INDUSTRI BENIH TANAMAN KAKAO
Biji kakao untuk benih harus berasal dari kebun benih agar jenis
dan mutu benih terjamin. Jenis dan kualitas benih akan menentukan
pertumbuhan dan produksi tanaman nantinya. Kesalahan dalam memilih
benih akan mengalami kerugian dalam jangka waktu yang lama. Selain
asal benih, prosesing benih juga mempengaruh mutu benih. Prosesing
yang salah dapat menurunkan kualitas benih.
Tanaman kakao mempunyai dua sifat khas yang mempengaruhi
cara pemeliharaan dan produksinya. Kedua sifat tersebut adalah sifat
percabangan dan pembungaannya. Percabangan coklat ada dua tipe,
yaitu plagiotrop dan otthotrop, sedangkan pembuahan dari bunga yang
terbentuk digolongkan atas self incompatible dan self compatible.

Untuk benih biji yang dikumpulkan kemudian direndam dengan cairan
kapur sambil di aduk-aduk. Lama perendaman lebih kurang 2 jam. Maksud
perendaman ini agar lendir (pulp) lebih mudah terlepas dari biji.
Perendaman dapat menggunakan ember plastik atau wadah lain yang
tidak bereaksi dengan kapur. Setelah perendaman biji ditiriskan dan
dilanjutkan dengan pengupasan kulit biji. Pengupasan kulit biji ini dilakukan
secara manual dengan tangan. Biasanya pengupasan kulit ini dilakukan
oleh tenaga kerja perempuan sambil duduk dalam satu ruangan tertentu.
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TEKNIK KONVERSI KOPI ROBUSTA KE ARABIKA PADA LAHAN YANG SESUAI
Pengiriman
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Gambar 1. Buah kakao baru dipanen
Sifat self incompatible ini menyebabkan tanaman kakao harus
ditanam secara polykolnal, artinya pada lahan yang sama harus ditanam
beberapa jenis klon yang unggul. Self incompatible merupakan sifat bunga
kakao yang proses pembuhannya tidak berlangsung dengan baik bila putik
dibuahi oleh tepung sari dari pohon yang sejenis. Oleh sebab itu pula kebun
benih ditanam secara komposit atau terdiri dari beberapa jenis kakao yang
mempunyai sifat unggul. Sifat self incompatible ini yang menyebabkan
sering diperoleh bahan tanaman hibrida F1 yang unggul. Biji yang dipilih
dari tetua self incompatble merupakan biji-biji hibrida F1 yang dapat
digunakan sebagai bahan tanam. Sifat ini juga memberikan peluang untuk
memperoleh varietas baru, karena adanya persilangan secara bebas antar
pohon induk terpilih.
Buah (Gambar 1) yang akan diambil bijinya untuk benih harus
berasal dari kebun benih yang sudah diketahui tetuanya dan sebaiknya
sudah disahkan sebagai kebun benih oleh Menteri Petanian. Bila tidak
terdapat kebun benih, buah dapat diperoleh dari pohon terpilih dalam blok
penghasil tinggi (BPT). Pohon terpilih mempunyai produktivitas yang lebih
tinggi dan berbuah sepanjang tahun. Biji diambil dari buah yang sudah
matang dan bila buah dibelah, pulpnya belum kering. Kulit buah yang
berlobang-lobang dan utaian biji melekat, biji demikian tidak boleh
digunakan sebagai benih karena sudah terserang cocomut. Biji yang masih
ditutupi oleh pulp yang digunakan untuk benih bertnya sekitar 2,5 g. Biji
yang dipilih berasal dari 2/3 bagian tengah buah, sedangkan biji yang
berasal dari bagian pangkal dan ujung tidak digunakan (gambar 2)
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Gambar 3. Alur prosesing benih kakao
Biji yang sudah dikupas di seedtreatment dengan fungisida
dengan cara merendm benih dalam larutan fungisida selama sekitar 1
jam. Perendaman ini gunanya untuk mencegah serangan panyakit yang
disebabkan jamur. Kemudian dilanjutkan dengan pengeringan,
pengeringan dilakukan dengan menebar benih di atas rak kawat kasa
dalam ruangan. Pengeringan cukup dengan mengering anginkan. Untuk
mempercepat pengeringan dapat digunakan kipas angin. Lamanya
pengering lebih kurang 1 jam. Benih yang sudah kering angin dimasukan
dalam kantong plastik, setiap kantong plastik berisi 500 benih. Benih dalam
plastik diberi label, yang berisikan informasi tentang sumber benih, jenis
benih, tanggal panen dan tanggal kadaluarsa benih. Plastik-plastik yang
berisikan benih dikemas dalam kotak kardus, setiap kotak kardus berisi
5.000 benih atau 10.000 benih. Setelah dipaking benih sudah siap untuk
dikirim. Benih akan cepat mengalami penurunan daya kecambah apabila
penanaman benih terlalu lama (10 hari), oleh sebab itu sebaiknya
pembibitan sudah dipersiapkan sebelum benih sampai di tempat tujuan
(Yulius Ferry/yulius_ferry@yahoo.com)

Gambar 2. Bagian buah yang diambil bijinyauntuk benih
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Produksi kopi Indonesia pada 2011 mencapai 709.000 ton dari
areal seluas 1,3 juta hektar, dimana sebanyak 68% dari total produksi
tersebut diekspor keluar negeri, sehingga kopi merupakan salah satu
komoditi andalan perkebunan yang mempunyai peran sebagai penghasil
devisa negara. Dari luasan 1,3 juta hektar tersebut, seluas 1,01 juta hektar
(77,69%)
merupakan pertanaman kopi robusta, sedangkan seluas
290.000 hektar (22,31%) merupakan pertanaman kopi arabika. Dengan
komposisi luasan pertanaman kopi seperti itu, produk kopi Indonesia
terkendala dalam persaingan di pasar internasional, mengingat fenomena
70% konsumsi kopi dunia dikuasai kopi jenis arabika, adapun sisanya 30%
merupakan konsumsi kopi jenis robusta. Disamping itu kopi arabika
mempunyai harga jual yang lebih tinggi daripada kopi robusta, maka untuk
meningkatkan nilai pendapatan devisa maupun meningkatkan daya saing
kopi Indonesia di pasar internasional adalah dengan jalan meningkatkan
proporsi produksi kopi arabika.
Salah satu alternatif untuk meningkatkan produksi kopi arabika
adalah dengan cara ektensifikasi. Tetapi dikarenakan cara ekstensifikasi
pada lahan-lahan baru sulit dilakukan, mengingat kopi jenis ini hanya dapat
tumbuh dan berproduksi optimal di dataran tinggi dengan kisaran 1.000
meter dari permukaan laut, sedangkan lahan seperti itu di Indonesia
umumnya merupakan lahan kehutanan yang tidak bisa dialihfungsikan
menjadi lahan perkebunan, maka cara ekstensifikasi yang paling
memungkinkan untuk dilakukan adalah dengan melakukan konversi kopi
robusta ke arabika pada lahan-lahan yang sesuai.
Data yang dirilis Ditjenbun (2012) menunjukkan bahwa sebanyak
± 60% dari luasan perkebunan kopi di Indonesia saat ini telah berumur
diatas 25 tahun yang sudah kurang produktif, sehingga sudah saatnya
dilakukan rehabilitasi peremajaan. Dimana pada pertanaman kopi yang
perlu direhabilitasi tersebut didominasi oleh pertanaman kopi robusta,
maka rehabilitasi pada lahan-lahan yang sesuai untuk budidaya kopi
arabika dapat dilakukan dengan cara konversi kopi robusta menjadi kopi
arabika, dikarenakan banyak petani pada umumnya masih mengusahakan
tanaman kopi secara bercampur antara kopi arabika dan robusta pada
lahan-lahan yang sesuai untuk budidaya kopi arabika. Seperti halnya yang
terjadi di pertanaman kopi rakyat di Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, dimana
sekitar 40% tanaman kopi robusta ditanam pada lahan-lahan yang sesuai
untuk budidaya kopi arabika.
Kasus penanaman kopi robusta yang dilakukan pada lahanlahan yang sesuai untuk kopi arabika pada pertanaman kopi rakyat di
Kabupaten Bangli, tentu juga terjadi pada pertanaman kopi rakyat di daerah
lainnya di Indonesia, mengingat bahwa sekitar 96% perkebunan kopi di
Indonesia merupakan perkebunan rakyat yang umumnya belum
menerapkan teknik budidaya yang benar. Oleh karena itu, rehabilitasi pada
pertanaman kopi dengan kondisi demikian lebih tepat dilakukan dengan
cara konversi tanaman kopi robusta menjadi kopi arabika, mengingat
kondisi agroekologinya yang sesuai untuk pertumbuhan kopi arabika.
Dalam konversi tanaman kopi robusta menjadi kopi arabika
dilakukan dengan teknik sambung, dimana tanaman kopi robusta berlaku
sebagai batang bawah, adapun batang atas adalah kopi arabika varietas
unggul. Pelaksanaan teknik sambungan di lapangan dilakukan dengan
menggunakan metode siwingan, yaitu dengan memangkas separuh bagian
tajuk kopi robusta diatas sambungan. Metode ini selain dapat mendorong
pertumbuhan sambungan lebih sehat, juga masih dapat diperoleh hasil
panen dari kopi robusta hingga 55%. Dengan metode konversi ini juga
mudah dilakukan penggantian jenis klon batang atas bila didapatkan klonklon baru yang lebih unggul pada masa yang akan datang.
Dari hasil penelitian yang dilakukan Rubiyo dan Suharyanto
(2007) mengenai konversi kopi robusta menjadi kopi arabika pada
perkebunan kopi rakyat di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli,
Propinsi Bali, mendapatkan bahwa:
1.Penerapan teknologi rehabilitasi konversi kopi robusta menjadi kopi
arabika dengan teknik sambung memberikan dampak perubahan
tidak saja pada aspek produksi dan pendapatan petani, tetapi juga
memberikan dampak pada struktur biaya usahatani termasuk struktur
tenaga kerja.
2. Penerapan teknologi telah meningkatkan biaya input usahatani hingga
69,93%, adapun terhadap produktivitas usahatani peningkatannya

lebih rendah yaitu 59,17%. Walaupun demikian pendapatan usahatani
meningkat sekitar 142,54% dikarenakan faktor harga output yang
kondusif, dimana harga kopi arabika jauh lebih mahal dibandingkan
kopi robusta.
Selain di Propinsi Bali, teknik rehabilitasi konversi ini telah
diterapkan pada perkebunan kopi rakyat di Propinsi Aceh, Lampung dan
Nusa Tenggara Timur, diharapkan kedepan penerapan teknik ini dapat juga
menjangkau perkebunan-perkebunan kopi rakyat di propinsi lain, sehingga
lambat laun dapat meningkatkan proporsi luasan maupun produksi kopi
arabika di Indonesia. Seperti diketahui dari empat negara produsen utama
kopi dunia, dimana Indonesia berada di urutan keempat produsen terbesar
setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia, selama ini hanya Indonesia dan
Vietnam yang dominan menghasilkan kopi robusta, adapun produksi kopi
Brazil didominasi oleh kopi arabika yang mencapai 76%, bahkan produksi
kopi arabika Kolumbia mencapai 98%, bandingkan dengan Indonesia yang
pada tahun 2011 hanya memproduksi kopi arabika sebanyak 22%.

Walaupun produksi kopi arabika Vietnam pada tahun 2011 masih
sekitar 5%, tetapi saat ini Vietnam telah melakukan program yang agresif
dan terarah dalam konversi tanaman kopi robusta ke kopi arabika,
sehingga sebagai pesaing Indonesia jangan terlena dan harus mencermati
langkah Vietnam tersebut. Dukungan pemerintah Vietnam sangat nyata
bagi peningkatan areal dan produktivitas kopi arabika, dimana selama ini
keberhasilan Vietnam dalam pengembangan kopi mendapat dukungan
penuh pemerintah seperti membangun jalan-jalan di sentra produksi kopi
untuk memperlancar transfortasi hasil panen serta pembangunan fasilitas
prasarana dan sarana lainnya, yang menunjang pengembangan kopi,
begitupun peningkatan dana penelitian, penyuluhan maupun bantuan
kredit bagi petani, sehingga Vietnam yang beberapa tahun lalu sama sekali
tidak terdengar soal kopinya namun berkat dukungan pemerintahnya
dengan demikian gencar menjadikan produksi kopi Vietnam menjadi hebat,
nampaknya dalam hal ini Indonesia perlu belajar dari Negara Vietnam.
Diharapkan keberhasilan teknologi rehabilitasi konversi kopi robusta
menjadi kopi arabika dengan tanpa harus membongkar tanaman kopi
robusta yang sudah tua, dapat juga berhasil meningkatkan daya saing kopi
Indonesia terutama kopi arabika di pasar internasional, mengingat kopi
arabika asal Indonesia sudah memiliki reputasi baik di pasar internasional
sebagai kopi spesialti yang bercitarasa tinggi, yang akan berdampak positif
pada peningkatan pendapatan petani, peningkatan nilai devisa serta
peningkatan perekonomian Indonesia (Rubiyo, Bambang E.T. dan
Juniaty Towaha/BALITTRI).
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SERANGGA MERUPAKAN SUMBER PROTEIN HEWANI
Menjadikan serangga sebagai salah satu sumber makanan dan
pakan sudah sangat populer di berbagai belahan dunia, baik Afrika, Asia,
Australia, Meksico dan Amerika Selatan. Istilah yang populer digunakan
untuk proses menjadikan serangga sebagai sumber makanan adalah
Entomophagy atau "microlivestock". Hasil penelitian menunjukkan bahwa
serangga merupakan sumber protein yang sangat tinggi, seperti terlihat
pada Tabel 1. Selain mengandung protein dan mineral yang sangat tinggi,
kandungan lemak serangga juga relative rendah dan sumber pakannya
bersih karena sebagian besar memakan tanaman segar. Ringkasnya,
serangga menyediakan sumber nutrisi yang sangat baik dan apabila
disajikan dengan baik rasanya pun sangat gurih.

1. Protein hemolimfa
Protein yang ada dalam hemolimfa serangga disintesis di dalam
badan lemak. Rata-rata síntesis protein pada badan lemak tinggi pada awal
pertumbuhan larva dan kemudian cepat menurun sejalan dengan umur
larva. Sebagai konsekuensi dari aktifnya síntesis protein dalam badan
lemak selama awal stadia larva, maka total konsentrasi protein dalam
hemolimfa meningkat dengan cepat dan mencapai maksimum pada
pertumbuhan larva sempurna. Protein hemolimfa disimpan sebagai vesikel
untuk transpor lipid, karbohidrat dan hormon, tetapi mungkin juga berfungsi
sebagai enzim.
Sintesis dan pelepasan spesifik protein hemolimfa oleh badan
lemak dari larva yang sedang tumbuh dan pembuangan serta penyimpanan
protein-protein tersebut pada jaringan yang sama selama perkembangan
lanjut dikontrol oleh hormon.
Pembentukan butiran protein menunjukkan adanya hubungan
dengan aksi ekdison. Ovari diduga juga memproduksi hormon yang
mengambil alih fungsi ekdison. Butiran protein muncul beberapa jam lebih
dulu daripada aktifnya sekresi ekdison selama perkembangan, diduga
hormon ini secara tidak normal mentriger pembentukan butiran.
Secara umum serangga memiliki ciri khas, yaitu:
ü Level asam amino tinggi di dalam darah mencapai 100-300 kali
dibandingkan darah manusia,
ü Asam amino yang tinggi tersebut penting untuk osmoregulasi,
ü Beberapa asam amino berfungsi sebagai neural transmitter,
ü Detoksifikasi beberapa metabolit dapat efektif melalui interaksi dengan
asam amino,
ü Beberapa asam amino berpartisipasi dalam sintesis fosfolipid,
ü Prolin sebagai sumber enerji pada saat terbang,
ü Beberapa asam amino terlibat dalam proses morfogenetik, yaitu: triptofan
untuk formasi pigmen mata dan tirosin dalam proses sklerotisasi kutikula.

MENYIAPKAN BIBIT KARET BERMUTU
Produktivitas tanaman karet ditentukan oleh mutu bahan
tanaman/bibit yang ditanam, mutu bibit/benih dipengaruhi oleh mutu
genetik dan mutu fisiologi.Tanaman karet diperbanyak melalui okulasi,
sehingga untuk menghasilkan bibit yang baik perlu persiapan batang
bawah dan batang atas. Batang bawah berupa tanaman semaian dari bijibiji klon anjuran, sedangkan untuk batang atas berasal dari mata klon-klon
anjuran.
Klon karet yang akan dijadikan batang atas dipilih sesuai dengan
rekomendasi berdasarkan tipe iklim di berbagai provinsi. Mata okulasi yang
digunakan untuk okulasi tanaman karet berasal dari kebun entres. Oleh
karena itu kebun entres harus dibangun terlebih dahulu sebelum
membangun kebun batang bawah dan sebaiknya masing-masing kebun
mempunyai kebun entres sendiri.

Klon-klon yang dianjurkan sebagai batang bawah adalah Klon GT1, LCB
1320, dan AVROS 2037.

Biji karet klon anjuran

Pembibitan batang bawah

Batang atas (Budwood).
Tanaman batang atas harus diketahui asalnya untuk
mempermudah menentukan hasil akhir okulasi. Dari batang atas inilah
akan dihasilkan sadapan yang baik. Klon-klon anjuran untuk karet rakyat
yang memiliki harapan untuk dijadikan batang atas adalah PR 300 untuk
daerah Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa, Kalimantan
dan daerah Indonesia Timur. Sedangkan GT1, PR 107 dan AVROS 2037
untuk daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau.

2 Protein kuning telur (vitellogenin)
Gambar 1. Sajian makanan dari serangga (dari berbagai sumber)
Tabel 1. Kandungan protein serangga (%)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Spesies serangga
Black worm Tubifex sp.
Blood worm Chironomus sp.
Cockroach, American Periplaneta americana
Corn borer larvae, European Ostrinia nubilalis
Corn borer pupae, European Ostrinia nubilalis
Cricket, domestic, adult Acheta domestica
Cricket, domestic, adult, hi-Ca diet Acheta domestica
Earthworm Allolobophora calignosa
Fish fly Chauliodes sp.
Fruit fly Drosophila melanogaster
Fruit fly larvae Drosophila melanogaster
Fruit fly pupae Drosophila melanogaster
House fly larvae, dry Musca domestica
House fly pupae, dry Musca domestica
Mealworm beetle Tenebrio molitor
Mealworm larvae Tenebrio molitor
Mealworm pupae Tenebrio molitor
Mealworm larvae, king Tenebrio sp.
Mealworm larvae, king, hi-Ca diet Tenebrio sp.
Mosquito larvae, dry Aedes sp.
Night crawler Lumbricus terrestris
Tubifex worm Tubifex sp.
Water flea, dry Daphnia sp.
Wax moth larvae Galleria mellonella

Kandungan
protein (%)
47.8
52.8
53.9
60.4
64.2
64.9
65.2
62.2
63.9
70.1
40.3
52.1
56.8
58.3
63.7
52.7
54.6
45.3
38.9
42.2
60.7
46.1
55.2
42.4

(Sumber : Bernard JB & Allen ME 1997)
Protein pada tubuh serangga
Badan lemak serangga merupakan organ utama dari proses
metabolisme berbagai macam bahan biokimia dan peranannya sangat
menentukan terutama pada stadia pradewasa serangga holometabola.
Oleh karena itu komposisi kandungan badan lemak sangat tinggi
dibandingkan dengan organ lainnya. Pada larva tua dari lebah madu (honey
bee) kandungan badan lemaknya mencapai 65% dari total berat tubuh,
sedangkan pada larva blow fly sekitar 50% total berat tubuh dan pada pupa
Cecropis sekitar 40%nya.
Selama perkembangan larva, organ ini
bertanggung jawab dalam síntesis berbagai protein hemolimfa yang utama
dan pada saat yang sama merupakan tempat penyimpanan komponenkomponen tersebut.
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Daintara fungsi utama badan lemak pada serangga dewasa
adalah melakukan proses sintesis protein kuning telur (vitellogenin) yang
akan dilepas ke dalam hemolimfa untuk diambil oleh oosit yang sedang
tumbuh. Ada 2 waktu periode sintesis vitellogenin yaitu: pada akhir masa
stadia pupa farat dan pada saat protein hilang akibat perkembangan oosit.
Untuk mengaktivasi proses sintesis protein menyertakan
berbagai hormon dan untuk melepasnya tergantung pada berbagai faktor
internal dan eksternal seperti status penuaan, pengambilan makanan,
fotoperiod dan kawin. Sebagai contoh pada proses pematangan telur
nyamuk Aedes aegepty, produksi yolk dimulai setelah konsumsi darah,
kemudian diikuti dengan pelepasan neurosekretori dari otak yang
menginduksi produksi hormon oleh ovary. Ekdison dapat menginisiasi
perkembangan ovarian A. aegepty tanpa harus mengkonsumsi darah
terlebih dahulu, hal ini dibuktikan dengan penelitian menginjeksikan βekdison pada imago nyamuk yang tidak makan dan kemudian badan
lemaknya dikulturkan dengan pelabelan H3-fenilalanin.
Pada periode reproduktif kondisi asam amino adalah:
è Meningkat dua hari masa kehidupan imago,
è Konsentrasinya tinggi pada imago kawin dibandingkan yang masih

virjin,
è Glutamat, α-alanin, glisin dan histidin melimpah di dalam telur,
è Aktivitas protease peningkatannya lebih cepat pada betina

dibandingkan pada jantan.
(Samsudin/samsudin.afaqih@gmail.com)

Tanaman karet klon anjuran
Klon Anjuran 2006-2010
Balai Penelitian Sungei Putih Pusat Penelitian Karet telah
mengidentifikasi klon-klon menurut potensinya. Pengelompokan ini
berdasarkan potensi lateks yang dapat dihasilkan dan juga potensi kayu
bila ditebang nanti. Tidak semua klon cocok ditanam pada semua tempat.
Oleh karena itu perlu dipilih klon yang sesuai berdasarkan kondisi
lingkungan stempat. Contoh : GT 1 dan BPM 24 cocok untuk daerah kering
dan PB 260 sesuai untuk daerah basah.
Klon Anjuran Komersial
Klon Anjuran Komersial sesuai UU No. Tahun 1992 disebut benih
bina, seperti :
1. Klon Penghasil lateks
: BPM 24, BPM 107, BPM 109, IRR 104, PB
217, PB 260.
2. Klon Penghasil Lateks-Kayu: AVROS 2037, BPM 1, RRIC 100, PB
330, PB 340, IRR 5, IRR 32, IRR39
IRR 112, IRR 118.
3. Klon Penghasil Kayu
: IRR 70, IRR 71, IRR 72, IRR 78.
Klon Harapan
Klon Harapan : sudah diketahui keunggulannya, namun belum
teruji secara luas. Dapat dikembangkan dalam skala terbatas, seperti :
IRR 33, IRR 41, IRR 42, IRR 54, IRR 64, IRR 105, IRR 107, IRR 111, IRR
119, IRR 141, IRR 144, IRR 208, IRR 211, dan IRR 220.
Dengan adanya pengelompokan klon tersebut, pengguna pekebun dapat
memilih jenis klon sesuai tujuannya (Nurhawaty Siagian dan Irwan
Suhendry, 2006).
Untuk mendapatkan klon unggul tidak terlepas dari bahan
tanaman yang ditanam. Persiapan bahan tanaman dilakukan 1,5 tahun
sebelum penanaman. Bahan tanaman terdiri dari tiga komponen yaitu :
batang bawah (root stoct), entres/batang atas (budwood). dan okulasi
(grafting).
Batang Bawah (root stoct).
Batang bawah harus merupakan induk yang diperoleh dari
pembiakan generatif yang masih muda. Biji yang digunakan diambil dari
kebun induk khusus maupun dari areal produktif biasa yang menghasilkan

Kebun entres untuk okulasi hijau

Kebun entres untuk okulasi coklat.

Okulasi (Grafting).
Okulasi merupakan penempelan mata tunas dari tanaman
batang atas ke tanaman batang bawah yang ke duanya bersifat unggul.
Dengan cara ini akan terjadi penggabungan sifat-sifat baik dari dua
tanaman dalam waktu yang relatif pendek dan memperlihatkan
pertumbuhan yang seragam. Dari hasil okulasi ini diperoleh bibit unggul.
Kayu okulasi (entres) adalah tunas muda dari pohon induk yang
memiliki mata tunas yang dijadikan bahan okulasi. Mata tunas yang baik
tampak lebih jelas terdapat pada dahan yang muda. Bisa juga diperoleh
pada dahan yang agak tua. Hanya sulit dibedakan antara mata tunas yang
baik dengan yang tidak baik. Mata tunas terdapat pada kulit pohon.
Semakin muda bagian pohon semakin tampak mata tunasnya. Ada tiga
jenis mata tunas yang tampak pada tanaman karet : Mata daun, mata sisik
dan mata bunga. Mata daun dan mata sisik dapat dipakai untuk okulasi,
sedangkan mata bunga tidak bisa digunakan. Hal ini disebabkan mata
daun dan mata sisik bisa menghasilkan cabang baru. Tanda mata daun dan
mata sisik adalah : Letak matanya jauh dari bekas kaki daun yang telah
gugur. Kayu okulasi yang baik biasanya terdapat 10-15 mata tunas setiap
meternya.

Bibit okulasi klon anjuran
Bibit okulasi dapat dipindah kelapangan setelah terbentuk 2-3
payung daun atau berumur 1 tahun. Penggunaan bibit karet bermutu dari
klon-klon unggul anjuran, akan menghasilkan produksi yang optimal.
(Rusli/rusli_balittri@yahoo.com).
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