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APLIKASI NPV DALAM 
PENGENDALIAN HAMA
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PENDAHULUAN

▪ NUCLEOPOLYHDROVIRUS ADALAH VIRUS SERANGGA 

DARI FAMILY BACULOVIRIDAE

▪ Nama Baculovirus berasal dari kata baculum yang berarti 

"tongkat" karena partikel virus berbentuk batang.

▪ FAMILI VIRUS INI HANYA MENYERANG ARTROPODA
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▪ Semua Baculovirus memiliki virion dengan struktur dasar yang 

sama:

▪ Nukleokapsid berbentuk batang

▪ Ukuran nukleokapsid 40-60nm x 200-400nm

▪ Nukleokapsid terdiri dari inti DNA yang padat yang dikelilingi oleh 

kapsid protein berbentuk silinder.

▪ Genom - molekul tunggal DNA untai ganda, sirkuler, superkoil 80-220 

kbp

▪ Nukleokapsid diselubungi oleh membran atau amplop ganda.

▪ Virion secara struktural kompleks dengan 10-30 polipeptida.
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▪ Lebih dari 520 NPV telah diidentifikasi dari serangga. Sebagian besar 

telah diisolasi dari Lepidoptera. Inang lain termasuk Coleoptera, 

Diptera, Hymenoptera, Neuroptera, Siphonaptera, Thysanura, dan 

Trichoptera.

▪ Kisaran Inang: Sebagian besar NPV cukup spesifik, menginfeksi 

anggota dari genus inang yang sama. Namun, ada beberapa 

pengecualian penting untuk ini.

▪ NPV dari looper alfalfa, Autographa californica, telah terbukti menginfeksi 

setidaknya 27 spesies lepidoptera dari 10 famili. Ketika pertama kali 

dideskripsikan, AucaNPV (AcNPV) ini disebut B.t. virus serangga.

▪ NPV dari looper seledri , Syngrapha falcifera, dilaporkan menyerang 30 

spesies lepidoptera dari 8 famili.

▪ Karena kisaran inangnya yang luas, virus ini telah menerima banyak perhatian 

sebagai agen pengendali mikroba potensial.
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Struktur dan Komposisi Virus

Badan oklusi disebut polihedra karena mereka 

memiliki bentuk yang berbeda.

Polihedra dapat berbentuk kuboidal, 

tetrahedral, dodecahedral, atau tidak 

beraturan.



• Bagian luar polyhedra matang diselubungi dengan 

amplop yang terdiri dari polisakarida.

• Virion tertanam dalam matriks protein dalam dua jenis

konfigurasi

Dalam beberapa NPV, nukleokapsid (Virion) 

tunggal yang diselubungi oleh amplop tertanam 

dalam matriks protein. Konfigurasi ini disebut 

sebagai singly embedded viruses (SEV) atau 

SNPV.



Karakteristik menarik dari MNPV adalah bahwa mereka biasanya memiliki rentang host yang 

lebih luas daripada SNPV. NPV looper alfalfa dan NPV looper seledri NPV adalah MNPV.

Pada konfigurasi lain, bundel virion, dengan 

masing-masing bundel diselubungi oleh 

amplop, tertanam dalam matriks protein. Ini 

disebut multiply embedded virus (MEV) atau 

MNPV.
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Patologi

▪ Biasanya, tidak ada tanda atau gejala penyakit yang terlihat 

selama beberapa hari setelah virus termakan.
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▪ Gejala pertama - larva menjadi lamban dan berhenti makan. Hemolymph

yang biasanya jernih menjadi keruh ketika polyhedra mulai menumpuk. Larva 

mulai berubah warna terang karena massa polihedra dalam sel-sel badan 

lemak.





Perilaku larva mungkin 

dipengaruhi oleh infeksi. 

Larva yang terinfeksi pindah 

ke puncak pohon atau 

tanaman dan menggantung 

dengan tungkai palsu 

mereka. Ini dijelaskan dalam 

beberapa referensi sebagai 

geotropisme negatif, tetapi 

mekanisme sesungguhnya 

yang terlibat tidak diketahui. 

Namun, ini merupakan 

keuntungan pasti bagi virus, 

karena membantu dalam 

penyebaran virus.

Perilaku memanjat yang diinduksi oleh Baculovirus, yang secara historis dikenal 

sebagai penyakit puncak pohon, dikaitkan dengan gen egt virus.
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Penggunaan Entomovirus untuk 
Mengendalikan Larva Lepidoptera
















