
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Fungi Mikoriza Arbuskular

Fungi mikoriza arbuskular merupakan suatu bentuk asosiasi antara fungi dan akar

tumbuhan tingkat tinggi. Bentuk asosiasi yang terjadi antara fungi dengan

tanaman adalah bentuk asosiasi yang saling menguntungkan (simbiosis

mutualisme), yaitu fungi memperoleh nutrisi dari tanaman dan tanaman

memperoleh tambahan serapan air dan hara. Fungi mikoriza arbuskular dapat

membentuk resting spora dalam tanah baik tunggal maupun dalam bentuk

sporokarp hingga FMA berhubungan dengan akar tanaman inang.  Menurut

Mosse (1981), ukuran spora berkisar antara 100−600 µm, dan dapat diisolasi dari

tanah dengan menggunakan teknik penyaringan tertentu.  Brundrett et al. (1996),

menyatakan bahwa spora FMA memiliki ukuran dari yang sangat kecil 20−50 µm

sampai dengan ukuran yang sangat besar (200−1000 µm).

2.2 Tipe−Tipe Mikoriza

Berdasarkan struktur tubuh dan cara infeksi, mikoriza dikelompokkan kedalam

tiga bentuk yaitu Ektomikoriza, Endomikoriza dan Ektendomikoriza.

Ektomikoriza disebut juga mikoriza ektotrofik, yang mana mikoriza tipe ini

menjadi karakteristik berbagai tanaman pohon di daerah agak dingin.

Ektomikoriza memiliki tanaman inang yang termasuk dalam famili Pinaceae,
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Betulaceae, dan Myrtaceae. Karakteristik ektomikoriza adalah akar yang

terinfeksi memiliki ujung akar yang tumpul dan pendek yang diselimuti oleh

mantel jaringan fungi, serta tidak memiliki atau sedikit rambut akar.

Endomikoriza terdiri dari FMA, ericoid mikoriza dan mikoriza anggrek.  FMA

dijumpai pada sebagian besar tanaman budidaya maupun tanaman liar, dengan

peran penting dalam serapan unsur hara dan perlindungan terhadap kekeringan

dan serangan patogen. Ericoid mikoriza dijumpai berasosiasi pada tanaman ordo

Ericales.  Mikoriza pada tanaman anggrek berperan menyediakan karbon dan

vitamin untuk perkembangan embrio karena biji yang kecil dengan sedikit

cadangan makanan.  Jenis ektendomikoriza berasosiasi dengan sebagian besar

Gimnospermae (Hadayanto dan Hairiah, 2007).

2.3 Morfologi Fungi Mikoriza Arbuskular

Perkembangan kolonisasi FMA dimulai dengan pembentukan 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, fungi menyempurnakan proses morfogenesis kompleks

dengan memproduksi hifa interseluler dan intraseluler, vesikel, dan arbuskular.

Struktur utama FMA adalah arbuskular, vesikel, hifa eksternal dan spora (Dewi,

2007).

Menurut Smith dan Read (2008) dan Brundrett et al. (2008), arbuskular adalah

struktur hifa yang berasal dari percabangan hifa di dalam sel korteks akar tanaman
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inang.  Bentuk arbuskular menyerupai pohon kecil yang berfungsi sebagai tempat

pertukaran zat-zat metabolit primer (terutama Glukosa dan Fosfor) antara fungi

dan akar tanaman.  Brundrett et al. (2008) dan Hapsoh (2008), menyatakan bahwa

arbuskular mempunyai peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai

tempat masuknya hara mineral dari tanah yang diabsorbsi oleh akar dan hifa ke

dalam sel inang.  Proses tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan sitoplasma,

respirasi, dan aktivitas enzim pada kedua organisme tersebut sehingga tanaman

inang akan dapat memanfaatkan fosfor dari fungi dan sebaliknya fungi

endomikoriza mengabsorbsi glukosa dan karbon dari inangnya.

Vesikel merupakan hifa fungi endomikoriza yang mengalami penggembungan

(melebar).  Penggembungan hifa bisa terjadi secara internal di dalam sel atau di

luar sel akar tanaman inang yang terbentuk pada hifa terminus dan interkalar.

Vesikel berbentuk bulat atau oval/lonjong, berisi senyawa lemak.  Vesikel

merupakan organ penyimpanan cadangan makanan bagi fungi endomikoriza

(Brundrett et al. 2008).  Pada kondisi tertentu, vesikel yang telah dewasa dapat

berperan sebagai spora atau alat pertahanan fungi tersebut jika berada pada

lingkungan yang tidak menguntungkan (Pattimahu, 2004).

Vesikel biasanya dibentuk lebih banyak di antara dinding sel korteks pada daerah

infeksi yang sudah tua, dan terbentuk setelah pembentukan arbuskular.  Jika

suplai metabolik dari tanaman inang berkurang, cadangan makanan akan

digunakan oleh fungi yang menyebabkan vesikel mengalami degenerasi.

Terdapat beberapa FMA yang tidak memiliki vesikel, seperti FMA genus

Gigaspora dan Scutellospora yang tidak membentuk vesikel di dalam akar.  Oleh
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karena itu, terdapat dua pendapat mengenai penamaan FMA ada yang menyebut

fungi mikoriza vesikula arbuskular dan ada juga yang menggunakan istilah fungi

mikoriza arbuskular (FMA).  Nama vesikel-arbuskular tampaknya berdasarkan

karakteristik struktur arbuskular yang terdapat di dalam sel-sel korteks dan vesikel

yang terdapat di dalam atau di antara sel-sel korteks akar tanaman (Brundrett et al.

2008).

Spora terletak pada ujung hifa eksternal dan mampu bertahan hidup selama

berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.  Spora-spora FMA mampu bertahan di

dalam tanah tanpa inang sampai 6 bulan, namun terdapat beberapa spesies yang

mampu bertahan satu sampai dua tahun seperti Scutellospora sp. dan

Gigaspora sp. (Brundrett et al. 2008).  Spora-spora yang dihasilkan merupakan

salah satu bentuk alat untuk bertahan hidup di alam yang berfungsi sebagai

proses adaptasi terutama apabila mikoriza tersebut belum menemukan tanaman

inang yang kompatibel (Smith dan Read, 2008).

Hifa eksternal merupakan struktur lain dari FMA yang berkembang di luar akar.

Hifa ini berfungsi menyerap hara dan air di dalam tanah. Terbentuknya hifa

eksternal yang berasosiasi dengan tanaman berperan penting dalam perluasan

bidang adsorpsi akar sehingga memungkinkan akar menyerap hara dan air dalam

jangkauan yang lebih luas.  Distribusi hifa eksternal ini sangat dipengaruhi oleh

faktor biotik dan abiotik seperti sifat kimia, fisika tanah, kdanungan bahan

organik, mikroflora dan mikrofauna (Mosse, 1991).
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2.4 Klasifikasi dan Filogeni Fungi Mikoriza Arbuskular

Fungi mikoriza arbuskular termasuk golongan endomikoriza dicirikan dengan hifa

intraseluler yaitu hifa yang menembus ke dalam korteks dari satu sel ke sel yang

lain (Manan, 1993).  Di dalam sel terdapat hifa yang membelit atau struktur hifa

yang bercabang−cabang yang disebut arbuskular. Arbuskular berperan dalam

memudahkan proses identifikasi tanaman, apakah telah terjadi infeksi pada akar

tanaman atau tidak (Scannerini dan Bonfante-Fosolo, 1983).  Selanjutnya

dikatakan bahwa seluruh endofit dan yang termasuk genus Gigaspora,

Scutellospora, Glomus, Sclerocystis dan Acaulospora mampu membentuk

arbuskular.

Ciri utama FMA adalah terdapatnya arbuskular di dalam korteks akar.  Awalnya

fungi tumbuh di antara sel-sel korteks, kemudian menembus dinding sel inang dan

berkembang di dalam sel (Brundrett et al.1996). Klasifikasi FMA menurut

INVAM (2009) dapat dilihat pada Tabel 1.  Sedangkan perkembangan dan

taksonomi FMA dapat dilihat pada Gambar 1.

Tabel 1. Klasifikasi fungi mikoriza arbuskular

Sumber INVAM (2009).

Ordo Sub ordo Famili Genus

Glomeromycota
Glominae

Glomaceae Glomus

Acaulosporaceae
Acaulospora
Entrophospora

Archaeosporaceae Archaeospora
Paraglomaceae Paraglomus

Gigasporinae Gigasporaceae
Gigaspora
Scutellospora
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Gambar 1. Filogeni perkembangan dan taksonomi ordo Glomeromycota
(INVAM, 2014).

2.5 Jenis Fungi Mikoriza Arbuskular

Meskipun saat ini metode klasifikasi FMA telah menggunakan teknologi

molekular atau gen ribosom RNA, namun identifikasi berbagai morfologi spora

FMA masih banyak dilakukan dengan metode klasifikasi berdasarkan cara

terbentuk dan ornament khusus spora pada setiap genus.

Fungi mikoriza arbuskular dikelompokkan berdasarkan cara terbentuknya spora

pada setiap genus.  Karakteristik yang khas untuk masing−masing genus ialah

sebagai berikut:

2.5.1 Glomus

Pada genus Glomus, proses perkembangan spora adalah dari ujung hifa yang

membesar sampai mencapai ukuran maksimal dan terbentuk spora (Gambar 2).

Spora Glomus berbentuk bulat dan jumlahnya banyak.  Dinding spora berjumlah
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satu, seluruh lapisan yang ada pada dinding spora berasal dari dinding hifa

pembawa.  Permukaan dinding spora halus tidak memiliki ornamen.  Ada

dudukan hifa (subtending hyphae) lurus berbentuk silinder  (INVAM, 2013).

Gambar 2. Proses perkembangan spora pada Glomus (INVAM, 2013).

2.5.2 Entrophospora

Proses perkembangan spora Entrophospora hampir sama dengan proses

perkembangan spora Acaulospora, yaitu di antara hifa terminus dengan

subtending hifa.  Perbedaan keduanya adalah pada proses perkembangan

azygospora berada di dalam blastik atau ditengah hifa terminus, sehingga akan

terbentuk dua lubang yang simetris pada spora yang telah matang (Gambar 3).

Warna sporanya kuning coklat, tetapi jika spora belum matang warnanya tampak

jauh lebih buram (INVAM, 2013).

Gambar 3. Proses perkembangan spora pada Entrophospora (INVAM, 2013).

Spora

Subtending
hifa

Spora
berkembang

Saccule

Subtending
hifa



19

5.2.3 Acaulospora

Proses perkembangan spora Acaulospora seolah-olah dari ujung hifa tapi

sebenarnya tidak.  Pertama-tama ada hifa yang ujungnya membesar yang

strukturnya seperti spora disebut saccule.  Kemudian saccule berkembang disertai

muncul bulatan kecil diantara hifa terminus dan subtending hifa.  Bulatan kecil

tersebut akan berkembang dari sisi subtending hifa menjadi spora (Gambar 4)

(INVAM, 2013).

Gambar 4. Proses perkembangan spora pada Acaulospora (INVAM, 2013).

2.5.4 Archaespora

Perkembangan spora pada genus Archaespora merupakan perpaduan antara

perkembangan spora genus Glomus dan Entrophospora atau Acaulospora. Pada

awalnya, di ujung hifa akan terbentuk Sporiferous saccule.  Selanjutnya pada

leher saccule atau subtending hifa akan berkembang pedicel atau percabangan hifa

dari leher saculle (INVAM, 2013).

Spora
Subtending

hifa

Spora
berkembang
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2.5.5 Paraglomus

Proses pembentukan spora paraglomus hampir sama dengan proses pembentukan

spora glomus.  Spora tersebut berasal dari ekspansi blastic dari ujung hifa.

paraglomus tidak bereaksi dalam reagen Melzer (INVAM, 2013).

2.5.6 Gigaspora

Spora berkembang secara blastik dari ujung hifa yang membengkak dan menjadi

"sel sporogenous".  Setelah sel sporogenous mencapai ukuran penuh (biasanya

sekitar 25−50 μm di sebagian besar spesies), spora mulai berkembang di ujung sel

sporogenous (Gambar 5).  Lapisan luar dan lapisan laminasi berkembang secara

bersamaan, dan sering tidak dapat dibedakan dalam spora muda tanpa bantuan

pewarnaan Melzer (INVAM, 2013).

Gambar 5. Proses perkembangan spora pada Gigaspora (INVAM, 2013).

2.5.7 Scutellospora

Proses perkembangan spora Scutellospora sama dengan Gigaspora, untuk

membedakan dengan genus Gigaspora, pada Scutellospora terdapat lapisan

kecambah (Gambar 6).  Bila berkecambah, hifa ke luar dari lapisan kecambah

Spora

Subtending hifa

Bulbous
suspensor
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(germination shield) tadi.  Spora bereaksi dengan larutan Melzer secara

menyeluruh.  Warna sporanya merah coklat ketika bereaksi dengan larutan Melzer

(INVAM, 2013).

Gambar 6. Proses perkembangan spora pada Scutellospora (INVAM, 2013).

2.6 Distribusi dan Ekologi Fungi Mikoriza Arbuskular

Menurut Moreira (2007), pada ekosistem hutan asli, genus Acaulospora

mempunyai keanekaragaman jenis yang paling tinggi, sedangkan genus Glomus

macrocarpum ditemukan memiliki jumlah spora yang paling banyak, namun pada

daerah yang dihutankan kembali jenis FMA dominan adalah Glomus

macrocarpum dan Archeospora gerdemanni. Jenis-jenis ini menyesuaikan diri

pada lingkungan dan menunjukkan toleransi yang tinggi dan adaptasi yang

berbeda.

Spora terdapat pada ujung hifa eksternal dan dapat hidup selama berbulan−bulan,

bahkan bertahun-tahun.  Spora-spora endomikoriza mampu bertahan di dalam

tanah tanpa inang sampai 6 bulan bahkan beberapa spesies seperti Scutellospora

sp. dan Gigaspora sp. dapat bertahan satu sampai dua tahun (Brundrett et al.

2008).  Spora-spora yang dihasilkan secara aseksual pada prinsipnya merupakan

Germination
shield

Spora

Subtending hifa

Bulbous
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salah satu bentuk atau alat pertahanan diri di alam yang dapat berfungsi untuk

proses adaptasi terutama apabila mikoriza tersebut belum menemukan tanaman

inang yang kompatibel (Smith dan Read, 2008).

Perbedaan kondisi lingkungan dapat mempengaruhi sebaran jenis FMA.  Menurut

Daniels dan Trappe (1980), tingginya variasi dan tingkat populasi disebabkan oleh

karakteristik tanaman dan beberapa faktor lingkungan seperti temperature, pH

tanah, struktur tanah, kdanungan phospor dan nitrogen, konsentrasi logam berat,

mikroorganisme lain, aplikasi pemupukan dan pestisida.

Keberadaan FMA dapat ditemukan pada profil tanah sekitar kedalaman 20 cm

tetapi walaupun demikian juga, masih terdapat pada kedalaman 70−100 cm.

Fungi mikoriza arbuskular dapat tersebar secara aktif yaitu tumbuh dengan

miselium dalam tanah dan tersebar secara pasif dimana FMA tersebar dengan

angin, air atau mikroorganisme dalam tanah (Coyne, 1999).

2.7 Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan FMA

Keberadaan spora FMA dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti:

1. Cahaya

Rendahnya jumlah produksi spora dan akar tanaman yang terinfeksi FMA dapat

disebabkan oleh tingginya naungan pada tanaman inang.  Naungan yang tinggi

juga dapat menyebabkan berkurangnya respon tanaman terhadap fungi mikoriza.

Hal ini disebabkan adanya hambatan pertumbuhan dan perkembangan internal

hifa dalam akar yang berakibat terbatasnya perkembangan eksternal hifa pada

rizosfer (Setiadi, 2001).
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2. Suhu

Suhu dapat mempengaruhi perkembangan spora, penetrasi hifa pada sel akar dan

perkembangan hifa pada korteks akar.  Selain itu, suhu juga berpengaruh pada

ketahanan dan simbiosis FMA.  Semakin tinggi suhu semakin besar terbentuknya

kolonisasi dan meningkatnya produksi spora.  Schenk dan Schroder (1974)

menyatakan bahwa suhu terbaik untuk perkembangan arbuskular adalah 30o C

namun suhu optimum bagi pertumbuhan koloni miselia adalah 28–34O C,

sedangkan optimum bagi perkembangan vesikula pada suhu 35o C.

3. Kdanungan Air Tanah

Kdanungan air tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan serta infeksi fungi

mikoriza terhadap akar tanaman.  Daniels dan Trappe (1980) menggunakan FMA

spesies Glomus epigaeum yang dikecambahkan pada lempung berdebu pada

berbagai kdanungan air menunjukkan hasil bahwa Glomus epigaeum

berkecambah paling baik pada kdanungan air di antara kapasitas lapang dan

kdanungan air jenuh.

4. pH Tanah

Fungi mikoriza pada umumnya memiliki adaptasi yang baik pada perubahan pH

tanah.  pH tanah berpengaruh pada perkecambahan, perkembangan dan peran

mikoriza terhadap pertumbuhan tanaman (Maas dan Nieman, 1978).  pH optimum

untuk perkembangan fungi mikoriza berbeda-beda tergantung pada adaptasi fungi

mikoriza terhadap lingkungan.  pH dapat mempengaruhi aktivitas kerja enzim

yang berperan dalam perkecambahan spora fungi mikoriza.  Beberapa contoh

spesies FMA yang beradaptasi pada pH dengan lingkungan yang berbeda antara
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lain, Glomus mosseae pada tanah alkali dapat berkecambah dengan baik pada air

atau pada soil extract agar pada pH 6−9.  Spora Gigaspora coralloidea dan

Gigaspora heterogama dapat berkecambah dengan baik pada pH 4−6. Glomus

epigaeum perkecambahannya lebih baik pada pH 6−8.

5. Bahan Organik

Bahan organik merupakan salah satu komponen yang menunjang dalam

meningkatkan kesuburan tanah serta memperbaiki sifat-sifat tanah.  Jumlah spora

FMA berhubungan erat dengan kdanungan bahan organik dalam tanah. Pada

tanah−tanah yang memiliki kadar bahan organik 1−2%, ditemukan mengdanung

spora maksimum sedangkan pada tanah-tanah berbahan organik kurang dari 0,5%

kdanungan spora sangat rendah (Pujianto, 2001).

6. Logam Berat dan Unsur Lain

Kdanungan logam berat yang terdapat dalam tanah dapat mempengaruhi

perkembangan mikoriza.  Diketahui bahwa beberapa spesies mikoriza arbuskular

mampu beradaptasi pada tanah yang tercemar seng (Zn), tetapi sebagian besar

spesies mikoriza peka terhadap kdanungan Zn yang tinggi dalam tanah.  Pada

beberapa penelitian lain diketahui pula strain-strain fungi mikoriza tertentu toleran

terhadap kdanungan Mn, Al, dan Na yang tinggi (Janouskuva et al., 2006).

7. Tanaman Inang

Fungi mikoriza arbuskular merupakan simbion obligat yang dalam siklus

hidupnya membutuhkan tanaman inang sebagai tempat hidupnya. Tanaman inang

merupakan sumber senyawa karbon yang merupakan nutrisi bagi FMA. Kondisi

fisik tanaman akan mempengaruhi perkembangan FMA, sehingga apabila kondisi
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tanaman terganggu (stress) baik akibat kekeringan maupun penyakit maka kondisi

FMApun akan terganggu, yang dapat menyebabkan terputusnya asosiasi antara

fungi dan tanaman yang selanjutnya dapat memicu sporulasi FMA. Seperti yang

diungkapkan oleh Shi et al. (2007), bahwa pada saat kondisi tanaman inang

tertekan atau terganggu maka FMA cenderung membentuk spora lebih banyak.

8. Mikroorganisme Lain

Keberadaan mikroorganisme lain di dalam tanah dapat mempengaruhi

pertumbuhan tanaman inang, hal ini karena mikroorganisme di dalam tanah ada

yang bersifat antagonis terhadap tanaman dan ada juga yang bersifat

non−antagonis terhadap tanaman. Mikroorganisme yang bersifat antagonis akan

menyerang tanaman inang dan menimbulkan gangguan fisik, sehingga

menghambat pertumbuhan tanaman inang dan mampu memicu sporulasi FMA

(Paulitz dan Linderman, 1991).  Namun mikroorganisme yang bersifat

non−antagonis tidak menimbulkan gangguan fisik justru terkadang

mikroorganisme tertentu dapat membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman

inang (Mukerji et al., 1997).

2.8 Tipe Interaksi FMA dengan Mikroorganisme Lain

Bentuk interaksi FMA dengan mikroorganisme lain di alam secara umum dapat

dikelompokkan kedalam dua bentuk yaitu interaksi positif/sinergis dan interaksi

negatif.  Interaksi positif merupakan interaksi yang terjadi antara FMA dengan

mikroorganisme lain yang bersifat non-antagonis.  Di dalam interaksi positif FMA

dikenal mampu mendukung pertumbuhan berbagai kelompok bakteri yaitu,

bakteri simbiosis,bakteri fiksasi N free living, bakteri penambat P, dan fungi.
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Interaksi ini tidak hanya membuat perkecambahan spora FMA lebih baik tetapi

juga membuat hifa yang dibentuk dari perkecambahan spora lebih kuat (Mayo et

al., 1986).

Interaksi negatif merupakan interaksi yang terjadi antara FMA dengan

mikroorganisme lain yang bersifat antagonis (tidak saling mendukung).  Terdapat

beberapa laporan yang menyatakan bahwa FMA mampu menghambat

perkembangan berbagai jamur patogen (Dhane, 1982). Namun menurut Paulitz

dan Linderman (1991) mikroorganisme tanah juga mampu menghambat

perkecambahan dan pertumbuhan FMA, hal ini terlihat dari fakta bahwa ada

penekanan spora FMA dan tanggapan pertumbuhan di beberapa tanah yang tidak

steril.

2.9 Mekanisme Pengendalian oleh FMA

Terdapat beberapa mekanisme pengendalian patogen oleh FMA antara lain

sebagai berikut :

1. Kompetisi untuk Fotosintat Inang

Pertumbuhan mikoriza dan patogen tergantung pada hasil fotosintat inang.

Substrat utama bagi aktivitas mikroba dalam rhizosfer adalah organik C yang

dirilis oleh akar tanaman (Azaizeh et al., 1995). Mikoriza dan patogen akar

bersaing untuk senyawa karbon (Linderman 1994), ketika mikoriza memiliki

akses utama ke fotosintat dan memperoleh C yang lebih tinggi, hal ini dapat

menghambat pertumbuhan patogen (Azcon-Aguilar dan Barea, 1996).
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2. Kompetisi untuk Infeksi

Patogen dan FMA, walau memiliki kolonisasi sistem akar yang sama, biasanya

mekanisme perkembangan dalam sel kortikal berbeda. Hal ini menunjukkan

semacam kompetisi untuk ruang (Azcon-Aguilar dan Barea 1996). Jika FMA

telah mengkolonisasi akar maka hal ini akan membatasi kolonisasi patogen

sehingga memberikan perlindungan (Goncalves, 1991). Cordier et al. (1996)

menunjukkan bahwa phytophthora tidak menembus sel yang mengdanung

arbuscule dan perkembangannya juga berkurang di daerah uncolonized yang

berdekatan.

3. Kompensasi Kerusakan Akar

Menurut Cordier et al. (1996), mikoriza mampu mengkompensasi gangguan akar

yang disebabkan oleh patogen, yang memungkinkan tanaman untuk terus

berfungsi meskipun pada tingkat yang merusak dari patogen.

4. Perubahan Morfologi pada Akar Inang

Tanaman yang telah terinfeksi oleh FMA mengembangkan sistem akar yang

padat, dengan jumlah yang lebih tinggi, akar adventif lebih bercabang dan

diameter lebih besar (Berta et al., 1993), yang mengarah ke sistem akar yang

memiliki proporsi relatif lebih besar dari akar yang lebih tua dalam sistem akar

(Hookeret al., 1994). Peran FMA merubah arsitektur akar dalam perlindungan

tanaman belum sepenuhnya dipahami. Namun Norman et al.(1996) menemukan

korelasi negatif antara kejadian penyakit dan sistem perakaran yang dibentuk

FMA yaitu perubahan arsitektur akar dapat menjadi faktor penentu dalam

mencegah perkembangan patogen.
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5. Perubahan Fisiologis dalam Akar Inang

Modifikasi fisiologi dasar akar tanaman dapat berkontribusi terhadap penekanan

penyakit. Serapan air dan hara oleh FMA dapat mempengaruhi jalannya

patogenesis. Akar yang terinfeksi FMA memiliki aktivitas pernafasan lebih tinggi

daripada akar non-FMA (Dehne, 1987). Bagian dari kenaikan tersebut mungkin

karena respirasi FMA itu sendiri (Baas et al., 1989). Peningkatan laju respirasi

akar merupakan indikasi terjadinya aktivitas metabolisme yang lebih tinggi yang

memungkinkan tanaman untuk bereaksi lebih cepat dan lebih efektif terhadap

patogen akar (Dugassa et al., 1996). Selanjutnya, akar menunjukkan peningkatan

produksi etilen dan metilasi DNA (Dugassa, 1996). Kolonisasi dengan FMA juga

menghasilkan peningkatan produksi asam amino yang mampu menghambat

pembentukan patogen (Baltuschat dan Schonkbeck, 1975). Pola eksudasi akar

juga berubah baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Graham et al., 1981).

Mikoriza diketahui mampu mengatur sintesis pertumbuhan tanaman seperti auksin

dan etilen (Rupp et al., 1989) yang dapat mengubah kerentanan akar pohon pada

patogen.

6. Perubahan Komunitas Mikroba pada Daerah Perakaran

Menurut Bansal dan Mukerji (1994), terdapat pergeseran mikroba yang terjadi di

mycorrhizosphere.  Kesetimbangan mikroba yang dihasilkan dapat mempengaruhi

pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Mekanisme yang menyebabkan pergeseran

ini termasuk perubahan faktor organik tanaman yang diturunkan di tanah yang

disebabkan oleh FMA (Christensen dan Jakobsen, 1993).  Perubahan kualitatif

dan kuantitatif eksudasi akar disebabkan oleh infeksi FMA (Bansal dan Mukerji,
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1994), atau interaksi langsung antara jaringan hifa dari FMA dan mikroorganisme

rizosfer (St-arnold, 1995). Perubahan populasi mikroorganisme tanah yang

disebabkan oleh pembentukan FMA yang menstimulasi mikroorganisme lain yang

bertentangan dengan patogen (Azcon-Aguilar dan Barea, 1996).


