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TEKNOLOGI BENIH TANAMAN JAMBU METE
Ciri utama benih adalah dapat dibedakan dari biji karena mempunyai
daya hidup yang lebih tinggi yang disebut viabilitas. Benih tidak sekedar
dapat hidup normal tetapi juga menghasilkan tanaman yang normal dan
dapat diharapkan akan memberikan hasil yang optimal. Benih vigor itu
adalah produk teknologi, melalui upaya pemuliaan genetik dan pemurnian
fisik yang menghasilkan kelompok benih berisi individu-individu benih
prima.
Sumber benih dapat diperoleh dari vaerietas unggul baik unggul
lokal, nasional maupun introduksi, yang jelas harus sesuai dengan yang
diingini. Bila belum tersedia varietas unggul, untuk sementara blok
penghasil tinggi (BPT) atau pohon induk terpilih (PIT) dapat dijadikan
sumber benih. Sedangkan untuk varietas yang sudah dilepas sumber
benihnya berasal dari kebun induk, agar benih yang digunakan terjamin
kemurniannya dan diskripsinya sesuai. Sumber benih ini baik yang berasal
dari BPT dan PIT maupun kebun induk harus bersertifikat, demikian juga
benih sebarnya.
Umur panen adalah umur buah saat buah masak sedikit diatas umur
fisiologis, pada saat tersebut kadar air buah sudah mulai menurun. Umur
panen dapat dihitung mulai dari terjadinya pembuahan (polinasi) sampai
buah masak panen, dapat juga dihitung mulai dari bunga mekar. Panen
pada umur yang tepat tidak hanya tepat untuk kematangan embrio tetapi
juga untuk memperoleh mutu benih yang tinggi dan lebih seragam.
Dilapangan kemasakan buah sering terlihat dari warna buah, kekerasan
buah, rontoknya buah, pecahnya buah dan sebagainya. Secara
laboratorium dapat juga ditentukan dengan cara menimbang berat kering
dan vigor benih. Kemasakan benih ditentukan oleh bobot kering benih
tertinggi.
Pada jambu mete, masak fisiologis (MF) tergantung pada jenis
jambu metenya, jenis jambu mete Pecangaan masak fisiologis tercapai
pada saat umur 37 hari setelah antesis (HSA) atau 41 hari setelah inisiasi
bunga. Jenis
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Gambar 1. Panen buah jambu mete
jambu mete
mencapai masak fisiologis pada 42 HSA. Pada saat tersebut benih
mencapai bobot gelondong segar 8,7 g, bobot kering 5,5 g dan kadar air
36% serta daya berkecambah 100%. (Gambar 1.)
Prosesing benih merupakan suatu proses, untuk mempertahankan
mutu genetik, fisik dan fisiologik, setelah benih dipanen dari pohon induk
terpilih. Pemisahan buah semu dari benih dimaksudkan untuk
memisahkan buah semu dengan biji (benih), agar benih terhindar dari
infeksi cendawan. Pemisahan buah semu dilakukan secara
manual(Gambar 2.) Benih yang telah dipisahkan dari buah semunya,
diseleksi dengan cara merendam biji ke dalam air selama 12 jam, benih
yang terapung diafkir dan yang tenggelam terpilih sebagai benih.
Benih yang terpilih selanjutnya dikeringkan untuk mengurangi kadar
airnya, terhindar dari serangan hama dan penyakit, serta mencegah benih
agar tidak berkecambah. Pengeringan benih jambu mete dapat dilakukan
dibawah cahaya matahari selama 3-5 hari bila cuaca cerah (insert.).
Pengeringan benih jambu mete dengan cahaya matahari dari jam 8.0012.00, dapat menurukan kadar airbenih sampai + 5,87% dan menghasilkan
benih dengan mutu fisiologis terbaik. Benih dengan mutu fisiologi yang baik
adalah disimpan selama 6 bulan daya berkecambahnya masih tetap 100%.
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Selanjutnya benih yang sudah kering (kadar air 6,14%) diseleksi
berdasarkan bentuk biji, ukuran biji, kesehatan biji, keutuhan biji. Ukuran biji
yang yang baik untuk benih disesuaikan dengan diskripsi masing-masing
jenis jambu mete. Sebagai contoh ukuran benih jambu mete berdasarkan
berat seperti dapat dilihat pada Tabel berikut ini;
Benih yang terlalu berat atau terlalu ringan dikeluarkan dari lot benih
yang terpilih, seterusnya dari lot benih tersebut diambil sampel sekitar 10%
untuk digunakan pada uji daya kecambah benih.
Benih yang terpilih lalu dikemas dalam kantong plastik berukuran 2
kg benih jambu mete, difakum dan ditutup dengan rapi. Pada paking benih
diberi label
y a n g
berisikan;
N a m a
varietas;
Ta n g g a l
Panen; Asal
Kebun Induk;
Berat isi;
D a y a
Kecambah
dan Tanggal
kadaluarsa.
Label ini
disesuaikan
d e n g a n
status benih,
Gambar 2. Pemisahan buah semu
Insert. pengeringan benih mete
a p a k a h
berwarna biru, merah atau putih.
Agar mutu
fisiologi dapat
dipertahankan
No.
Jenis jambu mete
Berat
benih
s a m p a i
(gr/biji)
penggunaan
berikutnya,
1.
Gunung Gangsir
5,18
d i l a k u k a n
2.
Maros
6,24
penyimpanan.
Penyimpanan
3.
Pangkep
7,94
dilakukan pada
ruangan yang
4.
SM9
10,49
sejuk (Suhu 155.
BO-2
8,51
200C), dimana
6.
Meteor/YK
7,20
kantong-kantong
benih tersebut
7.
Flotim
12,50
disusun di atas rak8.
Ende
7,89
rak dengan
9.
Muna
9,16
tumpukan kantong
benih maksimal 5
Sumber: data diolah
lapis. Setiap 6
bulan dalam penyimpanan benih ini diuji daya kecambahnya dan label
dapat diperbarui (Yulius Ferry/ yulius_ferry@yahoo.com)
Tabel: Berat benih masing-masing jenis jambu mete
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POMPELON MARGINATA HAMA PEMAKAN DAUN KAYUMANIS YANG MERUGIKAN
Kupu-kupunya berukuran tidak terlalu besar, warna sayapnya
ungu tua dengan warna putih diujungnya. Kupu-kupu dewasa bertelur
dengan jumlah mencapai ribuan butir, menetas menjadi larva. Larva ini
akan memakan daun kayumanis, sehingga dalam serangan berat dapat
menyebabkan tanaman gundul, menghambat pertumbuhan tanaman
terutama
t a n a m a n
berumur muda
d
a
n
menurunkan
produksi.
Hama ini juga
d a p a t
menyerang
t a n a m a n
kelapa, jagung
d
a
n
sebagainya.
Pom
p e l o n
marginata
termasuk
Kelas insekta,
O r d o
Lepidoptera,
Keluarga:
Gambar 1. Pompelon marginata dewasa
Zygaenidae (+)

putih, yang menyebabkan hama ini menjadi mati. Cendawan ini merupakan
musuh alami dari serangga pompelon marginata yang cukup berpotensi
untuk digunakan sebagai mikroorganisme pengendali serangan hama
pada daun kayumanis ini. Umur larva hingga menjadi pupa selama 14 hari.
Pupa akan menempel pada permukaan daun kayumanis. Pupa
akan mengeluarkan lendir sebagai bahan perekat menempelnya pupa
pada daun, akibat lendir tersebut menyebabkan daun menjadi kering
(Gambar 4), dengan demikian tidak hanya larva yang dapat menyerang
daun kayumanis tetapi juga pupa, setiap pupa berpotensi juga merusak
satu helai daun kayumanis. Lamanya fase pupa lebih kurang 2 minggu,
pada fase tersebut serangga tidak melakukan aktifitas.
Serangan hama Pompelon marginata
pada tanaman kayu
manis dapat menyebabkan tanaman menjadi gundul karena daunnya
diserang larva atau daun menjadi kering karena dirusak oleh pupa.
Tanaman kayumanis yang gundul akan mengalami kekeringan pada kulit
batang yang menyebabkan tanaman ini sulit dipanen, karena kulitnya sulit
dipisahkan dari kayunya. Serangan pada tanaman kayumanis berumur
muda atau serangan lebih berat dapat menyebabkan tanaman mati.
Hama ini berkembang hampir diseluruh wilayah Asia Tenggara
seperti Thailand, Myanmar, Semenanjung Melayu, Borneo, Filipina dan
Indoensia. Di Indonesia banyak terdpat di Pulau Jawa, Sulawesi, Bawean
dan Sumatera. Selain menyerang kayu manis hama ini juga menyerang
kelapa, pinang, jagung dan lain-lain.
Untuk mengendalian hama Pompelon marginata
dapat
dilakukan dengan beberapa cara, seperti cara biologis menggunakan
cendawan untuk membunuh hama pada fase larva, melakukan perangkap
lampu pada malam hari untuk menangkap hama pada fase imago, atau
secara mekanis pada fase bentuk pupa. Selain itu dapat dilakukan

Genus: Pompelon, Species: Pompelon marginata Spesies: Pompelon
marginata. Serangga ini mempunya sayap berwarna hitam dan biru metalik
(Gambar 1).
B a g i a n
a b d u m e n
terdapat ruasruas yang
b e r w a r n a
merah dengan
bintik-bintik
berbentuk segiempat yang
berpasanganpasangan,
berwarna hitam
(Gambar 2).
Sera
ngga dewasa
aktif pada siang
hari (diurnal),
tertarik dengan
Gambar 2. Bagian ventral Pompelon marginata
cahaya lampu
pada malam hari dan mempunyai kemampuan terbang sejauh > 1 km.
Umur serangga sejak dari kemompong sampai mati dapat mencapai 40
hari, atau telah
b e r t e l u r
sebanyak 2-3
kali.
Apab
ila lingkungan
sesuai, telur
akan menetas
setelah 7 hari
kemudian,
mengeluarkan
larva.
Larva
berwarna putih
susu, ada
t o n j o l a n
e m b e l a n
berwarna hitam
pada bagian
dorsal larva
dan pada
Gambar 3. Stadia larva Pompelon marginata
bagian ventral
larva seluruhnya berwarna hitam (Gambar. 3). Larva hidup di atas
permukaan daun kayumanis pada bagian yang agak terlindung, pada daun
di cabang ujung, di tengah atau cabang bagian bawah. Larva akan
memakan daun kayu manis dengan cara mengerat sampai helaian daun
habis termakan, satu ekor larva mampu memakan daun kayumanis
sebanyak 3-5 helai sebelum membentuk stadia pupa. Apabila larva
disentuh dia kan mengelak dengan cara menjatuhkan diri ke daun yang
berada di bawahnya. Di lapangan larva pompelon marginata sering juga
diserang oleh penyakit yang disebabkan oleh cendawan yang berwarna
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Gambar 4. Stadia pupa

penyemprotan menggunakan insektisida kimia, namun cara ini ditempuh
dalam kondisi yang mendesak atau serangan sudah sangat berat (Gusti
Indriati/gindriati@yahoo.co.id)
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PENGEMBANGAN GLISEROL HASIL SAMPING INDUSTRI BIODIESEL
bersifat mudah terurai secara biologi, sehingga aman untuk dikonsumsi
Industri biodiesel merupakan industri biofuel terbesar yang kini
dan kesinambungan pengadaannya terjamin karena berbahan baku
berkembang di Indonesia. Industri ini menghasilkan hasil samping yang
minyak nabati, suatu sumberdaya alam yang dapat diperbarui. Produk
cukup besar dari proses produksinya, diantaranya adalah senyawa gliserol,
lesitin banyak digunakan sebagai agen pengemulsi untuk berbagai industri
dimana hampir 10% crude gliserol dihasilkan pada setiap proses
p a n g a n ,
k o s m e t i k a
d a n
f a r m a s i .
pembuatan biodiesel, yang dihasilkan dari proses transesterifikasi
Gliserol dan asam oleat dapat dijadikan bahan baku untuk
trigliserida dengan larutan metoksida. Gliserol atau glyceritol atau glycyl
pembuatan pelumas mesin otomotif. Pembuatan minyak pelumas ini
alcohol atau nama komersialnya biasa disebut gliserin, mempunyai rumus
melalui proses polimerisasi gliserol, konversi asam oleat menjadi estolida,
kimia CH2OHCHOHCH2OH dengan nama sistematik propane-1,2,3-triol
serta esterifikasi produk kedua reaksi sebelumnya. Yang mana hasil
atau 1,2,3-propanetriol atau 1,2,3-trihydroxypropane.
formulasi dengan bahan-bahan additif antifoaming agent, antioksidan,
Gliserol merupakan produk hasil samping pembuatan biodiesel
antikorosi, dan bahan antiwear menghasilkan pelumas yang memenuhi
yang paling penting. Senyawa gliserol pada hasil samping ini masih berupa
spesifikasi pelumas SAE 30 hingga SAE 60 untuk pelumas mesin otomotif,
crude gliserol yang mengandung impurities antara lain metanol, asam
yang memenuhi syarat SNI 06-7069.1-2005.
lemak (sebagai sabun) dan garam. Karenanya, untuk mendapatkan gliserol
Begitupun dapat dilakukan konversi gliserol menjadi etanol
murni, maka crude gliserol harus diolah lebih lanjut, dimana pemurnian
secara mikrobiologis melalui proses fermentasi menggunakan
crude gliserol dimulai dengan memisahkan metanol dengan cara destilasi
Paenibacillus macerans, dimana etanol merupakan alternatif produk
vakum. Kemudian menambahkan larutan asam encer untuk memisahkan
turunan yang potensial karena bernilai jual lebih tinggi, dan dapat
sabun dan menetralkan sisa katalis basa yang tidak bereaksi, selanjutnya
digunakan sebagai bahan bakar. Etanol kering dengan kadar ± 99,5% akan
difiltrasi untuk memisahkan sabun dan garam yang terbentuk. Proses
bercampur sempurna dengan premium dan sekaligus meningkatkan nilai
berikutnya, larutan dipekatkan dan garam yang terlarut membentuk kristal
oktannya (nilai oktan premium 87, nilai oktan etanol 103,5), yang mana
dan dipisahkan dengan diendapkan kembali. Kemudian difiltrasi untuk
sejak tanggal 17 Maret 2006 pemerintah Indonesia telah mengizinkan
mendapatkan larutan gliserol yang memiliki konsentrasi lebih tinggi.
penjualan gasohol BE-10 (campuran premium dan etanol dengan
Larutan dipucatkan dengan menambahkan 2% berat karbon aktif, setelah
perbandingan 90 : 10) di SPBU-SPBU.
itu larutan disaring dengan kertas saring 40 mesh, sehingga dapat diperoleh
Selanjutnya dapat juga dilakukan pemanfaatan gliserol sebagai
gliserol untuk food grade dan pharmaceutical grade dengan kadar 99,5%.
bahan aditif pada biodiesel untuk meningkatkan kinerjanya. Seperti
Perkembangan industri biodiesel di Indonesia yang semakin
diketahui, karakteristik biodiesel yang dihasilkan saat ini masih memiliki
pesat akan menyebabkan melimpahnya produk samping gliserol. Pada
kelemahan, yaitu memiliki nilai viskositas yang tinggi, dan nilai titik tuang
tahun 2009, gliserol yang dihasilkan oleh industri biodiesel Indonesia
serta titik kabut
diperkirakan
yang tinggi
mencapai 72
a p a b i l a
juta liter per
dibandingkan
tahun dan kalau
d e n g a n s o l a r.
terjadi booming
Nilai viskositas
a
k
a
n
yang tinggi akan
berpengaruh
menyulitkan
t e r h a d a p
pemompaan
ketersediaan
bahan bakar dari
gliserol di
tangki ke ruang
pasaran dan
bakar mesin.
apabila tidak
Adapun nilai titik
dikendalikan
tuang dan titik
d a p a t
kabut biodiesel
mempengaruhi
yang tinggi
harga gliserol,
menyebabkan
s e h i n g g a
biodiesel sulit
mengakibatkan
untuk terbakar
harga jatuh dan
pada suhu
tidak bernilai
r e n d a h ,
jual. Oleh
karakteristik ini
karena itu,
k u r a n g
konversi gliserol
menguntungkan
menjadi produk
b
a
g
i
lain perlu
pengembangan
dilakukan,
biodiesel di
diharapkan
negara-negara
m e l a l u i
yang mempunyai
pengembangan
empat musim.
pemanfaatan
Berdasarkan
hasil samping
b e b e r a p a
i n d u s t r i
penelitian,
b i o d i e s e l
penambahan
menjadi produkbahan additif
p r o d u k
senyawa gliserol
turunannya
eter dapat
dapat menjadi
Gambar 1. Industri biodiesel yang terintegrasi
meningkatkan
solusi untuk
sifat ketahanan
mengatasi
b i o d i e s e l
ketersediaan hasil samping industri biodiesel yang tidak terkendali.
terhadap suhu dingin (cold flow properties), sehingga dapat menurunkan
Pengembangan gliserol hasil samping industri biodiesel sangat
nilai titik kabut maupun titik tuangnya, senyawa tersebut adalah 1,3 dimenjanjikan. Ini dikarenakan luasnya aplikasi gliserol pada berbagai
tertier-butil eter gliserol atau perpaduan 1,3 di-tertier-butil eter gliserol
industri. Beberapa aplikasi gliserol antara lain sebagai bahan baku dalam
dengan 1,2 di-tertier-butil eter gliserol dan 1,2,3 tri-tertier-butil eter gliserol.
berbagai industri farmasi, kosmetika, sabun, makanan, minuman, ester,
Senyawa tersebut dapat diperoleh dengan melakukan eterifikasi gliserol
poliester, resin, poliuretan, tembakau, surfaktan, bahan peledak nitro
dengan menggunakan katalis asam. Pengembangan bahan additif
gliserol, logam, tekstil, cat, tinta cetak, pelumas dan lain-lain. Sebagai
biodiesel dari gliserol yang dihasilkan dari proses produksi biodiesel
contoh, salah satu produk turunan gliserol adalah gliserol mono stearat
memberikan beberapa keuntungan yaitu dapat memperbaiki karakteristik
yang merupakan surfaktan (surface active agent) non ionik yang banyak
biodiesel serta meningkatkan nilai tambah biodiesel dan gliserol.
digunakan dalam industri shampo sebagai pearlizing agent, emulsifier dan
Dengan demikian, pengembangan gliserol sebagai hasil
lotion, serta sebagai opacifier dalam industri ice cream dan makanan.
samping industri biodiesel menjadi berbagai produk turunannya yang
Disamping itu ada senyawa mono asil gliserol dan diasil gliserol (MAGbernilai jual lebih tinggi mutlak harus dilakukan, disamping untuk
DAG) yang banyak digunakan sebagai zat pengemulsi, zat pembasah,
meningkatkan nilai tambah gliserol tersebut, juga untuk menciptakan
pengaglomerasi pada industri makanan, kosmetik dan farmasi. Pada
pengembangan industri biodiesel yang terintegrasi. Dimana melalui
industri makanan MAG-DAG digunakan untuk meningkatkan performan
pengembangan industri biodiesel yang terintegrasi dapat tercipta biaya
margarin dan sebagai shortening serta aplikasi lainnya. Selanjutnya
produksi yang efektif dan efisien, yang akan mendorong terciptanya
senyawa turunan gliserol yang merupakan ester gliserol yaitu digliserida
industri biodiesel nasional yang kompetitif. (Juniaty Towaha dan Dibyo
merupakan bahan baku pembuatan surfaktan agen pengemulsi
Pranowo/juniaty_tmunir@yahoo.com)
Lisofosfatidilkolin atau dikenal dengan nama dagang lesitin. Lesitin
Balai Penelitian Tanaman RempahAneka Tanaman Industri
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TEKNIK RENDOK UNTUK MEMPERBAIKI KONDISI LADA LAMPUNG
Lada (Piper nigrum L) merupakan tanaman introduksi yang berasal
dari India dan salah satu tanaman rempah sebagai komoditas ekspor yang
penting di Indonesia dan dapat menunjang perolehan devisa negara.
Ekspor lada pada tahun 2008 mencapai 52,407 ton dengan nilai 185,701
juta US $, sedangkan import lada mencapai 1,255 ton dengan nilai 918.000
US $ (Ditjenbun, 2011). Ekspor lada menempati urutan ke enam setelah
tanaman karet, kelapa sawit, kopi, kakao dan kelapa.
Produktivitas tanaman lada di Indonesia masih tergolong rendah bila
dibandingkan dengan negara India maupun Malaysia. Areal pertanaman
lada di Indonesia tahun 2008 mencapai 185,082 ha dengan rincian Provinsi

Gambar 1. A. Sulur gantung, B. Sulur cacing

Bangka Belitung 15.415 ha, produksi 15.671 ton (rata-rata per pohon 0,508
kg), provinsi Lampung 47.519 ha, produksi 22.164 ton (rata-rata per pohon
0,291 kg), masih tergolong sangat rendah bila dibandingkan dengan
potensin produksinya. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh antara
lain belum menggunakan varietas lada unggul yang berdaya hasil tinggi dan
tahan serangan hama dan penyakit. Selain itu sebagian besar petani
terutama untuk bahan tanman masih menggunakan benih asalan seperti
sulur gantung (Gambar 1A) dan sulur cacing (Gambar 1B)
Sulur gantung merupakan sulur panjat tumbuhnya tidak melekat
pada pohon tajar, sedangkan sulur cacing merupakan sulur panjat yang
tidak melekat pada tajar dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Kedua
jenis sulur merupakan sulur yang tidak produktif dan buang pada saat
pengikatan dan pemangkasan sulur panjat tanaman, namun kedua sulur ini
dapat dijadikan sebagai sumber benih bagi tanaman lada dengan
perbaikan budidaya dan perlakuan tertentu.
Benih tanaman lada
yang berasal dari kedua sulur
ini biasanya ditanam tanpa ada
perlakuan budidaya yang
memadai dan dilakukan secara
langsung menggunakan setek
7-9 ruas dalam satu tajar
ditanam 5-7 setek (Gambar 2.).
Hal ini dilakukan untuk
mendapatkan peluang tumbuh
yang lebih besar dibandingkan
penanaman dengan satu setek.
Penanaman dilakukan pada
musim penghujan antara bulan
Oktober sampai Pebruari.
Walaupun demikian
penggunaan sumber benih dari
sulur gantung dan sulur cacing
tidaklah dianjurkan, karena
tanaman yang berasal dari
sulur
ini mempunyai sifat
tumbuh seperti sulur gantung
Gambar 2. Benih yang ditanam dari sur
dan sulur cacing yang tidak
gantung/cacing
mampu mengeluarkan cabang
buah sampai umur satu tahun, menyebabkan vigour tanaman berpinggang
(kosong cabang di bagian bawah) dan menyebabkan tanaman lambat
berproduksi.

Seandainya selama ini sudah terlanjur dilakukan penanaman
dengan menggunakan benih yang berasal dari sulur gantung/panjat masih
ada kemungkinan untuk diperbaiki dengan teknik rendok .
Penggunaan
teknik
rendok pada
tanaman yang berasal
dari kedua sulur ini
dilakukan pada saat
tanaman berumur 9-12
bulan setelah tanam
(Gambar 3.), karena
tanaman dari benih
kedua sulur ini biasanya
tumbuh memanjang dan
tidak tumbuh cabang
buah sehingga
dilakukan perbaikan
budidaya dengan cara
menurunkan batang
tanaman lada dan
memutar sekitar tajar
kemudian ditimbun
kembali dengan tanah
serta ujung tanaman
diikat kembali.
Pengikatan sulur pada
t a j a r
s e r t a
pemangkasan sulur
perlu dilakukan agar
Gambar 3. Sulur yang harus direndok
terbentuk akar lekat
yang selanjutnya akan
merangsang pertumbuhan
sulur baru dan cabang buah. Teknik perbaikan budidaya lada ini disebut
dengan istilah rendok (menurut petani lada di Lampung).
Rendok ini merupakan teknik budidaya yang dapat dilakukan untuk
mengatasi permasalahan dalam penanaman lada, terutama
menggunakan benih tanaman dari setek sulur gantung dan sulur cacing,
baik dari benih yang disemaikan melalui persemaian maupun tanam

A

B
Gambar 4. Merendok tanaman (A dan B)

langsung dari benih setek panjang. Perlakuan rendok ini juga dapat
digunakan untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman lada yang
menggunakan benih berasal dari sulur panjat produktif yang dalam
pertumbuhannya mengalami sifat tumbuh seperti sulur gantung dan sulur
cacing yang tidak keluar cabang buah. Teknik perbaikan budidaya lada ini
yang disebut dengan istilah rendok (menurut petani lada di Lampung).
Keuntungan melakukan rendok pada tanaman lada antara lain dapat
merangsang pertumbuhann cabang buah serta memperkuat ketahanan
tanaman terhadap kekeringan karena dengan perlakuan menurunkan
sulur dan menurunkannya sekitar tajar (Gambar 4) akan membuat
pertumbuhan akar pada ruas-ruas batang yang dikubur menjadi lebih
banyak serta memacu pertumbuhan sulur panjat baru dari ruas batang
diatas permukaan tanah seperti pertumbuhan tanaman yang
menggunakan benih dari sulur panjat produktif.(Bambang
EkaTjahjana/be_tjahjana@yahoo.com).

“TREE” Majalah Semi Populer Tanaman Rempah dan Industri memuat berita seputar tanaman rempah dan tanaman industri
(TRI) dari dalam dan luar negeri; prospek; inovasi teknologi yang dihasilkan; serta rubrik tanya jawab mengenai tanaman TRI.
Redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan tentang TRI yang akan dijawab oleh para peneliti Balittri. Pertanyaan dapat
disampaikan melalui e-mail: balittri@ymail.com. “TREE” Majalah Semi Populer Tanaman Rempah dan Industri dapat
diakses secara online ke alamat situs web http://balittri.litbang.deptan.go.id.
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