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KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadlirat Allah SWT yang telah memberi kesempatan
kepada Penulis sehingga dapat menyelesaian modul sebagai pedoman praktikum yang
berjudul “Pestisida dan Teknik Aplikasi”. Modul ini disusun untuk Mahasiwa Fakultas
Pertanian Program Studi Proteksi Tanaman dan masih dalam tahap penyempurnaan.
Pesitisida merupakan zat kimia yang digunakan untuk mengendalikan organisme
pengganggu tanaman baik itu hama, patogen maupun gulma. Disamping pestisida
bermanfaat di bidang pertanian namun juga berbahaya bagi manusia, organisme bukan
sasaran maupun lingkungan. Buku petunjuk praktikum ini disusun guna membantu
mahasiswa dalam melaksanakan praktikum Pestisida dan Teknik Aplikasi , supaya paham,
aman dan lancar.
Penyusun berharap agar mahasiswa/pengguna buku petunjuk praktikum ini dapat
membaca dengan baik dan menggunakan buku sebagai pedoman perlaksanaan praktikum
agar terhindar dari kecelamakaan kerja. Penulis sangat berharap kritikan dan saran yang
bersifat membangun guna kesempurnaan Penuntun Praktikum ini kedapannya.

Darussalam,

Januari 2022

Tim Penyusun
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PETUNJUK UMUM

1. Setiap praktikan harus bekerja dengan disiplin, cermat dan teliti agar tujuan praktikum
dapat tercapai serta tidak terjadi kecelakaan- kecelakaan dalam laboratorium maupun di
lapangan.
2. Alat-alat yang dipergunakan harus disimpan dengan baik di tempatnya dan harus dalam
keadaan bersih.
3. Semua peralatan yang dipergunakan harus dicuci bersih dan disimpan kembali
ketempatnya semula setiap kali selesai praktikum.
4. Jika terjadi kerusakan peralatan praktikum, harus segera melapor kepada laboran atau
asisten. Alat yang rusak tersebut harus diganti dengan barang yang bentuk kualitasnya
sama.
5. Setelah praktikum selesai, meja praktikum harus selalu dibersihkan.
6. Apabila terjadi kecelakaan dalam bekerja/praktikum, praktikan harus segera melapor ke
asissten/laboran untuk mendapat pertolongan pertama.
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TATA TERTIB PRAKTIKUM

1. WAJIB MENGGUNAKAN MASKER SELAMA PRAKTIKUM
2. Praktikan harus sudah hadir selambat- lambatnya 15 menit sebelum praktikum dimulai.
3. Pakailah baju praktikum/ laboratorium di luar ruangan dan baru boleh dibuka apabila
praktikum telah selesai (setelah keluar dari ruangan).
4. Praktikan harus membawa alat tulis-menulis, serta objek praktikum sesuai dengan
materi praktikum seperti tercantum dalam buku penuntun.
5. Masuklah kedalam ruangan secara tertib dan teratur, dengan menunjukkan objek
praktikum kepada laboran atau asisten.
6. Bacalah buku penuntun dengan cermat sebelum praktikum dimulai.
7. Setiap praktikan harus dapat bekerja sendiri/kelompok pada objek praktikumnya.
8. Selama praktikum berlangsung, praktikan tidak dibenarkan menganggu peserta lainnya,
makan, minum, merokok, berbicara berlebihan, atau keluar tanpa seizing laboran atau
asisten.
9. Acungkan tangan kepada laboran atau asisten apabila praktikan memerlukan bantuan.
10. Semua peralatan praktikum harus dibersihkan dan disimpan ke tempatnya masingmasing 5 menit sebelum praktikum selesai.
11. Sisa-sisa objek dan kotoran lainnya harus dibersihkan dan dibuang pada tempat sampah
diluar ruangan.
12. Apabila praktikan berhalangan harus memberitahukannya secara tertulis dan bagi yang
sakit harus menyertakan surat keterangan dari dokter.
13. Bagi praktikan yang pernah tidak hadir harus mengulangi praktikum pada hari lain yang
disediakan.
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MATERI 1
PENGENALAN ALAT SEMPROT
1.1 Pengertian
Alat penyemprot (Sprayer) digunakan untuk mengaplikasikan sejumlah tertentu
bahan kimia aktif pemberantas hama penyakit yang terlarut dalam air ke objek semprot
(daun, tangkai, buah) dan sasaran semprot (hama-penyakit). Efesiensi dan efektivitas alat
semprot ini ditentukan oleh kualitas dan kuantitas bahan aktif tersebut yang terkandung di
dalam setiap butiran larutan tersemprot (droplet) yang melekat pada objek dan sasaran
semprot.
Sprayer adalah alat/mesin yang berfungsi untuk memecah suatu cairan, larutan atau
suspensi menjadi butiran cairan (droplets) atau spray. Sprayer merupakan alat aplikator
pestisida yang sangat diperlukan dalam rangka pemberantasan dan pengendalian hama &
penyakit tumbuhan. Sprayer juga didefinisikan sebagai alat aplikator pestisida yang sangat
diperlukan dalam rangka pemberantasan dan pengendalian hama & penyakit tumbuhan.
Kinerja sprayer sangat ditentukan kesesuaian ukuran droplet aplikasi yang dapat
dikeluarkan dalam satuan waktu tertentu sehingga sesuai dengan ketentuan penggunaan
dosis pestisida yang akan disemprotkan.
1.2 Fungsi
Fungsi utama sprayer adalah untuk memecahkan cairan yang disemprotkan menjadi tetesan
kecil (droplet) dan mendistribusikan secara merata pada objek yang dilindungi.

Kegunaan khusus sprayer sebagai berikut:
a. Menyemprotkan insektisida untuk mencegah dan memberantas hama.
b. Menyemprotkan fungisida untuk mencegah dan memberantas penyakit.
c. Menyemprotkan herbisida untuk mencegah dan memberantas gulma.
d. Menyemprotkan pupuk cairan.
e. Menyemprotkan cairan hormon pada tanaman untuk tujuan tertentu.
Fungsi lainnya dari nozzle adalah :
a. Menentukan ukuran butiran semprot (droplet size)
b. Mengatur flow rate (angka curah)
c. Mengatur distribusi semprota, yang dipengaruhi oleh Pola semprotan, Sudut
semprotan, dan Lebar semprotan

Laboratorium Dasar Perlindungan Tanaman
Fakultas Pertanian USK

Penuntun Praktikum Pestisida dan Teknik Aplikasi

2021

1.3 Tujuan Sprayer
Agar mampu melakukan kalibrasi serta mnentukan jumlah pelarut untuk kebutuhan
budidaya naman tertentu.
1.4 Jenis-jenis
Sprayer untuk keperluan pertanian dikenal dengan 3 jenis sprayer, yakni knapsack sprayer,
motor sprayer, dan CDA sprayer.
1) Knapsack Sprayer
Knapsack sprayer atau dikenal dengan alat semprot punggung. Sprayer ini paling
umum digunakan oleh petani hampir di semua areal pertanian padi, sayuran, atau
diperkebunan.
2) Motor Sprayer
Sprayer jenis ini mengunakan mesin sebagai tenaga penggerak pompanya yang
berfungsi untuk mengeluarkan larutan dalam tangki. Cara penggunaan motor sprayer
bervariasi tergantung jenis dan mereknya, antra lain digendong di punggung, ditarik
dengan kendaraan, diletakan di atas tanaH, dibawa pesawat terbang, dan sebagainya.
Contoh motor sprayer adalah mist blower power sprayer, dan boom sprayer.
3) CDA Sprayer
Berbeda dengan 2 jenis sprayer sebelumnya, CDA sprayer tidak menggunakan tekanan
udara untuk menyebarkan larutan semprot ke bidang semprot sasaran, melainkan
berdasarkan gaya grafitasi dan putaran piringan.Cara kerjanya adalah: larutan mengalir
dari tangki melalui selang menuju nozzle, diterima oleh putaran piringan bergerigi
(spining disc), dan disebarkan ke arah bidang sasaran. Putaran piring digerakan oleh
dinamo dengan sumber tenaga bater 12 volt. Putaran piringan sebesar 2.000 rpm dan
butiran yang keluar seragam dengan ukuran 250 mikron. Ukuran 250 mikron merupakan
ukuran optimal untuk membasahi permukaan gulma.
1.5 Bagian-bagian
Bagian-bagian Bagian-bagian utama sprayer secara umum meliputi nozzle, pompa, pipa
penyalur, saringan, tangki cairan dan sebagian dilengkapi dengan alat pengukur tekanan
serta klep pengatur semprotan. Dari bagian-bagian di atas, nozzle merupakan bagian yang
terpenting.
Fungsi utama nozzle adalah memecah (atomisasi) larutan semprot menjadi butiran semprot
(droplet) Fungsi lainnya dari nozzle adalah:
a. Menentukan ukuran butiran semprot (droplet size)
b. Mengatur flow rate (angka curah)
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Mengatur distribusi semprota, yang dipengaruhi oleh Pola semprotan, Sudut semprotan,
dan Lebar semprotan

Nozzle sprayer (knapsack sprayer) pertanian
selama ini dikenal dengan tipe, yaitu cone
nozzle (nozzle kerucut), flat fan nozzle
(nozzle kipas) , even flat nozzle, nozzle
polijet, dan nozzle lubang empat.

1. Cone nozzle (nozzle kerucut)
Solid cone nozzle menghasilkan semprotan halus.
Pola semprotan berbentuk bulat (kerucut). Terdiri
dari 2 tipe, yaitu zolid/full cone nozzle dan Hollow
cone nozzle. Solid cone nozze pola semprotan bulat
penuh

berisi,

sedangkan

hollow

cone

nozzle

menghasilkan semprotan berbentuk kerucut bulat
kosong.

Digunakan

terutama

untuk

aplikasi

insektisida dan fungisida.

2. Flat Fan Nozzle (nozzle kipas standar)
Knapsack sprayer - nozzle kipas standar Flat fan
nozzle menghasilkan pola semprotan berbentuk
oval (V) atau bentuk kipas dengan sudut tetap
(65o–95o). Untuk mendapatkan sebaran droplet
yang merata diusahakan melakukan penyemprotan
dengan

saling

tumpang

tindih

(overlapping).

Digunakan terutama untuk aplikasi herbisida, tetapi
bisa juga digunakan untuk fungisida dan insektisida
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3. Even Flat Fan Nozzle (nozzle kipas rata)
Knapsack sprayer kipas rataEven flat nozzle memiliki
pola semprot berbentuk garis. Butiran semprot
tersebar merata. Pada tekanan rendah digunakan
untuk aplikasi herbisida pada barisan tanam atau
antar barisan tanam. Pada tekanan tinggi, digunakan
untuk aplikasi insektisida pada pengendalian vektor.
Ukuran butiran semprot sedang hingga halus.

4. Nozzle Polijet
Knapsack sprayer nozzle polijet Pola semprotan
pada dasarnya berbentuk garis atau cerutu.
Butiran semprot agak kasar hingga kasar. Tidak
atau sangat sedikit menimbulkan drift dan hanya
digunakan untuk aplikasi herbisida.

Untuk Piringan dan Gawangan


Pemakaian jenis nozel tergantung pada lebar piringan yang diinginkan.



Lebar semprotan (swatch wide) untuk setiap jenis Polijet ICI nozel adalah :

5. Nozzle lubang empat
Knapsack

sprayer-nozzle

lubang

empatNozzle

ini

menghasilkan pola semprotan berbentuk kerucut. Butiran
semprot halus sampai agak halus (tergantung tekanan). Flow
rate tinggi (karena jumlah lubangnya empat) karena itu
cenderung

boros.

Umumnya

digunakan

untuk

aplikasi

insektisida dan fungisida.
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Adapun bagian-bagian beserta fungsi dari masing-masing komponen Knapsack Sprayer
tersebut adalah :
1. Tangki (tank): Merupakan tempat herbisida atau larutan lainnya diisikan. Volumenya
dapat berbedabeda tergantung dengan tipe dari sprayer masing-masing. Dari bahan
plat tahan karat,untuk menampung cairan.
2. Pengaduk (agitator): Untuk mengaduk larutan herbisida yang ada di dalam tangki.
Pengadukan dimaksukan agar suspensi atau campuran larutan herbisida dapat
tersebar merata dan tidak mengendap, sehingga tidak menyumbat nozzle.
3. Unit pompa (pump): Yang terdiri dari silinder pompa, dan piston dari kulit. Untuk
memberikan tekanan kepada larutan herbisida, sehingga larutan dapat dikeluarkan
dari tangki dan mengalir melalui selang dan keluar pada nozzle.
4. Pengatur tekanan (pressure gauge): Untuk mengatur tekanan terhadap besar
kecilnya volume cairan yang dikeluarkan, sesuai dengan kebutuhan.
5. Saringan (strainer): Untuk menyaring larutan yang akan dimasukkan ke dalam
tangki. Hal ini dilakukan supaya tidak ada zat lain yang terikut sehingga dapat
merusak dan menyumbat nozzle.
6. Penutup: Untuk menutup tangki, supaya pada saat dikerjakan tidak tumpah dan
untuk menjaga tekanan udara di dalam tangki.
7. Tangkai pompa: Untuk memompa cairan.
8. Saluran penyemprot: Terdiri dari kran, selang karet, katup serta pipa yang bagian
ujungnya dilengkapi nozel.
9. Sabuk penggendong: Digunakan untuk menyandang sprayer pada punggung.
10. Selang karet: Untuk menyalurkan larutan dari tangki ke nozzle.
11. Piston pompa
12. Katup pengatur aliran cairan keluar dari tangki.
13. Katup pengendali aliran cairan bertekanan yang ke luar dari selang karet.
14. Laras pipa penyalur aliran cairan bertekanan dari selang menuju ke nosel.
15. Nozel.
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MATERI 2
PEMBUATAN DAN PEMASANGAN
PERANGKAP ARTHROPODA
1. Latar Belakang
Hampir semua petani Indonesia mengenal yang namanya hama lalat buah.
Serangga terbang yang satu ini memang sudah sangat dikenal sebagai perusak buah. Buah
seperti cabai, tomat, jambu, mangga dll merupakan komoditi yang sering dirusak oleh hama
lalat buah. Karena hama ini memang merusak bagian buah saja makanya disebut sebagai
lalat buah.
Jenis lalat buah yang menyerang bagian buah adalah lalat buah betina yaitu dengan
jalan menyengat buah dan meninggalkan telurnya didalam buah. Telur tadi akan menetas
menjadi larva (belatung) yang akan memakan buah dari dalam sehingga buah menjadi
busuk. Ini sangat merugikan petani karena buah yang sudah terserang lalat buah tentu tidak
laku dijual.
Berbagai metode mulai dikembangkan untuk mengatasi serangan lalat buah. Dahulu
manusia menggunakan pestisida yang berbau menyengat agar lalat buah tidak mendekat.
Meski efektif namun kualitas buah menjadi turun karena adanya banyak residu kimia.
Selanjutnya manusia mengerti bahwa ternyata lalat betina hanya bertelur apa bila dikawini
oleh lalat jantan. Maka dari itu dicarilah cara untuk menangkapi lalat buah jantan agar tidak
sempat mengawini betinanya.
Hampir semua petani Indonesia mengenal yang namanya hama lalat buah. Serangga
terbang yang satu ini memang sudah sangat dikenal sebagai perusak buah. Buah seperti
cabai, tomat, jambu, mangga dll merupakan komoditi yang sering dirusak oleh hama lalat
buah. Karena hama ini memang merusak bagian buah saja makanya disebut sebagai lalat
buah.
Jenis lalat buah yang menyerang bagian buah adalah lalat buah betina yaitu dengan
jalan menyengat buah dan meninggalkan telurnya didalam buah. Telur tadi akan menetas
menjadi larva (belatung) yang akan memakan buah dari dalam sehingga buah menjadi
busuk. Ini sangat merugikan petani karena buah yang sudah terserang lalat buah tentu tidak
laku dijual.
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Berbagai metode mulai dikembangkan untuk mengatasi serangan lalat buah. Dahulu
manusia menggunakan pestisida yang berbau menyengat agar lalat buah tidak mendekat.
Meski efektif namun kualitas buah menjadi turun karena adanya banyak residu kimia.
Selanjutnya manusia mengerti bahwa ternyata lalat betina hanya bertelur apa bila dikawini
oleh lalat jantan. Maka dari itu dicarilah cara untuk menangkapi lalat buah dengan
menggunakan perangkap serangga.
Salah satu Pengendalian yang dilakukan adalah pemandulan jantan, kimiawi dan
memakai perangkap dengan menggunakan atraktan/penarik. Penggunaa atraktan ini atau
zat penarik menggunakan metyl eugenol. Metyl eugenol ini berfungsi sebagai zat penarik,
sehingga lalat buah jantan akan tertarik dan masuk ke dalam perangkap. Zat ini juga akan
ikut masuk ke dalam tubuh lalat buah jantan ini yang akan menyebabkan kemandulan.
Sehingga lalat jantan tidak dapat

membuahi. Dari hal tersebut dapat mengurangi

perkembangbiakan lalat buah ini, sehingga jumlah nya akan berkurang dari waktu ke
waktu (Butani, 1978).

Senyawa metil eugenol merupakan turunan eugenol yang dapat dipergunakan
sebagai atraktan (penarik/pemikat untuk datang) untuk menarik lalat jantan dalam
pengendalian populasi lalat buah (Kardinan et al.,1998).
Menurut Vargas et al. (2010) dan Todd et al. (2010) penggunaan atraktan metil
eugenol merupakan cara pengendalian yang ramah lingkungan dan telah terbukti efektif,
dimana pengendalian hama lalat buah dilakukan dalam tiga cara yaitu : (1) mendeteksi atau
memonitor populasi lalat buah, (2) menarik lalat buah kedalam perangkap kemudian
disterilkan atau dimatikan, dan (3) mengacaukan lalat buah dalam perkawinan, berkumpul
dan cara makan
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2. Tujuan Praktikum
Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahua cara pembuatan perangkap
serangga yang mudah serta mengetahui keefektifan antraktan dalam menarik serangga
khususnya lalat buah.

3. Tempat pelaksanaan
Praktikum di laksanakan di sekitar area kampus pertanian USK dan Laboratorium
Dasar Proteksi Tanaman
4. Alat dan Bahan
a. Alat yang digunakan:


Gunting



Pisau



Spidol Permanen



Pulpen



Penggaris



Corong



Pinset



Jarum Suntik

b. Bahan yang digunakan :


Metanol



Euthanol



Alkohol



Deterjen



Tali Rafia



Botol Air Mineral (600 ml)



Plastik es



Lem/perekat serangga



Kertas minyak warna kuning



Lakban bening



Kertas label



Botol Pott
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5. Cara Kerja
Pembuatan Perangkap :
a. Botol air mineral dipotong di bagian tengah berbentuk pintu dengan ukuran panjang
8 cm dan lebar 2 cm sebagai sarana masuknya hama yang terperangkap dalam
botol
b. Potong kertas minyak seukuran dengan botol
c. Pasang kertas minyak diseluruh botol air mineral menggunakan lakban
d. Masukkan larutan deterjen sebanyak 20 ml kedalam botol air mineral
e. Masukkan methanol/enthanol sebanyak 10 ml menggunakan jarum suntik ke dalam
plastic es, serta plastic es dilubangi agar aroma zat antraktan tersebut tercium oleh
hama.
f.

Masukkan plastic es yang berisi zat antraktan kedalam botol, dengan posisi ujung
kertas tidak menyentuh larutan deterjen lalu ditutup.

g. Potong tali raffia kemudian di ikat pada bagian tutup botol sebagai penyangkut
h. Olesi lem perekat serangga pada bagian botol yang sudah dipasang kertas minyak,
kemudian digantung di bawah pohon
Pengaplikasian di lapangan:
a. Perangkap dipasang pada pohon dengan ketinggian minimal 1 meter dari tanah
b. Perangkap dipasang selama 24 jam (1 hari)
c. Ambil perangkap dari pohon, kemudian hama yang terperangkap pada botol diambil
menggunakan pinset
d. Hama yang terperangkap, dimasukkan ke dalam botol pott dan diberi label sesuai
perlakuan
e. Identifikasi hama berdasarkan Ordo
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MATERI 3
PEMBUATAN DAN PENGAPLIKASIAN
PESTISIDA NABATI

1.

Latar Belakang
Keong mas (Pomacea canaliculata) adalah siput sawah dengan warna cangkang

keemasan yang dianggap sebagai salah satu hama dalam produksi padi. Keong mas
disebut hama karena menjadi pemakan tanaman padi di areal persawahan dan telurnya
yang menempel pada batang padi menyebabkan tanaman padi mati. Ukuran tubuhnya
bervariasi dan tergantung pada ketersediaan makanan. Makanan keong mas umumnya
berupa tanaman yang masih muda dan lunak, misalnya bibit padi, sayuran, dan enceng
gondok (Budiyono 2006).
Cangkang berbentuk bulat mengerut, berwarna kuning keemasan, berdiameter 1,21,9 cm, tinggi 2,2-3,6 cm, dan berat 4,2-15,8 g. keong mas berkembang biak secara ovipar
dan menghasilkan telur. Seekor keong mas betina mampu bertelur 500 butir dalam
seminggu dengan masa perkembang biakkan selama 3-4 tahun. Keong mas betelur pada
pagi dan sore hari, telur akan menetas dalam waktu 7-14 hari dan hari ke-60 keong telah
menjadi dewasa dan dapat berkembang biak (Ruslan dan Harianto 2009).
Keong mas hidup di kolam, sawah beririgasi dan kanal. Keong mas membenamkan
diri pada tanah lembab selama musim kering. Keong mas dapat bertahan hidup hingga 6
bulan dengan cara menutup operkulum dan membenamkan diri dalam tanah. Keong mas
menjadi aktif kembali ketika tanah tempat hidupnya tergenang air. Keong mas dapat
bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang keras, misalnya pada perairan tercemar atau
perairan yang memiliki kandungan oksigen terlarut rendah, karena keong mas memiliki
insang (ctenidium) dan organ menyerupai paru-paru, sehingga dapat bertahan hidup di
dalam dan di luar air (DA-PhilRice 2001).
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Tutup rumah siput (operculum) siput murbai betina) (a1), berwarna putih cekung dan
yang jantan cembung (a2). Tepi mulut rumah siput betina dewasa melengkung kedalam
(b1), sedangkan tepi rumah siput yang jantan melengkung keluar (b2). Berdasarkan
penelitian yang dikerjakan oleh MS Dela Cruz, RC Joshi, dan AR Martin (2001).

Adapun manfaat dalam mempelajari hama keong mas adalah agar praktikan dapat
mengenal hama keong mas, daur hidup, perkembangbiakan dan gejala serangannya
sehingga dapat diketahui cara yang tepat untuk pengendalian hama tersebut.

2. Tujuan Praktikum
Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui dan memahami proses pembuatan
pestisida nabati, efektifitas pestisida nabati serta proses pengenceran pestisida nabati
3. Bahan dan Alat
 Timbangan analitik
 Blender
 Toples
 Pisau
 Batang pengaduk
 Gelas ukur
 Pipet tetes
 Saringan
 alumuniom foil
 Kain kasa
 Corong Plastik
 Pinset
 Ethanol/air
 Daun kangkung (sebagai bahan makanan)
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Jenis pestisida nabati yang digunakan :
a. Daun Sirsak
b. Pinang Setengah Masak
c. Bawang Putih
d. Daun nimba
Objek bahan uji :
a. Keong mas
Konsentrasi yang digunakan : 5%, 10%, 15%, 20%, 25%
4. Cara Kerja
1) Pembuatan Pestisida nabati berbentuk larutan (aplikasi pada keong mas)
 Ambil daun tumbuhan yang akan digunakan untuk pestisida, timbang sebanyak
250 gram
 Hasil timbangan tersebut di haluskan dengan blender dan tambahkan 1 liter
ethanol/air (250 gram + 1 Liter ethanol/air)
 Larutan tersebut kemudian direndam di dalam toples selama 36 jam dan di tutup
dengan alumuniom foil
 Setelah 36 jam, larutan tersebut di saring dengan menggunakan saringan.

Pengaplikasian dan pengenceran larutan pestisida :
Untuk mengaplikasi larutan pestisida nabati terhadap objek bahan uji, maka larutan
tersebut harus di encerkan terlebih dahulu, pengenceran dapat dihitung dengan
menggunakan rumus :

M1.V1 = M2.V2
Dimana:
M1
= Konsentrasi zat mula-mula (molaritas zat awal)
V1
= Volume Awal
M2 = Konsentrasi setelah pengenceran (molaritas setelah pengenceran)
V2
= Volume setelah pengenceran (V1 + Air)





Setelah dilakukan pengenceran sesuai dengan konsentrasi yang ditentukan,
ambil toples dan isi dengan air sebanyak 1,5 Liter.
Masukkan keong mas sebanyak 5 jantan dan 5 betina kedalam toples tersebut
Masukkan larutan pestisida nabati yang telah diencerkan berdasarkan
konsentrasi yang ditentukan ke dalam toples yang berisi keong mas.
Ambil daun kangkung dan timbang sebanyak 20 gram, dan masukkan ke setiap
toples yang berisi keong mas (daun kangkung diganti setiap 24 jam sekali)

Pengamatan:
Mortalitas
Mortalitas diamati setiap 24 jam sekali dengan menghitung jumlah keong mas
yang mati dan di masukkan ke dalam rumus :
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Dimana : M = Persentase Mortalitas (%)
a = Jumlah Keong Mas yang mati (ekor)
b = jumlah keong mas yang diinfestasikan (ekor)

Penghambat Laju Makan
Penghambat makan dihitung setiap 24 jam sekali dengan mengambil daun
kangkung yang di dalam toples kemudian ditiriskan sampai air kering, kemudian
di timbang dengan menggunakan timbangan analitik, dan dimasukkan ke dalam
rumus:

Dimana : I = Penghambat Laju Makan
x = Berat Akhir
y = Berat Awal
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