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Biotipe didefinisikan sebagai suatu populasi atau individu yang dapat dibedakan dari 
populasi atau individu lain bukan karena sifat morfologi, tetapi didasarkan kepada 
kemampuan adaptasi, perkembangan pada tanaman inang tertentu, daya tarik untuk 
makan, dan meletakkan telur. 
 
Dari pengalaman yang panjang, yakni sejak munculnya serangan wereng coklat di 
Indonesia yang pertama kali pada tahun 1930 (: 77 tahun), wereng coklat terbukti mampu 
beradaptasi secara terus menerus bila dipelihara pada suatu varietas dan mampu 
mematahkan ketahanan varietas serta menghilangkan daya seleksi varietas yang 
ditempatinya. 
 
Oleh karena itu, dalam mengendalikan wereng coklat perlu adanya pergiliran varietas. 
Hal ini dilakukan untuk menunda seleksi terarah yaitu untuk menunda seleksi terarah 
yaitu untuk menunda terjadinya biotipe baru. Yang dimaksud, pergiliran varietas adalah 
bagian dari pergiliran tanaman, tetapi dengan tanaman sejenis yang berbeda 
ketahanannya. 
 
Sejak diketahuinya ada wereng coklat pada 1930 (biotipe nol), baru timbul wereng coklat 
biotipe 1 pada tahun 1971. Pada Tahun 1967 diintroduksi varietas padi unggul ajaib IR5 
dan IR8 yang tidak mempunyai gen ketahanan terhadap wereng coklat, namun 
berproduksi tinggi yaitu lebih dari 2 kali lipat produksi padi yang telah ada saat ini. 
Hanya saja nasinya berasa pera. Lalu, pada tahun 1971 dilepas varietas Pelita I/1 yang 
tidak mempunyai gen ketahanan terhadap wereng coklat dengan rasa nasi enak dan pulen. 
Tetapi pada tahun 1972 terjadi ledakan serangan werengt coklat pada varietas-varietas 
tersebut, hal ini karena ada perubahan biotipe wereng coklat biotipe nol menjadi wereng 
coklat biotipe 1 (Gambar 1.). 
 
Pada tahun 1975, untuk menghadapi wereng biotipe 1 telah diintroduksi varietas IR26 
(gen tahan Bph 1) dari IRRI. Namun demikian, pada tahun 1976 terjadi ledakan wereng 
coklat yang hebat dibeberapa daerah sentral produksi padi. Hal ini karena ada perubahan 
wereng coklat biotipe 1 ke wereng coklat biotipe 2.  
 
Pada tahun 1980, untuk menghadapi wereng biotipe 2 diintroduksi lagi varietas IR42 
(gen tahan bph2) dari IRRI. Varietas baru ini mampu bertahan dilapangan, namun pada 
perbesar MP 1981 / 1982 dilaporkan dari kabupaten Simalunggun – Sumatera Utara 
bahwa IR42 telah terserang wereng coklat. Wereng coklat tersebut diuji dilaboratorium 
reaksinya terhadap varietas diferensial menyimpang dari sifat biotipe yang etlah diketahui, 
sehingga wereng tersebut dimasukkan sebagai wreng coklat IR 42 SU (Deli Serdang). 
 
Wereng coklat yang meledak di Sumatera Utara hampir mirip dengan wereng coklat 
populasi asia selatan (SAA) yang terdapat di India dan Srilangka. Pengujian biotipe terus 



dilanjutkan dan akhirnya diketahui bahwa wereng yang menyerang IR42 di Sumut adalah 
wereng coklat biotipe 3. 
 
Untuk menghadapi wereng coklat biotipe 3 telah diintroduksikan varietas padi IR 56 (gen 
tahan Bph3) pada 1983 dan IR64 (gen tahan Bph1+) tahun 1986. Ternyata varietas IR64 
ini menyelamatkan bangsa, karena mempunyai rasa nasi enak, produksi tinggi, dan tahan 
wereng coklat biotipe 3, sehingga petani menjadi tenang bila menanam varietas tersebut. 
Sejak itu banyak varietas padi buatan bangsa Indonesia yang dilepas untuk menghadapi 
wereng coklat di pertanaman, namun varietas baru tersebut dilepas sebagai keturunan dari 
IR64. Dilain pihak varietas IR56 kurang beruntung karena tak banyak disukai petani. 
 
Antisipasi dini  
Selanjutnya sebagai antisipasi dini kemungkinan terjadinya serangan wereng coklat 
biotipe 4 maka pada tahun 1991 diintroduksi varitas IR74 (gen tahan Bph3) untuk 
mempertinggi keragaman genetik pertanaman mozaik. Namun demikian varietas IR74 
yang mempunyai rasa nasi pera tidak bisa ditanam petani. 
 
Pada 2005 beredar isu nasional karena terjadi serangan wereng coklat pada tanaman padi 
di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat terhadap varietas IR64 dan beberapa 
varietas populer lainnya yang telah patah ketahanannya dari uji ketahanan varietas 
lanjutan menunjukkan bahwa varietas IR42 (Bph2) sudah patah ketahananya terhadap 
wereng coklat asal Patih dan Demak dengan reaksi agak peka sampai peka, sedangkan 
Cisadane dan Ciliwung dan Tukad Petanu berekasi agak tahan sampai agak peka. 
Varietas IR64, IR6, Cisadane, Sri Putih, Sri Putih Jateng, Ciherang, Bondoyudo, Kalimas 
dan membramo berekasi agak tahan terhadap wereng coklat asal Patih dan Demak. 
 
Pada 2005 teridentifikasi bahwa pada wereng coklat diPatih masih tetap merupakan 
biotipe 3 yang mulai berkembang sejak tahun 1995, sedangkan yang di Demak berunah 
dari wereng coklat biotipe 2 pada 1985 menjadi wereng coklat biotipe 3 pada tahun 2005. 
 
Kestabilan wereng coklat biotipe nol bertahan selama 41 tahun sebelum menjadi wereng 
coklat biotipe 1. perubahan wereng coklat biotipe 1 ke wereng coklat biotipe 2 hanya 
dalam waktu 4 tahun, dan perubahan wereng coklat biotipe 2 ke wereng coklat bitipe 3 
hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Setelah terjadi wereng coklat biotipe ke 3 sampai 
2005 sudah 25 tahun sejak terjadinya wereng coklat biotipe 2 masih tetap didominasi 
wereng coklat biotipe 3, namun pada 2006 seudah mulai ada wereng coklat biotipe 4 di 
Asahan, Sumatera Utara. 
 
Keberadaan wereng coklat biotipe 3 yang cukup lama, disebabkan adanya varietas IR64 
(Bph 1 +) yang merupakan varietas Durable resistance sebagai penyangga perubahan 
wereng coklat di biotipe yang lebih tinggi, juga disebabkan tidak berkembangnya varietas 
IR74 (Bph3) yang akan menyulut terbentuknya biotipe baru. 
 
Untuk keperluan manajemen pengendalian wereng coklat diperlukan data tingkat biotipe 
dari seluruh sentra produksi padi dan data ketahanan galur / varietas terhadap wereng 
coklat biotipe 1, 2, 3 dan 4. Identifikasi wereng coklat untuk menentukan tingkat 



biotipenya terus dilanjutkan terutama pada daerah-daerah yang varietas IR64 telah patah 
ketahanannya.  
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