
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Nenas (Ananas comosus L.  Merr.)

1. Taksonomi Tanaman Nenas (Ananas comosus (L.) Merr.)

Tanaman nenas (Ananas comosus (L.) Merr.) merupakan anggota famili Bromeliaceae

yang berasal dari Amerika Selatan. Kalsifikasi nenas terdiri dari kingdom: plantae,

Superdivisi: Spermatophyta, Class: Monocotyledon, Ordo: Bromeliales, Family:

Bromeliaceae, Genus: Ananas, dan Spesies: Ananas comosus (L.) Merr. (USDA, 2013).

2. Deskripsi Tanaman Nenas

Nenas merupakan tanaman yang memiliki jalur fotosintesis CAM (Crassulacean Acid

Metabolisme) dan merupakan tanaman herba tahunan atau dua tahunan. Tanaman ini

merupakan tanaman monokotiledon tahunan yang memiliki tinggi sekitar 50-100 cm. Daun

nenas berbentuk runcing, sempit dan panjangnya mampu mencapai hingga 100 cm, tersusun

secara spiral melingkari batang yang tebal (Bartholomew et al., 2003).

Bentuk bunga tanaman nenas pepatnya memiliki banyak bunga tak bertangkai,

berwarna kemerahan. Daun kelopak tanaman nenas berjumlah tiga helai, pendek dan

berdaging. Daging buah buah berwarna kuning pucat hingga kuning keemasan dan tak

berbiji. Memiliki mahkota yang merupakan batang  dengan beberapa daun yang terletak di

bagian atas puncak buah. Tunas batang (slip) adalah tunas yang tumbuh di bawah daun. Akar

tanaman merupakan bagian yang keluar dari batang bawah permukaan tanah dan keluar dari

ketiak daun pada bagian batang panjang akar tanaman nenas kurang dari 50 cm (Samson,

1980) cit. (Irfandi, 2005). Beberapa kultivar tanaman nenas adalah Smooth Cayene, Queen,

Red Spanish, dan Green Spanish (Balitbu, 2010).

3. Syarat Tumbuh



Nenas tumbuh baik diberbagai agroklimat sehingga tanaman ini tersebar luas. Tanaman

nenas tumbuh optimal pada ketinggian tempat 100-700 m dpl dengan suhu rata-rata 23-32oC,

curah hujan yang dibutuhkan 1000-1.500 mm pertahun, intensitas cahaya 33-71% dari cahaya

maksimum. Nenas hidup pada kondisi tanah yang bersifat ringan hingga sedang dengan

tekstur setengah berat atau liat, porous, dan berhumus banyak. pH yang baik untuk tanaman

yaitu 4,5-6,5. Media tanam yang baik untuk tanaman nenas adalah mengandung pasir, subur,

gembur, dan banyak mengandung bahan organik (Prihatman, 2000).

2.2. Nematoda

Nematoda adalah binatang yang bergerak aktif, lentur dan berbentuk seperti pipa, hidup

pada permukaan yang lembab dan mempunyai sistem organ yang kompleks tetapi tidak

memiliki peredaran darah (Dropkin, 1992). Nematoda berasal dari filum Nemathelmintes

yang berasal dari kata nematos (benang) dan helminth (cacing atau parasit yang menyerupai

cacing). Nematoda merupakan golongan cacing yang menyerupai tali karena berbentuk

cacing kecil. Nematoda bisa hidup di atas atau di dalam tanah dengan kedalaman sekitar 30

cm. Nematoda di atas tanah biasanya terdapat di jaringan tanaman atau di antara daun– daun

yang melipat, di tunas daun, dalam buah, batang dan bagian tanaman lainnya (Pracaya, 2008).

Nematoda terbagi dalam 2 kelas yaitu Phasmidia dan Aphasmidia. Phasmidia atau

disebut Secernenta terbagi menjadi 5 ordo 47 famili, sedangkan Aphasmidia (Adenophora)

terbagi menjadi 2 ordo dan 33 famili. Kelas Phasmidia (Secernenta) meliputi seluruh spesies

penghuni tanah dan kelas Aphasmidia hampir semua spesiesnya berada di aquatik baik yang

hidup di air tawar maupun air laut. Nematoda parasit tumbuhan memiliki ciri umum yaitu

mempunyai stilet. Stilet adalah bentuk tabung berasal dari kutikula yang dapat dijulurkan,

mempunyai ujung dan mempunyai lubang. Ciri-ciri nematoda parasit dan non parasit  dapat

dilihat pada tabel 2.1.



Tabel 2.1. Ciri-Ciri Nematoda Parasitik dan Non Parasitik (Dropkin, 1992)

Ciri-Ciri
Nematoda

Parasit
Tumbuhan

Non Parasit

Mulut

Mempunyai stilet
untuk menerobos
dinding sel
tumbuhan dan
menghisap isinya

1. Mempenyai rongga seperti kerucut
dengan bagian depan terbuka dan
bagian belakang langsung
berhubungan dengan esofagus
(nematoda pemakan bakteri).

2. Mempunyai satu gigi atau lebih
(nematoda karnivora).

Ukuran tubuh Lebih kecil Lebih besar dari parasit

Siklus hidup nematoda parasit tumbuhan umumnya sederhana dan langsung. Cacing

betina meletakan telurnya dan kemudian menetas menjadi cacing muda yang disebut larva.

Larva menyerupai cacing dewasa begitu juga struktur tubuhnya. Larva mengalami 4 kali

pergantian kulit. Berdasarkan cara mendapatkan inangnya, terdapat tiga tipe parasitisme yaitu

:

a. Ektoparasitik, nematoda tidak masuk dalam jaringan tumbuhan

b. Semi endoparasitik hanya bagian tubuh anterior yang masuk ke jaringan akar dan

bagian posterior  tubuhnya tetap berada di dalam tanah.

c. Endoparasitik adalah nematoda yang masuk kedalam jaringan akar yang dapat

berpindah aktif dalam jaringan yang dimakan (Sastrosuwignyo, 1985).

Serangan nematoda parasit menyebabkan hilangnya fungsi akar secara normal,

sehingga pengangkutan unsur hara ke bagian tanaman berkurang dengan beberapa gejala

tanaman yang terserang nematoda dalam populasi yang tinggi akan terlihat mengerdil,

klorosis (menguning), layu, kelainan akar dan penurunan hasil (Dropkin, 1992). Sebanyak 24

spesies nematoda parasit tanaman telah ada di Indonesia. Berbagai jenis tanaman pangan,

hortikultura, dan kehutanan dilaporkan telah terinfeksi nematoda. Penurunan hasil akibat

nematoda pada tanaman pangan (padi) mencapai 80%, hortikultura (tomat, kentang, buncis)



sekitar 15-71%, dan pada tanaman perkebunan (lada, nilam, jahe, kopi) 32-75% (Mustika,

2005)

1. Nematoda Parasitik pada Tanaman Nenas

Meloydogine incognita, rotyrenchulus reniformis dan pratylenchus brachyurus

merupakan nematoda parasitik penting yang menyerang pertanaman nenas di Hawai

(Rohrbach & Walter, 1986).  Menurut Sasser et al. (1982), criconemella spp., Meloydogne

spp., Paratrichodorus christiei, Rotylenchulus reniformis, Helycotylenchus spp.,

Pratylenchus sp. merupakan nematoda yang mampu menurunkan hasil produksi nenas.

Nematoda dari jenis Paratylenchus sp. juga pernah ditemukan pada lahan gambut pertanaman

nenas di Malaysia dengan populasi tertinggi dibandingkan Pratylenchus sp. dan

Aphelenchoides sp. (Masdek et al., 2007). Hasil penelitian Pustikasari (2008), nematoda

parasit yang ditemukan dari hasil ekstraksi akar dan tanah tanaman nenas di Kabupaten

Subang Jawa Barat yaitu Pratylenchus sp., Helicotylenchus sp., Rotylenchulus sp.,

Hirschmanniella sp., dan Criconemoides sp.

a. Meloidogyne spp.

1) Klasifikasi

Melodogyne termasuk filum: Nematoda, Class: Secernenta, ordo: Tylenchina, Family:

Heteroderoidea, Genus: Meloidogyne, Spesies: Meloidogyne spp. (Dropkin, 1992).

2) Morfologi

Nematoda bersifat seksual dimorfik. Nematoda betina menambatkan diri pada jaringan

akar dan inangnya, tubuh menggelembung berdiameter 0,5-0,7 mm, dan lehernya yang

slindris. Vulva berbentuk subterminal dekat dengan anus, dan memiliki kepala lembek serta

lubang ekresinya terletak agak anterior sampai pada klep median bulbus. Pada nematoda

jantan mempunyai ciri-ciri berbentuk seperti cacing, hidup bebas di dalam tanah, mempunyai



panjang 1-2 mm, Meloidogyne jantan akan membentuk lingkaran bila mati. Nematoda ini

memiliki stilet yang kuat, ekornya pendek stengah melingkar. Penyebab terjadinya puru pada

akar karena nematoda mengadakan invasi ke dalam akar inang kemudian merangsang sistem

pertumbuhan hingga terjadi sel-sel raksasa. Sel-sel korteks juga di ransang untuk membelah,

hingga terbentuklah puru. Nematoda betina tidak mendesak bagian proteriornya ke luar akan

tetapi diselubungi oleh jaringan puru (Luc, et al., 1995).

3) Biologi dan Patologi

Kebanyakan spesies  telur-telurnya diletakan di luar tubuh nematoda betina yang

menggelembung. Saat telur menetas, nematoda juvenil ke 2 akan berpindah ke tanaman

inangnya di bagian akar dan merangsang sistem pertumbuhan hingga terjadi sel-sel raksasa.

Sel-sel korteks yang terangsang akan memperlihatkan ciri-ciri pembengkakan atau puru.

Meloidogyne tersebar luas di daerah tropis maupun sub tropis (Dropkin, 1992).

Gambar 2.1. Morfologi Meloidogyne spp., (A) Bentuk nematoda betina, (B) Pola parineal,
(C) Daerah esofagus lateral, (D) Bentuk Spikula nematoda jantan, (E) anulus,
(F) stilet, (G) nematoda jantan, dan (H) Bentuk individu
(www.plpnemweb.ucdavis.edu).

b. Rotylenchulus sp.



1) Klasifikasi

Rotylenchulus termasuk Class: Secernenta, Ordo: tylenchida, Subordo: Tylenchina,

Superfamily: Tylenchoidae, Family: Hoplolaimidae, dan sub family: Rotylenchulinae, Genus:

Rotylenchulus dan Spesies: Rotylenchulus sp. (Dropkin, 1992).

2) Morfologi

Rotylenchulus bersifat seksual dimorfik. Dalam keadaan mati tubuhnya akan

melengkung ke daerah ventral. Nematoda betina belum dewasa terdapat di tanah dan hidup

bebas. Tubuhnya berbentuk cacing dengan ukuran panjang 0,23-0,64 mm. Bentuk kepala

membulat sampai kerucut, lurus dengan garis kontur. Nematoda mempunyai stilet sedang dan

basal knobnya bulat. Vulvanya terdapat di daerah posterior tubuhnya sekitar 58-72%, bibir

vulvanya tidak menonjol. Nematoda jantan memiliki bentuk badan panjang seperti cacing,

Spikulanya melengkung dan ekor meruncing serta bursa yang tidak sampai ke ujung ekor.

Larvanya mirip dengan nematoda betina, tetapi lebih pendek.

3) Biologi dan Patologi

Gejala yang ditimbulkan oleh tanaman yang terinfeksi nematoda ini adalah daun-daun

tanaman kurang tegak daripada daun-daun tanaman yang sehat,  berwarna merah dan tampak

pertumbuhanya terhambat. Gejala yang di timbulkan seperti daun yang kekurangan unsur

hara dan air. Serangan yang berat dapat menyebabkan tanama rebah dan mati. Akar-akar

primer tanaman nenas  yang terserang oleh nematoda R. reniformis dan menambat baik di

tanah, sehingga tanaman masih berdiri kokoh. Nematoda ini juga mampu menghambat akar

skunder dan sistem akar sangat lambat berkembang (Luc et al., 1995).



Gambar 2.2.   Morfologi Rotylenchulus sp. (A-D) bentuk mulut dan stilet, (E,L) Bentuk
Spikula nematoda jantan, (F, M, N, O) Bentuk vulva, (H, J) Bentuk kepala,
dan (I, G, K) ekor Rotylenchulus sp. (www.plpnemweb.ucdavis.edu).

Penetasan telur nematoda ini distimulasi oleh eksudat akar tanaman inang tertentu di

stadium larva kedua meninggalkan telur dan bergerak di dalam tanah. Jika nematoda berada

di dalam akar, maka akan terjadi tiga fase pergantian kulit tanpa makan yang menghasilkan

nematoda jantan dewasa dan nematoda pradewasa betina. Nematoda betina masuk ke

jaringan sistem akar dan membentuk tempat makannya. Nematoda tersebut akan

membengkak menjadi nematoda betina dewasa yang menghasilkan telur (Luc et al., 1995).

Marwoto (2010) menyatakan bahwa dari 41 jenis sayuran, 24 diantaranya merupakan

tanaman inang dari Rotylenchulus reniformis, tujuh tanaman inang lainnya berasal dari gulma

berdaun lebar (Agerantum conizoides, Commelina diffusa, Emilia sonchifolia, Gnaphalium

sp., Galinsoga parviflora, Erichities palerionofolia, dan Chenopodium amaranticolor).

Nematoda Rotylenchulus reniformis juga menyebabkan menurunya hasil tanaman dan

menghancurkan ratoon crop pertama pada pertanaman nenas di Hawai (Sipes et al., 2002).

c. Criconemoides sp.

1) klasifikasi



Nematoda ini termasuk dalam ordo Tylenchida, Superfamily Criconematoidea, Family

Criconemaitidae dan sub family Criconematinae, Genus: Criconemoides, Spesies:

Criconemoides sp (Dropkin, 1992).

2) Morfologi

Criconemoides termasuk nematoda dimorfik. Ciri-ciri nematoda betina mempunyai

panjang tubuh 0,20-1 mm, gemuk, dan apabila dalam keadaan mati tubuhnya lurus  atau

sedikit melengkung. Bagian anteriorya  membulat sampai kerucut. Kutikula mempunyai 42-

200 anulus yang sangat jelas dan mengarah kebelakang dengan pinggiran posteriornya sedikit

belok-belok. Stiletnya kuat, basal knobnya jelas dan mengarah ke depan. Esofagus

mempunyai median bulbus yang besar dan kuat menjadi satu dengan prokorpus, kelenjar

esofagusnya membentuk bulbus kecil di daerah posterior. Letak vulva lebih ke arah posterior.

Nematoda jantan mempunyai bentuk tubuh slindris dan pendek. Bagian ujung

anteriornya membulat, tidak mempunyai stilet, esofagusnya mengalami degenerasi. Memiliki

Spikula yang pendek dan melengkung. Criconemoides Bersifat parasit dan memakan bagian

luar akar tanaman tahunan, pepohonan dan angggur. Sebagian besar nematoda ini bersifat

partenogenetik (Luc et al., 1995).

3) Biologi dan Patologi

Criconemoides adalah nematoda ektoparasit yang bergerak dengan cara menimbulkan

gelombang dan melakukan kontraksi dari bagian ekor menuju ke depan sepanjang tubuh.

Anulasi yang kasar digunakan untuk melintasi zarah-zarah tanah. Nematoda ini memakan

bagian jaringan terluar dari tanaman. Mereka menempel pada epidermis akar. Stiletnya yang

kuat akan menerobos sel-sel akar bagian luar (Dropkin, 1992).



Gambar 2.3. Morfologi Criconemoides sp. (A), (B-G) bentuk mulut, (H) bentuk mulut lateral,
(J-L) bentuk ekor nematoda betina, (O) bentuk mulut nematoda jantan, dan (P)
spikula nematoda jantan (www.plpnemweb.ucdavis.edu).

d. Helicotylenchus sp.

1) Klasifikasi

Nematoda ini termasuk ke dalam ordo Tylenchida, sub ordo Tylenchina, Super famili:

Tylenchoidea, famili Hoplolaimidae dan sub famili Rotylenchinae, Genus: Helicotylenchus,

Spesies: Helicotylenchus sp. (Dropkin, 1992).

2) Morfologi

Nematoda ini biasa disebut spiral karena pada saat istirahat tubuhnya akan  membentuk

spiral (Dropkin,1992). Nematoda ini berukuran 0,4-1,2 mm. Dengan bagian kepala berbentuk

kerucut tumpul dan mengalami sklerotisasi sedang. Stiletnya tumbuh baik dengan panjang 3-

4 kali lebar bibir. Knobnya bulat seperti mangkok. Nematoda betina memiliki vulva yang



letaknya 60%-70%, ekornya pendek dan bagian dorsal seperti kerucut sampai cembung.

Nematoda jantan memiliki ekor yang lebih pendek, memilki Spikula yang  sempurna dan

melengkung (Luc et al., 1995).

Gambar 2.4. Morfologi Helicotylenchus sp., (A) Bentuk Stilet, (B) Nematoda saat istirahat,
(C) Helicotylenchus sp. betina, dan (D-I) bentuk ekor
(www.plpnemweb.ucdavis.edu).

3) Biologi dan Patologi

Nematoda spiral ini akan masuk ke dalam akar dan memakan bagian dalamnya. Di

dalam jaringan korteks terdapat luka yang disebabkan matinya sel-sel karena dimakan oleh

nematoda ini. Populasi yang tinggi akan menyebabkan rusak akar yang parah.

e. Hirschmanniella sp.

1) Klasifikasi

Hirschmaniella sp. Termasuk ordo Tylenchida, Sub Ordo Tylenchina, Superfamily

Tylenchoidae, Family Pratylenchidae, Genus: Hirschmanniella, Spesies: Hirschmanniella sp.

(Dropkin, 1992).



Gambar 2.5. Morfologi Hirschmaneilla sp., (A) Bentuk nematoda betina, (B) Nematoda
jantan, (C,P) Bentuk stilet, (E) Spikula, dan (J-O) ekor (www.plantwise.org).

2) Morfologi

Menurut Luc et al. (1995), nematoda ini memiliki ukuran 1-4 mm, slindris dan

apabila mati tubuhnya sedikit melengkung pada bagian vetral . Nematoda ini tidak memiliki

tanda seksual dimorfisme di bagian tubuh anteriornya. Hirschmaniella sp. Memiliki bagian

kepala yang lurus dengan garis tubuh, berbentuk setengah bola dan bagian anteriornya

mendatar. Stiletnya tumbuh kuat dengan panjang 15-46 µm dan basal knobnya yang bulat.

Vulva nematoda betina terletak di bagian tengah, ekornya panjang berbentuk kerucut.

Nematoda jantan dan betina memiliki bentuk ekor yang sama. Nematoda ini termasuk

nematoda  endoparasit yang berpindah dan sebagian besar menyerang akar, kormus dan

rhizoma. Genus ini berasosiasi di lingkungan rawa  yang berair, di tawar dan laut.

3) Biologi dan Patologi

Nematoda ini merupakan nematoda endoparasitik yang berpindah tempat. Gulma

mampu membawa nematoda ketanaman lain. Hirschmaneilla sp. mampu mematikan jaringan

korteks dan menghancurkan dinding sel (Dropkin, 1992).

f. Pratylenchus spp.



1) Klasifikasi

Nematoda ini termasuk dalam ordo Tylenchida, sub ordo Tylenchina famili

Tylenhidae, super family Tylenchoidea, sub famili Pratylenchinae, genus Pratylenchus, dan

spesies P. brachyrus dan P. coffeae (Dropkin, 1992).

2) Morfologi

Nematoda betina memiliki vulva di bagian posterior yaitu 70-80% panjang tubuhnya.

Ekornya sub slindris atau seperti kerucut dengan bagian ujung yang lebar atau sempit dan

tumpul atau terpancung. Pratylenchus sp. pertama kali ditemukan di perakaran nenas di

Hawai. Nematoda ini bertubuh kecil dengan panjang kurang dari 1 mm, dan apabila mati

tubuhnya membengkok pada bagian ventralnya. Pratylenchus memiliki daerah sebar yang

luas di daerah tropik maupun subtropik. Terdapat dua spesies Pratylenchus yaitu

Pratylenchus brachyurus dan Pratylenchus coffeae (Luc et al., 1995).

P. brachyrus bersifat endoparasit berpindah dan tetap dalam bentuk cacing selama

siklus hidupnya. Namatoda ini menyebabkan kerusakan mekanik pada sel akar ketika

bermigrasi. Pratylenchus coffeae memiliki anulasi yang sedang hingga halus. Vulvanya

terletak di bagian prosteror tubuhnya dengan gonat tunggal (Dropkin, 1992). Pada bagian

mulutnya terdapat dua anualasi, Spermateka membentuk oval dan membulat dan penuh

dengan Sperma.



Gambar 2.6. Morfologi Pratylenchus sp.,(A) Stilet, (B) Median Bulbus, (C.F) Spikula
jantan,(D) Sistem reproduksi, (E) bagian anterior Pratylenchus sp., (G) vulva
nematoda betina, (H) Nematoda jantan, dan (I) nematoda betina
(www.plpnemweb.ucdavis.edu).

3) Biologi dan Patologi

Pratylenchus spp. merupakan nematoda endoparasitik yang berpindah-pindah. Telur

yang menentas akan muncul larva stadia ke dua. Nematoda ini berkembang lebih baik di

bagian akar yang abnormal. Gejala yang ditimbulkan oleh P. brachyurus dan P. coffeae

berupa lesio akar berwarna gelap pada bagian akar yang terinfeksi. Infeksi yang berat

mengakibatkan pertumbuhan pada akar primer dan sekunder terhambat. Vigoritas tanaman

akan menurun,daun menjadi kuning dan layu. Hasil penelitian Swibawa et al. (2000)

menyimpulkan bahwa tanaman nenas varietas smooth cayenne merupakan inang yang cocok

bagi nematoda pratylenchus dengan peningkatan populasi yang terjadi selama 3 bulan.



Selain itu populasi Pratylenchus spp. berpengaruh terhadap kondisi tanaman nenas,

keparahan penyakit, dan kejadian penyakit terutama pada stadia generatif (Lisnawita et al.,

2011). Pengendalian namatoda ini bisa menggunakan cara berbagai cara, baik kimia maupun

alami. Menurut Harni et al. (2010), filtrat beberapa bakteri endofit (TT2, EH11, NJ16, NJ57

dan MSK) mampu membunuh, menghambat penetasan telur, dan menekan populasi P.

brachyurus.

2.3. Tanah Gambut

Indonesia memiliki lahan gambut yang cukup luas di antara negara tropis lainnya yaitu

sekitar 21 juta ha, dengan wilayah sebar pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Dengan

jumlah 18,3 juta ha lahan gambut yang berada di pulau-pulau utama hanya 6 juta ha yang

layak untuk dijadikan lahan pertanian. Lahan gambut mempunyai daya menahan air yang

tinggi sehingga memiliki fungsi sebagai penyangga hidrologi areal sekelilingnya.

Tanah gambut adalah lahan yang memiliki lapisan tanah kaya bahan organik dengan

kadar C-organik > 18%, memiliki ketebalan 50 cm atau lebih yang terdiri dari sisa-sisa

tanaman yang melapuk sempurna karena kondisi jenuh air dan miskin hara. Pembentukan

gambut diperlukan waktu yang sangat panjang dengan kecepatan tumbuh 0-3 mm tahun-1.

Tanah gambut mempunyai tingkat kemasaman yang tinggi dengan kisaran pH 3-5. Tanah

gambut memiliki unsur mikro yang sangat rendah dan diikat dengan kuat oleh bahan organik

sehingga sulit tersedia bagi tanaman. Kasifikasi gambut terbagi dalam beberapa bagian.

Bedasarkan tingkat kematangan, menurut  Agus & Subiksa (2008), gambut dibagi menjadi :

1. Gambut Saprik (matang) yaitu gambut yang sudah melapuk dan bahan asalnya sudah

tidak bisa dikenali lagi, dengan ciri-ciri warna coklat tua sampai hitam dan bila diperas

kandungan seratnya <15%.

2. Gambut hemik (setengah matang) yaitu gambut setengah lapuk, sebagian bahan asalnya

masih bisa dikenali, berwarna coklat dan bila diremas 15-75%.



3. Gambut fibrik (mentah) yaitu gambut yang belum melapuk, dan bahan asalnya masih

bisa dikenali, warna coklat dan bila diremas >75% seratnya masih tersisa.

Bedasarkan tingkat kaesuburanya, gambut dibedakan menjadi:

a. Gambut eutrofika dalah gambut yang sangat subur kaya akan bahan mineral dan basa

serta unsur yang lainnya. Gambut yang relatif subur biasanya gambut tipis yang

dipengaruhi oleh sedimen sungai dan laut.

b. Mesotrofik adalah gambut yang agak subur dengan kandungan mineral dan basa-basa

sedang.

c. Gambut oligotrofik adalah gambut yang tidak subur dan miskin unsur hara, gambut

tebal dan jauh dari pengaruh lumpur sungai.

Tanah gambut di Indonesia umumnya memiliki BD (Bulk Density) rendah sehingga

pemanfataanya untuk pertanian tidak menghindari adanya proses subsidence dan irreversible

drying. Asam organik yang terkandung menentukan sifat kimia dari gambut tersebut.

Umumnya tanah gambut Indonesia memiliki kandungan asam fenolat yang tinggi dan

beracun bagi tanaman. Lahan gambut miskin unsur hara makro dan mikro sehingga perlu

ditambahkan bila dimanfaatkan untuk usaha pertanian (Ratmini, 2012).

2.4. Metode Ekstraksi Nematoda

Terdapat berbagai cara untuk mengektraksi nematoda dari bahan tumbuhan dan tanah,

beberapa cara ektraksi nematoda yang dapat digunakan adalah sabagai berikut:

1. Corong Baermann

Teknik corong Baermann adalah metode ekstraksi dengan menggunakan corong yang

disambungkan dengan pipa karet. Bagian bawah pipa karet ditutup dengan sekrup penjepit

agar air tidak keluar. Bagian tumbuhan dipotong ukuran kecil sekitar 1 cm, lalu dibungkus

dengan kain saring atau kain kasa. Bungkusan bahan tumbuhan dimasukan ke dalam corong.

Corong di tempatkan pada penyangga dan diisi air penuh. Nematoda akan keluar dari



jaringan, menerobos kain saringan. Setelah 24 jam, maka air di dasar batang dibuka dan

diamati nematodanya (Hutagalung, 1988).

2. Teknik Maserasi/Filtrasi

Metode ini lebih cepat dari metode yang lainnya, sekitar 5 gram akar dipotong menjadi

1 cm atau kurang, dimasukan ke dalam 100 ml air dan dimaserasi dengan mengguakan

mikser listrik (Waring blender atau Dormeyer blender). Maserasi membutuhkan waktu yang

cukup agar nematoda keluar dari jaringan dengan mudah. Nematoda akan rusak jika waktu

maserasi terlalu lama. Suspensi hasil maserasi diletakan di atas kertas saring di atas saringan,

Kemudian diletakan di dalam air setinggi permukaanya selama 24 jam (Dropkin, 1992).

3. Modifikasi Corong Baermann

Modifikasi Corong Baermann merupakan metode turunan corong Baermann yang

menggunakan mangkuk dangkal untuk menghindari kemungkinan nematoda menempel pada

bagian corong yang miring. Filter diletakan di atas penyangga yang terbuat dari kawat kasa

dan di letakan diatas penampan dangkal. Air harus setinggi permukaan bahan yang terdiri

dari bagian tumbuhan atau tanah  dan diberi kapas atau tisu di atas lapisan bahan tumbuhan

atau tanah agar kelembapanya tetap terjaga. Biarkan selama 24 jam sebelum melakukan

pengamatan dan menghitung populasi nematoda menggunakan mikroskop (Hutagalung,

1988).

4. Penyaringan

Metode penyaringan sesuai dilakukan untuk mengerjakan sampel tanah yang lebih

banyak. Sampel tanah sebanyak 100-150 cm3 dicuci menggunakan saringan yang memiliki

lubang saring 840 µm ke dalam sebuah ember dan dibuat suspensi. Aduk suspensi hingga 30

detik dan bagian atas didekantasi melalui saringan dengan lubang saringan 52 µm. Ember



diisi lagi dan proses dilakuan berulang-ulang. Bagian yang disaring dan dikumpulkan

ditabung sentrifuse dan disentrifius selama 5 menit dengan kecepatan 1750 rpm. Cairan

bagian atas dibuang dan diganti dengan sukrosa dan disentrifuse lagi selama 1 menit. Hasil

penyaringan disaring dan dicuci dengan air mengalir. Hasil saringan dibersihkan dan

dikumpulkan didalam gelas (Luc et al., 1995).

5. Flotasi Sentrifugasi

Nematoda dapat juga diektraksi dari tanah dan sisa bahan organik dengan cara

mengapungkan nematoda di dalam suatu cairan yang mempunyai berat jenis  lebih besar dari

berat jenis nematoda (Dropkin, 1992).

2.5. Analisis Kerapatan Populasi

Nilai Dominasi adalah nilai yang digunakan untuk melihat keadaan kekuasaan spesies

nematoda dalam komunitas habitatnya yang menggambarkan kedudukan ekologis suatu jenis

dalam komunitasnya. Semakin tinggi dominasi spesies nematoda tersebut, maka peran

spesies nemtoda tersebut akan semakin besar.


