KARET SEBAGAI TANAMAN PELINDUNG
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terangkut panen buah kopi. Sebagai tanaman pelindung tanaman kopi
dapat ditanam dengan jarak tanam 10 x 2 m, sedangkan kopi dapat ditanam
dengan jarak tanam 2,5 x 2,5 m.
Kakao tergolong tanaman C3 yang mampu berfotosintesa pada
suhu daun rendah. Fotosintesa maksimum diperoleh pada saat
penerimaan cahaya pada tajuk sebesar 20% dari pencahayaan penuh.
Kejenuhan cahaya di dalam fotosintesa setiap daun kakao telah tercapai
pada kisaran cahaya 30%. Hal ini berkaitan dengan pembukaan stomata
yang menjadi lebih besar bila cahaya matahari yang diterima lebih besar.
Tanaman kakao memerlukan naungan, penanaman kakao tanpa pelindung
akan menyebabkan kakao mudah diserang penyakit. Namun demikian
sering kakao ditanam tanpa penaung dengan alasan dapat menghemat
biaya penanaman.

TREE

Alamat Red
Jalan Raya P
Parungkuda
Telp. (0266)
Fax. (0266)
e-mail : bali

TANAMAN REMPAH DAN INDUSTRI
Volume 3, Nomor 8, Agustus 2012

KOPI EXCELSA TANJUNG JABUNG BARAT BERPOTENSI SEBAGAI

Gambar 2. Karet sebagai pelindung

Gambar 3. Karet sebagai pelindung
kakao

Menanaman tanaman karet sebagai pelindung tetap, walaupun
meningkat biaya penanaman tetapi juga memberikan tambahan
pendapatan yang cukup berarti. Tanaman karet sebagai pelindung dapat
ditanam dengan jarak tanaman dua kali jarak tanam kakao. Hal ini
didasarkan pada peran satu pohon pelindung berfungsi untuk empat
tanaman kakao. Pada berbagai jarak tanam kakao seperti dapat dilihat
pada tabel 1. bahwa jumlah tanaman karet sebagai pelindung pada satu
hektar tanaman kakao mencapai 550-840 batang, atau sama dengan
jumlah tanaman monokulturnya. Bila menggunakan bahan tanaman klon
karet unggul, maka dari tanaman karet akan diperoleh pendapatan yang
cukup berarti untuk menambah pendapatan petani kakao.

Kopi excelsa merupakan kopi khas dari Propinsi Jambi, sehingga
jangan heran kalau berkunjung ke kota Jambi, kopi ini akan menjadi pilihan
utama sebagai buah tangan, mengingat kopi jenis ini jarang ditemukan di
daerah lainnya di Indonesia. Kopi excelsa adalah jenis kopi yang
pengembangannya terbatas di Indonesia, namun di Propinsi Jambi kopi ini
sudah ditanam sejak tahun 1960, yaitu banyak dikembangkan di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, sehingga kabupaten ini merupakan sentra kopi
excelsa di Indonesia. Kopi jenis ini tidak termasuk kedalam kelompok
arabika maupun robusta akan tetapi masuk kedalam kelompok liberika
(Coffea liberica Bull ex Hiern), dimana asal mula kopi excelsa ditemukan
pertama kali disekitar Sungai Char dan Danau Chad di Afrika Barat pada
tahun 1905. Kopi yang sangat cocok dibudidayakan di dataran rendah yang
basah ini kemudian menyebar ke daerah semenanjung melayu, yang
akhirnya sampai ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Kopi excelsa mempunyai citarasa dan aroma khas yang
dikategorikan kuat dan dominan pahit agak asam. Beberapa keunggulan
tanaman kopi excelsa antara lain : (1) mempunyai fisik yang lebih besar dari
kopi arabika maupun robusta dan cenderung berbuah sepanjang tahun; (2)
mudah dibudidayakan; (3) relatif tahan terhadap hama dan penyakit; dan
(4) dapat ditanam di lahan gambut yang memiliki kesuburan rendah yang
tidak dapat ditanami baik kopi arabika maupun robusta.

Tabel 1. Jarak tanam kakao dan populasi kakao dan karet per ha.
Jarak tanam (m)
2,4 x 2,4
3x3
2,5 x 3
4x2
3 x 2,6

Jumlah tanaman
kakao
1.680
1.100
1.333
1.250
1.250

Jumlah tanaman
kakao
840
550
666
625
625

Gambar 1. Kopi excelsa yang tumbuh baik di lahan gambut
Sumber : BBP2TP (2012)

Gambar 4. Penelitian beberapa klon karet dataran tinggi

Demikian juga fungsi tanaman karet dalam melindungi tanaman teh,
khusunya untuk teh di dataran sedang (<600 m dpl). Jarak tanam karet bisa
lebih jarang lagi misalnya 10 x 4 m, tetapi tetap akan memberikan
tambahan pendapatan yang cukup tinggi bagi petani. Jenis karet yang
dapat dijadikan pelindung pada teh adalah klon karet yang sesuai didataran
sedang dan dapat sebagai pohon pemecah angin. Pada saat ini sedang
dilakukan penelitian beberapa klon karet yang sesuai di dataran tinggi
(Gambar 4). yulius_ferry@yahoo.com
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Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sebagain besar
lahannya di dominasi oleh tanah gambut, kopi excelsa yang mempunyai
karakter tumbuh di dataran rendah yang basah, mampu beradaptasi
dengan baik, sehingga dapat tumbuh dengan baik pada tanah gambut
yang telah matang. Kopi excelsa yang saat ini merupakan komoditas
unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, luasan pertanamannya telah
mencapai luasan 2.540 hektar yang tersebar di 6 kecamatan yaitu di
Kecamatan Betara, Pengabuan, Bram Itam, Senyerang, Kuala Betara dan
Tungkal Ilir, dimana pertanaman terluas terdapat di Kecamatan Betara
dengan luasan 1.482 hektar. Pertanaman kopi ini seluruhnya merupakan
pertanaman kopi rakyat, yang hampir seluruhnya tumbuh pada lahan
gambut, dengan jarak tanam 2,5 x 2,5 m.
Kopi excelsa merupakan tanaman yang menyerbuk silang seperti
juga kopi robusta, oleh karena itu benih yang terbentuk merupakan
persarian dengan tanaman lain sehingga keragamannya sangat tinggi.
Sedangkan perbanyakan tanaman lebih mudah dilakukan dengan biji,
maka pemilihan pohon induk kopi tidak semudah pada jenis kopi yang
menyerbuk sendiri seperti kopi arabika. Dari hasil observasi lapangan yang
dilakukan oleh Puslit Koka Jember dan Balai Besar Perbenihan dan
Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan (2012) telah ditemukan
beberapa populasi pohon kopi yang hasilnya cukup baik sehingga layak
digunakan sebagai sumber benih, sehingga kumpulan tanaman tersebut
akan dievaluasi lebih lanjut untuk penetapan blok pengasil tinggi, serta
akan dilakukan eksplorasi untuk menemukan varietas unggul dari kopi jenis
excelsa tersebut.

Gambar 2. Buah kopi exc
Sumber : BBP2TP (2012)
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Gambar 2. Gerbang masuk dan panen tanaman kopi di Kebun KalisatJampit
Kebun Kalibendo
Kebun Kalibendo termasuk ke dalam wilayah Desa
Kampunganyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Lokasi kebun berada pada ketinggian tempat 500 – 825 m dpl, dengan jenis
tanah asosiasi antara Latosol dan Regosol serta tipe iklimnya B (SchmidtFerguson). Luas areal Kebun Kalibendo seluruhnya mencapai 822,96 ha
dan 278,29 ha ditanami dengan kopi Robusta.
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Pemacu Pertumbuhan Tanaman
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pertumbuhan tanaman kopi.
H
tanaman kopi yang ditumpan
pertumbuhannya lebih baik diba
(Gambar 1).

Tabel 1. Karakter vege
tumpangsarikan dengan Arachis pin
Klon

Tinggi tanaman (cm)
Kopi

Kopi +

Monokultur

A. pintoi

BP 936

23,3

27,4

BP 436

17,7

23,9

BP 939

12,0

23,9

Mo

Perbanyakan tanaman
Perbanyakan tanaman Arachis pintoi dapat berupa biji, stek,
dan stolon. Waktu yang diperlukan untuk menutupi seluruh permukaan
lahan dengan pertumbuhan seragam yaitu 2–5 bulan tergantung pada
kondisi lingkungan dan jarak tanam. Sebelum dilakukan penanaman
Arachis pintoi, tanah diolah dan dibersihkan dari gulma. Pupuk yang
diberikan berupa pupuk Pdengan dosis sekitar 100 kg/ha dan pupuk
kandang 3 t/ha/tahun.
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yang diperlukan untuk menutupi seluruh permukaan lahan dengan
pertumbuhan seragam yaitu
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tergantung pada kondisi
lingkungan dan jarak tanam. Sebelum dilakukan penanaman A. pintoi,
tanah diolah dan dibersihkan dari gulma. Pupuk yang diberikan berupa
pupuk P dengan dosis sekitar 100 kg/ha dan pupuk kandang 3 t/ha/tahun.
Perbanyakan tanaman dengan biji lebih mudah dan cepat,
namun biayanya mahal dan tidak bisa dilaksanaan setiap saat karena biji
tidak selalu tersedia di lokasi. Pada waktu penanaman, biji beserta polong
atau biji yang masih ada kulit arinya dibenamkan ke dalam tanah sedalam 2
cm. Biji mulai berkecambah sekitar 10-14 hari setelah tanam, kebutuhan biji
Arachis pintoi sekitar 30 – 50 kg biji/ha.

Jawa Timur
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dpl, dengan jenis tanah Andosol,

Arachis pintoi tanaman yang berasal dari Amerika Selatan, Brazil
(Bahia, Goias, Minas Gerais), masuk ke Indonesia diintroduksi dari
Singapura oleh beberapa pengusaha lapangan golf, dan saat kini sudah
banyak dijumpai baik di lahan perkebunan, taman perkantoran, pertokoan,
rumah sakit, perumahan, maupun jalan, dll. Arachis pintoi merupakan
tanaman herba yang tumbuh rendah dengan batang menjalar, sulur akan
tumbuh dari buku-buku batang yang bersentuhan dengan tanah. Arachis
pintoi tanaman yang memiliki dua pasang helai daun pada setiap
tangkainya, berbentuk oval dengan ukuran panjang lebih kurang 3 cm dan
lebar 1,5 cm, pembungaan berlangsung secara terus menerus selama
masa hidupnya, dengan populasi 40–65 bunga/m2/hari. Ovary (indung
telur) pada gynophore yang terbentuk setelah penyerbukan akan
memanjang sampai 27 cm dan masuk kedalam tanah hingga kedalaman 7
cm, selanjutnya polong dan biji terbentuk. Pada setiap polong biasanya
terdapat sebuah biji.
Daya adaptasi Arachis pintoi tergolong tinggi, tanaman ini dapat
tumbuh pada berbagai kondisi lingkungan dan perawatannya mudah.
Kondisi lingkungan yang sesuai untuk tanaman ini adalah pada daerah sub
tropika dan tropika, dengan curah hujan tahunan di atas 1.000 mm dan suhu
udara berkisar 22-280C. Kondisi tanah/lahan yang dikehendaki tanaman ini
yaitu bertekstur berpasir sampai liat, dan pH 4,5-7,2. Pada tanah yang
kurang air atau sering banjir, pertumbuhannya terhambat dan daunnya
menguning. Selain itu tanaman tersebut juga mempunyai kemampuan
menambat nitrogen dari udara. Berdasar beberapa hasil penelitian, Arachis
pintoi sangat baik ditanam sebagai tanaman penutup tanah (cover crop),
khususnya pada tanaman kopi. Kehadiran tanaman ini tidak menjadi
pesaing tanaman kopi dalam hal pengambilan unsur hara dan air, bahkan
secara tidak langsung dapat memacu pertumbuhan tanaman kopi. Selain
itu tanaman ini bermanfaat dalam konservasi tanah dan air, memperkaya
bahan organik tanah, menekan pertumbuhan gulma dan menjadi inang
musuh alami hama penyakit tanaman kopi.
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PEMANFAATAN TANAMAN ARACHIS PINTOI PADA TANAMA

Sumber : http://judexkerenz.multiply.com

Stek

Gambar 3. Gerbang masuk dan kebun kopi di PT. Perkebunan Kalibendo.
(Handi Supriadi dan Bedy Sudjarmoko)

Perbanyakan tanaman dengan setek dilakukan dengan cara
memotong batang setek sepanjang 10–20 cm lalu ditanam dengan jarak
tanam 25-40 cm. Penanaman setek batang harus dilakukan dengan cepat,
agar batang setek tidak kering. Akar mulai tumbuh pada 2–4 minggu setelah
tanam.
Stolon (sulur)
Stolon (sulur) adalah tanaman muda yang sudah berakar.
Setelah dipisahkan dari tanaman induknya, stolon harus segera mungkin
ditanam dengan membenamkan bagian akarnya ke dalam tanah sedalam
2,5 cm dengan jarak tanam 25-30 cm.
MANFAAT TANAMAN ARACHIS PINTOI
Rehabilitasi Lahan dan Mencegah Erosi
Arachis pintoi berpotensi untuk meningkatkan kesuburan tanah
dari hasil fiksasi (penambatan) nitrogen secara biologi dihasilkan 65–85%
nitrogen. Di Sumberjaya, Lampung Barat, mengindikasikan bahwa
tanaman ini setelah 2 tahun diintroduksikan nyata meningkatkan
kandungan unsur carbon dalam tanah. Kandungan unsur hara pada
tanaman Arachis pintoi yaitu : C 45,81%, N 1,71%, C/N 26,78, P 0,27%, K
2,83%, Ca 2,21% dan Mg 0,37%. Selain itu tanaman ini juga dapat
mencegah erosi tanah, karena susunan/anyaman batang dan
perakarannya dapat melindungi tanah dari daya rusak intensitas hujan yang
tinggi. Pada usahatani kopi di Sumberjaya, Lampung Barat, penanaman A.
pintoi mampu menekan erosi sebesar 11–85%, dan menjaga ketersediaan
air dalam tanah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar lengas tanah

Pengontrol Nematoda dan Tempa
Arachis pintoi dari has
melindungi tanaman tomat dari
Meloidogyne arabicide, dan tana
Tanaman ini juga terbukti buka
nematoda ini dan bahkan mampu m
kedua jenis nematoda tersebut.
Jumlah musuh alami di k
tanaman Arachis pintoi yang diguna
berlindung dari angin kuat atau huja
Musuh Alami dengan menyediaka
Heryana/BALITTRI)

