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 PEMANFAATAN PARASITOID Tetrastichus schoenobii Ferr. (Eulopidae, Hymenoptera) 

DALAM PENGENDALIAN PENGGEREK BATANG PADA TANAMAN PADI 

 

Arifin Kartohardjono 
Balai Besar Penelitian Tanaman padi 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa sifat biologi parasitoid T. schoenobii; preferensi 

parastoid pada umur tanaman berbeda; persentase parasitisasi pada perbedaan jumlah kelompok telur 

inang; cara mengevaluasi parasitisasi dengan metode eklusi dan fluktuasi parasitoid dalam memarasit 
kelompok telur inang di lapangan. Penelitian dilakukan di R. K. Bogor dan di lapangan di Bogor pada 

1991–1992 Penelitian terdiri dari beberapa Percobaan yaitu : 1) Siklus hidup T. schoenobii pada kel. telur 

PBPK dan PBPP; 2) Preferensi parasitisasi T. schoenobii thd beberapa kel. telur PBPK pada umur tan. 3 
dan 4 mst; 3) Persentase parasitisasi T. schoenobii pada beberapa kepadatan  kel. telur PBPK; 4) 

Persentase kelompok telur PBPK terparasit pada metode eklusi;  5) Fluktuasi parasitisasi kelompok telur 

PBPK pada pertanaman padi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa : Periode siklus hidup T. 

schoenobii pada kelompok telur PBPK sama dengan pada PBPP, yaitu stadia telur 1 hari;  stadia larva 5 
hari; stadia pupa 4 hari dan imago 3 hari; .Preferensi parasitisasi T. schoenobii pada kelompok telur PBPK 

di tanaman padi umur 4 minggu setelah tanam lebih besar dibanding umur 3 minggu setelah tanam;  

Parasitisasi T. schoenobii optimum terhadap kepadatan kelompok telur PBPK terjadi pada jumlah 2 dan 4 
kelompok telur; Evaluasi parasitisasi T. Schoenobii pada kelompok telur PBPK di lapangan dengan 

metode eksklusi dapat memberikan beda nyata sekitar 45–83 %;  Fluktusasi parasitisasi T. Schoenobii 

pada kelompok telur PBPK di lapangan ditemui bersama parasitoid Telenomus dan Trichogramma dengan 
mengikuti perkembangan populasi kelompok telur PBPK 

Kata kunci : Padi, penggerek batang padi, parasitoid Tetrastichus schoenobii 

 

PENDAHULUAN 

Pertanaman padi di lapangan sering diserang oleh hama sehingga dapat menggagalkan 

hasil panen. Ada sekitar 100 jenis hama yang menyerang pertanaman padi tetapi hanya 20 jenis 

yang menyebabkan kerusakan yang berarti (Pathak, 1968). Diantara jenis hama tersebut yaitu 

penggerek batang padi (PBP). Sedang PBP ada 4 jenis yaitu : penggerek batang padi kuning, 

Scipophaga incertulas; penggerek batang padi putih, Scirpophaga innotata; penggerek batang 

padi bergaris, Chilo suppressalis; ketiganya termasuk famili Pyralidae, ordo Lepidoptera. Jenis 

yang keempat penggerek batang padi merah jambu, Sesamia inferens termasuk famili Noctuidae, 

ordo Lepidopttera. Diantara keempat jenis PBP tersebut yang sering dijumpai di lapangan dan 

penyebarannya di pertanaman padi dataran rendah sampai dataran tinggi yaitu penggerek batang 

padi kuning (PBPK). Luas areal pertanaman padi yang diserang PBP sejak 1991 sampai 2002 

berkisar antara 40 392 ha serangan terendah pada tahun 1997 dan 129 109 ha serangan tertinggi 

pada tahun 1998. Karena luasnya areal pertanaman padi yang diserang maka diupayakan cara 

pengendaliannya. Usaha pengendaliannya dilakukan dengan menerapkan konsep PHT yaitu 

pengendalian hayati dengan memanfaatkan musuh alaminya. Cara ini efektif dan efisien serta 

tidak menimbulkan pencemaran. 

 Musuh alami PBP ada 98 jenis berupa parasitoid, predator dan patogen serangga yang 

menyerang stadia telur larva, pupa dan imago (Nishida dan Torr, 1970). Diantara berbagai jenis 

musuh alami tersebut parasitoid telur yang mempengarhi perkembangan populasi PBP. Ada tiga 

jenis parasitoid telur yaitu : Tetrastichus schoenobii; Telenomus rowani dan Trichogramma 

japonicum, dan diantaranya yang sering dijumpai dan tingkat parasitisasinya tinggi yaitu T. 

schoenobii (Yasumatsu dan Torii, 1968; Suhartdjan dan Soegiarto, 1979). Parasitoid T. 

schoenobii bersifat sebagai endoparasit dan ektoparsit pada kelompok telur inangnya (Kalshoven, 

1981). Untuk mengetahui efektifitas parasitoid ada beberapa metoda evaluasi tingkat 

parasitisasinya. 

 Berdasarkan Debach (1964) ada beberapa metoda yang dipergunakan untuk mengetahui 

persentase parasitisasi, antara lain yaitu : a) metode mekanikal barier yaitu dengan menyekat 

perlakuan yang terparasit dan yang tidak; b) metode eksklusi yaitu dengan memisahkan 

perlakuan yang tidak diparasit dibanding dengan perlakuan yang diparasit dan c) metode 

insektisda yaitu dengan menggunakan insektisda dibandingkan dengan kontrol. Sedang tingkat 

parasitisasi parasitoid dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adanya jenis parasitoid dan 

predator lainnya. Untuk mengetahui sifat suatu parasitoid dan tingkat parasitisasinya 

dilakukanlah penelitian ini. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui beberapa sifat biologi parasitoid T. 

Schoenobii; preferensi parastoid T. schoenobii pada umur tanaman berbeda; persentase 

parasitisasi T. schoenobii pada perbedaan jumlah kelompok telur inang; cara mengevaluasi 

parasitisasi T. schoenobii dengan metode eklusi dan fluktuasi beberapa parasitoid dalam 

memarasit kelompok telur inang di lapangan. 

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilakukan di Rumah Kaca, Bogor dan di lapangan di sekitar Bogor pada musim 

tanam Tahun 1991–1992 

Penelitian terdiri dari beberapa percobaan yaitu : 

1.  Siklus hidup T. schoenobii pada kelompok telur PBPK dan PBPP.  

Percobaan dilakukan di Lab dan Rumah Kaca Bogor th 1992. Kelompok telur setiap 

inangnya diletakkan kedalam tanung reaksi (ukuran diam 1 cm panjang 11 cm) dan ditutup 

kapas. Kedalamnya diinokulasi sepasang T. schoenobii selama 24 jam, ulangan dilakukan 12 

kali.pengamatan dilakukan setiap hari dengan membelah kelompok telur serta mencatat 

perkembangan stadia yang terjadi. 

2.  Preferensi parasitisasi T. schoenobii terhadap kelompok telur PBPK pada umur 

tanaman 3 dan 4 MST.  

Percobaan dilakukan di Rumah Kaca Bogor Tahun 1992. Varietas padi IR 64 ditanam di 

pot plastik (ukuran diameter 12 cm dan tinggi 10 cm) masing-masing umur 3 dan 4 minggu 

kemudian ditutup plastik milar. Kedalamnya diinokulasi masing-masing 1, 2, dan 3 

kolompok telur inangnya lalu diinfestasi 2♀dan 1♂T. schoenobii selama 2 hari dengan 

diulang 3 kali. Dua hari setelah infestasi kelompok telur dimasukkan ke tabung reaksi selama 

4 hari, kemudian dilakukan pengamatan. Pengamatan dengan membelah kelompok telur dan 

dicatat telur yang terparasit dan sehat.   

3.  Persentase parasitisasi T. schoenobii pada beberapa kepadatan kelompok telur PBPK.   

Percobaan dilakukan di Rumah Kaca Bogor Tahun 1992. Varietas padi IR ditanam di pot 

plastik (ukuran diameter 12 cm dan tinggi 10 cm) umur 3 minggu kemudian ditutup plastik 

milar. Ke dalamnya masing-masing diinokulasi dengan 1, 2, 4, dan 8 kolompok telur 

inangnya lalu diinfestasi 1♀dan 1♂T. schoenobii selama 24 jam dengan diulang 3 kali. Sehari 

setelah infestasi masing-masing kelompok telur dimasukkan ke tabung reaksi selama 4 hari, 

kemudian dilakukan pengamatan dengan membelah kelompok telur dan dicatat telur yang 

terparasit dan sehat.   

4.  Evaluasi parasitisasi T. schoenobii pada kelompok telur PBPK dengan metode eklusi di 

lapangan.  

 Percobaan dilakukan pada pertanaman padi di Bojonggede Bogor sejak Desember 1991 

sampai Maret 1992. Varietas padi IR 64 dengan umur bibit 3 minggu setelah semai ditanam 

pada areal seluas 1000 m
2
. Budidaya tanaman (jarak tanam, pengairan, pemupukan dan 

penyiangan) dilaksanakan berdasarkan anjuran. Saat padi berumur 13, 25, 37, 49, dan 61 hari 

setelah tanam (hst) ditentukan 4 tanam masing-masing diinokulasi 1 kelompok telur PBPK  

dengan perlakuan: 1) kelompok telur PBPK ditutup plastik milar; 2) kelompok telur PBPK 

ditempat terbuka dan 3) kelompok telur PBPK ditutup plastik milar lalu diinfestasi dengan 

2♀dan 1♂T. schoenobii selama 2 hari. Ulangan dilakukan 5 kali. Setelah 2 hari dari 

inokulasi, setiap kelompok telur dikumpulkan dan masing-masing dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi selama 4 hari. Pengamatan dilakukan dengan membelah kelompok telur 

dibawah mikroskop binokuler dan dicatat jumlah telur yang terparasit dan sehat.  

5.  Fluktuasi parasitisasi kelompok telur PBPK pada pertanaman padi di  lapangan. 

 Percobaan dilakukan pada pertanaman padi di Sindangbarang Bogor sejak Desember 

1991 sampai Maret 1992. Metode yang dipergunakan yaitu dengan mengumpulkan kelompok 

telur PBPK pada pertanaman padi sejak setadia vegetatif sampai generatif dengan interval    

1-2 minggu. Kelompok telur yang diperoleh dimasukkan kedalam tabung reaksi setelah 

beberapa hari dicatat jenis parasitoid yang timbul serta jumlah telur terparasit dan sehat lalu 

dihitung persentasenya.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan atas pengamatan yang telah dilakukan diperoleh hasil yang dapat 

dikemukakan sebagai berikut. 

 

Siklus hidup T. schoenobii pada kelompok telur PBPK dan PBPP 

Periode masing-masing stadia T. schoenobii pada kelompok telur PBPK dan PBPP 

berturut-turut: stadia telur 1 hari, stadia larva 5 hari, stadia prapupa/ pupa 4 hari, sehingga periode 

dari telur sampai dewasa memerlukan waktu 11–12 hari (Gambar 2). Imago yang terjadi dengan 

makanan madu dapat hidup selama beberapa hari. Pada kelompok telur PBPK stadia larva            

T. schoenobii setelah 3–4 hari tampak keluar dari butir telur dalam kelompok telur inangnya. 

Sedang pada kelompok telur PBPP kejadian tersebut tidak tampak. Berdasarkan Kalshoven 

(1981) larva T. schoenobii akan memangsa telur-telur inang disampingnya. Sedang pengamatan 

Pagden (1932) di Malaysia menerangkan bahwa larva T. schoenobii tidak hanya menyerang telur 

Scirpophaga tetapi juga menyerang larva yang baru menetas yang masih berada di dalam 

kelompok telur inangnya. Pengamatan Soejitno (1986) mengemukakan bahwa siklus hidup                

T.  schoenobii pada inang kelompok telur PBPK dario telur sampai imago sekitar 11–14 hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preferensi parasitisasi T. schoenobii terhadap kelompok telur PBPK  

pada umur tanaman 3 dan 4 mst 

Persentase parasitisasi T. schoenobii pada tanaman padi umur 3 dan 4 minggu setelah 

tanam (mst) sedikit berbeda tetapi tidak nyata dengan DMRT 5 %, baik pada perbedaan jumlah 1, 

2, dan 3 kelompok telur (Gamber 3). Hal tersebut kemungkinan karena perbedaan umur 1 minggu 

dan perbedaan 1 kelompok telur tidak terlalu besar, berbeda dengan pendapat Hassel (1977) yang 

mengemukakan bahwa tingkat parsitisasi parasitoid terhadap inangnya akan dipengaruhi oleh 

jumlah inang, penyebaran inang dan keadaan lingkungan tempat inang berada.   
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Gambar 2. Siklus hidup T. schoenobii pada kel.  
telur PBPK dan PBPP, Rumah Kaca Bogor 1992 
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Gambar 3. Preferensi parasitisasi T. schoenobii terhadap 
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Gambar 4. Persentase parasitisasi T. schoenobii 

pada beberapa kel. telur PBPK , Rumah Kaca 

Bogor 1992
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Persentase parasitisasi T. schoenobii pada beberapa kepadatan   

kelompok telur PBPK. 

Pada perbedaan kelompok telur PBPK, satu kelompok telur persentase parasitisasi masih 

rendah. Persentase tersebut meningkat pada jumlah 2 dan 4 kelompok telur. Kemudian persentase 

parasitisasinya akan menurun pada jumlah 8 kelompok telur (Gambar 4). Hal tersebut terjadi 

karena pada jumlah 1 kelompok telur masih sedikit sehingga parasitoid tidak dapat memarasit 

secara penuh. Pada 2 dan 4 kelompok telur tersedia jumlah telur yang optimum. Sedang pada 

jumlah 8 kelompok telur, jumlah terlalu banyak sehingga parasitoid tidak dapat memarasit 

keseluruhannya. Hassel (1977) mengemukakan bahwa parsitisasi parasitoid terhadap perbedaan 

jumalh inangnya dipengaruhi oleh waktu pemangsaan (Ts); waktu penanganan (th) dan wilayah 

pemangsaan (a). Pada jumlah 8 kelompok telur wilayah pemangsaannya relatif lebih besar 

dibanding jumlah 4 dan 2 kelompok telur dan yang wilayahnya terkecil pada jumlah 1 kelompok 

telur. Demikian pula pada jumlah kelompok telur terbanyak membutuhkanm waktu pemangsaan 

dan penanganan yang lebih lama dibanding jumlah kelompok telur 4; 2 dan 1 kelompok telur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi perasitisasi T. schoenobii pada kelompok telur PBPK  

dengan metode ekslusi di lapangan 
Selama pengamatan (13 s/d 61 hst) pada percobaan ini menunjukkan bahwa pada 

perlakuan pertama (kelompok telur dikurung) tidak dijumpai adanya persentase kelompok telur 

terparasit T. schoenobii karena memang pada perlakuan ini tidak diinokulasi parasitoid. Pada 

perlakuan kedua (kelompok telur ditempat terbuka) persentase kelompok telur terparasit tinggi 

pada pengamatan 13 s/d 37 hst berkisar antara 34–83 %, setelah itu tidak ditemui parasitoid lagi. 

Sedang pada perlakuan ketiga (kelompok telur dikurung dan diinfestasi T. schoenobii) persentase 

parasitisasi T. Schoenobii ditemui selama pengamatan (13 s/d 61 hst) dengan persentase berkisar 

antara 35–57 % (Gambar 5). Berdasarkan Debach (1964) metode eklusi bermaksud untuk 
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Gambar 5. Persentase kelompok telur PBPK  
terparasit pada metode eklusi, Bogor 1992 
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menghindari gangguan dari organisme lain atau keadaan lingkungan yang kurang sesuai. Di 

samping itu dengan metode ini akan mencegah terjadinya penyebaran parasitoid ketempat 

lainnya dibanding dengan pada tempat terbuka. Selanjutnya Debach (1964) menambahkan bahwa 

ada kelemahan pada metode ini yaitu adanya perubahan iklim mikro disekitarnya.   

 

Fluktuasi parasitisasi kelompok telur PBPK pada pertanaman padi di  lapangan 

Selama pengamatan jumlah kelompok telur yang dikumpulkan berkisar antara 4-70 

kelompok telur dengan rerata 40.4 kelompok telur inang. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh 

stadia tanaman padi di lapangan sehingga akan mempengaruhi persentase parasitisasi. Jenis  

parasitoid yang ditemui yaitu T. Schoenobii, Telenomus dan Trichogramma. Dari ketiga jenis 

parasitoid yang terbanyak ditemui yaitu  T. Schoenobii. Pada bulan Desember  jumlah kelompok 

telur inang tinggi (70 kelompok telur) persentase telur terparasit rendah (2–8 %). Kemudian pada 

bulan Januari persentase parasitisasi tinggi (100 %) dan kelompok telur inang menurun (22 

kelompok telur). Parasitisasi Telenomus dan Trichogramma mengikuti fluktuasi jumlah 

kelompok telur inang yang dikumpulkan (Gambar 6). Pengamatan parasitisasi terhadap 

kelompok telur PBPK di Ciberes, Cikarang, dan Sukamandi, Pusakanegara sejak tahun 1972– 

1976 persentase parasitisasi berkisar antara 20–50 % (Suhardjan dan Soegiarto, 1977). Sedang 

pengamatan di Leuwiliang Bogor tahun 1991 menunjukkan bahwa ditemui 3 parasitoid telur 

yaitu Tetrastichus, Telenomus, dan Trichogramma dengan tingkat parasitisasi berturut-turut 

22.98 %, 47 %, dan 6.26 % (Nurbaeti et al. 1992). Hal tersebut berbeda dengan pengamatan di 

Jalur Pantura persentasse parasitisasi tertinggi terjadi pada akhir pertanaman yaitu pada 

kelompok telur ngengat generasi ketiga (Baehaki, 1992).  

 

Gambar 6. Fluktuasi kelompok telur PBPK dengan parasitisasi 

parasitoidnya pada pertanaman padi di Bogor 1991-1992
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KESIMPULAN 

1. Periode siklus hidup T. schoenobii pada kelompok telur PBPK sama dengan pada PBPP, 

yaitu stadia telur 1 hari,  stadia larva 5 hari, stadia pupa 4 hari, dan imago 3 hari 

2. Preferensi parasitisasi T. schoenobii pada kelompok telur PBPK di tanaman padi umur 4 

minggu setelah tanam lebih besar dibanding umur 3 minggu setelah tanam 

3. Parasitisasi T. schoenobii optimum terhadap kepadatan kelompok telur PBPK terjadi pada 

jumlah 2 dan 4 kelompok telur.  

4. Evaluasi parasitisasi T. Schoenobii pada kelompok telur PBPK di lapangan dengan metode 

eklusi dapat memberikan beda nyata sekitar 45–83 %  

5. Fluktusasi parasitisasi T. Schoenobii pada kelompok telur PBPK di lapangan ditemui bersama 

parasitoid Telenomus dan Trichogramma dengan mengikuti perkembangan populasi 

kelompok telur PBPK 

 

 

 

 




