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Hama Thrips  Thrips parvispinus  Karny.(Thysanoptera: Thripidae).  

Tanaman Inang :  Cabai, Tomat, Tembakau, Kacang Panjang, Timun, 

Kentang, Ubi Jalar, Kopi. 

Hama Thrips pada tembakau di Kabupaten probolinggo dikenal dengan 

nama lain yaitu hama londrak, jika kita menyebut hama Thrips mereka tidak 

akan mengenal. Tahun 2014 hama ini terjadi eksplosif (meledak) petani 

banyak mengalami kerugian alias gagal panen. Hama ini selalu ada 

disetiap musim tembakau, apabila cuaca sesuai dengan perilaku hama ini 

yaitu panas sedikit lembab hama ini akan cepat berkembang.  

 

Gejala Serangan : 

 

- Tulang daun menunjukan 

tanda bercak keperakan 

serangan lanjut daun 

menguning layu dan 

kering 

- Hama thrips menyerang 

tanaman tembakau mulai 

daun bawah selanjutnya 

menyerang daun di atas-

nya. Bukan menyerang 

daun muda 

 

Pendapat terdahulu mengatakan (bahwa hama Thrips bersembunyi pada 

permukaan daun muda sebelah bawah. Daun berwarna keperakan dan 

daun mengkerut kearah atas. Serangan hama Thrips sangat terlihat pada 

pucuk daun). Pendapat tersebut tidaklah tepat karena hama Thrips 

menyerang daun tembakau mulai dari bawah (daun tua) kemudian 

menyerang daun diatasnya dan seterusnya, sehingga berangsur angsur 

Tulang daun 

https://agrokomplekskita.com/author/ekopurwanto/


daun menguning terkesan daun tembakau sudah masak selanjutnya 

mengering. 

 

Biologi Hama :  

 

 

                                                      Hama Thrips 

 

                              1-2 mm, 

Thrips bertubuh silindris memeanjang dengan ukuran 1-2 mm, tipe alat 

mulut pencucuk dan penghisap. 

Perkembangan Thrips yaitu dari telur, menjadi nimfa, dan imago/dewasa. 

Telur diletakkan pada mesophyll. Perkembangan dari telur ke nimfa 

memerlukan waktu 9 hari. Nimfa  berwarna kuning pucat. Dewasa / imago 

panjang tubuh 1 - 2 mm, berwarna kuning sampai coklat kehitaman, 

bersayap namun tidak bisa terbang. Serangan terberat hama Thrips adalah 

saat musim kemarau. 

Dampak yang di akibatkan hama Thrips pada tembakau yaitu daun 

tembakau jika diranjang menjadi kehitaman, rajangan tidak lentur bagai 

kertas, aroma tidak kuat dan warna tidak menarik kusam sehingga  kualitas 

tembakau manjadi rendah.. 

Cara Pengendalian :  

1. Melakukan pengamatan pada daun bawah rutin tiap 5 hari sekali 

pada 10 tanaman sampel. Pengendalian secara mekanis dengan 

memasang perangkap warna kuning sebanyak 4 sampai 5 

perangkap untuk lahan seluas 1000 m2. 

2. Melakukan penyemprotan Pupuk Organik Cair (POC) atau Pupuk 

Organik Hayati (POH) 5 hari sampai 7 hari sekali dosis 600 ml/tangki 

dilakukan sore hari tanaman menjadi sehat dan subur hama Thrips 

tidak suka sehingga tembakau terbebas dari hama ini.   

3. Pengendalian dengan agens hayati menggunakan MOSA 

BN dengan bahan aktif jamur Beauveria bassiana. Bahan aktif jamur ini 

di kembangkan dang media padat dan media cari (EKG). 

Penyemprotan dilakukan sore hari dengan dosis 2,5 gram per liter 



atau 30 gram per tangki isi 14 liter air.untuk media padat sedangkan 

media cair ((EKG) disis 400-600 ml/tangki 14 liter. Saat dicampur 

dengan air ditambahkan gula  2 sendok atau Molase. 

4. Penyemprotan dengan insekisida Nabati/Botanik dengan bahan 

aktif Metilanol 100 g/l. Dosis penyemrotan 1 – 1,5 ml/l atau 10 ml 

/tangki 14 liter. 

5. Pengendalian secara kimia karena tipe mulut pencucuk dan 

penghisap disarankan menggunakan pestisidan sistemik. (Convidor, 

Avidor) 
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