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PENDAHULUAN

Penyakit tanaman merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya produktivitas tembakau
temanggung sehingga hanya mencapai 430 kg/ha (sdijoso dan Suwarso, rbor;. eaa beberapa pe-
nyakit penting yang sangat merugikan tembakau temanggung yaitu penyakit lanas, layu bakteri,
dan puru akar. Selain itu ditemukan juga beberap, p"nyriit, masih belum menimbulkan kerugian
yaitu penyakit rebah kecambah, patik, karat daun, busuk batang berlubang, mosailg kempulg dan
betok.

Di Temanggung dikenal adanya Iahan "lincat" yaitu lahan yang apabila ditanami tembakau
menyebabkan tembakaunya mati pada 30-45 hari setelah tanam dengan tingkat kematian lebih dari
5o7o, tetapi apabila ditanami tanaman selain tembakau dapat mengi'asilkan dengan baik dan tidak
berbeda dengan lahan "subur". Hasil observasi Murdiyati et al. (19e1) menunjukkan bahwa kema-
tian tembakau di lahan "lincatn ini disebabkan oleh patogen teruiama baktei pseudomonas solanu-
cearum (8.F. Smith) E.F. Smith yang berasosiasi dengan nematoda puru akar (Meloidogyne spp.).
Selainitu ada juga jamurPhytophthoranicotianaevBdHvar nicotiaiaeWaterhouse.

Kematian tanaman tembakau di lahan nlincatn berkisar antan 56-897o dengan rata-rata 62To
(Murdiyati et al., 1991). Besarnya kerugian akibat penyakit di lahan "lincat', adalah 11,1 milyar ru-
piah, dan untuk keseluruhan Temanggung dapat mencapai 18 milyar rupiah (Dalmadiyo et al.,
1996). Luas lahan "lincatn semakin tahun semakin bertambah. paaa tanun 199d luasnya 3.901 ha
Qr,60%) dan saat ini sudah mencapai 6.000 ha (50%) dan lahan regal (Dalmadiyo, 199i).

PENYAKIT DI PEMBIBITAN

1. Penyakit Rebah Kecambah (damping off)

Penyakit ini disebabkan oleh beberapa patogen antara lain.$r thium sp., Rhimcnnin sp., dan
Sclerotium sp. yang dapat menyerang sendiri-sendiri maupun bersama-samu. G"lulurry. adalah bu-
suk pada pangkal batang, mengecil (terjadi lekukan) akhirnya bibit roboh. Ce.lata ini dapatjuga ter-
jadi pada tanaman yang baru dipindah ke lapang (Gambar 1). Faktor yang mendoroog uouti'n rc-
lembaban tinggi dan drainase yangjelek. Pengendalian penyakit rebah kecambah dapit dilakukan
dengan cara: mencabut bibit sakit kemudian mendisinfeksi tanahnya dengan campuran kapur tohor
dan.amonium sulfat perbandingan 10 : 1; penyemprotan dengan fungisida propamokarU hidroklori-
da (Previcur N 1-2 ml/l air), metalaksil (Ridomil lvIZ 58 0,3-0,5 gll air), U"nlmt (Benlare 2-3 gfl
air), penj arangan bibit, dan perbaikan drainase.

Masing-m:sing. peneliti padar) Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman serat, Malang dan**) Balai Penelitian Thnaman Rempah dan Obat, Bogor.
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2. Penyakit Lanas Bibit

Penyakit ini disebabkan oleh lamur Phytophthora nicotianae vBdH var. nicotianae Water-
house. Gejalanya adalah daun nlonyotn seperti tersiram air panas, pangkal batang busuk sampai di
pucuk bibit, dan akhirnya bibit mati. Kematian bibit ini lebih merata dibanding kematian bibit yang
disebabkan oleh jamur Rhizoctonin sp. Faktor yang mendorong perkembangan penyakit adalah
kelembaban yang tinggi dan drainase yang jelek. Pengendalian penyakit ini sama seperti pengen-
dalian pada penyakit rebah kecambah.

3. Penyakit Puru Akar

Penyakit ini disebabkan oleh nematoda puru akar (Meloidogyne spp.). Oleh petani penyakit
ini dikenal dengan istilah bibit "kentangen" karena adanya akar yang membengkak. Gejala penyakit
ini biasanya baru terlihat pada bibit cabutan ketiga dan seterusnya. Bibit tumbuhnya terhambat, dan
setelah dicabut terlihat akar yang membengkak (benjolan = puru) di akar (Gam-bar 2.). Pengen-
dalian penyakit ini dengan penggunaan nematisida dazomet (Basamid-G 200 glrf. tanah) yang di-
lakukan 3-4 minggu scbelum tabur benih, sterilisasi media pembibitan dengan uap panas. Bibit
yang telah ada purunya, sebaiknya tidak digunakan untuk menghindari penyebaran dan kematian
tanaman lebih cepat.

4. Penyakit Layu Bakteri

Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum (E.F. Smith) E.F. Smith.
Gejala di pesemaian sulit dibedakan dengan rebah kecambah, tetapi untuk bibit yang belum mati
apabila dicabut akan terlihat pembusukan sebagian di perakaran dan apabila dipotong dan direndam
dalam air akan nampak aliran masa bakte ri (Oose) seperti asap rokok. Pengendaliannya sama seper-
ti pada pengendalian puru akar di pembibitan, dan bibit yang akarnya busuk atau luka sebaiknya ti-
dak digunakan untuk menghindari penyebaran patogen dan kematian tembakau lebih cepat.

PENYAKIT DI PEKTANAMAN

1. Penyakit Rebah Batang

Penyakit ini disebabkan oleh jamur \)thium spp. maupun P nicotianae var. nicotianae. Geja-
lanya adalah bibit yang baru ditanam rebah, layu, dan mati. Pangkal batang busuk berwar$a cokelat
dan agak nrengecil (gejala serangan fi,tlium spp.). Apabila yang menyerangP nicotianae var. nico-
tianae pentbusukan bibit terjadi sarnpai di bagian pucuk. Faktor yang mendorong adalah luka pada
saat bibit dicabut, kelembaban tinggi, dan drainase jclek. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan
penyiraman fungisida tembaga sebclum tanam, bibit yang akan ditanam direndam dalam larutan
fungisida mankozeb, benomil, atau propamokarb. Thnaman muda yang mati dicabut dan tanahnya
didisinfeksi dengan campuran kapur tohor :ZA= 10 : 1, serta perbaikan saluran drainase.

2. Penyakit Lanas

Penyakit lanas (b/nc&slwnk) lni dapat timbul di pembibitan maupun di pertanaman. Penyakit
ini oleh petani setenpat dikenal dengan istilah "asemenn. Gejala penyakit lanas di pertanaman
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adalah daun layu, nlcnguning, kering, dan akhirnya tanaman mati, pangkal batang dan akarnya
busuk berwama cokelat. Gejala yang lain adalah daunnya yung 

-uiih 
niluu ,,r"oJuaak terkulai,

layu, dan akhirnya nlati, pangkal batang dekat permukaan tanah busuk berwarna cokelat, sedanskan
akarnya masih tcrlihat sehat. Pangkal batang yang busuk apabila dibelah akan terlihat empulilya
benekat-sekat atau mengamar (Gambar 3).

Selain itu penyakit lanas juga dapat terjadi pada daun (lanas daun) meskipun agakjarang dite-
mukan. Gejalanya adalah bercak bercincin (gelap-terang) berwarna cokelat kehijauan.

Penyakit lauas disebabkan oleh jamur Phytophtlnra nicotianqe vBdH var. nicotianaeWater-
house yang sering disebu t P nicotianae saja (Semangun, 1988). Koloni jamur p nicotianae berwar-
na putih, nlisclianya hialin dan tidak bersekat, berkembang biak secara aseksual (membentuk spora-
ngium) dan seksual (membentuk oospora). Sporangium lebih sering diketemukan dibandirwkan
oospora. Sporangium bentuknya bulat telur dengan tonjolan (papila) di ujungnya dan berukurai lg-
61 p x 14-39 y'' Di dalam sporangium terbentuk sporangiospora (zoospora = spora kembar) dengan
dua bulu carlrbuk (flagcla) untuk bergerak. Selain itu jamur P. nicotianaejuga membentuk klami-
dospora di ujung maupun di tengah miselium, bentuknya bulat sampai bulatielur, berdiameter 14-
43 yt, dan warnanya hialin sampai cokelat tua. Klamidospora ini merupakan alat untuk memperta-
hankan diri dari lingkungan yang tidak cocok (Lucas, l9l5).

Penyakit lanas ini banyak terjadi di lahan sawah dengan ketinggian kurang dari 800 m dpl.
maupun lahan tegal di atas 1200 m dpl., dan sedikit di lahan tegal dengan ketinggian antara 800-
1200 nr dpl. (Murdiyali et al., 1991). PopulasijamurP nicotianae di lahan tegal pida ketinggian le-
bih dari 1000 m dpl. adalah 5,39-21,57 (rata-rata 12,04) propagul/g tanah (Murdiyati et al.,-fllf;.
Populasi ini sudah membahayakan karena sudah melebihi ambang yaitu l0 propagul/g tanah
(Modjo dan Apriyanto, 1988). Jamur P nicotianoe cocok pada suhu hangat, kelembabanlinlgi, dan
pH antara 5-7,4. Suhu tanah yang optimal untuk pembcntukan sporangium, perkecambahii zoo-
spora, perkecarnbahan klarnidospora, dan timbulnya penyakit masing-masing adalah 24-280C, ZO-
34"c,l0-32oc, dan 20oc (Lucas, 1975). Lahan tegal di f.*rnggungiH-nyaiata- rata 5,23 (Murdi-
yati et al., 1991) dan di lahan sawah pH-nya 6,0 (Rachman dan Djajadi, 1991), suhunya tidak ter-
lalu dingin maupun panas, dan kelcmbabannya cukup tinggi. Kondisi lingkungan T"-rnggung
yang demikian ini cocok untuk perkembangan penyakit lanas. Adanya nematoda puru akar lUitoi-
dogyne spp.) yang sudah tersebar di harnpir seluruh daerah pertanaman tembakau di Temanggung
dapat meningkatkan penyakit lanas (Murdiyati et al., l99l). P nicotianae dapat membentut ilami-
dospora dan mcmpunyai sifat fakultatif saprofitik sehingga jamur tersebut dapat bertahan lebih dari
4 tahun di dalam tanah.

Usaha pengendalian yang dapat dilakukan antara lain:

1. Sanitasi, mencabut tanaman sakit kemudian dikumpulkan dan dibakar. Thnah bekas tanaman
sakit apabila akan disulam didisinfeksi dulu dengan kapur tohor dan amonium sulfat kemudi-
an diberi air (cara Raciborski).

2. Pengolahan tanah pada saat kering sebanyak 3-4 kali dengan selang waktu 7-15 hari baik un-
tuk penbibitan lnaupun pertanama n.

3 Pembuatan drainase yang baik agar tidak terjadi genangan, misalnya dengan guludan yang
tinggi.

4. Penggunaan pupuk kandang yang telah n.rasak. '

5. Penjarangan bibit untuk mengurangi kelernbaban udara.
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6.

7.

Rotasi tanaman, tidak menanam tembakau selama minimal 5 tahun di daerah yang penyakit
Ianasnya berat, sedangkan di tanah sawah minimal 2 tahun.

Kimiawi dengan cara: mendisinfeksi tanah sebelum penaburan benih dengan larutan terusi
(CuSO+) 2To 2-3 hari sebelum tanam, kapur tohor dan amonium sulfat, metalaksil (Ridomil G
4 g/m'bedengan) sehari sebelum tanam; penyemprotan fungisida pada pembibitan dan pang-
kal batang tanaman tembakau. Fungisida yang dapat digunakan antara lain metalaksil (Rido-
miltvrz 58 0,3-0,5 gI air), mankozeb (Dithane M-45, Manzate2C[Z-3 gfi air),benomil (Ben-
late 2-3 gfi air), Bubur Bordo l-2vo, propamokarb hidroklorida @revicur N 1-2 ml/l air).

3. Penyakit Layu Bakteri

Penyakit layu bakteri (bacterial wilt disease) oleh petani dikenal dengan istilah "liyer" atau
"teler". Gejala penyakit layu bakteri ini lebih sering terlihat di pertanaman dibanding di pembibitan.
Gejala di pembibitan adalah bibit layu dan mati, akarnya busuk. Kadang-kadang di pembibitan ge-
jala tersebut belum terlihat meskipun bibit sudah terinfeksi sehingga setelah bibit tersebut ditanam
akan cepat mati. Gejala di pertanaman biasanya muncul 30 hari setelah tanam. Daun layu pada satu
sisi, bentuknya tidak simetri, serta kelayuan daun terjadi pada satu sisi tanaman. Pangkal batang
busuk berwarna cokela! setelah dicabut terlihat sebagian atau keseluruhan akar busuk berwarna
cokelat. Batang tanaman sakit apabila disayat akan terlihat garis-garis berwarna cokelat pada bekas
pengangkutan (silem) dan dapat diikuti sampai ke daun. Akar, batang maupun tulang daun yang
sakit apabila dipotong kemudian dimasukkan ke dalam air akan terlihat aliran massa Uakteri (oose;
berwarna putih seperti asap rokok (Gambar 4).

Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanaceqrum (E.F. Smith) E.F. Smith.
Bakteri tersebut berbentuk batang pendek, berukuran 0,5 p x 1,5 p, tidak mempunyai spora, tidak
berkapsul, bergerak dengan flagela, bersifat aerob, dan gram negatif(Lucas, 1975).

Bakteri P solanacearum mempunyai inang yang cukup banyak, antara lain tornat, kentang
terong, cabai, maupun kacang-kacangan. Tetapi dari pengamatat di lapang nampaknya tanaman
terong, cabai, kacang tanah, dan kacang merah yang ada di sela-sela pertanaman tembakau tidak
nrenampakkangejala terseranglayu bakteri. Hal ini menunjukkan spesiiikasip solanacearumyang
ada di Temanggung. Menurut Lucas (1975) penyakit layu bakteri ini cocok berkembans di lahan
tegal, tidak dapat diairi, suhu hangat, dan curah hujan cukup banyak. Keadaan Temangguig seperti
itu cocok untuk perkembangan penyakit ini. Penyakit layu bakteri cukup banyak terAi-pat-ai tanan
teqal dengan ketinggian antara 800-1200 m dpl., dengan rata-rata popuiasi antan ('1.4,-6'7-26,66) x
10'cfu/10 ml tanah (cfu = colony farmingunit) (Murdiyati et al.,-1991). Populasitersebut sudah
jauh di atas ambang kritis yang menurut Ken (1980) adaiah I x 105 cfu per 10 ml tanah. Hasil ob-
servasi Murdiyati et al. (1991) menunjukkan bahwa lahan tegal .li Temanggung mempulyai kan-
dunganpasir :  debu: l iat  = 37:36,7 :26,3 ( lahan " l incat ' , )  dan 4g,3 :36,6-:13-,7 (ahansetengah
"lincat"). Tekstur tanah yang demikian ini sangat cocok unluk perkembangan bakteri p. solanacea-
rum yang bersifat aerob, sehingga membutuhkan lingkungan yailg aerasinya baik. Demikian juga
pH tanahnya yang rata-rata 5,23 cocok bagi P solqnacearum, karena bakteri p solanucearum ini
dapat berkembang pada lingkungan agak asam sampai netral. Adanya nematoda puru akar di lahan
pertembakauan maupun pembibitan dapat meningkatkan infeksi bakteri P solanacearum,

Usaha pengendalian penyakit layu baktcri antara lain:
1. Sanitasi, mencabut tanaman sakit kemudiao dikuinpulkan dan dimuslahkan.
2. Rotasi tanaman dengan tidak menanam tembakau selama 3-4 tahun.
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4.

5.

Pengolahan tanah pada saat kering sebanyak 3-4 kali dengan selang waktu 7-15 hari dapat
menurunkan kematian tembakau sebesar 40,30% dan menaikkan hasil 33,02%o (Dalmadiyo et
al., 1996).

Penggunaan bibit sehat dapat menurunkan kematian tanaman tembakau di lapang dari32,18%
menjadi 6,28% (Ibrahim et al., 1994).

Kimiawi dengan menyemprot pangkal batang tembakau mulai 21 hari setelah tanam dengan
streptomisin sulfat/oksitetrasiklin (Agrimycin 15/1,5 WP 100-250 ppm), maupun nematisida
untuk pengendalian nematoda puru akar.

4. Penyakit Puru Akar

Penyakit puru akar ini oleh petani dikenal dengan istilah "kentangenn karena akarnya mem-
bengkak (terbentuk benjolan = puru) seperti umbi kentang yang masih kecil. Gejala penyakit puru
ini adalah tanaman terhambat pertumbuhannya sehingga menjadi kerdil, seringkali tepi daunnya
mengering, layu sementara pada siang hari, dan apabila terjadi kurang air tanaman akan lebih cepat
mati. Thnaman yang sakit apabila dicabut akan terlihat adanya benjolan pada akar (puru = akar
yang membengkak) (Gambar 5). Penyakit puru ini disebabkan oleh nematoda puru akar (Meloi-
dogyne spp.). Di Temanggung nampaknya yang menyerang tembakau adalah jenis Meloidogyne in-
cognita (Kofoid dan White) Chitwood (Dalmadiyo et al., 1996) dan kemungkinan jenis lain yang
ada adalah Meloidogyne javanica (Tretb) Chitwood.

Menurut Thorne (1961) dan Franklin (1965) telur nematoda puru akar berbentuk bulat telur
dengan ukuran 79-97 gr x 3 p, hialin dan terbungkus di dalam bahan gelatin. Lama stadium telur an-
taru 5-7 hari. Perkembangan larva stadium satu terjadi di dalam telur dan setelah menetas larva sta-
dium dua aktif dan infektif masuk ke dalam akar. Larva stadium dua bentuknya silindris dengan
panjang 281-1337 p. Setelah masuk ke dalam akar maka 2O-21hai kemudian sudah rnenjadi de-
wasa dan siap bertelur. Jumlah telur yang dihasilkan nematoda betina antara 100-300 bahkan ribuan
telur, dan nematoda betina mampu bertelur selama 2-3 bulan. Nematoda betina dewasa bentuknya
seperti buah per dan menetap di dalam akar (puru). Sedangkan massa telur berada di luar akar. Ne-
matoda jantan dewasa bentuknya silindris dengan panjang 1000-1600 p berada di dalam tanah. Ne-
matoda puru akar berkembang biak secara partenogenesis (yaitu dapat menghasilkan keturunan
tanpa harus dibuahi dulu oleh yangjantan).

Nernatoda puru akar sudah tersebar luas di daerah Temanggung dengan populasi yang cukup
tinggi (Murdiyati et al., I99l; Dalmadiyo et al., 1995). Hasil penelitian Dalmadiyo et al. (1989)
menunjukkan penurunan hasil akibat serangan nenutoda puru akar pada populasi awal 10 larva dan
2O lawa per 100 nil tanah masing-masing sebesar 16% dan 29%o. Nematoda puru akar cocok
berkembang di tanah-tanah ringan yang aerasinya baik (Wallace, 1973). Thnah di Temanggung
mempunyai tekstur yang ringan (Murdiyati et al., 1991) sehingga cocok untuk perkembangan ne-
nratoda puru akar. Dernikian juga pH-nya yang rata-rata 5,23 juga cocok, karena nematoda ini co-
cok pada pH tanah agak asam sampai netral (Ahmed dan Khan, 1964; Swarup dan Pillai, 1964;
Davide, 1980). Suhu optimum untuk reproduksi dan aktivitasnya berkisar antara 20-30oC. Sehingga
daerah Ternanggung juga sesuai untuk kehidupan nematoda ini. Nematoda puru akar mempunyai
inang yang cukup banyak baik tanaman budi daya (tornat, terong, cabai, dan kentang) maupun
gulma (runput teki, krokot, dan wedusan) yang sebagian besar ada di daerah Temanggung.
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Usaha pengendalian nematoda puru akar antara lain:
1. Sanitasi, mencabut tanaman sakit, maupun sisa tanaman dan gulma kemudian dikumpulkan

dan dibakar.

2- Pengolahan tanah pada saat kering sebanyak 3-4 kali dengan selang waktu 7-15 hari.
3. Penggenangan/penyawahan untuk daerah yang dapat digenangi (di daerah sawah).
4. Penggunaan Crotalaria spp. dan Tagetes spp. untuk rotasi tanaman.
5. Kimiawi dengan nematisida baik di pesemaian maupun pertanaman. Nematisida yang dapat

digunakan antara lain karbofuran (Furadan 3 G, Petrofur 3 G, Curater 3 G 60-90 k{hal, dam-
met (Basamid-G 10-20 kgha), dan etoprofos (Rhocap 70 c 20-40 kdhu). Furadi f ( fre-
trofur 3 G, Curater 3 G, dan Rhocap 10 G diberikan sehari sebelum tanam, sedangkan Basa-
mid-G diberikan 3-4 minggu sebelum tanam.

5. Penyakit Patik

Penyakit patik sampai saat ini belum menimbulkan masalah pada tembakau temanggung. pe-
nyebab penyakit patik adalah jamur Cercospora nicotiinaeEll. dan EV. Adapun gejalaila ialah
bercak kecil, berwarna cokelat muda dan kemudian menjadi kering berwarna putih dengan bintik
hitam di bagian tengah. Bercak ini dapat meluas bila cuaca lembab sehingga teijadi nekro-sis (Gam-
bar 6).

Penyakit patik bukan penyakit penting pada tembakau ternanggung, sehingga jarangdikenda-
likan. Seandainya dikendalikan dapat digunakan: fungisida metil tioianat (Topsin Vf ZO liV Z,S-S g
I air), benomil (Benlate 2-3 gl air), atau mankozeb (Dithane M-45,Marzate 2ffi z-3 91 air).

6. Penyakit Bercak Cokelat

Penyakit bercak cokelat atau karat daun (brown spor) sampai saat ini tidak menimbulkan
masalah pada ternbakau temanggung. Penyebabnya adalah jamurilternaria alternata(Fries) Keis-
ser' Adapun gejalanya adalah nekrosis dengan diameter 3 cm dan berwarna gelap-terang (bercat
berci^cin) dan akan meluas dengan cepat pada cuaca lembab (Gambar 7).

Pengendalian penyakit bercak cokelat ini juga jarang dilakukan, seandainya dikendalikan da-
pat digunakan fungisida seperti untuk pengendalian penyakit patik

7. Penyakit Busuk Batang Berlubang

Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Erwinia carotovors (Jones) Holland, yang dapat dite-
mukan di daerah dengan ketinggian lebih dari 1000 m dpl. Gejalanya adalah tan"mar,-iayu, batang
busuk, dan setelah dibelah terlihat batang berlubang (empulurnya busuk dan terlepas). pembusukan
terjadi pada tenpat bekas pangkasan atau "punggel" maupun bekas "wiwilan" (dambar g). penya-
kit ini banyak terjadi apabila setelah "punggeln atau "wiwil" kemudian turun hujan.

Pengendalian penyakit busuk batang berlubang ini dilakukan dengan mencegah pembentukan
tunas samping dengan cara mengoleskan pendilmetalin 7,5 nrl/l air atau butralin Ii rnj-llair, mengo-
les tangan dengan larutan lisol o,1,% untuk nencegah pe nyebaran bakteri.

. t . :

€

.  i - :
,; - . ,.,,;ir,

65



8. Penyakit Mosaik

Penyakit mosaik terutama disebabkan oleh virus mosaik tembakau (Tobacco Mosaic Vrus =
TMV) dan kadang-kadang ada pula virus mosaik ketimun (Cucumber MosaicVrus = CMV). Geja-
lanya adalah terjadinya klorosis pada daun dan berkembang menjadi belang-belang (Gambar 9).

9. Penyakit Kerupuk

Penyakit ini disebabkan oleh Tbbacco Leaf Curl Vrus (TLCV). Gejala penyakit kerupuk ada-
Iah daun berkerut dengan bagian tepinya melengkung ke atas dan terjadi penebalan tulang daun
yang kadang-kadang berkembang menjadi anak daun. Gejala yang lain adalah keriting, yaitu per-
mukaan daun kasar, berkerut-kerut dengan tepi daun melengkung ke atas serta fulang daun bengkok
dan menebal (Garnbar 10).

10. Penyakit Betok

Penyakit betok ini disebabkan oleh Tobacco Etch Vrus (TEV). Gejalanya terjadi bercak-ber-
cak nekrosis kecil berwarna putih, memanjang atau bengkok dan tersebar sehingga daun tampak
seperti tergores (Gambar 11).

Pengendalian penyakit yang disebabkan oleh virus TMV, TLCV dan TEV ini juga jarang dila-
kukan. Usaha pengendalian yang dapat dilakukan antara lain: mencabut tanaman sakit, mencuci
tangan dengan rinso 0,4-0,6% pada waktu mencari ulat (Hartana et al., 1987) untuk mencegah pe-
nularan virus, serta penyemprota n vektor Myzus persicae dengan insektisida antara lain imidaklo-
prid (Confidor 200 SL 0,25-0,50 nrll air).

PAKET TEKNOLOGI PENGENDALIAN PENYAKIT " LINCAT'

Hasil penelitian pengendalian penyakit nlincatn oleh Balittas telah diuji Direktorat Jenderal
Perkebunan pada petak demonstrasi seluas 30 ha. Hasilnya menunjukkan bahwa pengendalian se-
cara terpadu dapat ntenurunkan kematian tanaman tembakau dari 21,67o menjadi 6,470, dan me-
ningkatkan pendapatan petani sebesar Rp628.650,00/ha (Ditjenbun, L997; Suwarso et a1., 1997).
Adapun paket teknologi pengendalian "penyakit lincat" adalah sebagai berikut:

a. Sanitasi, yaitu mengumpulkan tanaman sakit pada satu tempat kemudian dimusnahkan.

b. Rotasi, yaitu tidak menanam tembakau setiap tahun atau dcngan selang waktu 3-4 tahun.

c. Galur tahan, saat ini ada beberapa aksesi dan galur yang tahan terhadap penyakit layu bakteri
dan nenratoda puru akar, yaifu:
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Nonror aksesi/galur Keterangan

Aksesi 999
Aksesi 1019
Galur 2258l2lUl
Galur 2l32l2l2l1ll
Galur BC:-Csr
(GKxC.sllGI(7cK/cK)
Galur BC:-Cse
(clxC.86/cIVGIqcK)

toleran terhadap nematoda puru akar dan tahan terhadap layu bakteri
tahan terhadap nematoda puru akar dan moderat terhadap layu bakteri
tahan terhadap nematoda puru akar dan rentan terhadap layu bakteri
rentan te rhadap nematoda puru akar dan moderat terhadap layu bakteri

tahan terhadap nematoda puru akar dan layu bakteri

tahan terhadap nematoda puru akar dan lay.u bakteri

d.

Catatan: Ketahanan terhadap nematoda puru akar:
tahan = Indeks puru < 2 dan faktor reproduksi < 1
toleran = Indeks puru =2 dan faktor reproduksi > 1
rentan = Indeks puru > 2 dan faktor reproduksi > 1
Ketahanan terhadao lavu bakteri:
tahan = Indcks t lnvikir l -avu Bakteri  0-20
toleran = Indeks Penyakit l -ayu Bakteri  21-40
rentan = Indeks Pcnyakit kyu Bakteri > 40

Kombina.si pe nggunaan bibit sehat, pengolahan tanah, dan penggunaan dazomet (Basamid-G
200 lnf yang diberikan 3 minggu sebelurn tabur bcnih) dengan pengendalian di lapang
meliputi:

" Perendantan bibit dengan larutan disinfektan streptomisin sulfat/oksitetrasiklin (Agrimy_
cin 100 ppnr) selama 2-3 jam.

" Pengolahan tanah dan pembuatan saluran drainase yang baik.

" Perlakuan dazomet (Basamid G 15-25 ky'ha) pada 3 minggu sebelum tanam, karbofuran
(Furadan 3 G 75 kglha) dan metalaksil (Ridomil 2 G 45 ky'ha) pada 3 hari sebelum tanam.

Kombinasi penggunaan galur tahan BCs-Csr + 15 g serbuk daun mimba atau 5 g serbuk bij i
mirrrba + nrikrobia antagonis Qamur Aspergillus ftmiganrs dan bakteri Bacillus cereus:\ (Gan1-
bar 12).
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Gambar 1. Penyakit rebah kecambah (damping
rtfi); u.blbrt busuk dan kering,
b: kiri : bibit sehat, tengah dan
kanan : perkembangan penyakit
rebah kecambah, dan c: rebah
kecambah pada tanaman muda.

ffiw
i  b,  

- i  . j '

Gambar 3. Penyakit lanas (Ph.ttophthorcLb
tticotiancLe vat nicotianaei; a: gejala
lanas di Wonotirto (1-500 m dpl.),
b: gejala daun hijau rnendadak layu,
buslrk pangkal batan-e. dan empulur
mengamar, c: gejala layu perlahan-
lahan daun menguning dan layu,
pangkal batang dan akar busuk.
empulur mengamar.

Gambar 2. Penyakit puru akar (Meloidogyne
spp. di pembibitan tembakau; a: bibir
sehat, b: bibit sakit, c: puru-purlr
pada akar bibit

Gan-rbar 21. Penyakit layu bakteri (.Pseudomonas
s o lanac e urum) ; a: tanaman dar_rnnya
layu sepihak. b: silern pada batang
berwarna cokelat, c: sebagian akar
busuk. d: oose (massa bakteri).
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Gambar 5. Penyakit puru akar (Meloiclctgt.ne
spp.) di pertanaman; a: tanaman
kerdil dan layu di sian_e hari, b: pLrru
pada akar, c: telur nematoda. d: larva
stadium dua, e: nematoda betina
dewasa.

Gambar 6. Penyakit patik (Cerco,spctrn
nir:otionae)

Gambar 7. Penyakit bercak cokelat (Altentu
fl.t sp.)

Gambar 9. Penyakit mosaik (TMV)
Gambar 10. Penyakit kerupuk (TLCV)
Gan'rbal 1 1. Penyakit betok (TEV)

Gambar 8. Penyakit
(Erwinia

busuk batang berlubang
(:0r0t0t)ora )

Gambar 12. kiri: lahan "lincat". kematian tembakau lebih dari 50%; kanan: hasil pengendalian
penyakit di lahan "lincat" dengan galur tahan + mimba + rnikrobia antagonis
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