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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Mikoriza: Peran, Prospek, Dan Kendalanya 

Mikoriza merupakan suatu bentuk simbiosis mutualistik antara jamur dan akar 

tanaman (Brundrett, 1996). Hampir pada semua jenis tanaman terdapat bentuk 

simbiosis ini. Umumya mikoriza dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: 

endomikoriza  atau FMA (Fungi Mikoriza Arbuskula) pada jenis tanaman 

pertanian), ektomikoriza (pada jenis tanaman kehutanan), dan ektendomikoriza 

(Harley and Smith, 1983)  Peranan FMA  dalam meningkatkan pertumbuhan dan 

produksi tanaman telah banyak dilaporkan dan dari hasil penelitian belakangan 

ini banyak laporan yang memuat aplikasi dan usaha produksi inokulan FMA  

yang diusahakan secara komersil. 

Berdasarkan struktur dan cara jamur menginfeksi akar, mikoriza dapat 

dikelompokan menjadi Ektomikoriza (jamur yang menginfeksi tidak masuk 

ke dalam sel akar tanaman dan hanya berkembang diantara dinding sel 

jaringan korteks, akar yang terinfeksi membesar dan bercabang), 

Endomikoriza (Jamur yang menginfeksi masuk ke dalam jaringan sel 

korteks dan akar yang  terinfeksi tidak membesar).   

Peranan penting FMA   dalam pertumbuhan tanaman adalah 

kemampuannya untuk menyerap unsur hara baik makro maupun mikro.  

Selain itu akar yang mempunyai mikoriza dapat menyerap unsur hara dalam 

bentuk terikat dan yang tidak tersedia bagi tanaman.   Hifa eksternal pada 

mikoriza dapat menyerap unsur fosfat dari dalam tanah, dan segera diubah 

menjadi senyawa polifosfat. 
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 Senyawa polifosfat kemudian dipindahkan ke dalam hifa dan dipecah 

menjadi fosfat organik yang dapat diserap oleh sel tanaman.  Efisiensi 

pemupukan P sangat jelas meningkat dengan penggunaan mikoriza.  Hasil 

penelitian Mosse (1981) menunjukkan bahwa tanpa pemupukan TSP, produksi 

singkong pada tanaman yang tidak bermikoriza kurang dari 2 gr, sedangkan 

pada tanaman bermikoriza  hampir 4 gr (Tabel. 4). 

 

Pertukaran makanan dalam  simbiosis G.pyriformis berhubungan dengan mikoriza 
arbuskular. Beberapa mikoriza arbuskular memindahkan fosfat spesifik yang diketahui 

dari tanaman. Dalam pengambilan  gula melalui simbiosis jamur  membran 
glomeromycotan mengindikasikan kebersamaan dengan substrat GpMST1 (fruktosa 

dan  diduga xylose ditransportasikan secara lemah. 
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 Tanaman yang mempunyai mikoriza cenderung lebih tahan terhadap 

kekeringan dibandingkan dengan tanaman yang tidak mempunyai mikoriza.  

Rusaknya jaringan kortek akibat kekeringan dan matinya akar tidak permanen 

pengaruhnya pada akar yang bermikoriza.  Setelah periode kekurangan air, akar 

yang bermikoriza akan cepat kembali normal.  Hal ini disebabkan karena hifa 

jamur mampu menyerap air yang ada pada pori – pori tanah saat akar tanaman 

tidak mampu lagi menyerap air.  Penyerapan hifa yang sangat luas di dalam 

tanah menyebabkan jumlah air yang diambil akan meningkat. 

 Akar tanaman yang terbungkus oleh mikoriza akan menyebabkan akar 

tersebut terhindar dari serangan hama dan penyakit.  Infeksi patogen akar 

akan terhambat, disamping itu mikoriza akan menggunakan semua kelebihan 

karbohidrat dan eksudat akar lainnya, sehingga tercipta lingkungan yang tidak 

cocok bagi pertumbuhan patogen. Dipihak lain, jamur mikoriza ada yang dapat 

melepaskan antibiotik yang dapat mematikan patogen.  Mikoriza dapat 

mengurangi perkembangan penyakit busuk akar yang disebabkan oleh 

Phytopthora cinamomi dan dapat juga menekan serangan nematoda bengkak 

akar (Max, 1982).  Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jamur 

mikoriza dapat menghasilkan hormon seperti sitokinin,  giberalin dan vitamin. 

 

Pea root cortex infected by the mycorrhizal fungus Glomus intraradices (A) and a 
Rhizobium leguminosarum bv viciae induced infection thread in a vetch-root hair (B). 
The AM fungus has entered the root intercellularly and it has formed an arbuscle [(A), 

Trypan blue staining]. In contrast, Rhizobium enters its host plant intracellularly via an 
infection thread [(B), Vetch-root hair with an infection thread containing 

R.leguminosarum bv viciae bacteria expressing green fluorescent protein (GFP) (Spaink 
et al., 1998)]. 



 6

Penelitian mengenai mikoriza telah mulai banyak dilakukan, bahkan 

usaha untuk memproduksinya telah mulai banyak dirintis. Hal ini disebabkan 

oleh peranannya yang cukup membantu dalam meningkatkan kualitas tanaman. 

Seperti yang disampaikan oleh Yusnaini (1998), bahwa FMA  dapat membantu 

meningkatkan produksi kedelai pada tanah ultisol di Lampung. Bahkan pada 

penelitian lebih lanjut dilaporkan bahwa penggunaan FMA  ini dapat 

meningkatkan produksi jagung yang mengalami kekeringan sesaat pada fase 

vegetatif dan generatif (Yusnaini et al., 1999). Setiadi (2003), menyebutkan 

bahwa mikoriza juga sangat berperan dalam meningkatkan toleransi tanaman 

terhadap kondisi lahan kritis, yang berupa kekeringan dan banyak terdapatnya 

logam-logam berat. Mencermati kondisi demikian maka dapat disepakati jika 

terdapat komentar mengenai potensi mikoriza yang cukup menjanjikan dalam 

bidang agribisnis.  

Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang perlu dihadapi 

dalam upaya pemanfaatan mikoriza ini, diantaranya seperti yang disampaikan 

oleh Simanungkalit (2003), bahwa upaya untuk memproduksi inokulan mikoriza 

dalam skala besar masih sulit. Twn (2003) juga menyampaikan bahwa dalam 

bidang kehutanan aplikasi pemanfaatan mikoriza masih belum mendapat 

perhatian utama, kecuali terbatas pada kegiatan-kegiatan penelitian. Di samping 

hal-hal tersebut penggunaan mikoriza ini masih mendapatkan kesulitan karena 

penggunaannya yang dalam jumlah relatif besar dan lamanya waktu untuk 

memproduksinya. Oleh karena itu masih diperlukan adanya penelitian-penelitian 

lebih lanjut dalam upaya untuk memaksimalkan potensi mikoriza ini.  
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1.2  JENIS MIKORIZA 

Mikoriza adalah suatu bentuk asosiasi simbiotik antara akar tumbuhan 

tingkat tinggi dan miselium cendawan tertentu. Nama mikoriza pertama kali 

dikemukakan oleh ilmuwan Jerman Frank pada tanggal 17 April 1885. Tanggal 

ini kemudian disepakati oleh para pakar sebagai titik awal sejarah mikoriza. 

Nuhamara (1993) mengatakan bahwa mikoriza adalah suatu struktur yang khas 

yang mencerminkan adanya interaksi fungsional yang saling menguntungkan 

antara suatu autobion/tumbuhan tertentu dengan satu atau lebih galur mikobion 

dalam ruang dan waktu. Struktur yang terbentuk dari asosiasi ini tersusun secara 

beraturan dan memperlihatkan spektrum yang sangat luas, baik dalam hal 

tanaman inang, jenis cendawan maupun penyebaranya. Mikoriza tersebar dari 

artictundra sampai ke daerah tropis dan dari daerah bergurun pasir sampai ke 

hutan hujan yang melibatkan 80% jenis tumbuhan yang ada. 

Berdasarkan struktur tubuh dan cara infeksi terhadap tanaman inang, 

mikoriza dapat digolongkan menjadi 2 kelompok besar (tipe) yaitu ektomikoriza 

dan endomikoriza (Rao, 1994). Namun ada juga yang membedakan menjadi 3 

kelompok dengan menambah jenis ketiga yaitu peralihan dari 2 bentuk tersebut 

yang disebut ektendomikoriza. Pola asosiasi antara cendawan dengan akar 

tanaman inang menyebabkan terjadinya perbedaan morfologi akar antara 

ektomikoriza dengan endomikoriza. Pada ektomikoriza, jaringan hifa cendawan 

tidak sampai masuk kedalam sel tapi berkembang diantara sel kortek akar 

membentuk "hartig net dan mantel dipermukaan akar. Sedangkan endomikoriza, 

jaringan hifa cendawan masuk kedalam sel kortek akar dan membentuk struktur 

yang khas berbentuk oval yang disebut vesicle dan sistem percabangan hifa yang 

disebut arbuscule, sehingga endomikoriza disebut juga vesicular-arbuscular 

micorrhizae (FMA ). 
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Mikoriza merupakan suatu bentuk simbiosis mutualistik antara jenis 

jamur tertentu dengan perakaran tanaman (Brundrett 1996). Simbiosis ini 

terdapat hampir pada semua jenis tanam. Kabirun (1994) mengelompokkan 

jamur mikoriza ini dalam dua jenis, yaitu endomikoriza dan ektonikoriza. Namun 

pada umumnya mikoriza lebih banyak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu dengan 

adanya penambahan kelompok mikoriza yang merupakan bentuk peralihan dari 

kedua jenis tadi, yaitu ektendomikoriza (Harley and Smith 1983) Jamur 

ektomikoriza memasuki akar dan mengganggu sebagian lamela tengah di antara 

sel korteks. Susunan hifa di sekeliling sel korteks ini disebut jaring Hartig.  

Ektomikoriza biasanya juga menyusun jaringan hifa dengan sangat rapat 

pada permukaan akar yang disebut selubung. Selubung ini sering disebut dengan 

selubung Pseudoparenkim (Kabirun 1994). Kebanyakan jamur yang membentuk 

mikoriza adalah Basidiomycetes (famili Amanitaceae, Boletaceae, Cortinariaceae, 

Russulaceae, Tricholomataceae, Rhizopogonaceae, dan Sclerodermataceae). 

Beberapa ordo dari Ascomycetes, terutama Eurotiales, Tuberales, Pezizales, dan 

Helotiales, mempunyai spesies yang diduga membentuk ektomikoriza dengan 

pohon.  

 

1. ENDOMIKORIZA 

Pada jenis endomikoriza, jaringan hifa cendawan masuk kedalam sel 

kortek akar dan membentuk struktur yang khas berbentuk oval yang disebut 

vesicle dan sistem percabangan hifa yang disebut arbuscule, sehingga 

endomikoriza disebut juga vesicular-arbuscular micorrhizae (FMA ). 

 FMA  (FMA ) adalah struktur sistem perakaran yang terbentuk sebagai 

maniferstasi adanya simbiosis  mutalistik anatara cendawan (myces)  dan 

perakaran (rhiza). Endomikoriza banyak  mendapat perhatian karena 



 9

penyebarannya lebih luas dan dapat berasosiasi dengan hampir 90 % spesies 

tanaman tingkat tinggi, salah satunya adalah FMA  (Cruz dkk, 2000).  

Jamur endomikoriza masuk ke dalam sel korteks dari akar serabut (feeder 

roots). Jamur ini tidak membentuk selubung yang padat, namun 

membentukmiselium yang tersusun longgar pada permukaan akar. jamur juga 

membentuk vesikula dan arbuskular yang besar di dalam sel korteks, sehingga 

sering disebut dengan FMA  (Vesicular-Arbuscular Miccorhizal), sebagai contoh 

jenis Globus dan Acaulospora (Thorn 1997). 

 

         

          Glomus sp., spore of an AMF       Spore of a species of   Acaulospora. 

 

                        
                               Glomus sporocarps                 Arbuscule in Glomus Mossae in root cel 
                                      © P.McGee 
 
 Menurut Bonfante dan Bianciotto (1995) , fase kontak dan prose infeksi 

FMA  dengan akar tanaman dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada keadaan tidak 

ada tanaman inang, hifa yang terbentuk dari spora sebelum simbiosis 

(presimbiotik) berhenti tumbuh dan akhirnya mati. Adanya akar tanaman inang, 

jamur melalui hifanya  akan kontak dengan tanaman inang dan mulai proses 
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simbiotik. Fase kontak dimulai dengan kejadian seperti pertentangan 

pertumbuhan jamur dengan akar tanaman, pola percabangan akar baru, dan 

pada akhirnya terbentuk apresorium. Apresorium merupakan struktur penting 

dalam siklus hidup FMA . Hal ini diinterpretasikan sebagai kejadian kunci bagi 

pengenalan interaksi yang berhasil dengan bakal calon tanaman inang. Fase 

kontak akan diikuti dengan fase simbiotik. Sejak fase itu, jamur 

menyempurnakan proses morfogenesis kompleks dengan memproduksi hifa 

interseluler dan intraseluler, vesikula, dan arbuskula. Aspek morfologi fase itu 

secara luas dapat dilacak dengan amenggunakan kombinasi mikroskop sinar dan 

elektron.  

 Selanjutnya menurut Linderman (1996), hifa jamur mengisi korteks akar, 

bercabang-cabang diantara sel-sel dan titik penetrasinya. Bentuk yang khusus 

pada jamur adalah struktur seperti “haustorium) (arbuskula atau kumparan hifa) 

di dalam sel korteks, dipisahkan dari sitoplasma inang oleh membran sel inang 

dan dinding sel jamur 

 FMA   bersimbiosis dengan akar tanaman dan merupakan cendawan 

simbiotik obligat yang termasuk ke dalam kelas Zygomycetes dan ordo 

Glomalaes. Glomales  mencakup dua sub ordo yaitu Glomineae dan 

Gigasporineae. Sub ordo Glomineae terdiri dari dua famili yaitu Glomaceae 

dengan genus Glomus dan Sclerosystis, dan Acaulosporaceae dengan genus 

Acaulospora dan Entrophospora.  Sub ordo Gigasporineae terdiri atas satu 

famili, yaitu Gigasporaceae dengan genus Gigaspora dan Scutellospora (Smith 

dan Read, 1997). Cendawan itu bersimbiosis dengan tanaman yang termasuk ke 

dalam divisio Angiospermae, Gymnoaspermae, Bryophyta dan Pteridophyta. 

Struktur utama FMA  adalah Arbuskula, vesikula, hifa eksternal dan 

spora. 
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ARBUSKULA adalah struktur hifa yang bercabang-cabang seperti 

pohon-pohon kecil yang mirip haustorium (membentuk pola dikotom), berfungsi 

sebagai tempat pertukaran nutrisi antara tanaman inang dengan jamur. Struktur 

ini mulai terbentuk 2-3 hari setelah infeksi, diawali dengan penetrasi cabang hifa 

lateral yang dibentuk oleh hifa ekstraseluler dan intraseluler ke dalam dinding sel 

inang.  

 

Anatomical structure of a Pedicularis palustris haustorium (cross section) 
attacking a host root (longitudinal). 

 
 

 Arbuskula dengan cepat mengalami desintegrasi atau terjadi lisis/pecah 

dan membebaskan P ke tanaman inang. Luas permukaan arbuskula aktif secara 

metabolik per meter akar berkurang dengan waktu, sedangkan hifa mempunyai 

area permukaan lebih besar sesudah 63 hari setelah tanam (Smith  dan Smith, 

1995). Arbuskula menyediakan area permukaan yang lebih luas untuk pertukaran 

metabolik. Arbuskula merupakan struktur FMA  yang bersifat labil di dalam akar 

tanaman. Sifat kelabilan tersebut sangat tergantung pada metabolisme tanaman, 

bahan makanan dan intensitas radiasi matahari (mosse, 1981; Brundrett, 2003). 

Pembentukan struktur tersebut dipengaruhi jenis tanaman, umur tanaman, dan 

morfologi akar tanaman (Dickson dkk, 1999).  
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Diagram of a typical colony of an arbuscular mycorrhiza showing the root and 
penetration by the fungus. 

 

Setiap spesies FMA  berbeda dalam kemampuannya untuk merangsang 

pertumbuhan tanaman inang. Hal ini diduga disebabkan oleh perbedaan dalam 

ukuran spora dan dikaitkan dengan pembentukan hifa eksternal yang berperan 

dalam efisiensi penyerapan unusr hara, antara lain P. Perkembangan kolonisasi 

FMA  dimulai dengan pembentukan suatu apresorium pada permukaan akar oleh 

hifa eksternal yang berasal dari spora yang berkecambah. Apresorium tersebut 

masuk ke dalam akar melalui celah antar epidermis, kemudian membentuk hifa 

intraseluler di sepanjang epidermis akar. Setelah proses itu berlangsung, 

terbentuk arbuskula dan vesikula (Anas dkk, 1993).  

Aktivitas metabolisme sel tanaman yang telah terinfeksi FMA  pada 

permukaan akar leh hifa eksternal berasal dari spora atau akar tanaman yang 

memiliki FMA   di dalam tanah. Hifa dari apresorium kemudian menembus sel-

sel epidermis dan menjalar di anatara sel (interseluler) ataupun di dalam sel 

(intraseluler) menembus korteks, tetapi tidak meluas ke endodermis. Akar 

bermikoriza dapat memebentuk hifa eksternal yang merupakan  kelanjutan dari 

hifa internal., kemudian vesikula terbentuk pada ujung hifa.  
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VESIKEL merupakan suatu struktur berbentuk lonjong atau bulat, 

mengandung cairan lemak, yang berfungsi sebagai organ penyimpanan makanan 

atau berkembang menjadi klamidospora, yang berfungsi sebagai organ 

reproduksi dan struktur tahan. Vesikel selain dibentuk secara interseluler ada 

juga yang secar intraseluler. Pembentukan vesikel diawali dengan adanya 

perkembang sitoplasma hifa yang menjadi lebih padat, multinukleat dan 

mengandung partikel lipid dan glikogen. Sitoplasma menjadi semakin padat 

melalui proses kondensasi, dan organel semakin sulit untuk dibedakan sejalan 

dengan akumulasi lipid selama maturasi (proses pendewasaan). 

Vesikel biasanya dibentuk lebih banyak di luar jaringan korteks pada 

daerah infeksi yang sudah tua, dan terbentuk setelah pembentukan arbuskul. 

Jika suplai metabolik dari tanaman inang berkurang, cadangan makanan itu akan 

digunakan oleh cendawan sehingga vesikua mengalami degenerasi. Pada ordo 

Glomales tidka semua genus memiliki vesikula. Gigaspora dan Scutellospora 

adalah dua genus yang tidak membentuk vesikula di dalam akar. Oleh karena itu, 

ada dua pendapat yaitu ada yang menyebut cendawan mikoriza vesikula-

arbuskula dan ada pla yang menggunakan istilah FMA . Nama vesikula-arbuskula 

tampaknya berdasrkan karakteristik struktur arbuskula yang terdapat di dalam 

sel-sel korteks dan vesikula yang terdapat di dalam atau di antara sel-sel korteks 

akar tanaman (Brundrett, 2003).  

HIFA EKSTERNAL, merupakan struktur lain dari FMA  yang 

berkembang di luar akar. Hifa ini berfungsi menyerap hara dan air di dalam 

tanah. Adanya hifa eksternal yang berasosiasi dengan tanaman akan berperan 

penting dalam perluasan bidang adsorpsi akar sehingga memungkinkan akar 

menyerap hara dan air dalam jangkauan yang lebih jauh. (Mosse, 1981).  

Distribusi hifa eksternal ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan abiotik dan 
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biotik seperti sifat kimia, fisika tanah, kandungan bahan norganik , mikroflora 

dan mikrofauna (Sylvia, 1990).  

SPORA, merupakan propagul yang bertahan hidup  dibandingkan 

dengan hifa yang ada di dalam akar tanah. Spora terdapat pada ujung hifa 

eksternal dan dapat hidup selama berbulan-bulan, bahakan bertahun-tahun. 

Perkecambahan spora bergantung pada lingkunganseperti pH, temperatur, dan 

kelembaban tanah serta kadar bahan organik (Jolocoeur dkk, 1998). FMA  

mempunyai peran biologis yang cukup penting khususnya bagi tanaman yaitu (1) 

meningkatkan penyerapan hara, (2) sebagai elindung hayati (bioprotektor), (3) 

meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan, dan (4) berperan 

sinergis dengan mikroorganisme lain.  

 

 
Peran FMA  Meningkatkan Penyerapan Hara 

 Telah banyak dibuktikan bahwa FMA  mampu memperbaiki penyerapan 

hara dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Cendawan itu menginfeksi akar 

tanaman kemudian memperoduksi jalinan hifa secara intensif sehingga tanaman 

yang bermikoriza akan mampu meningkatkan kapasitasnya dalam penyerapan 

unsur hara. Unsur hara yang diserap tanaman yang terinfeksi FMA  terutama P, 

karena P diperlukan tanaman dalam jumlah relatif banyak, tetapi 

ketersediaannya treutama pada tanah-tanah masam menjadi terbatas sehingga 

seringkali menjadi salah satu faktor pembatas dalam meningkatkan produktivitas 
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tanaman. Selain unsur P unsurr mikro seperti Cu, Zn, dan B dapat ditingkatkan 

penyerapannya pada tanaman yang berasosiasi dengan mikoriza (Marschner, 

1992 ; David dan Nilsen, 2000). Selain itu juga Quimet dkk (1996) 

mengungkapkan bahwa kar yang terinfeksi mikoriza mampu menigkatkan 

penyerapan NH4
+ dan NO3

- serta Mg. Ruiz – Lozano , dkk (1995) menyatakan 

bahwa FMA  dapat menigkatkan ketahanan tanaman pada kondisi kekurangan 

air melalui peningkatakn penyerapan hara, transpirasi daun dan efisiensi 

penggunaan air sehingag terjadi penurunan nisbah akar terhadap pupus. 

Keadaan itu menunjukkan bahwa fotosintesis tanaman menigkta dan fotosintat 

lebih banayk digunakan untuk pertumbuhan pupus. Kemampuan FMA  tersebut 

dapat diajdikan alat biologis untuk mengefisienkan penggunaan pupuk 

anorganik. 

 

Peran FMA  Sebagai Pelindung Hayati (Bioprotektor) 

 Selain perbaikan nutrisi, telah banayk dilaporkan bahwa FMA  juga 

mamapu meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan patogen tular 

tanah dan juga dapat membantu pertumbuhana tanaman pada tanah yang 

tercemar logam berat seperti lahan bekas tamabang (bioremidiator) (Linderman, 

1996; Setiadi, 2000).  

 Tanaman yang berasosiasi dengan FMA  akan mengalami perubahan 

dalam morfologi dan fisiologi untuk menahan serangan patogen akar. 

Menigkatnya ketahanan tumbuhan terhadap infeksi patogen  dan parasit akar 

disebabkan oleh kemampuan FMA  memproduksi antibiotika guna menghadang 

patogen tanah  (Quimet dkk, 1996). Lignifikasi dinding sel tanaman inang akan 

menghambat serangan patogen akar dan perubahan secara fisiologis pada 

tanaman yang bermikoriza meningkatkan konsentrasi P dan K serta hara lain 
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sehingga akan menurunkan kepekaan tanaman terhadap serangan hama dan 

penyakit. Pada tanaman yang bermikoriza, mengandung isoflavonoid lebih tinggi 

sehingga tanaman lebih tanahn terhadap serangan karena senywa tersebut dapat 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen tanah.  

Kontrol biologis terhadap penyakit tanaman mungkin sangat dipengaruhi 

oleh FMA  melalui satu atau lebih mekanisme antara lain : (a) meningkatkan hara 

tanaman, (b) kompetisi  pada fotosintat inang dan daerah infeksi, (c) perubahan 

morfologi pada akar dan jaringan akar, (d)  perubahan pada unsur kimia dan 

jaringan tanaman, (e) pengurangan stress abaiotik, dan (f) perubahan 

mikroorganisme pada rizosfer. Menurut Miller dan Jastrow (1996) kontribusi 

FMA  tanaman disamping perannya dalam pelapukan hara tanah juga berperan 

dalam sklus biokimia melalui pertukaran rasio konsentrasi unsur hara antara 

tanah, FMA , dengan tanaman. FMA  juga bertindak menurunkan mobilitas hara 

melalui suplai hara lebih besar kepada tanaman inang. Di samping itu, FMA  

menjaga stabilitas agregasi tanah pada penambahan bahan organik yang cukup 

tinggi.  

Mikoriza dari anggrek adalah endomikoriza, yaitu hifa simbion yang 

menembus sel dan sangat erat asosiasinya dengan sitoplasma. Jamur 

endomikoriza jelas mempunyai enzim yang dapat menghancurkan selulose 

dinding sel. Hasil penelitian Krupa dan Fries (1971), menunjukkan bahwa akar 

yang bermikoriza dapat memproduksi bahan atsiri yang bersifat fungistatik yang 

jauh lebih banyak dibanding dengan akar yang tidak bermikoriza. Bahan ini bila 

terdapat dalam jumlah cukup banyak dapat membatsi perkembangan jamur 

ektomikoriza hingga keadaan simbiotik terjadi. Dengan demikian bahan atsiri 

dan bukan atsiri dapat menahan patogen dalam akar, sedang bahan atsiri dapat 

menahan patogen di dalam rhizosfer.  
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Peran FMA  dalam Meningkatkan Ketahanan Tanaman terhadap 
Kekeringan 
 
 Peran FMA  sebetulnya secara tidak langsung  meningkatkan ketahanan 

terhadap kadar air yang ekstrim. Cendawan mikoriza dapat mempengaruhi kadar 

air tanaman inang (Morte  dkk., 2000). Ada beberapa dugaan tanaman 

bermikoriza lebih tahan terhadap kekeringan, antara lain : 

1. Adanya mikoriza menyebabkan resistensi akar terhadap gerakan air 

menurun sehingga transpor air ke akar meningkat. 

2. Peningkatan status P tanaman sehingga daya tahan tanaman terhadap 

kekeringan meningkat. Tanaman yang mengalami kahat P cenderung 

peka terhadap kekeringan. 

3. Pertumbuhan yang lebih baik serta ditunjang adanya hifa eksternal 

cendawan yang dapat menjangkau air jauh ke dalam tanah sehingga 

tanaman dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang tidak 

menguntungkan (Auge, 2001). 

4. Pengaruh tidak langsung karena adanya hifa eksternal yang menyebabkan 

FMA  efektif dalam mengagregasi butir tanah sehingga kemmpuan tanah 

menyimpan air meningkat.  
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Peran Sinergis FMA  dengan Mikroorganisme Lain 

 Interaksi antara FMA  dengan rhizobia pada legum telah diketahui 

bersifat sinergistik. Interaksi itu tampak jelas pada lahan-lahan dengan kadar P 

rendah. Keberadaan FMA  pada tanaman leguminosa sangat diperlukan karena 

pembentukan bintil akar dan efektivitas fiksais N oleh bakteri yang terdapat di 

bintil akar dapat ditingkatkan (Setiadi, 2000). Selain dengan Rhizobium, 

keberadaan FMA  juga bersifat sinergisitik dengan mikroba potensial lainnya 

seperti bakteri fiksasi N bebas dan pelarut fosfat (Zhu dkk., 2003).  

 

 

2. EKTOMIKORIZA 

 Pada ektomikoriza, jaringan hifa cendawan tidak sampai masuk kedalam 

sel tapi berkembang diantara sel kortek akar membentuk "hartig net dan mantel 

dipermukaan akar. 

 

 

Penghalang Mekanis Yang Dibentuk Oleh Selubung Cendawan 
Ektomikoriza 
 

Penghalang mekanis yang dibentuk oleh selubung cendawan Marx dan 

Davey (1969), menyimpulkan bahwa selubung dari ektomikoriza adalah 

penghalang fisik terhadap penembusan P. cinnamomi, karena pada pengamatan 

histologis dari berbagai ektomikoriza pada Pinus yang dibentuk berbagai simbion 

jamur yang telah diinokulasi dengan zoospora atau miselium, ektomikoriza yang 

telah masak dan mempunyai selubung yang lengkap tidak terserang oleh P. 

cinnamomi, sedang yang tidak bermikoriza terserang 100%.  
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Kenyataan lain menunjukkan bahwa pada meristem akar tanaman yang 

bersimbiosis dengan tanaman namun selubung yang terbentuk belum matang 

terbentuk akan mudah terserang patogen ini. Sebaliknya, serangan tidak tampak 

dalam jaringan yang ujung akarnya telah tertutup seluruhnya oleh selubung 

ektomikoriza. Jaring Hartig yang mengelilingi sel korteks dapat berfungsi sebagai 

penghalang fisik tambahan. Pada jaringan meristem yang tidak terlindungi oleh 

mikoriza maupun dari infeksi melalui ujung akar yang dipotong dengan sengaja, 

menunjukkan bahwa penyebaran P. cinnamomi akan tertahan. Namun masih 

sulit dibedakan apakah hal tersebut akibat tidak langsung dari jaring Hartig, yang 

merangsang diproduksinya bahan kimia yang dapat menahan patogen oleh sel 

korteks, atau karena akibat langsung efek mekanik dari organ ini.  

Penahan kimiawi yang diproduksikan oleh inang Simbiosis antara 

Rhizoctonia repens dengan berbagai anggrek diketahui menghasilkan bahan anti 

jamur sebagai responnya, antara lain: orchinol, coumarin, hircinol, dan suatu 

bahan seperti fenol yang tidak dikenal sebagai respon terhadap spesies lain dari 

Rhizoctonia dan jamur pembentuk ektomikoriza dan patogen lainnya. Orchinol 

tidak dijumpai pada anggrek yang tidak terinfeksi. Produksi dari berbagai bahan 

penghambat ini dipandang sebagai cara anggrek mempertahankan diri, yang 

menyebabkan simbion dalam keadaan seimbang, karena tanpa cara pertahanan 

diri ini mungkin simbion akan menyebabkan penyakit anggrek. Akibat dari 

pembentukkan bahan penghambat ini, yang terjadi pada seluruh bagian umbi, 

adalah bahwa bahan tersebut melindungi jaringan dari infeksi jasad penyebab 

penyakit.  

 
Pengaruh perbedaan bahan eksudasi oleh ektomikoriza terhadap 
patogen akar  
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Eksudat akar dari tanaman mengandung hidrat arang, asam amino, 

vitamin, asam organik, nukleotida, flavonoid, enzim, dan bahan seperti HCN, 

glikosida, dan saponin. Eksudat akar dari tanaman tertentu merangsang 

pertumbuhan miselium, perkecambahan sklerosium mikro, aktivitas zoospora, 

dan patogenisitas, eksudat akar dari tanaman lain dapat menghambat proses 

tersebut. Adapun perbedaan dalam eksudasi antara akar yang bermikoriza dan 

yang tidak bermikoriza dilaporkan oleh Krupa et al.. Perbedaan itu adalah berupa 

adanya bahan organik atsiri yang dihasilkan oleh ektomikoriza. Hal ini diduga 

karena mikoriza memperoleh hampir semua hidrat arang, asam amino, dan 

vitamin yang diperlukannya dari hubungannya yang erat dengan sel korteks dan 

permukaan akar.  

Hanya sedikit eksudat akar yang dapat melalui jaring Hartig dan selubung 

jamur ektomikoriza, tanpa diserap dan dipergunakan olehnya. Marx dan Davey 

(1969), menjelaskankan bahwa zoospora dari P. cinnamomi tidak engan kuat 

tertarik, baik pada akar tidak bermikoriza maupun yang bermikoriza. Setelah 

zoospora menjadi sista pada permukaan akar, dibandingkan dengan pada bagian 

lain dari akar, akan lebih cepat serta kuat berkecambah pada ujung dan bagian 

sel memanjang pada akar bermikoriza. Di lain pihak pada ektomikoriza, zoospora 

berkecambah dengan lambat serta tabung kecambah yang dihasilkannya tumbuh 

dengan lambat dan merana, dibandingkan dengan zoospora pada bagian akar 

yang dinding selnya mengandung suberin. Secara tidak langsung hal ini 

menunjukkan bahwa ektomikoriza secara kimia tidak tertalu memacu 

Perkecambahan zoospora dan pertumbuhan tabung kecambah, seperti yang 

terjadi pada akar yang tidak bermikoriza yang mengandung suberin. 

Dijelaskan pula bahwa khemotasis dari zoospora sangat kuat terjadi pada 

akar yang tidak bermikoriza dan pada akar bermikoriza yang bagian ujungnya 
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dihilangkan sepanjang 1 mm. Zoospora berkecambah dengan lebih cepat dan 

dengan lebih kuat pada bidang potongan dari akar tidak bermikoriza 

dibandingkan dengan akar bermikoriza.  

 
Perlindungan oleh Populasi Jasad Renik dalam Rhizosfer  

Rhizosfer merupakan pertahanan luar dari tanaman terhadap serangan 

patogen akar. Populasi jasad renik dalam bagian tanah ini biasanya lebih banyak 

dibandingkan dengan tanah di luar rhizosfer. Rhizosfer dari ektomikoriza 

sebenarnya adalah “rizosfer ektomikoriza”, karena selubung berhubungan 

langsung dengan rhizosfer. Perbedaan mikroflora dari rhizosfer diduga karena 

adanya simbion jamur ini. Setiap habitat mikro mengandung flora mikro yang 

khas. Pengaruh mikoriza tertentu pada flora dalam rhizosfer dapat menentukan 

apakah infeksi oleh patogen dapat berlangsung dan kemungkinan beberapa 

macam ektomikoriza dapat membentuk penghalang rhizosfer lebih baik dari 

pada yang lain. Perbedaan antara populasi jasad renik dalam rhizosfer ini tentu 

menyebabkan adanya perbedaan kompetisi jasad renik di dekat akar. Hanya saja 

belum diketahui apakah hal ini akan mempengaruhi populasi patogen akar dan 

perkembangan penyakit pada akar serabut. Interaksi dari nematoda parasitik dan 

patogen cendawan pada ektomikoriza.  

 

Interaksi Dari Nematoda Parasitik Dan Patogen Cendawan Pada  
Ektomikoriza 
 

Banyak nematoda yang parasitik pada tanaman terdapat dalam tanah 

hutan dan pesemaian. Namatoda parasitik pada akar biasanya terbatas pada akar 

serabut, yaitu yang biasanya terinfeksi oleh jamur ektomikoriza. Beberapa 

nematoda ternyata telah dilaporkan dapat secara langsung memakan hifa 

mikoriza. Riffle (1967), melihat bahwa Aphelenchoides makan dan 
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berkembangbiak pada miselium dari Suillius granulatus dan menyebabkan 

berkurangnya pertumbuhan linier mikoriza dalam biakan murni. Sutherland dan 

Fortin (1968) menemukan bahwa Aphelenchus avenae tumbuh dan 

berkembangbiak pada tujuh spesies dari simbion dalam biakan murni. 

 Namun dijumpai satu spesies, Rhizopogon roseolus, ternyata 

memproduksi toksin yang mematikan nematoda. A. avenae juga mencegah 

pembentukan ektomikoriza S. granulatus pada Pinus resinosa. Oleh karena 

nematoda tidak memasuki akar serabut maka nematoda secara langsung 

menekan mikoriza sebelum terjadi simbiosis dengan akar tanaman. Namun 

belum ada laporan bahwa nematoda dapat memakan ektomikoriza yang telah 

bersimbiosis.  

Dijelaskan pula oleh Barham (tidak dipublikasikan), bahwa 

Helicotylenchus dihystera dan Tylenchorhynchus claytonii dapat menembus dan 

bergerak melalui selubung dan jaring Hartig dari ektomikoriza. Perusakan 

selubung dari Pisolithus tinctorius dan Thelephora terrestris oleh H. dihystera 

memberikan tempat infeksi untuk P. cinnamomi, dan hifa intraseluler dan vesikel 

patogen terdapat dalam sel korteks yang terbungkus oleh jaring Hartig. P. 

cinnamomi tidak menyerang ektomikoriza yang terserang T. claytonii maupun 

ektomikoriza yang tidak diinokulasi dengan nematoda. Dengan demikian maka 

nematoda dapat menyebabkan menurunnya ketahanan akar terhadap serangan 

jamur patogen, karena mereka dapat menyebabkan ektomikoriza yang biasanya 

membantu pertahanan akar menjadi peka terhadap serangan patogen, seperti P. 

cinnamomi. justru dapat memperparah kondisi tanaman.  

Hal ini dinyatakan oleh Hadisutrisno (Mencermati kondisi tersebut maka 

dapat disepakati jika terdapat komentar mengenai peluang mikoriza sebagai 

salah satu komponen dalam peningkatan ketahanan dan produksi tanaman, serta 
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cukup menjanjikan dalam dunia bisnis. Namun terdapat pula suatu fenomena 

bahwa pada tanaman yang kurang baik, mikoriza Komunikasi pribadi, 2002), 

yaitu kondisi yang nampak pada pertanaman vanili yang bersimbiosis dengan 

jamur yang menyerupai mikoriza (diduga merupakan Rhizoctonia).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. PEMANFAATAN MIKORIZA BAGI EKOSISTEM 
PERTANIAN 

 

2.1 Pendahuluan 

Kondisi iklim di Indonesia seperti curah hujan dan suhu yang tinggi, 

khususnya Indonesia bagian barat, menyebabkan tanah-tanah di Indonesia 

didominasi oleh tanah berpelapukan lanjut seperti Ultisol dan Oxisols. Tanah-

tanah ini secara alamiah tergolong tanah marginal dan rapuh serta mudah 

terdegradasi menjadi lahan kritis. Namun, degradasi lahan lebih banyak 

disebabkan karena adanya pengaruh intervensi manusia dengan pengelolaan 

yang tidak mempertimbangkan kemampuan dan kesesuain lahan. Kemampuan 
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tanah untuk mendukung kegiatan usaha pertanian atau pemanfaatan tertentu 

bervariasi menurut jenis tanah, tanaman dan faktor lingkungan. Oleh karenanya 

pemanfaatan tanah ini harus hati-hati dan disesuaikan dengan kemampuannya, 

agar tanah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Data dari Direktorat Bina 

Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan tahun 1993 dalam Zaini et al (1996) 

menunjukkan bahwa di Indonesia saat ini terdapat sekitar 7,5 juta ha lahan yang 

tergolong potensial kritis, 6,0 juta ha semi kritis dan 4,9 juta ha tergolong kritis. 

Data ini merupakan indikasi bahwa tingkat pengelolaan lahan di Indonesia 

tergolong buruk. 

Usaha pertanian yang dilakukan pada lahan-lahan marginal semacam ini 

akan banyak menghadapi kendala biofisik berupa sifat fisik yang tidak baik, kahat 

hara, keracunan unsur, hama dan penyakit dan sebagainya. Ketidak tersediaan 

unsur hara bukan hanya disebabkan karena tanahnya yang miskin, tapi juga bisa 

terjadi karena erosi dan fiksasi hara yang tinggi sehingga tidak tersedia bagi 

tanaman. Penyebab lahan kritis karena erosi sangat umum dijumpai. Erosi 

cendrung mengangkut lapisan tanah yang relatif subur dan meninggalkan lapisan 

tanah bawah yang miskin. 

Mengingat begitu luasnya lahan kritis serta laju degradasi lahan yang 

semakin tinggi, maka usaha-usaha untuk restorasi dan menekan laju lahan kritis 

sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Usaha konservasi tanah dan air secara 

fisik, kimia dan biologi sudah banyak dilakukan, namun hasil yang diperoleh 

belum optimal. Oleh karenanya upaya lain harus diusahakan sebagai pelengkap 

dari usaha-usaha yang telah dilakukan. Salah satu diantaranya adalah 

pemanfaatan mikoriza yang diyakini mampu memperbaiki kondisi tanah dan 

meningkatkan pertumbuhan tanaman. Dalam paper ini akan dibahas bagaimana 
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mikoriza mampu memperbaiki kondisi tanah dalam kaitannya dengan 

pertumbuhan tanaman dan perbaikan lahan kritis. 

 

2.2  Perkembangan Mikoriza di Daerah Tropis 

Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkecambahan spora 

cendawan mikoriza. Kondisi lingkungan dan edapik yang cocok untuk 

perkecambahan biji dan pertumbuhan akar tanaman biasanya juga cocok untuk 

perkecambahan spora cendawan. Cendawan pada umumnya memiliki ketahanan 

cukup baik pada rentang faktor lingkungan fisik yang lebar. Mikoriza tidak hanya 

berkembang pada tanah berdrainase baik, tapi juga pada lahan tergenang seperti 

pada padi sawah (Solaiman dan Hirata, 1995). Bahkan pada lingkungan yang 

sangat miskin atau lingkungan yang tercemar limbah berbahaya, cendawan 

mikoriza masih memperlihatkan eksistensinya (Aggangan et al, 1998). Sifat 

cendawan mikoriza ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam upaya bioremidiasi 

lahan kritis. 

Ekosistem alami mikoriza di daerah tropika (tropical rain forest), 

dicirikan oleh keragaman spesies yang sangat tinggi, khususnya dari jenis 

ektomikoriza (Munyanziza et al 1997). Hutan alami yang terdiri dari banyak 

spesies tanaman dan umur yang tidak seragam sangat mendukung 

perkembangan mikoriza. Konversi hutan untuk lahan pertanian akan mengurang 

keragaman jenis dan jumlah propagul cendawan, karena perubahan spesies 

tanaman, jumlah bahan organik yang dihasilkan, unsur hara dan struktur tanah. 

Hutan multi spesies berubah menjadi hutan monokultur dengan umur seragam 

sangat berpengaruh terhadap jumlah dan keragaman mikoriza. Selang waktu 

antara pembukaan lahan dengan tanaman komersial berikutnya biasanya cukup 

lama dan tanah dibiarkan dalam keadaan kosong sehingga terjadi perubahan 
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drastis pada iklim mikro yang cendrung kering. Akumulasi perubahan 

lingkungan mulai dari pembabatan hutan, pembakaran, kerusakan struktur dan 

pemadatan tanah akan mengurangi propagul cendawan mikoriza 

Praktek pertanian seperti pengolahan tanah, cropping sistem, ameliorasi 

dengan bahan organik, pemupukan dan penggunaan pestisida sangat 

berpengaruh terhadap keberadaan mikoriza (Zarate dan Cruz, 1995). Pengolahan 

tanah yang intensif akan merusak jaringan hifa ekternal cendawan mikoriza. 

Penelitian McGonigle and Miller (1993), menunjukkan bahwa pengolahan tanah 

minimum akan meningkatkan populasi mikoriza dibanding pengolahan tanah 

konvensional. Usahatani tumpangsari jagung-kedelai juga diketahui 

meningkatkan perkembangbiakan FMA  . Ameliorasi tanah dengan bahan 

organik sisa tanaman atau pupuk hijau merangsang perkembangbiakan FMA  . 

Dalam budidaya tradisional, pengolahan tanah berulang-ulang dan panen 

menyebabkan erosi hara dan bahan organik dari lahan tersebut dan ini 

berpengaruh terhadap populasi AM. Dalam pertanian modern yang 

menggunakan pupuk dan pestisida berlebihan (Rao, 1994) serta terjadinya 

kompaksi tanah oleh alsintan (McGonigle dan Miller, 1993) berpengaruh negatif 

terhadap pembentukan mikoriza. Konsekuensinya adalah produktivitas sistem 

pertanian akan sangat tergantung pada pupuk buatan dan pestisida.  

  

2.3  Mikoriza Dan Pertumbuhan Tanaman 

Hubungan timbal balik antara cendawan mikoriza dengan tanaman 

inangnya mendatangkan manfaat positif bagi keduanya (simbiosis mutualistis). 

Karenanya inokulasi cendawan mikoriza dapat dikatakan sebagai 

'biofertilization", baik untuk tanaman pangan, perkebunan, kehutanan maupun 

tanaman penghijauan (Killham, 1994). Bagi tanaman inang, adanya asosiasi ini, 
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dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi pertumbuhannya, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung, cendawan mikoriza 

berperan dalam perbaikan struktur tanah, meningkatkan kelarutan hara dan 

proses pelapukan bahan induk. Sedangkan secara langsung, cendawan mikoriza 

dapat meningkatkan serapan air, hara dan melindungi tanaman dari patogen 

akar dan unsur toksik. Nuhamara (1994) mengatakan bahwa sedikitnya ada 5 hal 

yang dapat membantu perkembangan tanaman dari adanya mikoriza ini yaitu : 

1. Mikoriza dapat meningkatkan absorpsi hara dari dalam tanah  

2. Mikoriza dapat berperan sebagai penghalang biologi terhadap 

infeksi patogen akar.  

3. Meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan 

kelembaban yang ekstrim  

4. Meningkatkan produksi hormon pertumbuhan dan zat pengatur 

tumbuh lainnya seperti auxin.  

5. Menjamin terselenggaranya proses biogeokemis. 

Dalam kaitan dengan pertumbuhan tanaman, Plencette et al dalam 

Munyanziza et al (1997) mengusulkan suatu formula yang dikenal dengan istilah 

"relatif field mycorrhizal depedency" (RFMD) : 

x100%

 ] mikoriza  tanpaTanaman BK.

mikoriza)  tanpa tanamanBK. - abermikoriz  tanaman(BK.

RFMD

 

 

Namun demikian, respon tanaman tidak hanya ditentukan oleh 

karakteristik tanaman dan cendawan, tapi juga oleh kondisi tanah dimana 

percobaan dilakukan. Efektivitas mikoriza dipengaruhi oleh faktor lingkungan 
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tanah yang meliputi faktor abiotik (konsentrasi hara, pH, kadar air, temperatur, 

pengolahan tanah dan penggunaan pupuk/pestisida) dan faktor biotik (interaksi 

mikrobial, spesies cendawan, tanaman inang, tipe perakaran tanaman inang, dan 

kompetisi antar cendawan mikoriza). Adanya kolonisasi mikoriza tapi respon 

tanaman yang rendah atau tidak ada sama sekali menunjukkan bahwa cendawan 

mikoriza lebih bersifat parasit (Solaiman dan Hirata, 1995). 

Perbaikan Struktur Tanah. Cendawan mikoriza melalui jaringan hifa 

eksternal dapat memperbaiki dan memantapkan struktur tanah. Sekresi 

senyawa-senyawa polisakarida, asam organik dan lendir oleh jaringan hifa 

eksternal yang mampu mengikat butir-butir primer menjadi agregat mikro. 

"Organic binding agent" ini sangat penting artinya dalam stabilisasi agregat 

mikro. Kemudian agregat mikro melalui proses "mechanical binding action" oleh 

hifa eksternal akan membentuk agregat makro yang mantap. Wright dan 

Uphadhyaya (1998) mengatakan bahwa FMA   mengasilkan senyawa glycoprotein 

glomalin yang sangat berkorelasi dengan peningkatan kemantapan agregat. 

Konsentrasi glomalin lebih tinggi ditemukan pada tanah-tanah yang tidak diolah 

dibandingkan dengan yang diolah. Glomalin dihasilkan dari sekresi hifa eksternal 

bersama enzim-enzim dan senyawa polisakarida lainnya. Pengolahan tanah 

menyebabkan rusaknya jaringan hifa sehingga sekresi yang dihasilkan sangat 

sedikit. 

Pembentukan struktur yang mantap sangat penting artinya terutama 

pada tanah dengan tekstur berliat atau berpasir. Thomas et al (1993) menyatakan 

bahwa FMA   pada tanaman bawang di tanah bertekstur lempung liat berpasir 

secara nyata menyebabkan agregat tanah menjadi lebih baik, lebih berpori dan 

memiliki permeabilitas yang tinggi, namun tetap memiliki kemampuan 

memegang air yang cukup untuk menjaga kelembaban tanah.. Struktur tanah 



 29

yang baik akan meningkatkan aerasi dan laju infiltrasi serta mengurangi erosi 

tanah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Dengan 

demikian mereka beranggapan bahwa cendawan mikoriza bukan hanya simbion 

bagi tanaman, tapi juga bagi tanah. 

Serapan Air dan Hara. Jaringan hifa ekternal dari mikoriza akan 

memperluas bidang serapan air dan hara. Disamping itu ukuran hifa yang lebih 

halus dari bulu-bulu akar memungkinkan hifa bisa menyusup ke pori-pori tanah 

yang paling kecil (mikro) sehingga hifa bisa menyerap air pada kondisi kadar air 

tanah yang sangat rendah (Killham, 1994). Serapan air yang lebih besar oleh 

tanaman bermikoriza, juga membawa unsur hara yang mudah larut dan terbawa 

oleh aliran masa seperti N, K dan S. sehingga serapan unsur tersebut juga makin 

meningkat. Disamping serapan hara melalui aliran masa, serapan P yang tinggi 

juga disebabkan karena hifa cendawan juga mengeluarkan enzim phosphatase 

yang mampu melepaskan P dari ikatan-ikatan spesifik, sehingga tersedia bagi 

tanaman.  

Mikoriza juga diketahui berinteraksi sinergis dengan bakteri pelarut fosfat atau 

bakteri pengikat N. Inokulasi bakteri pelarut fosfat (PSB) dan mikoriza dapat 

meningkatkan serapan P oleh tanaman tomat (Kim et al,1998) dan pada tanaman 

gandum (Singh dan Kapoor, 1999). Adanya interaksi sinergis antara FMA  dan 

bakteri penambat N2 dilaporkan oleh Azcon dan Al-Atrash (1997) bahwa 

pembentukan bintil akar meningkat bila tanaman alfalfa diinokulasi dengan 

Glomus moseae. Sebaliknya kolonisasi oleh jamur mikoriza meningkat bila 

tanaman kedelai juga diinokulasi dengan bakteri penambat N, B. japonicum. 

Proteksi Dari Patogen dan Unsur Toksik. Mikoriza dapat meningkatkan 

pertumbuhan tanaman melalui perlindungan tanaman dari patogen akar dan 

unsur toksik. Imas et al (1993) menyatakan bahwa struktur mikoriza dapat 
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berfungsi sebagai pelindung biologi bagi terjadinya patogen akar. Mekanisme 

perlindungan dapat diterangkan sebagai berikut : 

1. Adanya selaput hifa (mantel) dapat berfungsi sebagai barier masuknya 

patogen.  

2. Mikoriza menggunakan hampir semua kelebihan karbohidrat dan eksudat 

lainnya, sehingga tercipta lingkungan yang tidak cocok untuk patogen.  

3. Cendawan mikoriza dapat mengeluarkan antibiotik yang dapat 

mematikan patogen.  

4. Akar tanaman yang sudah diinfeksi cendawan mikoriza, tidak dapat 

diinfeksi oleh cendawan patogen yang menunjukkan adanya kompetisi. 

Namun demikian tidak selamanya mikoriza memberikan pengaruh yang 

menguntungkan dari segi patogen. Pada tanaman tertentu, adanya mikoriza 

menarik perhatian zoospora Phytopthora, sehingga tanaman menjadi lebih peka 

terhadap penyakit busuk akar. 

Mikoriza juga dapat melindungi tanaman dari ekses unsur tertentu yang 

bersifat racun seperti logam berat (Killham, 1994). Mekanisme perlindungan 

terhadap logam berat dan unsur beracun yang diberikan mikoriza dapat melalui 

efek filtrasi, menonaktifkan secara kimiawi atau penimbunan unsur tersebut 

dalam hifa cendawan. Khan (1993) menyatakan bahwa FMA  dapat terjadi secara 

alami pada tanaman pioneer di lahan buangan limbah industri, tailing tambang 

batubara, atau lahan terpolusi lainnya. Inokulasi dengan inokulan yang cocok 

dapat mempercepat usaha penghijauan kembali tanah tercemar unsur toksik.  

2.4 Peranan Mikoriza Pada Perbaikan Lahan Kritis 

2.4.1 Lahan Alang-Alang 
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Padang alang-alang tersebar luas di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan 

pulau besar lainnya. Lahan alang-alang pada umumnya adalah tanah mineral 

masam, miskin hara dan bahan organik, kejenuhan Al tinggi. Disamping itu 

padang alang-alang juga memiliki sifat fisik yang kurang baik sehingga kurang 

menguntungkan kalau diusahakan untuk lahan pertanian. Alang-alang dikenal 

sebagai tanaman yang sangat toleran terhadap kondisi yang sangat ekstrim. 

Diketahui bahwa alang-alang berasosiasi dengan berbagai cendawan mikoriza 

arbuscular seperti Glomus sp., Acaulospora dan Gigaspora (Widada dan Kabirun 

,1997). Kemasaman dan Al-dd tinggi bukan merupakan faktor pembatas bagi 

cendawan mikoriza tersebut, tapi merupakan masalah besar bagi 

tanaman/tumbuhan. Dengan demikian cendawan mikoriza ini dapat 

dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pangan. Kabirun dan Widada 

(1994) menunjukkan bahwa inokulasi FMA  mampu meningkatkan 

pertumbuhan, serapan hara dan hasil kedelai pada tanah Podsolik dan Latosol. 

Pada tanah Podsolik serapan hara meningkat dari 0,18 mgP/tan menjadi 2,15 mg 

P/tan., sedangkan hasil kedelai meningkat dari 0,02 g biji/tan. menjadi 5,13 g biji 

/tan. Pada tanah Latosol serapan hara meningkat dari 0,13 mg P/tan. menjadi 

2,66 mg P/tan, dan hasil kedelai meningkat dari 2,84 g biji/tan menjadi 5,98 g 

biji/tan. Penelitian pemupukan tanaman padi menggunakan perunut 32P pada 

Ultisols menunjukkan bahwa serapan hara total maupun yang berasal dari pupuk 

meningkat nyata pada tanaman yang diinokulasikan dengan FMA   (Ali et al, 

1997). 

Disamping untuk tanaman pangan, penghutanan kembali lahan alang-

alang juga sangat diperlukan untuk memperbaiki kondisi hidrologi di wilayah 

tersebut dan daerah hilirnya. Kegagalan program reboisasi yang dilakukan di 
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lahan alang-alang dapat diatasi dengan menginokulasikan mikoriza pada bibit 

tanaman penghijauan. Bibit yang sudah bermikoriza akan mampu bertahan dari 

kondisi yang ekstrim dan berkompetisi dengan alang-alang. Penelitian Ba et al 

(1999) yang dilakukan pada tanah kahat hara menunjukkan bahwa inokulasi 

ektomikoriza pada bibit tanaman Afzelia africana dapat meningkatkan 

pertumbuhan bibit dan serapan hara oleh tanaman hutan tersebut (Tabel 1 ). 

Pentingnya mikoriza didukung oleh penemuan bahwa tanaman asli yang berhasil 

hidup dan berkembang 81% adalah bermikoriza. 

Pada lahan alang-alang yang sistem hidrologinya telah rusak, persediaan 

air bawah tanah menjadi masalah utama karena tanahnya padat, infiltrasi air 

hujan rendah, sehingga walaupun curah hujan tinggi tapi cadangan air bawah 

permukaan tetap sangat terbatas. Pengalaman menunjukkan bahwa kondisi ini 

merupakan salah satu sebab kegagalan program transmigrasi lahan kering. 

Petani transmigran kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan tanaman 

(khususnya tanaman pangan) sering gagal panen karena stres air.  

Tanaman yang bermikoriza terbukti mampu bertahan pada kondisi stres 

air yang hebat. Hal ini disebabkan karena jaringan hifa eksternal akan 

memperluas permukaan serapan air dan mampu menyusup ke pori kapiler 

sehingga serapan air untuk kebutuhan tanaman inang meningkat. Morte et al 

(2000) menunjukkan bahwa tanaman Helianthenum almeriens yang diinokulasi 

dengan Terfesia claveryi mampu berkembang menyamai tanaman pada kadar air 

normal yang ditandai berat kering tanaman, net fotosintesis, serta serapan hara 

NPK (Tabel 2).  

Tabel 1. Perubahan konsentrasi N, P, K daun , tinggi tanaman dan berat kering 
total tanaman A. africana sebagai respon atas kolonisasi ECM ( Ba et al, 1999). 
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  N P K Tinggi 
(cm) 

TDW 
(g) 

A. africana Nazinga           

Scleroderma dictyosporum IR.109 1,96 d 0,11 bc 1,41 c-e 41,97 b 7,81 ab 

Scleroderma sp.1 IR.406 2,33 ab 0,09 c 2,12 a 44,96ab 7,73 ab 

Scleroderma sp.2 IR.408 1,94 d 0,14 a 1,66 bc 47,78ab 9,00 a 

Fungal isolat ORS.XM002 1,85 d 0,10 bc 1,45 cd 42,75 b 9,10 a 

Control 2,02 cd 0,10 bc 1,02 e 38,98 b 6,15 b 

A. africana Diatock           

Scleroderma dictyosporum IR.109 2,03 cd 0,13 ab 1,55 c 46,85ab 6,34 b 

Scleroderma sp.1 IR.406 2,28 a-c 0,10 bc 2,05 ab 47,80ab 6,95 ab 

Scleroderma sp.2 IR.408 2,54 a-c 0,11 bc 2,11 a 52,40 a 7,03 ab 

Fungal isolat ORS.XM002 2,08 b-
d 

0,12 a-
c 

1,80 a-c 52,78 a 8,18 ab 

Control 1,90 d 0,10 bc 1,13 de 52,60 a 6,33 b 

Keterangan : TDW = total dry weight 

Penelitian lain menunjukkan bahwa tanaman narra (Pterocarpus indicus) 

(Castillo dan Cruz, 1996) dan pepaya (Cruz et al, 2000) bermikoriza memiliki 

ketahanan yang lebih besar terhadap kekeringan dibandingkan tanaman tanpa 

mikoriza yang ditandai dengan kandungan air dalam jaringan dan transpirasi 

yang lebih besar, meningkatnya tekanan osmotik, terhidar dari plasmolisis, 

meningkatnya kandungan pati dan kandungan proline (total dan daun) yang 

lebih rendah selama stress air (Tabel 3) 

Tabel 2. Potensial air, net fotosintesis dan kadar hara pada tanaman H. 
almeriense yang dinokulasi dengan T. claveryi dibawah kondisi normal dan stres 
air. ( Morte et al, 2000). 
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Kadar hara tanaman (%) Tanaman Perlakuan Potensial 
air 
(Mpa) 

Net 
Foto 
sintesis* N P K Na 

Kontrol - 1,22 c 8,51 b 1,03 a 0,13 a 0,67 a 0,07 a Cukup air 

T. claveryi - 1,04 d 13,1 c 1,09 a 0,14 a 0,83 b 0,04 a 

Kontrol - 1,94 a 4,79 a 0,99 a 0,15 a 0,71 a 0,05 a Stres air 

T. claveryi - 1,44 b 9,01 b 1,32 b 0,18 b 0,92 b 0,06 a 

Tabel 3. Hasil biomass tanaman pepaya yang diinokulasi Gigaspora margarita 
(AM) dan tanpa inokulasi (Non AM) dibawah kondisi irrigasi dan stress air (Cruz 
et al, 2000) 

Hasil Biomass Pepaya (gram) Perlakuan 

Irrigated Water Stress 

  RFW TFW RFW TFW 

Non AM 55,2 99,4 44,0 75,8 

AM 85,9 141,1 66,4 119,6 

Keterangan : RFW = root fresh weight TFW = Total fresh weight. 

 

2.4.2  Lahan Salin  

Tanah yang memiliki salinitas banyak ditemukan di daerah yang beriklim 

kering dimana curah hujan jauh lebih rendah dari laju evapotranspirasi sehingga 

terjadi akumulasi garam mudah larut di dekat permukaan tanah. Salinitas tinggi 

juga dapat ditemukan di daerah-daerah pantai dimana air pasang laut secara 

periodik akan menggenangi lahan tersebut. Di daerah tertentu dimana air tawar 

susah didapat, kadang-kadang terpaksa menggunakan air bersalinitas tinggi 

sebagai air irigasi. Dalam kondisi salinitas tinggi, jarang ada tanaman yang dapat 

tumbuh dengan baik, karena keracunan NaCl atau potensial osmotik yang rendah 
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dalam sel dibandingkan dengan larutan tanah. Dengan demikian maka perlu 

dicari tanaman yang toleran terhadap salinitas atau memodifikasi lingkungan 

sehingga tanaman mampu bertahan dibawah kondisi demikian. 

FMA   seperti Glomus spp mampu hidup dan berkembang dibawah 

kondisi salinitas yang tinggi dan menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap 

penurunan kehilangan hasil karena salinitas (Lozano et al, 2000). Mekanisme 

perlindungannya belum diketahui dengan pasti, tapi diduga disebabkan karena 

meningkatnya serapan hara immobil seperti P, Zn dan Cu (Al-Kariki, 2000). 

Lebih lanjut Al-Kariki (2000) mendapatkan bahwa tanaman tomat yang 

diinokulasi dengan mikoriza pertumbuhannya lebih baik dibanding dengan tanpa 

mikoriza. Konsentrasi P dan K rata-rata lebih tinggi sedangkan konsentrasi Na 

rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan tanaman tanpa mikoriza (Tabel 4). 

Hal ini berarti bahwa FMA   dapat sebagai filter bagi unsur hara tertentu yang 

tidak dikehendaki oleh tanaman. Peneliti lain, Lozano et al (2000) 

membandingkan efektivitas Glomus deserticola dengan Glomus sp lainnya yang 

merupakan cendawan autochthonous lahan salin. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa Glomus deserticola lebih efektif dari Glomus sp. 

Pencemaran lingkungan tanah belakangan ini mendapat perhatian yang 

cukup besar, karena globalisasi perdagangan menerapkan peraturan ekolabel 

yang ketat. Sumber pencemar tanah umumnya adalah logam berat dan senyawa 

aromatik beracun yang dihasilkan melalui kegiatan pertambangan dan industri. 

Senyawa-senyawa ini umumnya bersifat mutagenik dan karsinogenik yang sangat 

berbahaya bagi kesehatan (Joner dan Leyval, 2001). Bioremidiasi tanah tercemar 

logam berat sudah banyak dilakukan dengan menggunakan bakteri pereduksi 

logam berat sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman. Hasil-hasil penelitian 

menunjukkan bahwa cendawan memiliki kontribusi yang lebih besar dari bakteri, 
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dan kontribusinya makin meningkat dengan meningkatnya kadar logam berat ( 

Fleibach, et al, 1994).  

Tabel 4. Pengaruh inokulasi AMF terhadap berat kering tanaman dan serapan 
hara tanaman tomat yang ditanam pada tingkat salinitas yang berbeda. ( Al-
Karaki, 2000) 

Konsentrasi unsur 
(mmol/kg) 

Tingkat 
salinitas 

Status 
AMF 

Hasil bahan kering 
( g/tanaman) 

P Na K 

Non AMF 1,62 0,20 44 169 1080 1,4 

AMF 2,33 0,28 63 123 1137 

Non AMF 1,05 0,10 40 1155 710 4,7 

AMF 1,57 0,18 60 773 909 

Non AMF 0,44 0,08 39 1739 624 7,4 

AMF 0,60 0,09 43 1229 654 

Simpangan baku 0,48 0,08 5 352 343 

 

 

Bioremediasi Tanah Tercemar 

Cendawan ektomikoriza dapat meningkatkan toleransi tanaman terhadap 

logam beracun dengan melalui akumulasi logam-logam dalam hifa ekstramatrik 

dan "extrahyphae slime" ( Galli et al, 1994 dan Tam, 1995 dalam Aggangan et al, 

1997) sehingga mengurangi serapannya ke dalam tanaman inang. Namun 

demikian tidak semua mikoriza dapat meningkatkan toleransi tanaman inang 

terhadap logam beracun, karena masing-masing mikoriza memiliki pengaruh 

yang berbeda. Pemanfaatan cendawan mikoriza dalam bioremidiasi tanah 
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tercemar, disamping dengan akumulasi bahan tersebut dalam hifa, juga dapat 

melalui mekanisme pengkomplekan logam tersebut oleh sekresi hifa ekternal.  

Polusi logam berat pada ekosistem hutan sangat berpengaruh terhadap 

kesehatan tanaman hutan khususnya perkembangan dan pertumbuhan bibit 

tanaman hutan (Khan, 1993). Hal semacam ini sangat sering terjadi disekitar 

areal pertambangan (tailing dan sekitarnya). Kontaminasi tanah dengan logam 

berat akan meningkatkan kematian bibit dan menggagalkan prgram reboisasi. 

Penelitian Aggangan et al (1997) pada tegakan Eucalyptus menunjukkan bahwa 

Ni lebih berbahaya dari Cr. Gejala keracunan Ni tampak pada konsentrasi 80 

umol/l pada tanah yang tidak dinokulasi dengan mikoriza sedangkan tanah yang 

diinokulasi dengan Pisolithus sp., gejala keracunan terjadi pada konsentrasi 160 

umol/l. Isolat Pisolithus yang diambil dari residu pertambangan Ni jauh lebih 

tahan terhadap kadar Ni yang tinggi dibandingkan dengan Pisolithus yang 

diambil dari tegakan eucaliptus yang tidak tercemar logam berat. 

Upaya bioremediasi lahan basah yang tercemar oleh limbah industri 

(polutan organik, sedimen pH tinggi atau rendah pada jalur aliran maupun kolam 

pengendapan) juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan tanaman semi 

akuatik seperti Phragmites australis. Oliveira et al (2001) menunjukkan bahwa P. 

australis dapat berasosiasi dengan cendawan mikoriza melalui pengeringan 

secara gradual dalam jangka waktu yang pendek. Hal ini dapat dijadikan strategi 

pengelolaan lahan terpolusi (phytostabilisation) dengan meningkatkan laju 

perkembangan spesies mikotropik. 

Penelitian Joner dan Leyval (2001) menunjukkan bahwa perlakuan 

mikoriza pada tanah yang tercemar oleh polysiklik aromatic hydrocarbon (PAH) 

dari limbah industri berpengaruh terhadap pertumbuhan clover, tapi tidak 

terhadap pertumbuhan reygrass. Dengan mikoriza laju penurunan hasil clover 
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karena PAH dapat ditekan. Tapi bila penambahan mikoriza dibarengi dengan 

penambahan surfaktan, zat yang melarutkan PAH, maka laju penurunan hasil 

clover meningkat. Tanaman yang tumbuh pada limbah pertambangan batubara 

diteliti Rani et al (1991) menunjukkan bahwa dari 18 spesies tanaman setempat 

yang diteliti, 12 diantaranya bermikoriza. Tanaman yang berkembang dengan 

baik di lahan limbah batubara tersebut, ditemukan adanya "oil droplets" dalam 

vesikel akar mikoriza. Hal ini menunjukkan bahwa ada mekanisme filtrasi, 

sehingga bahan beracun tersebut tidak sampai diserap oleh tanaman. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  PROSEDUR PENYARINGAN SPORA FMA  DAN  
PENGHITUNGAN POPULASI   

 
 
3.1 Cara Menyaring Spora FMA  

 Metode ekstraksi dan penghitungan spora FMA  dilakukan dengan 

metode penyaringan basah. Metode ini pertama kali digunakan oleh Gadermann 

(1955) untuk menyaring spora dari tanah lembab. Dalam metode ini 250 g tanah 

dimasukkan ke dalam 1 liter air, diaduk dan dibiarkan mengendap selama 
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beberapa waktu. Kemudian dituangkan ke dalam saringan burukuran 1 mm dan 

250 µm. Spora yang diamati akan tertinggal pada saringan kedua. Metode ini 

mengalami modifikasi yaitu dengan menambahkan 40 ml ke dalam beaker glass 

yang berisi 10 g tanah sampel, diaduk dengan kuat dan dibiarkan mengendap 

selama beberapa detik. Suspensi dituangkan ke dalam saringan bertingkat yang 

berlubang paling kecil 105  µm. Bahan-bahan yang tertinggal pada saringan 105 

µm dipindahkan ke kertas saring dengan bantuan botol penyemprot berisi air. 

Setelah semua dipindahkan ke kertas saring, spora diamati dan dihitung di 

bawah mikroskop dengan pembesaran 10-40 kali baik ketika kertas saring masih 

basah maupun setelah kertas saring mengering. 

 Modifikasi lain dari metode penyaringan basah ini adalah dengan 

menuangkan seluruh suspensi larutan tanah tanpa membiarkan mengendap 

lebih dahulu ke  dalam saringan bertingkat dengan ukuran 100 µm, 105 µm, 44 

µm. Bahan  yang tertinggal pada saringan 105 µm dan 44 µm masing-masing 

dipindahkan ke kertas saring dengan bantuan botol penyemprot berisi air, 

kemudian spora diamati dan dihitung dibawah mikroskop.  

 

 

3.2 Penghitungan Populasi Mikoriza 
 

Salah satu cara untuk menghitung populasi mikoriza adalah 

menggunakan metode Clearing and Staining (Kormanik dan Mc.Graw, 1982), 

dilanjutkan dengan penghitungan persentase infeksi mikoriza: 

 Clearing (Penjernihan)  

Mencuci perakaran(misalnya akar jagung) sampai bersih secara perlahan, 

kemudian memotong-motongnya sepanjang sekitar 2 cm .Memasukkan potongan 

akar dalam KOH 10% lalu didihkan selama 10 menit Cuci akar dalam KOH 10% 
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dingin Rendam dengan HCl 1% selama 1 menit Staining (Pengecatan) Merendam 

potonga akar yang telah melalu tahap I dalam lactofenol trypan blue 0,05% 

selama 1-2 hari. Meletakan akar yang telah dicat pada gelas preparat Mengamati 

dengan menggunakan mikroskop binokular.  

Persentase infeksi mikoriza dihitung berdasarkan metode Giovannetti dan 

Mosse (1980) cit. Haryuni (2001):  

 % infeksi = %100
inf

x
diamatiyangakarPanjang

eksiterakarPanjang
  

Metode penghitungan yang sering dipakai adalah Metode Persimpangan 

Garis (The Gridline Intersection Method). 

 Metode ini dapat digunakan untuk penghitungan jamur FMA  maupun 

ektomikoriza, dengan urutan cara kerja (Brundrett et al., 1996): Menata secara 

acak akar yang telah mengalami penjernihan dan pengecatan ke dalam petridish 

bergaris. Petridish yang digunakan dapat yang berbentuk bulat maupun persegi. 

Namun akan lebih efektif jika menggunakan petridish berbentuk persegi, 

Melakukan pengamatan menggunakan mikroskop desekting. 

Penghitungan dilakukan dengan cara menghitung banyaknya bagian akar 

yang bermikoriza dan yang tidak pada tiap-tiap garis horisontal maupun vertikal 

dari garis-garis pada petridish, Proporsi mikoriza adalah jumlah total bagian 

mikoriza dibagi jumlah total akar yang diamati, dikalikan 100%. Metode ini 

merupakan modifikasi dari metode Giovannetti dan Mosse (1980). Perbedaan 

pengamatan penghitungan yang pokok antara jamur FMA  dengan ektomikoriza 

adalah pada penampakan hasil pengecatannya. Pada perakaran yang 

mengandung jamur FMA  akan tampak adanya vesikula, arbuskula, maupun hifa 

internal di dalam jaringan akar, sedang mengandung jamur ektomikoriza yang 

nampak adalah adanya selubung maupun jaring net. Cara penghitungan yang 
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lain dapat dengan metode Pengamatan Kerapatan Jamur Mikoriza (Haryuni, 

2001): Pertama-tama dilakukan ekstraksi tanah sebanyak 100 gr. Hasil ekstraksi 

diamati di bawah mikroskop desekting. Jumlah FMA  dihitung dengan hand tally 

counter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  PRODUKSI INOKULUM AMF 

 

4.1  PENDAHULUAN 

 Karakteristik  biologis yang utama dari AMF adalah obligat bitrophic. 

Artinya setiap tahap  siklus hidupnya memerlukan asosiasi dengan tanaman 

hidup. Seperti halnya sebagian besar filamentous jamur lainnya,  propagasi AMF 

dapat terjadi salah satunya oleh diferensiasi spora dan diferensiasi 

perkecambahan oleh budding interkalar atau apikal pada hifa. Identifiksi Spesies 
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AMF berdasarkan karakter spora, arsitektur dari dinding spora, morfologi hifa. 

Bagaimanapun teknologi baru digunakan untuk mengetes varietas dari strains 

AMF dan spesiesnya. Reproduksi seksual masih belum diamati untuk simbiosis 

jamur ini; karenanya jamur ini dipertimbangkan masih bereproduksi secara 

aseksual.  

 Filamen jamur tumbuh melalui partikel tanah dan kemudian kontak 

dengan akar tanaman muda, benang jamur menyusup melalui permukaan akar, 

dan kemudian tumbuh diantara dan di dalam sel cortical (Gambar e, f, dan g).  

Dispersal secara luas dari  jaringan jamur melalui filamennya memberikan akar 

tanaman mikroza dapat mengakses sejumlah besar volume tanaah daripada 

sistem akarnya sendiri (Gambar d). Keberadaan jaringan mikoriza dalam akar 

dan tanah diperlukan untuk pertukaran simbiosis yang menguntungkan diantara 

jamur dan tanaman. 

 

(i) Pot – Culture Propagation.  Tidak seperti halnya jamur saprofitik, 

produksi dalam skala besar dari AMF inokulum, meningat staus simbiotiknya 

yang obligat, memerlukan kontrol dan optimisasi baik pada pertumbuhan inang 

dan perkembangan jamur.  Ukuran mikroskopis dari AMF, bersama dengan 

proses identifikasi kompleks juga berkontribusi pada kesukaran propagasi 

inokulum.  Tahapannya meliputi  : 

Isolasi dari strain kultur murni AMF . Strains kultur murni dapat 

diperoleh dari spora yang berkecambah dan kolonisasi akar pada tanaman inang. 

Strains AMF dapat juga dikembangkan dari segmen kolonisasi akar yang diisolasi 

langsung dari tanaman yang ada di lapangan. Masalah yang ditemukan pada 

AMF  adalah spora dapat dengan mudah menjadi dormansi dan angka 
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perkecambahan menurun secara drastis. Perlakuan temperatur dingin dapat 

digunakan untuk memecahkan dormansi. 

Memilih tanaman inang.  Kriteria yang sangat penting diperlukan dalam 

memilih tanaman inang yang berpotensi untuk bersimbiosis dengan mikoriza 

(diantaranya kapasitasnya dalam berkoloni dengan strains AMF dan  

meningkatkan pertumbuhannya dan sporulasi nya), toleran untuk tumbuh 

dibawah kondisi chamber dan greenhouse dan sistem perakaran intensif dibuat 

dari solid tetapi juga akar  yang non lignifikasi  (non-lignified root).  

 
     Kondisi pertumbuhan yang optimum.  Pasteurisais, penguapan atau 

iradiasi substrat pertumbuhan diperlukan untuk menghindari kontaminasi kultur  

yang dapat berpengaruh  pada kualitas inokulum. Substrat dengan aerasi baik 

direkomendasikan, seperti tekstur tanah berpasir yang kasar dicampur dengan 

vermiculite atau perlite atau Turface. Nutrisi mineral yang tidak mencukupi akan 

berpengaruh pada perkembangan jamur. Taraf P optimum yang bervariasi 

dengan tanaman inang dan kultivasi strains jamur dan kelebihan ketersediaan P 

dapat menghambat propagasi AMF. Kalium, nitrogen, magnesium dan rasio 

mikro elemen lainnya dapat berpenagruh pada perkembanagan inokulum, 

terutama ketika  substrat pertumbuhan lamban digunakan dan pemupukan 

tanaman dilakukan secara buatan. Faktor edafik lainnya seperti pH, temperatur 

tanah intensitas cahaya, kelembaban relatif dan aerasi lingkungan juga harus 

dikontrol untuk mengoptimalkan propagasi AMF. 



 44

 

Propagation cycle of AMF. a. Spores of (i) Gigaspora, (ii) Glomus, (iii) 
Entrophospora, and (iv) Acaulospora; b. germinating spore; c. hyphal network 
and spores; d. hypha and spores around root; e. hyphal penetration inside root; 

f. intracellular arbuscules; g. intraradical vesicles; h. colonized plant. 
 

 (ii) Propagasi secara In Vitro dengan kultur organ akar. Kultur Organ 

akar berisi penghilangan akar yang berkembang biak di bawah kondisi axenic 

pada media hara sintetik (gambar 2d) yang berisi suplemen dengan vitamin, 

mineral, dan karbohidrat.  Kultur selanjutnya dari kultur akar yang vigor melalui 

transformasi akar oleh bakteri Agrobacterium rhizogenesi Conn. Beberapa 

spesies dans trains telah berhasil dipropagasi secara in vitro dengan media 

pertumbuhan sintetik dan kondisi  pertumbuhan  yang bervariasi, dan dicobakan 

dengan  pembagian solid dan liquid vessel. Spesifik strains tunggal tersedia dapat 

digunakan secara langsung sebagai strating bahan untuk skala besar produksi 

inokulum. Satu petridish cukup untuk mengembangbiakan seribu spora dan  

bermeter-meter hifa dalam 4 bulan. 
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In vitro propagation. a. Isolated spores; b. germinating colonized root segment; 
c. carrot root in culture; d. AMF root-organ culture; e. closer view of an AMF 

root-organ culture. 
 
 
 

4.2  PRODUKSI INOKULUM SECARA KOMERSIAL 

(1) Generasi pertama dalam inokulum komersial berlangsung sekitar tahun 

1980-an. Metodologi dasar sejak itu digunakan untuk propagasi inokulum 

secara in vivo telah  dikembangkan secra brekesinambungan. Kultivasi 

dalam pot  lebih disukai dalam teknik propagasi, dimana cara ini sesuai 

dan relatif ekonomis untuk memproduksi inokulum dalam skala besar. 

Umumnya propagul jamur mikoriza seperti kolonisasi akar, spora, dan 

hifa dicampurkan dengan substrat pertumbuhan, dan pot yang berisi 

benih dan diinkubasikan di bawah kondisi yang terkontrol.  Propagasi 

secara in vitro pada kultur  akar-organ tidak mengubah secara drastis 

prosedur tradisional tetapi akan memfasilitasi pengontrolan kualitas dari 

strains murni dan memperbaiki suplai dari sejumlah beasr spora sebagai 

starting inokulum.  
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(2)  Inokulum utama (mother inoculum) untuk produksi skala besar. Semen 

kolonisasi akar (0.08 to 0.16 inches long) berisi hifa dan atau vesikel 

dan spora jamur bisa digunakan sebagai starting propagul jamur 

untuk memproduksi mother inoculum. Koleksi penelitian dapat 

menyediakan seperti bahan jamur propagasi  dari in vivo maupun in vitro. 

Sejak teknologi kultur akar-organ telah tersedia, propagul jamur dapat 

diekstrak dari kultur  in vitro yang tumbuh dalam skala besar yang 

ditumbuhkan pada media solid atau semi-liquid. 

(3) Establishment of cultures (Pembuatan kultur). Keberadaan kultur 

mikoriza dibuat dalam beberapa cara.  

- Mother inokulum ditambahakan secara langsung dalam trays atau pot 

dalam jumlah besar 

- Mother inokulum diinkorporasikan pada transplantasi benih pada umur 

plantlel 4 sampai 6 minggu 

- Mother inokulum ditambahkan pada transplantasi planlet mikro propagasi. 

- Kolonisasi benih diproduksi di dalam greenhouse dan dipendahkan ke 

lapangan 
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In vivo propagation. a. Seeding mycorrhizal substrates; b. mycorrhizal seedling 
production; c. growth chamber inoculum propagation; d. root growth and 

colonization; e. colonized seedlings; f. field inoculum propagation. 
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V.  KESIMPULAN 

Lahan kritis yang ditandai rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas 

dan kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus hidrologi, 

perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar lahan dapat kembali 

berfungsi sebagai suatu ekosistem yang baik atau menghasilkan sesuatu yang 

bersifat ekonomis bagi manusia.  

Mikoriza, suatu bentuk asosiasi mutualistis antara cendawan dengan akar 

tumbuhan tingkat tinggi, memiliki spektrum yang sangat luas baik dari segi 

tanaman inang, jenis cendawan, mekanisme asosiasi, efektivitas, mikrohabitat 

maupun penyebarannya. 

Pertumbuhan tanaman meningkat dengan adanya mikoriza karena 

meningkatnya serapan hara, ketahanan terhadap kekeringan, produksi hormon 

pertumbuhan dan zat pengatur tumbuh, perlindungan dari patogen akar dan 

unsur toksik. Sedangkan cendawan mendapat manfaat dari suplai hasil fotosintat 

dan tempat berkembang. 

Konversi hutan alam menjadi lahan pertanian, perkebunan atau hutan 

tanaman industri akan merubah keragaman jenis dan umur spesies tanaman , 

bahan organik tanah serta siklus hara dan air. Kondisi ini akan merubah 

keragaman spesies dan jumlah propagul cendawan mikoriza. 

Lahan alang-alang dapat ditingkatkan produktivitasnya untuk tanaman 

pangan, perkebunan, hutan tanaman industri maupun penghiajuan dengan 

memanfaatkan bibit tanaman yang telah bermikoriza agar dapat bertahan dalam 

kondisi miskin hara, kekeringan, serta persaingan dengan tumbuhan alang-alang. 

Tanaman pada lahan salin dapat bertahan pada kondisi salinitas tinggi 

bila berasosiasi dengan cendawan mikoriza, karena dalam kondisi salinitas tinggi 

hifa eksternal cendawan masih mampu mensuplai air dan unsur hara untuk 
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tanaman inang, sehingga mencegahnya dari proses plasmolisis akibat proses 

osmotik. 

Usaha bioremidiasi tanah tercemar logam berat , limbah industri atau 

tailing pertambangan dapat dipercepat dengan tanaman bermikoriza, karena 

cendawan mikoriza dapat melindungi tanaman inang dari serapan unsur beracun 

tersebut melalui efek filtrasi, kompleksasi dan akumulasi. 

Inokulum cendawan mikoriza yang berasal dari ekosistem lahan tercemar 

logam berat lebih efektif menanggulangi lahan-lahan tercemar logam berat jika 

dibandingkan dengan isolat cendawan yang sama yang berasal dari ekosistem 

yang tidak tercemar.  
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