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MATERI KULIAH BIOLOGI 

TANAH UPNVY

� Mikoriza (Mycorrhizae):

� Simbiosis mutualisme antara akar tanaman dengan jamur.

� Jamur berasosiasi dengan akar tanaman >80% spesies, kecuali 
kelompok kubis dan bayam.

� Keuntungan mikoriza untuk tanaman: transfer nutrien dari 
lingkungan ke tanaman (unsur hara dan air ), 

� Keuntungan lain adanya mikoriza adalah tanaman terlindung 
dari organisme patogen.

� Tipe Mikoriza:  
- Endomikoriza
- Ektomikoriza

Ectomycorrhiza

� Penyerapan dan transport air dan nutrien 

• Tanah ke tanaman  (khususnya fosfor)

• Tanaman ke jamur (khususnya karbohidrat)

• Diantara tanaman

� Pengendalian patogen

• Proteksi/ pencegahan patogen/Antagonis

� Efek positif mikoriza pada tanaman:

- Daya jangkau akar lebih jauh dan daya serap akar lebih 

besar.

- Lebih tercukupi kebutuhan haranya walau tanaman hidup 

pada tanah tidak subur.

- Lebih tahan terhadap kekeringan.

- Lebih tahan terhadap penyakit.

� Ericaceous Mikoriza, merupakan asosiasi antara akar Ericales 

dengan jamur dari kelompok Ascomycotina.

� Orchidaceous Mikoriza, merupakan asosiasi antara anggrek 

dengan jamur dari kelompok basidiomycotina.

� Vesikular Arbuskular Mikoriza (VAM),merupakan asosiasi 

antara tanaman yang termasuk golongan Angiospermae, 

Gymnospermae, dan paku-pakuan dengan jamur dari 

kelompok Endoponales. Dalam asosiasi ini dibentuk struktur 

vesikular dan arbuskular dalam korteks akar. Hifa ekternal 

merupakan bagian penting. Jumlah miselium eksterna dapat 

mencapai 80 cm per cm panjang akar.
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�Spora

�Arbuskula

�Spora dapat 

menyebar atau 

berpindah tempat 

melalui aktivitas 

hewan kecil di 

dalam tanah.

�Diversitasnya 

sangat banyak
Spora VAM

Tipe 

morfologi

Spora 

mikoriza
Fase eksternal: 

- perkecambahan miselium mikoriza, 

- pembentukan spora diluar akar ditentukan kondisi 

tanah

Fase internal: 

- penetrasi mikoriza dari sel epidermis ke sel korteks 

tanaman, 

- pembentukan vesikel dan arbuskul  



3

�Pada akar Ericaceae 

�Penting untuk ketersediaan Nitrogen 

pada tanah miskin hara.

� Bibit Anggrek sangat tergantung pada mikoriza.

� Penyakit pada akar bibit anggrek: Rhizoctonia spp;  

Armillaria spp, dll

� Penyakit akar pada bibit anggrek dapat dieliminir 

dengan mikroriza.

Simbiosis mutualisme antara akar tanaman tahunan dari 

kelompok Betulaceae, Fagaceae, dan Pinaceae. 

Ciri Ektomikoriza: 

-Akar yang terinfeksi bercabang pendek dan 

membengkak, sering bercabang dikotom, dan kadang-

kadang membentuk pigmen.

-Jamur ini termasuk Basidiomycotina (membentuk badan 

buah) dan jarang yang termasuk Ascomycotina. 

- Miselium jamur ini membentuk selubung pada 

permukaan akar, yang sering mencapai ketebalan tertentu 

dan disebut hartignet.

EktomikorizaEktomikoriza

Suillus

Paling banyak 

berasosiasi dengan 

tanaman berkayu

Jamur termasuk 

basidiomycetes; dan 

beberapa termasuk 

ascomycetes  
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mycorrhiza.ag.utk.edu/ mimag.htm

Ectomikoriza membentuk  selubung (mantel) dan  Hartig net

Mantel 

menyelubungi 

permukaan akar

Hartig net masuk 

diantara sel kortek 

akar ( tidak masuk 

ke dalam sel 

kortek)  

Hipodermis pada 

angiospermae dan 

Pinus

�Hifa jamur menembus akar, tetapi 

tidak masuk ke dalam sel akar.  

�Hartig net 

Pisolithus Suillus

-Ektomikoriza mengubah morfologi akar tanaman

-Masing2 spesies jamur membentuk ciri morfologi sendiri  

dalam merubah  morfologi akar
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Pengaruh lain 

ektomikoriza:
– dihasilkannya senyawa 

atau hormon pertumbuhan  

– mengurangi rambut akar
Perkembangan 

ektomikoriza 

pada tanaman 

pinus

http://www.apsnet.org/education/Illust

ratedGlossary/PhotosE-

H/ectomycorrhiza.htm

http://www.mykopat.slu.s

e/mycorrhiza/kantarellfile

r/bilder/fig3.gif

Hasil badan buah jamur 

ektomikoriza

�Ascomycetes –bernilai ekonomi tinggi
• Modifikasi  apotesium 

�Mikoriza pada pohon oak, 

125g/pohon/tahun, full produksi dalam 10 

tahun

• Penanaman 1000 trees per hectare, jarak tanam  3m 
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� Menahan secara mekanis dari infeksi oleh 

patogen penyebab penyakit.

� Memproduksi atau merangsang terbentuknya 

antibiotik.

� Memperbanyak dan meningkatkan kualitas 

eksudat akar, memperbanyak mikroba 

menguntungkan pada rhizosfer.

� Meningkatkan daya tahan hidup tanaman.

� Mengeluarkan hormon tumbuh untuk 

merangsang pertumbuhan akar.

A. Inokulum berkualitas tinggi
- Infektif: 5% akar terinfeksi setelah 3 minggu

- Efektif: meningkatkan pertumbuhan tanaman

- Konsentrasi propagul tinggi, 100 g berat kering/ha

- Bebas patogen

- Punya daya hidup tinggi, tahan penyimpanan/ pengeringan

A. Sistem dan teknologi kultur VAM
- Kultur pada tanah dlm pot

- Kultur dlm mineral/pasir, atau gambut

- Hidroponik/Aeroponik

- Kultur jaringan

- Kultur murni dalam medium buatan (paling sulit)

� Propagul: miselium atau spora dari badan buah
� Perkecambahan spora tergantung eksudat akar 
� Inokulasi ektomikoriza untuk penghutanan 

Untuk rehabilitasi hutan di lahan bekas tambang / lahan yg 
ekstrim pH, konsentrasi logam berat, kelembaban, bo rendah, 
mikroba rendah, tanah subsoil.

� Inokulasi ektomikoriza untuk produksi sporokarp
� Untuk penghasil badan buah, badan buah muda dapat 

dikonsumsi, spora dapat dibuat formulasi ex. bentuk tablet

� Inokulasi ektomikoriza untuk pembibitan
� Transfer tanah bermikoriza, bibit ditanam dekat tanaman 

bermikoriza, inokulum spora, kultur inokulum vegetatif dlm 
medium buatan-peat vermiculit

� Inokulum mikoriza

kecukupan inokulum

� Gangguan pada tanah

pengolahan tanah, aktivitas hewan, kebakaran, erosi

� Kesuburan tanah

N dan P dalam tanah tinggi menekan mikoriza

� Kerusakan lahan

Salinitas, kekeringan, penggenangan-banjir, perubahan 

iklim yang ekstrim


