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XIV. PRINSIP PENGENDALIAN 
PENYAKIT 

RANGKUMAN 

  Dalam bab ini hal-hal yang dikemukakan 

adalah sebagai berikut: 

 Prinsip-prinsip pengendalian penyakit 

tumbuhan 

 Strategi dan taktik dalam pengendalian 

penyakit tumbuhan 

 Rincian keterangan tentang taktik 

pengendalian, mulai dari avoidan, eklusi, 

eradikasi, proteksi, resistensi dan terapi. 

 Daftar agens pengendali hayati yang dapat 

digunakan dalam pengendalianpenyakit 

tumbuhan. 

 Daftar serangga vektorbeserta penyakit yang 

ditularkannya.  

PENDAHULUAN 

 Ilmu penyakit tumbuhan, selain dikembangkan untuk memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan  dan menyingkap berbagai fenomena alam yang berkaitan dengan itu, 

juga mempunyai tujuan yang sangat praktis yaitu untuk mengembangkan metode 

pengendalian penyakit tumbuhan yang pada akhirnya akan berdampak pada 

peningkatan kuantitas dan kualitas produk tanaman.  

Pengendalian penyakit tumbuhan dilakukan bertujuan untuk melindungi tanaman 

atau mengurangi tingkat kerusakan tanaman. Pengendalian penyakit dapat dilakukan 

dengan berbagai cara yang pada dasarnya adalah pengelolaan segitiga penyakit, yaitu 

menekan populasi patogen serendah-rendahnya, membuat tanaman tahan terhadap 

serangan patogen, serta mengusahakan lingkungan agar menguntungkan tanaman tetapi 

tidak menguntungkan kehidupan patogen.  

Cara pengendalian umumnya bertujuan untuk menyelamatkan populasi 

dibandingkan menyelamatkan secikit individu tanaman. Umumnya, kerusakan atau 

kehilangan hasil dari satu atau beberapa tanaman saja dari sekian populasi tanaman di 

suatu lahan dianggap bukan masalah.  Dengan demikian, pengendalian umumnya 

dilakukan pada populasi tanaman pada suatu areal, walaupun pada kasus tertentu 

pengendalian dapat juga dilakukan hanya pada satu atau beberapa individu tanaman  

(terutama pohon, tanaman hias, dan kadang-kadang tanaman yang terinfeksi virus).   

 Penyakit yang sangat serius pada tanaman tertentu biasanya dimulai dari adanya 

bagian kecil dari tanaman yang terinfeksi dan menjadi sakit, kemudian menyebar 

dengan cepat, dan sukar untuk disembuhkan setelah penyakit mulai berkembang.  Untuk 

itu, hampir semua metode pengendalian ditujukan untuk melindungi tanaman agar tidak 

menjadi sakit dari pada menyembuhkannya  setelah mereka menjadi sakit.  Hanya 

sedikit penyakit infeksi pada tanaman yang dapat di kendalikan dengan baik di lapang 

dengan cara terapi. 

 Banyak sekali cara-cara pengendalian yang dapat dilakukan untuk 

mengendalikan penyakit tumbuhan, dan cara-cara tersebut kemudian dikelompokkan 

menjadi cara undang-undang, biologis, fisik, dan kimia.  Cara pengendalian dengan 

Undang-undang bertujuan untuk menghilangkan patogen dari inang atau dari area 

geografis tertentu.  Kebanyakan metode pengendalian melalui bercocok tanam bertujuan 

membantu tanaman untuk menghindari kontak dengan suatu patogen, membuat kondisi 
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lingkungan tidak sesuai untuk patogen atau menghindarkannya untuk mendukung 

patogen, dan memusnahkan atau mengurangi jumlah patogen dalam tanaman, lahan, 

atau area.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 80.  Isi dari Bab Prinsip Pengendalian Penyakit 

 

Metode biologi dan beberapa metode pengendalian bercocok tanam bertujuan untuk 

memperbaiki resistensi tanaman atau memberikan kondisi yang baik untuk 

mikroorganisme antagonis terhadap patogen.  Akhirnya, metode pengendalian kimia 

dan fisik bertujuan untuk melindungi tanaman dari inokulum patogen yang telah datang 

disitu, atau yang akan datang brikutnya, atau menyembuhkan infeksi yang telah ada 

pada tanaman agar tidak berkembang lebih jauh.  Beberapa yang lebih baru (sejak tahun 

1995), senyawa kimia yang masih diuji beroperasi dengan cara mengaktifkan 

pertahanan tanaman (systemic acquired resistance) melawan patogen.  

Pengendalian penyakit kadang dapat ditempuh dan berhasil dengan penerapan satu 

cara pengendalian saja, misalnya pengendalian bulai pada jagung dapat diatasi dengan 

menggunakan perlakuan benih menggunakan fungisida, namun seringkali pengendalian 

sukar dilakukan dengan apalikasi satu cara saja, sehingga digunakan kombinasi 

berbagai cara pengendalian termasuk manipulasi lingkungan. 

 Studi epidemiologis, yang mengkaji perkembangan penyakit dalam suatu area 

selama waktu tertentu, dapat juga menolong untuk menentukan seberapa efektif 

berbagai cara pengendalian untuk penyakit tertentu.  Pada umumnya, pengurangan atau 

peniadaan inokulum awal adalah sangat efektif untuk pengelolaan patogen monosiklik.  

Pengendalian seperti penggunaan rotasi tanaman, penghilangan inang alternatif, dan 

fumigasi tanah dapat mengurangi inokulum awal.  Pada patogen polisiklik, inokulum 

awal dapat berlipat setiap saat selama musim pertumbuhan.  Untuk itu, pengurangan 

inokulum awal biasanya harus digabungkan dengan tipe lain cara pengendalian (seperti 

cara perlindungan kimia atau ketahanan horizontal) yang juga mengurangi laju infeksi.  

Banyak pengendalian, sebagai contoh, peniadaan patogen dari suatu area, sangat 

berguna baik untuk patogen monosiklik maupun polisiklik. 

STRATEGI DAN TAKTIK PENGENDALIAN 

 Pengelompokan pengendalian penyakit menjadi empat cara (cara undang-

undang, biologis, fisik, dan kimia) tidak dipaparkan lebih rinci.  Dalam bab ini 

pengendalian penyakit tumbuhan didasarkan pada strategi dan taktik, dan pada setiap 

taktik yang digunakan dirinci lebih. Pembagian ini dirasakan masih belum benar-benar 

sesuai dengan kebutuhan, karena taktik yang digunakan pada setiap strategi kadang 

hampir mirip satu sama lain. Dengan demikian masih diperlukan penjelasan tersendiri 

mengenai cara pengendalian tertentu, misalnya cara kimia menggunakan fungisida.    

 PENDAHULUAN 

 STRATEGI DAN TAKTIK PENGENDALIAN 
Strategi untuk Mengurangi Inokulum Awal 
Strategi untuk Mengurangi Laju Infeksi 
Strategi untuk Mengurangi Lamanya Epidemi 

 AVOIDAN 

 EKSLUSI 

 ERADIKASI 

 PROTEKSI 

 RESISTENSI 

 TERAPI 
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Ada tiga strategi yang dapat dilakukan untuk pengendalian penyakit tumbuhan yaitu 

: (1) strategi untuk mengurangi inokulum awal, (2) strategi untuk mengurangi laju 

infeksi, dan (3) strategi untuk  mengurangi lamanya epidemi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 81. Ringkasan Strategi dan Taktik untuk Pengendalian Penyakit Tumbuhan.  

Strategi untuk Mengurangi Inokulum Awal  

Taktik-taktik yang dapat digunakan untuk mengurangi inokulum awal patogen 

adalah sebagai berikut: 

o Avoidan – mengurangi tingkat penyakit dengan memilih waktu  tanam atau 

memilih lahan yang mempunyai jumlah inokulum yang rendah atau karena faktor 

lingkungan tidak sesuai untuk infeksi  

o Ekslusi – mengurangi jumlah inokulum awal yang berasal dari luar lingkungan 

tersebut  

o Eradikasi – mengurangi produksi inokulum awal dengan memusnahkan atau 

membuat tidak aktif sumber inokulum awal ( dengan cara sanitasi, membuang 

penyimpan inokulum, membuang inang antara, dan sebagainya).  

o Proteksi – mengurangi tingkat infeksi awal dengan aplikasi racun atau penghalang 

infeksi lainnya.  

o Resisten – menggunakan kultivar tahan terhadap infeksi terutama terhadap infeksi 

awal  

o Terapi – menggunakan terapi panas, terapi kimia dan/atau kultur meristem untuk 

memproduksi benih bebas penyakit atau bagian vegetatif tanaman bebas penyakit  
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Strategi untuk Mengurangi Laju Infeksi  

  Taktik-taktik yang dapat digunakan untuk mengurangi laju infeksi penyakit 

adalah sebagai berikut: 

o Avoidan – mengurangi laju produksi inokulum, laju infeksi, atau laju 

perkembangan patogen dengan cara memilih musim tanam atau memilih lahan yang 

lingkungannya tidak mendukung  

o Ekslusi – mengurangi masuknya inokulum dari luar lingkungan tersebut selama 

terjadinya epidemi  

o Eradikasi – mengurangi laju produksi inokulum selama terjadinya epidemi dengan 

cara memusnahkan atau membuat tidak aktif sumber inokulum (penebangan atau 

pemangkasan)  

o Proteksi – mengurangi laju infeksi dengan aplikasi senyawa racun atau dengan 

beberapa penghalang infeksi lainnya  

o Resisten – menanam kultivar yang dapat mengurangi laju produksi inokulum, laju 

infeksi atau laju perkembangan patogen  

o Terapi – menyembuhkan tanaman yang telah terinfeksi atau mengurangi produksi 

inokulumnya  

Strategi untuk Mengurangi Lamanya Epidemi  

Taktik-taktik yang dapat digunakan untuk mengurangi lamanya terjadinya epidemi 

adalah sebagai berikut: 

o Avoidan – menanam cultivar tanaman yang cepat dewasa atau menanam suatu 

musim yang memungkinkan tanaman cepat dewasa  

o Ekslusi – menghambat introduksi inokulum dari luar lingkungan tersebut dengan 

cara karantina  

AVOIDAN  

 Avoidan dapat diartikan sebagai lolos dari penyakit dengan cara memilih waktu 

tanam atau memilih lahan tanam saat inokulum tidak efektif karena kondisi lingkungan 

tidak mendukung atau inokulum dalam jumlah yang sangat sedikit bahkan tidak ada 

sama sekali.  Tujuan dari cara pengendalian ini adalah untuk menghindarkan terjadinya 

kontak antara inang dengan patogen atau dihindarkan waktu yang bertepatan antara 

stadia tanaman yang rentan dengan kondisi lingkungan yang mendukung kehidupan 

patogen. Yang termasuk dalam tindakan avoidan adalah pemilihan area geografis, 

seleksi lahan, pemilihan waktu tanam, varietas lolos penyakit, seleksi pada benih dan 

perbanyakan vegetatif, serta modifikasi praktek penanaman.  

Pemilihan Area Geografis 

Area geografis yang dipilih adalah yang lingkungan fisiknya (suhu, kelembapan, 

curah hujan dsb.) sesuai untuk tanaman tetapi kurang sesuai untuk patogen.  Faktor-

faktor tersebut juga akan berpengaruh terhadap terjadinya penyakit. Tanaman kopi 

arabika yang rentan terhadap penyakit karat daun kopi (Hemileia vastatrix) hanya 

bertahan hidup di daerah pegunungan di Indonesia dengan ketinggian tempat lebih dari 

1000 m dari permukaan laut, seperti di Dataran Tinggi Ijen (Jawa Timur), Bali, Aceh, 

dan Toraja.  Hal ini karena pada daerah tersebut suhunya relatif dingin yang kurang 

mendukung perkembangan patogen penyebab karat daun kopi.    

Banyak penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri menjadi lebih parah bila 

tanaman ditanam di daerah yang basah dibandingkan dengan di daerah kering. Sebagai 

contoh adalah kasus cacar daun teh yang disebabkan oleh jamur Exobasidium vexans. 

Penyakit cacar teh sangat dipengaruhi oleh kelembapan udara.  Kebun teh yang terletak 

di lereng sebelah timur umumnya mendapat serangan E. vexans lebih rendah 
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dibandingkan tempat lainnya. Hal ini terjadi karena kebun yang terletak di lereng 

sebelah timur akan lebih cepat mendapat sinar matahari pagi dan kelembapan 

udaranyapun lebih cepat berkurang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 82. Cara-Cara Pengendalian Penyakit yang Termasuk dalam Kelompok 

Avoidan (lolos penyakit).  

 

Curah hujan pada daerah itu juga mempengaruhi perkembangan penyakit tumbuhan.  

Penyakit karat pada kedelai (Phakopsora pachyrhizi) akan lebih berat terjadi pada 

pertanaman kedelai musim penghujan.  Dengan demikian, bila tanaman kedelai di 

tanam di daerah yang lebih kering, maka penyakit karat daun kedelai akan lebih ringan 

serangannya.        

Seleksi Lahan 

Keberhasilan bercocok tanaman tergantung juga pada kondisi lahan. Hal ini 

terutama bila dalam tanah tersebut terdapat patogen tanah yang seringkali secara endemi 

ada pada tanah-tanah tertentu.  Apabila pada tanah tersebut telah terdapat penyakit tular 

tanah yang bersifat endemi, sedapat mungkin harus dihindarkan penanaman tanaman 

yang berkaitan dengan penyakit tersebut dan dipilih lahan yang belum terinfestasi 

patogen tersebut.  Untuk itu, sejarah penggunaan lahan sebelumnya  harus diketahui 

agar bisa dihindarkan berkembangnya penyakit tumbuhan pada pertanaman berikutnya.  

Contoh untuk hal ini telah diterapkan di Sumatera Utara oleh beberapa perusahaan 

perkebunan pada tanaman kelapa sawit dan karet.  Lahan yang dipilih untuk penanaman 

kelapa sawit dihindarkan bekas perkebunan kelapa sawit yang telah terserang berat oleh 

jamur Ganoderma sp. (penyakit busuk pangkal batang) , sedangkan untuk lahan karet 

dihindarkan pada lahan yang sebelumnya adalah pertanaman karet yang telah terserang 

berat oleh jamur Rigidoporus lignosus penyebab penyakit akar putih pada tanaman 

karet.    

Pemilihan Waktu Tanam  

Pemilihan waktu tanam dapat menghindarkan tanaman dari serangan patogen, 

misalnya menghindarkan menanam sayuran pada musim penghujan karena banyak 

jamur dan bakteri patogenik yang dapat memusnahkan tanaman sayuran dibandingkan 

pada musim kering.  Penanaman tanaman kentang pada musim kemarau akan 

AVOIDAN 
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untuk patogen  Pemilihan area geografis 

Lahan yang kurang mengandung 
patogen  Seleksi lahan 
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Dipilih benih / bagian perbanyakan 
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Seleksi pada benih dan 

perbanyakan vegetatif 

Cara bercocok tanam yang  dapat 
mengurangi keparahan penyakit Modifikasi praktek penanaman 

Tanaman lolos atau terhindar dari penyakit 
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menghindarkan tanaman tersebut dari serangan jamur Phytophthora infestans penyebab 

hawar daun kentang.  Hal ini juga berlaku untuk penyakit bercak ungu (disebabkan oleh 

jamur Alternaria porri) pada bawang putih, bawang merah dan bawang daun; penyakit 

antraknose (Colletotrichum sp) pada cabe, bercak daun (Alternaria solani) dan hawar 

daun (Phytophthora sp) pada tomat, dan penyakit lanas (Phytophthora nicotianae) pada 

tembakau. Penyakit hawar bakteri yang disebabkan oleh Xanthomonas campestris pv. 

manihotis pada ketela pohon akan sangat tinggi instensitasnya pada saat musim 

penghujan dan akan mencapai puncaknya pada akhir musim penghujan. 

Varietas Lolos Penyakit   

Ada varietas-varietas tanaman tertentu yang cepat dewasa sehingga tanaman dapat 

lolos dari serangan patogen pada fase bibit (misalnya penyakit kulai).  Di Indonesia 

belum didapatkan contoh yang spesifik mengenai hal ini.  Di India, varietas pea yang 

cepat dewasa dapat lolos dari penyakit embun tepung dan karat. 

Seleksi Pada Benih Dan Perbanyakan Vegetatif  

Dipilih benih dan materi perbanyakan vegetatif yang bebas penyakit. Bila material 

perbanyakan (biji, umbi, bulb, atau stok bibit) bebas dari patogen, seringkali tanaman 

yang ditumbuhkan dari material semacam ini akan bebas patogen tanaman untuk sisa 

hidupnya. Contohnya adalah tanaman berkayu yang terserang oleh virus tidak 

bervektor.  Dalam kebanyakan tanaman, kalau inang dapat ditumbuhkan bebas patogen 

untuk periode tertentu sejak awal kehidupannya, tanaman selanjutkan dapat 

memproduksi hasil yang cukup baik walaupun untuk penanaman berikutnya patogen 

berpotensi untuk mengadakan infeksi berikutnya.  Contohnya adalah  tanaman yang 

dipengaruhi oleh virus bervektor, phytoplasma, jamur, bakteri dan nematoda. 

Setiap tanaman inang akan tumbuh lebih baik dan memproduksi hasil lebih tinggi 

kalau material perbanyakan yang digunakan bebas dai banyak patogen, atau paling tidak 

bebas dari patogen-patogen penting..  Untuk itu, penanaman diupayakan menggunakan 

biji atau bibit bebas patogen, walaupun biayanya lebih mahal dibandingkan dengan 

material perbanyakan yang tidak diketahui mengandung patogen atau tidak. 

Semua tipe patogen berpotensi untuk terbawa dalam atau pada material 

perbanyakan.  Akan tetapi, relatif sedikit patogen yang dapat menginvasi biji, walaupun 

beberapa patogen lain dapat mengkotaminasi permukaan biji tersebut.  Biji dapat 

membawa satu atau beberapa jamur secara internal (seperti penyebab antraknosa dan 

gosong), bakteri tertentu penyebab layu bakteri, bercak, dan hawar, dan satu dari 

beberapa virus (tobacco ringspot dalam kedelai, bean common mosaic, lettuce mosaic, 

barley stripe mosaic, squash mosaic, damn prunus necrotic ringspot).  Pada sisi lain, 

materi perbanyakan vegetatif diperkirakan dapat membawa secara internal patogen 

virus, viroid, phytoplasma, protozoa, dan jamur vaskuler atau bakteri yang telah ada 

secara sistemik dalam tanaman induknya, selain bahwa organ-organ perbanyakan 

tersebut dapat membawa  secara eksternal patogen jamur, bakteri dan nematoda.  

Beberapa nematoda juga dapat terbawa secara internal dalam beberapa organ 

perbanyakan bawah tanah (umbi, bulb, corm, dan rhizome) dan dalam atau pada akar. 

Biji yang bebas dari jamur, bakteri, dan beberapa patogen virus biasanya diperoleh 

dengan cara menanam tanaman dan memproduksi bijinya pada (1) suatu area yang 

bebas atau terisolasi dari patogen, (2) suatu area yang tidak sesuai untuk patogen 

(seperti daerah barat yang kering di USA dimana biji buncis yang diproduksi biasanya 

bebas dari antraknosa dan hawar bakteri), atau (3) suatu area yang tidak sesuai untuk 

kehidupan vektor patogen. 

Untuk virus yang ditularkan melalui biji dan ditularkan melalui kutu daun,  sangat 

diperlukan biji yang benar-benar bebas dari patogen, terutama bebas dari patogen virus.  

Karena patogen biasanya telah ada di lahan pada awal musim pertumbuhan, maka 

sedikit saja biji telah  terinfeksi sudah cukup untuk menyediakan inokulum yang 
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diperlukan untuk penyebaran dan infeksi dini pada banyak tanaman, sehingga 

menyebabkan kerugian yang parah.   

Modifikasi Praktek Penanaman  

Modifikasi praktek penanaman agar pertanaman terhindar dari serangan patogen 

antara lain dengan cara mengatur jarak tanam, pemupukan, pola tanam, dan sebagainya, 

agar penyakit tidak berkembang dengan pesat. Jarak tanam yang rapat di lahan yang 

subur pada tanaman jagung akan membantu perkembangan penyakit gosong 

(disebabkan oleh jamur Ustilago maydis), demikian juga pada tanaman padi akan 

meningkatkan kerentanannya pada penyakit hawar puth daun dan busuk batang yang 

disebabkan oleh Rhizoctonia solani. Tanaman kacang tanah yang kekurangan unsur 

magnesium akan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit bercak daun Cercospora.   

Tanaman padi yang kelebihan maupun kekurangan nitrogen akan meningkatkan 

kerentanannya terhadap penyakit bercak cokelat yang disebabkan oleh jamur 

Drechslera oryzae dan blas yang disebabkan oleh Pyricularia oryzae. Tanaman padi 

yang cukup memperoleh pemupukan fosfor (P) dan kalium (K) akan meningkat 

ketahanannya  terhadap penyakit hawar daun bakteri yang disebabkan oleh 

Xanthomonas campestris pv. oryzae, sedangkan bibit padi yang dipindah pada umur 

yang lebih muda dan dipotong ujung daunnya pada saat dipindah akan meningkatkan 

terjadinya penyakit tersebut.  Pengendalian penyakit kerdil rumput pada padi yang 

disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui vektor wereng cokelat dianjurkan antara 

lain menggunakan pergiliran tanaman dengan tanaman bukan padi, membersihkan 

tanaman yang sakit beserta turiang-turiangnya 

EKSLUSI  

 Ekslusi dapat diartikan sebagai pencegahan inokulum untuk masuk atau menetap 

di suatu wilayah atau lahan yang sebelumnya di tempat itu belum ada.  Tujuannya agar 

penyebaran patogen tidak terjadi di suatu negara, wilayah atau areal pertanaman. Yang 

termasuk dalam ekslusi ini adalah perlakuan benih, inspeksi dan sertifikasi, karantina, 

serta eradikasi serangga vektor.   

Perlakuan Benih 

Masuknya patogen ke daerah lain dapat dicegah dengan perlakuan benih baik 

dengan suhu panas maupun dengan bahan kimia. Biji, umbi, setek, dan umbi daun 

(misalnya pada bawang-bawangan) dapat diperlakukan dengan panas sampai tingkat 

tertentu dan bahan kimia untuk mencegah adanya patogen yang terbawa oleh materi 

perbanyakan tersebut.  Hal ini akan mencegah besarnya tingkat infeksi patogen di 

lapang baik untuk persentase tumbuhnya maupun perkembangan penyakitnya selama 

pertumbuhan tanaman.   

Perlakuan panas dapat dilakukan menggunakan air panas, udara panas atau 

penjemuran (panas sinar matahari) pada bagian tanaman tersebut.  Prinsipnya yaitu 

untuk mematikan patogen tetapi biji atau bagian tanaman lainnya masih toleran untuk 

dapat tumbuh dengan baik.  Salah satu cara pengendalian penyakit bercak cokelat yang 

disebabkan oleh jamur Drechslera oryzae pada tanaman padi dapat dilakukan dengan 

perlakuan air panas, namun hal ini tidak dapat dilakukan secara besar-besaran 

mengingat resiko yang mungkin terjadi yaitu daya tumbuh biji padi akan terganggu.  

Perlakuan benih dengan bahan kimia telah banyak dilakukan untuk mencegah 

penyakit jamur yang terbawa biji.  Contohnya fungisida benomil (Benlate T20/20WP) 

untuk perlakuan benih padi untuk mencegah penyakit blas yang disebabkan oleh jamur 

Pyricularia oryzae dengan dosis 1 g fungisida untuk setiap 1 kg benih.  Fungisida 

metalaksil (Ridomil 35 SD) digunakan untuk perlakuan benih jagung untuk mencegah 
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penyakit bulai yang disebabkan oleh jamur Peronospora maydis dengan dosis 0,7 g 

bahan aktif per kg benih.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 83. Cara-Cara Pengendalian Penyakit yang Termasuk dalam Kelompok Ekslusi 

(pencegahan masuknya patogen).  

Inspeksi Dan Sertifikasi   

Untuk tujuan pemberian sertifikat bebas penyakit pada benih, maka areal 

penanaman induk benih harus diinspeksi secara periodik untuk memantau adanya 

penyakit tular biji, dan dilanjutkan pemberian sertifikat pada benih bebas penyakit agar 

dapat dicegah penyebaran patogen tular benih dari satu daerah ke daerah lain. Sertifikasi 

benih bebas penyakit di Indonesia hanya berlaku untuk benih impor dan benih yang 

akan diekspor sedangkan benih yang akan digunakan untuk keperluan sendiri belum 

umum dilakukan.  Sertifikasi bibit tanaman bebas penyakit hasil perbanyakan 

menggunakan kultur jaringan telah beberapa tahun ini dikenal di Indonesia, contohnya 

adalah bibit jeruk bebas CVPD.   

Karantina  

 Di Indonesia, karantina diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.  Karantina 

tumbuhan (selanjutnya disebut sebagai karantina saja) adalah usaha dan tindakan 

pemerintah sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya OPTK (organisme 

pengganggu tanaman karantina) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di 

wilayah negara RI atau keluarnya dari wilayah negara RI berdasarkan peraturan 

perundangan yang berlaku.   

 Karantina luar negeri (‘Foreign Plant Quarantine’) merupakan usaha pemerintah 

untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah RI, 

dengan pengaturan lalu lintas pembawa potensial bagi penyebaran OPTK yang berupa 

tumbuhan, hasil tumbuhan, dan bahan lainnya yang berasal dari tumbuhan.  Karantina 

luar negeri ada di pelabuhan udara dan pelabuhan laut internasional, seperti Surabaya, 

Jakarta dan Medan serta beberapa kota lainnya.  Setiap media pembawa OPTK yang 

dimasukkan ke wilayah negara RI  atau mau di ekspor ke luar negeri harus dilengkapi 

dengan sertifikat kesehatan (‘phytosanitary certificate’)  dan dilaporkan untuk 

diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan pemeriksaan /tindakan karantina.   

 Karantina luar negeri (‘Domestic Plant Quarantine’)  merupakan usaha 

pemerintah untuk mencegah menyebarnya OPTK dari suatu area ke area lain dalam 

wilayah RI berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.  

EKSLUSI 

Benih / umbi diperlakukan dengan suhu 

panas atau bahan kimia Perlakuan benih 

Pertanaman induk benih diinspeksi dan 

sertifikasi benih / umbi bebas penyakit Inspeksi dan sertifikasi 

Ditujukan agar patogen tidak masuk / 

menyebar di suatu daerah / negara Karantina 

Pengendalian serangga vektor agar 

tidak menyebarkan penyakit  Eradikasi serangga vektor 

Pencegahan masuknya inokulum ke suatu tempat 
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 Organisme penggangu tanaman karantina (OPTK) adalah organisme penggagu 

tumbuhan (OPT) yang mempunyai potensi merusak tumbuhan yang berakibat 

merugikan ekonomi nasional, belum terdapat di wilayah negara RI (dikatagorikan 

sebagai OPTK A-1), atau telah terdapat di wilayah RI tetapi belum tersebar luas dan 

sedang dikendalikan (dikatagorikan sebagai OPTK A-2).  Daftar OPTK (baik A-1 

maupun A-2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian.  Saat ini (berdasar  

SK Mentan no 38/Kpt/Hk.310/I/90 tanggal 16 Januari 1990, OPTK A-1 sebanyak 538 

jenis/spesies OPT yang harus dicegah masuk ke wilayah RI, termasuk di dalamnya 87 

spesies jamur, 26 spesies bakteri, 105 spesies virus,  17 jenis BLO-MLO-Protozoa, dan 

40 spesies nematoda.   Salah satunya adalah penyakit hawar daun karet Amerika Selatan 

(SALB – South American leaf blight) yang disebabkan oleh jamur Microcyclus ulei  

yang merupakan penyakit serius pada pertanaman karet di Amerika Selatan yang 

sampai saat ini belum ada di Indonesia.  

 OPTK A-2 menurut SK Mentan yang sama sebanyak 65 jenis /spesies 

diantaranya  adalah 7 spesies nematoda, 16 spesies jamur, 6 spesies bakteri 3 jenis virus 

dan 1 jenis BLO.  Diantaranya adalah CVPD pada jeruk dan  penyakit darah pada 

pisang yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas celebensis.  Pada tahun 1982, 

melalui keputusan Menteri Pertanian nomor 129/Kpts/Um/3/1982 melarang 

pengangkutan bibit jeruk dari Jawa dan Sumatera ke pulau-pulau lain di Indonesia untuk 

menghindarkan masuknya CVPD dari Jawa dan Sumatera ke pulau-pulau lainnya.     

Di Amerika Serikat, berbagai tahap telah dilakukan oleh stasiun karantina 

tumbuhan, seperti menumbuhkan tanaman dibawah pengawasan selama waktu tertentu 

sebelum mereka dilepas ke importir, pengujian serologi berulang pada sample biji 

(kebanyakan melalui ELISA), uji asam nukleat termasuk pemeriksaan DNA dan 

polymerase chain reaction (PCR) memperbesar sequense DNA patogen spesifik, dan 

inspeksi stok pembibitan yang diimpor pada tempat petani, kecenderungan untuk 

mengurangi peluang introduksi patogen yang berbahaya.  Dengan adanya impor 

tahunan umbi bunga dari Belanda, inspector karantina US dapat mengunjungi lahan 

bunga di Belanda dan menginspeksinya untuk penyakit tertentu.  Kalau mereka 

menemukan di lapang menjadi bebas terhadap penyakit ini, mereka akan mengeluarkan 

sertifikat yang memungkinkan umbi ini dapat dimpor ke USA tanpa pengetesan lebih 

jauh. 

Eradikasi Serangga Vektor  

Masuknya patogen dari suatu daerah ke  daerah lain atau dari suatu negara dapat 

dicegah dengan memusnahkan serangga vektor patogen.  Di Indonesia, beberapa 

penyakit penting yang ditularkan oleh vektor serangga antara lain adalah penyakit 

tungro pada tanaman padi yang ditularkan oleh wereng hijau, penyakit kerdil rumput 

dan kerdil hampa pada tanaman padi yang ditularkan oleh wereng cokelat, penyakit 

CVPD pada tanaman jeruk yang ditularkan oleh serangga Diaphorina citri.  Untuk 

menghindarkan meluasnya penyakit-penyakit tersebut, pengendalian serangga vektor 

perlu dilakukan, misalnya menggunakan penyemprotan dengan insektisida.   Diazinon 

60 EC dan Basazinon 45/30 EC efektif untuk mengendalikan wereng hijau yang 

merupakan vektor tungro.  

ERADIKASI  

Eradikasi bertujuan untuk mengurangi, membersihkan dan memusnahkan inokulum 

yang telah ada pada lahan atau tanaman yang menjadi sumber inokulum atau membuat 

inokulum menjadi tidak aktif.   Yang termasuk dalam cara-cara eradikasi adalah 

pengendalian hayati, rotasi tanaman, pencabutan dan pemusnahan tanaman sakit, 

perlakuan panas dan perlakuan kimia pada tanaman sakit, serta perlakuan tanah.   
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Gambar 84. Cara-Cara Pengendalian Penyakit yang Termasuk dalam Kelompok 

Eradikasi (pemusnahan sumber inokulum).  

Pengendalian Hayati   

Pengendalian hayati bertujuan untuk memusnahkan dan mengendalikan patogen 

dengan memanfaatkan aktivitas mikroba lain.  Yang termasuk dalam kegiatan 

pengendalian hayati adalah pemberian mikroba antagonis dan perlakuan tertentu untuk 

meningkatkan aktivitas mikroba tanah seperti pemberian bahan organik yang bertujuan 

agar mikroba antagonis menjadi tinggi aktivitasnya. Yang dimaksud dengan mikroba 

antagonis adalah mikroba yang aktivitasnya berdampak negatif terhadap kehidupan 

patogen.   

Mekanisme antagonisme dalam pengendalian hayati yaitu : 

(a) parasitisme langsung atau lisis dan matinya patogen, 

(b) kompetisi makanan dengan patogen, 

(c) antibiosis, pengaruh langsung dari substansi antibiotik yang dikeluarkan oleh 

antagonis terhadap patogen, dan 

(d) pengaruh tidak langsung dari substansi yang menguap seperti etilen yang 

dikeluarkan karena aktivitas antagonis.  

Organisme yang dapat digunakan sebagai agen pengendali hayati patogen dapat 

berupa jamur, bakteri, nematoda, dan virus. Pada Tabel 14 dapat dilihat nama-nama dari 

organisme antagonis tersebut.  

Di Indonesia, jamur antagonis Trichoderma sp. dan Gliocladium sp. telah dikemas 

dalam bentuk fungisida botani. Beberapa nama dagang fungisida biologi yang 

mempunyai bahan aktif jamur antagonis tertera pada Tabel 15.  

Tabel 14.  Organisme antagonis dan beberapa keterangan mengenai peranannya 

dalam pengendalian hayati. 

Kelompok 

antagonis 

Nama  

Antagonis 

Keterangan 

Jamur 

Antagonis 

Trichoderma sp. Jamur ini hidup dalam tanah, selulolitik, dan 
tumbuhnya cepat.  Mekanisme: umumnya kompetisi 
dan mikoparasitik.  Contoh: T. harzianum, T. 
hamatum, T. viridae (juga memproduksi antibiotik 
viridin). Pengendali hayati pada beberapa jamur 
patogen. 

ERADIKASI 

Aplikasi organisme antagonis, tanaman 

perangkap, dan bahan organik Pengendalian hayati 

Efektif untuk patogen tanah yang tidak 

bertahan lama dalam tanah 
Rotasi tanaman 

Roguing, pencabutan tanaman sakit, 
pemusnahan inang antara/ perantara, 

dan sanitasi 

Pencabutan dan pemusnahan 
tanaman sakit 

Membunuh patogen dalam organ 

dengan perlakuan panas atau kimia 
Perlakuan panas / kimia pada 

tanaman sakit 

Tanah diperlakukan dengan bahan 

kimia, panas, digenangi atau diberakan Perlakuan tanah 

Mengurangi, membersihkan dan memusnahkan inokulum 
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Gliocladium sp. Jamur ini hidup dalam tanah, tumbuhnya agak 
lambat.  Mekanisme: membunuh dengan enzim dan 
toksin (gliotoksin).  Contoh: G. virens, G. roseum, G. 
catenulatum.  Pengendali hayati pada beberapa jamur 
patogen.  

Penicillium sp. Umum dalam tanah dan sisa bahan organik.  
Mekanisme: kompetisi dan antibiosis (penisilin).  
Contoh: P. lilacinum, P. nigricans, P. frequentens, P. 
oxalicum, P. chrysogenum.  Pengendali hayati pada 
beberapa jamur patogen. 

Arthrobotrys sp. Tumbuh pada tanah dengan kandungan bahan 
organik tinggi. Mekanisme: predatisme pada 
nematoda.  Contoh: A. dactyloides, A. oligospora.  
Pengendali hayati pada beberapa nematoda parasit.   

Candelabrella 

sp. 

Hidup dalam tanah, merupakan jamur perangkap bagi 
nematoda.  Mekanisme: enzim jamur ini akan 
memanfaatkan nematoda untuk hidupnya. Contoh: C. 
musiformis, C. javanica.    

Dactylella sp.  Hidup di tanah, dapat ditumbuhkan dalam media 
buatan.  Mekanisme: parasit dan predator nematoda, 
juga parasit pada telur nematoda. Contoh:  D. 
oviparasitica, D. doedycoides, D. lobata.   
Pengendali hayati pada  nematoda Meloidogyne, 
Heterodera, Trichodorus dan Acrobeloides. 

Bakteri 

Antagonis 

Bacillus sp. Umum dalam tanah.  Mekanisme: antibiosis.  
Contoh: B. subtilis, B. cereus, B. penetrans. 
Pengendali hayati pada beberapa nematoda dan jamur 
patogen. 

Erwinia sp. Umum pada permukaan daun.  Mekanisme: 
kompetisi dan antibiosis.  Contoh: E. herbicola, E. 
uredovora.  Pengendali hayati pada bakteri Erwinia 
amylovora pada tanaman apel. 

Pseudomonas 

sp. 

Umum dalam tanah dan sisa bahan organik.  
Mekanisme: kompetisi dan antibiosis (pseudobactin).  
Contoh: P. fluorescens, P. cepacia, P. putida. Agen 
pengendali hayati untuk beberapa jamur patogen. 

Streptomyces 

sp. 

Bakteri umum dalam tanah, kebanyakan saproba, 
memproduksi antibiotik.  S. griseus memproduksi 
streptomisin dan cycloheximide. S. lavendulae 
memproduksi antibiotik streptothricin. Mekanisme : 
antibiosis.  Pengendali hayati pada beberapa jamur 
patogen.  

Tanaman  

Tinggi 

Crotalaria 

spectabilis 

Tanaman perangkap nematoda Meloidogyne spp. 
Mekanisme: Lrva betina Meloidogyne spp 
mempenetrasi akar Crotalaria, tetapi karena 
pembengkakan sel tanaman tidak terjadi maka 
nematoda akan mati kelaparan atau nematoda tidak 
dapat meletakkan telur.   

Datura 

stramonium 

Tanaman yang menyebabkan spora istirahat jamur 
Spongospora subterranea  berkecambah dan mati.  
Mekanisme: residu Datura merangsang 
perkecambahan spora tetapi karena Datura bukan 
inang S. subteranea maka kecambah spora akan mati.    

Tagetes 

(Marigold) 

Tanaman yang memproduksi terthienyl yang 
menghambat perkembangan beberapa nematoda 
parasit dan mengurangi populasinya, dan beberapa 
dapat menghambat perkembangan jamur patogen 
dalam tanah.   

Virus dan 

organisme 

mirip 

virus 

Bakteriofage Walaupun diketahui bahwa bakteriofage umumnya 
mengurangi populasi bakteri dan actinomycetes, 
namun penggunaannya dalam pengendalian hayati 
belum dapat digunakan secara praktis 

Mikovirus Beberapa jamur patogen diketahui terinfeksi virus 
yang dikelompokkan dalam mikovirus.  Mikovirus 
menyebabkan penurunan virulensi (hipovirulen) pada 
beberapa jamur patogen.  

 

Tabel 15.  Fungisida biologi dan kegunaannya yang terdaftar tahun 1998 di 

Komisi Pestisida 

Nama 

dagang 

Bahan aktif Konsentrasi 

bahan aktif 

Kegunaannya 
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Biotri P Trichoderma 

koningii 

2,35x10
9
 

spora/gram 

Untuk mengendalikan jamur akar 

putih Rigidoporus lignosus pada 

tanaman karet 

Ganodium P Gliocladium 

spp. 

Min. 

15x10
6
 

spora/gram 

Untuk mengendalikan penyakit 

busuk akar Sclerotium rolfsii pada 

tanaman cabai 

Saco P Trichoderma 

koningii 

Min 

5.000.000 

spora/gram 

Untuk mengendalikan jamur akar 

putih Rigidoporus lignosus pada 

tanaman karet dan layu Fusarium sp. 

pada tanaman cabai 

 

Selain penggunaan organisme antagonis, penggunaan bahan organik yang diberikan 

pada tanah dapat menurunkan keparahan penyakit.  Hal ini dimungkinkan karena bahan 

organik dapat membawa berbagai macam organisme antagonis selain merupakan 

substrat bagi organisme antagonis yang memang rata-rata adalah organisme saproba 

sehingga penambahan bahan organik ke dalam tanah dapat membuat organisme 

antagonis berkembang lebih banyak, sehingga patogen tanah akan tertekan 

perkembangannya. Selain itu, bahan organik dapat meningkatkan ketahanan tanaman 

karena tanaman akan tumbuh lebih baik pada tanah yang kaya akan bahan organik.  

Rotasi Tanaman 

Bilamana tanaman yang sama ditanam terus menerus pada lahan yang sama untuk 

beberapa musim tanam maka patogen tular tanah akan meningkat populasinya dan akan 

menyebabkan penyakit yang serius pada pertanaman tersebut.  Lahan tersebut akan 

menjadi tempat yang terinfestasi berat oleh patogen karena ketersediaan tanaman inang 

yang terus menerus. Apabila pada lahan ini kemudian ditanam dengan tanaman yang 

sangat tahan atau tanaman yang imun terhadap patogen tersebut maka patogen tidak 

akan mendapatkan makanan sehingga populasinya akan menurun secara tajam.  

Demikian pula, apabila kemudian pada lahan ini ditanami tanaman bukan inang 

patogen, maka populasi patogen juga akan menurun. Beberapa tanaman mengeluarkan 

eksudat yang mengandung senyawa tertentu yang dapat berpengaruh negatif terhadap 

perkembangan populasi patogen tular tanah, disisi lain beberapa eksudat justru 

membantu perkembangan organisme antagonis.  

 Rotasi tanaman merupakan salah satu metode yang efektif untuk mengendalikan 

penyakit tular tanah dan penyakit akar. Metode ini hanya efektif untuk patogen yang 

tidak dapat bertahan lama dalam tanah, misalnya untuk patogen Fusarium dari spesies 

tertentu.  Rotasi tanaman tidak efektif bila dilakukan untuk mengendalikan penyakit 

yang disebabkan oleh patogen penghuni tanah yang mempunyai kemampuan saprofitik 

yang tinggi dan dapat bertahan dalam tanah selama bertahun tahun.   

Salah satu cara pengendalian penyakit lanas pada tembakau yang disebabkan oleh 

Phytophthora nicotianae adalah menggunakan pergiliran tanaman, karena patogen ini 

tidak dapat bertahan terlalu lama di dalam tanah.  Di daerah Surakarta dan Yogyakarta, 

sebidang tanah hanya diijinkan ditanami tembakau satu kali dalam dua tahun.  Diantara 

dua musim tanam tembakau, di sebidang tanah tersebut umumnya ditanami padi untuk 

tiga kali musim tanam  yang cukup mematikan Phytophthora yang terdapat dalam tanah 

tersebut.     

Pencabutan Dan Pemusnahan Tanaman Sakit   

Adanya tanaman sakit merupakan sumber inokulum bagi tanaman lain atau tanaman 

berikutnya ditempat itu. Roguing (pemangkasan bagian tanaman yang sakit), 

pencabutan tanaman sakit, pemusnahan inang antara dan inang perantara, dan sanitasi 

(membersihkan sisa-sisa tanaman sakit) merupakan aktivitas penting dalam eradikasi 

patogen.  
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Salah satu cara pengendalian jamur upas yang disebabkan oleh Upasia salmonicolor 

(Corticium salmonicolor) pada tanaman kakao, kanker batang yang disebabkan oleh 

Botryosphaera ribis pada apel, penyakit kulit pada mangga yang disebabkan oleh 

Botyodiplodia theobromae,  adalah dengan pemangkasan cabang atau ranting yang 

sakit.  Pemotongan dilakukan 20 – 30 cm dibawah bagian cabang yang sakit.  Cabang 

dan ranting yang sakit kemudian dibakar.   

Untuk mengatasi penyakit CVPD pada jeruk, pada daerah non-endemis dilakukan 

pembongkaran tanaman-tanaman sakit, sedangkan di daerah endemis dilakukan 

eradikasi total dengan membongkar seluruh tanaman jeruk dan paling sedikit selama 

setahun tidak ditanami tanaman jeruk dan tanaman Rutaceae lainnya.  Eradikasi harus 

dilakukan secara bersama-sama oleh semua penanam di daerah itu.  Derah yang telah 

berhasil merehabilitasi pertanaman jeruknya dengan jalan eradikasi total dan tenggang 

waktu adalah Gumilir, Punten, Junggo, dan Pulung.    

Perlakuan Panas Dan Perlakuan Kimia Pada Tanaman Sakit 

  Patogen yang ada pada tanaman atau ada dalam organ tertentu dari tanaman 

dapat diinaktifkan atau dibunuh dengan perlakuan panas dan perlakuan kimia. Dengan 

adanya perlakuan panas dan perlakuan kimia, struktur istirahat patogen yang ada pada 

tanaman serta pertumbuhan miselium jamur,  perkembangan tubuh buah dan spora  

yang keluar dari batang tanaman dikurangi atau bahkan mati.  Metode ini telah banyak 

berhasil untuk mengendalikan penyakit pada tanaman buah-buahan.  Bahan kimia yang 

diaplikasikan pada tanaman adalah dari jenis eradikan yang tujuan utamanya adalah 

untuk membunuh patogen yang telah ada pada tanaman.  Sebagai contoh adalah 

pengolesan bubur Bordeaux dan pengolesan fungisida tridemorf (Calixin RM) untuk 

mematikan jamur upas (Upasia salmonicolor) pada tanaman  apel dan karet. 

Perlakuan Tanah 

Tujuan dari perlakuan tanah ini adalah untuk membuat patogen menjadi inaktif atau 

patogen menjadi mati.  Yang termasuk dalam aktivitas perlakuan tanah adalah 

penggunaan bahan kimia (fumigan tanah, fungisida tertentu, biosida dsb), dengan energi 

panas (mulsa plastik, pembakaran sisa tanaman sakit, penjemuran tanah), dan 

penggenangan (untuk membuat kondisi anaerob agar patogen tertentu menjadi mati), 

dan pemberaan (lahan tidak ditanami). 

Perlakuan kimia pada tanah menggunakan fungisida tanah berbentuk debu (‘dust’) 

dan nematisidal fumigan biasanya dilakukan pada saat tanam atau sebelumnya.  

Kebanyakan fungisida yang digunakan pada perlakuan tanah bersifat selektif dan hanya 

mematikan jamur tertentu saja. Sehingga, dengan penggunaan fungisida seperti itu 

diharapkan perkembangan jamur-jamur lain yang bersifat antagonis tidak terpengaruh.  

Kebanyakan fumigan tanah bersifat non-selektif dan dapat mematikan berbagai macam 

mikroba tanah.  Infestasi kembali oleh patogen tersebut pada tanah yang diperlakukan 

dengan fumigan biasanya dapat segera dan mudah terjadi.  Fumigan tanah biasanya 

diaplikasikan beberapa minggu sebelum tanam mengingat fumigan juga dapat merusak 

tanaman. 

Pada perlakuan tanah harus mempertimbangkan bahwa tanah disekitar perakaran 

harus terkena bahan kimia.  Untuk itu, perlakuan yang merata diseluruh lahan dengan 

kedalaman tertentu harus diupayakan. Sebagai konsekwensinya, maka jumlah bahan 

kimia yang diperlukan untuk perlakuan tanah menjadi banyak dan biayanya menjadi 

mahal. Maka, perlakuan tanah dengan bahan kimia hanya praktis untuk pembibitan, 

lahan sempit, dan untuk tanaman bernilai tinggi agar biaya tersebut seimbang dengan 

pengembaliannya.  Pengendalian jamur patogen tanah dan nematoda untuk berbagai 

komoditas sayuran dataran tinggi seperti kubis-kubisan, kentang, seledri,  tomat, cabe, 

bawang putih, bawang merah, serta komoditas bunga potong yang mahal harganya 

dapat dilakukan dengan perlakuan tanah. Pestisida  yang dapat digunakan untuk 
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mengendalikan berbagai patogen, termasuk  patogen tanah, yang terdaftar tahun 1998 di 

Indonesia beserta komoditinya tertera pada Tabel 18. 

Perlakuan panas pada tanah untuk eradikasi patogen juga dapat dilakukan.  

Perlakuan suhu panas menggunakan uap (misalnya menggunakan autoclave sampai 

pada suhu 115oC)  hanya direkomendasikan untuk tanah yang jumlahnya relatif sedikit, 

misalnya untuk keperluan penanaman di pot, rumah kaca atau pembibitan.  Penjemuran 

tanah setelah diolah juga dapat dilakukan seperti yang dilakukan di Sumatera Utara 

untuk persiapan penanaman karet untuk mengurangi serangan penyakit akar putih.  

Penutupan tanah  dengan plastik transparan selama dua sampai tiga minggu selama 

musim kemarau pada tanah yang telah diolah dapat pula dilakukan untuk mengurangi 

populasi berbagai patogen tanah dan dilakukan  hanya pada lahan sempit untuk 

komoditas sayuran yang relatif mempunyai nilai ekonomi tinggi, seperti pada tanaman 

tomat untuk mengurangi gangguan layu Fusarium.  Walaupun pembakaran sisa tanaman 

yang ditumpuk setinggi 10-20 inci merata di lahan dan dibakar dapat juga untuk 

memusnahkan patogen tanah yang ada dibawahnya, namun hal ini tidak disarankan 

untuk dilakukan mengingat kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.   

Penggenangan juga dapat dilakukan untuk eradikasi patogen tanah.  Penggenangan 

selama satu sampai dua minggu dengan ketinggian air lebih kurang 20 cm akan 

menyebabkan patogen kekurangan oksigen dan toksin yang dikeluarkan bakteri anaerob 

juga meningkat sehingga jamur patogen  dan nematoda akan banyak yang mati.  Selain 

itu, dengan penggenangan banyak struktur istirahat patogen akan mengambang dan 

terbawa air keluar dari lahan.  Pengendalian layu Fusarium pada pisang dan nematoda 

bengkak akar pada berbagai tanaman telah berhasil melalui cara ini. 

Pemberaan tanah (tanah tidak ditanami dengan tanaman budidaya) telah lama 

merupakan praktek yang dilakukan dalam budidaya tanaman untuk mengembalikan 

kondisi nutrisi mikro dalam tanah.  Aktivitas semacam ini juga dapat mengurangi 

jumlah inokulum patogen tanah.    

PROTEKSI  

 Inokulum dari beberapa patogen ternyata mudah terbawa oleh angin dari 

pertanaman yang terinfeksi ke pertanaman lainnya, baik yang dekat maupun yang relatif 

jauh.  Pengendalian menggunakan prinsip avoidan, ekslusi dan eradikasi kadang tidak 

cukup dilakukan pada suatu lahan pertanian agar penyakit tidak berkembang di tempat 

itu.  Cara-cara proteksi bertujuan  menghalangi terjadinya kontak antara permukaan 

tanaman yang rentan dengan patogen menggunakan bahan kimia yang sekaligus 

diharapkan dapat mematikan inokulum yang datang ke tempat itu sering sangat 

diperlukan.   Cara pengendalian yang termasuk cara-cara pengendalian protektif adalah 

perlakuan kimia, pengendalian serangga vektor, modifikasi lingkungan, dan modifikasi 

nutrisi inang.  

Perlakuan Kimia 

Tujuan penggunaan bahan kimia (fungisida) protektif adalah untuk memberikan 

lapisan pelindung yang bersifat racun pada permukaan tanaman inang dan biji. 

Fungisida demikian disebut sebagai fungisida protektan, sedangkan fungisida yang 

dapat memusnahkan patogen jamur yang telah ada di tempat itu disebut sebagai 

fungisida eradikan. Seringkali satu fungisida dapat bertidak sebagai protektan sekaligus 

eradikan.  Fungisida yang dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit dapat dilihat 

pada Tabel 18. 
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Gambar 85. Cara-Cara Pengendalian Penyakit yang Termasuk dalam Kelompok 

Proteksi (perlindungan tanaman).  

 

Pengendalian Serangga Vektor 

Banyak spesies serangga menjadi vektor dari penyakit virus dan penyakit lainnya.  

Serangan serangga pada tanaman yang sekaligus dapat menularkan penyakit dapat 

dicegah dengan insektisida protektan. Contoh penyakit yang ditularkan melalui vektor 

tertera pada Tabel 16.  

 Tabel 16.  Vektor penyakit pada beberapa tanaman 

Penyakit dan tanamannya Vektor 

SCMV (Sugarcane mosaic virus) –virus mosaik 

tebu – pada jagung  

Kutu daun jagung (Aphis maydis) 

Schizapis graminum 

Kutu daun persik (Myzus persicae) 

CMV (Cucumber mosaic virus)- virus mosaik 

ketimun -  pada jagung 

Kutu daun persik (Myzus persicae) 

Kutu daun kapas (Aphis gossypii) 

MMV (Mungbean mosaic virus) – virus mosaik 

kacang hijau - dan  BYMV (Bean yellow 

mosaic virus) – virus mosaik kuning buncis - 

pada kacang hijau  

Kutu daun Aphis craccifora 

Kutu daun Aphis glycines 

BGMV (Black gram mottle virus) – Virus 

bangkas kacang hitam-pada kacang hijau 

Kumbang Pagria signata 

GMV (groundnut mottle virus) atau PMoV 

(Peanut mottle virus)  - Virus belang kacang 

tanah- pada kacang tanah  

Kutu daun, Aphis craccivora 

PStV (penut stripe virus) – virus bilur kacang 

tanah – pada kacang tanah  

Aphis craccivora 

Aphis glycines 

Hysteroneura setariae 

Penyakit sapu (fitoplasma) pada kacang tanah,  

orok-orok (Clotalaria), dan kara (Dolichos)  

Wereng Orosius argentatus 

Mosaik pada kacang tanah  Wereng Orosius argentatus 

Wereng Empoasca sundaica 

Wereng Erythroneura tripunctula 

Soybean mosaic virus (virus mosaik kedelai) 

pada tanaman kedelai 

Kutu daun Aphis glycines 

Aphis craccivora 

Myzus persicae 

Rophalosiphum maidis 

BYMV (Bean yellow mosaic virus) – virus Kutu daun Aphis craccivora 

PROTEKSI 

Aplikasi fungisida protektan untuk 
mencegah serangan patogen jamur Perlakuan kimia (pestisida) 

Pencegahan serangan serangga vector 
dengan insektisida protektan Pengendalian serangga vektor 

Modifikasi aerasi, suhu, kelembaban 
dll. dapat melindungi tanaman  Modifikasi Lingkungan 

Pemberian hara yang seimbang pada 
tanaman dapat melindungi tanaman   Modifikasi nutrisi inang 

Menghalangi kontak antara inang dengan patogen  
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mosaik kuning buncis - pada kedelai Aphis glycines 

Soybean yellow mosaic virus (virus mosaik 

kuning kedelai) pada kedelai 

Kutu daun Aphis glycines 

Peanut mottle virus (virus bangkas kacang 

tanah) pada kedelai 

Kutu daun Aphis glycines 

Aphis craccivora 

Aphis gossypii 

Myzus persicae 

Soybean stunt virus (virus kerdil kedeai) pada 

tanaman kedelai 

Kutu daun Aphis glycines 

Aphis craccivora 

Tungro (virus) pada tanaman padi Wereng hijau Nephotettix 

virescens 

Nephotettix nigropictus 

Kerdil rumput (grassy stunt) – virus  pada 

tanaman padi 

Wereng cokelat Nilaparvata 

lugens 

Kerdil hampa (ragged stunt) – virus  pada 

tanaman padi 

Wereng cokelat Nilaparvata 

lugens 

PLRV (Potato leaf roll virus) pada kentang Myzus persicae 

PVY (Potato virus Y) pada kentang  Myzus persicae 

Aphis gossypii 

Aphis spiraecola 

PVX (Potato virus X) pada kentang  Kumbang Epilachna 

Kumbang Coccinella 

CVPD (Citus vein phloem degenetarion) –

Mikoplasma – pada jeruk 

Diaphorina citri 

Modifikasi Lingkungan 

Perbaikan aerasi di areal penanaman dapat menurunkan tingkat serangan patogen 

karena tingkat kelembaban udara dalam areal pertanaman menurun sehingga dapat 

melindungi tanaman dari perkembangan penyakit. Pengendalian dengan cara ini 

disarankan untuk penyakit embun berbulu pada anggur yang disebabkan oleh jamur 

Plasmopara viticola.  Pengurangan frekquensi penyiraman kebun, baik dengan irigasi 

maupun dengan cara lain juga dapat mengurangi tingkat kelembaban udara.  Pengaturan 

suhu dengan suhu dingin saat penyimpanan produk juga termasuk dalam katagori 

melindungi tanaman dari gangguan penyakit. 

Modifikasi Nutrisi Inang 

Dalam beberapa tanaman keseimbangan hara yang diberikan pada tanaman dapat 

melindungi tanaman dari keparahan gangguan penyakit tertentu.  Tingginya pemupukan 

N, kekurangan pemupukan K, defisiensi Ca dapat meningkatkan kerentanan tanaman 

terhadap berbagai penyakit.  Nutrisi mikro yang cukup seperti besi, boron, seng, 

mangan dapat meningkatkan ketahanan tanaman.  Pemberian nutrisi mikro  yang cukup 

melalui daun pada berbagai tanaman ternyata dapat melindungi tanaman dari keparahan 

berbagai penyakit.  

RESISTENSI  

Pengendalian dengan cara resistensi adalah termasuk semua usaha yang dapat 

membuat tanaman menjadi imun,  tahan atau toleran terhadap serangan patogen.  Yang 

termasuk dalam resistensi adalah proteksi silang, ketahanan terimbas, aktivasi 

pertahanan tanaman, perbaikan kondisi pertumbuhan tanaman, dan penggunaan varietas 

tahan. 
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Gambar 86. Cara-Cara Pengendalian Penyakit yang Termasuk dalam Kelompok 

Resistensi (ketahanan tanaman).  

Proteksi Silang 

Istilah proteksi silang terutama ditujukan pada perlindungan tanaman menggunakan 

strain virus lemah terhadap infeksi virus strain ganas dari jenis virus yang sama.  

Proteksi silang merupakan fenomena yang umum terjadi pada strain-strain virus, dan 

merupakan cara yang lebih efektif dibandingan cara-cara pengendalian lainnya terhadap 

virus strain ganas. Walaupun demikian, penggunaan proteksi silang jarang dilakukan 

dalam mengendalikan virus tumbuhan mengingat sulitnya mendapatkan virus strain 

lemah. Selain itu, penggunaan strain lemah tidak selalu efektif melawan semua strain 

ganas yang berasal dari berbagai tempat.  Demikian juga, ada kekhawatiran bahwa 

strain lemah akan mengalami mutasi berubah menjadi strain ganas sehingga akan terjadi 

infeksi ganda pada satu tanaman yang diperlakukan.  Contoh-contoh keberhasilan 

penggunaan proteksi silang adalah :  

 aplikasi strain lemah TMV pada tomat 

 aplikasi strain lemah virus tristeza pada jeruk 

 aplikasi strain lemah papaya ringspot virus pada pepaya.  

Ketahanan Terimbas 

Ketahanan terimbas (‘induced resistance’) adalah ketahanan tanaman terhadap 

infeksi patogen karena tanaman telah terinfeksi oleh patogen lain sebelumnya, baik 

patogen tersebut dari spesies yang sama maupun dari spesies lain.   

Tanaman tembakau yang terinfeksi TMV dapat menyebabkan ketahanan terimbas 

terhadap serangan jamur patogen Phytophthora nicotianae, bakteri patogen 

Pseudomonas tabaci, juga terhadap beberapa kutu daun. 

Ketahanan pada tanaman terhadap patogen ternyata dapat dirangsang dalam inang 

dengan cara menggosokkan, mencelupkan dan menyuntikkan senyawa-senyawa tertentu  

yang diambil dari patogen pada tanaman. Contoh-contoh dari senyawa tersebut antara 

lain : 

 selubung protein dari TMV 

 fraksi glikoprotein dari bakteri Pseudomonas solanacearum 

 komponen lemak dari jamur Phytophthora infestans 

 polisakarida seperti chitosan dari jamur 

RESISTENSI 

Infeksi virus strain lemah dapat melin-
dungi tanaman dari virus strain ganas Proteksi silang 

Tanaman terinfeksi suatu patogen 
menjadi tahan thd patogen lain Ketahanan terimbas 

Pemberian senyawa kimia yang 
meningkatkan ketahanan tanaman  Aktivasi pertahanan tanaman 

Kegiatan agronomis yang dapat 
meningkatkan ketahanan tanaman 

Perbaikan kondisi  
pertumbuhan tanaman 

Membuat tanaman menjadi imun, tahan atau toleran  

Pemberian hara yang seimbang pada 
tanaman dapat melindungi tanaman   Modifikasi nutrisi inang 
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Aktivasi Pertahanan Tanaman 

Ketahanan tanaman terhadap beberapa virus (misalnya TMV), jamur (misalnya 

Peronospora tabacina), dan bakteri (misalnya Pseudomonas syringae) dapat dirangsang 

dengan memberikan beberapa jenis senyawa sintetik yang diinjeksikan ke dalam 

tanaman, disemprotkan pada daun atau diabsorpsikan melalui petiol atau akar.  Senyawa 

kimia yang dilaporkan efektif sebagai perangsang adalah asam salisilat (derivat dari 

asam ini adalah asam asetilsalisilat yang dikenal sebagai aspirin) dan asam 

dichloroisonicotinat (INA)  

Perbaikan Kondisi Pertumbuhan Tanaman 

Praktek penanaman yang bertujuan untuk memperbaiki vigor tanaman sering 

membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan patogen.  Pemupukan, 

pengaturan drainase, irigasi, pengaturan jarak tanam, dan pengendalian gulma dapat 

memperbaiki pertumbuhan tanaman sehingga secara tidak langsung atau secara 

langsung dapat berpengaruh terhadap pengendalian penyakit utama pada tanaman 

tersebut.   

Penggunaan Varietas Tahan 

Penggunaan varietas tahan bila varitetas tersebut telah tersedia mempunyai beberapa 

kelebihan, yaitu murah, mudah, aman, dan merupakan salah satu  cara pengendalian 

yang efektif untuk mengendalikan  penyakit tumbuhan. Penggunaan varietas tahan juga  

dapat mengurangi penggunaan fungisida sehingga mengurangi pencemaran akibat 

bahan racun tersebut.   

Penggunaan varietas tahan ternyata dapat mengatasi  beberapa penyakit yang sulit 

dikendalikan dengan cara-cara pengendalian lainnya, seperti penyakit layu vaskuler  dan 

penyakit karena virus,  dan juga pada beberapa penyakit yang secara ekonomis tidak 

praktis untuk dikendalikan, misalnya  penyakit karat pada serealia, penyakit embun 

tepung, dan busuk akar, 

  Varietas tahan telah banyak dikembangkan pada tanaman pangan dan  tanaman 

sayuran baik untuk menanggulangi penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, virus 

maupun nematoda. Varietas tahan untuk mengendalikan penyakit masih sedikit 

dikembangkan pada tanaman buah-buahan, tanaman perkebunan  dan tanaman hutan. 

Pengelompokan dan contoh-contoh varietas tahan dapat dilihat pada Bab 9 dan Bab 10 

pada buku ini.  

TERAPI  

Terapi adalah penerapan pengendalian penyakit pada individu tanaman yang akan 

mebuat keparahan penyakitnya berkurang bahkan tanaman dapat sembuh sama sekali.  

Cara pengendalian yang termasuk dalam terapi yaitu terapi kimia, terapi panas dan 

bedah pohon.  

Terapi Kimia 

Senyawa kimia tertentu, terutama fungisida sistemik dan antibiotik,   yang 

diaplikasikan pada tanaman dapat membunuh patogen sekaligus dapat 

menyembuhkannya dari penyakit. Senyawa kimia demikian disebut sebagai terapeutan.  

Senyawa kimia ini setelah diabsorpsi oleh akar atau daun akan terus menuju sitoplasma 

sel dan berfungsi sebagai bagian dari mekanisme pertahanan kimia dalam sel dengan 

cara mematikan patogen dan membuat tanaman menjadi tahan untuk sementara waktu.  

Senyawa kimia ini juga akan melakukan detoksifikasi (menetralkan racun) pada toksin 

yang dikeluarkan oleh patogen.  Dengan cara-cara tersebut bagian tanaman yang belum 

terinvasi patogen terselamatkan dan tanaman disembuhkan. 
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Fungisida sistemik bila terserap oleh akar akan ditranslokasikan melalui silem ke 

bagian atas tanaman, tetapi bila di serap oleh daun fungisida ini tidak dapat 

ditranslokasikan ke bagian bawah tanaman  melalui floem. Fungisida tersebut kemudian 

akan menyebar ke bagian tepi daun dan akan terkonsentrasi di tempat itu.  Sebaliknya, 

antibiotik dapat ditranslokasikan dari daun ke bagian bawah tanaman atau dari akar ke 

bagian daun tanaman.  Beberapa fungisida sistemik dan antibiotik yang beredar di 

Indonesia tahun 1998 tertera pada Tabel 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 87. Cara-Cara Pengendalian Penyakit yang Termasuk dalam Kelompok Terapi 

(perlakuan tertentu agar tanaman sembuh dari sakit).  

Terapi Panas 

Terapi panas, baik udara panas maupun air panas, dapat menyembuhkan tanaman 

tertentu dari penyakit yang disebabkan oleh virus dan mikoplasma. Terapi suhu 36
o
C 

pada tanaman muda terinfeksi oleh virus apel mosaik selama 25 – 28 hari dapat 

mengurangi infeksi sampai 50 %. Sedangkan terapi mata tunas dengan suhu 38 – 40 

selama 5 menit dapat mengurangi serangan virus apel mosaik antara 80 % sampai 50 %. 

Bedah Pohon 

Penyakit tertentu pada batang kayu dapat disembuhkan dengan cara dikerok, 

dipotong, dibersihkan dari sisa penyakit dan bekas luka tersebut diolesi dengan 

fungisida dalam bentuk pasta.   Pengendalian kanker becak pada tanaman karet yang 

disebabkan oleh Phytophthora palmivora dan Pythium vexans dapat dilakukan dengan 

mengkorek bagian kulit yang sakit dan jaringan yang busuk dipotong sampai pada 

bagian yang sehat.  Luka kemudian diobati dengan Antimucin WBR 0,5% (merkuri 

organik) atau Difolatan 4F 3% (kaptafol). Cara yang sama dengan menggunakan 

berbagai macam fungisida telah dilakukan pada berbagai penyakit batang dan kulit 

pohon pada tanaman tahunan.  
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