat keket
Ulat penggulung daun
Belalang
Scab
Bercak coklat

---------------%--------------
o 0 2 2
1 1 2 1
1 2 3 3
o 1 5 5
002 4
002 5

BST = bulan setelah tanam

Pada Tabel 3, terlihat bahwa hama yang menyerang umbi yaitu hama lanas dan
tikusmenunjukkan perbedaan nyata. Serangan hama lanas pada perlakuan tanam 3
Agustus 1994 menunjukkan serangan yang lebih besar dibanding tanam 13 Agustus
1994,23 Agustus 1994 dan 2 September 1994. Tingginya serangan hama lanas pada
periakuan tanam lebih awal mungkin disebabkan pad a saat tersebut telah terjadi puncak
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reproduksi dari ham a lanas. Kemudian proses reproduksinya menurun kembali yang
ditandai dengan semakin menurunnyajumlah serangan, yang pada akhirnya pada tanam
2 September 1994 ternyata ubi Nagara yang dipanen bebas dari serangan hama lanas.
Kalshoven (1981) melaporkan bahwa siklus hidup dari hama lanas adalah 6~7 minggu
dan imagonya dapat bertahan hidup 3 bulan.

Tabel3. Intensitas serangan hama lanas dan tikus, jumlah umbi/lubang dan
hasil umbi pada berbagai waktu tanam, Nagara, MK 1994.

Waktu tnam Intensitas serangan (%) Jumlah umbi/ Hasil
lubang (kg/ha)

Lanas Tikus

3 Agustus 1994 2,58 b 6,7 ab 5,0 a 25801 a
13 Agustus 1994 0,19 a 4,0 a 6,4 a 28823 a
23 Agustus 1994 0,05 a 11,4 ab 6,0 a 21481 a
2 September 1994 0,00 a 16,3 b 5,8 a 21996 a

Angka yang diikuti oleh hurufyang sarna dalarn satu kolorn rnenunjukkan tidak berbeda nyata pada

taraf 5% LSD.

Oari kenyataan yang terjadi di lapang, ternyata hama tikus sangat merugikan, baik
hasilnya maupun bentuk penampilan dari umbi. Hal ini tentunya akan sangat berpe-
ngaruh terhadap selera pembeli. Dari Tabel 3, terlihat bahwa intensitas serangan yang
disebabkan oleh tikus, hampir semua perlakuan waktu tanam tidak menunjukkan perbe-
daan nyata kecuali antara waktu tanam 13 Agustus 1994 dan 2 September 1994. Namun
secara umum dapat disimpulkan bahwa dengan terlambatnya waktu tanam, resiko
kerusakan hasil oleh hama tikus semakin besar. Hal ini mungkin disebabkan keadaan
lahan di bagian lebak dalam sudah tergenang air, sehingga tikus akan bermigrasi ke
daerah yang lebih kering (lebak tengahan), yang kebetulan banyak ditanami ubi Nagara.

Hasil pengamatan jumlah umbi/lubang dan hasil umbi/ha ternyata tidak dipe-
ngaruhi waktu tanam (Tabel 3). Namun dari pemantauan di lapang, semakin awal
penanaman akan menghasilkan umbi yang lebih besar dibanding yang ditanam ke-
mudian. Hal ini mungkin disebabkan adanya pengaruh ketersediaan air tanah di lapang.
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KESIMPULAN

Jenis hama yang menyerang tanaman ubi Nagara dilahan lebak adalah : wereng
ubijalar (Aphis sp), ulat keket (Agrius convolvuli), ulat penggulung daun (Brachmia
convolvuli), lanas (Cylasformicarius) dan tikus. Sedangkan penyakit yang menyerang
adalah scab (Elsinoe batatasi dan bercak coklat Cercospora sp].

Tingkat serangan masing-masing harna penyakit yang menyerang batang dan daun
masih rendah (0-5%) dan tidak dipengaruhi waktu tanam.

Pengunduran waktu tanam akan mengurangi serangan hama lanas. Pada pengun-
duran penanaman 30 hari setelah tanam pertama (3 Agustus), ternyata umbi terbebas dari
hama tersebut. Namun sebaliknya serangan hama tikus semakin tinggi. Hasil umbi
yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh waktu tanam.
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