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ABSTRAK
Koro pedang (sword bean) (Canavalia gladiata (Jacq) DC.) merupakan tanaman kacangkacangan yang banyak ditanam di pekarangan dan di lahan kering. Selain untuk konsumsi,
bijinya banyak digunakan untuk keperluan industri obat-obatan dan kosmetika. Salah satu
virus yang menyerang tanaman koro pedang adalah Cowpea mild mottle virus (CMMV).
Namun sejauh ini tingkat kehilangan hasil akibat infeksi CMMV belum diketahui. Penelitian
dilakukan di rumah kaca Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan umbi-umbian
(Balitkabi) Malang pada MK 2006 dengan rancangan acak lengkap diulang empat kali. Sebagai
perlakuan adalah umur tanaman saat diinokulasi CMMV secara mekanik yaitu pada umur
10, 20, 30, dan 40 hari. Inokulasi mekanik dilakukan dengan menggosokkan ekstrak daun
kedelai yang terinfeksi CMMV (1 g daun sakit dalam 9 ml larutan buffer fosfat pH 7,2) ke
daun koro pedang yang sebelumnya telah ditaburi dengan serbuk karborundum 600 mesh.
Koro pedang pada umur 10-40 hari rentan hingga sangat rentan terhadap infeksi CMMV.
Tanaman yang terinfeksi pada umur tersebut sama sekali tidak menghasilkan polong buah.
Kata kunci: Koro pedang, CMMV

ABSTRACT
Yield loss of Sword bean coused by CMMV infection. Sword bean, Canavalia gladiata
is legume crops commonly grown in back yard and dryland. The seed was consumed and
used in cosmetic and medicine industries. One of the virus disease infecting sword bean is
CMMV, however, the yield losses caused by the virus infection was still unknown. The
experiment to study the yield loss of sword bean against CMMV was carried out at the
screen house of the Indonesian Legumes and Tuber crop Research Institute (ILETRI), Malang
in the dry season 2006, laid in a completely randomized design with four replications. The
time at which plants were mechanically inoculated with CMMV at 10, 20, 30, and 40 days
after planting. Mechanical inoculation was done by rubbing of diseased leaf-extracts (1g
of diseased leaves macerated in 9 ml of buffer phosphat solutions pH 7.2) on sword bean
leaves previously dusted with carborundum 600 mesh. The results showed that the sword
bean were susceptible to highly susceptible to CMMV infections. Plants infected at those
stages fail to performed pod-setting.
Key words: Sword bean, CMMV

PENDAHULUAN
Koro pedang (Canavalia gladiata (Jacq) DC.) merupakan tanaman kacangkacangan yang banyak ditanam di pekarangan dan di lahan kering. Selain
dikonsumsi bijinya banyak digunakan untuk keperluan industri obat-obatan
maupun kosmetika (National Academic Science 1979). CMMV termasuk
kelompok Carla-virus, berbentuk benang kaku dengan ukuran panjang
sekitar 600-700 nm. CMMV sangat mudah ditularkan secara mekanik, oleh
vektor kutu kebul, Bemisia tabaci secara non-persisten (Muniyappa and Reddy
1982; Iwaki et al. 1983). CMMV pertama kali diidentifikasi menyerang
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tanaman kacang tunggak di Ghana (Brunt and Kenten 1973). Namun penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa CMMV secara alami juga menyerang
tanaman kedelai dan kacang tanah (Iizuka et al. 1984 a; Iwaki et al. 1986). Di
Indonesia, CMMV secara alami dilaporkan menyerang tanaman kedelai dan
kacang tanah (Iizuka et al.1984 b; Saleh et al. 1989). Penelitian selanjutnya
menunjukkan bahwa CMMV dapat menginfeksi tanaman kacang-kacangan
lain, termasuk beberapa jenis gulma Leguminosae (Rasminah et al. 2001).
Koro pedang dilaporkan dapat terinfeksi beberapa jenis virus antara lain
Abutilon mosaic virus (Ab MV), Asparagus bean mosaic virus (As BMV), Sword
bean distortion mosaic virus (SbDMV) dan Cowpea mild mottle virus (Duke 1983;
Brunt et al. 1996 ). Namun sejauh ini belum diketahui tingkat kehilangan hasil
koro pedang akibat infeksi CMMV. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kehilangan hasil koro pedang yang diinokulasi CMMV pada
beberapa umur tanaman.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan rumah kaca Balai Penelitian Tanaman Kacangkacangan dan Umbi-umbian (Balitkabi), Malang pada MK 2006. Bahan koro
pedang pedang yang digunakan merupakan jenis merambat asal Muneng
yang berbiji putih. Isolat CMMV berasal dan dipelihara pada tanaman kedelai. Rancangan penelitian yang digunakan adalah acak kelompok, diulang
empat kali. Sebagai perlakuan adalah umur tanaman saat diinokulasi secara
mekanis, yaitu pada umur 10, 20, 30, dan 40 hari setelah tanam dan tanpa
diinokulasi (sehat) sebagai pembanding. Setiap perlakuan menggunakan
empat pot berisi 5 kg tanah, ditanami 1 tanaman. Inokulasi secara mekanik
dilakukan dengan menggosokkan ekstrak 1 g daun kedelai yang terserang
CMMV dalam 9 ml larutan buffer fosfat pH 7,2 ke seluruh daun koro pedang
sesuai dengan perlakuan umur tanaman yang sebelumnya ditaburi dengan
serbuk Karborundum 600 mesh. Jumlah tanaman yang terinfeksi CMMV
diamati pada 10 hari setelah diinokulasi (HSI).
Pengamatan intensitas serangan dilakukan pada umur dua bulan setelah
inokulasi dengan mengamati gejala yang muncul pada masing-masing
perlakuan dan dihitung dengan menggunakan rumus:
nv
I = –––––––x 100%
NZ
di mana I = intensitas serangan, n= nilai skor serangan CMMV pada setiap
helai daun, v = jumlah daun dengan nilai skor tertentu, N = jumlah seluruh
daun, Z = skor tertinggi (5).
Nilai ketahanan terhadap infeksi CMMV dinilai berdasarkan intensitas
serangan menjadi lima kategori (Tabel 2).
Pada saat panen, pengamatan dilakukan pada tinggi tanaman, jumlah
polong dan bobot perlakuan.
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Tabel 1. Skor dan uraian deskripsi gejala serangan CMMV pada koro pedang.
Skor
1
2
3
4
5

Deskripsi gejala serangan
daun tanaman kelihatan seperti daun sehat, ukuran daun normal dan
permukaan daun tetap rata dengan warna hijau rata.
daun yang terserang ukuran tetap normal, namun terdapat bercak-bercak
klorotik
daun yang terserang ukuran normal, namun permukaan agak keriput dan
terdapat gambaran mosaik hijau- kuning berselang seling tidak teratur.
daun yang terserang mengecil, permukaan daun agak berkeriput dengan
gejala mosaik yang lebih jelas.
daun yang terserang ukurannya mengecil, berkerut dengan gejala
mosaik berat dan terdapat bagian yang mengalami nekrosis.

Tabel 2. Intensitas serangan dan kategori ketahanan koro pedang terhadap CMMV
No.

Intensitas serangan CMMV (%)

Kategori ketahanan

1
2
3
4
5

0–30
31–40
41–50
51–70
71–100

Tahan
Agak Tahan
Agak Rentan
Rentan
Sangat rentan

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Intensitas Serangan dan Gejala
Hasil inokulasi secara mekanis menunjukkan bahwa semua tanaman yang
diinokulasi terinfeksi oleh CMMV dengan gejala yang beragam. Gejala
terlihat jelas pada daun trifoliate yang baru muncul dan berkembang.
Intensitas serangan pada tanaman yang diinokulasi pada umur muda lebih
berat dibanding pada tanaman yang diinokulasi pada umur yang lebih tua
(Tabel 3). Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian infeksi CMMV pada
kedelai dan kacang tanah yang menunjukkan bahwa intensitas serangan
tanaman yang terinfeksi pada umur muda lebih berat dibanding infeksi pada
tanaman tua (Handayani 1989; Saleh et al. 2005). Inokulasi pada umur 10–20
hari mengakibatkan tanaman tumbuh sangat kerdil, daun-daun yang tumbuh
kemudian menjadi kecil, berkeriput dan mengalami nekrosis. Tanaman tidak
mampu membentuk bunga dan polong buah (Gambar 1a). Pada tanaman
yang diinokulasi pada umur 30-40 hari, pertumbuhan tanaman mengalami
hambatan sehingga tanaman agak kerdil, daun berkeriput dengan gambaran
mosaik. Tanaman masih mampu membentuk bunga namun bunga yang
terbentuk menjadi rontok, sehingga tidak terbentuk polong buah.
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Tabel 3. Intensitas serangan dan gejala CMMV pada koro pedang yang diinokulasi
pada umur yang berbeda. Malang MK 2006.
No
1
2
3
4
5

Umur diinokulasi
(hari)
10
20
30
40
Kontrol

KK (%)

Jumlah tanaman
Terinfeksi (%)

Intensitas
serangan (%)

100
100
100
100
0,00

91,3
82,4
65,4
56,7
0,0

a
b
b
b

Kategori
Ketahanan
Sangat rentan
Sangat rentan
Rentan
Rentan

12,7

Gambar 1. a. Tanaman koro pedang yang diinokulasi CMMV pada umur 10
HST; b. Tanaman diinokulasi pada umur 20 HST; c. Tanaman sehat.

b. Pengaruh Infeksi terhadap Komponen Hasil dan Hasil Biji
Infeksi CMMV pada saat umur 10 sampai 40 hari secara nyata menurunkan
tinggi tanaman. Tinggi tanaman terendah bila diinokulasi pada umur 10 hari
(16,2 m), dan meningkat sejalan dengan umur tanaman pada saat diinokulasi.
Tinggi tanaman sehat pada umur yang sama mencapai 206,2 cm (Tabel 4).
Tanaman yang diinokulasi mulai umur 10 hari hingga 40 hari tidak mampu
membentuk polong dan menghasilkan biji (Tabel 4). Tanaman yang diinokulasi pada umur 30 dan 40 hari masih mampu membentuk bunga, namun
bunga tersebut kemudian gugur. Jumlah polong pada tanaman kontrol yang
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tidak diinokulasi adalah 2–4 polong, dengan rata-rata 2,8 polong/tanaman.
Hasil tersebut lebih rendah dibanding hasil pada kondisi optimal yang dapat
menghasilkan 5–20 polong/tanaman.
Infeksi CMMV pada tanaman koro pedang pada umur 10–40 hari dapat
mengakibatkan kerugian hasil hingga 100%. Pada tanaman kedelai dan
kacang tanah infeksi CMMV dilaporkan dapat mengakibatkan kehilangan
hasil 11,9–81,5% dan 7,6–66,4% (Saleh et al. 2004; Saleh et al. 2005). Besarnya
kehilangan hasil tergantung pada varietas dan umur tanaman saat terinfeksi.
Tanaman yang terinfeksi pada umur muda mengakibatkan kehilangan hasil
yang lebih besar dibanding apabila tanaman terinfeksi pada umur yang lebih
tua.

KESIMPULAN DAN SARAN
Koro pedang sangat rentan terhadap infeksi CMMV. Infeksi virus CMMV
pada umur 10–40 hari mengakibatkan tanaman tidak mampu menghasilkan
biji sama sekali.
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