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Trips pada kelapa sawit: hama yang menguntungkan
Trips (Ordo Thysanoptera) merupakan ordo serangga yang menjadi hama penting pada
berbagai komoditas pertanian. Pada kelapa sawit, hama trips memiliki peran ganda (double
agent) sebagai polinator yang cukup penting. Spesies trips yang ditemukan berperan sebagai
polinator pada kelapa sawit adalah Thrips hawaiiensis (Morgan). Spesies trips ini merupakan
hama polifag yang menyerang berbagai jenis tanaman dari mulai hortikultura, tanaman hias,
hingga tanaman perkebunan. Trips pada kelapa sawit, kawan atau lawan?
Sejatinya, tidak ada satu pun organisme yang masuk ke dalam kelompok hama tanaman.
Istilah hama tanaman muncul ketika suatu komoditas atau tanaman berhubungan dengan
kepentingan manusia. Organisme yang kita labeli dengan nama hama sebenarnya hanya
melakukan aktivitasnya untuk bertahan hidup. Dibalik itu semua, tentu ada peran lain dari
organisme tersebut didalam ekosistem secara keseluruhan. Paling tidak, mereka merupakan
bagian dari jejaring makanan yang ada. Trips selain berperan sebagai hama juga dapat
berperan sebagai polinator pada berbagai jenis tanaman, terutama trips yang hidup pada
bunga. Hal ini berhubungan dengan sifat trips yang menyukai polen sebagai makanannya.
Selain pada bunga, trips juga hidup pada kelopak bunga, daun, dan batang.

Sumber: http://www.ozthrips.org

Ilustrasi Thrips hawaiiensis dilihat dibawah mikroskop compound.

Beberapa studi yang telah dilakukan mengenai peran polinator dalam kelapa sawit
menunjukkan bahwa serangga memiliki peranan vital dalam membantu proses polinasi [1].
Terdapat beberapa spesies serangga penting yang berperan sebagai polinator kelapa sawit,
namun yang memiliki peran paling penting adalah kumbang moncong dari genus Elaedobius
(Coleoptera: Curculionidae) [2] [3] dan trips T. hawaiiensis [4]. Namun, di Indonesia T.
hawaiiensis ini dikenal sebagai hama penting pada berbagai jenis tanaman hortikultura [5].
Trips T. hawaiiensis merupakan jenis trips polifag yang bertahan hidup di bunga (flowerdwelling) dan berasal dari daerah tropis Asia [6] sehingga status T. hawaiiensis sebagai hama,
berubah menjadi serangga menguntungkan pada komoditas kelapa sawit. Hal ini menunjukkan
bahwa status hama suatu spesies serangga itu sangat fleksibel.
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Serangga-serangga yang membantu proses polinasi kelapa sawit umumnya tertarik oleh
senyawa volatil yang dilepaskan oleh bunga sawit saat pembungaan terjadi. Serangga yang
tertarik akan mendatangi bunga jantan terlebih dahulu untuk dan kemudian menghinggapi
bunga betina untuk sekaligus melakukan polinasi [1]. Kejadian yang sebenarnya tidak
disengaja oleh serangga-serangga ini nyatanya dapat meningkatkan tingkat kesuksesan
pembungaan kelapa sawit secara signifikan.
Studi yang dilakukan terhadap T. hawaiiensis sebagai polinator kelapa sawit menunjukkan
bahwa sekitar 200 000 individu trips mengunjungi satu bunga jantan yang sedang mengalami
pembungaan. Trips tersebut juga mengunjungi bunga betina yang sedang mengalami
pembungaan, sekitar 73 individu ditemukan pada satu bunga betina dan setiap individu trips
membawa 4-5 polen yang memiliki viabilitas sekitar 76% [4]. Hal ini menunjukkan bahwa T.
hawaiiensis memiliki peran yang cukup penting sebagai polinator kelapa sawit. Namun,
dewasa ini peningkatan tingkat polinasi kelapa sawit banyak dilakukan dengan
mengintroduksi kumbang moncong Elaedobius kamerunicus yang memiliki tingkat mobilitas
yang lebih tinggi. Tingkat mobilitas yang tinggi akan meningkatkan efektivitas polinator
dalam membantu proses polinasi [7].
Meskipun peran polinator kelapa sawit sudah dikuasai sebagian besar oleh kumbang E.
kamerunicus, namun peran serangga-serangga pengunjung bunga kelapa sawit lain seperti T.
hawaiiensis tidak bisa diabaikan. Ketergantungan terhadap E. kamerunicus sebagai polinator
utama merupakan pedang bermata dua. Suatu saat ketika terjadi mutasi genetik, atau
meledaknya populasi musuh alami dari E. kamerunicus sehingga terjadi penurunan populasi
maka kita harus memiliki backup plan. Salah satu upaya yang dapat kita tempuh adalah
dengan mengembangkan jenis polinator lain yang memiliki potensi seperti trips T.
hawaiiensis.
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