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Hubungan Serangga dengan Ganoderma: Media Penyebaran Pasif
Serangan penyakit pada berbagai komoditas pertanian dapat disebabkan oleh berbagai jenis
patogen, salah satunya adalah kelompok cendawan. Cendawan patogen dapat menginfeksi,
tumbuh dan bereproduksi pada tanaman inangnya. Penyebaran cendawan patogen sebagian
besar dilakukan melalui spora secara pasif dengan bantuan angin, vektor serangga, atau
bahkan melalui saprodi dan manusia sendiri. Ganoderma sp., cendawan patogen penyebab
penyakit busuk pangkal batang kelapa sawit juga memiliki mekanisme penyebaran secara
pasif, salah satunya dengan bantuan serangga. Mekanisme penyebaran dengan bantuan
serangga memang tidak semasif dengan angin, namun lebih efektif karena serangga akan
menghinggapi tanaman kelapa sawit lain untuk mencari makan. Serangga vektor Ganoderma
sp. adalah genus Eumorphus yang berasal dari ordo Coleoptera dan famili Endomychidae.
Cendawan secara umum bereproduksi dengan membentuk spora yang sangat kecil dan halus.
Penyebaran spora cendawan biasanya terjadi secara pasif dengan bantuan angin, serangga, dan
air [1]. Cendawan Ganoderma sp. merupakan salah satu momok yang menghantui industri
perkebunan kelapa sawit di dunia. Cendawan ini merupakan patogen penyebab penyakit busuk
pangkal batang (BPB) kelapa sawit. Hingga saat ini, belum ditemukan pengendalian yang
benar-benar efektif untuk serangan penyakit BPB pada kelapa sawit. Hal ini dikarenakan
gejala serangan Ganoderma sp. yang bersifat laten sehingga sangat sulit untuk dideteksi secara
dini. Ketika gejala serangan terlihat secara visual, sejatinya saat itu serangan sudah pada tahap
lanjutan dan terlambat untuk mengendalikannya. Pada serangan tingkat lanjut, Ganoderma sp.
akan membentuk tubuh buah pada permukaan batang bawah kelapa sawit. Tubuh buah ini
yang nantinya akan memproduksi spora yang berfungsi sebagai alat penyebaran atau dispersal.
Penyebaran spora Ganoderma sp. utamanya dibantu oleh angin dan hujan, penyebaran dengan
bantuan angin memang bersifat masif namun kurang efektif karena mengandalkan
keberuntungan untuk mencapai tanaman inang lainnya. Salah satu alternatif penyebaran spora
Ganoderma sp. lainnya adalah dengan bantuan serangga vektor. Serangga vektor spora
cendawan Ganoderma sp. berasal dari kelompok kumbang genus Eumorphus (Coleoptera:
Endomychidae).

Kumbang Eumorphus sp. pada tubuh buah cendawan (Foto: Arthur Anker)
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Penyebaran spora dengan bantuan kumbang Eumorphus ini sejatinya dilakukan tanpa sengaja.
Hal ini dikarenakan kumbang Eumorphus merupakan kelompok kumbang pemakan cendawan
atau jamur (mycophagous beetle) yang memiliki nama umum handsome fungus beetle [2, 3].
Anggota famili Endomychidae memiliki anggota sekitar 77 spesies dan sebagian besar
merupakan kumbang pemakan jamur dengan beberapa spesies yang merupakan predator dan
pemakan bangkai (Necrophagy) [4]. Kumbang ini memakan tubuh buah muda dan tertarik
oleh senyawa volatil yang dihasilkan oleh tubuh buah Ganoderma sp. [4]. Ketika aktivitas
makan sedang berlangsung, spora Ganoderma sp. yang ada dipermukaan tubuh buah akan
menempel pada tubuh kumbang [5]. Kumbang yang telah selesai makan akan terbang untuk
mencari tubuh buah lainnya, saat pencarian tubuh buah lainnya kumbang ini akan hinggap
pada tanaman kelapa sawit lain dan secara pasif akan mendistribusikan spora Ganoderma sp.
Kumbang Eumorphus merupakan serangga yang tersebar secara luas, khususnya di wilayah
Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, terdapat lebih kurang 4 spesies yang sudah dilaporkan
ditemukan yaitu E. sumatrae, E. costatus, E. wegneri, dan E. mirabilis [6]. Dari publikasi
tersebut diperoleh bahwa habitat hidup kumbang Eumorphus bersifat endemik, sehingga
banyak ditemukan di wilayah tertentu. Kumbang ini memiliki inang yang cukup luas, sehingga
mampu bertahan dengan memakan tubuh buah jamur lain selain Ganoderma sp.
Penyebaran spora dengan bantuan kumbang memang memiliki persentase peranan yang kecil,
namun sangat efektif. Mobilitas dan kemampuan mendeteksi tanaman inang lain akan sangat
meningkatkan efektivitas distribusi spora Ganoderma sp. Tingkat penyebaran spora dengan
bantuan serangga akan sangat dipengaruhi oleh jumlah populasi serangga tersebut. Ketika
populasi serangga meningkat, maka laju distribusi spora akan meningkat pula. Pada periode
outbreak ini perlu diwaspadai terjadinya peningkatan presentasi kejadian penyakit BPB
khususnya pada komoditas kelapa sawit. Kumbang Eumorphus sejatinya adalah musuh alami
cendawan Ganoderma sp., namun karena aktivitas makannya ikut mendistribusikan spora
maka keberadaannya tidak diharapkan. Selain itu, bagian yang menjadi makanan kumbang ini
adalah tubuh buah yang bukan merupakan sumber utama Ganoderma sp. yang berada di
dalam jaringan tanaman.
Dengan memahami faktor-faktor penyebaran spora Ganoderma sp., diharapkan upaya
penanggulangan penyakit busuk pangkal batang kelapa sawit dapat dilaksanakan secara lebih
efektif. Pengendalian Ganoderma sp. memang harus dilakukan secara terpadu dengan
menggabungkan semua unsur pengendalian, termasuk pencegahan penyebaran sumber
inokulum cendawan patogen. Kegiatan monitoring menjadi sangat penting ketika kita akan
menerapkan pengendalian terpadu.
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