2.500 BATANG KAKAO
Kebun kakao ini terletak di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong
Tataan. Kabupaten Pasawaran, Provinsi Lampung. Tinggi tempat sekitar
250 m dpl dengan iklim B menurut Oldeman. Bibit yang ditanam berasal dari
benih kebun induk komposit milik PTPN 7 yang letaknya tidak jauh dari
kebun ini. Jumlah tanamannya hanya 2.500 batang, tetapi menurut Pak
Manto Nasimin (59 tahun) pemiliknya “ 2.500 batang kakao ini sudah
mencukupi kebutuhan hidup, pendidikan dan membangun rumah”. Padahal
umur tanaman kakaonya baru 12 tahun.
Tanaman kakao dapat diperbanyak secara genertaif dengan biji
dan secara vegetatif dengan mata entres atau pucuk. Kebun milik Pak
Manto (gambar 1.) bibitnya menggunakan bahan tanaman dari biji yang
berasal dari kebun induk komposit PTP 7 Way Brulu, Kab. Pasawaran yang
letaknya tidak jauh dari kebun Pak Manto. Bahan tanaman yang berasal
dari kebun induk komposit, menghasilkan tanaman kakao yang beragam
baik sifat genetiknya maupun sifat fisiologisnya, produksi lebih tinggi
(gambar 2) Di kebun benih kakao komposit milik PTPN 7 yang ditanam
secara komposit. Klon-klon tersebut Kebun benih PTPN 7 luasnya 20 ha
dan sudah berumur >20 tahun (Gambar 2). Terawat baik, diantara
gawangan batang kakao dibuat rorak-rorak yang diisi dengan sarasah dan
kulit kakao. Sebagai sumber benih, kebun ini sudah disertifikasi
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian.

Gambar 1. Manto Nasimin
Kebun kakao Pak Manto terletak di Desa Bogorejo, Kecamatan
Gedong Tataan, Kabupaten Pasawaran. Tinggi tempat sekitar 250 m dpl
dengan klasifikasi iklim menurut Oldeman termasuk ke dalam klasifikasi
iklim basah, dengan curah hujan rata-rata per tahun antara 1.500- 2.500
mm. Jumlah bulan basah mencapai 8 bulan dan bulan kering 3 bulan. Umur
tanaman kakao Pak Manto baru 12 tahun, tanam tahun 2000. Manto
Nasimin yang dipanggil pak Manto ini berasal dari Jawa Timur, ikut
transmigrasi bersama orang tuanya dan akhirnya berdiri sendiri. Beliau
mempunyai seorang istri dan 3 orang anak. Dua orang diantara anaknya
sudah bekerja sebagai TNI (Marinir) dan sebagai perawat di rumah sakit
daerah (tanamatan Akademi Perawat) sedangkan yang paling bungsu
masih di sekolah menengah pertama dan tinggal bersama orang tuanya.

Tanaman kakao petani ini
terawat dengan baik, jumlah
pohonya hanya 2.500 batang.
Kebun ini sering dikunjungi petani
kakao lannya sebagai tempat studi
banding. Menurut Pak Manto”
tanaman kakao yang tidak
mendapat naungan sekitar 60%
mudah terserang penyakit antrak
dan penyakit lainnya, dan pelindung
yang baik adalah tanaman karet”. Itu
pula sebbnya Pak Manto menanam
karet di kebun kakaonya. Tanaman
kakao Pak Manto panen setiap
bulan, pada bulan April 2012 jumlah
panen 705 kg @ Rp. 15.000,- = Rp.
10.575.000, pada bulan Mei jumlah
panen 2.586 kg @ Rp. 12.000 = Rp.
Gambar 3. Bekas sambung samping
31.852.000. Pengeluaran untuk
tenaga petik dan jemur sebesar Rp.
5.780.000. Dengan demikian pendapatan pak Manto dalam bulan April dan
mei tahun 2012 mencapai Rp. 36.547.000,- . Pendapatan ini belum
termasuk hasil penjualan setek pucuk yang digunakan sebagai entres,
yang harganya Rp. 500,-/setek. Entres yang sama juga digunakan Pak
Manto untuk memperbaiki tanaman kakaonya yang panennya rendah
(Gambar 3).
Pak Manto belum melakukan fermentasi pada proses
pengolahan kakaonya. Menurut Pak Manto “ harga kakao fermentasi
mestinya jangan kurang dari Rp. 23.000,-/kg dengan kadar air 8%”.
Sementara harga kakao fermentasi saat ini di lampung baru mencapai Rp.
21.000,-/kg dengan kadar air yang diminta 7%. Bagi petani untuk mencapai
kadar air 7% sangat sulit karena mengandalkan panas matahari sebagai
cara pengeringan biji kakao. Selain itu dengan fermentasi dan kadar air 7%,
penyusutan terhadap berat biji sangat besar mencapai 30%. Hal ini yang
menyebabkan petani tidak berminat melakukan fermentasi dan kadar air
7%.
Penyebaran entres yang berasal dari kebun
Pak Manto ini sudah sampai ke beberapa
Kabupaten di Lampung seperti Pringsewu,
Tanggamus, Blambangan Umpu, Lampung
Utara dan Lampung Tengah. Sampai
kabupaten yang yang berbatasan dengan
Provinsi Sumatera Selatan seperti
Martapura.
Hasil pengamatan yang dilakukan oleh
peneliti dari Balittri terhadap tanaman yang
ada di kebun Pak Manto didapatkan 6 klon
(Gambar 4) yang mempunyai harapan untuk
dilepas sebagai klon unggul lokal,
penyebaran entres di beberapa kabupaten
Gambar 4. Salah satu klon dapat digunakan sebagai lokasi uji multi
yang terpilih
lokasi klon harapan ini.

Gambar 5. Panen buah kakao

Gambar 2. Kebun Benih PTPN 7

Tanaman kakao memerlukan pemeliharaan yang baik, agar
berproduksi tinggi (Gambar 5) dan menguntungan petani. Bagi Pak Manto
yang hanya memiliki 2.500 pohon, tanaman kakaonya dapat memberikan
pendapatan yang mencukupi untuk hidup dengan layak bersama
keluarganya. (Yulius Ferry/yulius_ferry@yahoo.com).
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PEMANFAATAN KULIT BUAH MELINJO MENJADI KERIPIK YANG RENYAH
Tanaman melinjo (Gnetum gnemon L) merupakan tanaman yang
banyak manfaatnya, hampir seluruh bagian tanaman melinjo dapat
dimanfaatkan seperti daun muda, bunga, biji dan kulit lunak buah. Semua
produk makanan yang berasal dari tanaman melinjo mempunyai
kandungan gizi yang cukup tinggi, selain karbohidrat juga mengandung
lemak, protein, mineral, dan vitamin. Buah melinjo yang telah tua berwarna
merah tua merupakan bahan baku emping melinjo, dimana selama ini
pengolahannya masih terfokus pada biji melinjo yang diolah menjadi produk
emping karena memiliki masa simpan yang relatif lama dan bernilai
ekonomis tinggi.

2. Pengeringan : kulit melinjo yang telah dicuci bersih dijemur sampai
kering hingga kadar air mencapai di bawah 10%,
pengeringan dilakukan dengan sinar matahari selama
1 hari pada kondisi matahari bersinar penuh, namun
apabila musim penghujan, pengeringan
dapat
dilakukan dengan alat oven selama 3 jam pada suhu
60ºC.
1. Sebelum dilakukan penggorengan kulit buah melinjo, siapkan terlebih
dahulu adonan bumbu yaitu :
ü Bawang putih, daun jeruk, dan garam digiling sampai halus,

selanjutnya campuran ini ditumis dengan sedikit minyak goreng
hingga berbau harum.
\

ü Sementara itu gula merah diiris tipis, sereh dipukul sampai

memar, cabe dibuang bijinya dan diiris tipis-tipis. Selanjutnya
bahan-bahan ini dimasukkan kedalam bumbu yang sedang
ditumis, kemudian tambahkan setengah gelas air dan cuka yang
telah disiapkan, lakukan pengadukan hingga terbentuk adonan
bumbu yang kental.
1. Penggorengan : kulit melinjo yang telah kering digoreng dalam minyak
panas hingga kering dan garing, selama 5-10 menit.
Gambar 1. Buah melinjo yang telah
masak

Gambar 2. Keripik kulit melinjo dalam
kemasan plastik

Padahal selain biji, dari buah melinjo tua dihasilkan juga kulit
lunak buah, yang selama ini kulit lunaknya tersebut berharga jual yang
sangat murah karena masa simpannya yang relatif rendah, yang
dimanfaatkan sebagai bahan beberapa masakan seperti sayur lodeh,
oseng-oseng, sambal goreng dan sebagainya. Itupun lebih banyak
berlebih, sehingga keberadaannya lebih banyak berlaku sebagai limbah.
Mengingat pemanfaatan kulit lunak buah melinjo yang kurang maksimal
dan tidak memiliki nilai ekonomis tinggi. Sehingga perlu adanya diversifikasi
produk ke arah yang lebih menguntungkan yaitu diantaranya dengan
mengolah kulit lunak buah melinjo tersebut menjadi keripik kulit melinjo
yang bernilai jual jauh lebih tinggi serta memiliki masa simpan yang relative
lama.
Diversifikasi produk didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan
produsen untuk memperluas pasar dengan jalan menambah produk baru
ataupun memperbaiki tipe, warna, model, ukuran, jenis dari produk yang
sudah ada dalam rangka mengejar
pertumbuhan, meningkatkan
penjualan, profitabilitas dan fleksibilitas. Sehingga diversifikasi produk
keripik kulit melinjo merupakan salah satu formulasi strategi dalam
pengembangan agribisnis melinjo. Dengan adanya diversifikasi produk
keripik kulit melinjo tersebut, dapat merubah permintaan menjadi lebih
elastis untuk meningkatkan daya serap pasar, yang bisa meningkatkan nilai
jualnya serta bisa menjadi peluang lapangan kerja baru pengolahan keripik
kulit melinjo bagi masyarakat.
Keripik kulit melinjo dibuat dari kulit lunak buah melinjo tua yang
merupakan limbah pada pengolahan produk emping melinjo. Cara
pembuatan produk keripik kulit melinjo cukup mudah dengan
menggunakan alat-alat sederhana, sehingga dapat dilakukan dalam skala
usaha rumah tangga. Adapun bahan-bahan untuk membuat keripik kulit
melinjo per-satu resep bahan adalah sebagai berikut : (1) kulit buah melinjo
yang masih segar dan berwarna merah tua sebanyak 3 kg; (2) gula merah
0,7 kg; (3) bawang putih 15 siung; (4) asam cuka (25%) 10 ml; (5) cabe
merah 30 buah; (6) daun jeruk nipis 20 helai; (6) ketumbar 5 sendok
makan; (7) sereh 5 batang dan (8) garam 25 g.
Kemudian cara pembuatannya adalah sebagai berikut :
1. Pembersihan : kulit buah melinjo dipilih yang berwarna merah tua dan
tidak busuk, dimana semua kotoran, kerikil maupun
tanah dibuang, selanjutnya kulit buah melinjo dicuci
dengan air sampai bersih, kemudian ditiriskan.

2. Pembumbuan : Kulit buah melinjo melinjo yang telah digoreng dan
garing serta masih dalam keadaan panas segera
dimasukkan ke dalam adonan bumbu yang telah di
buat sebelumnya tersebut, dan diaduk secara cepat
sampai tercampur dengan merata.
3. Pengemasan :

keripik kulit melinjo dapat dikemas di dalam kantong
plastik polietilen transparan, kemasan harus cantik ber
estetika tinggi agar dapat memikat konsumen, keripik
di kemas dengan berat keripik 100 g, 250 g, 500g
maupun 1 kg, kemudian ditutup rapat.

Pengembangan pemanfaatan kulit buah melinjo menjadi produk
kripik yang renyah memiliki prospek yang cukup cerah, disamping sebagai
produk alternative yang dapat meningkatkan daya serap pasar, diharapkan
produk keripik kulit melinjo yang saat ini sudah mulai berkembang di
Sleman, Propinsi. D.I. Yogyakarta, Sumedang dan Bandung, Propinsi Jawa
Barat, dan Padang, Propinsi Sumatera Barat, dapat menyebar serta dapat
meningkatkan nilai tambah pendapatan bagi petani pengrajin emping
melinjo, maupun pelaku usaha skala rumah tangga pada sentra-sentra
produk emping melinjo yang tersebar pada beberapa kota di propinsi : (1)
Jawa Barat; (2) Banten; (3) Jawa Tengah; (4) D.I. Yogyakarta; (5) Sumatera
Utara dan (6) D.I. Nangru Aceh Darusallam. Dimana dalam
perkembangannya selanjutnya untuk meningkatkan fleksibilitas serta
menjaga agar pasar tidak jenuh, dapat dibuat produk keripik kulit buah
melinjo dengan berbagai variasi rasa seperti rasa manis pedas, setengah
pedas, pedas maupun pedas sekali, serta berbagai variasi rasa lainnya
(Juniaty Towaha dan Bambang ET/juniaty_tmunir@yahoo.com).
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PENGEMASAN BIBIT KARET STUM OKULASI MATA TIDUR
Bibit karet stum okulasi mata tidur (OMT) adalah batang bawah
yang telah diokulasi dengan mata okulasi terpilih, dimana mata tunasnya
belum tumbuh. Bibit stum OMT merupakan bibit karet yang paling banyak
dipesan oleh berbagai perusahaan perkebunan swasta maupun
perkebunan rakyat, mengingat bibit ini tahan hidup, seragam, mudah
dikemas, mudah diatur dan mudah diangkut untuk jarak jauh.
Dalam hal pengangkutan jarak jauh, maka penanganan dari sejak
pencabutan, pengemasan dan penanganan sampai di tujuan perlu
perhatian lebih. Dengan pengemasan yang baik bibit akan terlindungi
dengan baik, sehingga mutu bibit stum OMT tetap baik sampai di lokasi
tujuan dan siap untuk ditanam di polybag maupun di lapangan.
Dalam pengemasan stum OMT untuk pengiriman jarak jauh
dengan transportasi darat maupun laut dapat menggunakan peti kemas
yang terbuat dari kayu sengon atau kayu asalan lain dengan ukuran 60 cm x
50 cm x 50 cm yang dilengkapi dengan pengikat dari plat baja serta serbuk
gergaji sebagai media. Adapun dalam pengiriman dengan menggunakan
transportasi udara, peti kemas dapat diganti dengan kardus agar lebih
ringan dan praktis dalam pengemasan.
Cara perlakuan stum OMT sebelum dikemas adalah sebagai
berikut : (1) stum okulasi mata tidur dicabut dan dirempel; (2) potongan
batangnya langsung dicelup sebentar dalam lilin cair untuk mengurangi
penguapan; (3) bagian akar yang dipotong diberi TB 192 (bahan aktif zat
kreosot 0,3%) yang berbentuk cairan kental yang mampu menutup luka
tanaman dan efektif untuk mencegah serangan jamur atau bakteri pada
luka tanaman dengan cara menutup luka dengan cepat; dan (4) stum OMT
dapat dikemas dan jangan dibiarkan berada diluar dan kena sinar matahari
langsung.
Selanjutnya pengemasan stum OMT untuk pengiriman dilakukan
sebagai berikut :
ü Stum OMT disusun dalam peti berselang seling dengan serbuk gergaji
lembab, dimana serbuk gergaji diberikan merata dan menyentu seluruh
permukaan akar bibit (Gambar 1). Serbuk gergaji lembab berfungsi
sebagai media pelembab untuk mempertahankan kesegaran stum
selama dalam pengangkutan. Serbuk gergaji yang dipergunakan harus
yang sudah matang, yaitu yang telah mengalami proses pengomposan,
mengingat serbuk gergaji segar dapat mengandung material toksik
terhadap tanaman seperti fenol, resin, terpen dan tannin.
ü Setelah peti kemas penuh diisi bibit, dimana jumlah stum OMT dalam
satu peti dapat mencapai 200 – 300 batang tergantung pada ukuran
diameter stum, peti diklem dengan plat melintang dua buah dan
membujur satu buah, plat ini menjaga agar bibit tidak bertaburan jika
terjadi kerusakan peti kemas selama dalam pengiriman.
ü Satu buah peti kemas penuh bibit mempunyai berat rata-rata 85 kg,
sehingga kendaraan truk dapat memuat bibit sebanyak 100 peti/truk
besar dan 50 peti/truk sedang.
ü Untuk menjamin kesegaran bibit, sebaiknya dalam setiap pencabutan
bibit, lamanya pekerjaan seleksi, merempel, melilin, pemberian TB 192,
berikut pengemasan tidak melebihi waktu 2-3 hari dan dikerjakan di
tempat yang teduh.

Gambar 1. Media untuk pengiriman dengan menggunakan serbuk gergaji

PENTINGNYA WIWILAN PADA KEBUN ENTRES KARET

Sumber : Kebun AWWI Balittri (2011)

Gambar 2. Proses penanaman stum OMT di polybag
Selain serbuk gergaji, dapat juga dipergunakan bahan lain
sebagai media kemas yaitu serbuk sabut kelapa ataupun kertas koran.
Berdasarkan sifat fisik dan kimia kertas koran dan serbuk sabut kelapa
(Tabel 1), maka kertas koran lembab dan serbuk sabut kelapa lembab layak
dan mampu sebagai bahan kemas pengangkutan bibit stum OMT. Serbuk
sabut kelapa yang merupakan hasil penghancuran sabut kelapa, selama ini
telah terbukti merupakan media tumbuh tanaman yang baik, karenanya
serbuk sabut kelapa lembab mampu mempertahankan kesegaran stum
OMT selama pengangkutan setara dengan kemampuan serbuk gergaji.

Pengembangan tanaman karet umumnya menggunakan bibit
yang berasal dari okulasi. Kebun entres merupakan kebun sumber mata
entres (mata tunas) pada bibit okulasi, sedangkan batang bawah berasal
dari biji. Bahan tanaman pada kebun entres juga berasal dari bibit okulasi
yang klonnya jelas. Karena berasal dari bibit okulasi yang mempunyai
batang bawah dan entres, kemungkinan untuk tumbuhnya tunas liar
(wiwilan) pada mata tunas baik pada batang bawah maupun batang atas
cukup besar. Sedangkan kayu entres hanya berasal dari mata tunas batang
atas, bukan dari tunas batang bawah. Pentingnya melakukan wiwilan
adalah untuk memastikan bahwa tunas yang berkembang menjadi kayu
entres berasal dari batang atas yang sudah pasti klonnya.
Tanaman karet dapat diperbanyak dengan cara generatif dan
vegetatif, perbanyakan secara generatif dengan menggunakan biji. Namun
perbanyakan secara generatif tidak menjamin bahwa turunannya
mempunyai potensi produksi yang sama dengan induknya. Perbanyak
generatif (biji) digunakan sebagai batang bawah pada industri bibit okulasi.
Sedangkan perbanyakan secara vegetatif adalah perbanyakan dengan
menggunakan setek atau mata tunas (mata entres). Penggunaan setek
biasanya dilakukan untuk membangun kebun entres (Gambar 1) selain
menggunakan bibit okulasi. Perbanyakan secara vegetatif dapat menjamin
bahwa klon yang dikembangkan sama dengan klon sumber bibit.
Perbanyakan vegetatif menggunakan mata tunas (mata entes) sama
seperti bibit yang berasal dari biji, digunakan pada industri bibit okulasi.
Entes sebagai batang atas, sedangkan bibit dari biji sebagai batang bawah.

Tabel 1. Karakteristik fisik dan kimia kertas koran dan sabut kelapa

Gambar 1. Kebun entres karet

Sumber : Murdoch University (2000)

Walaupun beberapa penelitian menunjukkan bahwa kertas koran
dapat dipergunakan sebagai media tanam yang baik, tetapi dikarenakan
kertas koran mempunyai daya pegang air yang rendah (lebih rendah dari
serbuk sabut kelapa), sehingga dalam pemanfaatannya sebagai media
kemas akan mempunyai kemampuan mempertahankan kesegaran stum
OMT yang lebih singkat daripada serbuk gergaji maupun serbuk sabut
kelapa. Oleh karena itu, dalam pengemasan pengiriman bibit karet stum
OMT untuk jarak jauh melalui transportasi darat atau laut yang memerlukan
waktu yang lama, lebih efisien mempergunakan media kemas serbuk
gergaji atau serbuk sabut kelapa tergantung ketersediaan media tersebut di
lokasi pembibitan. Adapun dalam pengemasan pengiriman jarak pendek
melalui transportasi udara, agar lebih efisien dapat mempergunakan media
kemas bubuk kertas koran lembab
(Sakiroh dan Juniaty
Towaha/BALITTRI).

Baik batang atas maupun batang bawah berpotensi untuk
tumbuh tunas (wiwilan), sedangkan kayu entres sebagai bahan mata entres
harus berasal dari tunas batang atas. Oleh sebab itu yang dibiarkan tumbuh
dan diperlihara adalah tunas yang tumbuh menjadi batang atas, tunas yang
tumbuh dari batang bawah harus dibuang.
Pada batang bawah tumbuh tunas-tunas yang berasal dari mata
tunas bekas daun dan didekat mata okulasi (Gambar 2). Tunas-tunas ini
bila dibiarkan tumbuh akan menghasilkan entres yang bukan klon unggul,
tetapi berasal dari biji yang memang dipilih sebagai batang bawah.
Pemurnian kebun entres pada dasarnya membuang tunas-tunas yang
tumbuh dari batang bawah ini . Tunas-tunas ini akan mudah dibedakan
dengan tunas yang berasal dari tunas Gambar 3. Tunas yang tumbuh pada
kayu entres okulasi apabila antara batang atas dengan batang bawah
berbeda klon atau jenisnya, misalnya dari bentuk daun, warna daun dan
tulang daun.

P e n u n d a a n
pemangkasan tunas yang
tumbuh pada batang bawah,
akan menyebabkan tunas ini
tumbuh lebih dominan
mengalahkan cabangcabang yang lain, yang
akhirnya sering mengelabui
keaslian kayu entres.
Dari mata okulasi
tumbuh tunas yang akan
berkambang menjadi kayu
entres. Tunas ini dipelihara
agar dapat tumbuh dengan Gambar 3. Tunas yang tumbuh pada kayu
entres
baik, lurus dan sempurna.
Namun pada kayu entres
tersebut juga tumbuh tunastunas dari ketiak daun
(Gambar 3). Bila tunas-tunas
ini dibiarkan tumbuh akan
menghambat pertumbuhan
kayu tunas, seperti diameter
dan jumlah mata entres.
Pembuangan tunas-tunas
baik yang tumbuh pada
batang bawah maupun yang
tumbuh pada kayu entres
dapat dilakukan dengan
menggunakan pisau yang
tajam, atau hanya dengan
tangan apabila tunas tersebut
masih berbentuk tunas kecil
Gambar 4. Tunas muda
(Gambar 4). Biasanya pekerja
pada kebun entres
menggunakan pisau okulasi yang memang selalu dibawa. Bekas potongan
pemangkasan sebaiknya dioles dengan fungsida agar tidak ditumbuhi
jamur atau serangan penyakit lainnya.
Kebun entres adalah kebun mini dengan populasi yang lebih
banyak. Kebun entres seluas 1 ha pada umur 3 tahun dapat menyediakan
mata entres untuk penyediaan bibit untuk pengembangan seluas 125 ha
atau perbandingan antara kebun entres dengan kebun pengembangan
1:125 pada umur 3 tahun, sedangkan pada tahun pertama
perbandingannya 1:50. Produksi kayu entres pada kebun entres eluas 1
ha seperti dapat dilihat pada Tabel 1.

A

B

C

Gambar 5. A. Pemangkasan tunas, B. Bekas pengkasan kurang baik, C.
Bekas pemangkasan baik
Tabel 1. Produksi kayu entres per ha selama 5 tahun

Sumber : http://perkebunankaret.blogspot.com (2010)
http://perkebunankaret.blogspot.com

Pengemasan bibit dengan cara seperti diatas dengan media
serbuk gergaji, dapat mempertahankan kesegaran dan daya hidup stum
OMT sampai 30 hari, tetapi dikarenakan setelah hari ke 15 biasanya sudah
ada mata okulasi yang tumbuh, maka sebaiknya lama pengangkutan
diperjalanan tidak melebihi 15 hari, agar saat bibit ditanam ke dalam
polybag mata okulasi yang sudah tumbuh tidak rusak. Disamping itu tunas
okulasi yang telah tumbuh di dalam peti selama perjalanan akan mengalami
stagnasi pertumbuhan setelah ditanam ke dalam polybag, sehingga
pertumbuhan bibit akan terganggu.
Bibit stum OMT yang telah sampai dilokasi pengiriman sebaiknya
ditempatkan di lokasi yang teduh dan agar secepatnya segera langsung
ditanam kedalam polybag (Gambar 2). Tujuan pembibitan di polybag adalah
untuk memperoleh pertumbuhan yang seragam dan mengurangi tingkat
kematian bibit, dimana bibit karet dalam polybag merupakan bahan tanam
yang ideal untuk di lapangan, karena perakarannya telah siap dan tunas
telah tumbuh dengan baik.
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Keterangan : Jarak tanam 1X1,5 m atau populasi 5300 pohon.

Tanpa pemeliharaan dan pemangkasan wiwilan, produksi mata
okulasi seperti pada Tabel 1 sulit untuk dicapai dan kemurnian mata okulasi
tidak terjamin karena dapat berasal dari batang bawah yang bukan berasal
dari klon unggul yang diinginkan. (Rusli/ rusli_balittri@yahoo.com)
Gambar 2. Tunas batang bawah yg tumbuh
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