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ABSTRAK 
Penclilian ini bertujuan unluk melakukan pengamalan kcjadian penyakil layn baktcri pada lomat dalam 

greenhollse. menguji beberapa sifal dan kemampuan agcns anlagonis terhadap patogenlayn bakteri pada tomat 
secara in vitro. Pengamatan dilaksanakan di dua greenhonse mulai bulan Maret sampai Mei 2000. Pengujian 
antagonisme dilab:ukan di Laboratorinm Bakteriologi Tumbuhan Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakullas 
Pertanian. IPB mulai bulan Maret sampai Mei 2001. Penentuan tanaman contoh di dalam petak dilakukan secara 
acak sistema tis pada alur tanaman tomat dengan mctode pengamatan penyakit secara langsung. Diangnosa 
penyakit dilaknkan berdasarkan gcjala dan tanda pada tanaman. Pengujian beberapa sifat isolat agens antagonis 
meliputi uji Gram. uji fluoresensi dan ciri koloni. Sedangkan nji in vitro dilakukan secara dual culture pada cawan 
Petri. Setiap perlakuan isolat agens anlagonis tcrdiri dari tiga ulangan dan parameter yang diamati adalah ada alau 
tidaknya zona bening di sekeliling isolat agens antagonis. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa 
pada nmur lanaman yang sama. tingkal kejadian penyakit layu bakteri di Greenhollse Pasir Sarongge lebih berat 
dibanding Greenhouse Saung Mirwan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan teknik budidaya hidroponik yang 
ditcrapkan temtama sistem irigasinya. Isolat BT 1. BT 2 dan BT 4 adalah gram negatif dan menghasilkan pigmen 
fluorescens. scdangkan BT 3 adalah gram positif dan tidak menghasilkan pigmen fluorescens. Pengujian in vitro 
mcnunjukkan ballWa keempat isolat agcns antasgonis yang digunakan tidak menunjukkan adanya zona bening di 
sekeliling isolat agens antagonis. 
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PENDAHULUAN 
Tanaman tomat (Lycopersicol7 esculel7lum Mill.) 

merupakan salah satu komoditas pertanian yang 
bernilai ekonomi tinggi dan banyak diusahakan secara 
komersial di Indonesia. Sampai saat ini. produksi 
tomat di Indonesia masih reIatif rendah yaitu 6,30 
tonlha dan pengembangannya masih terpusat di Pulau 
Jawa (BPS. 1997). Jaya (1996) menyebutkan balma 
penyebab menumnnya prodnksi adalah kurang 
terseruanya tomat varietas unggul yang mempunyai 
produksi tinggi. buah berkualitas baik. lahan yang 
cukup, tekllik budidaya yang tepat dan tahan terhadap 
gangguan hama dan penyakit. 

Usaha peningkatan prodnksi dengan memperluas 
areal penanaman mendapat kesulitan sehingga 
dikembangkan tekuologi budidaya hidroponik sebagai 
salah satu altematif pemecahan permasalahan di alas. 
Meskipun greenhollse berfungsi untuk menciptakan 
lingkungan yang ideal, namun gangguan yang 
disebabkan oleh hama dan penyakit telap ada dan 
merupakan masalah yang cukup serius (Trisnawati & 
Setiawan, 1999). Salah satu penyakit penting pada 
tomat adalah layn bakteri yang disebabkan oleh 
Pseudomonas solanacearum (Semangun, 2000). 
Nama lain dari P. solanacearum adalah Ralstonia 
solanacearum (Yabnuchi et al., 1995). 

Gejala layu akan cepat berkembang bila suhn 
tanah sekitar 30°C dan intensitas cahaya cukup tinggi 
(Jones el al., 1997; Agrios, 1996). Kematian tanaman 

tomat di data ran rendah akibat penyakit la)lI bakteri 
herkisar 7 - 75 % (Suhardi, 1988 dalalll Semangun. 
2000). 

Berbagai usaha yang dilakukan untuk 
mengendalikan penyakit ini seperti : rotasi tanaman 
dengan tanaman bukan inang, penggunaan varietas 
lahan. dan bakterisida (Agrios, 1996) temyata belum 
memberikan harapan. Hal ini mendorong dilakukan 
penelitian untuk mencari altematif cara pengendalian 
lain yang dapat mengatasi permasalahan di lapangan. 
Salah satu altematif cara pengendalian yang 
berpotensi untuk dikembangkan adalah pengendalian 
hayati dengan penggunaan agens anlagonis. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan 
pengamalan kejadian penyakit layu bakteri pada tomat 
dalam greenhouse, menguji beberapa sifat dan 
kemampuan agens anlagonis terhadap patogen la)lI 
bal-ieri pada tomat secara in vitro. 

BAHAN DAN METODE 
Pengamatan dilaksanakan di Greenhouse Saung 

Mirwan (G SM), Kabupaten Bogar dan Greenhouse 
Pasir Sarongge (G PS), Kabupaten Cianjur mulai 
bulan Maret sampai Mei 2000. Uji anlagonisme in 
vitro dilakukan di Laboratorium Bakteriologi 
Tumbuhan Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, 
FakullaS Pertanian, IPB mulai bulan Maret sampai 
Mei 2001. Bahan yang digunakan dalam uji 
antagonisme adalah isolat P. solanacearu", koleksi 
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