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ABSTRAK

PEMANDULAN NGENGAT Helicoverpa armigera (HUBNER) (LEPIDOPTERA; NOCTUIDAE)
DENGAN MENGGUNAKAN RADIASI GAMMA. Pemandulan ngengat Helicoverpa armigera dengan
menggunakan radiasi sinar gamma dilaksanakan di Instalasi Fasilitas Iradiasi, Badan Tenaga Atom Nasional, Jakarta
dan Laboratorium Entomologi Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat Malang pada tahun 1991. Pemandulan
ngengat dilakukan dengan meradiasi serangga pada stadia pupa. Dosis radiasi 0 (tidak diradiasi), 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
dan 15 krad. Perlakuan disusun dalam rancangan acak lengkap dengan tiga kali ulangan. Masing-masing dosis radiasi
dibuat variasi perkawinan (1) dua betina diradiasi dengan satu janlan tidak diradiasi, (2) dua betina tidak diradiasi
dengan satu jantan diradiasi, dan (3) dua betina diradiasi dengan satu jantan diradiasi. Hasil penelitian menunjukan
bahwa dosis submandul (LDJ0) untuk pupa jantan 0,94 krad dan pupa betina 7,02 krad. Dosis mandul (LD9J) pupa
jantan 10,85 krad dan pupa betina 14,35 krad. Penelitian lanjutan persaingan kawin antara serangga jantan diradiasi
dengan jantan tidak diradiasi perlu dilakukan.

ABSTRACT

STERILIZATION OF Helicoverpa armigera (HUBNER) MOTH (LEPIDOPTERA; NOCTUIDAE)
BY USING GAMMA RAYS RADIATION. This experiment was conducted at the Radiation Facility, National
Atomic Energy Agency, Jakarta and Entomology Laboratory of the Research Institute for Tobacco and Fibre Crops
Malang in 1991. Sterilization of moth by radiating insect on pupae stage. The dosage were 0 (unradiated), 1, 3, 5, 7,
9, 11, 13, and 15 krad. The treatments were arranged in complete randomized design with three replications. Each
treatments were made variation of copulation (1) two females radiated with a male unradtated (2) two females unradiated
with a male radiated, and (3) two females radiated with a male radiated. The results showed that sub sterile dosage
(LDJ0) for male was 0.94 krad and 7.02 krad for female. The sterile dosage (LD9J) for male was 10.85 krad and 14.35
krad for feinale. Research of the competition for copulation between the male radiated and unradiated is needed.

PENDAHULUAN

Helicoverpa annigera (Htibner) merupakan hama
yang bersifat polifagus. Ulatnya menyerang pada beberapa
komoditas pertanian penting antara lain kapas, tembakau,
jagung, tomat, kedelai, dankacang liijau (Kalshoven, 1981).
Pengendaliannya sampai saat ini masih mengandalkan
insektisida kimia sintetik (Wolfenbarger, 1987a; Kennedy
et al., 1987; Todd et ai, 1987; Tapaan et al., 1987).
Pengendalian dengan insektisida kimia telah menitnbulkan
resistensi ulat buah kapas terhadap insektisida kimia
(Wolfenbarger, 1987b), menimbulkan pencemaraii tehadap
produk pertanian dan lingkungan. Untuk itu perlu dicari
alternatif pengendalian hama yang ramah lingkungan,
antara lain dengan teknik serangga mandul. Prinsip teknik
serangga mandul pada dasarnya adalah melepas serangga
mandul untuk mengawini serangga-serangga fertil di alam.
Dari perkawinan tersebut diharapkan akan menghasilkan
telur-telur mandul, sehingga populasi serangga berikutnya
akan turun. Dengan melepas serangga inandul selang
tertentu di alam, maka lama kelamaan populasi serangga
di alam akan musnah. Teknik serangga mandul telah

berhasil digunakan untuk memusnahkan serangga
Calitroga hominivorax Cqrl. yang menimbulkan penyakit
pada ternak di Florida dan Curacao, terhadap hama uret
Melolonta spp., lalat buah (Dacus spp), lalat bawang
{Hylemya antigua Meig.) (Hatmosuwarno, 1969). Selain itu,
teknik serangga mandul telah berhasil digunakan untuk
inengendalikan lalat screw wonn (Cochliomya hominivorax)
di Meksiko dan Libia, lalat buah meditterranean (Ceratitis
capitata) di Kalifornia dan Meksiko, lalat melon (Dacus
cucurbitae) di Jepang dan Taiwan, ulat merah jambu
(Pectinophora gossypiella) di Kalifornia, lalat tsetse
(Glosina sp.) di Tasmania, Zimbabwe, dan Upper Volta,
berbagai jenis nyamuk di Florida, Afrika Timur, dan
Venezuela, boll weevil (Anthonomus grandis) di Amerika
Serikat Bagian Tenggara, lalat buah mexican (Ariastrepha
ludens) di Texas dan Meksiko, ulat jagung (Helicoverpct
zea) di Amerika Serikat, dan ulat tanduk tembakau
(Manduca sexta).

Keberhasilan teknik serangga mandul tersebut
perlu dikembangkan untuk hama H. armigera yang sampai
saat ini pengendaliannya sering mengalami kesulitan.
Teknik tersebut sebelum digunakan dan mencapai hasil yang
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baik, maka diperlukan berbagai. komponen penelitian.
Menurut Knipling (1979) komponen penelitian tersebut
adalah (1) pembiakan massal, (2) penentuan dosis steril,
(3) daya saing kawin dengan serangga di alam, (4)
ekonoinis, (5) evaluasi penurunan populasi serangga di
alam, dan (6) reinfestasi. Penelitian pembiakan massal H.
armigera telah dapat dilakukan, yaitu dengan pakan buatan
(Singh, 1985), untuk itu perlu penelitian lanjutan berapa
penentuan dosis mandul. Pemandulan ngengat sebaiknya
dilakukan dengan meradiasi serangga pada stadia pupa
(Soegiarto, 1970).

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dosis
sub mandul (LD50) dan mandul (LD95) ngengat H. annigera
dengan menggunakan radiasi sinar gamma.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilaksanakan di Instalasi Fasilitas
Iradiasi, Badan Tenaga Atom Nasional, Jakarta dan
Laboratorium Entoinologi Balai Penelitian Tembakau dan
Tanaman Serat Malang pada tahun 1991. Bahan ulat 50
ekor diperoleh dari pertanaman kapas dan diperbanyak di
laboratoium kemudian dipelihara di dalam tabung-tabung
plastik yang telah diisi pakan buatan (Singh, 1985). Ulat
dibiarkan dalam tabung sampai menjadi pupa. Pupa yang
diperoleh dibedakan antara jantan dan betina. Setelah pupa
menjadi ngengat kemudian dikawinkan dalam sangkar
perkawinan yang terbuat dari kassa: Ukuran sangkar 15 x
15 x 30 cm. Ngengat diberi pakan larutan madu dicampur
air dengan perbandingan 1 : 10. Selanjutnya ngengat
bertelur. Setelah telur menetas, ulat dipindahkan kedalam
tabung pemeliharaan yang diisi pakan buatan, dan dibiarkan
sampai menjadi pupa. Setelah pupa berumur 4 hari,
selanjutnya dipisahkan yang jantan dan betina.

Pupa hasil pemeliharaan yang akan diradiasi
dimasukkaii kedalam tabung plastik berukuran 100 ml yang
diberi alas kapas, 16 tabung untuk pupa betina, daii 8 tabung
untuk pupa jantan. Masing-masing tabung diisi 10 pupa.
Tabung yang diisi pupa dibawa ke Unit Gamina Sel untuk
diradiasi dengan sinar gamma cobalt 60 dengan variasi dosis
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15 krad. Masing-masing dosis
terdiri atas dua tabung pupa betina dan satu tabung pupa
jantan. Pupa yang diradiasi dimasukan kedalam sangkar
peineliharaan.

Masing-masing variasi dosis radiasi disusun
pasangan perkawinan (1) dua betina diradiasi dengan satu
jantan tidak diradiasi, (2) dua betina tidak diradiasi dengan
satu jantan diradiasi, dan (3) dua betina diradiasi dengan
satu jantan diradiasi. Sebagai kontrol disusun perkawinan
betina tidak diradiasi dengan jantan tidak diradiasi.
Perlakuan disusun dalam rancangan acak lengkap, dan
masing-masing pasangan perkawinan diulang tiga kali.
Pupa yang tersisa hasil radiasi dibuang.

Parameter yang diainati adalah viabilitas pupa,
lama hidup ngengat, fekunditas, dan fertilitas dari masing
masing perlakuan dan pasangan perkawinan. Data dianalisis
dengan rancangan acak lengkap. Apabila terjadi perbedaan
nyata dilakukan uji banding Duncan Multiple Range .Test.
Untuk mengetahui dosis mandul digunakan analisis probit,

yaitu hubungan dosis radiasi (log) dengan responnya (probit)
(Hawlett dan Plackett, 1979). Selanjutnya dicari LD50 dan
LD95. LD^ adalahbesarnyadosis radiasi untuk mendapatkan
ngengatdapatbertelur, tetapi teluryang menetas mencapai
50%, sedangkan LD95 telur yang menetas 5%.

HASIL

Viabilitas Radiasi sinar gamma cobalt 60 pada
stadia pupa terhadap viabilitas pupa betina dan jantan
berpengaruh nyata (Tabel 1).

Pada pupa betina mulai dosis 1 krad sudah terjadi
perbedaan viabilitas pupa apabila dibandingkan dengan
kontrol. Pada perlakuan kontrol (tidak diradiasi) viabilitas
pupa mencapai 100%, sedang pada dosis radiasi 1 krad
viabilitas pupa 95%. Tetapi pada dosis 5 krad terjadi
peningkatan viabilitas pupa mencapai 100%, dan tidak
berbeda nyata dengan kontrol. Dosis 5 krad ini disebut
sebagai dosis stimulasi. Mulai dosis 7 krad terjadi penuruan
viabilitas pupa dan berbeda nyata dengan dosis stimulasi.

Pengaruh radiasi terhadap pupa jantan terlihat
tnulai dosis 5 krad. Pada dosis 5 krad viabilitas pupa 80%
dan berbeda nyata apabila dibandingkan dengan kontrol,
dosis 1, dan 3 krad. Berdasarkan viabilitas pupa, ternyata
pupa jantan lebih tahan terhadap radiasi, karena pada dosis
5 krad baru terjadi penurunan viabilitas pupa.

Hasil analisis regresi sederhana antara viabilitas
pupa dengan dosis radiasi menunjukkan hubungan linier
negatif. Semakin tinggi dosis radiasi maka viabilitas pupa
akan menurun. Untuk pupa betina menghasilkan persamaan
y = 105,37 - 3,25x (r = -0,89) dan y = 99,17 - l,29x (r = -
0,80) untuk pupa jantan.

Lama Hidup Ngengat. Radiasi sinar gamma
cobalt 60 pada stadia pupa terhadap lama hidup ngengat
betina dan jantan berpengaruli nyata (Tabel 2). Dosis radiasi
13 dan 15 krad ngengat yang terbentuk tidak normal,
sehingga lama hidupnya tidak dapat dianalisis.

Pada ngengat betina raulai dosis radiasi 9 krad
teijadi perbedaan lama hidup ngengat apabila dibandingkan
dengan kontrol. Pada perlakuan dosis radiasi 9 krad lama
hidup ngengat 10,7 hari, sedang pada kontrol 13,3 hari,
sedang pada ngengat jantan pada dosis radiasi 5 krad sudah
terlihat beibeda nyata apabila dibandingkan dengan kontrol.
Hal ini berarti bahwa radiasi pada pupa jantan lebih
berpengaruh apabila dibandingkan dengan pupa betina,
karena pada dosis radiasi 5 krad lama hidup ngengat sudah
berbeda nyata apabila dibandingkan dengan kontrol.

Hasil analisis regresi sederhana antara lama hidup
ngengatdengan dosis radiasi menunjukkan hubungan linier
negatif. Seinakin tinggi dosis radiasi maka akan
memperpendek lama hidup ngengat. Untuk ngengat betina
menghasilkan persamaan y = 11,63 - 0,2 lx (r = -0,88) dan
y = 12,77 - 0,25x (r = -0,88) untuk ngengat jantan.

Fekunditas. Radiasi sinar gamma cobalt 60 pada
stadia pupa terhadap fekunditas ngengat berpengaruh nyata
(Tabel 3).

Pada pasangan perkawinan dua betina radiasi
(2 $ R) dengan satu jantan tidak diradiasi (1 oTR) pada dosis
radiasi 11 krad baru terjadi perbedaan apabila dibandingkan
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dengan kontrol. Pada dosis 11 krad rata-rata fekunditas
ngengat 276,7 butir telur, sedang pada kontrol 1548 butir
telur. Pada pasangan 29TR dengan ltfOR dosis radiasi 3
krad sudah terjadi perbedaan fekunditas apabila
dibandingkan dengan kontrol. Pada dosis 3 krad fekunditas
ngengat 632,7 butir telur, sedang pada kontrol 1548 butir
telur. Pada pasangan 2 ¥ R dengan 1 d"R perbedaan fekunditas
terjadi pada dosis radiasi 9 krad. Dari ketiga variasi
perkawinan tersebut pengaruh radiasi lebih nampak terlihat
pada serangga jantan dari pada serangga betina.

Hasil analisis regresi sederhanaantara dosis radiasi
dengan fekunditas menunjukkan hubungan linier negatif.
Semakin tinggi dosis akaii menuruiikan fekunditas ngengat.
Untuk pasangan 29Rx ld"R nilai korelasinya (r) = -0,81,
pasangan 29TR x lo*R nilai r = -0,78, sedang pasangan
29R x lcfR nilai r = -0,96 (Gambar 1).

Fertilitas Telur. Radiasi sinar gamma cobalt 60
pada stadia pupa terhadap fertilitas telur berpengaruh nyata
(Tabel 4). Pada pasangan perkawinan dua betina radiasi
(2 9 R) dengan satu jantan tidak diradiasi (1 oTR) pada dosis
radiasi 7 krad terjadi perbedaan fertilitas telur apabila
dibanding dengan kontrol. Pada dosis radiasi 7 krad telur
menetas 17,8%, sedang pada kontrol 42,2%. Padapasangan
29TR dengan ld"R terjadi perbedaan fertilitas telur pada
dosis radiasi 7 krad, tetapi pada pasangan 2$R dengan
1 c?R pada dosis 3 krad.

Hasil analisis regresi sederhana antara dosis radiasi
dengan fertilitas telur menunjukkan hubungan linier negatif.
Semakin tinggi dosis radiasi akan menurankan fertilitas
telur. Untuk pasangan perkawinan 29R x 1 dTR nilai r nya
-0,79, dan pasangan 29R x ld"R r nya -0,75 (Gambar 2).

Dosis Mandul. Berdasarkan analisis probit
diperoleh LD50 dan LDg5 masing-masing pasangan
perkawinan (Tabel 5).

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa
perlakuan dosis radiasi terhadap pupa jantan lebih efektif
dibanding pupa betina. Pada pasangan perkawinan 2$TR
x lc?R dengan meradiasi pupajantan dosis 0,94 krad sudah
mengakibatkan telur menetas 50%, sedang untuk pasangan
29R x ld"TR dosisnya 7,02 krad dan 29R x ld"R dosisnya
1,88 krad. Halyang sama terjadi untukLD95. Pasangan 2$R
x 1 a"R LDg5 lebih rendah, yaitu 4,87 krad, tetapi tidak dapat
diaplikasikan karena di alam yang dijumpai adalah serangga
yang tidak iradiasi.

PEMBAHASAN

Viabilitas. Terjadinya penurunan viabilitas pupa
dengan semakin meningkatnya dosis radiasi sinar gamma
cobalt 60, disebabkan oleh gangguan metabolisme (Syarief,
1978). Gangguan metabolisme akan menyebabkan pupa
mati atau cacat. Cacat yang ditemukan adalah imago tidak
mampu keluar dari selubung pupa. Hasil yang sama juga
terjadi pada lalat Dacus dorsalis (Farida, 1988). Terjadinya
peningkatan viabilitas pupa betina pada dosis radiasi 5 krad
diduga pada dosis tersebut merupakan dosis stimulasi. Pada
dosis tersebut radiasi meinbawa efek positif terhadap pupa
betina. Dosis stimulasi iiii juga terjadi pada hama penggerek
padi Chilo suppressalis (Syarief, 1978).

Lama Hidup Ngengat. Terjadinya pengurangan
lama hidup ngengat dengan semakin meningkatnya dosis
radiasi sinar ganuna cobalt 60, disebabkan oleh efek tidak
langsung dari radiasi. Efek tidak langsung tersebut adalah
juinlah pakan yang dimakan oleh serangga. Semakin tinggi
dosis radiasi, maka jumlah pakan yang dimakan serangga
menjadi sedikit. Berkurangnya jumlah makanan yang masuk
dalam tubuh serangga menyebabkan daya tahan tubuh
serangga menurun dan lebih cepat mati, karena kebutuhan
energinya tidak tercukupi (O'Brien dan Wolfe dalam Farida,
1988). Hasil yang sama juga terjadi pada ulat kubis
Crocidolomia binotalis (Sutrisno, 1979).

Fekunditas. Fekunditas semakin menurun dengan
meningkatnya dosis radiasi. Menurunnya fekunditas pada
pasangan 2tfR x lcfTR disebabkan radiasi sinar gamma
cobalt 60 pada dosis tertentu merusak organ reproduksi
akibat terionisasi sinar gamma, sehingga menganggu proses
oogenesis (pembentukan telur). Syarief (1978) melaporkan
bahwa ngengat betina yang pupanya diradiasi, terlihat
adanya kerusakan sel trofosit yang selalu menyertai oosit
yang berada dalam susunan ovariol, sehingga tidak semua
sel oosit matang menjadi ovum.

Penurunan fekunditas karena peningkatkan dosis
pada pasangan 29TR x lo*R disebabkan oleh gangguan
dalam perkawinan, sehingga menurunkan produksi telur.
Gangguan tersebut berupa rusaknya sel eupirin sperma.
Menurut Syarief (1978) ngengat jantan yang pupanya
diradiasi akan menyebabkan rusaknya sel eupirin sperma
yangberfungsi membuahi sel telur. Kalaupun ngengatjantan
yang diradiasi mengawini ngengat betina tidak diradiasi,
maka yang dimasukan ke alat kopulasi betina adalah sekret
kelenjar asesori dan sel eupirin saja.

Penurunan fekunditas karena peningkatan dosis
pada pasangan 2 9R x ltfR disebabkan selain organ
reproduksi betina yang rusak juga organ reproduksi jantan.
Organ reproduksi betina ditandai dengan rusaknya sel
trofosit, sedang organ reproduksi jantan ditandai dengan
rusaknya sel eupirin sperma (Syarief, 1978).

Dilihat dari ketiga variasi perkawinan, terlihat
bahwa pengaruh radiasi lebih banyak pada serangga jantan
dibanding betina. Hal ini disebabkan daya penyembuhan
sel germinal serangga betina lebih besar dibanding jantan
(Syarief, 1978).

Fertilitas Telur. Terjadinya penurunan fertilitas
dengan semakin meningkatnya dosis radiasi, disebabkan
karena ovariol yang terbentuk tidak tumbuh sempurna,
sehingga sebagian besar telur yang dihasilkan tidak dapat
dibuahi. Hal saina terjadi pada Dacus cucumis (Sutrisno,
1977) dan penggerek padi C. suppressalis (Syarief, 1978).

Dosis Mandul. Pada dosis sub mandul (LD50)
radiasi sinargamina cobalt 60 pada pupa jantan lebihefektif
dibanding pupa betina. Hal ini disebabkan kerusakan sel-
sel germinal pada serangga jantan daya penyembuhannya
lebih kecil dibanding betina (Syarief, 1978). Hasil yang sama
juga pernah dilaporkan oleh Sutrisno (1979).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa :
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1. Semakin tinggi dosis radiasi akan menyebabkan
menurunnya viabilitas pupa, mengurangi lama hidup
ngengat, menurunkan fekunditas, dan menurunkan
fertilitas telur.

2. Dosis sub mandul (LDM) radiasi sinar gamma cobalt 60
pada stadia pupa jantan adalah 0.94 krad, sedang pupa
betina 7.02 krad. Dosis mandul (LD95) untuk pupa jantan
10,85, sedang untuk pupa betina 14,35 krad.

Setelah diperoleh dosis sub mandul (LD50) dan
dosis mandul (LD9J), maka perlu dilakukan penelitian
lanjutan, yaitu persaingan kawin jantan yang diradiasi
dengan jantan tidak diradiasi.
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Tabel 1. Pengaruh radiasi sinar ganima pada stadia pupa
terhadap viabilitas pupa H. armigera

Dosis radiasi

..Krad.

0
1
3
5
7
9
11
13
15

Viabilitas Pupa

Bctina

100 a'>
95 b
90 b
100 a
95 b
85 b
65 c
65 c
45 d

Jantan

100 a"
100 a
100 a
80 b
90 b
90 b
90 b
80 b
80 b

" Angka yang didampingi oleh huriif yang sama tidak berbeda
nyata berdasarkan uji Dunoan 5%.

Tabel 3. Pengaruh radiasi sinar gamma pada stadia pupa
terhadap fekunditas ngengal H. armigera

Dosis
radiasi

0
1
3
5
7
9
11
13
15

2?Rx loTR

1548,0 a"
406,0 a
1683,0 a
1802,7 a
896,7 ab
889,7 ab
276,7 b

0,0 c
0,0 c

Fckundilas

2 ? TR x 1 o"R

1548,0 a"
809,0 a
632,7 b
676,0 b
695,0 b
689,0 b
678,7 b
312,0 c
277,7 c

29Rx ltfR

1548,0 a'> 1
1588,0 a
820,0 ab
798,0 ab
732,7 ab
354,0 b
319,0 b
184,7 b
0,0 c

Catatan : R = Diradiasi
TR = Tidak diradiasi
" Angka yang didampingi oleh hurul'yang sama tidak

berbeda nyata berdasarkan uji Duncan 5%.

Tabel 2. Penganih radiasi sinar gamma pada stadia pupa
terhadap lama hidup ngengat //. annigera

Tabel 4. Pengaruh radiasi sinar gamma pada stadia pupa
terhadap fertilitas telur //. armigera

Krad

0
1
3
5
7
9
11
13
15

Lama Hidup

Betina

13,3 a"
12,3 ab
11,3 abc
11,3 abc
11,7 abc
10,7 bc
9,7 c
1,0 d
1,0 d

Jantan

13,3 a"
11,0 a
11,0 a
10,0 b
10,0 b
10,3 b
9,3 b
1,2 c
1,0 c

Dosis
radiasi

..Krad..

0
1
3
5
7
9
11
13
15

2¥Rx lo-TR

42,2 a"
34,4 ab
38,1 ab
51,4 a
17,8 b
17,9 b
0,0 c
0,0 c
0,0 c

Fertilitas

2¥TRx lo"R

%

42,2 a"
13,3 ab
14,9 a

8,4 abc
2,9 bc
2,0 bc
0,5 c
0,6 c
0,0 c

2?Rx lo"R

42,2 a»
37,3 a
2,7 b
2,5 b
1,3 b
1,2 b
0,6 b
0,0 c
0,0 c

'' Angka yang didampingi oleh huruf yang sama lidak berbeda
nyata berdasarkan uji Duncan 5%.

Catatan : R = Diradiasi
TR = Tidak diradiasi
" Angka yang didainpingi oleh huruf yang sama tidak

bcrbeda nyala berdasarkan uji Duncan 5%.

Tabel 5. LD50 dan LD9J dari masing-masing variasi
perkawinan

Variasi Perkawinan

2?R x lo"TR
2?TRx lcfR
2¥R xltfR

L D 5 0

7,02
0,94
1,88

. Krad

LD,5

14,35
10,85
4,87

Catatan : R = Diradiasi
TR = Tidak diradiasi
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Penelilian dan Pengcmbangan Aplikasi Isotop dan Radiasi, 1998-

2000

1500

1000 -

500 -

Fekunditas

a

i i i i

a. 2QR x 1<ftf
y • 1772,14
r • -0,81

b. 2OTR x idh
y - 1084.26
r • -0,78

c. 2OR x K#l
v . y • 1466.04
\ \ . r • -0,84

1 1 1

1
- 108,39x

- 5a.75x

- 112.68x

i

0 1 3 5 7 9 11

Dosis Radiasi (Krad)

Gambar 1. Hubungan antara fekunditas ngengat dan dosis radiasi

13 15

Fertilitas telur {%)

1 3 5 7 9 11
Dosis Radiasi (Krad)

Gambar 2. Hubungan antara persentase telur menetas dan dosis radiasi

13 15
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_ Pcnelitian dan Pengembangan Aplikasi Isotop dan Radiasi, 1998

10

8

6

Mortalltas

a. 2QR x 10TR
y - 1,0764 • 4.6366

b. 2OTR x 1<$R
y • 6.0376 • 1.3644

c. 2QR x 1<JR
y - 4.0418 x 3,4887

0
-0.5 0 0.5

Log Dosis
Gambar 3. Hubungan antara dosis (Log) dengan mortalitas (Probit)

1.5

DISKUSI

SUHARNI SADI

LD50 & LD95 untuk pupa jantan dibandingkan
dengan pupa batina 7,02 kred 0,97 krad LD 95 =10,85krad
= dapat diterangkan ? LD95 =14,37 kad

SUBIYAKTO

Yang diinaksud LD50 adalah dosis yang
dibutuhkan agar telur yang berhasil menetas hanya 50 %,
sedang pada LD 95 adalah 5 % telur berhasil menetas. LD
dihitung dari hubungan dosis yang persentase telur yang
menetas. Kerusakan sel-sel germinal pada serangga jantan
daya penyembuhannya lebih kecil dibanding betina

T. TJITOSUMIRAT

Mohon penjelasan tentang cara pengukuran
fekunditas pupa/larva nyengat ?

SUBIYAKTO

Fekunditas diamati dengan cara inenghitung
jumlah telur yang dihasilkan dan mengenai pembahasan
penyebab lnenurunnya fekunditas didasarkan dari literatur.

ALI RAHAYU

Berbeda dengan serangga Diptera, untuk
kemandulan pada lepidoptera lebih ditekankan pada Fl
(kemandulan yag diwariskan), untuk itu bagaimana
kelanjutan penelitian ini ?

SUBIYAKTO

Untuk penelitian ini bukan ditekankan pada
kemandulan yang diwariskan (Fl), tetapi juga kemandulan
langsung, tetapi karena dengan segala keterbatasan justru
kemandulan yang diwariskan tersebut terjadi atau belum
diketahui/belum diamati.
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