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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Lada

2.1.1 Taksonomi

Dalam sistem taksonomi tanaman lada diklasifikasikan sebagai berikut (Anonim B,

2014):

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Ordo : Piperales

Famili : Piperaceae

Genus : Piper

Spesies : P. nigrum

Nama binomial : Piper nigrum L.
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2.1.2 Morfologi

2.1.2.1 Akar

Secara umum tanaman lada (Piper nigrum L.) mempunyai dua jenis akar yaitu akar

yang terdapat di atas permukaan tanah dan akar yang terdapat di bawah permukaan

tanah.  Akar yang ada di atas tanah disebut juga akar lekat atau akar panjat.  Akar ini

memiliki fungsi utama untuk melekat atau berpegangan pada tajar atau tiang

panjatnya sehingga tanaman dapat menempel dengan baik dan tidak mudah patah.

Akar lekat tumbuh pada buku-buku batang orthotrop, akar lekat ada yang bercabang

dan ada yang tidak, dengan panjang rata-rata antara 2,5 - 3,5 cm.  Akar lekat

jumlahnya sangat banyak karena pada setiap ruas buku saja dapat tumbuh 10 - 25

helai akar lekat (Sarpian, 2003).

Akar yang terdapat di dalam tanah tumbuh pada buku batang lada yang berada di

dalam tanah.   Akar tanah dibedakan menjadi tiga macam, yaitu akar utama, akar

cabang dan akar rambut.  Akar utama tumbuh pada pangkal batang yang berada

didalam tanah, dari satu buku batang dapat tumbuh 10 - 20 helai akar utama.  Akar

utama memiliki panjang 1,5 - 2 m, dengan bentuk yang berlekuk-lekuk.  Akar cabang

atau disebut juga cabang akar utama merupakan akar yang tumbuh dari akar utama.

Akar cabang berukuran antara 5 - 10 cm, berbentuk bulat panjang dan berlekuk-

lekuk.  Akar rambut adalah akar yang tumbuh dari akar utama dan akar cabang,

dengan panjang berkisar antara 1,5 - 2 cm.  Akar ini berfungsi untuk menyerap zat-

zat makanan dari dalam tanah (Sarpian, 2003).
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2.1.2.2 Batang

Stolon atau batang primer merupakan batang pokok atau batang induk yang tumbuh

memanjat pada batang-batang lain dan tempat cabang-cabang ortothrop serta

plagiotrop tumbuh.  Batang primer berbentuk agak pipih, setelah berdiameter 4 - 6 cm

batang berbenjol-benjol, berwarna abu-abu tua, beruas-ruas dan lekas berkayu serta

berakar lekat, sedangkan pada kuncupnya membengkok.  Setiap ruas panjangnya bisa

mencapai 7 - 12 cm dan pada bukunya tumbuh sehelai daun dan satu kuncup yang

berhadap-hadapan (Sarpian, 2003).

Tanaman lada yang masih muda, yakni yang berumur 8 - 12 bulan akan mencapai

ketinggian 1,5 m dengan ruas yang jumlahnya ± 20 buah.  Setelah itu tanaman

tersebut akan tumbuh cabang-cabang yang disebut cabang primer, sekunder, dan

tersier.  Pada umumnya tunas atau kuncup tidak akan tumbuh pada setiap ruas,

melainkan setelah tumbuh cabang sekunder 3 - 4 ruas lagi, barulah kuncup yang baru

dan seterusnya (Sarpian, 2003).

2.1.2.3 Cabang

Tanaman lada memiliki dua jenis percabangan, yaitu cabang orthotrop dan cabang

plagiatrop.  Cabang orthotrop merupakan cabang yang tumbuh dari ketiak daun dari

buku batang diatas permukaan tanah maupun didalam tanah.  Cabang gantung yang

tumbuh di atas permukaan tanah disebut sulur gantung atau lanak gantung, sedangkan

cabang orthotrop yang tumbuh didalam tanah disebut sulur tanah atau lanak tanah.
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Ciri khusus dari cabang orthotrop yakni dari setiap buku hanya ditumbuhi oleh satu

helai daun, tidak memiliki dahan, hanya memiliki sedikit akar lekat, dan tidak

ditumbuhi bunga.  Cabang orthotrop biasanya tumbuh setelah tanaman berumur 10-

24 bulan (Sarpian, 2003).

2.1.2.4 Daun

Tanaman lada berdaun tunggal dan bertangkai.  Bentuknya bulat telur, tapi meruncing

pada pucuknya.  Daun pada bagian atas berwarna hijau tua mengkilat, sedangkan

daun pada bagian bawah berwarna hijau pucat dan tidak mengkilat.  Panjang tangkai

antara 2-4 cm, panjang daun 12-18 cm dan lebar daun 5-10 cm serta berurat daun 5-9

urat.  Ada perbedaan bentuk antara daun pada bagian atas dengan daun bagian bawah,

daun pada bagian atas lebih panjang, sedangkan daun pada bagian bawah lebih

membulat.  Perbedaan bentuk daun juga terjadi pada cabang, sulur dan cabang

plagiotrop.  Daun pada cabang berbentuk simetris dan berwarna hijau tua, sedangkan

daun pada cabang plagiotrop dan sulur berbentuk asimetris dan berwarna lebih muda

(Sarpian, 2003).

2.1.2.5 Buah

Buah lada berbentuk bulat, berbiji keras dan berkulit buah lunak. Kulit buah yang

masih muda berwarna hijau, sedangkan kulit buah yang sudah tua berwarna kuning

kemerahan (Sarpian, 2003).
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2.1.3 Syarat Tumbuh

2.1.3.1 Iklim

Menurut Aksi Agraris Kanisius (1988), tanaman lada memiliki syarat tumbuh yaitu

curah hujan 2.000 - 3.000 mm/th, cukup sinar matahari (10 jam perhari), suhu udara

20o - 34o C, kelembaban udara 50 - 100% (optimal antara 60 - 80%), serta terlindung

dari terpaan angin yang terlalu kencang.  Tanaman lada tumbuh dengan baik pada

daerah dengan ketinggian mulai dari 0 - 700 m di atas permukaan laut (dpl).

Penyebaran tanaman lada sangat luas berada di wilayah tropika antara 200 LU dan 200

LS, dengan curah hujan dari 1.000 - 3.000 mm per tahun, merata sepanjang tahun dan

mempunyai hari hujan 110 - 170 hari per tahun, musim kemarau hanya 2 - 3 bulan

per tahun.  Kelembaban udara 63 -98% selama musim hujan, dengan suhu maksimum

35o C dan suhu minimum 20o C (Suprapto & Yani, 2008).

2.1.3.2 Media Tanam

Lada dapat tumbuh pada semua jenis tanah, terutama tanah berpasir dan gembur

dengan unsur hara cukup, drainase (air tanah) baik, tingkat kemasaman tanah (pH)

5,0 - 6,5 (Suprapto & Yani, 2008).  Sedangkan menurut Aksi Agraris Kanisius

(1988), syarat tumbuh untuk tanaman lada yaitu tanah subur dan kaya bahan organik,

tidak tergenang atau terlalu kering, pH tanah 5,5 - 7,0.  Warna tanah merah hingga

merah kuning seperti podsolik, lateritik latosol dan ultisol.  Kandungan humus tanah

sedalam 1 - 2,5 m, kemiringan lahan maksimal ± 300.
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2.2 Penyakit Busuk Pangkal Batang (BPB)

2.2.1 Arti Penting

Penyakit ini pertama kali ditemukan di Lampung Selatan tahun 1885 (Zulkarnain,

2014) dan sejak tahun 1928 penyakit ini menjadi penyakit utama pada tanaman lada

di Sumatera (Semangun, 2000). Penyakit BPB yang disebabkan oleh P. capsici

merupakan penyakit yang paling berbahaya karena dapat menyebabkan kematian

tanaman dalam waktu singkat. Secara Nasional, serangan penyakit busuk pangkal

batang dapat menyebabkan kerugian 10 - 15 % per tahun. Ditjenbun melaporkan

penyakit tersebut pada akhir tahun 2007 menyebabkan kehilangan hasil sebesar 19

milyar rupiah dengan luas kerusakan 73.666 ha (Zulkarnain, 2014).

2.2.2 Penyebab

Penyebab penyakit BPBL adalah Phytophthora capsici.  Jamur ini termasuk dalam

divisi Mastigomycota, Sub-divisi Diplomastigomycotina, Kelas Oomycetes, Ordo

Peronosporales, Famili Pytiaceae, dan Genus Phytophthora (Alexopoulus et al.,

1979). Jamur Phytophthora capsici berkembang biak dengan dua cara yaitu secara

aseksual dan seksual.  Secara aseksual membentuk sporangium.  Bentuk sporangium

bervariasi dengan perbandingan panjang dan lebar berkisar antara 1,3 : 1,8.  Pada

keadaan lingkungan yang sesuai, lembab serta suhu berkisar antara 25o C sporangium

yang telah masak dapat langsung berkecambah membentuk tabung kecambah atau

zoospora berflagella yang mampu bergerak.  Lamanya pergerakan zoospora

dipengaruhi oleh suhu air, pada suhu air 20o - 24o C zoospora dapat bergerak selama 9
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jam, sedangkan pada suhu air 28o C dan 32o C masing-masing selama 5 dan 1 jam.

Pada lingkungan yang menguntungkan, akan terjadi perkecambahan setelah tiga

puluh menit zoospora berhenti bergerak.  Sebaliknya jika lingkungan tidak

menguntungkan, maka akan terbentuk struktur istirahat berbentuk kista (Manohara,

1988 dalam Putri, 2010).

Perkembangbiakan secara seksual menghasilkan oospora.  Oospora terbentuk apabila

ada dua jenis tipe jodoh hifa yang serasi.  Oospora berbentuk bulat, berdinding tipis,

tidak berwarna pada waktu muda dan berwarna kuning hingga coklat keemasan

apabila telah masak.  Hasil pengamatan Manohara et al. (1993) dalam Zulkarnain

(2014) secara in vitro menunjukkan bahwa oospora hasil perkawinan dua isolat lada

paling banyak terbentuk pada suhu 20o C dan diinkubasi dalam keadaan gelap.

Oospora tersebut dapat terbentuk dalam jaringan daun dan batang yang diinkubasi

pada kisaran suhu 16o - 28o C, sedangkan pada akar terjadi pada kisaran suhu 16o -

28o C (Wahyuno dan Manohara, 1995). Dua tipe jodoh P. capsici telah dijumpai di

daerah Lampung dan Kalimantan Barat, tetapi bentuk oospora belum pernah dijumpai

(Zulkarnain, 2014).

Phytophthora capsici bersifat heterolalik, untuk menghasilkan oospora diperlukan

adanya dua tipe perjodohan yang serasi. Oospora Phytophthora spp. merupakan

struktur bertahan hidup yang efektif dalam lingkungan yang tidak sesuai (Madden et

al., 1991 dalam Wahyuno & Manohara, 1995).  Menurut Smoth et al. (1958) dalam

Wahyuno & Manohara (1995), adanya ompora pada P. infestans memungkinkan

terjadinya ras-ras baru yang lebih virulen.
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Serangan P. capsici pada tanaman lada banyak terjadi pada musim hujan.  Pada saat

itu keadaan suhu yang rendah dan kelembaban yang tinggi serta adanya nutrisi yang

cukup akan merangsang struktur istirahat jamur patogen untuk berkecambah.  Tetesan

air hujan yang jatuh ke tanah dapat membantu propagul dari tanah berpindah ke daun

yang ada didekatnya sehingga memungkinkan terjadinya infeksi.  Pada serangan

lanjut mengakibatkan terbentuknya sporangium pada permukaan bawah daun dan bila

ada lapisan air memungkinkan terbentuknya zoospora.  Apabila selama hujan disertai

dengan angin maka sporangium atau zoospora yang telah terbentuk akan terlepas dan

terbawa angin menyebar ke tanaman di sekitarnya. P. capsici dapat berkembang biak

apabila suhu lingkungannya optimum yaitu berkisar 24o - 28o C.  Dengan suhu tanah

sekitar 26o - 28o C, dapat menjadi lingkungan yang kondusif  bagi perkembangan dan

pertumbuhan jamur tersebut.  Selain itu, P. capsici dapat hidup baik pada kisaran pH

4 - 7 yang juga merupakan syarat agar tanaman lada tumbuh dengan baik.  Selain

oleh angin, air maupun udara, ternyata penyebaran jamur P. capsici dapat juga

dilakukan oleh media lain seperti sepatu, alat-alat pertanian, ternak, siput/keong,

bahkan manusia.

2.2.3 Gejala

Jamur P. capsici dapat menyerang semua stadia tanaman, mulai dari pembibitan

hingga tanaman yang sudah menghasilkan. Cendawan P. capsici dapat menginfeksi

seluruh bagian tanaman, meskipun habitat utamanya ada di dalam tanah.  Penularan

pada pangkal batang dapat menyebabkan tanaman mati secara cepat (Wahyuno et al.,

2007). Infeksi pada bagian pangkal batang biasanya terjadi kurang lebih setinggi 30
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– 35 cm dari permukaan tanah.  Apabila pangkal batang diiris secara membujur

terlihat garis-garis yang berwarna coklat kehitam-hitaman dan kemudian membusuk.

Gejala serangan dini pada bagian batang maupun akar sulit diketahui.  Gejala yang

khas dari penyakit ini adalah kelayuan tanaman.  Infeksi pada pangkal batang

menyebabkan terjadinya perubahan warna kulit menjadi hitam.  Pada keadaan

lembab, gejala hitam tersebut nampak seperti berlendir berwarna agak biru.  Kulit

pangkal batang tersebut kadang-kadang terlepas dan tinggal jaringan pembuluh yang

berwarna coklat. Daun-daun yang layu seringkali tetap tergantung dan berubah

warna coklat sampai hitam.  Pada tingkat serangan yang berat, seluruh bagian dari

batang dan akar yang terserang akan mengalami pembusukan (Zulkarnain, 2014).

Jika daun yang terserang akan terlihat bercak bergerigi di bagian tepi daun atau

bentuk bulat bergerigi kehitaman dibagian tengah daun, dan setelah beberapa hari

daun yang menunjukkan gejala akan gugur (Semangun, 2000).

Menurut Manohara dan Machmud (1996) dalam Zulkarnain (2014), proses

penyebaran patogen ada dua cara yaitu cara langsung menembus kutikula dan tidak

langsung yaitu melalui stomata dan lubang alami.  Penetrasi terjadi antara 4 –6 jam

setelah inokulasi dan penetrasi langsung lebih umum terjadi.  Infeksi lebih mudah

terjadi melalui permukaan bawah daun dan setelah 18 jam diinokulasi, gejala tampak

berupa titik coklat di atas permukaan daun.
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2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyakit

Ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap penyebaran dan perkembangan

P.capsici baik biotis maupun abiotis.  Faktor biotis meliputi bibit atau bahan tanaman

yang digunakan dalam budidaya, keberadaan hewan yang menjadi pembawa spora P.

capsici seperti hewan ternak dan hewan lain yang ada di sekitar tanaman lada serta

mikroorganisme antagonis, manusia dengan segala kegiatannya di kebun, serta

tanaman penutup tanah dan tanaman pagar.

Sedangkan faktor abiotis meliputi iklim yang didalamnya termasuk kelembaban dan

suhu baik udara maupun tanah, pH tanah, kandungan bahan organik, struktur dan

tekstur tanah, air, angin serta peralatan yang digunakan (Mulya et al., 1986 dalam

Putri, 2010).

2.2.5 Pengendalian

Paket teknologi pengendalian penyakit busuk pangkal batang lada (BPBL) yang

direkomendasikan oleh Balittro Bogor yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut

(Manohara et al., 2005) :

a. Aplikasi bubur bordo, dengan cara disiramkan di sekitar tanaman lada yang

menunjukkan gejala sakit dan tanaman lada sehat yang berada di sekitar tanaman

yang sakit.  Untuk pencegahan, saat mengganti tanaman yang mati dengan bibit

yang baru sebelum penanaman lubang tanam diberi bubur bordo.
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b. Bibit yang digunakan berasal dari sulur panjat, dan sebaiknya menggunakan bibit

dari varietas Natar I karena varietas tersebut merupakan yang paling tahan

terhadap serangan penyakit.

c. Membuat rorak secara diagonal diantara 3-5 baris tanaman lada. Adanya rorak

akan menghambat penyebaran spora P. capsici.  Dalam rorak tersebut

dimasukkan bekas pangkasan, tajar dan pengkasan tanaman penutup tanah dan

ditaburi dengan jamur T. harzianum sebagai agen antagonis bagi jamur P. capsici

dan untuk mempercepat pelapukan sehingga nantinya dapat digunakan sebagai

pupuk organik.

d. Membuat parit drainase di sekeliling kebun agar tidak ada air yang tergenang di

dalam kebun.  Genangan didalam kebun akan meningkatkan kelembaban kebun

dan menciptakan lingkungan yang sesuai bagi perkembangan P. capsici.

e. Pemangkasan/pembuangan sulur liar (sulur cacing dan sulur gantung), jika

dibiarkan akan merugikan tanaman lada karena sulur tersebut tidak akan

menghasilkan buah akan tetapi ikut memanfaatkan hara yang ada di tanah.

f. Pemangkasan tajar dilakukan setiap seminggu sebelum pemupukan (pupuk

buatan).

g. Aplikasi agen hayati T. harzianum untuk semua tanaman lada di area

pertanaman.
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h. Pemupukan N, P, K, Mg dengan perbandingan unsur K lebih tinggi dari N.

Unsur K yang relatif tinggi akan memperkuat jaringan tanaman sehingga lebih

tahan terhadap infeksi patogen.

i. Penanaman Arachis pintoi. Bunga-bunga yang diproduksi oleh tanaman penutup

tanah ini merupakan sumber nutrisi bagi berbagai jenis musuh alami OPT lada.

Arachis sp. juga dapat menahan penyebaran spora patogen BPB melalui air hujan

sekaligus dapat digunakan sebagai campuran pakan ternak (kambing).

j. Penyiangan terbatas/bobokor.  Penyiangan terbatas dilakukan dibawah kanopi

tanaman lada dengan tujuan agar tanaman penutup tanah dengan tanaman lada

tidak bersaing dalam mendapatkan nutrisi.

k. Pemeliharaan ternak (kambing) dan penanaman rumput gajah di sekeliling kebun

lada. Ternak harus dikandangkan, kotoran ternak dapat dijadikan pupuk organik

yang diperlukan untuk tanaman lada.

Selain tindakan-tindakan tersebut di atas, kegiatan pengamatan dan sanitasi lahan

yang dilakukan secara intensif dan periodik seminggu sekali perlu untuk dilakukan

agar pengendalian dan identifikasi penyakit dapat diketahui lebih dini. Bila

ditemukan gejala serangan pada satu tanaman saat dilakukan pengamatan, maka

tindakan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan membuang atau

memusnahkan tanaman tersebut sesegera mungkin agar tidak menjadi inokulum bagi

tanaman lain di area kebun (Zulkarnain, 2014).
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2.3 Jamur Trichoderma spp.

2.3.1 Taksonomi dan Morfologi

Klasifikasi jamur Trichoderma spp. menurut Alexopoulus et al. (1979) adalah

sebagai berikut:

Kerajaan : Mycetae

Divisi : Amastigomycota

Subdivisi : Deuteromycotina

Kelas : Deuteromycetes

Ordo : Moniliales

Famili : Moniliaceae

Genus : Trichoderma

Spesies : Trichoderma spp.

Koloni Trichoderma spp. pada media agar pada awalnya terlihat berwarna putih,

selanjutnya miselium akan berubah menjadi kehijau-hijauan lalu terlihat sebagian

besar berwarna hijau ada ditengah koloni dikelilingi miselium yang masih berwarna

putih dan pada akhirnya seluruh medium akan berwarna hijau (Umrah, 1995 dalam

Ismail & Tenrirawe, 2014 ). Trichoderma spp. memiliki konidiofor bercabang

cabang teratur, tidak membentuk berkas, konidium jorong, bersel satu, dalam

kelompok- kelompok kecil terminal, kelompok konidium berwarna hijau biru

(Semangun, 1996 dalam Ismail & Tenrirawe, 2014). Trichoderma spp. juga
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berbentuk oval, dan memiliki sterigma atau phialid tunggal dan berkelompok (Cook

& Fisher, 1998).

Jamur Trichoderma memiliki bagian yang khas antara lain miselium berseptat,

bercabang banyak, konidia spora berseptat dan cabang yang paling ujung berfungsi

sebagai sterigma. Konidiofornya bercabang berbentuk verticillate. Pada bagian

ujung konidiofornya tumbuh sel yang bentuknya menyerupai botol (fialida), sel ini

dapat berbentuk tunggal maupun berkelompok. Konidia berbentuk semi bulat hingga

oval berwarna hijau cerah, berukuran (2,8-3,2) x (2,5-2,8) μm, dan berdinding halus.

Trichoderma berkembang biak secara aseksual dengan membentuk spora di ujung

fialida atau cabang dari hifa. Klamidospora umumnya ditemukan dalam miselia dari

koloni yang sudah tua, terletak interkalar kadang terminal, umumnya bulat, berwarna

hialin, dan berdinding halus (Tindaon, 2008).

Susunan sel Trichoderma bersel banyak berderet membentuk benang halus yang

disebut dengan hifa.  Hifa pada jamur Trichoderma spp. berbentuk pipih, bersekat,

dan bercabang-cabang membentuk anyaman yang disebut miselium.  Miselium dapat

tumbuh dengan cepat dan dapat memproduksi jutaan spora (Niken, 2008 dalam

Ivayani, 2010).

2.3.2 Ekologi

Trichoderma adalah salah satu jamur tanah yang tersebar luas (kosmopolitan), yang

hampir dapat ditemui di lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Trichoderma bersifat

saprofit pada tanah, kayu, dan beberapa jenis bersifat parasit pada jamur lain.
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Trichoderma bersifat kosmopolit, dan dapat diisolasi dari tanah, biji-bijian, kertas,

tekstil, rhizosfer kentang, gandum, gula bit, rumput, jerami, serta kayu. Memiliki

suhu pertumbuhan optimum 25o – 30o (Cook & Fisher, 1998). Trichoderma spp.

tergolong jamur yang banyak terdapat pada lapisan olah yang mengandung banyak

bahan organik.  Jamur Trichoderma spp. dapat berkembang biak dengan baik pada

kondisi tanah yang asam, netral maupun alkalin, akan sangat baik pada kondisi asam

karena persaingannya dengan bakteri dan actinomycetes sangat terbatas.

Trichoderma spp. merupakan jamur yang memiliki aktivitas sellulotik yang cukup

tinggi, jamur ini memiliki enzim sellulase yang terdiri dari enzim eksoglukonase (β-

1.4 glikanhidrolase), dan sellubiase (β-glukosidase). Trichoderma spp. adalah salah

satu jamur yang mampu menghasilkan komponen enzim sellulase.  Jamur

Trichoderma spp. memiliki kemampuan untuk dapat menghancurkan sellulosa, zat

pati, lignin, gum dan senyawa-senyawa organik yang mudah larut seperti protein dan

gula.

Trichoderma spp. merupakan jamur parasit yang dapat menyerang dan mengambil

nutrisi dari jamur lain.  Peranan Trichoderma spp. yang mampu menyerang jamur

lain namun sekaligus berkembang baik pada daerah perakaran menjadikan

keberadaan jamur ini dapat berperan sebagai biokontrol dan memperbaiki

pertumbuhan tanaman.
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2.3.3 Peranan Trichoderma spp.

Didalam tanah, Trichoderma spp. berperan sebagai agensia hayati dalam

pengendalian penyakit tanaman, stimulator pertumbuhan tanaman serta sebagai

organisme pengurai (Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, 2014).

Menurut Gultom (2008), mekanisme utama yang dilakukan oleh Trichoderma

spp.dalam mengendalikan patogen tanaman yang bersifat tular tanah dapat terjadi

melalui 4 cara, yaitu:

a. Mikoparasit.  Mikoparasitik adalah kemampuan untuk memarasit miselium

cendawan lain dengan menembus dinding sel dan masuk kedalam sel untuk

mengambil zat makanan dari dalam sel sehingga cendawan akan mati. Lisisnya

dinding sel terjadi akibat adanya enzim litik seperti chitinases, a-1, 3 glukanase

dan protease yang dihasilkan oleh Trichoderma spp..  Sifat tersebut yang

dimanfaatkan sebagai biokontrol terhadap jenis-jenis cendawan fitopatogen.

b. Menghasilkan antibiotik seperti alametichin, paracelsin, trichotoxin yang

dapat menghancurkan sel cendawan melalui pengrusakan terhadap

permeabilitas membran sel, dan enzim chitinase, laminarinase yang dapat

menyebabkan lisis dinding sel. Trichoderma spp. mengeluarkan toksin yang

menyebabkan terlambatnya pertumbuhan bahkan mematikan inangnya.

c. Mempunyai kemampuan berkompetisi memperebutkan tempat hidup dan sumber

makanan dalam tanah seperti karbon dan nitrogen.
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d. Mempunyai kemampuan melakukan interfensi hifa.  Interaksi awal, hifa

Trichoderma spp. akan melilit hifa jamur patogen, kemudian akan membentuk

struktur seperti kait yang disebut haustorium dan menusuk jamur patogen.

Bersamaan dengan itu, jamur Trichoderma spp. akan mengeluarkan enzim yang

akan menghancurkan dinding sel jamur patogen.

Biakan jamur Trichoderma spp. juga dapat diberikan ke areal pertanaman sebagai

organisme pengurai.  Secara alami, limbah organik seperti dedaunan dan seresah

tanaman membutuhkan waktu yang lama untuk terdekomposisi dan benar-benar

tersedia bagi tanaman.  Jamur Trichoderma spp. mampu mempercepat proses

dekomposisi bahan organik karena Trichoderma spp. merupakan jamur yang

memiliki aktivitas selulotik yang cukup tinggi, jamur ini memiliki enzim selulase

yang terdiri dari enzim eksoglukonase (β-1.4 glikanhidrolase), dan sellubiase (β-

glukosidase).


