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PENGENDALIAN PENYAKIT KUNING PADA TANAMAN LADA DENGAN PEMANFAATAN
MIKROORGANISME TANAH
Penyakit kuning merupakan salah satu kendala pada
pertanaman lada terutama di Bangka Belitung dan Kalimantan. Penyebab
munculnya penyakit disebabkan oleh patogen tular tanah (soil borne
pathogen) yang sangat kompleks, yaitu nematoda Radopholus similis dan
Meloidogyne incognita, jamur Fusarium oxysporum, serta kesuburan dan
kelembaban tanah rendah. Serangan nematoda R. similis dan M. incognita
berlangsung secara bersamaan. Luka akibat serangan nematoda akan
memudahkan infeksi jamur F. oxysporum,serta menyebabkan tanaman
peka terhadap kekeringan dan kekurangan unsur hara. Gejala penyakit
kuning diawali dari daun menjadi berwarna kuning, kaku, tegak lurus,
selanjutnya semakin lama akan mengarah ke batang. Daun sangat rapuh
sehingga mudah gugur (Gambar 1). Secara bertahap, cabang akan gugur
dan akhirnya tanaman gundul. Pada bagian akar rambut rusak akibat
serangan R. similis dan terdapat puru atau bintil-bintil akar akibat serangan
M. incognita.
Pengelolaan penyakit secara terpadu pada tanaman lada
dilaksanakan untuk mengurangi dampak kegiatan pertanian yang dapat
menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan seperti
penggunaan pestisida sintetis secara berlebihan terutama untuk penyakitpenyakit yang sulit dikendalikan, Pengendalian yang dilaksanakan tidak
hanya bergantung pada satu komponen saja, namun lebih pada upaya
integrasi komponen pengendalian yang sesuai ke dalam tahapan budidaya
sejalan dengan stadia pertumbuhan tanaman lada. Secara umum tindakan
dilakukan dalam mengelola ekosistem tanaman lada untuk diupayakan
mendekati proses alami agar jenis dan populasi patogen yang ada tidak
menimbulkan kerusakan
dan kerugian.
Salah satu tindakan
pengendalian yang dapat
dilakukan untuk
nematoda akar pada
tanaman lada dan dalam
rangka menjaga
keberlangsungan
ekosistem adalah
pengendalian hayati
dengan pemanfaatan
mikroorganisme tanah
yang bersifat antagonis.
Gambar 1. Gejala penyakit kuning pada tanaman lada
Pengendalian ini banyak
digunakan karena ramah lingkungan. Secara alamiah, pada tanah terdapat
mikroorganisme yang berpotensi menekan perkembangan populasi
patogen dalam tanah karena bersifat antagonis. Penggunaan
mikroorganisme antagonis sebagai agens pengendali hayati merupakan
salah satu komponen pengendalian PHT dan untuk melaksanakan prinsip
PHT yaitu melestarikan dan memanfaatkan musuh alami.
Penggunaan mikroorganisme antagonis diupayakan melalui
pemanfaatan dari jenis mikroorganisme yang ada pada ekosistem
pertanian setempat, misalnya jamur dan bakteri tanah. Diketahui bahwa
bahan organik tanah khususnya pupuk kandang merupakan sumber hara
bagi mikroorganisme tanah. Makin tinggi kandungan bahan organik di
dalam tanah, aktivitas mikroorganisme tanah juga semakin meningkat.
Peran mikroorganisme tanah dalam proses dekomposisi yaitu
mikroorganisme saling berinteraksi dengan kebutuhan bahan organik,
dalam hal ini mikroorganisme tanah berperan sebagai pengurai
(dekomposer) sedangkan bahan organik menyediakan C (karbon) sebagai
sumber energi. Jika bahan organik diberikan secara kontinyu, maka
persen C organik tinggi dan kandungan bahan organik juga tinggi, sehingga
populasi mikroorganisme tanah juga tinggi. Selain itu mikroorganisme
tanah akan berkumpul di dekat perakaran tanaman (rhizosfer) yang
menghasilkan eksudat akar dan serpihan tudung akar sebagai sumber
makanan mikroorganisme tanah. Bila populasi mikroorganisme di sekitar
perakaran didominasi oleh mikroorganisme yang menguntungkan
tanaman, maka tanaman akan memperoleh manfaat yang besar dengan
hadirnya mikroorganisme tersebut. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila
kita menginokulasikan mikroorganisme yang bermanfaat sebagai inokulan
di sekitar perakaran tanaman.
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri

Menurut hasil penelitian yang sudah ada, mikroorganisme
tanah yang dapat mengendalikan nematoda akar pada tanaman lada
adalah bakteri Pasteuria penetrans. P. penetrans dapat bertahan hidup
lama di dalam tanah karena mampu membentuk spora yang tahan
terhadap kekeringan, dan bakteri tersebut mampu menekan populasi
nematoda dan perkembangan penyakit kuning serta meningkatkan
produktivitas tanaman lada. Jenis mikroorganisme tanah lain yang
berperan dalam proses dekomposisi bahan organik dan memiliki potensi
sebagai mikroorganisme antagonis antara lain jenis jamur Aspergillus,
Penicillium, Trichoderma, dan jenis bakteri Pseudomonas, Bacillus
(Gambar 2).
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Gambar 2. Morfologi mikroorganisme antagonis a. Aspergillus niger b. Penicillium sp.
c. Trichoderma sp. d. Pseudomonas fluorescens e. Bacillus subtillis

Secara praktek budidaya seperti pemupukan dengan
penambahan bahan organik tanah tersebut dapat mempengaruhi
keberadaan mikroorganisme tanah, sehingga sangat penting untuk
diperhatikan. Karena dalam hal ini tujuan kita adalah bagaimana jenis dan
populasi mikroorganisme yang bermanfaat baik sebagai dekomposer
maupun antagonis patogen tidak hilang keberadaannya, justru seharusnya
dapat kita lestarikan dalam rangka menjaga keberlanjutan lingkungan
sekaligus mengendalikan populasi patogen tular tanah. Dengan adanya
peranan penting mikroorganisme tanah, diharapkan pemberian bahan
organik tanah dan inokulasi mikroorganisme tanah sebagai agens hayati
merupakan salah satu upaya pemanfaatan mikroorganisme tanah dalam
pengelolaan penyakit khususnya patogen tular tanah nematoda akar pada
tanaman lada. (Widi Amaria/balittri@gmail.com)
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POTENSI DAUN ZODIA DALAM INDUSTRI OBAT ANTI NYAMUK
Zodia (Evodia suaveolens) adalah tanaman dari famili Rutaceae
yang merupakan tanaman endemik Indonesia yang berasal dari Papua.
Tanaman ini telah sejak lama dipergunakan oleh penduduk asli Papua
sebagai repellent (penghalau) serangga khususnya nyamuk, yaitu dengan
cara menggosokkan daunnya ke kulit di sekujur tubuh, dimana dari
gosokkan daunnya tersebut mengeluarkan aroma yang khas yang tidak
disukai oleh nyamuk sehingga nyamuk akan menghindar dan terhalau
pergi.
Tanaman ini juga akan mengeluarkan aroma yang khas bila
daun-daunnya saling bergesekan tergoyah oleh tiupan angin, karenanya
sering ditanam dipekarangan ataupun di pot yang ditaruh di sudut ruangan
sebagai indoor plant, sehingga selain untuk memperindah ruangan,
tanaman ini sekaligus juga berfungsi sebagai repellent nyamuk. Sebagai
indoor plant yang berfungsi ganda sebagai repellent nyamuk, sebaiknya
peletakkan tanaman ini di sekitar tempat angin masuk ke dalam ruangan,
misalnya dekat jendela agar nyamuk yang hendak masukpun menjadi
terhalau. Namun harus hati-hati bila meletakkan tanaman ini pada ruangan
yang terlalu sempit denganudara yang sedikit, dapat mengakibatkan orang
yang ada dalam ruangan menjadi pusing dan mabuk.
Menurut hasil analisa yang dilakukan Balittro Bogor, minyak yang
disuling dari daun zodia mengandung 46% senyawa linalool dan 13,26%
senyawa a-pinene, dimana linalool merupakan senyawa yang bersifat
sebagai repellent nyamuk karena aromanya yang khas.. Linalool
merupakan senyawa alami terpena alkohol dengan nama sistematik 3,7dimethylocta-1,6-dien-3-ol, serta memiliki beberapa nama lain yaitu βlinalool, linalyl alkohol, linaloyl oksida, p-linalool.
Beberapa penelitian mengenai khasiat daun tanaman ini
terhadap nyamuk Aedes aegypti
yang merupakan vektor demam
berdarah, dengan cara memasukkan lengan yang telah digosok dengan
daun zodia ke dalam kotak yang berisi nyamuk
Aedes aegypti, dan
membandingkan dengan lengan yang tanpa digosok daun zodia,
mendapaatkan hasil bahwa daun zodia mampu menghalau nyamuk selama
6 jam dengan daya halau mencapai 70%. Selain itu, bekas gigitan nyamuk
Aedes aegypti dilengan yang berupa bentol dan gatal-gatal akan cepat
sembuh apabila digosok dengan daun zodia.
Berdasarkan pengamatan, pada umumnya hampir semua obat
anti nyamuk berupa lotion, cream maupun spray yang beredar di Indonesia
saat ini berbahan aktif senyawa DEET (N,N-diethyl-meta toluamide) yang
merupakan bahan kimia sintetis beracun dalam konsentrasi 10-15%,
walaupun cukup efektif dan mempunyai daya repellent yang bagus, tetapi
obat anti nyamuk jenis tersebut berisiko karena kandungan bahan kimianya
bisa berdampak buruk, di antaranya dapat mengakibatkan : (1) keracunan
(2) reaksi hipersensitisasi maupun iritasi pada kulit, (3) polusi lingkungan
dan (4) nyamuk menjadi resisten.

Oleh karena itu EPA (Environmental Protection Agency) Amerika
Serikat menganjurkan agar setelah selesai memakai repellent DEET, kulit
yang terolesi harus dicuci dengan air sabun atau segera mandi, untuk
mengurangi penetrasi DEET kedalam tubuh. Begitupun BPOM (Badan
Pengawas Obat dan Makanan) menyatakan bahwa walaupun dalam obat
anti nyamuk telah ditambahkan zat-zat lain yang berfungsi sebagai
pelembab, tetapi tetap saja DEET merupakan senyawa yang berbahaya,
sehingga dalam pemakaiannya harus sesuai petunjuk.

Gambar 2. Bunga zodia

Telah cukup lama bahan kimia dipergunakan secara luas
sebagai repellent nyamuk maupun serangga lainnya bagi kepentingan
manusia, seperti senyawa DEET yang pertama kali dipergunakan oleh
tentara Amerika Serikat pada tahun 1946 dan mulai dipergunakan secara
luas oleh masyarakat sejak tahun 1957. Walaupun efektif, tetapi
menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia, disamping juga
mengakibatkan nyamuk Aedes aegypti maupun Culex quinquenfasciatus
di beberapa negara telah menjadi resisten terhadap repellent yang biasa
digunakan tersebut. Oleh karena itu, sudah saatnya beralih dengan
mempergunakan repellent nabati yang merupakan bahan alami yang
mudah terurai di alam (biodegradable), sehingga tidak mencemari
lingkungan dan relatif aman bagi kesehatan manusia karena residunya
yang mudah hilang.
Salah satu alternatif untuk itu adalah mempergunakan ekstrak
daun zodia sebagai repellent nyamuk. Beberapa penelitian terdahulu
mendapatkan bahwa konsentrasi 3% ekstrak daun zodia sangat efektif
sebagai repellent nyamuk selama 2 jam, hal tersebut setara dengan
konsentrasi DEET 10%, dimana menurut penelitian American Academy of
Pediatric (2003) lotion maupun cream yang mengandung 10% DEET
hanya efektif dalam waktu 2 jam. Dengan demikian, berdasarkan
kemampuan maupun ketersediaan tanaman zodia di Indonesia, maka
penggunaan obat anti nyamuk berbahan aktif nabati seperti halnya ekstrak
daun zodia merupakan alternatif pilihan yang sangat bijak (Juniaty
Towaha dan Gusti Indriati/juniaty_tmunir@yahoo.com )
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Gambar 1. Daun zodia

Senyawa DEET dapat terserap kedalam tubuh melalui kulit,
dimana penyerapannya tergantung konsentrasi dan pelarut dalam
formulasi produk obat anti nyamuk tersebut. American Academy of Pediatric
(2003) menyatakan bahwa konsentrasi DEET sebesar 15% dalam etanol
akan terserap kedalam tubuh rata-rata sebanyak 8,4%, penyerapan
tersebut akan dimulai dalam 2 jam setelah penggunaan. Senyawa DEET
terserap secara sistematik kedalam tubuh melalui kulit menuju jaringan
sirkulasi darah, dimana dari sejumlah DEET yang terserap hanya sebanyak
10-15% saja yang dapat terbuang melalui urin, sedangkan sisanya
tertinggal dalam tubuh sebagai racun. Selanjutnya para peneliti dari
Universitas Angers Perancis (2009) menyatakan bahwa DEET yang
masuk kedalam tubuh dapat mengganggu aktivitas enzim yang penting
bagi sistem saraf agar berfungsi dengan benar. Sehingga akibat paparan
DEET dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan efek yang parah bagi
kesehatan, seperti timbulnya insomnia, kram otot, gangguan pada suasana
hati (mood disturbances) dan depresi sistem saraf pusat.
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INTENSITAS CAHAYA PADA PEMBIBITAN KOPI
Tanaman kopi merupakan tanaman yang membutuhkan
naungan sepanjang hidupnya. Tingkat naungan tersebut berbeda-beda
sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman kopi, pada fase pembibitan atau
umur muda tingkat naungan yang dibutuhkan lebih tinggi dibandingkan
dengan pertumbuhan pada fase dewasa atau fase pertumbuhan generatif.
Tingkat naungan yang tidak sesuai pada fase pembibitan akan
menghasilkan kualitas benih kopi yang rendah.
Intensitas cahaya adalah jumlah sinar matahari yang sampai
pada permukaan tanaman, biasanya satuan yang digunakan persentase,
sedangkan naungan bertolak belakang dengan intensitas cahaya, bila
tingkat naungan semakin tinggi, intensitas cahaya akan semakin rendah,
satuan yang digunakan untuk menghitung tingkat naungan juga
persentase.
Cahaya sangat diperlukan oleh tanaman, terutama tanaman
yang memiliki zat hijau daun (khloropil), tanpa cahaya tidak terjadi proses
photosintesis pada daun yang menghasilkan energi untuk tanaman
bertumbuh. Banyak jenis tanaman yang memerlukan cahaya penuh (C4),
namun
ada juga
y a n g
memerlu
k a n
cahaya
secara
terbatas
a t a u
sesuai
dengan
f a s e
pertumb
uhannya
( C 3 ) .
Tanama
n kopi
termasu
k

Atap naungan pada persemaian dibuat dengan ketinggian 120 cm di timur
dan 90 cm di barat agar penyinaran pada pagi hari lebih optimal, sinar
matahari pagi bisa masuk ke dalam bedengan sampai ± pukul 10.00
(Gambar 3). Untuk mendapatkan naungan dengan intensitas cahaya 10%,
paranet dipasang berlapis dua, sedangakan untuk mendapatkan inensitas

Gambar 1. Kecambah benih kopi

tanaman yang memerlukan cahaya yang tidak penuh.
Pembibitan kopi (Gambar 1.) merupakan kegiatan yang
komprehensif dalam mempersiapkan benih siap salur yang akan ditanam di
lapangan. Walaupun benih yang digunakan berasal dari benih unggul,
tetapi dalam pelaksanaan pembibitannya tidak sesuai dengan standar
operasional yang benar maka akan menghasilkan benih siap salur yang
bermutu rendah. Salah satu hal yang penting dilakukan pada pembibitan
kopi, selain penyiraman, pemupukan dan pengendalian hama /penyakit
adalah pengaturan intensitas cahaya yang sesuai dengan kebutuhan
Pertumbuhan benih.
Pada fase perkecambahan (Gambar 2.), benih kopi tidak
memerlukan cahaya (intensitas cahaya 0), itu pula sebabnya
perkecambahan dilakukan dalam kotak perkecambahan (seedbad) yang
ditutup dengan karung basah atau pasir dan jerami yang dipotong-potong
antara 0,5 - 1 cm. Setelah berumur 1 bulan mulai memerlu-kan cahaya
walapun tidak banyak (10%) dan terus meningkat sampai 60% pada umur
10 bulan
(Gambar
4). Pada
f a s e
pertumbu
han benih
tanaman
kopi tidak
t a h a n
terhadap
penguapa
n yang
t i n g g i
y a n g
disebabk
an oleh
tingginya
intensitas
cahaya,
Gambar 2. Benih kopi umur 6 minggu
karena perakaran benih kopi masih sangat terbatas untuk menghisap air
dari dalam media.
Pemasangan Naungan pada Pembibitan Kopi
Sebelum melakukan perkecembahan dan penyemaian benih
kopi terlebih dahulu dibuat bedengan yang dilengkapi bangunan penaung.
Bahan yang digunakan untuk naungan menggunakan bambu dan bisa juga
memakai besi, sebagai atapnya bisa menggunakan bahan dari daun
kelapa, alang-alang dan paranet.
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Gambar 3. Naungan buatan untuk pembibitan kopi dengan
mengatur atap naungan

chaya 10-25% sebagian serat jaring dibuang begitu pula untuk
mendapatkan naungan dengan intensitas cahaya 40%, 50% dan 60% . Bila
menggunakan naungan dari daun kelapa atau alang-alang proses
pengaturan cahaya sama dengan paranet yaitu
menambah dan
mengurangi daun pada atapnya (Gambar 4.). Tingkat naungan dilakuakan

Gambar 4. Naungan buatan untuk pembibitan kopi dengan
intensitas cahaya (10%, 30%, 40%, 50% dan 60%)

dengan mengguna-kan solar meter atau lux meter untuk memperoleh
intensitas cahaya yang sesui dengan umur bibit kopi.
Pengaturan naungan untuk mengatur intensitas cahaya yang
masuk, tanpa harus menambah dan mengurangi atapnya, yaitu dengan
membuat beberapa bangunan naungan dengan berbagai intensitas
cahaya, sampai bibit siap untuk ditanam. Caranya dengan memindahkan
bibit kopi yang sesui dengan intensitas cahaya yang dibutuhkan oleh bibit
kopi. Hal ini bagus untuk para produsen bibit untuk lebih efisien dalam
pembibitan kopi sampai bibit siap untuk dipindahkan kelapangan.
Selain pengaturan intensitas cahaya untuk memperbaiki kualitas
bibit kopi, yaitu dengan menggunakan bibit yang unggul dan sesui dengan
agroklimat penanaman pemberian unsur hara, penyiraman, pengendalian
gulma , pengendalian hama penyakit dan seleksi bibit
(Sakiroh/Saky1605@gmail.com).
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PEREMAJAAN KAKAO MELALUI TEKNIK SAMBUNG SAMPING
Tanaman kakao (Theobroma cacao L) merupakan tanaman
perkebunan berumur panjang, mulai berproduksi 3 – 4 tahun setelah tanam,
tergantung dari bahan tanaman unggul yang digunakan dan agroekosistem pengembangannya. Potensi produksi tanaman kakao unggul
seperti ICCRI 01 dan 02, KW 30, 48 dan 162 dapat mencapai 2.160 – 3.200
kg/ha/th dengan berat per biji kering berkisar antara 1,10 – 1,36 g/biji.
Berdasarkan data yang ada, luas areal perkebunan kakao di Indonesia
pada tahun 2005 telah mencapai 992.448 ha dengan total produksi 652.396
ton dengan produksi berkisar antara 839 – 992 kg/ha/tahun, masih jauh
dibawah dari potensi produksi yang sebenarnya. Dari luasan tersebut
seluas 887.735 ha (89,45%) diusahakan oleh Perkebunan Rakyat, 49.976
ha (5,04%) oleh Perkebunan Besar Negara dan seluas 54.737 ha (5,51%)
oleh Perkebunan Besar Swasta. Kejayaan perkebunan kakao terutama
perkebunan rakyat dirasakan pada kurun waktu tahun 1998 – 2003
terutama disentra-sentra perkebunan kakao seperti di Propinsi Sulawesi
tenggara dan Sulawesi Selatan. Pada kurun waktu tersebut produktivitas
tanaman di perkebunan rakyat dapat mencapai 1.200 kg/ha/th, sebaliknya
pada tahun 2011 ini produktivitas tanamannya sangat rendah, yaitu berkisar
antara 120 – 240 kg/ha/th. Hal ini disebabkan karena : tanaman kakao telah
berumur tua > 20 th dengan kondisi tanaman meranggas (tanpa naungan)
dan dengan naungan tanaman kelapa tetapi tidak terpelihara dengan baik
(gambar 1), minimnya aplikasi budidaya tanaman seperti pengendalian
gulma, pemupukan, pemangkasan, lambat panen dan adanya serangan
hama dan penyakit, seperti : VSD (vascular Streak Dieback) yang
disebabkan oleh Oncobasidium theobromae, Busuk Buah (BB) yang
disebabkan oleh Phytopthora palmivora, Kanker batang (Phytopthora
palmivora), Antraknose (Colletotricum gloeosporioides), Jamur upas
(Corticium salmonicolor), jamur akar serta Penggerek Buah Kakao (PBK)
menambah semakin turunnya produksi kakao.
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Gambar 1. Tanaman Kakao tua tidak produktif tanpa naungan (a), dengan naungan (b)

Gerakan Nasional (Gernas) Kakao merupakan program
pemerintah dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman di sentrasentra perkebunan kakao. Salah satu program yang sedang berjalan
adalah aplikasi teknik sambung samping pada tanaman kakao tua. Hasil
pengamatan dilapangan di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan dan
Kolaka, Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa keberhasilan sambung
samping oleh petani sekitar 60%. Sambung samping ini menggunakan
batang atas (entres) kakao unggul lokal yang telah terpilih dan berasal dari
tanaman yang sehat, yaitu Sulawesi-1 dan Sulawesi-2. Entres diambil dari
cabang produktif dengan diameter cabang 10 – 15 mm dengan panjang

sekitar 15 cm. Pangkal cabang entres disayat miring, lalu disambungkan
dengan batang kakao tua yang telah ditakok terlebih dulu sebesar cabang
entres pada ketinggian 30 cm dari tanah, sehingga terjadi pertemuan
antara kambium entres dan kambium kakao tua. Setelah penyambungan
selesai sesuai dengan syarat teknis, segera dilakukan penutupan dengan
plastik dan diikat dengan tali rafia atau karet dan diusahakan jangan
sampai bergeser. Untuk mengurangi terjadinya penguapan cabang entres
harus dikerodong dengan plastik kemudian diikat (Gambar 2).
Berdasarkan jumlah entres yang digunakan terdapat tiga model
dalam sambung samping ini, yaitu : (1) model sambung samping tunggal,
yang menggunakan satu batang entres dalam satu pohon kakao tua, (2)
sambung samping double, yang menggunakan dua entres dalam satu
pohon kakao tua dan (3) sambung samping triple, menggunakan tiga
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Gambar 3. Sambung Samping tunggal (a), double (b) dan triple ©

entres dalam satu pohon kakao tua (gambar 3). Tata letak sambung
samping double dan triple dilakukan saling berhadapan/bersilang dalam
satu batang kakao tua. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur pertumbuhan
batang utama dan cabang entres tidak saling bertemu. Tujuan lain dari
metoda double dan triple ini adalah untuk mengurangi resiko kegagalan
dari penyambungan yang dilakukan. Ketidak berhasilan sambung samping
ini antara lain disebabkan karena tidak tepatnya sambungan kambium
entres dengan kambium kakao tua, terjadinya pergeseran entres pada saat
pengikatan, kurang kencangnya pengikatan entres dengan batang kakao
tua sehingga plastik penutup terlepas, adanya serangan jamur terutama
jika penyambungan dilakukan pada saat musim penghujan serta cabang
entres yang terlalu besar atau telah kelewat umur.
Apabila penyambungan dilakukan dengan baik, kurang lebih
selama dua minggu setelah penyambungan daun entres akan tumbuh dan
satu bulan berikutnya ikatan penyambungan dapat dilepas. Pemeliharaan
yang perlu dilakukan selama penyambungan ini adalah membuang
cabang-cabang baru yang tumbuh dibawah tempat penyambungan dan
mengontrol keluarnya daun baru dari entres. Apabila daun baru dari entres
ini telah tumbuh, plastik pembungkus entres harus segera dilepas agar
daun tidak menjadi kering. Setelah hasil sambung samping tumbuh besar
baru dilakukan pemotongan batang kakao tua kurang lebih 10 cm diatas
bidang penyambungan. Hasil pengamatan dilapang menunjukkan
sambung samping ini pada umur tiga tahun telah dapat meningkatkan hasil

a

b

c

d

Gambar 4. Daun muda entres (a), pemotongan batang kakao tua (b), buah kakao
sambung samping (c) dan kebun kakao sambung samping (d).

a

5 kali lipat dibanding tanaman kakao tua (Gambar 4). Keadaan ini telah
membangkitkan semangat dan gairah petani untuk melakukan peremajaan
dengan teknik sambung samping.(Dibyo Pranowo/balittri@gmail.com)

b

Gambar 2. Sambung samping dengan pengikat rafia (a) dan pengikat dari karet (b)

“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
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