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I. PENDAIIULUAN
i Daerah Istimewa Jogiakarta khususnya
di KabupatenGunungkidul,penyakitla)'u
(Bayong) merupakanpenyakitkacangtanahyang
sangatpentingdan perlu diwaspadai.Serangan
penyakitini sangatbenariasidan ringan sampai
berat, terganfung musim dan vaxietaskacang
tanah yang ditanam.Dilaporkan bahwaserangan
penyakitlafr ini dapat menurunkanhasil hingga
25 % (Anonim.,2000).
Penyakitini disebabkanoleh suatubakteri
yang disebut Pseud.omonassolnnacearum.
Bakteri menyerang pembuluh batang melalui
akar dan mengeluaxkanzat beracun.Bakteri ini
dapat bertahandalam tanah dan mempertahankan daya busuknyapaling sedikit satu tahun
(Anonim, 1997).
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II. GEJAI-A PENYAKIT
=.

Gejala penyakit lvy-! @ayong) ini dapx
dilihatbila:
. Infeksi
pada tanaman muda dapat
mengakibatkan tanamanmenjadilalu secan
tiba-tiba, walaupundauntetapberwama hijau.
Tanaman tampak la),useperti bekastersiram
at panas,sehinggapenyakitini seringjuga
disebut "hama wedang".Gejalaini kemudian
menyebabkantanamanmati.
. Pada tanaman yang tua, paoses kela),uan
terjadi secaxa bertahap, kadang hanya
sebagian cabang tanaman menjadi la),u.
Penyakit ini mempengaruhisistem perakaran
tanaman dan polory, yakni menyebabkan
perubahan
wamamenjadicoklatdanbusuk.
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III. CARA PENGENDALIAN
Pengendalian penyakit ditujukanuntuk
menghindari, mengurangi atau menghilangkan
Alanat: KotakPos1013,Yoryakatla55010
Telp./Fax. (0274) 562935

sumber penular
baglan
dilakukan

penyakit yang berasal dari

PenggunaanVarietasTahan

tanaman

sakit. Pengendaliandapat
dengan berbagai cara, diantaranya

melalui cara bercocok tanam dan penggunaan
varietas kacang tanah tahan penyakit.

l. Pengendalian dengan pengaturan cara
bercocok tanam
Pengendalian dengan
pengaturan cara
bercocok tanam ditujukan unnrk mengurangr
atau
menghilangkan
sumber penular
penyakit.
Berikut ini beberapa cara pengaturan
bercocok tanam yang dapat dicoba untuk
mencegahserangan
penlakit tersebu
- Sanitasi, yang berupa pembeNihan terhadap
tumbuhan yang tidak
berguna sangat
menghambat pefiumbuhan bakte yang ada
didalam tanah.
- Gunakan benih tanaman yang sehat dan telah
terseleksi,dan tidak membawa benih dari
daerahendemik ke daerahlain.
- Dirotasi
(pergiliran tanaman)
dengan
tanaman lainnya seperti jagung, tembakau
dan lain - lain, supaya dapat memutus siklus
hidup bakteri.

Cara terbaik untuk mengatasikehilangan
hasil akibat penyakit la).u Bayongadalah
dengan menanam varietas tahanterhadap
serangan
penyakit atauyang bersifattoleran.
Varietas toleran adalahvarietas yang dapat
teGerang dengan gejala cukup berat, akan
tetapi tidak mengxrangihasil secaraoeram.
Beberapa varietas yang tahan terhadap
bakteri tersebu! misal varietas gajah,
kidang, tapir atau vadetas yang penuh
diujicoba oleh petani.
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- Eradikasi tanaman yang sakit dengan cara
mencabuVmembongkar tanaman kemudian
dibakar
- Gunakan pupuk hijau, pupuk kandang untuk
menekan setanganpenyakit ini.
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