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ABSTRACT 

 

Information about biological responses of brown plant hopper (Nilaparvata lugens Stal) 

were important for the management strategy of N. lugens through the paddy variety rotation. 

The objective of this research was to  study the biological responses of N. lugens on paddy 

varieties. This research was conducted at Pest Plant Laboratory Agricultural Faculty Jambi 

University on September 2017 to February 2018. The five varieties of paddy that used are 

IR42 (control), Mekongga, Inpari 30, Inpari 34 and Inpari 32. The fourth generation (F4) of 

N. lugens from the laboratory population is used in this research. Biological responses 

of  N. lugens that observed are adult longevity, sex ratio, fecundity, egg viability, survival 

rate and wing of dimorphism  of N. lugens. The result showed that paddy varieties affect the 

biological responses of N. lugens. Fecundity and sex ratio of N.lugens on Mekongga Variety  

was better than IR42, Inpari 30, Inpari 34 and Inpari 32. 
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ABSTRAK 

Informasi mengenai respons biologi wereng batang padi cokelat (Nilaparvata lugens Stal) 

sangat dibutuhkan terkait dengan strategi pengelolaan N. lugens melalui pergiliran varietas 

padi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respons biologi N. lugens pada beberapa 

varietas padi sawah. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Hama Tanaman Fakultas 

Pertanian Universitas Jambi, dari bulan September 2017 sampai Februari 2018. Perlakuan 

yang digunakan yakni lima varietas padi sawah yaitu : IR42 (kontrol), Mekongga, Inpari 30, 

Inpari 34 dan Inpari 32. N. lugens yang digunakan adalah populasi laboratorium (populasi 

peka) generasi ke-4 (F4). Respons biologi N. lugens yang diamati meliputi umur imago 

betina, nisbah kelamin, keperidian aktual, viabilitas telur, laju sintasan dan dimorfisme sayap 

N. lugens. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas padi sawah berpengaruh terhadap 

respons biologi N. lugens. Keperidian aktual dan nisbah kelamin N. lugens pada Varietas 

Mekongga lebih baik dibandingkan Varietas IR42, Inpari 30, Inpari 34 dan Inpari 32. 

Kata kunci : Varietas padi, respons biologi, wereng batang padi cokelat, keperidian aktual, nisbah 

kelamin. 

 

PENDAHULUAN 

 Wereng batang padi cokelat, Nilaparvata lugens Stal merupakan salah satu hama 

penting tanaman padi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas padi 

berpengaruh terhadap biologi N. lugens. Ketahanan varietas padi ditentukan oleh faktor 
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biofisik dan biokimia tanaman, yang mempengaruhi aktivitas makan sehingga berpengaruh 

terhadap perkembangan, kemampuan bertahan hidup dan produksi telur N. lugens. Beberapa 

varietas padi sawah yang umum ditanam di Provinsi Jambi saat ini meliputi Varietas 

Mekongga, Inpari 30, Inpari 34, Inpari 32 dan Inpari 17. Informasi tentang respons biologi 

N. lugens pada beberapa varietas padi sawah tersebut belum ada. Informasi tersebut sangat 

dibutuhkan terkait dengan strategi pengelolaan N. lugens melalui pergiliran varietas padi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respons biologi N. lugens pada beberapa varietas 

padi sawah. 

 

BAHAN DAN METODE 

 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Hama Tanaman Fakultas Pertanian 

Universitas Jambi selama 6 bulan, mulai dari bulan September 2017 sampai Februari 2018. 

Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan meliputi imago N. lugens generasi ke-4 (F4), benih 

padi Varietas Ciherang (sebagai pakan N. lugens), IR42, Mekongga, Inpari 30, Inpari 34 dan 

Inpari 32, aspirator dan mikroskop. 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas 5  

perlakuan dan 5 ulangan. Setiap ulangan terdiri atas 8 sampel. Perlakuan yang diuji adalah 

lima varietas padi sawah, yaitu : IR42 (kontrol), Mekongga, Inpari 30, Inpari 34 dan Inpari 

32. 

Pembiakan N. lugens  

Tetua N. lugens diperoleh dari Balai Benih Induk Suka Jaya Kabupaten Batanghari. 

Benih padi yang digunakan sebagai pakan N. lugens adalah Varietas Ciherang. Bibit padi 

umur 4 hari setelah semai (hss) digunakan untuk peneluran N. lugens dan umur  7 hss untuk 

pergantian pakan. 

Persiapan bibit padi  

Benih padi yang digunakan untuk uji respons biologi dan pakan N. lugens adalah 

Varietas IR42, Mekongga, Inpari 30, Inpari 34 dan Inpari 32. Benih padi dicuci bersih dan 

direndam selama 24 jam, benih yang hampa dibuang. Kemudian benih dicuci bersih dan 

dikering-anginkan selama 24 jam. Benih padi disebar ke dalam stoples plastik, lalu diberi air 
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secukupnya dan bagian atas stoples ditutup kain kasa. Bibit padi umur 4 hss digunakan untuk 

peneluran dan umur 7 hss untuk pergantian pakan N. lugens. 

Uji respons biologi N. lugens pada beberapa varietas padi sawah 

 Sepasang imago N. lugens makroptera generasi ke-4 (F4) populasi laboratorium yang 

baru muncul (berumur kurang dari satu hari) dimasukkan ke dalam gelas plastik yang berisi 

10 batang bibit padi berumur 4 hss untuk setiap varietas padi sawah. Bagian atas gelas 

ditutup dengan kain kasa. Dua hari kemudian imago N. lugens tersebut dipindahkan lagi ke 

dalam gelas plastik baru yang telah berisi bibit padi berumur 4 hss dengan menggunakan 

aspirator. Pemindahan dilakukan seterusnya sampai imago betina mati. Setiap gelas plastik 

diberi label tanggal infestasi dan tanggal penetasan telur N. lugens. Penambahan air 

dilakukan ketika air dalam gelas mulai mengering agar tanaman tetap segar. 

Bibit padi yang telah terinfes telur N. lugens dipelihara sampai muncul nimfa instar 

ke tiga. Selanjutnya nimfa dipindahkan ke dalam gelas plastik baru yang telah berisi 20 

batang bibit padi baru umur 7 hss. Pemindahan dilakukan seterusnya sampai dipastikan tidak 

terdapat nimfa pada bibit padi. Jumlah nimfa yang hidup dan mati dicatat dan diamati 

perkembangannya hingga menjadi imago. Penggantian pakan dilakukan setiap hari sebanyak 

20 batang bibit padi.  

Peubah Pengamatan 

Pengamatan dilakukan setiap hari dimulai sejak infestasi imago N. lugens ke dalam 

gelas plastik sampai dihasilkan keturunan pertama (F1). Peubah yang diamati yaitu : 

Umur imago betina 

Pengamatan umur imago betina dimulai sejak infestasi imago betina N. lugens ke 

dalam gelas plastik sampai imago tersebut mati.  

Nisbah kelamin 

Pengamatan nisbah kelamin dilakukan dengan membandingkan jumlah keturunan 

pertama (F1) jantan dan betina untuk setiap perlakuan. 

Keperidian aktual 

Keperidian aktual (ekor/betina) = Jumlah telur yang tidak menetas + Jumlah nimfa yang muncul 

Viabilitas telur 

 Viabilitas (%) = 
 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑚𝑓𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑛𝑐𝑢𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑙𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑒𝑡𝑎𝑘𝑘𝑎𝑛
 x 100% 
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Laju sintasan 

 Laju sintasan (%)  = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑚𝑓𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑜

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑚𝑓𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙
 x 100% 

Dimorfisme sayap 

Pengamatan dimorfisme sayap dilakukan dengan menghitung persentase imago 

jantan makroptera, imago betina brakiptera dan imago betina makroptera dari total imago 

yang terbentuk. 

Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis secara statistik (ANOVA) dan dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 % untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

 Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa umur imago betina N. lugens terpendek 

terdapat pada Varietas IR42 (kontrol) dan berbeda nyata dengan semua varietas yang diuji 

(Mekongga, Inpari 30, Inpari 34 dan Inpari 32). Tidak terdapat perbedaan nyata umur imago 

betina N. lugens diantara Varietas Mekongga, Inpari 30, Inpari 34 dan Inpari 32. 

Nisbah kelamin (sex ratio) N. lugens pada Varietas Mekongga lebih mendekati ideal 

(1:1) dibandingkan dengan semua varietas yang diuji (IR42, Inpari 30, Inpari 34 dan Inpari 

32). Tidak terdapat perbedaan nyata viabilitas telur  N. lugens diantara kelima varietas yang 

diuji. 

Keperidian aktual N. lugens tertinggi terdapat pada Varietas Mekongga dan berbeda 

nyata dengan semua varietas yang diuji. Keperidian aktual N. lugens pada Varietas Inpari 32 

lebih tinggi dibandingkan IR42, tetapi tidak berbeda nyata dengan Inpari 30 dan Inpari 34. 

Keperidian aktual N. lugens pada Varietas IR 42, Inpari 30 dan Inpari 34 tidak berbeda nyata 

di antara ketiganya.  

Laju sintasan N. lugens pada Varietas Mekongga lebih tinggi dibandingkan IR42, 

meskipun tidak berbeda nyata dengan Varietas Inpari 30, 34 dan 32. Tidak terdapat 

perbedaan nyata laju sintasan N. lugens diantara Varietas IR42, Inpari 30, Inpari 34 dan 

Inpari 32. 

Persentase imago jantan makroptera N. lugens pada Varietas Mekongga dan IR42 

lebih tinggi dibandingkan Varietas Inpari 30 dan 34, mekipun keduanya tidak berbeda nyata
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Tabel 1. Umur imago betina, nisbah kelamin, viabilitas telur, keperidian aktual dan laju sintasan N. lugens pada beberapa varietas padi sawah. 

Varietas Padi 
Umur Imago Betina (hari) 

( X ± sd) 

Nisbah Kelamin  

(Jantan : Betina) 

 

Viabilitas Telur (%) 

( X ± sd) 

Keperidian Aktual  

( X ± sd) 

Laju Sintasan  (%) 

( X ± sd) 

IR42 (kontrol)             9,60   ± 0,59  b            2,92   :  2,20 63,83  ± 13,66 a 16,55  ± 5,81   c   48,30  ±  8,30     b 

Mekongga 13,08  ± 0,82 a 10,65  :  10,06 75,70  ± 10,94 a 47,33  ± 13,43 a   68,02  ±  17,22   a 

Inpari 30 12,18  ± 1,36 a            2,69   :  6,19 70,46  ± 5,61   a   30,16  ± 13,25 bc   58,43  ±  11,43   ab 

Inpari 34 11,80  ± 0,97 a            2,79   :  5,01 67,71  ± 7,78   a   22,03  ± 7,47   bc   56,55  ±  7,09     ab 

Inpari 32 12,20  ± 1,73 a            4,55   :  7,03 72,92  ± 6,12   a        31,48 ± 7,35    b   59,96  ±  16,63   ab 
Keterangan : Angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak menunjukkan perbedaan nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan. 
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dengan Inpari 32. Persentase imago jantan makroptera N. lugens pada Varietas Inpari 30, 

Inpari 34 dan Inpari 32 tidak berbeda nyata di antara ketiganya.  

Persentase imago betina brakiptera N. lugens pada Varietas IR42 lebih rendah 

dibandingkan Varietas Mekongga, Inpari 30 dan Inpari 34, meskipun tidak berbeda nyata 

dengan Varietas Inpari 32. Persentase imago betina brakiptera pada Varietas Inpari 30 lebih 

tinggi dibandingkan Varietas IR42, Mekongga dan Inpari 32, meskipun tidak berbeda nyata 

dengan Inpari 34. Tidak terdapat perbedaan nyata persentase imago betina brakiptera di 

antara Varietas Mekongga, Inpari 34 dan Inpari 32. 

Persentase imago betina makroptera N. lugens pada Varietas Mekongga lebih rendah 

dibandingkan Varietas IR42, Inpari 34 dan Inpari 32, meskipun tidak berbeda nyata dengan 

Varietas Inpari 30. Persentase imago betina makroptera N. lugens pada Varietas IR42, Inpari 

30, Inpari 34 dan Inpari 32 tidak berbeda nyata di antara keempatnya.  

Tabel 2. Dimorfisme sayap N. lugens pada beberapa varietas padi sawah. 

Keterangan : Angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak menunjukkan perbedaan  nyata pada 

taraf 5% menurut uji Duncan. 

           IJM  : Imago Jantan Makroptera  

           IBB  : Imago Betina Brakiptera 

           IBM : Imago Betina Makroptera 

 

Pembahasan 

Varietas padi sangat berpengaruh terhadap biologi N. lugens seperti umur imago 

betina, nisbah kelamin, viabilitas telur, keperidian aktual dan dimorfisme sayap (Yaherwandi 

et al., 2009). Ketahanan varietas padi terhadap N. lugens ditentukan oleh beberapa faktor, di 

antaranya biofisik tanaman seperti ketebalan jaringan tanaman, trikoma dan faktor biokimia 

tanaman seperti kadar nutrisi dan interaksi antara faktor biofisik dan biokimia. Faktor-faktor 

tersebut dapat mempengaruhi aktivitas makan yang menentukan asupan nutrisi sehingga 

dapat berpengaruh terhadap perkembangan, kemampuan bertahan hidup dan produksi telur 

N. lugens (Rahmini et al., 2012). 

Varietas IR42 yang digunakan sebagai kontrol pada penelitian ini adalah keturunan 

kedua (F2) sehingga masih memiliki sifat ketahanan yang relatif sama dengan induknya, 

sedangkan varietas uji lainnya (Mekongga, Inpari 30, Inpari 34 dan Inpari 32) adalah 

keturunan ketiga (F3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur imago betina N. lugens 

Varietas Padi 
IJM (%) 

( X  ± sd) 

IBB (%) 

( X  ± sd) 

IBM (%) 

( X  ± sd) 

IR42 (kontrol)      53,90 ± 109,9   a       21,14  ± 5,05   c       24,96  ± 8,68    a 

Mekongga      56,24  ± 9,79    a       31,14  ± 6,28   b       12,62  ± 5,18    b    

Inpari 30      33,17  ± 11,47  b       44,85  ± 5,20   a       21,98  ± 5,56    ab  

Inpari 34      33,47  ± 9,56    b       40,44  ± 13,18 ab   26,09  ± 10,34  a 

Inpari 32      43,57  ± 14,15  ab       28,94  ± 7,40   bc   27,49  ± 13,51  a 
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pada Varietas IR42 terpendek dibandingkan dengan keempat varietas uji lainnya 

(Mekongga, Inpari 30, 34 dan 32). Menurut Leather & Hardie (1995) umur imago betina 

sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas tanaman inang. Kesesuaian terhadap tanaman 

inang bergantung pada beberapa faktor seperti kualitas nutrisi, senyawa pertahanan tanaman 

dan lingkungan mikro (Cunningham & West, 2001). Kadar nutrisi yang lebih rendah dan 

senyawa pertahanan yang lebih tinggi, serta faktor keturunan kedua (F2) dari tetuanya 

menjadikan umur imago yang hidup pada Varietas IR42 lebih pendek. Chen (2009) 

menyatakan padi varietas tahan memiliki kadar nutrisi yang lebih rendah dan senyawa 

pertahanan lebih tinggi, sedangkan varietas rentan memiliki kadar nutrisi lebih tinggi dan 

senyawa pertahanan lebih rendah. 

Sebaliknya umur imago betina N. lugens pada Varietas Mekongga meskipun relatif 

sama dengan Varietas Inpari 30, 34 dan 32, tetapi memiliki keperidian aktual tertinggi 

dibandingkan varietas uji lainnya. Berdasarkan deskripsinya, Varietas Mekongga rentan 

terhadap N. lugens biotipe 2 dan 3 (Lampiran 3).  Umur imago betina N. lugens sangat terkait 

dengan keperidian aktual. Semakin panjang umur imago betina N. lugens, maka semakin 

banyak telur yang diletakkan dan pada akhirnya meningkatkan keperidian aktual N. lugens. 

Semakin pendek umur imago betina N. lugens, maka semakin sedikit telur yang diletakkan 

dan menyebabkan keperidian aktual N. lugens menurun. Menurut Drosopaulos (1977), 

semakin lama umur imago maka semakin banyak jumlah telur yang diletakkannya, karena 

periode oviposisi (peletakan telur) lebih panjang sehingga keperidian aktual N. lugens 

meningkat.  

Nisbah kelamin (sex ratio) N. lugens pada Varietas Mekongga adalah ideal (1:1) 

dibandingkan dengan varietas uji lainnya. Nisbah kelamin 1:1 memungkinkan telur yang 

diletakkan lebih banyak dan fertil. Hal ini disebabkan nisbah kelamin yang ideal 

memungkinkan kopulasi imago jantan dan betina semakin optimal, sehingga imago betina 

mampu menampilkan potensi reproduksinya secara maksimal. Svard & Wiklund (1986) 

melaporkan bahwa pada saat kopulasi imago jantan tidak hanya mentransfer sperma tetapi 

juga mentransfer nutrisi yang berfungsi untuk menyempurnakan telur sehingga menjadi 

fertil. Tanpa kopulasi telur N. lugens tetap terbentuk, tetapi tidak dapat menetas atau steril 

(Mochida, 1970 dalam Subroto et al., 1992).  
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Viabilitas telur N. lugens pada semua varietas yang duji tidak menunjukkan 

perbedaan nyata di antara sesamanya. Hal ini menunjukkan bahwa varietas padi tidak 

berpengaruh terhadap viabilitas telur N. lugens. Akan tetapi Oktary et al. (2015) menyatakan 

viabilitas telur pada Drosophila melanogaster dipengaruhi oleh jenis dan jumlah makanan. 

Laju sintasan N. lugens pada Varietas Mekongga lebih tinggi dibandingkan Varietas 

IR42, meskipun relatif sama dengan Varietas Inpari 30, Inpari 34 dan Inpari 32. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Varietas Mekongga cenderung lebih disukai oleh N. lugens 

dibandingkan Varietas IR42. Menurut Rahmini et al. (2012), kadar nutrisi mempengaruhi 

aktivitas makan N. lugens, yang selanjutnya akan mempengaruhi perkembangan, 

kemampuan bertahan hidup dan produksi telur N. lugens. 

Dimorfisme sayap pada N. lugens terjadi karena beberapa faktor, diantaranya faktor 

genetis, kepadatan populasi dan nutrisi tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

imago jantan makroptera pada Varietas Mekongga lebih tinggi dibandingkan Varietas Inpari 

30 dan Inpari 34, meskipun relatif sama dengan Varietas Inpari 32. Hal ini terkait dengan 

kepadatan populasi N. lugens pada Varietas Mekongga. Keperidian aktual pada Varietas 

Mekongga lebih tinggi dibandingkan varietas uji lainnya (Tabel 1). Menurut Kalshoven 

(1981) bahwa populasi N. lugens yang tinggi mengakibatkan imago makroptera yang 

terbentuk lebih banyak. Selanjutnya Yamada (1990) menyatakan jumlah serangga 

makroptera N. lugens akan meningkat dengan meningkatnya kepadatan populasi. 

Begitu juga halnya jumlah imago jantan makroptera pada Varietas IR42 lebih tinggi 

dibandingkan Varietas Inpari 30 dan Inpari 34. Hal ini diduga disebabkan oleh gen tahan 

yang terdapat pada Varietas IR42. Varietas IR42 yang digunakan pada penelitian ini 

merupakan keturunan kedua (F2) yang memiliki sifat ketahanan relatif sama dengan 

induknya.  

Jumlah imago betina brakiptera pada Varietas IR42 lebih rendah dibandingkan 

semua varietas yang diuji, kecuali Inpari 32. Sebaliknya jumlah imago betina brakiptera pada 

Varietas Inpari 30 lebih tinggi dibandingkan semua varietas yang diuji, kecuali Inpari 34. 

Hal ini diduga terkait dengan kadar nutrisi yang terdapat pada kedua varietas tersebut. 

Menurut Chen (2009), padi varietas tahan memiliki kadar nutrisi yang lebih rendah dan 

senyawa pertahanan lebih tinggi, sedangkan varietas rentan memiliki kadar nutrisi lebih 

tinggi dan senyawa pertahanan lebih rendah. N. lugens yang hidup pada tanaman dengan 

kadar nutrisi yang baik maka imago yang dominan terbentuk adalah imago brakiptera, 

sedangkan N. lugens yang hidup pada tanaman dengan kadar nutrisi yang rendah umumnya 
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imago yang terbentuk adalah imago makroptera (Kisimito, 1971; Direktorat Bina 

Perlindungan Tanaman, 1992).  

Jumlah imago betina makroptera pada Varietas Mekongga lebih rendah 

dibandingkan dengan semua varietas yang diuji, kecuali Varietas Inpari 30. Meskipun kadar 

nutrisi pada Varietas Mekongga dan Inpari 30 diduga lebih baik dibandingkan Varietas IR42, 

Inpari 34 dan Inpari 32, namun diduga faktor genetik juga ikut berperan di dalam 

pembentukan imago betina makroptera. N. lugens yang digunakan sebagai tetua adalah 

imago jantan dan betina makroptera. Menurut Fitriningtyas (2012), nimfa calon makroptera 

sudah terpola secara genetis, jika imago makroptera digunakan  sebagai tetua maka 

keturunan yang dominan terbentuk adalah makroptera dan sebaliknya.  

Keberadaan trikoma pada Varietas IR42, Mekongga, Inpari 30 dan 32 umumnya 

tumbuh panjang dan jarang sedangkan pada Varietas 34 tumbuh panjang dan rapat (data 

tidak dipublikasikan). Menurut IRRI (2008) keberadaan trikoma dapat mempengaruhi 

aktivitas makan dan peletakkan telur N. lugens. Selanjutnya Sadasivam & Thayumanavan 

2003 dalam Astuti et al. (2012) menyatakan keberadaan trikoma tanaman dapat 

mengganggu peletakan telur, proses makan dan proses kolonisasi, sehingga secara 

keseluruhan dapat mengganggu perkembangbiakan serangga hama. 

Varietas IR42 (kontrol) yang digunakan pada penelitian ini merupakan keturunan 

kedua (F2), seharusnya memiliki sifat ketahanan lebih tinggi dibandingkan varietas uji 

lainnya yang merupakan keturunan ketiga (F3) dari tetuanya. Faktanya sifat ketahanan pada 

Varietas IR42 relatif sama dengan varietas uji lainnya (Mekongga, Inpari 30, 34 dan 32). 

Berdasarkan deskripsinya, Varietas IR42 tahan terhadap N. lugens biotipe 1 dan rentan 

terhadap N. lugens biotipe 3. Pemaparan suatu varietas padi secara terus-menerus dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan biotipe N. lugens. Hal ini sesuai dengan pendapat Jena 

& Kim (2010), apabila varietas tahan ditanam secara terus-menerus pada suatu area akan 

menyebabkan perubahan biotipe. Hal ini disebabkan tekanan terhadap populasi N. lugens 

sangat tinggi sehingga cepat berubah menjadi biotipe yang lebih virulen. 

Berdasarkan keperidian aktual dan nisbah kelamin pada Varietas Mekongga dan 

jumlah imago betina brakiptera pada Varietas Inpari 30 terdapat indikasi bahwa Varietas 

Mekongga dan Inpari 30 lebih disukai oleh N. lugens dibandingkan varietas uji lainnya, 

sehingga apabila N. lugens dipapar pada kedua varietas tersebut secara terus-menerus, maka 

kemungkinan populasi N. lugens pada generasi berikutnya akan meningkat dengan cepat. 
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Oleh sebab itu, pergiliran varietas perlu dilakukan untuk memperlambat patahnya ketahanan 

varietas padi dan mencegah timbulnya biotipe baru N. lugens.  

 

KESIMPULAN  

Respons  N. lugens berbeda pada setiap varietas padi sawah. Keperidian aktual dan 

nisbah kelamin pada Varietas Mekongga lebih baik dibandingkan Varietas IR42, Inpari 30, 

Inpari 34 dan Inpari 32. 
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