
• Penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh 
Ganoderma sp. adalah salah satu penyakit utama pada 
kelapa sawit di Indonesia. Penyakit ini menyebabkan 
pengurangan sejumlah besar tegakan pohon yang hidup, 
turunnya produktivitas pohon yang terinfeksi dan 
diperlukannya peremajaan ulang tanaman yang 
dipercepat sehingga menimbulkan kerugian yang besar 
pada perkebunan kelapa sawit. Dahulu penyakit ini 
dijumpai pada tanaman tua atau generasi lanjut, tetapi 
dewasa ini ditemukan juga pada tanaman muda, bahkan 
pada generasi pertama perkebunan kelapa sawit. Hal ini 
menunjukkan meningkatnya tingkat epidemiologi 
penyakit.

• Sistem perkebunan kelapa sawit yang monokultur dan 
luasnya k isaran inang menyebabkan sul i tnya 
pengendalian penyakit ini. Saat ini pengendalian penyakit 
secara terpadu merupakan cara pengendalian penyakit 
busuk pangkal batang yang paling efektif. Pengendalian 
tersebut meliputi penggunaan tanaman tahan terhadap 
Ganoderma sp., pengendalian kultur teknis, pengendalian 
dengan menggunakan agen hayati serta pengendalian 
kimiawi dengan menggunakan fungisida jika diperlukan.

• PPKS telah melakukan serangkaian penelitian untuk 
menghasilkan bahan tanaman yang memiliki tingkat 
ketahanan yang tinggi terhadap Ganoderma, meliputi di 
antaranya penelitian di lapangan, di pembibitan dan 
analisis DNA. Strategi dalam konstruksi bahan tanaman 
tersebut digambarkan pada skema berikut: 

• Penggunaan bahan tanaman moderat tahan Ganoderma yang diintegrasikan dalam pengendalian Ganoderma terpadu, 
akan menurunkan laju infeksi Ganoderma sehingga mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh patogen tersebut di 
perkebunan kelapa sawit.
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Konstruksi Bahan Tanaman 
Moderat Tahan Ganoderma PPKS

• Telah teridentifikasi beberapa projeni DxP yang memiliki tingkat ketahanan moderat, yaitu tingkat ketahanan yang lebih 
tinggi daripada ketahanan projeni rata-rata dan projeni kontrol. Hasil uji pembibitan tersebut telah didukung dengan hasil 
analisis DNA. Direncanakan, populasi moderat tahan yang teridentifikasi tersebut akan dirilis sebagai varietas moderat 
tahan Ganoderma pada semester I-2017.

Karakter DxP PPKS540 moderat tahan pada percobaan 
uji projeni di area endemik (setelah 15 tahun)
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Seleksi bahan tanaman moderat tahan Ganoderma pada uji pembibitan
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I 1 1 - < 5 1 1

II 2 5 - < 10 2 2

III 3 10 - < 15 3 3

IV 4 15 - < 20 4 4

20 - < 25 5 5
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