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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ceratocystis fimbriata merupakan salah satu patogen penyebab penyakit

busuk basah pada tanaman karet, busuk hitam pada tanaman umbi kentang, serta

busuk batang pada tanaman mangga, C. fimbriata juga telah dilaporkan bahwa

jamur ini menyebabkan busuk batang pada Gmelina arborea (Harrington, et al.,

2011).  Berbagai jenis Ceratocystis sp juga menyebabkan kerusakan yang sangat

parah pada A. mangium, A. auriculiformis dan hybrid keduanya di Vietnam (Thu

et al., 2012). Cendawan yang menyebabkan penyakit ini akan sangat merugikan

mengingat A. mangium banyak digunakan untuk industri pulp, kertas, papan

partikel, krat dan kepingan-kepingan kayu. Selain itu juga berpotensi untuk kayu

gergajian, molding, mebel dan vinir (Krisnawati dkk., 2011).

Cendawan Ceratocystis sp. dapat masuk dan ditularkan melalui kontak

akar antara pohon sakit dan tertular, atau dapat melalui luka batang atau akar

akibat aktifitas pemeliharaan dan pemangkasan. Cendawan ini dapat bertahan

selama 7-15 hari pada permukaan luka, dan dapat melakukan penetrasi melalui

luka yang ada dicabang maupun akar, sehingga menyebabkan daun layu dan akan

menyebar pada xilem, kambium hingga kayu gubal kemudian melakukan

kolonisasi pada kulit dan kayu, dan akhirnya hifa jamur akan menyebar pada

batang tanaman ke arah longitudinal, dan dapat mencapai 50-100 cm per tahun,

busuk batang menyebabkan kematian pada tanaman dewasa dalam kurun waktu 4-

7 tahun (Pertiwi, 2014).

Penggunaan fungisida kimia biasanya menjadi pilihan utama bagi para

petani dalam mengendalikan patogen, karena fungisida kimia lebih cepat dan

praktis dalam pengaplikasiannya. Sampai saat ini pengendalian Ceratocystis sp

pada A. mangium secara tepat belum diketahui. Pengendalian menggunakan

berbagai fungisida baik yang bersifat sistemik maupun kontak pada level in vitro

telah banyak dilakukan, namun upaya pengendalian pada level in vivo belum

banyak dilakukan khususnya pada A. mangium. Jamur Ceratocystis sp merupakan

patogen yang tidak memiliki masa inkubasi, sehingga ketika ada luka jamur akan

segera mengkolonisasi dan menginfeksi, sehingga diperlukan adanya
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pengendalian yang cepat salah satunya menggunakan fungisida kimia. Namun

fungisida kimia memiliki lebih banyak dampak negatif terhadap kesehatan

masyarakat dan lingkungan bahkan dampak bagi mikroorganisme non target.

Dampak negatif dari penggunaan fungisida kimia perlu dicari pengendalian yang

ramah lingkungan, yaitu pengendalian secara hayati dengan menggunakan

mikroorganisme antagonis mycovirus (Dewi, 2014).

Mycovirus adalah suatu virus yang dapat menginfeksi cendawan dan

memiliki potensi dalam mengendalikan penyakit pada tanaman karena suatu

virulensi patogen dapat melemah atau hypovirulen (Yu et al., 2010). Isolat

hypovirulen atau avirulen merupakan salah satu agen hayati yang digunakan

dalam pengendalian penyakit tanaman melalui mekanisme induksi ketahanan

tanaman. Agen pengendali hayati adalah suatu organisme yang digunakan oleh

manusia untuk mengendalikan OPT dan tidak mencemari lingkungan. Umumnya

jenis agen hayati yang dikembangkan adalah mikroba alami, baik yang hidup

sebagai saprofit di dalam tanah, air dan bahan organik, maupun yang hidup di

dalam jaringan tanaman (endofit) yang bersifat menghambat pertumbuhan dan

berkompetisi dalam ruang dan nutrisi dengan patogen sasaran. Agen pengendali

hayati mempunyai beberapa keunggulan diantaranya adalah ramah lingkungan,

ramah hasil, dan dalam batas-batas tertentu dapat menyebar mencari sasarannya

sendiri (self spreading) (Octariana, 2011).

Isolat hypovirulen merupakan isolat-isolat terpilih dari suatu  populasi

jamur patogen tanaman yang mengalami penurunan dalam menginfeksi,

mengkolonisasi, membunuh, dan berproduksi pada tanaman inang rentan. Selain

itu, isolat hypovirulen diartikan juga sebagai isolat yang memiliki karakter fenotip

yang berbeda dari asalnya, yaitu menurun laju pertumbuhan dan sporulasi,

morfologi dan warna koloni berbeda, dan adanya dsRNA (double-standed RNA).

Keberadaan dsRNA bisa terjadi karena adanya mutasi mitokondria, inti, atau

plasmid. dsRNA  merupakan karakter dari virus maka isolat hipovirulen sering

disebut sebagai mycovirus (virus jamur) (Dewi, 2014).

Penyakit yang disebabkan oleh C. fimbriata menjadi sangat penting di

beberapa negara. Penyakit ini  telah menyerang  tanaman kakao di beberapa

negara di antaranya adalah Kosta Rika, Trinidad dan Tobago, Ekuador, Colombia,
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Venezuela, dan yang paling baru di Bahia, Brazil. Jamur ini telah mematikan

Perkebunan tanaman kakao, sebanyak 50 % dibeberapa lokasi. Selain itu di

Kolombia, jamur ini merusak tanaman jeruk yang juga merupakan inang dari

cendawan ini. Jamur C. fimbriata juga telah menghancurkan tanaman tertentu di

perkebunan di Brazil , dan laporan baru tentang penyakit ini menyerang tanaman

Eucalyptus di Kongo dan Uganda dan telah menunjukkan tingkat kematian yang

serius (Wyk et al., 2004). Menurut Pertiwi (2014), Pertanaman Platanus

acerifolia di Italia, Perancis dan Swiss juga terkena dampak serius dari cendawan

C. fimbriata,  lebih dari 10 %  telah mati sejak awal dan  Lebih dari 87 % dari

pohon-pohon ini (Platanus acerifolia) terserang jamur C. fimbriata.

Mengingat gejala penyakit mati layu yang disebabkan oleh Ceratocystis sp.

pada Acacia sp. selalu disertai luka, dengan luas  serangan hampir mencapai 80 %

yang ditandai oleh daun menguning, mengering dan pohon akhirnya mati, kulit

batang menjadi berwarna coklat kehitaman dan retak-retak (Rahayu, 2015).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis telah melakukan penelitian

dengan judul “Uji Isolat Hypovirulen Cendawan Ceratocystis fimbriata pada

Tanaman Acacia mangium“.

1.2. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan isolat cendawan

Ceratocystis fimbriata yang bersifat hypovirulen.

1.3. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan isolat Ceratocystis

fimbriata yang hypovirulen yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian

selanjutnya. Diantaranya adalah hypovirulen yang disebabkan oleh mycovirus.

1.4. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah didapatkan isolat Ceratocystis

fimbriata yang bersifat hypovirulen.


