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1. RED IMPORTED FIRE ANT

A. INFORMASI UMUM

Nama Ilmiah : Solenopsis invicta Buren

Sinonim : Solenopsis saevissima var. Wagneri Santschi 

=Solenopsis wagneri Santschi)

Nama Umum :  Red Fire Ant

Taksonomi :

– Ordo : Hymenoptera

– Famili : Formicidae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

Semut pekerja tidak bersayap, berwarna coklat kemerahan, abdomen 

berwarna hitam, panjang sekitar 1.5-5 mm. Koloni baru semut 

pekerja disebut minims, ukurannya lebih kecil dari generasi 

selanjutnya. Bagian Pedisel  RIFA (Red Imported Fire Ant) terdiri dari 

2 segmen. Semut pekerja terdiri dari berbagai ukuran (polimorfik) 

antara 2,4 - 6 mm (1/8 hingga ¼ inci) (Hedges, 1998). Mandibel 

memiliki 4 gigi yang berbeda, antena terdiri dari 10 ruas, 2 ruas 

terakhir berbentuk gada (Hegdes, 1997). Tubuhnya berwarna merah 

hingga coklat dengan gaster hitam (Hedges, 1997). Kepala berwarna 

hitam dengan ujung kemerahan.

Gambar 1. Tampak samping/lateral semut pekerja, Solenopsis invicta 

Buren. Foto oleh David Almquist, University of Florida. 

1



Gambar 2. Tampak samping/Lateral bagian tengah/media, Solenopsis 

invicta Buren. AC=antena gada; ME=mesopleuron; 

MF=mesopleural flange; PE=petiole; PR=propodeum. Foto 

oleh FDACS Division of Plant Industry.

Gambar 3. Kepala semut pekerja, Solenopsis invicta Buren. Foto oleh 
David Almquist, University of Florida.

Gambar  4. Kisaran ukuran semut pekerja, Solenopsis invicta Buren. Foto 
oleh Sanford D. Porter, USDA, Gainesville, FL.
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Gambar  5. Tipe koloni semut Solenopsis invicta Buren. Foto oleh 

Sanford D. Porter, USDA, Gainesville, FL.

Gambar  6. Gundukan semut Solenopsis invicta Buren pada rumput di St. 
Augustine.  Foto oleh Rudolf Scheffrahn, University of Florida.

C. BIOEKOLOGI

Solenopsis invicta merupakan semut yang sangat agresif dengan 
populasi tinggi dan berasosiasi pada berbagai sumber makanan. 
Semut ini dapat berkembang biak dan menyebar dengan cepat. Jika 
terganggu, semut ini dapat melakukan relokasi dengan cepat untuk 
memastikan keberlangsungan koloninya.

Semut membuat sarang dalam berbagai ukuran dan bentuk, tetapi 
umumnya menyerupai sarang lebah (Honey-Comb) yang ditemukan 
pada lahan  terbuka. Tinggi sarang mencapai 40 cm, gundukan 
berbentuk kubah tanpa memiliki pintu masuk atau keluar yang jelas 
atau gundukan tidak jelas, seperti umumnya dimiliki oleh jenis semut 
api.
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S. invicta merupakan semut "spesialis iklim panas" yang hidup pada 
daerah kering dan panas. Semut ini dapat hidup pada daerah beriklim 
dingin namun perkembangannya tidak seperti pada ekosistem aslinya. 
Semut ini dapat bertahan hidup di pemukiman manusia atau pada 
bangunan-bangunan seperti rumah kaca. Optimum perkembangan 
semut  terjadi pada daerah-daerah yang memiliki curah hujan lebih dari 
510 mm per tahun, untuk daerah-daerah yang curah hujannya kurang, 
semut hanya dapat berkembang dengan baik jika berada dekat sumber 
air  atau di daerah-daerah irigasi tetap seperti danau, sungai, mata air, 
rumput atau daerah pertanian (Morrison et al., 2004). Umumnya, semut 
invasif hidup pada habitat yang cenderung diganggu, seperti tepi hutan 
atau lahan pertanian (Ness dan Bronstein, 2004). Penggundulan hutan 
sangat mungkin dikuasai semut api (Morrison et al., 2004). Umumnya 
S. invicta membuat gundukan tanah untuk keperluan calon induknya 
dan lebih banyak ditemukan di daerah terbuka dan lapang.

D. POTENSI SEBAGAI IAS

- S. Invicta dapat mengurangi keanekaragaman hayati, antara lain 

invertebrata dan reptil, atau membunuh/melukai katak, kadal, dan 

mamalia kecil. Serta memiliki potensi untuk menghancurkan populasi 

semut asli (McGlynn, 1999). Di Amerika Serikat, telah ditemukan 

dampak negatif dari semut ini, antara lain terjadi pada 14 jenis burung, 

13 spesies reptil, 1 spesies ikan dan 2 spesies mamalia kecil (melalui  

predasi, kompetisi dan/atau menyengat) (Holway et al., 2002). 

Semut ini dapat menimbulkan dampak ekonomi maupun sosial bagi 

manusia, pertanian dan satwa liar, pada semua tingkatan. Semut ini 

dapat menyengat manusia dan dapat menyebabkan reaksi alergi. 

Semut dapat ditemukan di tempat umum seperti taman dan tempat 

rekreasi, sehingga menjadi tidak aman bagi anak-anak. Semut ini juga 

dapat mengganggu peralatan elektronik seperti komputer, pompa 

kolam renang, mobil atau mesin cuci, bahkan berbahaya bagi manusia. 

Dampak terhadap bidang pertanian, antara lain dapat menimbulkan 

kerusakan pada pertanaman, peralatan pertanian, dan menyengat 

pekerja di lapangan.

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Terbawa oleh: 

- alat angkut misal kontainer, mesin pertanian, dll. 

- tanah atau media pertumbuhan

- kemasan kayu

4



- kayu 

- alutsista

- produk berbahan kulit

- baju bekas

- importasi komoditas berikut: Abelmoschus esculentus (okra), 

Arachis hypogaea (groundnut), Brassica oleracea var.capitata 

(cabbage), Carya illinoinensis (pecan), Citrullus lanatus (watermelon), 

Citrus, Cucumis sativus (cucumber), Cynodon dactylon (bermuda 

grass), Fragaria ananassa (strawberry), Glycine max (soyabean), 

Helianthus annuus (sunflower), Ipomoea batatas (sweet potato), 

Medicago falcata (yellow alfalfa), Pinus (pines), Solanum (nightshade), 

Solanum melongena (aubergine), Sorghum bicolor (sorghum), 

Stenotaphrum secundatum (buffalo grass), Trifolium (clovers), Zea 

mays (maize). (CABI, 2015)

F. DAERAH SEBAR

Asia : China, Malaysia, Hongkong, Singapore, Taiwan.

Amerika : Mexico, USA, Anguilla, Antigua and Barbuda, Bahamas, 
British Virgin Islands, Cayman Islands, Costa Rica, 
Montserrat, Panama, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, 
Sint Maarten, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos 
Islands, United States Virgin Islands, Argentina, Bolivia, 
Brazil, Paraguay, Peru, Uruguay.

Oceania : Australia, New Zealand.

G. REFERENSI

1. University of Florida. 2013. Featured Creature: Red Imported Fire 
Ant. [Internet] [Diakses 2015 Juli 29]. Tersedia  http://entnemdept.ufl. 
pada:edu/creatures/urban/ants/red_imported_fire_ant.htm.

2. [CABI], 2015. Data sheet invasive species compendium. Solenopsis 

invicta. [Diunduh tanggal 28 Juli 2015]. Tersedia pada: http://www. 

cabi.org/cpc/datasheet/50569.
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2. SUPER TERMITE

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Coptotermes formosanus(Shiraki); (=Captotermes 

intrudens);

Nama Umum : Formosa Termite, Formosan Subterranean Termite, 

Super Termite

Taksonomi : Rhinotermitidae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

CIRI-CIRI MORFOLOGI:

- Seperti spesies rayap lainnya koloni C.formosanus terdiri dari 

3 kasta utama: kasta reproduksi (raja, ratu, laron, dan laron 

pradewasa atau nimfa), tentara dan pekerja. Laron dan tentara 

paling berguna untuk identifikasi (Scheffrahn dan Su, 1994)

- Laron/swarmers berwarna coklat kekuningan dan panjang 

12-15mm. Terdapat beberapa rambut pada sayap laron. 

- Tentara berwarna oranye coklat, kepala berbentuk oval, mandibel 

melengkung, dan tubuh berwarna keputihan. 
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Gambar  1. Rambut kecil pada sayap laron C.formosanus. Foto oleh 
Nan-Yao Su, University of Florida.

Gambar  2. Tentara (oranye coklat, kepala oval) dan pekerja  
C.formosanus. Foto oleh Nan-Yao Su, University of 
Florida.
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Gambar 3. Penampakan Tentara Super termite Dorsal (kiri) Lateral 
(Kanan). Honolulu, Hawaii, USA. May, 1995 (Foto oleh mon 
Hinkley & Ken Walker)

Gambar  4. Penampakan Kepala Tentara Super termite Dorsal (kiri) 
Lateral (Kanan). Honolulu, Hawaii, USA. May, 1995 (Foto 
oleh mon Hinkley & Ken Walker)

C. BIOEKOLOGI

Gambar  5. Siklus hidup Formosan subterranean termit (Gambar oleh 

Nan-Yao Su)
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C. formosanus adalah serangga yang bersifat generalis, membentuk 
koloni, serangga sosial yang membangun koloni di atas atau di bawah 
tanah (Howarth 1985) dan menghasilkan naphthalene sebagai racun 
pelindung. Rayap pekerja menyediakan makanan, prajurit melindungi 
sarang, dan reproduksi atau reproduktif mengembangkan koloni. Ratu 
koloni memiliki rentang hidup sekitar 15 tahun dan mampu 
memproduksi hingga 2.000 telur per hari. Rayap pekerja dan prajurit 
dapat hidup 3-5 tahun dengan proporsi kasta sekitar 360 pekerja: 40 
prajurit (Grace et al 1996a.). Koloni yang berada disekitar sistem 
mencari makan yang luas yang terdiri dari terowongan bawah tanah, 
dengan koloni dewasa yang terdiri dari jutaan rayap (Tulane 2002, ARS 
2002). Grace et al. (1995) menemukan koloni yang lebih tua dan kurang 
kuat terdiri dari pekerja yang memiliki massa tubuh lebih besar dari 
pekerja di koloni muda. Tentara menghasilkan cairan putih, seperti 
cairan lem keluar dari pori ini ketika mereka diserang. Cairan ini dapat 
melumpuhkan penyerang. Rayap Formosa tentara bawah tanah sangat 
agresif, bahkan akan menyerang jari atau alat pertanian jika diganggu, 
meskipun gigitan dan cairan yang dikeluarkan tidak berbahaya bagi 
manusia. 

D. POTENSI SEBAGAIIAS

Sebagai perusak kayu bangunan dan tanaman hidup: Rayap tanah, 
Formosa sering dijuluki rayap super karena kebiasaan merusaknya. Hal 
ini karena koloni yang besar, dan kemampuan rayap untuk menyerang 
kayu dengan kecepatan tinggi. Satu koloni dapat berisi beberapa juta 
individu rayap (dibandingkan dengan beberapa ratus ribu rayap untuk 
spesies rayap bawah tanah lainnya) yang mencari makan hingga 300 
kaki (100 m) dalam tanah. Koloni rayap dewasa dapat memakan kayu 
dalam jumlah yang cukup banyak dalam sehari dapat mencapai 13 ons, 
dan sangat merusak kerangka dalam waktu tiga bulan. Karena ukuran 
populasi dan jangkauannya dalam mencari makan, keberadaan koloni 
menimbulkan ancaman serius bagi struktur di dekatnya. Setelah 
menetap, rayap tanah Formosa tidak pernah dapat dieradikasi dari 
suatu area.

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY) 

Terbawa oleh: 

Importasi komoditas: Pinus (pines), Quercus (oaks) (Sumber: 
Permentan No. 93/2011)
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F. DAERAH SEBARAN

Amerika :  Amerika Serikat, Amerika Tengah dan Amerika Selatan 

Asia : China, Jepang, Taiwan

Afrika : Afrika Selatan, 

Oceania : Marshall Islands

G. REFERENSI

1. Kementerian Pertanian. 2011. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
93/Permentan/OT.140/12/2011tentang Jenis Organisme 
Penganggu Tumbuhan Karantina.

2. University of Florida. 2013. Featured Creature: Formosan 
subterranean termite. [Internet] [Diakses 2015 Juli 29]. 

Te r s e d i a  p a d a :

formosan_

[ C A B I ] ,  2 0 1 5 .  D a t a  s h e e t  i n v a s i v e  s p e c i e s  
compendium. Coptotermes formosanus. [Diunduh tanggal 28 Juli 
2015]. Tersedia pada http://www.cabi.org/cpc/datasheet/15284.

h t t p : / / e n t n e m d e p t . u f l . e d u / u r b a n /

termites/ termite.htm. 
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3. ASIAN GYPSY MOTH

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Lymantria dispar (Linnaeus)

Sinonim : Bombyx dispar Linnaeus, Hypogymna dispar Linnaeus, 

Liparis dispar Linnaeus, Ocneria dispar Linnaeus, 

Phalaena dispar Linnaeus, Porthesia dispar Linnaeus, 

Porthetria dispar Linnaeus
Nama Umum : Gypsy Moth, Portheria dispar, Asian Gypsy Moth

Taksonomi : 

- Ordo : Lepidoptera

- Famili : Erebidae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

- Betina meletakkan massa telur sepanjang 15 – 40 mm yang 

jumlahnya mencapai 1000 telur. 

- Larva yang baru ditetaskan berwarna hitam dan tubuhnya dipenuhi 

rambut tebal, pada perkembangan akhir larva terdapat bercak 

kuning abu-abu. Larva Eropa berwarna seragam, sedangkan larva 

Asia sangat bervariasi. 

- Pupa ngengat Gypsy berwarna coklat kemerahan gelap, seringkali 

dengan beberapa rambut kekuningan yang melekat. Pupa betina 

biasanya lebih besar (15 - 35 mm) dibandingkan jantan (15 – 20 mm). 

- Ngengat jantan dewasa berwarna coklat gelap dengan tanda hitam 

pada sayap yang tidak teratur dan lebar sayap 37-50mm. Jantan 

merupakan penerbang yang kuat. Betina berwarna keputihan 

dengan samar-samar gelap dan pita bergelombang melintang di 

sayap depan. Betina lebih besar dengan lebar sayap 37 - 62 mm.

Gambar 1. Massa telur L.dispar
Sumber: Entomology WSL

Gambar 2.Larva instar lima  L.dispar
Sumber: Marc Kenis
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Gambar 3. Jantan dewasa L.dispar Gambar 4. Betina DewasaL.dispar
Sumber: Entomology WSL Sumber: Marc Kenis

C. BIOEKOLOGI

Kelompok telur diletakkan pada benda-benda seperti batang pohon, 
cabang, batu, bangunan, kendaraan, outdoor furniture, dan bersama 
dengan ras Asia, telur diletakkan pada kontainer penyimpanan dan 
kapal di dekat pantai. Pada ras Eropa massa telur diletakkan dekat 
dengan tempat betina pupasi, sedangkan pada ras Asia telur diletakkan 
lebih jauh dari tempat betina pupasi, jaraknya bebarapa kilometer 
(Humble dan Stewart 1994). 

Pada subspesies Eropa hanya larva instar pertama menyebar, 
sedangkan  subspesies Asia, larva instar pertama dan kedua 
menyebar. Penyebaran larva terjadi pada musim semi "ballooning": 
larva kecil, berbulu dibantu oleh benang sutra panjang yang diproduksi 
oleh kelenjar khusus di kepala larva tertiup angin ke lokasi baru. 
Ballooning biasanya menambah sekitar 5 kilometer per tahun untuk 
infestasi baru, tetapi telah tercatat lebih dari 50km. Pada strain Eropa 
larva jantan melalui lima tahap pertumbuhan dan betina tumbuh melalui 
enam tahap. Pada tahap kelima dan keenam, larva makan paling 
banyak dengan jangkauan vegetasi terluas. Jantan dan betina dari 
strain Asia mungkin memiliki enam atau tujuh instar larva. Perbedaan 
terakhir antara subspesies ngengat gypsi adalah bahwa larva Eropa 
makan di malam hari, bergerak menjauh dari kanopi selama siang hari, 
sementara larva Asia makan dan istirahat di kanopi (Humble dan 
Stewart 1994).

Pupa ditemukan di tempat-tempat yang terlindungi seperti celah kulit 
atau retakan dan dibawah lumut. Juga ras Eropa akan berpupa didalam 
sampah, sedangkan ras Asia akan berpupa di dedaunan dan 
menggantung di cabang-cabang. Pupasi biasanya terjadi pada bulan 
Juli dan tahap pupa berlangsung rata-rata 10 hari untuk betina dan 13 
hari untuk jantan. (Humble dan Stewart 1994)

Ras Eropa Betina terbang, sementara orang-orang dari ras Asia 
selebaran yang kuat (Humble dan Stewart 1994). Sementara dua 
balapan secara morfologis hampir sama, perbedaan genetik 
didokumentasikan dengan baik (Pfeifer et al 1995;. Garner dan Slavicek 
1996 di Peterson et al 2007.). Populasi Asia memiliki kisaran inang yang 
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lebih luas tanaman, menetas pada suhu yang lebih rendah dan 
mencapai dewasa lebih cepat dari populasi Eropa (Peterson et al. 
2007).

Lymantria dispar merupakan satu dari sejumlah hama perusak  pada 
tanaman baik tanaman pelindung, tanaman buah, tanaman 
ornamental, dan termasuk tanaman hutan.  Larva ngengat ini 
menyebabkan tanaman kehilangan daun yang hebat sehingga 
menurunkan pertumbuhan dan berakhir apada kematian tanaman yang 
menjadi inangnya.  Keberadaannya akan menghancurkan keindahan 
estetika dari suatu area pertanaman dengan defoilasi dan membunuh 
tanaman serta merta menutupi area seranggnya dengan kotoran dan 
jalinan sutera.  Pengaruh lainnya adalah rambut urticacious pada 
larvanya dan massa telurnya menyebabkan efek alergen pada 
manusia. 

Ngengat  betina  Gypsy Moth Strain Asiamemiliki kemampuan untuk 
terbang jauh dan dapat mencapai 20 mil. Berbeda dengan Ngengat 
betina strain eropa yang tidak memiliki kemampuan terbangjauh. 
Demikian halnya terhadap larva, strain asia cenderung tumbuh dan 
berukuran besar.  Populasi Gypsy Moth yang terdapat di Amerika Utara 
berasal dari Eropa. Karena perbedaan ini, eradikasi biasanya 
diarahkan untuk lebih agresif selama serangan strain Asia (Walker, 
2005).  Dengan kemampuan terbang jauh yang dimilik oleh Asian 
Gypsy Moth menjadikannya berpotensi untukmenginfestasi dan 
menyebar  secara cepat  di Amerika Serikat.  Sangat kontras dengan 
European Gypsy Moth yang membutuhkan waktu lebih kurang 130 
tahun (sejak tahun 1869) untuk menyebar. Kerusakan oleh European 
Gypsy Moth diperkirakan 4 juta hektar setiap tahun.

D. POTENSI SEBAGAI IAS

C. formosanus merupakan pemakan oportunis material apapun yang 
mengandung selulosa. Sejumlah besar tanaman hidup diketahui 
diserang oleh C. formosanus, tetapi biasanya tidak membunuh 
tanaman kecuali sistem akar rusak secara signifikan (Lai et al., 1983; La 
Fage, 1987). Catatan menunjukkan bahwa sitrus, eucalyptus, dan tebu 
dapat mati oleh C. formosanus tetapi pada kebanyakan kasus 
kerusakan terjadi pada inti-kayu (heartwood) pohon. Pohon yang 
terinfeksi dapat dengan mudah tertiup angina karena hilangnya 
kekuatan structural. Status hama C. formosanus paling signifikan ketika 
menyerang produk kayu di rumah seperti kayu penyangga, cabinet, dll. 
C. formosanus juga dikenal merusak material non-selulosa seperti 
plastik, beton, dan logam lembut dalam rangka mencari 
makanan.Terkadang kabel listrik tegangan tinggi bawah tanah dapat 
ditembus C. formosanus,  menyebabkan padamnya listrik.
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E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Terbawa oleh: 

Quercus alba (white oak), Quercus coccinea (scarlet oak), Quercus 

ellipsoidalis (Northern pin oak), Quercus garryana (Garry oak), Quercus 

ilex (holm oak), Quercus lobata (California white oak), Quercus (basket 

oak), Quercus muehlenbergii (Chinquapin oak), Quercus palustris (pin 

oak), Quercus petraea (durmast oak), Quercus robur (common oak), 

Quercus rubra (northern red oak), Quercus suber (cork oak), Quercus 

velutina (black oak) (Permentan No.93/2011)

F. DAERAH SEBARAN

Asia : Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, China, India, Ira, Irak, 
Israel, Jepang, Kazakhtan, Korea, Korea Utara, Kyrgyztan, 
Lebanon, Mongolia. Syria, Taiwan, Tajikistan, Turki, 
Turmenistan, Uzbeskistan.

Afrika : Algeria, Moroko, Tunisia.

Amerika : Kanada, Amerika Serikat.

Eropa : Austria, Belarus, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Cyprus, 
Denmark, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Itali, 
Lithuania, Macedonia, Moldova, Polandia, Portugal, 
Rumania, Rusia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Swedia, 
Swiss, Inggris (present few occurrence), Ukraina, 
Yugoslavia.

G. REFERENSI

1. Kementerian Pertanian. 2011. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

93/Permentan/OT.140/12/2011tentang Jenis Organisme 

Penganggu Tumbuhan Karantina.

2. [CABI], 2015. Data sheet invasive species compendium. 

Lymantria dispar. [Diunduh tanggal 28 Juli 2015]. Tersedia pada: 

 isc/datasheet/31807.
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4. EASTERNDODDER

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Cuscuta monogyna Vahl (=C. astyla Engelmann)

Nama Umum : Eastern Dodder

Taksonomi : 

- Ordo : Solanales

- Famili : Convolvulaceae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

Gambar  1. C. monogyna tampak dari dekat (Foto oleh L. 
J. Musselman)

Batangnya berwarna kemerahjambuan, tuberculate ungu gelap, kuat, 
diam 1-2 mm. in Stems pinkish, deep purple tuberculate, stout, 1-2 mm in 
diam. Perbungaan longgar atau spicate-paniculate padat; bract bulat telur-
bundar atau bulat telur- segitiga, 12 mm, berdaging, apex acute. Bunga 
bertangkai pendek atau pedicellate, kelopak cupular: sepal bundar telur-
bundar, apex acute. Kelopak bunga berwarna merah mawar hingga putih, 
atau ungu di pangkal bunga, urceolate hingg aberbentuk tabung, atau 
berbentuk lonceng, 3-3,5 mm: lobus 5, bundar telur-bundar, ½ panjang 
tabung (tube), apex tumpul. Benang sari disisipkan pada throat; filament 
ca. sepanjang kepala sari; kepala sari oval atau oval berbentuk hati; scales 
lonjong, mencapai pertengahan tabung. Subglobose ovarium, ca. 4 mm, 
circumscissile. Biji 1 atau 2, coklat gelap, subcordate, 3-3.5 mm, halus. 2n 
= 28.
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Gambar  2. Biji C. monogyna (Foto: kanan oleh Sara Gold, kiri 
oleh Vladimir Epictetus)

Gambar  3. A.Biji C. monogyna; B. Bagian biji secara menyamoing 
memperlihatkan embrio; C. Transeksi biji (Gambar oleh Lynda 
E. Chandler)

C. BIOEKOLOGI

C. monogyna menghasilkan sekelompok bunga lonceng berwarna 

putih mulai Juni hingga September. Bagian yang melilit keatas 

menghasilkan pyxides.

D. POTENSI SEBAGAI IAS

C. monogyna adalah tanaman parasit, menyerang terutama spesies 
tanaman berkayu misalnya anggur, zaitun, juga bunga matahari, 
beberapa spesies Artemisia dan tanaman herba lainnya. Tanaman ini 
tidak memiliki klorofil dan tidak dapat membuat makanannya sendiri 
dengan fotosintesis. Tanaman ini tumbuh pada tanaman lain 
menggunakan nutrisinya untuk pertumbuhannya dan melemahkan 
tanaman inang.
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Inang : Leguminoceae, Jeruk, Tamarix, Salix (Sumber: Permentan 

93/2011

Gambar 4. C. monogyna menyelimuti inang (Foto oleh Miguel A. Garcia)

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Penyebaran alami (non-biotik): Spesies cuscuta tidak memiliki 

mekanisme penyebaran khusus dan pergerakan kemungkinan terjadi 

oleh angin dan air.

Transmisi Vektor (Biotik): Agen penyebar biotik utama baik secara 

lokal maupun internasional, adalah manusia. 

Introduksi Tidak sengaja: pada tingkat lokal, mungkin terjadi 

pergerakan tidak sengaja sebagai hasil dari pengangkutan tanah atau 

pembuangan limbah kebun. 

Introduksi Internasional: Perdagangan tanaman. 

F. DAERAH SEBARAN

Eropa : Perancis, Eropa Selatan

Asia : Timur Tengah, Afganistan

Oseania : Mediterania

G. REFERENSI

1. Quattrochhi, U. 2010.CRC World Dictionary of Plant Names: 

Common Names, Scientific Names, Eponyms, Synonyms, and 

Etymology Volume I A-C. Amerika Serikat: CBS Press.

2. Euro Med Plant Base 2011. Cuscuta monogyna [Internet] [Diakses 

2015 Juli 30]. Tersedia pada: http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/ 

PTaxonDetail.asp?NameCache=Cuscuta+monogyna.
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3. Flora of China. 2011. Cuscuta monogyna[Internet] [Diakses 2015 Juli 

30]. Tersedia pada: http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=  

2&taxon_id=200018822.

4. Kementerian Pertanian. 2011. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

93/Permentan/OT.140/12/2011tentang Jenis Organisme Penganggu 

Tumbuhan Karantina.

5. Hortipedia. 2013. Cuscuta monogyna [Internet] [Diakses 2015 Juli 30]. 

Tersedia pada: http://en.hortipedia.com/wiki/Cuscuta_monogyna

6. Federal Noxious Weed Disseminules of the U.S. 2015. Cuscuta L. 

[Internet] [Diakses 2015 Juli  30]. Tersedia pada:FNW/ 

FNW%20seeds/html/large%20image%20pages/Cuscuta%20li.htm.

7. Plantarium. 2015. Cuscuta L. [Internet] [Diakses 2015 Juli 30]. Tersedia 

pada: http://www.plantarium.ru/page/image/id/74088.html.
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5. JAPANESE DODDER

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Cuscuta japonica (Choisy)

Sinonim : Cuscuta formosana Hay (1972); Cuscuta systyla 

Maxim. (1859); Cuscuta upcraftii H. Pearson (1906); 

Mongynella japonica (Choisy) Hadac & Chrtek. (1970)

Nama Umum : Japanese Dodder (Tali Putri Jepang), Giant Asian 

Dodder

Taksonomi : 

- Ordo : Solanales

- Famili : Cuscutaceae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

Tali putri jepang merupakan tanaman tahunan, parasitik pada tanaman 
merambat yang telah terintroduksi di Amerika Serikat. Tali putri jepang 
termasuk dalam daftar  Federal Noxious Weed. Batangnya berdaging, 
membulat, kuning pucat dengan bintik-intik merah dan goresan-
goresan serta memiliki banyak cabang. Daun sangat kecil dan 
menyerupai sisik. Bunga melimpah, berwarna kuning pucat dan tidak 
bertangkai. Banyak spesies tanaman tali putrid baik yang asli maupun 
eksotik ada di Amerika Serikat. Tali putri Jepang memarasit tanaman 
inang dengan penetrasi ke jaringan vaskular inang dengan struktur 
yang disebut haustoria. Serangan berat dapat membunuh tanaman 
inang. Tali putri Jepang asli dari Asia dan beberapa serangan di Texas, 
Florida, dan Carolina Selatan baru ditemukan.

Gambar  1. Bunga dan sulur C. japonica. Foto: (kiri0 Barry Rice (kanan) 
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C. japonica merupakan tali putri parasit dengan sulur kekuningan dengan 
diameter 1-2 mm, hampir tanpa klorofil, banyak memiliki cabang. Tanaman 
merambat berlawanan arah jarum jam melilit batang dan daun inang. Tidak 
memiliki daun. Perbungaan berupa kuncup longgar dengan panjang 3 cm, 
bunga subsessile 5-10, yang masing-masing didukung oleh bract bulat 
telur atau bracteoles. Kelopak berbentuk cangkir berukuran sekitar 2 mm, 
dan terpecah. Sepal berwarna keputihan, tidak berwarna atau terkadang 
keunguan, hampir bundar, sub-equal, dan tuberculate pada sisi bawah. 
Corolla putih, lonceng/tubular, pangan 3-7 mm dengan 5 lobus dangkal 
tegak atau deflexed, bulat telur-segitiga, dan jauh lebih pendek dari 
tabung. Benang sari dimasukkan pada toraks, kepala sari kuning pada 
filamen yang sangat pendek atau tidak ada filamen.  Scales lonjong, 
fimbriate, dan panjangnya setengah tabung. Ovarium bulat dan halus. 
Single style adalah sama dengan ovarium, dengan dua stigma, jauh lebih 
pendek dari style. Kapsul matang berbentuk bulat telur sekitar 5 mm. Biji 
coklat, 2-2,5 mm, 1-3 per kapsul. (Berdasarkan Flora of China, 2009 dan 
sumber-sumber lain.C. japonica var. japonica memiliki lobus stigma 
berbentuk lidah, sementara pada var. formosana berbentuk segi empat. Di 
Taiwan, var. formosana juga memiliki bunga yang lebih besar dengan 
panjang 4-7 mm dan panjang 3-5 mm dalam var. japonica (Liao et al., 
2000). 

Gambar   2. Biji (kiri) dan hilum biji (kanan) dari C. 
japonica

C. BIOEKOLOGI:

C. japonica bereproduksi dengan biji dan secara vegetatif. Di Cina, 
pembungaan terjadi pada Agustus dan pembuahan pada September, 
sedangkan di California terjadi pada akhir musim di negara bagian 
Amerika Serikat bagian Utara. Di Texas, Bunga pada akhir musim panas 
dan buah di awal musim gugur.Berkecambah di musim semi dekat 
permukaan tanah. Satu tanaman dapat menghasilkan lebih dari 2000 
biji, yang tetap viabel sampai 20 tahun. Reproduksi melalui fragmentasi 
dan menambah inang baru. Tumbuh sangat cepat sampai dengan 6 inci 
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per hari. Sebagai parasit yang merambat yang menembus jaringan 
vaskular tanaman inangnya untuk mendapatkan air dan nutrisi, parasit 
seperti tumbuh pada tanaman inang. Setelah tanaman menetap, 
koneksi ke tanah terputus. 

D. POTENSI SEBAGAI IAS

Ancaman secara ekologi: Parasit ini mengancam vegetasi asli 
dengan membunuh bibit inang atau dengan membuat pohon inang 
lebih rentan terhadap penyakit. Menimbulkan ancaman pada tanaman 
seperti alfalfa, asparagus, dan tomat serta tanaman hortikultura.

Inang : Leguminoceae (Sumber: Permentan 93/2011)

Gambar 3. Infestasi C. japonica. Foto:  Victor Cordova (kiri) & Yuan Min 

Shen (kanan)

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Penyebaran alami (non-biotik): spesies cuscuta tidak memiliki 

mekanisme penyebaran khusus dan pergerakan kemungkinan terjadi 

oleh angin dan air.

Transmisi Vektor (Biotik): Agen penyebar biotik utama baik secara 

lokal maupun internasional, adalah manusia, sebagai biji dan sulur 

(vines) ditransportasikan untuk kegunaan produk herbal. 

Introduksi Tidak sengaja: pada tingkat lokal, mungkin terjadi 

pergerakan tidak sengaja sebagai hasil dari pengangkutan tanah atau 

pembuangan limbah kebun. Pada tingkat internasional, introduksi ke AS 

diduga sebagai hasil dari kontaminasi kudzu vine (Pueraria lobata) 

(Yuncker, 1965; O'Driscoll, 2003).



Introduksi Internasional: Jika beberapa introduksi ke AS 

kemungkinan terjadi dari introduksi secara sengaja produk herbal yang 

tidak sengaja terkontaminasi dengan seluruh biji viablec. japonica, 

kebanyakan introduksi disebabkan penyelundupan bahan vegetative 

untuk tujuan obat-obatan (Fred Hrusa, California Department of Food 

and Agriculture, USA, personal communication, 2009).

F. DAERAH SEBARAN

Asia : Cina, Jepang, Korea, Mongolia, Taiwan, Vietnnam

Oceania : Mediteranean bagian Timur

Amerika Utara : Amerika Serikat

Eropa : Federasi Rusia

G. REFERENSI
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6. CLOVER DODDER 

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Cuscuta pedicellata (Ledeb)

Sinonim : Cassutha arabica Des Moul.; Cuscuta aegyptiaca 

Trab.; Cuscuta lentis Stapf; Grammica arabica 

(Wight) Des Moul.

Nama Umum : CloverDodder

Taksonomi : 

- Ordo : Solanales

- Famili : Cuscutaceae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

Cuscuta pedicellata merupakan gulma parasitik tahunan yang agak 

berdaging dan lembut. Batang memiliki penampang bulat dan banyak 

cabang. Batang berwarna kuning pucat ke hijau kekuningan, diameter 

0,2 - 0,5 mm dan banyak cabang lembut.

Gambar  1. A; kelopak bunga dengan pedikel. B: Bract. C: Corolla scale. 
D; ovarium 3 lobus. E: corolla terbuka memperlihatkan 
kelopak bunga, stamen dan corolla scales. F: Biji
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Pembungaan cymose berkelompok dalam glomerules bebas nomor 2, 
3, 4 dan 5 dan diameter 4 - 5 mm. Tetramerous hingga pentamerous, 
bunga pedicelate diameter 1,5 - 2 mm dengan pedicel 1-1,2 mm, 
perbungaan bract 1 x 0,5 mm bulat telur. Calyx hijau keputihan, lebih 
pendek dari tabung mahkota, lembut, 5 sepal, 1 x 0,8 mm,  luas bulat 
telur, sub akut, dengan seluruh margin, tidak menebal, tegak, menyatu 
di dasar.  Margin kelopak menyeluruh. Tabung Corolla lebih panjang 
dari kelopak, kelopak 4-5, halus keputihan, panjang 1,6 mm, bulat telur 
untuk sub akut tidak menebal pada margin menyatu di dasar, marjin 
menyeluruh.  Benang sari epipetalus,  nomor 4-5,  panjang 0,5 - 0,7 
mm, lebih pendek dari mahkota; filamen datar panjang 0,5 mm; kepala 
sari 0.2 mm bulat telur, beberapa segitiga, kuning, lebih pendek dari 
filamen. Skala corolla 1-0,8 × 0,4 mm persegi panjang, berkembang 
dengan baik, seluruhnya dan konvergen atas subglobose ovarium, 
fimbriate. Ovarium hijau keputihan, 2-3 proyeksi kerucut dari ovarium 
dengan 4 imiture subglobose ovula hijau  diameter 0.5-1 mm.  Perianth 
sebagian besar 4 berpisah: Bunga 2-3 mm, pedicelled, di kepala 
longgar 3-8 bunga. Stigma subsessile. Bulat kapsul, erat tertutup oleh 
corolla. Biji sekitar 1,25 mm. 

Gambar 2. Bunga C. pedicellatadi Qatar

C. BIOEKOLOGI

-

D. POTENSI SEBAGAI IAS

Inang : Leguminoceae (Sumber: Permentan 93/2011)
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Gambar 3. Infestasi C. pedicellata di lahan Pertanian Qatar

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Penyebaran alami (non-biotik): Spesies cuscuta tidak memiliki 

mekanisme penyebaran khusus dan pergerakan kemungkinan terjadi 

oleh angin dan air.

Transmisi Vektor (Biotik): Agen penyebar biotik utama baik secara 

lokal maupun internasional, adalah manusia. 

Introduksi Tidak sengaja: pada tingkat lokal, mungkin terjadi 

pergerakan tidak sengaja sebagai hasil dari pengangkutan tanah atau 

pembuangan limbah kebun. 

Introduksi Internasional: Perdagangan tanaman. 

F. DAERAH SEBARAN

Asia : Asia Tengah, Asia Timur Tengah

Oceania : Mediterania Bagian Timur
(Sumber: Permentan 93/2011)

G. REFERENSI
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3. The Plant List. 2010. Cuscuta pedicellata Ledeb. [Diakses 2015 Juli 

30]. Tersedia pada:http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-

8502267
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7. SMALL SEED DODDER 

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Cuscutaplaniflora (Ten.) (=C.Approximate);

Nama Umum : Small seed dodder, little seed alfafa dodder, red 

dodder, espaquete

Taksonomi : 

- Ordo : Solanales

- Famili : Cuscutaceae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

Cuscuta planiflora memiliki biji berukuran kecil, merupakan tanaman 
parasit. Batang bentuknya ramping,  seperti benang dengan lebar 
mencapai 0,3 mm, berwarna merah tua hingga kekuningan dan berbulu. 
Batang melilit pada tanaman inang yang hingga membentuk seperti 
benang kusut dan menembus jaringan tanaman inang untuk mengisap 
air dan nutrisi dengan menggunakanhaustoria.

Bunga berukuran sangat kecil, putih, dengan kuntum bulat teridir tas 5 
hingga 20 bunga dan berdiameter sekitar 8 mm. Batang kuning hingga 
kemerahan, panjang mencapai 40 cm, membelit, dengan penghisap 
untuk menghisap makanan dari inang. Biasanya parasit pada 
Jasminum frutican, tetapi juga parasit pada tanaman lain.C. planiflora 
memiliki batang kekuningan yang melingkar dengan lebar 0,3 mm; tidak 
memiliki daun atau tereduksi menjadi sisik kecil. Kelopaknya berbentuk 
lonceng lebar dengan acute berdaging dan lobus bengkak, dan hampir 
membungkus tabung mahkota. 

Gambar  1. Kiri : Bunga C. planifloradi Spanyol (Foto oleh Thomas 
Schoepke) Kanan : C. planiflora pada Trachyandra divaricata 
di Perth(Foto oleh Russel Cumming)
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Gambar  2.  Biji (kiri) dan hilum biji (kanan) dari C. planifora

C. BIOEKOLOGI

C. planiflora berbunga mulai (Februari) Maret hingga Juni. C. planiflora 

merupakan parasit tahunan yang bereproduksi dengan biji. Tidak 

seperti tanaman parasite lainnya, perkecambahan bibit sepanjang 

tahun. Tanpa stimulasi oleh spesies inang, apabila kelembaban tanah 

yang cukup untuk perkecambahan dan pertumbuhan 3-6 cm.Bibit 

berkecambah pada atau dekat permukaan tanah dan tidak 

memproduksi akar tetpai batang tunggal yang berkembang ke atas 

tanpa daun dan melilit di ke benda vertical apapun didekatnya. Jika tidak 

ada inang yg cocok dalam beberapa hari, maka kecambah akan mati. 

Kecambah melilit batang inang dan memproduksi haustoria yang 

menembus permukaan batang inang melalui proses enzimatik. Ini 

menyebabkan parasite dapat menyerap air dan nutrisi dari inang 

(Dawson et.al, 1994). 

D. POTENSI SEBAGAI IAS

C. planiflora memiliki biji dengan kulit keras yang dapat tetap dormant di 

tanah selama lebih dari 20 tahun. Tanaman ini merupakan gulma parasit 

tahunan yang menginfestasi ribuan hektar tanaman hortikultura dan 

tanaman pertanian di Pakistan. Infestasi telah ditemukan dari berbagai 

jenis tanah dan jenis vegetasi (Western Australian Herbarium, 1998). 

Tali putri ini dutemukan memarasit tanaman canola pertama kali di 

Geraldton, Australia Barat pada 2001 dan kemudian di pertanaman 

lupin di daerah Nanson. Hal ini menyebabkan pertumbuhan tanaman 

pangan terhambat. 
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Gambar  3. Infestasi C. planiflora di Spanyol(Foto oleh Thomas 

Schoepke)

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Tanaman ini dapat terbawa melalui: Importasi komoditas 
Leguminoceae. Bijinya biasanya tersebar di dekat tanaman induk. 
Angin tidak memiliki peran besar dalam penyebarannya karena berat 
dan ukuran biji C. planiflora(Dawson et.al, 1994). Biji dapat terbawa 
perut burung atau mamalia dan fesesnya (Lee and Timmons 1980; 
Anonymous, 2000). Biji terdistribusi pada lumpur atau kotoran hewan 
menempel pada bulu atau kaki hewan (Cooke, 2001). Penyebaran 
utama biji C. planiflora utamanya melalui biji tanaman pangan yang 
terkontaminasi (Parker, 1991). Bijinya kecil dapat dengan mudah 
dianggap sebagai cengkeh. Media pembawa lainnya seperti 
transportasi pakan ternak, tanah pada mesin pertanain dan 
perternakan dan biji melalui air irigasi. 

F. DAERAH SEBARAN

Afrika : Ethiopia, Mesir, Moroko, Afrika Selatan

Amerika : Kanada, AS

Asia : Cyprus

Eropa : Belgia
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8. FLAX DODDER 

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Cuscutaepilinum(Weike)

Nama Umum : Flax dodder

Taksonomi : 

- Ordo : Solanales

- Famili : Cuscutaceae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

C. epilinum merupakan tanaman parasit, dan tidak memiliki maupun 
daun, batangnya melilit pada tanaman inang, menyerang tanaman 
inang dengan haustaria. Batangberwarna kuning-hijau, bentuknya 
seperti benang, dan sedikit bercabang, diameter 1,5 mm. Bunga 
sessile, berwarna putih kekuningan, menyatu dalam bentuk glomes 5-
15 . Calyx hemispherical. Corolla urceolate, berbentuk segitiga, lobus 
lurus dan berukuran 2 kali lebih pendek dari tabung kelopak. Benang 
sari terletak di antara serbuk sari, tidak menonjol dari bunga. Fimbriate 
panjang atau sisik bifid melekat pada dasar tabung kelopak. 
Buah seperti kapas bulat pipih,apertureterletak antara putik. Biji 
berbentuk bulat telur-tidak teratur,  atau hampir oval, scrobiculate kasar, 
accrete biasanya dua, warnanya bervariasi dari kekuningan-abu hingga 
abu-abu gelap. Produktivitas maksimum 4.000 biji. Biji (meskipun belum 
matang) berkecambah baik musim gugur atau musim semi. Suhu 
optimum untuk perkecambahan benih 20-23 °C, perkecambahan 
dimulai pada hari ke-3-4. Viabilitas benih dapat bertahan hingga 5-6 
tahun dalam tanah, umumnya 8 bulan. Bibit dapat hidup tanpa inang 
hingga 20 hari.

Gambar 1. Sulur C. epilinum(Foto oleh S. Yu. Larina)
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Gambar  2.  Bunga dan infestasi C. epilinum

Gambar  3. Biji (atas) dan hilum biji (bawah) dari C.epilinum (Foto oleh 
Julia Scher)

C. BIOEKOLOGI

Tanaman ini tumbuhnya cepat, untuk, satu tanaman C.epilinum  
menghasilkan hingga 120 benang rami, dan kecepatan menginfestasi 
pada tanaman baru lebih cepat jika batang rami masih mengandung air 
yang banyak. C.epilinum merupakan tanaman yang membutuhkan 
cahaya, ketika berbunga, sebagian besar batangnya berbunga pada 
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bagian atasnya, jika bijinya sulit pecah, benih yang dihasilkan akan 
masuk ke dalam batang rami secara otomatis.

Signifikansi Ekonomi 

C. epilinummerupakan gulma yang mengasilkan batang rami panjang 
dan berserabut,. Jika benih C. epilinum matang, akan mengering  
walaupun batang rami masih hidup. Tanaman yang terinfestasi tali putri 
rami akan berpengaruh terhadap berat, panjang dan lebar batangnya, 
menurunkan kandungan serat, hasilnya berkurang hingga  20-30% dan 
produksi biji menurun hingga 70%.   Upaya  pengendalian yang dapat 
dilakukan dengan cara membersihkan biji yang jatuh dengan 
menggunakan trieurs, pemupukan dengan pupuk kandang, rotasi 
tanaman dengan tanaman sereal, memotong tanaman terinfestasi yang 
mengering, membuangnya dari kebun dan membakarnya. 

D. POTENSI SEBAGAI IAS

C. epilinum merupakan gulma yang tumbuh dengan cepat, dan satu 

tanaman C. epilinum dapat menginfestasi hingga 120 tanaman rami 

(flax).

E. CARA INTRODUKI (PATHWAY)

Penyebaran alami (non-biotik): Spesies cuscuta tidak memiliki 

mekanisme penyebaran khusus dan pergerakan kemungkinan terjadi 

oleh angin dan air.

Transmisi Vektor (Biotik): Agen penyebar biotik utama baik secara 

lokal maupun internasional, adalah manusia. 

Introduksi Tidak sengaja: pada tingkat lokal, mungkin terjadi 

pergerakan tidak sengaja sebagai hasil dari pengangkutan tanah atau 

pembuangan limbah kebun. 

Introduksi Internasional: Perdagangan tanaman: Tanaman ini dapat 

terbawa melalui: Flax (Linum usitatissimum) dan Linseed  (Sumber: 

Permentan 93/2011).

F. DAERAH SEBARAN

Afrika Utara : Ethiopia, Mesir, Moroko, Afrika Selatan

Amerika Utara : Kanada, AS

Asia : Cyprus, Asia Timur dan Asia Kecil

Eropa  
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9. ALFAFADODDER 

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Cuscutaepithymum(L.) Murr. (=C.Trifoli).

Sinonim : Cuscuta alba C. Presl, Cuscuta barbuvea Samp., 

Cuscuta epithymum subsp. trifolii (Bab.) Hegi, 

Cuscuta prodanii Buia, Cuscuta stenoloba Bornm. & 

O. Schwarz, Cuscuta trifolii Bab. (1843)

Nama Umum : Lesser Dodder, Dodder, Clover dodder, Common 

dodder

Taksonomi : 

- Ordo : Solanales

- Famili : Cuscutaceae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

C. epithymum merupakan gulma parasit obligat, memiliki sedikit klorofil. 
Bagian batangnya melilit pada tanaman inangnya dan menghasilkan 
haustoria yang akan menembus ke dalam batang tanaman inang dan 
berfungsi untuk menyerap nutrisi dari tanaman inangnya tersebut. Buah 
C. epithymum biasanya matang secara bersamaan dengan buah 
tanaman inangnya, sehingga masa panennya bersamaan. Benih C. 
epithymum memiliki bentuk dan ukuran yang hampir sama dengan 
benih tanaman inangnya (kacang-kacangan). C. epithymum memiliki 
daun yang berukuran kecil.  

Gambar 1. Biji (kiri) dan hilum biji (kanan) dari 
C.epitymum

Buah C. epithymum berbentuk bulat, terdiri dari 4 biji. Bentuk biji C. 
epithymum bervariasi, dari bulat, oval, memanjang, hingga bentuk 
setengah bola, dan bersudut (dilihat secara tiga dimensi); panjang 0,5-5 
mm; tidak memiliki kotiledon; berwarna kelabu muda, kekuningan, 
kemerahan, hingga cokelat tua. Bunga C. epithymum bersifat 
hermafrodit. 
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Gambar  2.  Bunga C.epitymum (Foto: Enzo De Santis (Kiri) & 
Pierfranco Arrigoni (kanan))

Batang C. epithymum berwarna merah jambu atau kemerahan, 
berbentuk fili (filiform), dengan diameter sekitar 1 mm. Perbungaan 
tegak, kluster padat, diameter 7-10 mm, beberapa hingga banyak 
bunga putih atau merah jambu. Kelopak bunga terpecah dalam, 
panjang 1,5-2 mm. Corolla dari 5 lobus segitiga, acute atau acuminate, 
merah muda, 3,4 x 2,5 mm. Benang sari memiliki filamen lebih panjang 
dari kepa sari yang berbentuk bulat telur-bundar. Kapsul dewasa 
berdiameter 2 mm, bulat cekung. Biji 2-3, panjang sekitar 1 mm, 
berbentuk segitigas (trigonous).

Gambar  3. InfestasiC.epitymum pada inang(Foto: Kalar Meulebrouck 
(kiri) Hans Hillewaert (kanan)
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C. BIOEKOLOGI

C. Epithymum muncul pada berbagai macam inang pada jenis tanah 

dan iklim yang sesuai (sedang dan subtropis). Apabila terdapat inang 

yang cocok, terdapat kemungkinan tersebar ke daerah tropis. Daftar 

habitatnya meliputi daerah pesisir, tanah pertanian/budidaya, wilayah 

padang rumput penggembalaan, jalan/pinggir jalan, lahan basah. 

Spesies cuscuta bereproduksi terutama dengan biji, meskipun individu 

tunggal dapat tersebar secara vegetatif ke berbagai jenis inang 

terpisah. Polinasi silang oleh serangga dapat terjadi, akan tetapi C. 

epithymum dapat melakukan polinasi sendiri jika serangga tidak ada 

(Gaertner, 1950). Produksi biji dari satu tanaman dapat mencapai 

16.000 (Holm et al., 1997).

D. POTENSI SEBAGAI IAS

C. Epithymum belum terbukti sebagai spesies yang sangat invasif, 

tetapi terdapat risiko yang sangat signifikan bahwa introduksi tidak 

sengaja biji tanaman pertanian yang terkontaminasi dan introduksi 

bentuk appaun dapat menyebabkan kerusakan yang serius terhadap 

tanaman pangan. C. Epithymumtercatat menginfetasi berbagai inang 

termasuk spesies semak dan pakis Pteridium esculentum. Tanaman 

pertanian yang paling terpengaruh adalah kacang polong untuk 

pakan ternak, spesies Trifolium dan Medicago sativa, sedangkan 

inang liar yang paling disukai di Inggris adalah Ulex europea. 

Subspesies kotschyi digambarkan terdapat terutama pada “semak 

kerdil”. Di Pakistan digambarkan sebagai “parasit dari kebun” (Marwat 

et al., 1993).

E. CARA INTRODUKI (PATHWAY)

Penyebaran alami (non-biotik): Spesies cuscuta tidak memiliki 

mekanisme penyebaran khusus dan pergerakan kemungkinan terjadi 

oleh angin dan air.

Transmisi Vektor (Biotik):Hewan dapat membantu penyebarannya 

dengan menelan bijinya, atau degan mentransfer tanah yang 

mengandung biji.

Praktik Pertanian:Agen penyebar biotik utama baik secara lokal 

maupun internasional, adalah manusia, melalui pertanian dan 

transportasi tanaman pertanian, ataupun transfer tanah pada alat 

pertanian.
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Introduksi Tidak sengaja: pada tingkat lokal, mungkin terjadi 

pergerakan tidak sengaja sebagai hasil dari pengangkutan tanah atau 

pembuangan limbah kebun. 

Introduksi Internasional: Perdagangan tanaman: Tanaman ini dapat 

terbawa melalui Importasi komoditas Herbaceous, Legume (Sumber: 

Permentan No.93/2011)

F. DAERAH SEBARAN

Asia : Afghanistan, Armenia, Azerbajian, Georgia, Iran, 

Israel, Jepang, Yordania, Kazakhtan, Libanon, 

Pakistan, Syria, Turki

Afrika : Algeria, Mesir, Libya, Moroko, Afrika Selatan, 

Tunisia

Amerika Utara : Kanada, Amerika Serikat

Amerika Selatan : Argentina, Chili, Venezuela

Eropa : Albania, Austria, Belarus, Belgia, Bulgaria, 

Czechoslovakia, Denmark, Estonia, Finlandia, 

Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, 

Italia, Latvia, Lithuania, Belanda. Norwegia, 

Polandia, Rumania, Federasi Rusia, Serbia, 

Slovakia, Spanyol, Swiss, Inggris, Ukraina, 

Yugoslavia

Oseania : Australia, Selandia Baru
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10. THIN-VINE DODDER

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Cuscutaindecora(Choisy.)

Sinonim : Cuscuta decora Choisy ex Engelm,   

Epithymumindecorum(Choisy) Nieuwl. & Lunell), 

Cuscuta jepsonii Yunck., Grammica indecora 

(Choisy) W.A. Webe

Nama Umum : Thin-vine dodder, Big-seed Alfalfa Dodder, Large-

seed Dodder, Pretty Dodder

Taksonomi :

- Ordo : Solanales

- Famili : Cuscutaceae/Convolvulaceae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

CIRI-CIRI MORFOLOGI:

-Batang C. indecora berdaging, kekuningan sampai jingga terang, 

filiform, diameter 0,4-0,7 mm, tanaman melilit tanaman inang 

dalam orientasi dextral. Tidak memiliki daun, tanaman muncul 

dengan ukuran sangat kecil bulat telur dan tegak.

-Pembungaan pedicellate, kecil, harum, berdaging, bunga putih 

papillose (panjang 2-5 mm). Calyx gamosepalous telanjang adalah 

5 bagian, dan lebih pendek dari mahkota, lobus bulat telur hingga 

lanset dan apikal akut. Mahkota seperti lonceng dan 5 lobus, lobus 

segitiga, apikal akut dan inflexed, sedikit lebih pendek dari tabung, 

dan bergerigi sangat halus. 

-Lima epipetalous benang sari dapat samar-samar diberikan atau 

termasuk, dan menghasilkan sisik dipinggir pada bagian bawah. 

Ovarium superior subglobose dengan 2-lokulus, dua bentuk yang 

berbeda memiliki bagian dasar yang membesar, kuning atau ungu, 

dan lebih pendek dari ovarium; stigma berbentuk capitate.
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Gambar  1. Biji (atas dan kiri bawah) dan hilum biji 
(kanan bawah) dari C. indecora

Gambar  3. Kapsul C. indecora (Foto: Russ 
Kleinman & Richard Felger)   

Gambar  2. Bunga C. indecora  (Foto: Russ 
Kleinman& Richard Felger)
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Gambar 4. Infestasi C. indecoraChoisy

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Penyebaran alami (non-biotik): Spesies cuscuta tidak memiliki 

mekanisme penyebaran khusus dan pergerakan kemungkinan terjadi 

oleh angin dan air.
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C. BIOEKOLOGI

C. indecora mulai berbunga pada bulan Juli di padang pasir dataran 

tinggi dan terus bereproduksi hinga Oktober. Kebanyakan 

perkembangan bijinya terjadi pada bulan September dan Oktober. C. 

indecora dapat tetap viable di tanah salaam 10 tahun atau lebih.

D. POTENSI SEBAGAI IAS

Inang spesies ini adalah Leguminoceae. C. indecora telah 

menyebabkan masalah besar pada produksi makanan ternak alfafa 

pada daerah padang pasir di California Selatan. Hasil survey 

menunjukkan bahwa sebanyak 90% ladang alfafa di wilayah tersebut 

telah terinfestasi tali putri ini. Kebanyakan tali putri muncul dan 

menempel pada inangnya sejak Maret hingga Mei, tetapi C. indecora 

akan terus berkecambah dan menempel hingga Oktober. Jika tidak 

ditangani, tanaman ini dapat membentuk lapisan oranye tebal yang 

diameternya mencapai 3 m. Lapisan ini dapat bersatu dengan lapisan 

lain dan membentuk lapisan yang lebih besar.



Transmisi Vektor (Biotik): Hewan dapat membantu penyebarannya 

dengan menelan bijinya, atau degan mentransfer tanah yang 

mengandung biji.

Praktik Pertanian: Agen penyebar biotik utama baik secara lokal 

maupun internasional, adalah manusia, melalui pertanian dan 

transportasi tanaman pertanian, ataupun transfer tanah pada alat 

pertanian.

Introduksi Tidak sengaja: pada tingkat lokal, mungkin terjadi 

pergerakan tidak sengaja sebagai hasil dari pengangkutan tanah atau 

pembuangan limbah kebun. 

Introduksi Internasional: Perdagangan tanaman: Tanaman ini dapat 

terbawa melalui Importasi komoditas Leguminoceae.

F. DAERAH SEBARAN

Europe : Yunani

America : North dan Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Chile, 

Venezuela, Dominican Republic, Ecuador, Paraguay, Peru, 

Uruguay, FrenchGuiana
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11. COMMON DODDER

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Cuscutagronovii (Willd. Ex Schult)

Nama Umum : Common dodder, Swamp dodder, Strangle weed, 

angel's hair, golden thread, Scaldweed, Love 

Dodder

Taksonomi :

- Ordo : Solanales

- Famili : Cuscutaceae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

Common dodder adalah tanaman parasit yang awalnya memiliki akar 

normal seperti benang disisi inangnya, kemudian pengisap 

menembus jaringan inang. Tali putri mendapat semua nutrisi yang 

dari tanaman inang, dan pada akhirnya akarnya mati. Kelopak bunga 

berwarna putih, tipe daun sederhana, susunan daun alternate (ada 

satu daun per node sepanjang batang), tepi helai daun tidak memiliki 

gigi atau lobus,  bunga radial simetris (ada dua atau lebih banyak 

cara untuk membagi bunga), ada lima petal, sepal, atau tepal pada 

bunga, jumlah benangsari 5, panjang buah 2.5-3.5 mm.

Gambar 1. Pertumbuhan C. gronovii (Willd.) yang melilit pada tanaman 
inang

Biji C. gronovii sangat kecil dengan diameter 0,5-1 mm, berwarna abu-

abu hingga coklat. Biasanya berukuran bulat tidak beraturan. Kulitnya 

sangat keras dan memiliki permukaan yang kasar. Beberapa biji kecil 

(ca. 2-4) dapat berada dalam satu kapsul buah tunggal.
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Gambar  2.  Biji Cuscuta gronovii (Willd.)

Setelah tumbuh secara vegetatif, C. gronovii menghasilkan kuntum 

bunga yang dapat berwarna putih, merah jambu, atau kekuningan. 

Pwerbungaan terdiri atas 6-18 bunga. Setiap bunga berwarna putih 

dengan panjang 2,2 hingga 4,2 mm. 5-merous, dengan kelopak dan 

corolla. Tabung corolla lebih pangan dari calyx.

Gambar 3. Bunga, buah dan batang Cuscuta gronovii (Foto: Peter M. 
Dsuik)

C. BIOEKOLOGI

Habitat C. gronovii adalah antropogenik (buatan manusia), padang 

rumput dan ladang, tepi sungai atau danau, semak belukar atau 

semak, margin lahan basah (tepi lahan basah).C. gronovii biasanya 

tumbuh dari Juli hingga Oktober di Missouri dan Conneticut. 

D. POTENSI SEBAGAI IAS

C. gronovii merupakan parasit yang dianggap sebagai hama tanaman 

berbahaya pada berbagai tanaman pertanian, termasuk cranberry. 

Hama ini dapat menurunkan hasil panen setidaknya 50% (Bewick et al. 
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1998) dan hingga 80% - 100% (Devlin and Deubert 1980). Hanya 

sebagian kecil dari populasi biji pada tanah dapat berkecambah dalam 

satu musim, tetapi biji ini dapat bertahan hidup hingga bertahun-tahun. 

Penelitian yang dimulai pada tahun 1997 di pertanian cranberry 

Massachussetts menunjukkan bahwa biji C. gronovii dapat tetap 

tumbuh setelah dikumpulkan dan disimpan selama 4 tahun. Oleh 

karena itu, lahan pertanian yang telah terinfestasi C. gronovii akan tetap 

terinfestasi hingga bertahun-tahun.

Gambar 3. Infestasi Cuscuta gronovii (Willd.) pada tanaman

Inang : Herbaceous,  Kentang,  Lada,  Seledr i  (Sumber:  

Permentan No.93/2011)

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Penyebaran alami (non-biotik): Spesies cuscuta tidak memiliki 

mekanisme penyebaran khusus dan pergerakan kemungkinan terjadi 

oleh air. Biji C. gronovii sulit untuk tersebar oleh angin atau hewan.

Praktik Pertanian: Agen penyebar biotik utama baik secara lokal 

maupun internasional, adalah manusia, melalui pertanian dan 

transportasi tanaman pertanian, ataupun transfer tanah pada alat 

pertanian.

Introduksi Tidak sengaja: pada tingkat lokal, mungkin terjadi 

pergerakan tidak sengaja sebagai hasil dari pengangkutan tanah atau 

pembuangan limbah kebun. 

Introduksi Internasional: Perdagangan tanaman: Tanaman ini dapat 

terbawa melalui Importasi komoditas Herbaceous, Kentang, Lada, 

Seledri.
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F. DAERAH SEBARAN

Eropa dan Amerika Utara(Sumber: Permentan No.93/2011)
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12. LEAFY SPURGE

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Euphorbia esula L.

Sinonim : E. gmelini (Steudel). E.intercedens. E.pseudovirgata. 

E.Virgata (Waldst&Kit), E.Zhigliensis (Schur). 

Galarhoeus esuls, Tithymalus esuls)

Nama Umum : Leafy spurge, Euphorbia, green spurge

Taksonomi :

- Ordo : Malpighiales

- Famili :  Euphorbiaceae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

Buah tanaman ini berbentuk kapsul, dengan 3 bilik, 1 biji per ruang. Biji 

berbentuk bulat telur berukuran 2,0-3,0 mm. Dasar pada biji datar, 

miring, dengan hilus biasanya tertutup oleh caruncle tulang rawan 

persisten. Caruncle keriput, mengkilap untuk kusam dan kering, 

orangeish untuk berwarna krem. 

Biji leafy spurge dilepaskan secara eksplosif dengan pemotongan dari 

kapsul biji, dan dapat diperkirakan hingga mencapai 4,6 m dari tunas 

induk dan memiliki akar hingga mencapai kedalaman 9 m. 

Batang spesies ini memiliki ciri: tegak, keras dan kayu dan jangkauan 

0,1-1,0 m di ketinggian. Perbungaan dengan warna kuning-hijau secara 

mencolok dapat menghasilkan rata-rata 140 biji per batang. Daunnya 

sangat bervariasi dalam bentuk,mulai dari luas linear-lanset untuk bulat 

telur. 

Sebagai tanaman dewasa, batang dan daun sering berubah dari biru-

hijau sampai coklat kemerahan, merah, atau kuning, baik selama 

panas, periode kering setelah produksi benih di tengah musim panas 

atau karena penuaan pada musim gugur.
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Gambar 1. Biji Euphorbia esula L.

Gambar   2. (a) batang bunga dan (b) bunga 

Euphorbia esula L.

C. BIOEKOLOGI

Spesies ini tergolong agresif, dapat mereproduksi dari biji dan dari 

berbagai tunas vegetatif bersama sistem akarnya yang luas secara 

vertikal dan horisontal. Bijinya disebarkan oleh semut, burung, hewan 

merumput, manusia, dan air. Perkecambahan bijinya dapat terjadi 

sepanjang musim tanam setiap kali kelembaban yang cukup tersedia, 

tetapi kondisi yang paling menguntungkan bagi perkecambahan 

terjadi pada awal musim semi.

Pengembangan vegetatif dan pemanjangan batang dari tanaman ini 
dapat terjadi dengan cepat karena suhu yang meningkat. 
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Pembengkakan batang puncak terinisiasi dari perbungaan, yang terjadi 
sekitar satu minggu setelah munculnya batang. Berbunga di 
perbungaan terminal berakhir antara akhir Juni dan awal Juli. 
Pengembangan benih dan pematangan terus selama sekitar satu bulan 
pasca berbunga. 

D. POTENSI SEBAGAI IAS

Spesies ini tumbuh lebih dari satu juta hektar lahan di Amerika Utara dan 

dapat menyebar lebih dahsyat lagi. Semua bagian dari spesies ini 

menghasilkan lateks susu yang dapat menyebabkan dermatitis pada 

manusia dan ternak serta dapat menyebabkan kematian pada ternak 

jika jumlah yang dikonsumsi tercukupi. Spesies ini mengurangi produksi 

hijauan dan habitat satwa liar, dan menyebabkan kerugian keuangan 

yang cukup besar untuk industri peternakan Kerugian langsung dan 

sekunder ekonomi dari spurge berdaun, karena produksi ternak hilang, 

untuk Dakota, Montana, dan Wyoming pada tahun 1994 diperkirakan 

mendekati $ 120.000.000 per tahun. Selain itu, estimasi kerugian 

nonpertanian (misalnya DAS dan lokasi rekreasi) dari spesies ini 

mencapai $ 10 juta per tahun atas wilayah empat negara yang sama.

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Inang spesies ini adalah Anemone canadensis (Canada anemone), 

Platanthera praeclara (western prairie fringed orchid), Rosa arkansana 

(prairie wild rose), dan dapat terbawa oleh alat angkut misal kontainer, 

mesin pertanian, tanah atau media pertumbuhan, kemasan kayu, kayu 

alutsista dan importasi beberapa komoditas.

F. DAERAH SEBARAN

Eropa : Kanada 

Amerika Utara : Amerika Serikat : North Dakota, South Dakota, 

Minnesota, Montana dan 

Nebraska

Amerika Selatan : Argentina

Asia : China, Iran
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13. JAPANESE KNOTWEED

A. NAMA SPESIES 

Nama Ilmiah : Polygonum cuspidatumSieb. & Zucc.

Synonyms : Fallopia japonica (Houtt.) Dcne.; Reynoutria japonica 

Houtt.; Polygonum zaccharini Small; Polygonum 

seiboldii Vriese; Polygonum reynoutria Makino; 

Pleuropterus cuspidatus (Sieb. & Zucc.) Mildenke; 

Pleuropterus zuccarinii (Small) Small

Nama Umum : Japanese knotweed

Taksonomi : 

- Ordo :  Polygonales

- Famili : Polygonaceae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

CIRI-CIRI MORFOLOGI:

Tanaman berupa semak belukar, tegak, herba tahunan dengan tinggi 

4-10 kaki, batang halus dan tebal, kokoh dan berongga. Sebagai 

anggota family Polygonaceae Japanese knotweed memiliki ciri 

khusus pada ocrea. Ocrea adalah selubung membran yang 

mengelilingi batang pada node. Pada Japanese knotweed, ocrea 

seringkali pendek atau hilang. Hanya lingkaran merah disekitar 

batang yang dapat terlihat pada tanaman yang lebih tua. Panjang 

daun 4-6 inci, memiliki margin halus, lebar, oval hingga agak setiga 

dengan bagian bawah terpotong dan ujung meruncing. Bunga kecil 

berwarna kehijauan hingga putih. Buah bersayap di tiga sisi. Biji 

segitiga, coklat gelap, mengkilap dan panjang 1/10 inci.

Penyebaran dengan biji, organ vegetatif, dan rimpang, dapat menyebar 
dalam jarak jauh dengan air sebagai kontaminan dalam kotoran, pada 
sol sepatu, atau stek dibuang dari kebun.

Knotweed merupakan dioecious, yang artinya terdapat pemisahan 

tanaman jantan dan betina.
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Gambar  1. Japanese knotweed yang menunjukkan bunga muda. Foto 
oleh Richard H. Shaw/CABI BIOSCIENCE

Gambar 2. Batang Japanese knotweed. Lingkaran merah pada node 
merupakan bagian ocreayang terlihat.

Gambar 3. Daun Japanee knotweed
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C. BIOEKOLOGI

Polygonum cuspidatum pada habitat aslinya dapat menyebar melalui 

biji dan secara vegetatif. Pada habitat terintroduksi penyebaran 

hanya melalui akar, potongan batang, saluran air dan oleh manusia. 

Polygonum cuspidatum membutuhkan lingkungan dengan cahaya 

yang tinggi dibanyak rentang ecoclimatic, dapat bertahan hidup pada 

kondisi yang ekstrim dengan kisaran pH 3,0-8,5 dan kemampuan 

untuk bertahan hidup pada logam berat dan polusi garam dan daerah 

dengan nitrogen yang rendah.

D. POTENSI SEBAGAI IAS

Polygonum cuspidatumadalah gulma yang sangat invasif meskipun 

penyebarannya tidak dominan melalui reproduksi seksual. Gulma ini 

termasuk dalam daftar gulma invasif dan merupakan salah satu dari 

100 spesies invasif terburuk yang diidentifikasi oleh IUCN. Gulma ini 

adalah kontaminan yang potensial pada tanah, dan memiliki 

kemampuan untuk mentolerir berbagai jenis tanah dan iklim sehingga 

memiliki potensi untuk menyebar lebih jauh. 

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Terbawa oleh:

- Alat angkut

- Perdagangan melalui barang kiriman

- Tanah, kerikil, air.

F. DAERAH SEBARAN

Eropa : Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Czech, 

Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Hongaria, Irlandia, 

Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, 

Netherlands, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, 

Rusia Selatan, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, 

Swedia, Switzerland, UK, Channel Island.

Asia : China, Taiwan, Jepang, Korea.

Amerika : Canada, USA.

Oceania : Australia, New Zealand



56

G. REFERENSI

1. CABI. 2015. Data sheet Invasive species compendium: Polygonum 

cuspidatum[Internet] [Diakses 2015 Juni 01]; Tersedia pada: 

http://www.cabi.org/isc/datasheet/21347 

2. Herbaceous Forbs. 2010. Japanese Knotweed [Internet] [Diakses 

2015 Juni 01]; Tersedia pada :http://www.nps.gov/pubs/ 

midatlantic/faja.htm  (diunduh 28 Juli 2015).

3. Purdue University.2007. Japanese Knotweed (Polygonum 

cuspidatum) [Internet] [Diakses 2015 Juni 01]; Tersedia pada: 

https://ag.purdue.edu/btny/weedscience/documents/

japaneseknotweed07.pdf.



57

14. KAHILI GINGER

A. INFORMASI UMUM

Nama Ilmiah : Hedychium gardnerianum Shepard ex Ker-Gawl

Sinonim : Hedychium glaucumRosc.,Hedychium glaucum 
Rosc.; Hedychium pallidium Regel;  Hedychium var. 
pallidium Regel

Nama Umum : Kahila garland-lily, kahili ginger, kopi (Cook Islands), 
wild ginger, garland flower, ginger lily, kahila garland-
lily, wild ginger, yellow ginger lily

Taksonomi :

– Ordo : Zingiberales

– Famili : Zingiberaceae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

Benih (seedlings)

Rhizome

Buah berisi biji yang dapat 

disebarkan oleh burung
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Buah matang berbentuk kapsul 

berwarna orange yang sering 

disebarkan oleh burung

Bunga dengan benang sari merah

Habitat Hedychiumgardnerianum

C. BIOEKOLOGI

Periode berbunga biasanya bulan Desember - Maret, periode buah 
bulan April –Agustus.Tanaman mati dan akan tumbuh pada sekat 
rimpang yang baru sebagai tunas baru. Perkembangbiakan secara 
vegetatif dengan rimpang, setiap ruas rimpang dapat menjadi tanaman 
baru walaupun tanpa tanaman utama.
H. gardnerianum juga menghasilkan biji berwarna merah berbentuk 
kapsul dan berdaging,  sangat menarik terhadap burung pemakan buah 
dan tikus, dan menghasilkan kelompok kutu baru, sehingga 
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H. Gardnerianum menjadi ancaman yang jauh lebih besar terhadap 
ekosistem tanaman asli dan hutan eksotis.
Berdasarkan penelitian jumlah biji per tonjolan berkisar 300-500 dan 
sependapat dengan temuan Byrne (1992) biji berkisar 20-600 
tergantung pada kondisi cahaya. Biji H. Gardnerianum tidak memiliki 
dormansi (Cordeiro,2001) hanya dapat bertahan di tanah dalam waktu 
yang singkat.
Aroma bunga dan kelopak mencolok dan staminodespetaloid 
menunjukkan penyerbukan serangga, sedangkan benang sari panjang 
diberikan dan gaya menunjukkan bahwa melayang serangga 
khususnya mungkin terlibat. Sisik sayap Lepido ptera telah ditemukan 
mengikuti stigma beberapa Hedychium spp. di habitat asli mereka dan 
ada kemungkinan bahwa kupu-kupu panjang berlidah mencari nektar 
yang dihasilkan oleh kelenjar yang menonjol di dasar gaya cenderung 
sikat stigma diikuti oleh-selanter dengan sayap mereka dan 
melaksanakan penyerbukan silang.
H. gardnerianum menyukai lingkungan yang lembab dan 
basah, fleksibel terhadap ekologi lingkungan dapat tumbuh di pohon 
garpu diatas tanah dan di batang pohon tumbuh epifit. Hidup di lahan 
basah dengan curah hujan tahunan 2000 – 500 mm, 
dengan  suhu tahunan 11°C - 17°C (Cadet, 1977). Pada ketinggian 
800- 2000 m di hutan asli basah dan daerah terganggu. Di Hawaii, 
populasi yang ditemukan di pulau-pulau antara permukaan laut dan 
1700 m (Smith , 1985) .

D. POTENSI SEBAGAI IAS

H. gardnerianum dilarang masuk sebagai gulma berbahaya di Selandia 
Baru dan merupakan spesies dilarangdi pintu masuk ke Selandia Baru 
dan Hawaii.
Perkembangbiakan vegetative dengan rimpang yang dapat tumbuh 
menjadi tunas hanya dengan potongan rimpang tanpa tanaman utama, 
toleransi lingkungan yang fleksibel, perkembangan generatf dengan biji 
dimana setiap kapsul/ tonjolan menghasilkan 300-500, dan bentuk 
serbuk sari yang panjang sanga tmemudahkan pertumbuhan
generative oleh kupu-kupu dengan wangi, warna, danbentuk yang 
menarik, dan sangat berbahaya terhadap ekosistem tanaman asli dan 
hutan eksotis.

Toleransi tinggi terhadap :

- Iklim tropik>18°C, curah hujan 1500 mm /tahun.
- Iklim temperate/mesothermal kisaran paling rendah> 0°C and < 

18°C paling tinggi> 18°C.
- Iklim hangat dan kering pada musim panas suhu> 10°C, Cold 

average temp. > 0°C, musim panas kering.
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Flooding/ other 

Natural disaster 

Garden waste disposal 

HorticultureIntentional 
release 

Interconnected waterways 

Internet sales 

Medicinal use 

Nursery trade 

Ornamental purposes 

Seed trade 

Banjir 

Bencana alam 

Pembuangan limbah kebun 

Ditanam untuk hortikultura 

Saluran air 

Penjualan internet 

Untuk bahan pengobatan 

Perdagangan tanaman hias 

Keperluan ornamen 

Perdagangan biji 

 
Cara Introduksi Pemasukan lewat 

Kebun Raya Untuk Kebun Raya 

Breeding/propagation Pengembangbiakan tanaman 

Cut flower trade Bunga Potong 

Digestion/excretion Pencernaan/kotoran hewan 

Disturbance Kerusakan alam 

Escape from Dibawa kedaerah baru 

Confinement/ garden escape Pembuatan taman 

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

F. DAERAH SEBAR

Asia : Bangladesh, Bhutan, India

Afrika : Mauritius, Reunion, Rodigrez 
Island, Afrika Selatan, Spanyol

Amerika Utara : Amerika Serikat (Hawaii)

Amerika Tengah dan Caribbean : Guadeloupe, Jamaika,  
Martinique

Eropa : Portugal (Azores,Madeira), 
Inggris

Oseania : Australia, Cook Islands, Fiji, 
French Polynesia, Micronesia, 
New Caledonia, Selandia Baru.
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15. SPIKED LOOSESTRIFE

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Lynthrum salicaria (L)

Sinonim : Lythrumsalicaria var. gracilior Turcz., Lythrum; 

Salicaria var. tomentosum (P. Mill.) DC.; Lythrum 

salicaria var. vulgare DC

Nama Umum : Purple loosestrife, rainbow weed, spiked loosestrife 

Taksonomi:

–Ordo : Myrtales

–Famili : Lythraceae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

Lythrum salicaria adalah berupa tanaman herba tahunan berkayu 

dengan tinggi 30-200 cm tergantung pada kondisi. Di daerah asalnya 

Amerika utara tanaman ini bisa mencapai tinggi 350 cm. Tanaman 

herba ini tumbuh tegak dengan batang berbentuk segi empat yang 

ditutupi rambut berbulu halus, beruas dan berwarna merah keunguan. 

Daunnya panjang bulat telur berbulu halus dengan ukuran 3-10 cm 

yang timbul dari setiap ruas batang (Thompson et al, 1987; Mat et al, 

1992). Batangnya tanpa cabang lateral, tetapi tanaman biasanya 

membentuk cabang dipertengahan hingga bagian bawah batang (Hegi, 

1925). Panjang dan jumlah cabang lateral bervariasi, bergantung 

kondisi lingkungan dan juga unsur hara tanah. Bunga berwarna ungu 

kemerahan berdiameter 10 – 20 mm dengan enam kelopak (kadang-

kadang lima) yang tumbuh dan berkerumun di sudut atas antara tangkai 

daun atau batang, penyerbukan dapat melaui serangga. Bunga, buah 

dan biji menghasilkan tampilan yang mencolok pada musim panas.  

Tanaman dewasa memiliki 30-50 batang yang timbul dari satu batang 

bawah dan dapat menghasilkan sekitar dua atau tiga juta biji per tahun.  

Buahnya menyerupai kapsul bentuk lonjong-bulat telur (3-4 mm) 

dengan dua katup. Biji sangat kecil, berdinding tipis dengan dua 

kotiledon dan tidak ada endosperm (Thompson et al, 1987). 

Penyebaran biji dapat melalui angin dan air.
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Gambar 1. Bunga L. salicaria.                 

Gambar 2. Tampak hamparan Lythrum salicaria 
mendominasi

Gambar 3. Tampak buah Lythrum salicaria yang 
menyerupai kapsul
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Gambar 4. Biji Lythrum salicaria

C. BIOEKOLOGI

Pada habitat aslinya di Eropa,L. salicaria memiliki berbagai ekologi 

luas, tetapi umumnya spesies pada situs basah. L. salicaria banyak 

dijumpai pada sungai, kolam ikan, pesisir (Hejny, 1960), kolam batu 

(Haeggström dan Skytén, 1987), lumpur (Toivonen dan Bäck, 1989), 

padang rumput, cekungan rawa, dan hutan. 

Di Amerika utara L. salicaria  adalah spesies yang sangat invasif 

pada lahan basah, termasuk vegetasi pesisir dari rawa-rawa air tawar 

dan saluran irigasi (Thompson et al, 1987)  dan menyebar sangat 

cepat setelah 140 tahun melalui introduksi yang dilakukan secara 

sengaja pada tahun 1800 sebagai tanaman hias dan obat. Ini adalah 

species yang sangat variabel dengan kemampuan untuk menempati 

berbagai habitat dan substrat dengan pengecualian tempat kering. 

Penyebarannya  dalam ekosistem didukung oleh produksi biji yang 

sangat tinggi, sistem akar yang kuat dan pertumbuhan yang cepat. Ini 

adalah spesies invasif/atau gulma berbahaya hampir semua negara 

bagian dan provinsi diKanada dan Amerika Serikat dimana 

merupakan ancaman yang serius bagi banyak lahan basah. Karena 

dapat membatasi jenis tanaman lahan basah asli, termasukbeberapa 

anggrek langkafederal, dan mengurangi habitat unggas air. 
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L. salicaria mereproduksi sebagian besar dengan biji, produksi benih 
tergantung  usia, ukuran dan kekuatan dari tanaman dan satu batang 
umumnya menghasilkan 900-1000 kapsul (Shamsi dan whitehead, 
1974a; Thompson et al,  1987). Dengan 83-130 biji per kapsul (Mal et al, 
1992). Viabilitas benih sangat tinggi  dibawah kondisi laboratorium, dan 
bahkan biji akan berkecambah  setelah penyimpanan beberapa tahun 
(Wangerin dan Schröter, 1937) Suhu optimum untuk perkecambahan 
adalah 15 – 20C dan substrat optimum untuk pertumbuhanL. salicaria 
adalah tanah lembab dari netral sampai sedikit pH asam (Shamsi dan 
Whitehead, 1977b). Thompson et al. (1987) menemukan tanaman yang 
tumbuh di berbegai tekstur tanah dan jenis di Amerika Utara, dari celah-
celah batu kerikil, pasir, tanah liat, tanah organik menunjukan 
kelembaban yang merupakan faktor yang paling penting untuk 
pertumbuhan dan reproduksi. 

D. POTENSI SEBAGAI IAS

L. salicaria mempunyai dampak kerugian ekonomi secara langsung 

yang disebabkan oleh berkurangnya tingkat stocking ternak dan 

pengurangan aliran air  dalam sistem irigasi. Lythrum salicaria dibawah 

kondisi yang menguntungkan mampu cepat membangun  dan 

mengganti  vegetasi asli dengan padat dan berdiri homogen yang 

mengurangi keanekaragaman hayati lokal, percobaan dilapang 

menunjukan dimana bibit ditanam dalam tanah kesuburan rendah di 

awal musim panas juga menunjukan L. salicaria menjadi pesaing yang 

lebih sukses.

C. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

- L. salicaria dinilai sebagai ramuan obat di Eropa, dan biji nya 

mungkin dibawa oleh imigran tahun 1800-an. 

- Dan ada kemungkinan juga dibawa masuk ke Amerika Utara oleh 

hortikulturis sebagai tanaman hias untuk taman dan dibudidayakan, 

dan juga diperjual belikan benih nya sebagai tanaman hias.                                                                           

Importasi yang dilakukan melaui post/mail. 

- Tanah, pasir, kerikil melalui sarana transportasi kapal.

- Pakaian, alas kaki, dan barang.

- Alat angkut misal kontainer. 

D. DAERAH SEBARAN

Asia : Afganistan, Cina, India, Iran, Irak, Israel, Jepang, 

Libanon, Pakistan, Turki, Taiwan
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Afrika : Aljazair, Etiopoa, Tunisia

Amerika Utara : Kanada, USA,

Amerika Selatan : Argentina

Eropa : Austria, Belarus, Bulgaria, Kroasia, Republik 

Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, 

Italia, Belanda, Polandia, Norway, Federasi Rusia, 

Swedia, Ukraina, Inggris

Oceania : Australia, Selandia

E. REFERENSI

1. Kementerian Pertanian. 2011. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

93/Permentan/OT.140/12/2011tentang Jenis Organisme 

Penganggu Tumbuhan Karantina.

2. CABI. 2015. Data sheet Invasive species compendium: L. salicaria 

[ In ternet ]  [D iakses 2015 Jun i  01] ;  Tersed ia  pada:  

www.cabi.org/isc/datasheet/31890
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16. FIRE TREE

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Morella faya (Ait.) Wilbur

Nama Umum : Candleberry myrtle, fayatree, Feuerbaum (German), 

fire tree (English), Firebush.

Taksonomi : 

- Ordo : Myricales

- Family : Myricaceae 

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

CIRI-CIRI MORFOLOGI:

Tipe Organisme: pohon, semak

Fire tree (pohon api) merupakan tanaman berbentuk semak atau pohon 

kecil yang biasanya tumbuh mencapai ketinggian 8 m. Di beberapa 

area, tanaman ini dilaporkan dapat tumbuh kira-kira mencapai 17 m (50 

kaki)  (Benton, 2002). Batang dan cabang tanaman fire tree dilapisi 

dengan rambut peltate kemerahan. Daun coriaceous (keras), 

oblanceolate , mempunyai panjang 4-11 cm, dan luas 1-2.5 cm dan 

mempunyai bintik kelenjar yang mencolok (PIER, 2002). Warna daun 

hijau gelap, mengkilap, halus, aromatik dan tumbuh selang-seling di 

sepanjang batang. Bunga biasanya bercabang, catkins (berbulu halus) 

terletak diantara daun. Bunga jantan mempunyai 4 stamen, membentuk 

cluster (berkelompok), terletak menggantung dekat ujung cabang. 

Bunga betina, juga membentuk kelompok kecil yang menggantung, 

terletak jauh dari ujung cabang.   Buah tanaman Fire tree (pohon api)  

ini berukuran kecil dan berwarna merah sampai ungu disaat matang 

(Benton, 2002). M.faya dipertimbangkan dioecious,tetapi tanaman 

jantan masih memproduksi beberapa buah dan tanaman betina 

membentuk beberapa bunga jantan (PIER, 2002).



Gambar 3. Morel la faya  menginvasi  semak belukar alami 
( P h o t o : F o r e s t  &  K i m  S t a r r  d a l a m  
http://www.issg.org/database/image.asp?ii=1526&ic=e)

Gambar 2. Bunga jantan (Photo: Forest & Kim Starr dalam 
http://www.issg.org/database/image.asp?ii=1526&ic=e)

Gambar 1. Buah Morella faya (Photo: Forest & Kim Starr dalam 
http://www.issg.org/database/image.asp?ii=1526&ic=e)
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C. BIOEKOLOGI

Tanaman Fire tree ini banyak terdapat di area pertanian, hutan alam, 

area pertanaman yang terganggu. Tanaman fire tree juga dapat 

beradaptasi di berbagai kisaran habitat yang luas dan berbagai tipe 

tanah. Tanaman Fire tree ini merupakan tanaman asli Azore, 

Madeira Island dan Canary Islands. Kemudian tanaman ini diketahui 

introduksi ke wilayah Continental USA, Hawai'i, Australia dan New 

Zealand, serta Chatham Islands, New Zealand.
Cara introduksi tanaman Fire tree ke lokasi yang baru :

1. Tanaman ini introduksi ke suatu wilayah baru dengan tujuan 
digunakan sebagai tanaman hias: Kemungkinan introduksi untuk 
tujuan dijadikan tanaman hias pada awal abad 18 oleh pendatang 
baru dari Eropa dan Asia (Seibold, 2000).

2. Tanaman ini introduksi ke suatu wilayah baru dengan tujuan 
digunakan sebagai tanaman obat-obatan : Kemungkinan introduksi 
untuk tujuan dijadikan tanaman obat-obatan pada awal abad 18 oleh 
pendatang baru dari Eropa dan Asia(Seibold, 2000).

Serangga Caloptilia sp.nr.schinella merupakan ngengat asli di wilayah 
Azores dan Pulau Madeira di bagian Timur Atlantik dimana inang alami 
adalah tanaman M. faya, serangga ini dilepas di HAWAII pada tahun 
1991 sebagai agen pengendali hayati potensial (Markin, 2002). 
Phyllonorycter myricae (Lepidoptera: Gracillariidae) juga diivestigasi 
sebagai pengendali agen hayati diInstitute of Pacific Islands Forestry 
laboratory, Volcano, Hawai'i.Botrytis cinerea merupakan pathogen 
tanaman fire tree dan dilaporkan menyebabkan busuk buah. Buah yang 
terinfeksi tidak menarik bagi burung, karena itu dapat mengurangi 
penyebaran tanaman fire tree(Seibold, 2000). 

Reproduksi

Fire tree bekembang biak dengan biji yang dihasilkan oleh buah 
(Benton, 1997). Biji yang dihasilkan dapat bertahan hidup pada tanah 
selama waktu yang panjang. M. faya dipertimbangkan dioecious,tetapi 
tanaman jantan masih memproduksi beberapa buah dan tanaman 
betina membentuk beberapa bunga jantan (PIER, 2002). Polinasi 
/penyerbukan dibantu oleh angin, dan babi liar juga memainkan peran 
di dalam penyebaran biji. Tanaman betina dewasa akan memproduksi 
lebih dari 400.000 buah per tahun. 

D. POTENSI SEBAGAI IAS

Morella faya disebut juga sebagai fire tree (pohon api), merupakan 
tanaman asli Azore, Pulau Madeira dan Pulau Canary. Tanaman ini 
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introduksi ke beberapa tempat termasuk Hawaii, New Zealand dan 
Australia. Pertumbuhan tanaman ini cepat, dan penyebarannya dibantu 
oleh burung pemakan buah, tanaman ini  mempunyai kemampuan 
untuk menjadi lebat/ rimbun dengan cepat dan memberi dampak negatif 
terhadap keberadaan species tanaman asli. (Walker andVitousek 
1991).
Tanaman Fire tree (Pohon Api) diketahui untuk beradaptasi dengan 
berbagai habitat dan jenis tanah. Di Hawaii, tanaman ini dilaporkan 
menyerang hutan basah dan membentuk kepadatan (menjadi 
rimbun/lebat), monotypic, dilaporkan menyebar luas di hutan sub-
montana kering (D'Antonio dan Mack, 2001). Hal ini terjadi pada tanah 
endapan abu vulkanik gunung berapi dan berbagai jenis hutan asli, 
paling banyak di lereng curam, di hutan musiman yang terdapat di 
pegunungan, padang rumput, dan pinggir jalan (Benton, 2002). Dalam 
Taman Nasional Gunung berapi di Hawaii, infestasi utama terjadi pada 
1250m. (Binggeli, 1997).
Tanaman Fire tree ini banyak terdapat di area pertanian, hutan alam, 
area pertanaman yang terganggu. Tanaman fire tree juga dapat 
beradaptasi di berbagai kisaran habitat yang luas dan berbagai type 
tanah. 
Fire tree bekembang biak dengan biji yang dihasilkan oleh buah 
(Benton, 1997). Biji yang dihasilkan dapat bertahan hidup pada tanah 
selama waktu yang panjang. M. faya dipertimbangkan dioecious, tetapi 
tanaman jantan masih memproduksi beberapa buah dan tanaman 
betina membentuk beberapa bunga jantan (PIER, 2002). Polinasi 
/penyerbukan dibantu oleh angin, dan babi liar juga memainkan peran 
di dalam penyebaran biji. M. faya mempunyai kemampuan invasi yang 
baik dengan karateristik sebagai berikut cara reproduksi, percepatan 
tumbuh, kemampuan untuk mengatur atmosfer nitrogen, mempounyai 
fekunditas yang tinggi dan dapat disebarkan oleh burung pemakan 
buah.
Spesies ini dinominasi sebagai salah satu dari 100 tanaman yang 
bersifat paling invasive di dunia. Disamping itu, daun  M. faya bersifat 
alleliopathic dan diketahui mencegah  Metrosideros polymorpha ('ohia) 
asli (Forest Starr, et.al, 2003.). 

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Buah yang dihasilkan dapat disebarkan oleh burung pemakan buah dan 
babi liar. (PIER, 2002) Selain itu, perbaikan lahan/industry lahan, untuk 
obat-obatan, dan tanaman hias dapat menjadi media pembawa jarak 
jauh.
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D. DAERAH SEBARAN 

Eropa : Spanyol, Portugal

Amerika Utara : Amerika Serikat

Ocenia : Australia, Selandia Baru

E. REFERENSI 

1. Kementerian Pertanian. 2011. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme 

Penganggu Tumbuhan Karantina. 

2. CABI. 2015. Data sheet Invasive species compendium: Morella faya  

[ In ternet ]  [D iakses 2015 Jun i  01] ;  Tersed ia  pada:  

www.cabi.org/isc/datasheet/35490

3. Global Invasive Species Database. 2006. Morella faya [Internet] 

[ D i a k s e s  2 0 1 5  J u n i  0 1 ] ;  T e r s e d i a  p a d a :  

http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=100. 

4. Starr, F., Starr, K.,dan Loope, L. 2003. Morella faya[Internet] [Diakses 

2 0 1 5  J u n i  0 1 ] ;  T e r s e d i a  p a d a :  

http://www.hear.org/starr/hiplants/reports/pdf/morella_faya.pdf
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17. PINUS PINASTER

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Pinus pinaster Soland., non Ait.

Sinonim : Pinus maritima, Pinus mesogeneensid

Nama Umum : pinus pinaster,cluster pine, maritime pine 

Taksonomi : 

- Ordo : 

- Family : Pinaceae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

P. pinaster adalah pohon yang relatif besar berukuran tinggi 20-40 m, 

dengan diameter rata-rata 35-40 cm. Tajuk pohon-pohon tua lebar dan 

datar dengan  batang yang lebih panjang. Pohon memiliki ukuran tinggi, 

batang silinder terbuka. Memiliki akar yang dalam dan akar sekunder 

berkembang dengan baik. Kulit tebal dan  pecah-pecah berwarna gelap 

merah kecoklatan. Duri seperti jarum, kaku tapitidak keras, 

sepasang,dengan warna hijau cerah.Bunga muncul antara akhir musim 

dingin dan pertengahan musim semi, bunga jantan biasanya berlimpah, 

berkumpul seperti cincin di bawah daun dengan penyerbukan serbuk 

sari di awal musim semi. Bunga betina terdapat di ujung meluas ke 

tunas berwarna merah kusam. Crone hampir sessile, sangat miring di 

dasar, sedikit melengkung bulat telur mengerucut, mengkilap coklat 

muda dengan sisik dengan garis melintang di tengah, kecil, prickle 

upcurved. Crone tua antara akhir musim panas dan musim gugur, 

bertahan  pada pohon selama beberapa tahun (CABI, 2014)
Pinus maritim (Pinus pinaster Aiton) memiliki morfologis yang mirip 
dengan spesies lain dari genus ini. Spesies menunjukkan dapat 
beradaptasi setelah kebakaran hutan: berbunga diawal (Di beberapa 
populasi cone dapat bertahan setelah 4 tahun sebagai benih), lalu 
muncul serotinous cone, dan kulit tebal. Dibandingkan dengan 
Mediterania pinus, pinus Maritim memiliki kerucut besar (panjang 8-22 
cm) biasanya dalam kelompok 2 atau 3, dan panjang jarum (10-25 cm). 
Perbedaan morfologi yang jelas ada antara populasi yang berbeda, 
mengakibatkan subdivisi dari spesies terbagi menjadi dua subspesies 
(Atlantica dan pinaster), dan ke beberapa ras geografis (Atlantica, 
mesogeensis, corteensis, maghrebiana, renoui, dll).
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Gambar 1. Bentuk pohon Pinus spine Aiston

Gambar 2. Pinus pinaster cones
http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=43

Gambar 3. Batang Pinus pinaster
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Gambar 4. Pinus pinaster tumbuh di bebatuan

C. BIOEKOLOGI

Pinus pinaster terutama pinus dari dataran rendah, dataran pantai, 

biasanya di tanah berpasir pasir pantai laut dan dataran,  Namun, di 

Maroko spesies ini meluas ke pegunungan pada ketinggian 2.000 m. 

Penanaman yang luas, misalnya di bukit pasir, selama berabad-abad 

telah membentuk spesies ini di daerah di mana hal itu mungkin tidak 

terjadi secara alami, tetapi kemudian beradaptasi. Membentuk hutan 

pinus tinggi.  Spesies ini adalah  sensitif, yang mungkin merupakan 

alasan mengapa hanya di ujung selatan kemudian naik ke pegunungan. 

Di Maroko itu adalah konstituen dari hutan konifer dicampur dengan 

Pinus nigra subsp. salzmannii, Abies pinsapo var. Marocana, Cedrus 

atlantica, dan Taxus baccata. Pohon angiosperma umum di tipe hutan 

ini Quercus Ilex dan pada ketinggian yang lebih tinggi tremula Populus.
P pinaster mentolerir tanah sangat dangkal dan bahkan kadang-kadang 
tumbuh di batu.
Spesies dapat ditemukan di lingkungn yang  berbeda dari laut sampai 
tingkat 2100 m dpl (Maroko);dan daerah dengan lebih dari 1400 mm 
curah hujan per tahun dan tidak ada musim kemarau, dan lebih dari 4 
bulan kering. Tanah kondisi bervariasi, terutama di tanah asam, tetapi 
juga di dasar tanah dan bahkan di berpasir dan kurang berpasir

D. POTENSI SEBAGAI IAS

Habitat asli P. pinaster biasanya di pasir atau tanah kurang berpasir di 
daerah pesisir (Weber, 2003). Henderson (2001) melaporkan invasi 
dikedua pegunungan dan dataran rendah fynbos di Afrika Selatan di 
mana merupakan spesies asing. Di daerah lain di dunia di mana ia telah 
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menjadi invasif, P. pinaster dikenal memasuki wilayah pesisir dune 
(Uruguay), di Banksia dan hutan Eucalyptus marginata (Australia), 
lereng padang rumput, tebing, dipotong-atas hutan, scrub dan 
shrublands (Selandia Baru), fynbos (Afrika Selatan) dan disturbed 
site(Chile) (CABI, 2014).
P. pinaster dianggap sangat invasif dulu dan kedepannya telah menjadi 
contoh di daerah yang menjadi masalah serius. Kemampuan 
reproduksi benih, penyebaran benih dan tingkat pertumbuhan yang 
cepat semua berkontribusi dalam kemampuannya untuk menyerang 
habitat asli, yang menyebabkan penurunan  dalam keragaman spesies 
asli. P. pinaster dilaporkan menjadi penjajah agresif di Chile, Uruguay, 
Australia, Selandia Baru dan Afrika Selatan. Binggeli (1999) 
menganggap ini sebagai tanaman yang sangat invasif, sementara 
Rejmánek (1995) dinilai sebagai salah satu dari lima pinus yang paling 
invasif. Richardson et al. (1994) menganggap P. pinaster menjadi pinus 
invasif paling luas di Afrika Selatan, dengan banyak penyebaran terjadi 
pada vegetasi yang terancam punah.

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

P. pinaster telah menjadi invasif di daerah yang digunakan secara luas 
untuk kehutanan, terutama Afrika Selatan, Selandia Baru dan Hawaii, 
USA. Karakteristik biologis seperti kemampuan  reproduksi yang tinggi, 
terbawa benih dan tingkat pertumbuhan yang cepat berkontribusi pada 
risiko invasi masuknya. P. pinaster.

F. DAERAH SEBARAN

Asia : Turkey

Afrika : Algeria Morroco, Afrika selatan, Tunisia

Amerika utara : USA, Hawai, North Carolina 

Amerika Selatan : Argentina, Chili, Uruguay

Eropa : Belgia, Prancis, Greece, Italy, Portugal, Rusia, 
Spanyol, UK, Yogoslavia

Oceania : Australia, New Zaeland

E. REFERENSI

1. Alia Ricardo & Martin Sonia Maritime Pine, 2003. Technical 

guidelines for Genetic Conservation and Use. Maritime Pine. Pinus 

Pinaster. [Diunduh 2015 Juli 28] 

2. Global Invasive Spesies Database. 2005. Pinus Pinastern(Tree). 

[ D i u n d u h  2 0 1 5  J u l i  2 8 ] ;  T e r s e d i a  p a d a :  

http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=43
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3. CABI. 2014. Data sheet Invasive spesies compendium: Pinus 

Pinaster (Maritime Pine). [Diunduh 2015 Juli 28]; Tersedia pada: 

http://www.cabi.org/isc/datasheet/41688

4. The IUCN Red List of Threathened Species. 2013. Pinus Pinaster. 

[ D i u n d u h  2 0 1 5  J u l i  2 8 ] ;  T e r s e d i a  p a d a :  

http://www.iucnredlist.org/details/42390/0
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18. HONEY MESQUITE 

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Prosopis glandulosaTorr.
Sinonim : Algarobia glandulosa Torr. (Cooper), Neltuma 

constricta (Sarg.) Britton & Rose, Neltuma glandulosa 
(Torr.) Britton & Rose, Neltuma neomexicana Britton, 
Prosopis chilensis var. glandulosa Torr. (Standl.), 
Prosopis glandulosa var. constricta Sarg., Prosopis 
glandulosa var. glandulosa Torr. (Cockerell), Prosopis 
glandulosa var. torreyana Benson, Prosopis juliflora 
var. glandulosa (Torr.) Cockerell, Prosopis juliflora var. 
torreyana L. D. Benson, Prosopis odorata Torr. & 
Frem.

Nama Umum : algaroba; mesquite; western honey mesquite

Taksonomi : 

- Ordo : Fabales

- Famili : Fabaceae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI
P. glandulosa merupakan tanaman asli dari Amerika Utara, berada di 
Meksiko utara dan Amerika  Serikat bagian selatan sepanjang pantai 
Pasifik ke Teluk Meksiko. P.glandulosa terdiri dari 2 varietas yaitu: P. 
glandulosa var. Torreyana merupakan tanaman asli bagian barat 
California, Nevada, dan Arizona, sedangkan varietas P.glandulosa var. 
glandulosa merupakan tanaman asli bagian timur Texas dan bagian 
utara-timur Meksiko. P.glandulosa merupakan gulma invasif di Australia 
dan Afrika Selatan, merupakan spesies umum daerah subtropik.

Gambar 1. Semak mengelilingi P. Glandulosa di samping perkebunan di 
Texas, AS
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Gambar 2. P. gandalusa sebagai tanaman peneduh di Texas, AS

Gambar 3. Bentuk biji P. glandulosa

C. BIOEKOLOGI

Biji P. glandulosa memiliki kulit yang keras dan sulit untuk dipisahkan 
dari biji sehingga sulit untuk penyerapan air untuk perkecambahan.  
Kulit biji semakin lama akan berkurang kerasnya sehingga semakin 
bertambah waktu benih dapat berkecambah tanpa perlakuan 
(Pasiecznik dan Felker, 1992). Benih yang baru dipanen dapat 
berkecambah 90%, karena kulit biji belum mengeras. 
Semua spesies Prosopis memiliki kemampuan bertahan di daerah 
yang memiliki curah hujan tahunan yang rendah/periode kering yang 
panjang. P. glandulosa umumnya berkecambah pada musim hujan agar 
bibit dapat bertahan pada musim kemarau .Keberadaan dua sistim dari 
akar, akar tap untuk mencapai air tanah dan alas dari permukaan akar 
lateral memanfaatkan curah hujan jarang sekali terjadi sehinggan 
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menempatkan spesies Prosopis masuk dalam kategori 
phreatophytes,tetapi ini menunjukkan berbagai karateristik mesophytic 
dan xerophytic yang tergantung pada ketersediaan air (mooney et al., 
1977)
Penentuan variasi fenologi adalah curah hujan dan suhu, hal ini telah 
terbukti mempengaruhi morfologi daun P. glandulosa di Meksiko dan 
Amerika serikat (Graham,1960). Suhu dan curah hujan juga 
mempengaruhi masa istirahat dari tunas dan ormansi pada populasi 
spesies Prosopis (Graham, 1960; Peacock dan Mc Millan, 1965; Lee 
dan Felker, 1992). Saat berbunga produksi kacang-kacangan terjadi di 
awal musim hujan untuk meningkatkan penyebaran air dan 
pembentukan bibit, saat musim kemarau biasanya konsumsi polong 
meningkat dan penyebaran benih dilakukan oleh binatang liar.

D. POTENSI SEBAGAI IAS

Adaptasi tinggi, toleransi terhadap iklim ekstrem tinggi, keragaman 
genetik tinggi, propagul dapat bertahan selama setahun,perintis di 
daerah terganggu, cepat bertumbuh. 

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Produksi Pakan hewan 
(Pakan ternak)

 

Sebagai pakan ternak 

Eksresi hewan liar
 

Kotoran hewan liar 
Bencana

 
Menyebar karena bencana 

Banjir

 

Benih tanaman menyebar akibat banjir 
Tanaman hutan

 

Penebangan tanaman hutan  
Penebangan untuk 
penambahan lahan

 

Bagian tanaman berpindah akibat perluasan 
lahan  

Sebagai hiasan Masuk ke wilayah baru untuk hiasan ruangan  
Penelitian Masuk ke wilayah baru untuk penelitian 

F. DAERAH SEBARAN

Negara Distribusi 
Asia  

Bahrain Ada  
India Ada 

Haryana Ada 
Indian punjab Ada 
Maharashtra Ada, sedikit 

Rajasthan Ada, sedikit 
Uttar pradesh Ada, sedikit 

Israel Ada, sedikit 
Jordan Ada, sedikit 
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Kuwait Ada 
Myanmar Ada, sedikit 
Pakistan Ada, sedikit 

Qatar Ada 
Saudi Arabia Ada, sedikit 

United Arab Emirates  
AFRICA 

 

Botswana Ada 
Cape verde Ada, sedikit 

Nambia Ada 
South Africa Ada, sedikit 

Sudan  
NORTH AMERICA 

 

Mexico Ada 
USA Ada 

Arizona Ada 
California Ada 
Colorado Ada 
Kansas Distribusi dibatasi 

Lousiana Distribusi dibatasi 
Nevada Ada 

New Mexico Ada 
Oklahoma Distribusi dibatasi 

Texas Ada 
Utah Distribusi dibatasi 

CENTRAL AMERICA AND 
CARIBBEAN 

 

Cuba Ada 
EUROPE Ada 

Spain Ada, sedikit 
OCEANIA 
Australia Ada 

Australia Northem Territori Ada 
New South Wales Ada 

Questland Ada 
South Australia Ada 

Western Australia Ada 

G. REFERENSI

1. Kementerian Pertanian. 2011. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Penganggu 

Tumbuhan Karantina. 

2. CABI. 2015. Data sheet Invasive species compendium: P. 

glandulosa[Internet] [Diakses 2015 Juni 01]; Tersedia pada: 

http://www.cabi.org/isc/datasheet/44439
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19. STRAWBERRY GUAVA 

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Psidium cattleianum Sabine

Sinonim : Psidium cattleianum var. littorale (O. Berg) Fosb., 
Psidium littorale Raddi, Guajava cattleyana (Sabine) 
Kuntze, Guajava obovata Kuntze, Psidium acre (Ten.), 
Psidium cattleianum var. cattleianum, Psidium 
cattleianum var. lucidum (Degener) Fosb., Psidium 
chinense, Psidium coriaceum Mart. ex Berg, Psidium 
coriaceum var. longipes Berg, Psidium indicum Boj., 
Psidium littorale Raddi, Psidium littorale var. 
coriaceum (Berg.) Kiaerskou, Psidium littorale var. 
littorale Bailey, Psidium littorale var. longipes (Berg.) 
Fosb., Psidium lucidum, Psidium obovatum Mart., 
Psidium sinense, Psidium variabile Berg.

Nama Umum : Cattley guava, Cherry guava, Chinese guava

Taksonomi : 

- Ordo : Myrtales

- Famili : Myrtaceae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

P. cattleianum merupakan spesies invasif yang mengancam habitat 

hutan dan tanaman, perkebunan, kehutanan, serta menginvasi padang 

rumput (CABI, 2014). Pada awal abad 19, tanaman ini diintroduksi ke 

Hawaii untuk dikonsumsi buahnya, selanjutnya strawberry guava di 

budidayakan. Saat ini,  tanaman strawberry guava sudah meluas di 

Hawaii dan sudah ditemukan diluar habitat aslinya, dan  dibeberapa 

wilayah tropis di dunia (Nancy Benton, 2009). Di Hawaii, P. cattleianum 

meluas di area hutan dan Taman Nasional, dimana tanaman ini 

mengancam species asli. Vitousek et al. (1987) melaporkan bahwa P. 

cattleianum dan Paspalum conjugatum telah mengeliminasi reproduksi 

Antidesma platyphyllum dan 7 spesies bunga langka lainnya yang 

tumbuh di area hutan di ketinggian yang lebih rendah dari Taman 

Nasional Haleakala (CABI, 2014).
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Gambar  1. Buah Psidium cattleianum (Photo: Forest and Kim Starr)

Tipe tanaman: pohon, semak

Tanaman ini berupa tanaman semak atau pohon dengan tinggi mencapai 8 
m. Cabang yang tua berwarna abu-abu sampai coklat kemerahan dengan 
kulit kayu yang mengelupas. Cabang yang muda bulat dan ditumbuhi 
bulu-bulu halus. Daun berbentuk lonjong sampai bulat telur,  panjang 8 cm 
(3 inci), opposite, sederhana, glaborous.  Bunga lebarnya  2.5 cm (1.2 
inci), tumbuh secara tunggal pada sela (axils) daun,  kelopak bunga putih 
dan mempunyai banyak benang sari berwarna putih dan kuning. Buah 
berbentuk bulat, diameter 3-6 cm (1,2-2,4), berwarna ungu-merah,  daging 
buah putih, biasanya rasanya manis pada saat matang dan menghasilkan 
biji.

Gambar  2.Bunga Psidium cattleianum (Photo: Forest & Kim Starr)

Gambar 3.Biji P. cattleianum(Photo : Frédéric Normand dalam CABI, 2014)
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C. BIOEKOLOGI

Tanaman ini dapat hidup, berkembang, dan mempunyai toleransi 

dalam berbagai kondisi lingkungan. Tanaman ini banyak ditemukan di 

wilayah hutan kering sampai lembab, wilayah beriklim tropis dan sub 

tropis. (Nancy Benton, 2009).
P. cattleianum memiliki kawasan ekologi yang luas berkaitan dengan 
suhu dan tanah, tetapi lebih menyukai iklim lembab dengan curah hujan 
minimal 1000 mm per tahun tanpa musim kemarau, dan tumbuh subur 
dengan baik pada kisaran curah hujan 1.500-7.000 mm per tahun. P. 
cattleianum merupakan spesies subtropis dan tidak toleran terhadap 
lingkungan yang sangat panas, tanaman ini   merupakan spesies 
Psidium yang paling tahan dingin. Di pegunungan wilayah tropis, 
ditemukan pada ketinggian antara 0 dan 1300 m dpl, namun ditemukan 
juga pada diketinggian 2300 m, seperti  di Antioquia, Kolombia 
(Missouri Botanical Garden 2007 dalam CABI, 2014).
P. cattleianum lebih menyukai tanah dengan pH yang rendah (asam) 
dan tidak sensitif terhadap struktur tanah. Tanaman ini dapat tumbuh 
pada tanah dangkal atau tidak subur, species ini juga dianggap sebagai 
spesies perintis pada aliran lava di Réunion. Namun  demikian, species 
ini membutuhkan tanah berdrainase baik .(CABI, 2014)
Menurut Mauremootoo et. al, 2010, perkembangan tanaman ini dapat 
ditemukan di daerah pertanian, pesisir, hutan alam, hutan tanaman, 
berbagai padang rumput, semak belukar, daerah perkotaan, dan lahan 
basah.
P. cattleianum ditemukan di kepulauan Polynesia dan Micronesia, 
species tersebut terintroduksi pada lahan yang diolah dan mengganggu 
ekosistem asli (Mauremootoo et.al, 2010).
Cara penyebaran: Biji dapat disebarkan dengan bantuan hewan 
mamalia (babi liar, rodensia, monyet) dan burung pemakan biji (CABI, 
2014). Biji juga dapat disebarkan dengan bantuan manusia yang 
membudidayakan tanaman ini untuk dikonsumsi langsung maupun 
diproduksi untuk juice, maupun selai.

Reproduksi

Tanaman ini dapat diperbanyak dengan menggunakan biji dan akar  
secara vegetatif. Buah dan biji yang dihasilkan tanaman ini dapat dapat 
disebarkan oleh burung dan mamalia. Jumlah biji yang dapat dihasilkan 
dalam 1 buah sebanyak 70 biji, namun umumnya hanya hanya 
menghasilkan beberapa biji (Mauremootoo et.al, 2010).

Manfaat 

Buah yang dihasilkan P. cattleianum biasanya dikonsumsi oleh 
masyarakat lokal yang  diproses dalam berbagai produk. Bagian 
tanaman tertentu dapat digunakan sebagai obat tradisional, sedangkan 
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daunnya berkhasiat sebagai antioksidan untuk mengobati penyakit 
yang disebabkan oleh bakteri gram negatif. Selain itu, juga 
mengandung flavonoid, saponin dan tannin serta minyak esensial b-
caryophyllene. Seluruh bagian tanaman merupakan sumber 
antioksidan. Buah dan daun juga dapat digunakan sebagai obat 
penyakit haemorrhage, diarrhoea dan colic.  Berbeda dengan P. 
guajava, buah P. cattleianum tidak banyak mengandung  vitamin C, 
yakni hanya 11-50 mg per 100 g. (CABI, 2014).

D. POTENSI SEBAGAI IAS

P. cattleianum merupakan gulma yang dapat menimbulkan ancaman 

besar bagi tumbuhan lain, yaitu dalam kemampuannya berkompetisi 

dengan tanaman lain untuk mengambil unsur hara dalam  tanah. 

Invasi tanaman asing seperti P. cattleianum merupakan ancaman 

yang paling serius terhadap pohon-pohon asli di hutan Seychelles 

(Fleischmann 1997, 1999, Fleischmann et al. 2006).

Tanaman ini  dapat mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna 
endemik langka di Hawaii. Sifat   invasif tanaman ini,  antara lain melalui 
kemampuannya dalam memproduksi bahan kimia beracun pada 
bagian daunnya sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman 
lainnya. (Nancy Benton,2009)

Menurut Bailey, et al (1976) Tanaman ini dapat menginvasi hutan, dan 
cenderung tumbuh di semak-semak belukar, mempunyai akar yang 
mampu berkompetisi dengan tanaman asli. Tanaman ini termasuk 
salah satu dari  100 peringkat spesies invasif di dunia yang ditetapkan 
oleh  Internasional Union for Conservation of Nature (IUCN).

Menurut Wagner et al (1990), sifat  invasif tanaman ini, yaitu  
mengandung  zat alelofatik terhadap tanaman lain, pertumbuhannya 
cepat,  keragaman genetik tinggi,  potensi reproduksinya tinggi,  dapat 
menyebar dengan cepat, mampu bertahan hidup, merupakan tanaman 
perintis di kawasan  yang baru dibuka, terbukti invasif terhadap 
tanaman diluar habitatnya, dan bereproduksi secara aseksual.

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Tanaman ini terbawa melalui :

- Lalu lintas perdagangan tanaman/bagian tanaman/bibit / benih 

tanaman, baik yang digunakan sebagai tanaman hias, maupun 

tanaman buah-buahan (CABI, 2015)

- Lalu lintas tanaman untuk tujuan landscape maupun koleksi di kebun 

raya dan perdagangan buah, (Mauremootoo et.al, 2010)
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F. DAERAH SEBARAN

Strawberry guava merupakan tanaman asli  Brazil. Introduksi ke 
Polynesia, The Mascarenes, Seychelles, Norfolk Island, dan Florida. 
(Mauremootoo Dr. J, et.al, 2010)

Asia : China, India, Japan, Malaysia, 
Philippines, Sri Lanka 

Afrika : Comoros, Gabon, Madagascar, 
Mauritius, Réunion, Seychelles, 
South Africa

Amerika Utara : Bermuda

Amerika Tengah dan Caribbean : Bahamas, Cuba, Guadeloupe, 
H o n d u r a s ,  J a m a i c a ,  
Martinique, Panama, Puerto 
Rico

Amerika Selatan : Brazil, Colombia, Uruguay, 
Venezuela

Eropa : France,Spain, UK

Oceania : Australia: Cook Islands, Fiji, 
French, Polynesia, Micronesia, 
Nauru, New Caledonia,

New Zealand : Norfolk Island, Palau, Pitcairn, 
Island Samoa
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20. FLORIDA/BRAZILIAN HOLLY

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Schinus terebinthifolius Raddi

Nama Umum : Baie rose (French), Brazilian holly (English), Brazilian 
pepper, Brazilian pepper tree (English), Christmas 
berry (English), copal (Spanish), encent (French), 
faux poivrier (French), Florida holly (English), Mexican 
pepper, naniohilo (Hawaiian), pimienta de Brasil 
(Puerto Rico), poivre du Brésil (French), poivre marron 
(French), poivre rose (French), poivrier d'Amérique 
(French), Rosapfeffer (German), warui (Fijian), 
wilelaiki (Hawaiian)

Taksonomi :

- Ordo : Myrtales

- Famili : Myrtaceae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

MORFOLOGI

Schinus terebinthifolius merupakan tanaman asli Argentina, Paraguay 
dan Brazil. Tanaman ini disinyalir sebagai pionir/pelopor tanaman 
pengganggu. Tanaman Schinus terebinthifolius berbentuk seperti 
semak atau pohon kecil, dengan tinggi 3-7 meter yang dapat tumbuh di 
berbagai jenis tanah dan menyukai lingkungan dengan paparan sinar 
matahari yang tidak terlalu panas.  Schinus terebinthifolius dapat 
menghambat spesies tanaman lain dan mencegah kolonisasi oleh 
fauna asli. Jika buah dimakan oleh burung dan hewan, maka memiliki 
'efek melumpuhkan' . Biji S. terebinthifolius disebarkan oleh burung dan 
mamalia dan mudah tersebar  dari lingkungan taman ke lingkungan 
pertanaman lainnya. Tanaman ini biasanya digunakan sebagai 
tanaman hias.

Gambar 1. Pohon S. terebinthifolius
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Gambar 2. Buah dan daun S. terebinthifoliusi(Foto: Sheldon 
Navie)

Gambar 3. Kulit dan bungaS. terebinthifolius(Foto: Sheldon 
Navie)

Bunga-bunga dihasilkan berwarna mencolok, malai bercabang, 
panjang 2-11cm, yang muncul dari axils daun dekat ujung batang. 
Bunga jantan dan betina terjadi pada batang. Bunga jantan, ovarium, 
atau pistillode, tidak berfungsi, dan bunga betina, steril. Pada pohon, 
produksi bunga berwarna merah, berdaging, bulat terang, sering 
disebut sebagai "buah", masing-masing dengan diameter 5-6mm dan 
berbiji tunggal (Ferriter 1997).

Gambar 4. Bunga jantan (kiri) dan betina (kanan) S. 
terebinthifolius (Foto: Sheldon Navie)
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C. BIOEKOLOGI

S. terebinthifolius terdapat di daerah sub-tropis antara garis lintang 15 ° 

dan 30 ° N dan S di berbagai negara (Hosking et al, 2003). 

Tanaman ini merupakan spesies pionir dan penyerang agresif 

lingkungan dataran rendah yang lembab (Smith, 1985). Tanaman ini 

umumnya ditemukan di beberapa area, seperti tanaman di pinggir 

jalan raya, kanal, lahan basah yang dikeringkan, dan lahan pertanian, 

tetapi juga di area pertanaman pinus, dan mangrove (Woodall, 1982; 

Cuda et al 2006). S. terebinthifolius lebih menyukai lingkungan yang 

teduh, dengan sinar matahari yang tidak terlalu panas, tumbuh di 

berbagai jenis tanah (Woodall, 1982; Larocha, 1994a), dan dikenal 

cukup toleran terhadap naungan, salinitas tinggi, banjir, dan 

kebakaran ((Ewel, 1979; Mytinger dan Williamson, 1987; Doren et al, 

1991) di Cuda et al, 2006).

Cara introduksi tanamanS. terebinthifoliuske lokasi yang baru:

1. lalu lintas perdagangan bibit tanaman;

2. lalu lintas perdagangan tanaman hias 

Sebaran geografis : 

Tanaman ini merupakan tanaman asli dari daerah Northeastern 
Argentina, Paraguay dan Brasil. Selanjutnya tanaan ini ber-introduksi 
ke wilayah Amerika Samoa, Australia, Bermuda, Kuba, Fiji, Guam, 
Hawaii, Israel, Johnson Atoll, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritius, 
Kaledonia Baru, Selandia Baru, Norfolf Island, Puerto Rico, La Réunion, 
Inggris (Amerika Serikat) dan Kepulauan Virgin (AS)

Biji S. terebinthifoliusdisebarkan oleh burung dan binatang (Ewel et al, 
1982 di Elfers, 2001). Di Amerika Serikat, hewan penyebar utama 
antara lain Robin Amerika (Turdus migratorius), racoons (Procyon lotor, 
dan opossum (Didelphus virginiana Morgan & Overholt, 2005).

Di wilayah Bermuda, benih S. terebinthifolius menyebar dengan 
bantuan Jalak Sturnus vulgaris, yang mengkonsumsi buah-buahan 
(Mark dan Lonsdale 2002).

Arus air: arus air juga merupakan sarana penting untuk penyebaran biji 
S. terebinthifolius(Donnelly & Walters, 2008).

D. POTENSI SEBAGAI IAS

S. terebinthifoliusmerupakan tanaman agresif, mengganggu dan 
menggantikan kehidupan vegetasi asli, sering membentuk monokultur 
padat yang mengurangi keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan 
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(Cuda et al, 2006; Donnelly & Walters, 2008; Ewe & Sternberg, 
2003).Tanaman ini diketahui telah menggantikan vegetasi asli di 
Florida, California, Hawaii, Bermuda, Bahama, dan Australia ((Randall 
2000; Hight et al, 2002;. Habeck et al 1994) di Cuda et al., 2006). 
Tanaman ini merupakan salah satu tanaman invasif yang paling luas 
dan bermasalah di Florida di mana tanaman ini telah memenuhi hampir 
280.000 ha semua ekosistem darat (Cuda et al, 2006). Tanaman ini 
tumbuh sebagai tanaman yang monospecific sehingga menimbulkan 
ancaman signifikan bagi  daerah rawa mangrove di Florida Everglades. 
Di Hawaii, S. terebinthifolius berdampak negatif beberapa spesies 
terancam dan hampir punah tanaman, termasuk silverword Haleakala 
(Argyroxiphium sandwicense macrocephalum), liliwai (Acaena exigua), 
dan pohon Mahoe (Alectryon Micrococcus) (Hight et al. 2002 di Cuda et 
al, 2006). Di Bermuda, tanaman ini menyerang rawa bakau (Mark dan 
Lonsdale 2002).S. terebinthifolius memiliki sifat alelopati yang 
membantu perpindahan spesies asli (Morgon & Overholt, 2005; 
Hargraves, 2008). 

S. terebinthifolius adalah mempunyai racun dan memberikan reaksi 
alergi pada kulit jika terjadi kontak tanaman (Florida Departemen 
Perlindungan Lingkungan). Buah-buahan yang rusak/hancur akan 
mengeluarkan aroma khas, konsentrasi aroma yang tinggi berpotensi 
menjadi penyebab masalah pernapasan. Resin yang sangat beracun 
ditemukan dalam kulit kayu, daun, dan buah-buahan (Lloyd et al, 1977). 
Tanaman ini mengandung fenol aktif alkenil, misalnya, urushiol, cardol, 
yang dapat menyebabkan dermatitis kontak dan peradangan pada 
individu yang sensitif (Lampe dan Fagerstrom tahun 1968, Tomlinson 
1980) di Cuda et al, 2006). Orang yang duduk di bawah pohon S. 
terebinthifolius menunjukkan gejala seperti flu, dan bersin, sinusitis, 
sakit dada dan sakit kepala akut (Morton 1969 1978 di Ferriter 1997). 
The AMA Handbook of Poisonous and Injurious Plants (Lampe and 
McCann 1985) melaporkan bahwa tripterpenes yang ditemukan dalam 
buah-buahan tanaman ini dapat menyebabkan iritasi pada 
tenggorokan, gastroenteritis, diare, dan muntah pada manusia (Cuda et 
al, 2006). Buah-buahan dicerna memiliki 'efek melumpuhkan' pada 
burung dan hewan pemakan rumput seperti kuda yang rentan bahkan 
dapat

C. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Penyebaran Alami (Non Biotik):

Air dan gravitasi merupakan agen penyebaran minor
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Vektor Transmisi (biotik):

Hewan adalah agen penyebar utama. Buah yang dimakan oleh burung, 

rakun, dan possum dapat menyebarkan bijinya. 

Introduksi secara sengaja: 

Penyebaran oleh manusia.

D. DAERAH SEBARAN

Asia : China, Israel, Jepang, Singapura

Afrika : Algeria, Angola, Botswana, 
Mes i r,  Kenya ,  maur i t i us ,  
Mayotte, Mozambik, Namibia, 
Reunion, Saint Helena, Afrika 
Selatan, Spanyol, Tanzania, 
Uganda

Amerika Utara : AS, Meksiko, Bermuda

Amerika Tengah dan Caribean : Bahamas, British Virgin Islands, 
Kuba, Republik Dominika, Haiti, 
Jamaika, Puerto Rico, United 
States Virgin Virgin Islands.

Amerika Selatan : Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, 
Paraguay, Uruguay

Eropa : Italia, Malta, Portugal, Spanyol

Ocenia : American Samoa, Australia, Fiji, 
French Polynesia,  Guam, 
Johnston Island, Marshal Island, 
Midway Island, New Caledonia, 
Selandia Baru, Norfolk Island, 
Samoa, US minor outlying 
Islands, vanuatu
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21. CONGRESS GRASS

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Parthenium hysterophorus L.

Sinonim : Parthenium lobatum Buckl.); (=Argyrochaeta 

bipinnatifida Cav.); (=Villanova binnatifida Ortega)

Nama Umum : parthenium weed, ragweed parthenium, Santa Maria 

feverfew, whitetop weed, congress grass

Taksonomi : 

- Ordo : Asterales

- Famili : Asteraceae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

CIRI-CIRI MORFOLOGI:

- P. hysterophorusmerupakan gulma tegak, bercabang banyak, 

dikenal dengan pertumbuhannya yang kuat, aromatik, gulma 

tahunan, tumbuhan perdu dengan akar tunggang yang dalam.

Gambar 1. Bagian tanaman secara keseluruhan dan bunga Parthenium 
hysterophorus L.    Foto oleh S.D. Sawant, CABI 2015.

- Gulma bereproduksi dengan benih, pada neotropical dapat tumbuh 

antara 30-90 cm (Lorenzi, 1982; Kissmann dan Groth, 1992), 

kadang-kadang  1.5 m atau bahkan 2.5 m pada situasi eksotis 

(Haseler, 1976;. Navie et al, 1996) atau tanah kaya unsur hara.

- Tanaman muda setelah berkecambah membentuk roset basal 

dengan panjang  lobed daun 8-20 cm lebar 4-8 cm.  Tahap roset 
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dapat bertahan untuk waktu yang cukup pada kondisi tidak 

menguntungkan, sebagai batang yang memanjang, kecil, batang 

beralur, daunsempit, menjadi berkayu seiring usia, daun dan batang 

ditutupi dengan trikoma (Kohli dan Rani, 1994).

- Bagian kepala bunga yaitu terminal dan axillary adalah pedunculate 

dan sedikit berbulu terdiri dari banyak kuntum membentuk capitula 

putih kecil dengan diameter 3-5 mm. Setiap kepala terdiri dari lima 

kuntum bunga kecil (ray florets) yang fertil(kadang-kadang enam, 

tujuh atau delapan) dan sekitar 40 kuntum bunga jantan (disk florets). 

Ribuan bunga terbentuk dalam cabang yang berkelompok. Benih 

(achenes) berwarna hitam, pipih, panjang sekitar 2 mm, spathulate 

appendages (sterile florets) di apex berfungsi sebagai kantung udara 

dan alat bantu penyebaran.

Gambar  2.  Bunga Parthenium hysterophorus L. Foto oleh Harry Evans, 
CABI Bioscience, CABI 2015

Gambar  3. Tahap roset. Foto oleh Harry Evans, CABI Bioscience, CABI 
2015
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Gambar 4. Gulma Parthenium: tahap berbunga dan menginfestasi 
tanaman disepanjang Sungai Gangga, India.  Foto oleh Harry 
Evans, CABI Bioscience, CABI 2015

C. BIOEKOLOGI

Gulma Parthenium di Australia umumnya berkecambah di musim 

semi dan awal musim panas. Gulma menghasilkan bunga dan biji 

sepanjang hidupnya dan kemudian mati di akhir musim gugur (Navie 

et al., 1996). Gulma dapat tumbuh setiap saat sepanjang tahun 

apabila tersedia kelembaban(Tamado, 2001; Taye, 2002). 1988).

Umur benih panjang dapat bertahan sampai 4-6 tahun (Navie et al., 
1996) dan Tamado et al. (2002) melaporkan bahwa viabilitas benih lebih 
besar dari 50% setelah 26 bulan berada dalam tanah. Potensi 
penumpukan benih dalam tanah besar (bank benih). Di tempat koleksi 
perkecambahan terjadi pada suhu rata-rata minimal  (10 °C) dan 
maksimum (25°C), serta pada  berbagai suhu secara fluktuasi (12/2 °C-
35/25 °C) dalam cahaya (Tamado et al., 2002). 

Perkecambahan benih dapat terjadi pada berbagai pH tanah (2,5-10) 
dan pH optimal 5,5-7,0 (Parsons dan Cuthbertson, 1992). 
Perkecambahan dapat ditingkatkan dengan paparan cahaya (Karlsson 
et al., 2008).

Gulma Parthenium berkecambah sepanjang tahun apabila tersedia 
kelembaban dan tingkat perkecambahan sangat tinggi. Fase berbunga 
dimulai 4 minggu setelah bibit muncul (Jayachandra, 1971)dan 
tanaman terus berbunga untuk waktu yang lama (6-8 bulan) ketika 
kondisi memungkinkan.

Tanaman yang muncul pertama selama (musim semi) hujan biasanya 
memiliki ukuran yang lebih besar dan mencapai umur lebih lama 
daripada yang diproduksi di musim panas. Kelembaban tanah menjadi 
faktor utama untuk umur dan waktu berbunga gulma. 
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Biomassa produksi tanaman meningkat dengan meningkatnya suhu 
(suhu optimum 33/22 °C) (Williams dan Groves, 1980). Siklus hidup 
bisa mencapai 335 hari sedangkan pada kondisi optimal mencapai 86 
hari. Studi terhadap fisiologis menunjukkan bahwa gulma parthenium 
memiliki aktivitas photorespiratory rendah (Patil dan Hedge, 1983).

D. POTENSI SEBAGAI IAS 

Parthenium hysterophorusmerupakan gulma tahunan dengan koloni 

agresif menganggu suatu tempat (sites). Gulma parthenium berasal 

dari Amerika Serikat bagian selatan, Meksiko, Amerika Tengah dan 

Selatan.  

Parthenium hysterophorusmasuk ke beberapa negara secara tidak 

sengaja dan telah menjadi gulma yang sangat serius dilahan 

pertanian dan ladang gembala di Australia, Asia, Afrika dan Pacific 

Islands. 

Gulma parthenium dapat tumbuh pada berbagai tipe tanah dan 

habitat.  Gulma dapat mempengaruhi produksi tanaman, hewan, 

manusia, kesehatan hewan dan biodiversitas. 
Memiliki beberapa karakteristik seperti adaptasi luas, tidak peka 
terhadap photo dan thermo, tahan kekeringan, daya saing tinggi, 
alelopati, kemampuan menghasilkan benih tinggi, umur benih panjang, 
ukuran biji kecil dan ringan sehingga mampu menempuh perjalanan 
jauh melalui angin, air, burung, kendaraan, mesin pertanian, lalulintas 
hewan,lalulintas barang, pasir, tanah, kompos dari area yang 
terinfestasi ke area bebas, memberikan kontribusi yang cepat untuk 
introduksi ke seluruh dunia, memotong lintas batas nasional dan 
hambatan iklim.

P. hysterophorusdapat menyebabkan alergi pada beberapa orang dan 
jika dikonsumsi oleh ternak dapat mencemari dagingnya.

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Terbawa oleh: 

- Baju

- Alas khaki

- Kargo

- Kontainer dan kemasan (bukan kayu)

- Kendaraan darat (traktor dll)

- Mesin pertanian

- Lalulintas benih
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- Lalulintas hewan

- Lalulintas makanan ternak

- Air

- Angin

- Pasir

- Tanah

- Kompos 

- Importasi komoditas berikut: Abelmoschus esculentus (okra), Allium 

cepa (onion), Anacardium occidentale (cashew nut),  Arachis 

hypogaea (groundnut), Carica papaya (papaw), Cicer arietinum 

(chickpea), Citrullus lanatus (watermelon), Citrus, Cocos nucifera 

(coconut), Coffea (coffee), Cucurbita (pumpkin), Daucus carota 

(carrot), Eleusine coracana (finger millet), Gossypium (cotton), 

Helianthus annuus (sunflower), Mangifera indica (mango), 

Momordica charantia (bitter gourd), Musa (banana), Oryza sativa 

(rice), pastures, Phaseolus (beans), Psidium guajava (guava), 

Saccharum officinarum (sugarcane), Sesamum indicum (sesame), 

Solanum lycopersicum (tomato), Solanum melongena (aubergine), 

Solanum tuberosum (potato), Sorghum bicolor (sorghum), Triticum 

aestivum (wheat), Zea mays (maize)(CABI, 2015)

F. DAERAH SEBARAN

Asia : Bangladesh, Bhutan, China, 

G u a n g d o n g ,  G u a n g x i ,  

Guizhou, Hunan, Yunnan, India, 

Israel, Japan, Republic of 

Korea,  Malaysia, Nepal, 

Oman, Pakistan, Sri Lanka, 

Taiwan, Vietnam, Yemen

Afrika : Comoros, Egypt, Eritrea, 

Ethiopia, Kenya, Madagascar, 

M a u r i t i u s ,  M a y o t t e ,  

M o z a m b i q u e ,  R é u n i o n ,  

Seychelles, Somalia, South 

Africa, Swaziland, Tanzania, 

Uganda, Zimbabwe

Amerika Utama : Bermuda, Mexico, USA
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Amerika Tengah dan Caribbean : Anguilla, Antigua and Barbuda, 

Aruba, Bahamas, Barbados, 

Belize, Cayman Islands, Costa 

R i c a ,  C u b a ,  C u r a ç a o ,  

Dominica, Dominican Republic, 

G r e n a d a ,  G u a d e l o u p e ,  

Guatemala, Haiti, Honduras, 

J a m a i c a ,  M a r t i n i q u e ,  

N e t h e r l a n d s  A n t i l l e s ,  

Nicaragua, Panama, Puerto 

Rico, Saint Kitts and Nevis, 

Saint Lucia, Saint Vincent and 

the Grenadines, Trinidad and 

Tobago, Turks and Caicos 

Islands, Virgin Islands, United 

States

South America : Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, 

Ecuador, French Guiana, 

Guyana, Paraguay, Peru, 

Suriname, Uruguay, Venezuela

Eropa : Belgium, Poland

Oseania : Australia, French Polynesia, 

New Caledonia, Papua New 

Guinea, Vanuatu

G. REFERENSI

1. Kementerian Pertanian. 2011. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme 

Penganggu Tumbuhan Karantina. 

2. CABI. 2015. Data sheet Invasive species compendium: Parthenium 

hysterophorus(Parthenium Weed). [Diunduh 2015 Juli 28]; Tersedia 

pada: http://www.cabi.org/isc/datasheet/45573.
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22. PRAXELIS 

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Praxelis clematidea (Griseb.) R.M. King & H. 

Robinson

Sinonim : Eupatorium catarium Veldk.); (=Eupatorium 

clematideum Griseb.)

Nama Umum : praxelis

Taksonomi : 

- Ordo : Asterales

- Famili : Asteraceae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

CIRI-CIRI MORFOLOGI:

- Tanaman herba tahunan tumbuh tegak dapat mencapai tinggi 1 

meter.  

- Tanaman diselimuti  rambut  coarse bersegmen.

- Cabang batang berbentuk bulat(silinder) danditutupi 

rambut panjang(hirsute).

- Daun tersusun berhadapan pada batang (tangkai) dengan 

panjang 3-20mm. The leaf blade (the expanded, usually 

flattened, part of a leaf or other plant structure) panjang 2.5-6cm 

dan lebar 1-4cm berbentuk bulat telur(ovate) sampai rhomboid 

dengan meruncing pada ujungnya (acute apices). Daun 

berambut (hirsute) khususnya pada bagian bawah dan bergerigi 

(coarsely dentate). Garis tepi setiap sisi sekitar 5-8 gerigi. 

Daun mengeluarkan bau busuk ketika hancur dan dapat dikenali 

dari aroma yang kuat, terdapat lebih dari 20 percabangan yang 

mendukung kepala bunga, memiliki 25-50 lilac atau floret. 

- Bunga kecil di bagian kepala (capitula) terdapat dalam kelompok 

padat di ujung cabang (in terminal corymbs or cymes).  Setiap 

kepala bunga (panjang 7-10 mm dan lebar 4.5 mm) terdapat 

cabang yang berambut (hirsutepedicel) dengan panjang 2-10 mm.  

bunga-bunga ini terdiri dari banyak (25-50) bunga kecil 

(tubularflorets) dikelilingi oleh sekitar 20 bracts berwarna hijau 

atau hijau kekuningan (involucre).  The elongated (lanceolate or 

linear) terkadang berwarna keunguan (acuminate or acuteapices), 
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tidak berambut atau memiliki beberapa close-lying hairs (glabrous 

to appressedstrigose). Bunga kecil (tubularflorets) berwarna 

keunguan, biru atau ungu dan terdiri dari empat atau lima petal 

yang tergabung ke dalam tabung kecil (tabung corolla) dengan 

panjang 3.5-4.8 mm.  Bunga muncul hampir selama musim panas 

dan gugur (Januari sampai Mei) namun beberapa bunga muncul 

melewati musim tersebut.

- Benih (achenes) berwarna hitam dengan panjang 2-3 mm dan 

diatasnya dengan cincin (pappus) dari 15-40 bristles (panjang 

3-4 mm).

Gambar 1. Infestasi Praxelis clematidea.    Foto oleh Trudy Baker, 
lucid central.

Gambar 2. Habit of Praxelis clematidea.    Foto oleh Trudy Baker, 
lucid central.
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Gambar 3. Habit of Praxelis clematidea.    Foto oleh Chris 
Gardiner, lucid central.

Gambar 4. Habit of Praxelis clematidea.    Foto oleh Chris Gardiner, 
lucid central.

Gambar 5. Batang berambut dan daun yang berpasangan.    Foto 
oleh Chris Gardiner, lucid central.
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Gambar  6. Daun bergerigi.  Foto oleh Trudy Baker, lucid central.

Gambar 7. Daun bergerigi dan kelompok kepala bunga. Foto oleh 
Chris Gardiner, lucid central.

Gambar 8. Kelompok kepala bunga.    Foto oleh Trudy Baker, lucid 
central.
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Gambar 9. Bunga tua dengan benih.   Foto oleh Trudy Baker, lucid 
central.

C. BIOEKOLOGI

Praxelis clematidea bereproduksi hanya dengan biji.

D. POTENSI SEBAGAI IAS

Tanaman berasal dari Amerika Selatan (i.e. southern Brazil, Bolivia, 

Peru, Paraguay and northern and central Argentina).

Praxelis(Praxelis clematidea) termasuk dalam Daftar Gulma 

Lingkungan yang diwaspadai dan termasuk kedalam daftar 28 

tanaman yang masuk dan mengancam keanekaragaman hayati dan 

memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan lingkungan di 

Australia.

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Terbawa oleh: 

- Pada jarak pendek biji tersebar oleh angin dan air

- Pada jarak jauh tersebar oleh kendaraan, hewan dan pakaian. 

- Praxelis clematidea dapat tersebar sebagai kontaminan bangunan, 

bahan lansekap dan kebun mulsa.
- Importasi komoditas berikut: Musa sp. (bananas), Saccharum 

officinarum (sugar cane), eucalypt woodlands

F. DAERAH SEBARAN

Coastal districts of Queensland, northern Queensland, particularly 
between Townsville and Mossman, Cape York Peninsula and a few 
locations in central (i.e. Gladstone, Yeppoon and Mackay) and south-
eastern (i.e. Childers and Gympie) Queensland.

Asia Timur dan Selatan ( Taiwan, Hong Kong and mainland China).
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23. DIDYMO

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Didymosphenia geminata (Lyngbye) M. Schmidt

Sinonim : Echinella geminata (Lyngbye, 1819), Gomphonema 

geminatum (Lyngbye) Agardh 1824

Nama Umum : didymo (English-New Zealand), rock snot (English-

New Zealand)

Taksonomi : 

- Ordo : Cymbellales

- Famili : Gomphonemataceae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

CIRI-CIRI MORFOLOGI:

D. geminate adalah suatu diatom, suatu jenis alga bersel tunggal. 

Penampakan makroskopik D. geminate dapat dibagi menjadi 4 tahap 

pertumbuhan dan penampakan koloni:

1. Pertumbuhan koloni awal – Saat sel diatom terhubung dengan 

suatu substrat berbatu (atau lainnya) dan mulai memproduksi 

tangkai, koloni muncul sebagai rumpun melingkar kecil yang 

berkisar antara 2 – 10 mm. Pertumbuhannya dapat dilihat secara 

kasat mata, dan berwarna kecoklatan (tan) cerah  hingga coklat. 

Rumpun tersebut lembut dan terasa seperti bola kapas ketika 

ditarik. Tidak berlendir atau licin. Tahap ini umumnya terjadi pada 

akhir musim dingin atau mengikuti periode aliran tinggi (high flow), 

tetapi dapat terjadi kapanpun dalam setahun, bergantung pada 

wilayahnya.

2. Ekspansi/perkembangan koloni –Saat koloni berkembang, mereka 

menyatu dan dapat menutupi susbtrat secara menyeluruh. Koloni 

menempel pada batang tanaman membentuk untaian seperti tali. 

Saat beberapa koloni bergabung dan produksi tangkai meningkat, 

rumpun menjadi lebih tebal. Koloni biasanya setebal 1 – 2 cm, tetapi 

mungkin juga lebih tebal. Cakupan di dasar sungai (streambed) 

mungkin tidak sempurna, atau substrat di transect dapat 

sepenuhnya tertutupi.

3. Proliferasi tangkai – pada saat aliran rendah atau pada kondisi 

pertumbuhan yang baik, koloni dapat membentuk kumpulan bunga. 
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Sel-sel memproduksi sejumlah besar tangkai (stalk) berkali-kali dari 

panjang sel mikroskopik. Saat tangkai memanjang, mereka 

membentuk untaian bertali dan berwarna putih. Beberapa laporan 

mengambarkan untaian tersebut serupa jaringan, fiberglass, kertas 

toilet, atau kulit domba.

4. Penuaan (senescenceI) koloni – Meskipun sel mati, tangkai akan 

bertahan pada substrat didasar sungai atau terdampar diatas 

wilayah aliran yang lebih basah. Tangka-tangkai tersebut dapat 

bertahan selama 2 bulan atau lebih. Tangkai dapat berubah warna 

karena memerangkap sedimen dan mongering. Sel mikroskopik 

mungkin tidak lagi hidup, atau ada, pada tangkai yang menua.

Gambar 1. Dinding Sel Silika (valve) dari D. geminate (Foto oleh Sarah 
A. Spaulding)

Gambar 2. Didymosphenia geminate (Foto: Dr. John Kinros, Napier 
University)
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Keterangan Gambar:

1. Pentil (valve) besar

2. Pangkal  pent i l  (headpole)  
melengkung (capitate)

3. Stigmata 2-5

4. Terdapat Apical porefield 

5. Distal raphe berbelok (deflected)

Katup besar dan kuat. Headpole 
s e c a r a  j e l a s  m e l e n g k u n g   
(capitates), sedangkan footpole bisa 
melengkung atau tidak. Jumlah 
s t i g m a t a  b e r v a r i a s i ,  t e t a p i  
bergantung pada ukuran pentil 
(valve). Porefield terdapat pada 
footpole. Sedangkan distal raphe 
dibelokkan pada bagian footpole, 
bukan membagi dua.

Gambar 3. Penampang
D. geminate

Gambar 4. Massa kering didymo di atas batas air. Akses pemancingan 
White Hole, White River, Arkansas, Juni 2005 (Foto: Erica 
Shellby, Departemen Kualitas Lingkungan Arkansas)

C. BIOEKOLOGI

D. geminate  ditemukan di sugai, aliran, dan danau air tawar. 
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D. POTENSI SEBAGAI IAS

Tidak seperti tumbuhan invasif akuatik lainnya, didymo tumbuh di dasar, 

baik air diam maupun mengalir. Didymo dapat dicirikan dengan 

perkembangan pertumbuhan/berbunga (bloom) seperti-keset (mat-

like) tebal, yang dapat bertahan selama berbulan-bulan, bahkan pada 

aliran/arus yang deras. Pada saat berbunga, lapisan didymo dapat 

menutupi keseluruhan permukaan sungai sepanjang stream bed, 

mengubah kondisi aliran air, dan menghambat kehidupan organisme 

lain yang hidup di bawah aliran, yang dapat mempengaruhi ikan forel 

(trout) dan ikan lainnya karena makanannya terbatas. 

D. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Kemungkinan introduksi dapat melalui perburuan/perikanan, 

pemancingan/olahraga/balapan, saluran air yang saling berhubungan, 

perdagangan pangan ataupakan segar, dan penelitian dengan media 

pembawanya berupa pakaian/alas kaki dan barang bawaan lainnya. 

(CABI, 2015)

Di Selandia Baru, D. geminate diindikasikan kemungkinan besar masuk 

ke Selandia Baru pada 2014 melalui bawang-bawang bawaan manusia, 

seperti alas kaki, peralatan memancing, kapal, dan lain-lain. (Kilroy, 

2004). 

D. DAERAH SEBARAN

Asia : Afganistan, Cina, India, Kazakhstan, Kyrgyztan, 

Mongolia, Pakistan, Turkey, Uzbekistan.

Afrika : Sierra Leone

Amerika Utara : Kanada, Greenland, Amerika Serikat, 

Amerika Selatan : Cile

Eropa : Pulau Faroe, Finlandia, Perancis, Jerman, 

Iceland, Irlandia, Italia, Norwegia, Polandia, 

Portugal, Federasi Rusia, Spanyol, Swedia, 

Inggris, Ukraina.

Oceania : Selandia Baru 
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24. CHESNUST BLIGHT

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, Cryphonectria 

parasitica, saat ini dikenal sebagai Endothia parasitica

Nama Umum : Chestnut Blight, Blight of Chestnut,

Taksonomi : 

- Ordo : Diaporthales

- Famili : Valsaceae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

Chestnut blight (hawar chestnut) merupakan penyakit tanaman yang 

disebabkan oleh jamur Cryphonectria parasitica.Pada batang chestnut 

Amerika yang rentan terkena hawar (blight), mencolok, stromata 

berwarna oranye-kuning, coklat-oranye, dengan diameter 0,75 – 3 mm 

dan tinggi 0,5-2,5 mm, dalam jumlah banyak, terditribus acak, dan 

terkadang berdekatan pada karat (canker) di bagian kulit yang halus. 

Pada bagian kulit yang kasar dari batang chestnut Amerika yang rentan 

terkena hawar, atau pada oak, stromata mungkin jarang muncul dan 

tidak mencolok. Stromata dapat ditemukan di bagian retakan atau 

celah, soliter atau kelompok linear kecil. Stromata sedikit atau sedang 

keluar melalui kulit, terdiri atas sel jamur dan inang dan mengandung 

conidiomata dan ascomata.

Conidiomata merupakan stuktur pertama pada stroma dan dikelilingi 

oleh pertumbuhan bebas hyphae atau prosenchyma. Ketika stroma 

awalnya menerobos melalui kulit periderm, sel stromatik menjadi lebih 

pendek dan lebih tebal, berkumpul secara rapat dan muncul sebagai 

jaringan pseudoparenchymous. Lapisan jaringan ini menutupi 

permukaan yang stroma yang terbuka dan leher dari perithecia yang 

terbentuk selanjutnya. Conidiomata locules biasanya besar, membelit, 

dan berdiameter 100 – 300 µm. conidiomata bercabang, membawa sel-

sel condiogenous yang berbeda yang berbentuk silindris, meruncing 

pada bagian puncak, terkadang dengan collarette.Conidia seperti kaca, 

aseptat, lonjong hingga silindris, 3 – 5  x1,2 µm, dan selama periode 

lembab keluar di sulur spora mucilaginous yang berwarna kekeuningan 

saat muda dan merah karang saat tua. Sulur mudah tersapu saat 

hujan. Beberapa stormata mengandung conidiomata  dan tidak 

mengandung ascomata; terutama biasanya pada strain hypovirulen C. 

parasitica, yang membentuk stromata sangat kecil pada chestnut.
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Gambar 1.C. parasitica 

Ascoma merupakan suatu subglobose perithecium, dengan diameter 
300-400 µm, yang biasanya membentuk stroma dibawah conidiomata, 
tetapi sesekali terbentuk pada stroma didalam atau di atas conidiomata. 
Perithecia berwarna putih atau coklat dengan leher hitam. Stromata 
berisi lebih dari 1 atau 60 perithecia (biasanya 15 hingga 30), yang 
tampak pada permukaan stroma ketika sejumlah papillae atau leher 
ostiolate hitam muncul. Asci (30-60 x 7-9 µm) adalah unitunicate, elips 
hingga subclavate dengan cincin apical bias. Ascospores (7-12 x 3-5.5 
µm) seperti kaca (hyaline), dua sel dengan septum median, elips atau 
oval, dengan amplop seperti gelatin. 

Gambar  2. Gejala Chesnut Blight. Foto oleh Gary J. Griffin (kiri) dan 
Andrew Kunca (kanan)
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Gambar 3. Metode Diagnosa. Cawan Petri mengandung 3 koloni spora-
tunggal putih (terinfeksi hypovirus atau hipovirulen) dari strain 
C. parasitica yang sama.

C. BIOEKOLOGI

Luka pada kulit, baik mekanis maupun biologi, merupakan infeksi 
utama dari C. parasitica dan karat (canker) sering terkait dengan 
potongan cabang mati pada batang. Sumber utama inoculum virulen 
adalah ascospores, yang diproduksi dalam jumlah bayak pada phon 
chestnut rentan-hawar, dan, dalam jumlah yang lebih sedikit pada 
pohon chestnut resistan-hawar dan oak. Ascospores disebar diudara 
dan telah terdeteksi pada jumlah besar sejauh 90-120 m dari sumber 
perithecial: dan dilepas setiap hari selama 168 hari. Ascospores 
dikeluarkan dari perithecia di stroma pada karat saat hujan, terutama 
pada musim gugur dan awal musim panas. Suhu optimal pada 20-27 C. 
jumlah reporduksi seksual pada populasi C. parasitica penting untuk 
keanekaragaman genetic pada populasi tersebut dan jumlah 
kecocokan vegetative jenis jamur, yang mempengaruhi penyebaran 
hypovirus terlibat dalam pengendalian hawar. Conidia yang lebih kecil 
dianggap lebih infektif disbanding ascopore dan terutama terbawa air 
dan serangga. Sulur conidia pada cirrhi, terbentuk pada musim basah 
pada suatu stroma dapat mengandung 100 juta conidia (Heald, 1926). 
Propagules, kemu gkinan fragmen conidia atau mycelial, telah 
dihubungkan dengan serangga Coleoptera dan Diptera (Russin et al., 
1984;Pakaluk and Anagnostakis, 1997), kutu (mites) (Wendt et al., 
1983; Nannelli et al., 1998), dan siput (slugs) (Turchetti and Chelazzi, 
1984). Sejumlah besar conidia juga didapat dari burung (Heald and 
Studhalter, 1914).
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D. POTENSI SEBAGAI IAS

Jamur mengkoloni jaringan kulit dengan pertumbuhan kipas miselial 

yang dapat ditemukan dibeberapa lapisan kulit; sel inang dibunuh 

setelah kolonisasi. Inang resistan, seperti chestnut Cina, diinfeksi 

dengan strain virulen. Dam inang chestnust yang rentan, diinfeksi 

dengan  strain hypovirulen (virulens yang lebih rendah), memiliki lebih 

sedikit kipas miselial. Strain hypovirulen C. parasitica dapat secara 

alami muncuk pada hawar (canker) da sering terinfeksi dengan suatu 

dsRNA (hypovirus). Kebanyakan hawar chestnut yang diakibatkan dari 

kolonisasi strain virulen berbentuk cekung, yang membunuh batang 

atau ranting dan seluruh dedaunan di atas karat. Inang resistan, 

terinfeksi strain virulen, atau chestnut rentan, terinfeksi strain 

hypovirulen, dapat memiliki karat yang tidak membunuh, bengkak, 

dangkal, atau karat bengkak dan kapalan. Stromata mengandung 

conidiomata dan/atau perithecia terdapat pada jumlah banyak di karat 

cekung tetapi biasanya jarang di karat bengkak. Karat cekung pada 

batang utama dapat membunuh seluruh pohon diatas tanah, biasanya 

dalam waktu 1 atau 2 tahun, tetapi tunas tunggull biasanya tumbuh 

setelah batang mati, kecualu cahaya matahari terlalu sedikit untuk 

mendorong pertumbuhan atau kerusakan tunas terlalu tinggi 

(Sivanesan and Holliday, 1981; Roane et al., 1986; Griffin et al., 1991).

Tidak ada pengobatan untuk chestnust blight. Sekali pathogen tersebut 
muncul di suatu area, dan sudah muncul di kebanyakan area, maka 
chestnut Amerika apapun akan berada pada risiko ekstrim. 

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Dapat terbawa melalui:

- udara, air, serangga, kutu (mites), siput (slugs), dan burung;

- pemasukan bagian tanamanchestnut yang terinfeksi.

F. DAERAH SEBARAN

Asia : Azerbaijan, Cina, Georgia, India, Iran, Jepang, 
Korea, Taiwan, Turki

Afrika : Tunisia

Amerika Utara : Kanada, Amerika Seikat, 

Eropa : Albania, Austria, Belgia, Bosnia-Hercegovina, 

Bulgaria, Kroasia, Republik Czech, Perancis, 
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jerman, Yunani, Hingaria, Italia, Masedonia, 

Belanda, Polandia, Portugal, Romania, Federasi 

Rusia, Serbia, Slovakia, Selovenia, Spanyol, Swiss, 

Inggris, Ukraina.

Oseania : Australua (Victoria)
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25. DUTCH ELM DISEASE

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. 1934, Ophiostoma 

novo-ulmi Brasier 1991

Sinonim : Ceratocystis ulmi (Buisman) C. Moreau 1952 
[ teleomorph] (Buisman) C. Moreau 1952, 
Ceratostomella ulmi Buisman 1932 [teleomorph] 
Buisman 1932, Graphium ulmi M.B. Schwartz 1922 
[anamorph] M.B. Schwartz 1922, Pesotum ulmi (M.B. 
Schwartz) J.L. Crane & Schokn. 1973 [anamorph] 
(M.B. Schwartz) J.L. Crane & Schokn. 1973

Nama Umum : Dutch Elm Disease

Taksonomi : 

- Ordo : Ophiostomatales

- Famili : Ophiostomataceae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

SpesiesOphiostoma menyebabkan tumbuhnya penyakit elm Belanda 

(Dutch elm disease) dan bereproduksi hanya di dalam elm. O. ulmi 

merupakan parasit, memakan jaringan hidup dari pohon elm, terkadang 

O. ulmi dapat menjadi saprofit, mendapatkan nutrisi dan jaringan elm 

yang telah mati. O. ulmi menyebabkan epidemik penyakit elm Belanda 

di Eropa dan Amerika Utara pada pertengahan 1900-an. Ophiostoma 

novo-ulmi, pathogen yang lebih agresif, menggantikan O. ulmi pada 

periode kedua pertengahan abad ke-20. Jamur ini menyebar dalam 

batang dan akar elm yang masih hidup terbawa secara pasif melalui 

spora dan pertumbuhan miselial koloni yang diawali dengan spora yang 

berkecambah di xylem.

Isolat dari O. Ulmi menunjukkan menunjukkan rumput berlilin halus dari 
striate aerial mycelium yang cukup halus dan sulit dibedakan ketika 
ditumbuhkan pada agar ekstrak malt Oxoid (MEA) selama 7 jam 
dikegelapan pada suhu 20 C dilanjutkan dengan 10 hari di siang hari. 
Zonasi diurnal biasanya lemah hingga sedang. Koloni berwarna putih 
krem hingga coklat-kuning terkadang dengan corak ungu atau coklat. 
Sektor berwarna atau tidak berwarna umum. Tingkat pertumbuhan 
untuk MEA pada 20 C bervariasi diantara 2,0 dan 3,1 mm/hari. Suhu 
optimum untuk pertumbuhan adalah 27,5 C hingga 30C; suhu maksimu 
adalah 35 C (Brasier, 1981).
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Gambar 1. Isolat dari O. ulmi (Foto olehLester E. Dickens)

Gambar 2. Isolat dari O. novo-ulmi (Foto olehMargaret Dick)

Hyphae bersekat (septate) dan berdiameter 1-6 µm. Aerial hyphae 
sering bersatu membentuk untaian. Mycelial conidia (sepertisporothrix) 
diproduksi berlimpah. Sporothrix conidiophores kebanyakan lateral, 
panjangnya 10 – 30 µm, conidia berbentuk dentikel pendek. Mycelial 
conidia (tidak bersekat, hyaline, bentuknya bervariasi dari ellipsoid 
hingga memanjang, biasanya meruncing dan sedikit melengkung,  4.5-
14 x 2-3 µm. Mycelial conidia sering berkumpul menjadi tetesan 
mucilaginous, bertunas dengan model seperti ragi (yeast).O. ulmi 
adalah heterotalik dengan 2 tipe kawin A dan B. (Shafer and Liming, 
1950). Ascoma hanya terbentuk pada kayu elm atau media yang 
mengandung kayu elm (Brasier, 1981). Dasar ascoma berbentuk 
bundar, hitam, dan lebar 100-150 µm. lehernya hitam, panjang 280-420 
µm dan dengan banyak ostiolar hyphae. Asci berdinding tipis, bundar ke 
oval. Ascopores berbentuk hyaline dan tidak bersekat, bebentuk seperti 
segmen jeruk, 4.5-6 x 1-1.5 µm dan berakumulasi sebagai tetesan 
spora (spore drop)mucilaginous berwarna putih-krem (Brasier, 1991).
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Gambar 3.O. ulmi (Foto olehBruce Watt)

Gambar 4. Pohon yang terkena Dutch Elm Disease.
Foto oleh Minnesota Department of Natural 
Resources (kiri) dan Scott Cameron, 
Advanced Forest Protection (kanan)
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Gambar 5. Batang pohon yang terkena Dutch 
Elm Disease. Foto oleh Fred Baker, 
Utah State University(atas) dan 
Bruce Watt  (bawah)

Gambar  6. Daun yang terkena Dutch Elm 
Disease. Foto oleh Minnesota 
Department of Natural Resources

C. BIOEKOLOGI

O. novo-ulmi mendiami xylem dan kulit pohon elm, terutama dalam dan 

sekitar galeri pembiakan (breeding galleries) dari scolytid beetle. 

Kondisi iklim pada galeri kumbang kulit penting untuk pertumbuhan O. 

novo-ulmi dalam kulit dan sporulasi berikutnya (tahap saprofitik). 

Kondisi iklim mikro terbaik untuk jamur pada bagian kulit yang cukup 

tebal, dimana kelembabannya paling tinggi dan cukup konstan. 
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D. POTENSI SEBAGAI IAS 

Patogen jamur yang menyebakan penyakit elm Belanda adalah contoh 

efek dramatis dari introduksi pathogen tunggal eksotis. Penyebaran O. 

ulmi antar benua dimungkinkan dengan perdagangan kayu dan 

produknya secara internasional. O. ulmi menyebabkan pandemic 

pertama penyakit elm Belanda dan termasuk pathogen pohon paling 

invasive yang dikenal. Penyebarannya yang luas hingga Eropa, Asia 

tengah dan barat, dan khususnya Amerika Utara sering digunakan 

sebagai contoh bahaya introduksi yang tidak disengaja. Asosiasinya 

yang dekat dengan bark beetles dari genus Scolytus dan Hylurgopinus 

memungkinkan penyebarannya ke area yang las dan integrasi ke suatu 

sistem pathogen-vektor-inang yang sepenuhnya berfungsi. 

Gambar  7. Bark Beettle, vektor pathogen dan galerinya(Foto oleh 
Margaret Dick)

Manusia juga membantu penyebaran O. ulmi lebih cepat dengan 
transportasi kayu (timber) dan kayu bakar yang terinfeksi ke jarak yang 
jauh dan /atau menghilangkan penghalang seperti area bebas pohon 
elm. Selama masa aktifnya (1910-1940), O. ulmi mematikan setidaknya 
10% populasi Elm Eropa dan menyebabkan kerugian yang lebih tinggi 
pada spesies Elm Amerika (Brasier, 2001). Akan tetapi, saat ini O. ulmi 
menjadi kurang penting jika dibandingkan dengan O. novo-ulmi, yang 
menunjukkan virulens lebih tinggi, kolonisasi kulit pohon lebih tinggi dan 
tingkat pertumbuhan pada suhu yang lebih rendahnya lebih tinggi.
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E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Vektor Media Pembawa : Kendaraan darat (truk, kapal, pesawat, 
kereta), jarak jauh

Perdagangan tanaman : 

Media penumbuh tanaman Spora Tidak Ya 
Biasanya 
tidak terlihat  

Daun  Spora Ya  
Biasanya 
tidak terlihat 

Akar Hyphae; spora Ya 

 

Biasanya 
tidak terlihat 

Benih,  Micropropagated 
plants

 

Hyphae; spora Ya 

 

Biasanya 
tidak terlihat 

Batang (diatas tanah), 
tunas, bongkol, ranting 

Fruiting 
bodies; 
hyphae; spora 

Ya 

 

Biasanya 
tidak terlihat 

Kayu 
Fruiting 
bodies; 
hyphae; spora 

Ya Ya 
Biasanya 
tidak terlihat 

Bagian Tanaman yang 
dapat membawa hama 

dalam 
pedagangan/tranposrtasi 

Tahapan hama

 

Muncul 
dari 

dalam 

Muncul 
dari luar

Visibiltas 
hama atau 

gejala 

Kulit  
Fruiting 
bodies; 
hyphae; spora 

Ya Ya 
Biasanya 
tidak terlihat 

Bagian tanaman yang tidak diketahui dapat membawa hama 
melalui perdagangan dan transportasi: Umbi lapis, umbi batang 
(tuber), umbi kormus (corms), rimpang, bunga, inflorescences, cones, 
calyx, buah (termasuk polong), bagian generative (true seed) termasuk 
biji-bijian serealia (grain).

Kemasan Kayu:
Kemasan kayu yang kemungkinan membawa hama melalui 
perdagangan dan transportasi: bahan kemasan kayu padat dengan 
kulit dari pohon Elm (Ulmus spp.).
Kemasan kayu yang tidak diketahui dapat membawa hama melalui 
perdagangan dan transportasi: bahan kemasan kayu longgar, bukan 
kayu, kayu yang diproses atau diberi perlakuan, bahan kemasan kayu 
padat tanpa kulit.
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Vektor dan Inang Intermediate: 

Vektor Referensi Kelompok 
Hylurgopinus rufipes

 

Stipes et al. 1981 Serangga 
Scolytus multistriatus

 

Stipes et al. 1981 Serangga 
Scolytus pygmaeus

 

Stipes et al. 1981 Serangga 
Scolytus scolytus

 

Stipes et al. 1981 Serangga 
Scolytus triarmatus Stipes et al. 1981 Serangga 

F. DAERAH SEBARAN

Asia : Armenia, Azerbaijan, Georgia, India, Iran, jepang, 
Tajikistan, Turki, Uzbekistan.

Afrika : Tunisia

Amerika Utara : Kanada, Amerika Serikat, 

Eropa :  Albania, Austria, Belarus, Belgia, Bulgaria, Republik 
Chezch, Czechoslovakia, Denmark, Estonia, 
Finland, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, 
Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, 
Moldova, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, 
Romania, Federasi Rusia, Serbia, Slovakia, 
Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris, Ukraina, 
Yugoslavia

Oseania : Selandia Baru

G. REFERENSI

1. Kementerian Pertanian. 2011. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme 
Penganggu Tumbuhan Karantina. 

2. APS. 2015. Dutch Elm Disease. [Diunduh 2015 Juli 28]; Tersedia 
pada: http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/fungi/

ascomycetes/Pages/DutchElm.aspx 

3. CABI. 2015. Data sheet Invasive species compendium: Ophiostoma 
u l m i .  [ D i u n d u h  2 0 1 5  J u l i  2 8 ] ;  Te r s e d i a  p a d a :  
http://www.cabi.org/isc/datasheet/12165

4. F o r e s t r y  I m a g e s .  2 0 1 1 .  D u t c h  E l m  D i s e a s e  
http://www.forestryimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=643

5. Ontario's Invading Species Awareness Program.  2015. Dutch Elm 
Disease. http://www.invadingspecies.com/invaders/pathogens/dutch-
elm-disease/

6. PaDIL. 2015. Dutch Elm Disease. [Diunduh 2015 Juli 28]; Tersedia 
p a d a :  h t t p : / / w w w . p a d i l . g o v . a u / p e s t s - a n d -
diseases/pest/main/136624



121

26. COMMON WASP

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758)

Sinonim : Dolichovespula vulgaris, Paravespa vulgaris, 

Paravespula vulgaris, Vespa vulgaris

Nama Umum : common wasp; common yellowjacket; wasp, English

Taksonomi : 

- Ordo : Hymenoptera

- Famili : Vespidae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

Tawon (Vespa Vulgarisi) merupakan serangga umum dan sangat 

ditakuti oleh kebanyakan orang. Tawon ini berukuran besar dengan 

bagian “pinggang' yang jelas antara toraks dan perut (abdomen). 

Warnanya kuning cerah dengan garis hitam sepanjang tubuhnya, dua 

pasang sayap dan antena yang cukup panjang serta kuat. Bisa terletak 

di ujung perut. Ratu (betina reproduktif) lebih besar ukurannya dari 

pekerja (betina non-repoduktif).Spesies ini dapat dikenali dari pita hitam 

yang cukup lebar (lebarnya setidaknya 2x diameter ocellar tengah) 

anatara korona dan sinus ocular. Terdapat titik kuning dengan bentuk 

yang tidak beraturan dan hanya dipisahkan sedikit dari apical fascia. 

Panjang sayap depan 8-10.5 mm (pekerja), 12,5-14 mm (♀ ♀ ), 
11.5–13.5 mm (♂♂ ). Clypeus dari betina biasanya dengan tanda 
tengah hitam memanjang hingga margin punggung dan melebar di 
bagian perut (jarang dengan dua titik terpisah dari tanda tersebut), 
tanda pada pekerja biasanya (untuk ratu terkadang) juga terhubung ke 
ventral margin; clypeus jantan dengan tanda vertikal memanjang yang 
biasanya terputus sekali atau beberapa kali, pada kasus ekstrim 
membentuk garis penuh yang mencapai baik margin dorsal maupun 
ventral, atau tanda berkurang menjadi dua titik.

Tanda subantennal hitam terkadang dengan titik-titik kuning tertutup 
pada betina; titik-titik atau ermaginasi dorsal dalam selalu muncul pada 
jantan. Pita postokular kuning terputus, tiba-tiba menyempit atau 
dengan titik hitam tertutup dekat bagian tengah, menyambung, pada 
jantan. Batang (scape) hitam, pada jantan dengan tanda kuning di 
bagian depan. Lobus pronotal dan propodeum pekerja dengan titik-titik 
kuning kecil. 
Tanda-tanda pembeda pada pekerja termasuk suatu tanda hitam 
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dibelakang mata pada samping kepala; Tanda di muka berbentuk 
seperti jangkar atau belati; pita pronotal kuning yang hampir parallel; 
titik-titik hitam dan cincin pada abdomen, yang biasanya menyatu. 
Jantan hanya dapat dibedakan dengan memeriksa aedeagus (bagian 
kelamin) di bawah mikroskop.

Gambar  1. Larva Common Wasp (Foto: P. Morris/www.ardea.com)

Gambar 2. Larva common wasp berpupa (Foto: Paulo De Oliveira)

Gambar 3. Karaterikstik tanda di bagian muka V. vulgaris (Foto: Timothy 
Evison) 
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Gambar 4. V. vulgarispekerja jantan dan betina (Foto: Josef Dvorak)

Gambar  5. V. vulgaris pekerja tampak depan (Foto oleh Surrey Reigate)

Gambar 6.V. vulgaris pekerja tampak atas (Foto oleh Surrey Reigate)
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Gambar  7. V. vulgaris pekerja tampak samping (Foto oleh Surrey 
Reigate)

Gambar 8. V.vulgaris jantan tampak depan (Foto oleh 
Surrey Reigate)

Gambar  9. V.vulgaris jantan tampak atas (Foto oleh Surrey 
Reigate)
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Gambar 10.V. vulgaris jantan tampak samping (Foto oleh Surrey Reigate)

Gambar 11. Ratu V. vulgaris tampak depan (Foto oleh 
Surrey Reigate)

Gambar 12. Ratu V. vulgaris tampak depan (Foto oleh Surrey Reigate)
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Gambar 13. Ratu V. vulgaris tampak depan (Foto oleh Surrey Reigate)

Gambar 14. Bagian Kepala V. vulgaris Ratutampak depan: occipital 
carina berlanjut hingga dasar mandible (Foto oleh Surrey 
Reigate)

Gambar 15. Variasi Pola Metasoma V. vulgaris(Foto oleh Surrey 
Reigate)
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C. BIOEKOLOGI

Koloni tahunan diawali oleh satu ratu pada musim semi. Koloni 

berkembang sepanjang musim dan kemudian menghasilkan tahap-

tahap seksual pada musim gugur, sebelum koloni rusak. Pada setiap sel 

dari sarang baru, ratu meletakkan satu telur, yang menetas menjadi 

larva dalam waktu 5-8 hari. Setelah 5 moults sekitar lebih dari 90 hari 

(panjang waktu yang dihabiskan setiap tahap ditentukan oleh kondisi 

lingkungan), setiap larva memintal bungkus sutra menutupi sel dan 

menjadi kepompong. Setelah sekitar 80 hari pekerja dewasa tawon 

muncul. Tawon biasanya membentuk koloni besar di bawah tanah, 

tetapi terkadang sarang dapat djuga dibuat di dinding lubang, pohon 

berlobang dan loteng. Ratu-ratu muncul dari hibernasi setelah musim 

Gambar 16. Bagian Kepala Pekerja (Foto oleh Surrey Reigate)

Gambar 17. Sengat V. vulgaris  (Foto oleh Surrey Reigate)
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semi dan mereka mencari lokasi yang cocok untuk memulai koloni. Ratu 

kemudian mulai membangun sarang dengan mengunyah bubuk kayu, 

yang mengerig untuk membuat senyawa seperti kertas. Beberapa terlu 

diletakkan, yang kemudian berkembang menjadi pekerja non-

reproduktif. Pekerja-pekerja tersebut akan mengambil alih perawatan 

sarang dan ratu akan fokus hanya untuk meletakkan telur. Pada akhir 

musim gugur, sejumlah telur berkembang menjadi ratu dan pejantan 

baru yang kemudian meninggalkan sarang untuk kawin. Ratu mencari 

tempat yang cocok untuk berhibernasi dan pejantan dan koloni 

sebelumnya (termasuk ratu sebelumnya) mati.

D. POTENSI SEBAGAI IAS 

Di hutan, tawon dapat memangsa sejumlah besar serangga asli dan 

mengkonsumsi sebagian besar nektar sehingga merebut sumber 

pangan potensial dari spesies asli serta mengganggu rantai pangan 

alami dan siklus ekosistem di hutan tersebut. Tawon dapat merusak 

atau memberikan pengaruh serius terhadap 10% sarang lebang di 

pertenakan lebah New Zealand dan menyebabkan kerugian finansial 

signifikan. Tawon juga dapat mengurangi produksi madu dengan 

mengurangi suplai nektar dan menyebabkan lebah madu berdiam di 

sarang untuk menyimpan energi dan melindungi sarang dari serangan 

tawon. (Landcare Research, 2007).

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Ratu tawon bersembunyi di barang-barang manusia dan terbawa 

secara tidak sengaja.Tawon dapat pula tersebar secara alami karena 

ratu tawon dapat terbang antara 30-70 km per tahun.
Melalui Inang: Apis melifera

F. DAERAH SEBARAN

Asia : Cina, India, Iran,Israel, Jepang, Kazakhtan, Korea, 
DPR, Republik Korea, Kyrgyztan, Mongolia, Turki

Afrika : Saint Helena

Amerika Utara : Kanada, Amerika Serikat

Eropa : Austria, Belgia, Czechoslovakia, Former USSR, 
Jerman, Iceland, Irlandia, Belanda, Polandia, 
Romania, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris.

Oseania : Australia, Selandia Baru
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27. CYPRESS APHID

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Cinara cupressi sensu lato; Cinara sabinae; Lachnus 

sabinae Gillette and Palmer, 1924; Neochmosis 

cupressi; Lachnus cupressi Buckton, 1881; Lachnus 

juniperinus Mordwilko, 1895; Cinara canadensis 

Hottes and Bradley, 1953; Cinara cupressivora 

Watson and Voegtlin, 1999

Nama Umum : Cypress aphid

Taksonomi : 

- Ordo : Hemiptera

- Famili : Aphididae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

CIRI-CIRI MORFOLOGI:

Cinara cupressi merupakan kutu daun yang berwarna abu-abu 

kecoklatan tertutup rambut panjang, ramping, termasuk rambut di 

siphunculi kerucut. Mereka berbeda dari kebanyakan spesies lain dari 

Cinara yaitu memiliki segmen kedua dari tarsus belakang lebih pendek 

dari lebar basal tersebut; banyak rambut pada pelat subgenital; rhinaria 

utama pada antena yang tidak memiliki rim sclerotized; dan hanya tiga 

rambut hadir di ujung terminalis prosesus. Karakteristik ini 

menempatkan mereka dalam subgenus Cupressobium (Eastop, 1972; 

Blackman dan Eastop, 1994).C. cupressi dibedakan dari anggota lain 

dari subgenus, Cupressobium dengan memiliki sedikit atau tidak ada 

pigmen di tengah tibia belakang dan kehadiran tidak lebih dari 4-8 setae 

pada dasar segmen antennal VI, terbatasnya setengah basal (Watson 

et al., 1999).

Perbedaan populasi atau taksa di C. cupressi tidak dapat menggunakan 
karakter morfologi saja, meskipun Watson et al. (1999) memberikan 
fungsi diskriminan yang membantu untuk mengidentifikasi beberapa 
spesimen dari Cinara cupressivora. 
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Gambar 1. C. supressi tidak bersayap (kiri) dan bersayap (kanan)

Identifikasi: C. cupressi terutama berwarna coklat oranye hingga coklat 
kekuningan, dengan tanda kehitaman menyebar di bagian punggung, 
mulai dari toraks. Dorsumnya dilapisi dengan lili abu-abu muda 
membentuk pola pada pita-silang yang terputus. Seluruh tubuh 
diselimuti rambut. Terdapat juga pita kehitaman yang tidak begitu jelas 
diantara kerucut siphuncular hitam. Bagian distal dari femoraand dasar 
dari tibiae, agak hitam atau gelap. Panjang tubuh apteraeC. cupressi 
adalah 1.8-3.9 mm.

Identifikasi kunci fitur C. cupressi yang merupakan bagian distal dari 
femora berwarna agak hitam.Hal ini membedakan spesies ini dari C. 
tujafilina yang juga muncul pada cemara. Selain itu, terdapat hanya 4-6 
rambut pada basal setengah dari enam bagian antennal. Hal ini 
membedakan spesies ini dengan C. fresaidengan 7-2 rambut pada 
posisi ini.

Gambar  2. Mikrograf (dorsal dan ventral) menunjukkan bahwa scleroites 
sangat kecil atau tidak ada pada dorsum.
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Gambar  3. Rostrum relatif pendek, meskipun nimfa instar keempat lebih 
panjang dibanding panjang tubuh daripada rostrum pada 
dewasa. 

C. BIOEKOLOGI

Kemiripan karakter C. cupressi sensu lato membuat sulit untuk 

mengeneralisir biologi dan ekologi cypress aphid. Betina dewasa 

kadang tidak bersayap atau (sesekali) bersayap Di negara dengan 

musim dingin setidaknya beberapa populasi sepertiCinara sabinae 

dan Lachnus juniperinus, menghasilkan betina seksual dan jantan 

bersayap dalam rangka menghadapi musim dingin sebagai telur 

(Gillette and Palmer, 1924; Watson et al., 1999). Di iklim yang lebih 

hangat, Cinara cupressivora dan Cinara cupressi (Buckton) 

bereproduksi secara aseksual (dengan partogenesis) sepanjang tahun. 

Jumlah generasi yang dihasilkan sepanjang tahun bergantung pada 

kualitas inang dan kondisi lingkungan, dimana hingga 11 atau 12 

generasi per tahun tercatat di Italia (Binazzi, 1997) dan delapan hingga 

sepuluh generasi di Yordania (Ciesla, 1991). Betina memiliki rata-rata 

23.5 anak, dan masa hidup rata-rata 21,9 hari pada 20°C and 12 jam 

siang dan malam (Mustafa, 1987). Khaemba and Wanjala (1993) 

melaporkan empat instars belum dewasa pada Cinara cupressivoradi 

Kenya, dimana Kairo and Murphy (1999) melaporkan tiga instar tidak 

dewasa dalam bentuk tidak bersayap dan empat bentuk bersayap di 

kultur laboratorium. Toleransi lingkungan dapat bervariasi antara 

populasi yang berbeda pada C. cupressi sensu lato. Sebagaimana 

disebutkan di atas, L. juniperinus dan C. sabinaebertahan pada musim 

dingin di Eropa Tengah dan Amerika Utara Tengah, dimana distribusi C. 

cupressivora yang diketahui (di wilayah tropis, disekitar laut 

Mediterania, dan pada pinggiran Eropa bagian Selatan dan Barat) 
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menunjukkan bahwa cypress achid tidak dapat bertahan pada suhu 

yang sangat dingin (ekstrim) (Watson et al., 1999). Kairo and Murphy 

(1999) menemukan bahwasa perkembangan ambang batas paling 

rendah 0.61°C. Populasi akhir menjadi merusak pohon huan yang 

ditumbuhkan pada kondisi dingin dan panas berkepanjangan.C. 

cupressi sensu lato menghindari cahaya kuat dan koloni padat 

berkembang di kegelapan, dengan hingga 80 kutu daun per 10 cm 

ranting. Kutu daun memakan kulit pada ranting kecil dan cabang pada 

bagian dalam dan bawah kanopi utama (Ciesla, 1991). 

D. POTENSI SEBAGAI IAS 

Cypress aphid dimasukkan sebagai satu dari 100 IAS terburuk 

berdasarkan kriteria yang digunakan ole The international Union for the 

Conservation of Nature.

Dampak (Impact)

Sejak 1960-an, pohon cemara di berbagai negara telah dirusak olehC. 

cupressi sensu lato. Wabah sporadis telah dilaporkan di Eropa bagian 

Barat dan Selatan missal Inggris bagian Selatan (Winter, 1989) dan 

Italia pada 1977 dan 1997 (Inserra et al., 1979; Binazzi, 1997), dan juga 

dari Yordania (Mustafa, 1987). Populasi sejak digambarkan sebagai 

Cinara cupressivora telah tercatat menyebabkan kerusakan di 

Kolombia dan Mauritius (Watson et al., 1999). Dari titik introduksi 

awalnya di Malawi, Afrika, spesies ini menyebar melaluiAfrika bagian 

Selatan dan Timur, dan menyebabkan kerusakan parah di delapan 

negara (Ciesla, 1991; Murphy et al., 1994). Spesies utama cemara 

tumbuh secara komersial di Kenya dan banyak negara lain di Afrika 

bagian Timur, adalah Cupressus lusitanica, yang disukai karena tingkat 

pertumbuhan yang cepat dan bentuk yang sempurna. Spesies ini 

sangat sensitif untuk dimakan oleh kutu daun cemara (cypress aphid) 

(Ciesla, 1991). Pengamatan terhadap pohon cemara dewasa C. 

lusitanicadi Kenya selama 2 tahun menunjukkan 12% pohon mati 

bersamaan. Pohon rusak lain dapat pulih dari kerusakan jika 

ditinggalkan tidak ditanami (Orondo and Day, 1994). Di wilayah Afrika 

bagian Selatan dan Timur, kutu daun cemara membunuh pohon cemara 

dengan total nilai US$27.5 jutapada 1991 dan menyebabkan kerugian 

pertumbuhan tahunan dengan kenaikan  US$9.1 juta per tahun 

(Murphy et al., 1996).
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Gambar  4. Kerusakan cemara, di Kenya, Afrika (kanan) (Foto oleh William 
M. Ciesla)

Dampak terhadap Lingkungan 

Juniperus proceramerupakan spesies asli utama di hutan elevasi-tinggi 

di Afrika bagian Timur. Meskipun tidak rusak separah Cupressus 

lusitanica, hilangnya pohon ini di wilayah tangkapan air dapat 

menyebakan erosi tanah dan hilangnya kualitas air (Ciesla, 1991).

Dampak terhadap Kenakeragaman Hayati

Pohon Nasional Malawi, Cedar Mulanje Asli (Widdringtonia nodiflora), 

dibatasi oleh kelompok Mulanje yang tersebar secara luas. Populasi 

yang tersisa terancam oleh eksploitasi, kebakaran, dan serangan 

cypress aphid (Chapman, 1994), dan hanya sedikit bibit pohon yang 

mampu bertahan hingga tumbuh dewasa. Masa depan pohon yang 

sangat berharga ini bergantung pada keseimpangan dan program 

jangka panjang penanaman kembali dan konservasi dibutuhkan untuk 

memastikan pohon tersebut dapat bertahan di hutan.

Dampak Sosial

Kerugian pada penanaman komersial di Afrika bagian Timur dan 

Selatan memiliki efek serius terhadap suplai kayu domestic di wilayah 

tersebut (Ciesla, 1991). Cupressus lusitanicajuga merupaka spesies 

agro-kehutana kunci dan ditanam secara luas sebagai windbreak, 

digunakan sebagai sumber fuelwood, dan digunakan untuk pagar hidup 

dan tanaman pelindung. Banyaknya pohon mati di daerah pedesaan 

dan kota meningkatkan risiko kebakaran hutan yang dapat 

membahayakan kehidupan dan harta benda manusia (Ciesla, 1991).
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E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Alat pergerakan dan penyebaran (Means of Movement and 

Dispersal)

Penyebaran alami dari cypress aphids adalah melalui terbangnya 

cypress aphids dalam bentuk bersayap, yang dihasilkan beberapa kali 

setahun sebagai respon terhadap terlalu padatnya poulasi dan tanda 

dari lingkungan (Kairo and Murphy, 1999). Kutu daun bersayap 

merupakan pernerbang yang kuat dan dapat terbawa untuk jarak yang 

jauh oleh angina. Selain itu, kutu daun inidapat berkamuflase dengan 

sangat baik pada kulit pohon dan dengan mudah terbawa oleh material 

tanam (Ciesla, 1991). Cypress aphids dapat terbawa melalui material 

tumbuhan yang diimpor (Remaudière and Binazzi, 2003).

Bagian Tanaman yang 
cenderung membawa 

hama dalam 
perdagangan/transportasi

 
Tahapan 

hama 
Terbawa 
internal 

Terbawa 
eksternal

 
Visibilitas hama 

dan gejal 

Benih, tanaman budidaya 
(micropropagated plants) 

Dewasa, 
larva,  
nimfa 

Tidak Ya Hama atau gejala 
tidak terlihat 
dengan mata 
telanjang tetapi 
biasanya terlihat 
dibawah mikroskop 
sederhana 

Batang (diatas tanah) 
Tunas, bonggol, cabang 

Dewasa, 
larva,  
nimfa 

Tidak Ya Hama atau gejala 
tidak terlihat 
dengan mata 
telanjang tetapi 
biasanya terlihat 
dibawah mikroskop 
sederhana 

Perdagangan Tumbuhan

Bagian tanaman yang tidak diketahui membawa hama pada 
perdagangan/transportasi: kulit pohon, umbi lapis, umbi akar, rhizoma, 
bunga, inflorescences, cones, calyx, buah (termasuk polong), media 
pertumbuhan yang menyertai tanaman, daun, akar, biji (termasuk biji-
bjian serealia), kayu.

Kemasan Kayu yang tidak diketahui membawa hama pada 
perdagangan/transportasi: 

Material kemasan kayu lepas, bukan kayu, kayu yang diberi perlakuan 

atau diolah, material kemasan kayu padat dengan kulit, material 

kemasan kayu padat tanpa kulit. 
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Gambar 4. Cypress aphid terbawa oleh semut

Pergerakan dari cypress aphid saat ini mengindikasikan risiko tinggi 
dari introduksi spesies merusak ini ke area baru. Hal ini menunjukkan 
bahwa pemeriksaan karantina tumbuhan yang dilakukan terhadap 
material ornamental atau kehutanan tidak cukup efektif. 

F. DAERAH SEBARAN

Asia : India, Israel, Yordania, Siria, Turki, Yaman

Afrika : Burundi, Republik Demokrasi Kongo, Etiopia, 
Kenya, Libya, Malawi, Maurutius, Moroko, 
Rwanda, Afrika Selatan, Tanzania, Uganda, 
Zimbabwe.

Amerika Utara : Kanada, Amerika Serikat

Amerika Selatan :  Argentina, Brazil, Chili, Kolombia.

Eropa : Belgia, Bulgaria, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, 
Belanda, Polandia, Portugal, Slovakia, Spanyol, 
Inggris
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28. ARGENTINE ANT

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Linepithema humile (Mayr, 1868)

Synonyms : Iridomyrmex humilis (Mayr, 1868)

Nama Umum : Argentine ant

Taksonomi : 

- Ordo : Hymenoptera 

- Famili : Formicidae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

Semut pekerja dariL. humile berukuran kecil (panjang 2-3 mm), 

berwarna coklat, dan monomorfik. Permukaan tubuhnya tidak terdpat 

rambut tegak pada bagian dorsum, toraks, dan kepala. Petiolenya kecil 

dan terdiri atas segmen tunggal. Semut jantan juga berukuran kecil 

(panjang 2,8-3 mm), bersayap, berwarna coklat gelap, dengan torak 

berbentuk elips dan sangat kuat, lebih besar daripada kepalanya. Ratu 

ukurannya lebih besar (panjang 4,5-5 mm), berwarna coklat gelap 

dengan toraks besar, sebesar kepalanya. Ratu perawan (Virgin Queen) 

memiliki sayap panjang sempit (Newell and Barber, 1913).

Telurnya berbentuk elips, berwarna putih mutiara dengan membran 

tipis, rapuh, dan berukuran panjang 0,3 mm dan lebar 0,2 mm. Larva 

berbentuk melengkung saat menetas dan menjadi lebih lurus ketika 

mulai berkembang. Larva yang baru menetas berukuran panjang 

sekitar 0,49 mm dan lebar 0,32 mm, dan saat tumbuh menjadi larva 

bekerja dengan ukuran rata-rata panjang 1,7 mm dan lebar 0,66 mm. 

Pupa pekerja berwarna putih setelah berubah dari tahapan larva dan 

berubah warna seiring perkembangannya, menjadi berwarna krem 

awalnya dan coklat gelap pada akhirnya. Pupa jantan berukuran lebih 

besar 50% dari pupa pekerja dengan toraks lebih besar dan panjang 

rata-rata 3,04 mm. Pupa ratu sangat mudah dibedakan karena 

ukurannya dua kali lebih besar dariapada pupa pekerja (Newell and 

Barber, 1913). 
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Gambar  1.  L. humile dewasa. (Sumber: ©Eli Sarnat, PIAkey/Invasive Ants 
of the Pacific Islands/USDA APHIS ITP/Bugwood.org - CC BY-
NC 3.0 US)

Gambar  2. Bagian Muka L. humile dewasa. (Sumber: PaDIL/Simon 
Hinkley & Ken Walker/Museum Victoria - CC BY 3.0 AU)

C. BIOEKOLOGI

L. humile banyak muncul di daerah beriklim subtropikdan mediteranian 

daripada di daerah yang beriklim sangat dingin, kering atau tropis 

(Hölldobler and Wilson, 1990; Passera, 1994).

D. POTENSI SEBAGAI IAS 

Pada populasi alaminya, semut pekerja dari sarang yang berbeda 
secara agresif saling berebut sumber makanan. Populasi spesies yang 
terintroduksi dicirikan dengan kurang agresifnya tingkah laku semut 
pekerja antara sarang yang berbeda, menyebabkan terbentuknya 
unikoloni-unikoloni (unicolonies). Unikoloni-unikoloni tersebut dapat 
terdiri atas sarang-sarang terkoneksi secara kooperatif dari dalam yang 
dapat berjarak melebihi ribuan kilometer, dimana pada kasus 
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superkoloni Eropa (European Supercolonies) (Giraud et al., 2002), 
karena kepadatan semut pekerja L. humile yang tinggi menyebabkan 
dominasi dalam jumlah (numerik) terhadap spesies semut asli (Holway 
et al., 2002a). Kurangnya kemampuan semut pekerja di populasi yang 
terintroduksi untuk membedakan antara semut pekerja dari sarang-
sarang lain sepertinya terkait dengan suatu tingkat keragaman genetik 
yang lebih rendah dibandingkan dengan populasi asli. Hal ini 
menyebabkan eleminasi mekanisme yang dibutuhkan semut pekerja 
untuk mengenali semut pekerja dari sarang yang berbeda (Tsutsui et 
al., 2000).
L. humile cenderung untuk membangun interaksi mutualistis dengan 
hemipteran demi sari madu yang mereka produksi. Hubungan ini dapat 
menyebabkan kerusakan pada tanaman inang dengan mempengaruhi 
pertumbuhan dan produksi, dan yang menjadi alasan L. humile 
dianggap bahaya serius bagi tanaman pangan (Ness and Bronstein, 
2004).
Semut Argentina dapat membentukpopulasi yang sangat besar, 
dengan koloni besar yang terdiri atas banyak sarang berisi ratusn ratu 
dan ribuan semut pekerja. Anggota koloni secara individual berpindah 
secara bebas diantara dan dalam sarang-sarang tersebut. Ratu dapat 
bertelur sebanyak 60 butir telur per hari. Perkembangan telur menjadi 
dewasa sekitar 74 hari untuk pekerja. Masa hidup pekerja adalah 12 
bulan. Jantan dan betina reproduktif diproduksi selama musim semi dan 
kawin di dalam sarang. Selama musim semi dan musim panas, koloni 
besar sering terpisah menjadi beberapa koloni. Pemisahan ini terjadi 
ketika satu atau lebih ratu bersama sekelompok semut pekerja 
meinggalkan sarang orang tua dan menemukan sarang baru. Semut 
dari koloni berbeda tidak agresif terhadap satu sama lain. Pada musim 
gugur, koloni biasanya berkumpul untuk membentuk koloni lebih besar 
daripada super koloni pada musim gugur. Selama cuaca yang sangat 
dingin, semut-semut tersebut menjadi dorman, tetapi mereka memulai 
kembali aktivitas normalnya selama periode musim hangat. 

Gambar 3. Semut Argentina (Foto oleh Alex Wild)
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Semut Argentina tidak menjadi ancaman langsung bagi manusia 
karena tidak menyengat atau menggigit manusia seperti semut api 
merah (Solenopsis invicta). Tetapi, semut Argentina lebih dikenal 
sebagai hama pengganggu di area perkotaan, terutama karena 
ketersediaan air. Efek negatif lainnya termasuk fasilitasi tanaman 
penyedia makanan serangga hama (missal serangga penghasil madu) 
dan merusak serangga, pollinator, dan bahkan vertebrata pribumi. 
Semut Argentina juga menjadi ancaman ekonomi karena potensinya 
sebagai serangga hama tanaman seperti mealybug, kutu, dan laba-
laba. 

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Di Hawai, L. humile sering terintersepsi pada barang-barang yang 
dikapalkan dari California. Menurut Newell and Barber (1913), L.humile 
telah diintroduksi ke New Orleans melalui pengiriman kopi dari Brazil.

Penyebaran Alami (Non-Biotik)

Pembentukan koloni baru hanya terjadi melalui perbungaan (budding), 
penyebaran alami melalui difusi spesies ini. Proses ini terjadi ketika ratu 
diinseminasi meninggalkan sarangnya, ditemani oleh kelompok pekerja 
untuk membentuk koloni baru disekitarnya(Bourke and Franks, 1995).

Transmisi Vektor (Biotik)

Di Taman Nasional Doñana, Spanyol, penyebaran melalui black kites 
(Milvus migrans), sarangnya di pohon yang terinfeksi (Carpintero et al., 
2005).

Introduksi Tidak disengaja

PenyebaranL. humile di dunia terjadi melalui transportasi tidak 
disengaja melalui alat angkut yang digunakan pada aktivitas komersial 
manusia. Alat angkut disperse ini biasanya dikenal sebagai penyebaran 
lompat jarak-jauh/long-distance jump dispersion (Suarez et al., 2001) 
dan memungkinkan penyebaran beberapa hingga ribuan kilometer. 
Penyebaran tidak disengaja juga dimungkinkan dengan perpindahan 
terbawanya sejumlah kecil koloni oleh kendaraan darat (Hee et al., 
2000).

Vektor Media Pembawa

Vektor Jarak Jauh Lokal 

Kontainer dan Kemasan (kayu) Ya Ya 
Serpihan kayu dan sampah dari hasil aktivitas manusia Ya Ya 
Kendaraan darat Ya Ya 
Jerami (mulch/straw), keranjang, lempengan rumput, dll Ya Ya 
Tumbuhan atau bagian dari tumbuhan Ya Ya 
Tanah, pasir, kerikil, dll Ya Ya 
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F. DAERAH SEBARAN

Asia : Jepang

Afrika : Lesotho, Namibia, Afrika Selatan, 
Spanyol,Zimbabwe

Amerika Utara : Bermuda, Meksiko, AS

Amerika Tengah dan Karibea : Kuba, El Salvador

Amerika Selatan : Argentina, Brazil, Cile, Kolombia, 
Ekuador, Paraguay, Peru, Uruguay, 
Venezuela

Eropa : Belgia, Perancis, Italia, Jerman, 
Monako, Belanda, Norwegia, 
Portugal, Spanyol, Swiss, Inggris

Oseania : Australia, Selandia Baru
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29. KHAPRA BEETLE

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Trogoderma granarium Everts

Sinonim : Trogoderma affrum, Trogoderma khapra Arrow

Nama Umum : khapra bettle

Taksonomi : 

- Ordo : Coleoptera

- Famili : Dermestidae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

Dewasa T. granarium dewasa berwarna 
coklat kemerahan, pronotum 
berwarna coklat gelap, oval, 
ukuran bervariasi 2-3mm, 
betina lebih besar dari jantan. 
Permukaan dorsal berbulu 
halus. Ada Ocellus diantara 
mata majemuk. Jumlah segmen 
antenna 11 pada segmen 3-5 
membentuk club /gada.

Larva Larva berbulu sepanjang dorsal 

p a d a  s e g m e n  t e r a k h i r  

membentuk bulu seperti ekor. 

Larva instar pertama putih 

kekuningan ukuran sekitar 1.6 

mm,. Larva instar ke 4 berwarna 

coklat keemasan ukuran 3 mm, 

Larva instar terakhir berukuran 

6 mm . Tubuh larva ditutupi 

rambut yang panjang pada ruas 

abdomen, sedangkan bagian 

poster ior,  rambut- rambut  

menyerupai ekor (Beal 1956)
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Larva 

berganti 

kulit

Setelah selesai ecdysis, larva 

berganti kulit yang tersisa 

se lama  h idupnya .  Pupa  

memiliki tipe exarate. 

Imago memiliki waktu hidup yang singkat, apabila imago betina kawin, 

hanya hidup 4-7 hari sedangkan bila tidak melakukan perkawinan  20-

30 hari. Imago jantan dapat hhidup 7-12 hari.  Imago tidak dapat 

terbang dan memiliki tungkai yang pendek.  Perkawinan terjadi setelah 

imago berumur 5 hari. Perkawinan pertama imago menghasilkan telur 

66 butir, pada perkawinan kedua imago menghasilkan telur mencapai 

500 butir telur. Apabila terjadi penundaan perkawinan jumlah telur 

berkurang  25%.  
Larva muda tidak dapat memaka biji-bijian utuh, dan bergantung pda 
kerusakan biji-bijian atau produk makanan yang terbuat dari biji-bijian. 
Pada bijian yang rusak selalu ditemukan larva muda. Larva dewasa 
dapat memakan biji-bijian yang utuh. Ketersediaan dan jumlah 
makanan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan, tetapi larva dapat 
bertahan hidup tanpa makan pada periode yang lama.   
Siklus hidup dari kumbang khapra mulai dari telur sampai serangga 

0dewasa rata-rata7 bulan pada suhu 21 C.  Suhu untuk pertumbuhan 
0 0 normal serangga ini berkisar antara 21 C – 40 C.  Lama hidup imago 

0 berkisar antara 39 – 45 hari pada suhu 30 C dengan kelembaban 75%.  
0 Pada suhu optimum yakni suhu 35 C, siklus hidup dapat mencapai 26 

hari. Kumbang khapra dapat hidup pada kondisi lingkungan yang 
ekstrim, baik pada kondisi suhu yang rendah ataupun pda suhu yang 

0 sangat tinggi. Namun pada saat fase larva dengan suhu dibawah 25 C 
larva akan bergerombol, dan berdiapause selama 6 bulan (Burges, 

0 1962). Larva dapat bertahan pada suhu -8 C dalam kondisi tidak aktif. 
Kelembapan yang tinggi merupakan factor penghambat bagi 
pertumbuhan kumbang khapra.
Kumbang khapra menginfestasi hamper seluruh tanaman kering, 
bahanyang berasal dari hewan, tetapi lebih menyukai biji-bijian seperti 
gandum, barley, oat, jagung produk olahan seperti tepung, malt, mie. 
Kumbang ini dapat memakan bahan produk dengan kadar air 2%, dan 
juga dapat berkembang pada material hewan seperti tikus mati, darah 
kering, dan serangga kering (Khalshoven, 1981)

C. BIOEKOLOGI
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Imago kawin setelah berumur 5 hari   

Telur tersebar pada permukaan dan 
celah-celah material selama 3 – 14 hari. 

 

Larva umumnya ditemukan pada material 
hidup 4-6 minggu dan dapat berdiapause 
1 tahun 
 

Pupa berumur 2 – 5 hari.  

D. POTENSI SEBAGAI IAS 

1. Kumbang khapra dapat bertahan hidup pada kondisi lingkungan 

yang ekstrim baik pada kondisi suhu rendah maupun tinggi
o2. Larva dapat bertahan pada suhu -8 C 

o3. Pada suhu 25 C larva bergerombol sangat sesuai dengan suhu 

rata-rata di Indonesia

4. Dapat berdiapause selama 6 bulan dalam suhu ekstrim.

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

- Perdagangan biji-bijian, produk asal biji-bijian

- Terbawa oleh Container produk perdagangan

- Karung yang terbuat dari bahan goni

- Terbawa produk – produk pertanian kering

F. DAERAH SEBARAN

Asia : Afghanistan, Bangladesh, China, India: Andhra 

Pradesh, Assam, Haryana, Himachal pradesh, 

Rajastar, Uttar pradesh, Indonesia, Iran, Irak, 

Israel, Jepang, Korea, Malaysia, Myanmar, 

Pakistan, Philipina, Saudi arabia, Srilanka, 

Thailand, Turki, Yemen.

Eropa : Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech 
Republic, Denmark, Formar, USSR, Jerman, 
Hungaria, Irlandia, Italia, Siciily, Luxembourg



145

Afrika : Algeria, Angola, Burkina faso, Cote d'voire, Mesir, 
Gambia, Guinea, Kenya, Libya, Mali, Mauritania, 
Maroco, Monzambique, Niger, Nigeria, Reunion, 
Senegal, Siera, Leonea, Somalia, Afrika Selatan, 
Sudan, Tanzania, Zanzibar, Tunisia, Zambia, 
Zimbabwe, Belanda, Polandia, Portugal, Federasi 
Rusia, Serbia, Slovakia, Spanyol, Swedia, Swiss, 
Inggris: England and Wales, Yugoslavia.

Oseania : Australia, Selandia Baru, Amerika Utara, Meksiko, 
AS: Arizona, California, Maryland, Michigan, New 
Jersey, New Mexico, New York, Peninsylvania, 
Texas

Amerika Selatan : Uruguay, Venezuela

D. REFERENSI

1. Kementerian Pertanian. 2011. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme 
Penganggu Tumbuhan Karantina.

2. CABI. 2015. Data sheet Invasive species compendium: Trogoderma 
granarium (khapra beetle). [Diunduh 2015 Juli 28]; Tersedia pada: 
http://www.cabi.org/isc/datasheet/55010.
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30. LEOPARD SLUG

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Limax maximus Linnaeus

Sinonim : Heynemannia maximus (L.), Krynickillus mamelianus 
Bourguignat, Limacella parma Brard, Limax 
abrostolus Bourguignat, Limax antiquorum Férussac, 
Limax bocageida Silva e Castro, Limax carbonarius 
albanicus Jaeckel, Limax cellarius Dezallier 
d'Argenville, Limax cinereus Müller, Limax maculatus 
Nunneley, Limax maximum, Limax maximus altenai 
Grossu & Lupu, Limax pardalis R.T. Lowe, Limax 
sylvaticus Draparnaud, Limax vulgaris Moquin-
Tandon, Milax maximus (L.)

Nama Umum : Leopard Slug; Great Gray Slug; Giant Garden Slug; 
European giant garden slug; Great gray garden slug; 
Great grey slug; Great slug; Large garden slug; Large 
grey slug; Spotted garden slug; Spotted leopard slug; 
Tiger slug

Taksonomi : 

- Ordo : Sytylommatophora

- Famili : Limacidae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

Morfologi Tubuh: 

L. maximus  berukuran hingga 180 mm, sangat jarang mencapai 
panjang 200 mm; specimen dengan panjang 100 m biasanya dewasa. 
Mantel panjangnya sekitar 0,3 panjang tubuhnya. Tubuh berwarna putih 
kekuningan atau abu-abu hingga coklat; punggung biasanya memiliki 
pita gelap (coklat, hitam hingga hitam-biru laut) sebanyak 2, 4, atau 6 
pita, biasanya dengan pola-pola titik kasar; mantel dengan titik-titik tidak 
teratur atau corak dengan pigmen gelap (coklat, hitam hingga hitam-
biru laut). Tentakel seragam dengan warna coklat. Tapak kaki seragam 
berwarna pucat. Lendir bersih. 

Gambar 1. L. maximus dan anatominya
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Cangkang (Shell): 

Tipis, putih mengkilap, lonjong-oval, berukuran hingga 14 x 6,7 mm; 

permukaan perut (dorsal) dengan garis tumbuh jelas. Suatu lapisan 

organik menyelimuti cangkang segar.

Telur:

Ukurannya sangat bervariasi dengan rerata 5,0 – 5,5 mm, lembut, 

transparan, dan berwarna amber. Telur-telur ini diletakkan dalam 

kumpulan 20-100 dan menetas sekitar 1 bulan dilapangan (kira-kira 14 

hari pada suhu 18-20 C: Prior, 1983)

Gambar 2. L. maximus kawin dan bertelur

Gambar 3. Telur L. maximus (Foto oleh Kim Taylor)

L. maximus muda:

tubuhnyaberbentuk seperti miniatur L. Maximus dewasa, tetapi belum 

memiliki organ reproduktif yang sepenuhnya berkembang. Tukiknya 

berwarna pucat, abu-abu transparan, dengan pita samar yang terlihat di 

bagian tengah punggung (dorsum) dan tentakel inferior.
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Gambar  4. Telur  L. maximus yang baru menetas (Foto oleh Kim Taylor)

C. BIOEKOLOGI

L. maximus secara umum adalah hewan soliter dan tinggal di tanah 

(Cook and Radford, 1988). Hanya pada kondisi lingkungan yang 

sangat cocok, densitas lokalL. maximus akan tinggi. Faktor yang 

paling penting dalam pertumbuhan L. maximus adalah waktu, 

intensitas cahaya, perubahan intensitas cahaya dan suhu substrat, 

suhu tempat berlindung, lamanya malam, waktu matahari terbenam, 

umur dan tingkat hidrasinya. Hess and Prior (1985) menemukan 

bahwa pada kondisi kering, L. maximus tetap aktif. L. maximus tidak 

menunjukkan tingkah laku hirbenatori atau aestivatori atau adaptasi 

psikiologis, tetapi akan mencari perlindungan di microhabitat yang 

terlindung selama periode dingin, panas atau kering ekstrim.

D. POTENSI SEBAGAI IAS 

L. maximus dapat menjadi hama pertanian dan hortikultura.

E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Transportasi pasif dari L. maximus dalam negara adalah umum, karena 

L. maximus terasosiasi dengan tanah; tanaman pot; sayuran dan 

produk lainnya yang disimpan; material kemasan kayu (kotak, peti kayu, 

pellet, khususnya yang pernah kontak dengan tanah0; dan alat-alat 

pertanian dan militer yang terkena tanah.

F. DAERAH SEBARAN

Asia : China, India, Israel, Jepang, Turki
Afrika : Algeria, Mesir, Madagaskar, 

Moroko, Saint Helena, Afrika 
Selatan, Spanyol

Amerika Utara : Kanada, Meksiko, Amerika 
Serikat, 
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Amerika Tengah dan Caribbean : El Savador, Honduras
Amerika Selatan : Argentina, Brazil, Chile, Kolombia
Eropa : Albania, Andorra, Austria, Belarus, 

Belgia, Bosnia-Hercegovina, 
Bulgaria, republic Chechnya, 
Denmark, Estonia, Faroe Island, 
Finlandia, Jerman, Yunani, 
Hungaria, Iceland, Irlandia, Italia, 
Latvia, Liechtenstein, Lithuania, 
L u k s e m b u r g ,  M a c e d o n i a ,  
Moldova, Monako, Montenegro, 
Belanda, Norwegia, Polandia, 
Portugal, Romania, Federasi 
Rusia, Serbia, Slovakia, Slovenia, 
Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris, 
Ukraina.

Oceania : Australia, Selandia Baru

E. REFERENSI

1. Kementerian Pertanian. 2011. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme 
Penganggu Tumbuhan Karantina.

2. CABI. 2015. Data sheet Invasive species compendium: Limax 
max imus.  [D iunduh 2015 Ju l i  28 ] ;  Tersed ia  pada:  
http://www.cabi.org/isc/datasheet/30825

3. Wildscreen Arkive. 2015. Leopard Slug (Limax maximus). [Diunduh 
2015 Juli 28]; Tersedia pada:http://www.arkive.org/leopard-
slug/limax-maximus/image-G76624.html

Water Wereld. 2015. Leopard Slug. Limax maximus. [Diunduh 2015 

Juli 28]; Tersedia pada:http://www.waterwereld.nu/aardslakeng.php
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31. GREENHOUSE SLUG

A. NAMA SPESIES

Nama Ilmiah : Milax gagates

Sinonim : Limax gagates Draparnaud; Limax maurus Quoy and 
Gaimard; Limax fulginosus; Milax antipodarum Gray; 
Limax pectinatus Selenka; Milax hewstoni Cooper; 
Milax emarginata Hutton; Milax tasmanicus Tate; 
Milax nigricolus; Amalia antipodarum var. pallida 
Cockerell; Amalia parryi Collinge; Amalia babori 
Collinge.

Nama Umum : Greenhouse Slug, Jet Slug

Taksonomi : 

- Ordo : Stylommatophora

- Famili : Milacidae

B. DESKRIPSI DAN VISUALISASI

M. gagates berukuran panjang hingga 50 mm (25-30 x 6-8 mm), telur 2 x 
1,5 mm. Warna tubuhnya biasanya abu-abu hingga hitam kecuali 
bagian yang lebih cerah, tidak ada titik berwwarna. Tidak ada pita hitam. 
Mantel relative besar (35-40% panjang tubuh) dengan lekukan yang 
jelas, keel utama terletak diantara mantel dan ujung posterior, 16-17 
lekukan antara keel dan pneumostom. Tapak (sole) dengan daerah 
lateral berwarna kehitaman dan daerah tengah lebih cerah. Penis bulat, 
setengah panjang epifalus, epifalus sedikit melebar dan sedikit cacat 
(seperti terpotong) diujungnya, vas deferens pendek (biasanya tidak 
lebih panjang dariapada epifalus), terbuka tidak simetris pada ujung 
yang cacat pada ujung epifalus, atrium pendek, tidak melebar, kelenjar 
aksesori terdiri atas beberapa kelenjar memanjang, terhubung ke 
atrium oleh beberapa 20 saluran tubular melingkar pendek. Stimulator 
sempit, berbentuk kerucut, sedikit pipih, dan berakhir dengan beberapa 
papillae. 

Gambar  1. Milax gagates
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Gambar 2. M. gagates pada daun (Foto oleh: R.J. McDonnell, University of 
California)

C. BIOEKOLOGI

Kebanyakan di daerah budidaya, biasanya disekitar pesisir pantai, juga 
di hutan dan daerah semak, padang rumput alami, lebih meyukai dekat 
dengan air, bersembunyi dibawah batu, sampah ditanah yang lembab 
dan di lubang-lubang tanah. Makan herba segar, sesekali mengganggu 
tanaman pangan dan budidaya (wortel dan kentang). Telurnya 
diletakkan di terowongan di bawah permukaan tanah. Masa inkubasi 
telur sekitar 25 hari, dan menjadi dewasa dalam waktu 4-5 bulan.

Gambar  3. M. gagates di alam (Foto oleh Dr. Roy Anderson)

D. POTENSI SEBAGAI IAS 

M. gagates telah dilaporkan sangat destruktif di Hawaii , mengurangi 

jumlah tanaman asli langka di Taman Nasional Haleakala (Kepulauan 

Hawai). M. gagates juga diketahui menyebabkan penurunan hasil 

panen kedelai, bunga matahari, dan minyak lobak, dan menyebabkan 

kerusakan pada benih dan semaian. Hama ini dapat melubangi dan 

sering merusak akar dan bagian bawah batang (seperti wortel dan 

kentang).
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E. CARA INTRODUKSI (PATHWAY)

Transportasi pasif, terbawa tanah, tanaman atau barang lainnya.

F. DAERAH SEBARAN

Merupakan spesies asli dari daerah pantai dan kepulauan Mediterania 

barat dan kepulauan Canary, tetapi telah diintroduksi ke banyak wilayah 

di Eropa termasuk Irlandia, Inggris, dan Finlandia. Merupakan spesies 

terintroduksi di Amerika Utara, Australia, Selandia Baru, Jepang, 

Amerika Selatan, dan sejumlah kepulauan Pasifik dan Atlantik. 

G. REFERENSI
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