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1. Teknik Hatch and Carry 

 

  

Tujuan Menambah populasi E. kamerunicus dan nilai fruit set  kelapa sawit. 

Alat dan Bahan Alat dan Bahan: 

1. Kotak hatch and carry  

2. Kotak hatch and carry mobile 

3. Kantong plastik 

4. Silica gel 

5. Oven 

6. Larutan borax, sukrosa, aquades 

7. Kain kasa 

8. Bunga jantan 

9. Polen 

10. Alat tulis 

Prosedur a. Persiapan polen 

1. Polen diperoleh dari bunga jantan anthesis dipilih 

dengan tingkat kemekaran 75-100%, dari tanaman 

berumur lebih dari 8 tahun. 

2. Bunga jantan tersebut dipanen, dimasukkan ke dalam 

kantong plastik dan digoyang-goyangkan agar semua 

polen berguguran. 

3. Polen yang telah dikumpulkan disaring dengan 

saringan berdiameter 250 µm. 

4. Polen yang telah disaring di-oven selama 12-14 jam 

dengan suhu 37 - 40o C. 

5. Proses pengeringan juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan silica gel sebanyak 300 g untuk 

mengeringkan 10-15 polen selama 2 hari di ruangan 

kedap udara. 

6. Pengeringan ini bertujuan untuk mempermudah proses 

penyerbukan yang akan menggunakan botol semprot. 

7. Viabilitas polen yang baik umumnya di atas 60% yang 

diukur dari jumlah polen yang berkecambah melalui 

pengamatan mikrokopis. 

8. Pengujian viabilitas polen dilakukan dengan cara 

meletakkan sedikit polen di atas objek glass. 

9. Polen ditetesi dengan larutan borax dan sukrosa 

(komposisi borax 0,125 g; sukrosa 0,25 g, aquades 100 
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ml) dan diinkubasi pada suhu 40o C selama 2-3 jam. 

10. Polen tersebut kemudian diamati dengan 

menggunakan mikroskop cahaya. 

11. Viabilitas polen ditentukan dengan persentase polen 

yang berkecambah terhadap jumlah polen total. 

12. Polen dengan viabilitas baik disimpan dan ditutup 

rapat. 

13. Daya simpan polen di dalam ruang eksikator adalah 

bulanan, sedangkan di freezer mencapai tahunan. 

 

b. Teknik hatch and carry 

1. Kotak penangkaran dibuat dengan ukuran 60 cm x 60 

cm x 120 cm dengan menggunakan kayu triplek dengan 

bagian atas berupa kain kasa yang dapat dibuka dan 

ditutup untuk memasukkan bunga jantan dan 

mengeluarkan E. kamerunicus. 

2. Masing-masing kotak memiliki atap yang terbuat dari 

seng, asbes, atau rumbia yang berfungsi untuk 

melindungi E. kamerunicus dari penyinaran matahari 

langsung atau  tetesan hujan. 

3. Kotak penangkaran dipasang di areal kelapa sawit 

dengan jumlah 1-3 kotak/25 ha (tergantung pada 

kondisi fruit set awal) dengan jarak antar kotak sekitar 

400 m. 

4. Masukkan 6-9 bunga jantan (4-5 hari setelah anthesis) 

ke dalam kotak. Bunga jantan yang digunakan diambil 

dari tanaman yang berumur lebih dari 8 tahun. 
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Gambar bunga jantan yang anthesis 

5. Kumbang biasanya dilepaskan 1-2 hari setelah 

peletakan bunga jantan, dengan cara membuka kain 

kasa. 

6. Pelepasan dilakukan pada pukul 07.00 s/d. 10.00 WIB 

setiap harinya. 

7. Sebelum dilepaskan, lakukan penyemprotan terhadap 

kumbang dengan 1 g polen murni berdaya viabilitas 

tinggi per kotak. 

8. Karena siklus hidup E. kamerunicus 9-12 hari, untuk 

kesinambungan produksi kumbang maka setiap 8 hari 

dilakukan penggantian 3 bunga jantan dengan bunga 

jantan baru. 

9. Teknik ini dapat meningkatkan populasi kumbang 

hingga 18-20 kali setelah 2 bulan aplikasi dan 

meningkatkan fruit set 22,09% - 31,13%. 

 

c. Teknik hatch and carry mobile 

1. Pada prinsipnya teknik ini mirip dengan teknik hatch 

and carry di atas, hanya saja terdapat perbedaan dalam 

hal : a) lokasi penempatan kotak, b) desain kotak, dan c) 

aplikasinya di lapangan. 

2. Kotak diletakkan terkumpul di dekat kantor Afdeling 
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untuk mempermudah dalam perawatan dan 

pemeliharaannya. 

3. Pada desain kotak, penutup kotak bukan berupa kain 

kasa, tetapi menggunakan triplek yang diberi lubang 

sebanyak 12-32 lubang, yang kemudian ditutup/ 

dihubungkan dengan kantong yang terbuat dari kassa. 

 

 

4. 12-32 kantong kassa yang berada di atas kotak dapat 

menghasilkan 1.000-2.000 kumbang/kantong/hari. 

5. Dalam aplikasinya, 1-2 kantong dalam kondisi terbuka 

dapat dibawa oleh pemanen dengan cara 

mengikatkannya di pinggang pemanen. 

6. Teknik ini dapat meningkatkan populasi kumbang 

hingga 18-20 kali setelah 2 bulan, meningkatkan fruit 

set 16,09% - 26,69%. 

 



 

2. Penghitungan fruit set  dan fruit to bunch 

(arsitektur tandan) kelapa sawit  

 

 

Tujuan 

 

Mendapatkan nilai persentase jumlah buah yang berkembang 

karena penyerbukan maupun bobot buah berkembang dalam 

setiap tandan kelapa sawit 

 

Alat dan Bahan Alat dan Bahan: 

1. Dodos atau egrek 

2. Kampak kecil 

3. Pisau cutter 

4. Timbangan 

5. Alat tulis 

 

Prosedur 1. Pilih 3 (tiga) tandan masak fraksi 0 (buah belum 

membrondol) secara acak untuk setiap blok kebun yang 

akan diamati. 

2. Setiap tandan diberikan label yang berisikan data berikut : 

  

  

 

 

 

3. Setiap tandan sampel ditimbang untuk mengetahui rerata 

berat tandan (RBT). 

4. Masing-masing tandan sampel dipisahkan bagian spikelet 

dari bagian tangkai (stalk) menggunakan kampak kecil. 

Spikelet-spikelet tersebut dikelompokkan dalam tiga 

bagian yakni bagian pangkal, tengah dan ujung,. Pada 

tanaman berumur ≤ 6 tahun, spikelet diambil sebanyak 21 

spikelet per tandan dengan porsi yang relatif sama per 

bagian, sedangan pada tanaman berumur >6 tahun, 

spikelet diambil sebanyak 30 spikelet per tandan.  

5. Setiap buah yang terdapat dalam setiap spikelet 

dipisahkan dan dibagi menjadi dua bagian yaitu buah 

yang jadi (berkembang) dan buah partenokarpi (tidak 

berkembang). Kemudian dilakukan penghitungan jumlah 

setiap kelompok buah tersebut dan dilakukan 

penimbangan. 

6. Fruit set kelapa sawit dihitung berdasarkan rumus: 

Nomor sampel  : ……...………………………….. 
Nomor Blok : ……………...………………….. 
Tahun tanam : …………………………………. 
Tanggal sampel : ………………...……………….. 
Nama Kebun : …………………...…………….. 
       ……...………………………….. 



 

2. Penghitungan fruit set  dan fruit to bunch 

(arsitektur tandan) kelapa sawit  

 

 

 

                jumlah buah jadi 

FS =                                                                       x 100% 

          Jumlah buah jadi + buah partenokarpi   

              

  
Gambar 1. Kegiatan penghitungan fruit set kelapa sawit: (a) 

pencacahan, pemilihan sampel spikelet dan 

penghitungan persentase buah yang jadi; (b) buah 

yang jadi dan buah partenokarpi 

 

7. Fruit to bunch kelapa sawit dihitung berdasarkan rumus: 

 

          Berat buah berkembang 

FtB =                                                                      x 100% 

                               Berat tandan 

 

 

Formulir Pengamatan Fruit Set dan Fruit to Bunch 

No 
Identitas 

tandan 

Berat 

tandan 

Jumlah 

buah 

jadi 

Jumlah buah 

patenokarpi 

Berat 

buah 

jadi 

Berat buah 

patenocarpy 

Fruit 

set 

Fruit 

to 

bunch 

1         

2         

3         

 

buah jadi 

partenokarpi 



  

3. Estimasi dan dinamika populasi Elaeidobius 

kamerunicus 

 

 

Tujuan 

 

Memperoleh data perkiraan populasi E. kamerunicus di lapangan 

dan dinamika populasinya. 

Alat dan Bahan Alat dan Bahan: 

1. Yellow sticky trap ukuran 2,5 x 30 cm2 

2. Hand counter 

3. Tangga 

4. Alat tulis 

Prosedur 1. Dalam satu blok, ditentukan pohon sampel sebanyak 130-

143 pohon setara dengan 1 ha (tergantung pada 

kerapatan pohon per hektar). Pemilihan pohon sampel 

dapat dilakukan dengan metode tersebar atau terpusat. 

Khusus untuk areal yang pertumbuhan tanamannya 

homogen, pohon sampel dapat ditentukan dengan 

metode terpusat dimana seluruh pohon sampel terdapat 

di tengah-tengah blok.  

2. Untuk areal dengan pertumbuhan tanaman yang 

heterogen, pohon sampel ditentukan tersebar merata 

dalam blok tersebut secara sistematis dengan jarak 

antara baris dan antar pohon (dalam baris sample) 

tertentu sehingga dalam 1 blok tersebut diperoleh 130 – 

143 pohon sampel. 

3. Hitung jumlah bunga betina reseptif dan jantan anthesis 

pada seluruh pohon sampel yang telah ditetapkan. 

4. Pasang yellow sticky trap pada salah satu tandan bunga 

jantan anthesis dan betina reseptif yaitu di bagian atas 

tandan. Pemasangan dilakukan pada pagi hari (sebelum 

pukul 08.30 WIB). 

 

Gambar 1. Yellow sticky trap pada tandan bunga betina 

reseptif dan bunga jantan anthesis 



  

3. Estimasi dan dinamika populasi Elaeidobius 

kamerunicus 

 

 

5. Setelah 24 Jam, yellow sticky trap dilepaskan dan dengan 

menggunakan hand counter  hitung jumlah E. kamerunicus 

yang terperangkap. 

6. Perkiraan populasi E. kamerunicus dihitung dengan rumus 

Populasi Ek = (∑Ek tertangkap pada bunga jantan x 14* x 

jumlah bunga anthesis/ha) + (∑Ek tertangkap 

pada bunga betina x 12* x jumlah bunga 

reseptif/ha). 

Ket: 

* Koefisien contoh pengali yang menggambarkan luasan yellow sticky trap 

terhadap luasan satu tandan bunga jantan/betina kelapa sawit. Nilai ini 

bisa berubah sesuai dengan kondisi bunga di lapangan. 

7. Pengamatan dinamika populasi E. kamerunicus dari waktu 

ke waktu dilakukan dengan cara penghitungan populasi 

serangga tersebut pada setiap bulan. 

8. Jumlah populasi kumbang E. kamerunicus yang dianggap 

cukup untuk menyerbuki tandan adalah sebanyak 20.000 

kumbang/ha. 

 

Formulir pengamatan Jumlah kumbang Eladobius kamerunicus 

No Blok 
Luas 

(ha) 

Jumlah 

pohon 

sample 

Jumlah 

bunga 

jantan 

Jumlah 

bunga 

betina 

Jumlah 

kumbang 

pada bunga 

betina 

Jumlah 

kumbang 

pada bunga 

jantan 

Jumlah 

kumbang 

per ha 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         
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