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menyangka ternyata dibalik keindahannya ternyata ulat tersebut adalah
salah satu hama pemakan daun cengkih. Walaupun ulat tersebut hama
sekunder namun keberadaannya dapat meresahkan petani cengkih bila
populasinya sudah sangat banyak atau melampaui ambang batas populasi
yang merusak. Ulat tersebut adalah Carea varipes atau disebut juga sebagai
ulat kepala bagong atau Tuffed months.
Ulat bagong (Carea varipes; C. subtilis)
Morfologi dan daur hidup
Ulat berwarna hijau atau coklat mengkilap, thorax berbentuk bulat
dan besar hingga menutupi kepalanya, sepintas menyerupai kepala yang
berbentuk benjolan besar. Pupa terletak dalam kepompong yang berwarna
kelabu dibawah daun (Gambar 1a).

Daur hidup: Ngengat (dewasa) dapat hidup lebih dari dua minggu.
Keperidiannya mencapai 800 butir. Fase telur hanya tiga hari menetas dan
menjadi ulat yang dapat hidup antara 15 sampai 25 hari. Menjelang dewasa,
ulat berpupa dan membuat kepompong di bawah daun. Imago berbentuk
ngengat berwarna coklat (Gambar 2b).
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Gambar 1. Ulat bagong (Carea varipes), a. Stadia larva atau ulat dengan ciri khas
terdapat bagian thorax yang membesar; b. Stadia imago yang
merupakan ngengat berwarna coklat (Nadiah, 2018).

Status dan gejala serangan ulat bagong
Status ulat bagong adalah sebagai hama pada tanaman cengkih atau
tepatnya pada tanaman Famili Mytaceae (termasuk jambu air, jambu biji,
jambu mawar, jamblang, jambu bol, salam, kayu putih dan eukaliptus)
karena ulat bagong memakan daun tanaman tersebut. Ada tiga jenis yang
telah teridentifikasi menyebar di Indonesia yaitu Carea angulata; C. subtilis
dan yang sering menyerang cengkih adalah C. varipes. Tanaman cengkih
yang terserang biasanya adalah tanaman yang lokasi atau letaknya
berdekatan dengan tanaman jambu atau salam.
Gejala serangan yang ditimbulkan oleh ulat bagong ditandai dengan
adanya bekas gigitan ulat pada daun yang terserang (Gambar 2). Ulat
bagong menyerang tanaman cengkih dengan cara memakan daun. Populasi
yang tinggi dapat menyebabkan daun gundul sehingga proses fotosintesis
tanaman terganggu dan menyebabkan tanaman mati (bila serangan berat).
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Gambar 2. Daun cengkih, a. Terserang ulat bagong, b. Daun sehat (Nadiah, 2018)
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