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I.

PENDAHULUAN

Tanaman sukun (Artocarpus altilis [Park.] Fosberg) merupakan salah satu jenis dari keluarga
Moraceae yang buahnya sangat berguna sebagai sumber bahan pangan (Pitojo, 1992; Ragone, 2006).
Kebutuhan bibit sukun terus meningkat sejalan dengan program prioritas nasional dalam rangka
peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan. Sampai dengan saat ini untuk pemenuhan kebutuhan
makanan pokok masyarakat Indonesia masih tergantung pada kertersediaan beras nasional yang
sampai tahun 2018 masih harus impor dari negara tetangga (Menko Bidang Perekonomian, 2019).
Indonesia sebagai negara agraris sangat kaya dengan sumber daya hayati yang potensial digunakan
sebagai alternatif sumber bahan mamakan pokok. Salah satu sumber daya hayati adalah sukun yang
sangat potensial untuk dikembangkan. Tanaman tersebut tersebar luas di wilayah Indonesia, produksi
buahnya melimpah dan buahnya memiliki kandungan gizi yang tinggi. Data BPS (2018) melaporkan
tanaman sukun tersebar di 33 provinsi dan menghasilkan buah sukun selama tahun 2017 sebanyak
104.996 ton.
Pembibitan sukun hanya dapat dilakukan secara vegetatif, dikarenakan buahnya tidak
menghasilkan biji atau parthenocarpy. Teknik pembibitan tanaman yang sudah dilakukan secara
tradisional oleh masyarakat yaitu menanam tunas alami, mencangkok dan menanam stek akar (Pitojo,
1992; Deivanai & Bhore, 2010; Adinugraha, 2011). Penelitian teknik pembibitan sukun terus
dikembangkan untuk mendapatkan bibit yang berkualitas dalam jumlah banyak untuk mencukupi
kebutuhan bibit dalam program penanaman baik reboisasi, rehabilitasi lahan maupun tanaman
masyarakat. Penelitian teknik pembibitan sukun yang dilakukan antara lain stek pucuk, stek batang,
grafting dan kultur jaringan (Supriat, Mariska & Hutami, 2005; Solomon & Robert-Nkrumah, 2008;
Adinugraha, 2011; Noorrohmah & Imelda, 2015; Adinugraha & Wahyuning-tyas, 2018; Zhou &
Underhill, 2019).
Akan tetapi umumnya pembibitan sukun dilakukan oleh masyarakat atau petani produsen bibit
yang memiliki modal terbatas maka sangat diperlukan teknik pembibitan yang mudah diterapkan dan
cukup murah. Pada umumnya produsen bibit tidak memiliki fasilitas, tenaga pelaksana yang ahli dan
tidak mampu mengadakan bahan-bahan kimia yang memerlukan biaya besar. Oleh karena itu pada
kajian ini dikembangkan teknik-teknik sederhana yang mudah diterapkan oleh masyarakat (low-input
methods), akan tetapi dapat menghasilkan bibit berkualitas dalam jumlah yang melimpah
II.

BAHAN DAN METODE

A. Teknik stek akar (root cuttings)
Pembibitan stek akar sukun di persemaian secara ringkas dilakukan dengan tahapan seperti
disajikan pada Gambar 1. Kegiatan pembibitan diawali dengan koleksi akar dari pohon induk yang
sudah dipilih sebelumnya. Pohon induk yang dipilih hendaknya sudah cukup dewasa yang dicirikan
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dengan adanya akar yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Akar tersebut memiliki kemampuan
tumbuh dan bertunas lebih baik dibandingkan dengan akar yang tumbuh kedalam tanah. Pengambilan
akar dari lokasi pohon induk yang jauh sebaiknya dikemas dengan baik sehingga dapat menjaga
kelembabannya seperti dibungkus kulit batang pisang, dibungkus koran yang dibasahi atau karung
goni basah. Akar selanjutnya dipotong menjadi beberapa stek akar yang panjangnya ± 15 cm dan
diameternya 1-3 cm. Bagian ujung akar atau bagian yang lebih muda dipotong lancip sehingga
memudahkan untuk ditanam dan tidak terbalik. Selanjutnya stek akar tersebut direndam dalam air
(Gambar 1A) yang dilarutkan didalamnya zat pengatur tumbuh akar sambil dibersihkan tanahnya
yang menempel pada akar tersebut (Adinugraha et al., 2014).
Media stek menggunakan bahan yang mudah diperoleh yaitu pasir sungai dalam polybag yang
disusun dalam bedengan persemaian dan disiram larutan fungisida untuk sterilisasi media dari
organisme patogen. Penanaman stek akar dilakukan secara tegak lurus/vertikal dengan kedalaman
sekitar 5 cm atau sepertiga bagian stek dengan bagian yang ditanamkan ke media adalah bagian akar
yang lebih muda (Gambar 1B). Penanaman stek akar secara terbalik yaitu bagian akar yang lebih tua
di bawah menyebabkan pertumbuhan stek terhambat. Penanaman stek akar secara tradisional biasanya
dilakukan secara horizontal dengan menggunakan stek akar yang lebih panjang. Akan tetapi dari hasil
pengamatan stek akar yang ditanam tegak lurus dapat tumbuh lebih baik dan menghasilkan jumlah
tunas lebih banyak.

Gambar 1. Tahap pembuatan stek akar sukun

Setelah selesai penanaman stek, bedengan tersebut selanjutnya ditutup sungkup plastik dengan
menggunakan kerangka dari bambu untuk menjaga kelembaban udara cukup tinggi yaitu sekitar 80%.
Kelembaban udara yang tinggi tersebut sangat berperan untuk meningkatkan keberhasilan tumbuh
stek akar (Gambar 1C). Kegiatan selanjutnya adalah pengamatan dan pemeliharaan bibit stek akar
sampai siap tanam.
B. Teknik stek batang (stem cuttings)
Pembibitan sukun dengan teknik stek batang dapat dilakukan dengan menggunakan bahan stek
dari tunas akar alami dari lapangan atau menggunakan bibit sukun yang terdapat di peresemaian
(Susiloadi, 2011; Robert-Nkrumah, 2012; Adinugraha & Wahyuningtyas, 2018). Penerapan teknik ini
sangat berguna untuk meningkatkan ketersediaan bibit sukun di persemaian dengan tahapan secara
ringkas pada Gambar 2. Bagian batang bibit/tunas akar alami dapat dipotong menjadi beberapa bagian
stek batang yang masing-masing panjangnya ± 20 cm (Gambar 2A). Bagian batang yang lebih tua
dipotong miring untuk memudahkan ketika ditanam dan mencegah penanaman terbalik. Selanjutnya
setiap potongan stek disimpan dalam wadah berisi air sehingga bagian pangkal stek terendam air.
Penanaman stek batang dapat dilakukan pada media pasir sungai dalam polybag yang disusun
dalam bedengan persemaian yang ditutup dengan sungkup plastik. Sebelum ditanam bagian pangkal
stek dicelupkan kedalam larutan zat pengatur tumbuh akar dan dibiarkan selama 5-10 menit.
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Gambar 2. Tahap pembuatan stek batang sukun (Sumber: Adinugraha &Wahyunintyas, 2018)

Sementara itu pada media dibuatkan lubang tanam dengan kedalaman sekitar 6-7 cm atau
sepertiga panjang stek batang. Selanjutnya stek ditanam dengan posisi tegak lurus secara hati-hati
agar tidak merusak jaringan kulit pada pangkal stek (Gambar 2B). Stek yang telah tumbuh disapih ke
media campuran tanah dan kompos (3:1) dan dipelihara secara rutin sampai siap tanam (Gambar 2C).
C. Teknik stek pucuk (Shoots cuttings)
Pembuatan stek pucuk sukun dapat dilakukan dengan menggunakan bahan stek pucuk berupa
tunas yang tumbuh pada stek akar, tunas lateral pada pohon sukun dan trubusan pada tanaman
pangkasan. Pada bibit stek akar rata-rata akan menumbuhkan 3-14 tunas yang selanjutnya akan
dipangkas atau dibuang dan hanya dibiarkan tumbuh satu tunas terbaik sebagai bibit stek akar
(Gambar 3). Tunas-tunas telah dipangkas tersebut sangat dapat dimanfaatkan ditanam sebagai stek
pucuk. Pada stek akar yang berumur 4 bulan biasanya menghasilkan tunas yang panjangnya 10-25
cm. Untuk bahan steak pucuk maka tunas-tunas tersebut dapat dipotong menjadi 2 buah stek pucuk
yaitu bagian pangkal dan ujung. Setiap potongan stek pucuk selanjutnya disimpan dalam wadah berisi
air dan siap untuk ditanam. Sebelum ditanam pada media, bagian pangkal stek dicelupkan ke dalam
larutan zat pengatur tumbuhan akar untuk memacu pertumbuhan akar pada stek (Adinugraha, 2011)

Gambar 3. Tahap pembuatan stek pucuk sukun (sumber: Adinugraha et al, 2014)

Jenis media stek pucuk juga dapat memanfaatkan pasir sungai yang mudah diperoleh atau
media stek lainnya seperti arang sekam padi dan serbuk sabut kelapa/coconut husk (Adinugraha et al,
2014). Media dikemas dalam polibag atau pot yang selanjutnya disusun dalam bedengan persemaian
yang ditutup dengan sungkup plastik. Stek pucuk sukun ditanam pada media yang sudah diberi lubang
tanam dengan kedalaman ± 3-5 cm sehingga memudahkan penanaman dan mencegah kerusakan
jaringan kulit pada bagian pangkal stek pucuk. Kegiatan selanjutnya adalah pengamatan dan
pemeliharaan bibit stek pucuk secara rutin. Untuk meningkatkan pertumbuhan bibit stek pucuk yang
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sudah tumbuh diperlukan penyapihan stek pucuk ke media campuran tanah dan kompos (3:1) setelah
stek pucuk berumur 10-12 minggu sejak ditanam. Selajutnya bibit dipelihara sampai siap tanam pada
bedengan persemaian tanpa ditututp sungkup tetapi diberi naungan paranet dengan intensitas cahaya
sekitar 65%.
D. Pemeliharaan Bibit
Kegiatan pemeliharaan bibit baik stek akar, stek batang maupun stek pucuk sangat penting
dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan tumbuhnya. Penyiaraman stek secara rutin pada
bedengan sungkup cukup sehari sekali pada pagi hari jam antara jam 8-10 pagi. Kegiatan tersebut
dilakukan secara hati-hati dengan semprotan penyiraman yang halus untuk mencegah stek terangkat
dari media. Pembersihan gulma yang tumbuh pada polybag dan bedengan persemaian juga harus
dilakukan secara periodik. Pembukaan sungkup plastik dilakukan setelah bibit stek berumur 2-3 bulan
sejak penanaman karena umumnya bibit stek sukun sudah tumbuh dan berakar stek baik. Pembukaan
sungkup dilakukan sedikit demi sedikit untuk mencegah kematian stek sebagai akibat perubahan suhu
dan kelembaban secara mendadak. Setelah bibit dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan di
luar sungkup yang ditandai dengan kondisi bibit yang tetap segar/tidak layu maka sungkup dapat
dibuka seluruhnya (Susanto et al, 2016).
Penyapihan bibit ke media campuran tanah dan kompos untuk meningkatkan pertumbuhan bibit
karena media pasir hanya dipergunakan untuk pengakaran stek dan tidak tersedia unsur hara yang
cukup untuk pertumbuhan bibit. Untuk meningkatkan pertumbuhan bibit diperlukan kegiatan
pemupukan sehingga bibit dapat tumbuh optimal dan mencegah terjadinya defisiensi unsur hara.
Kegiatan ini dilakukan secara berkala 1-3 bulan sekali selama bibit di persemaian dengan dosis 1
gram/bibit. Kegiatan terakahir adalah upaya pengendalian hama/panyakit di persemaian. Apabila
ditemukan adanya gejala serangan jamur pada bibit stek yang ditanam maka sebaiknya dilakukan
penyemprotan fungisida secara berkala untuk mencegah penyebaran jamur yang dapat menyebabkan
kegagalan tumbuh bibit di persemaian. Demikian pula apabila terdapat gejala serangan hama/penyakit
harus segera dilakukan pengendalian secara manual dan apabila intesitas serangannya cukup besar
yang dapat merugikan maka dapat dilakukan pengendalian secara kimiawi (Adinugraha, 2010;
Susanto et al, 2016).
III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertumbuhan bibit sukun di persemaian
Hasil pengamatan pertumbuhan stek akar di persemaian menunjukkan tingkat keberhasilan
tumbuh yang bervariasi. Faktor populasi asal pohon induk dan jenis media stek yang digunakan
sangat berpengaruh terhadap persentase hidup stek pucuk sukun. Secara umum persentase hidup stek
akar sukun yang diperoleh berkisar antara 40-90%. Persentase hidup stek akar dari lokasi pohon yang
jauh cenderung lebih rendah dibandingkan dengan lokasi yang dekat dengan tempat pembibitan
(Gambar 4). Hal tersebut berhubungan dengan waktu penyimpanan yang lebih lama sejak
pengambilan akar sampai ditanam. Oleh karena ini harus diperhatikan teknik pengepakan akar yang
dapat memelihara kelembaban akar selama penyimpanan antara lain dengan menggunakan pelepah
batang pisang, serbuk sabut kelapa basah (Danu & Abidin, 2007).
Stek akar dapat dilakukan dengan menggunakan akar yang cukup panjang ± 50 cm yang
ditanam dalam tanah secara horizontal dan setelah tumbuh tunas dilakukan pemisahan (Nkrumah,
2012). Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang lebih menguntungkan karena dapat menghasilkan
jumlah tunas lebih banyak.
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Gambar 4. Persentase hidup stek akar sukun dari 10 populasi (Sumber: Adinugraha, 2009)
Keterangan: 1. Manokwari, 2. Sorong 3. Bone, 4. Malino, 5. Lampung, 6. Bali, 7. Mataram, 8. Cilacap, 9.
Banyuwangi dan 10. Yogyakarta

Demikian pula dengan penggunaan sungkup plastik sangat efektif dalam meningkatkan
keberhasilan tumbuh stek akar. Stek akar sukun tanpa menggunakan sungkup menunjukan tingkat
pertumbuhannya yang lebih lambat, jumlah tunas yang dihasilkan lebih sedikit dan perlu ukuran stek
akar yang lebih panjang yaitu 25 cm (Hidayanto, 2003). Pada bibit stek akar hanya dipelihara satu
batang utama dan biasanya pada bagian pangkal batang masih terdapat sisa stek akar (Gambar 5A).
Perbanyakan bibit sukun dengan teknik stek batang dilakukan dalam rangka memperbanyak
jumlah bibit di persemaian. Dari satu batang bibit yang panjangnya ± 80 cm dapat dibuat 4 buah stek
batang. Sisa pangkasan batang dalam polibag pun akan menumbuhkan tunas kembali apabila tetap
disiram dan dipelihara secara rutin di bedengan persemaian. Dengan demikian jumlah dari satu buah
bibit dapat bertambah menjadi 4-5 batang bibit. Hasil pengamatan pertumbuhan stek batang sukun
menunjukkan persentase hidup rata-rata 79,4-84,4% (Adinugraha & Wahyuningtyas, 2018). Bibit stek
batang memiliki satu batang utama yang merupakan gabungan stek batang dan batang yang baru
(Gambar 5B).

Gambar 5. Pertumbuhan batang bibit sukun (A= stek akar B = stek batang C= stek pucuk)

Pertumbuhan stek pucuk sukun dari trubusan pada stek akar menunjukkan persentase hidup
yang lebih besar yaitu rata-rata 70-98% (Adinugraha, 2011). Dalam pembibitan sukun cukup
menguntungkan sebagai media pasir sungai karena mudah diperoleh dengan harga yang relatif murah
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namun mampu menghasilkan pertumbuhan akar stek pucuk yang baik. Namun untuk meningkatkan
pertumbuhan stek pucuk harus dilakukan penyapihan pada media yang cukup mengandung hara yang
dibutuhkan untuk pertumbuhan bibit. Media sapih yang digunakan biasanya campuran tanah dan
kompos dengan perbandingan 3:1. Bibit stek pucuk hanya memiliki satu batang utama yang berbentuk
silindris sejak dari permukaan media (Gambar 5C).
B. Meningkatkan produksi bibit sukun
Selain ketiga teknik pembibitan sukun tersebut di muka, juga terdapat cara lain dapat yang
dilakukan yaitu penyapihan tunas akar alami, mencangkok, grafting dan kutur jaringan. Teknik
perbanyakan dengan menanam tunas akar alami dan mencangkok merupakan cara tradisional yang
paling mudah dilakukan oleh masyarakat untuk keperluan bibit sendiri. Kedua cara tersebut tidak
dikembangkan untuk produksi bibit secara komersial karena jumlah bibit yang dapat dihasilkan
sangat terbatas. Cara grafting pada jenis ini telah dilaporkan berhasil dengan menggunakan tanaman
batang bawah seperti keluwih (Artocarpus camansi) dan A. odoratissimus (Zhou & Underhill, 2019).
Akan tetapi cara ini pun tidak banyak dikembangkan oleh masyarakat karena lebih rumit dalam
pelaksanaannya yaitu harus menyediakan anakan yang sesuai untuk tanaman batang bawah dan
diperlukan keterampilan yang baik dalam pembuatan grafting.
Penerapan teknik kultur jaringan telah dikembangkan pula untuk meproduksi bibit sukun,
terutama di negara-negara kawasan Pasifik karena jenis sukun merupakan salah satu jenis andalan
yang sangat penting. Adapun di Indonesia jenis ini tidak termasuk jenis prioritas nasional sehingga
budidaya sukun banyak dilakukan oleh masyarakat pada lahan miliknya. Penerapan teknik kultur
jaringan tanaman sukun masih terlalu mahal dan tidak operasional bagi para petani produsen bibit
sukun yang umumnya memiliki modal terbatas.
Seleksi Pohon Induk

Koleksi akar

Koleksi anakan alami

Stek akar

Koleksi tunas lateral

Stek pucuk
Stek batang

Bibit sukun siap tanam
Gambar 6. Strategi optimalisasi produksi bibit sukun dengan kombinasi teknik stek akar,
stek pucuk dan stek batang

Pembibitan sukun yang paling umum dilakukan adalah dengan teknik stek akar namun
menghadapi kendala dalam penyediaan bahan perbanyakan akar karena tidak bisa terus-menerus
tersedia dalam jumlah yang memadai. Pengambilan akar dari satu pohon induk haruys dilakukan
bertahap dalam rentang waktu sekitar 3-6 bulan agar tidak mengganggu pertumbuhan pohon tersebut.
Oleh karena itu diperlukan inovasi teknik stek pucuk dan stek batang yang dilakukan secara simultan
dengan pembuatan stek akar yang ilustrasinya disajikan pada Gambar 6. Dengan kombinasi teknik
stek akar, stek pucuk (Adinugraha, 2010) dan dilanjutkan dengan teknik stek batang dalam satu
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periode pembibitan maka akan diperoleh jumlah bibit jauh lebih banyak dan tidak tergantung pada
ketersediaan akar.
Dari hasil pengamatan menunjukkan tingkat keberhasilan tumbuh yang sangat baik pada
pembibitan dengan menggunakan ketiga teknik tersebut. Dari kegiatan pembibian stek akar akan
dihasilkan banyak tunas yang tumbuh dan tidak dimanfaatkan karena akan dipangkas dan dibiarkan
tumbuh hanya satu tunas terbaik. Dari satu stek akar rata-rata terdapat 5 tunas yang dapat
dimanfaatkan untuk bahan stek pucuk. Satu buah tunas yang panjangnya 15-20 cm dapat dibuat
menjadi 2 buah stek pucuk sehingga rata-rata dapat diperoleh 10 stek pucuk yang panjangnya ±7-10
cm. Dengan demikian dari 1000 stek akar yang tumbuh dapat dibuat sekitar 10.000 stek pucuk. Hal
tersebut sangat membantu petani bibit untuk tetap menghasilkan bibit sukun tanpa harus mencari lagi
akar untuk bahan pembibitan. Selanjutnya bibit yang sudah ada di persemaian juga dapat
dimanfaatkan sebagai bahan perbanyakan dengan teknik stek batang. Satu batang bibit yang
panjangnya 60-80 cm dapat dipotong menjadi 3-4 stek batang yang panjangnya rata-rata ±20 cm.
IV.

KESIMPULAN

Kombinasi teknik stek akar, stek pucuk dan stek batang secara simultan sangat efektif
meningkatkan jumlah produksi bibit sukun di persemaian. Ketiga cara pembibitan tersebut dapat
diterapkan oleh petani produsen bibit sukun dengan mudah, tidak memerlukan modal besar akan
tetapi dapat menghasilkan jumlah bibit yang memadai dalam menunjang kebutuhan bibit sukun secara
komersial
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Eucalyptus pellita DISEBARAN ALAM MERAUKE, PAPUA
Exploration of genetic materials of natural distribution of Acacia mangium, Acacia
crassicarpa dan Eucalyptus pellita in Merauke, Papua
Surip, Teguh Setyaji, Dwi Siwi Yuliastuti dan Sumaryana
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 15, Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, Indonesia
email: soerip@yahoo.com

I.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang
Acacia mangum, Acacia crassicarpa dan Eucalyptus pellita merupakan jenis tanaman hutan
yang memiliki pertumbuhan cepat tumbuh dan juga mampu beradaptasi pada tanah yang asam dan
marginal. Jenis A.mangium, A carssicarpa dan E.pellita banyak dikembangkan untuk pembangunan
Hutan Tanaman Industri (HTI) dan sangat baik untuk bahan baku pulp dan kertas (Bogidarmanti et al.
2011; Sunarti, 2012; Haneda et al 2017). Penyebaran ketiga jenis tersebut tumbuh baik secara alami di
daerah Papua, khususnya di Bupul-Muting hingga tanah merah perbatasan Indonesia dan Papua New
Guinea. Belakangan ini kebutuhan akan kayu sangat meningkat sebagai bahan baku pulp dan kertas
serta bahan untuk pertukangan, sehingga pembangunan HTI khususnya diluar jawa terus dilakukan.
Pada tahun 2019, target produksi kayu bulat adalah sebesar 35 juta m3 dari hutan tanaman dan sebesar
22 juta m3 dari hutan rakyat dengan target ekspor hasil kehutanan sebesar 6,5 miliar US dollar per
tahun (KLHK, 2015).
Dengan permasalahan tersebut diatas sejak tahun 1992 Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Bioteknologi Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta bekerja sama dengan JICAJepang melakukan serangkaian kegiatan pemuliaan pohon tanaman hutan. Tujuan mulia kedua belah
pihak adalah terbangunnya areal produksi kebun benih unggul, dengan cara membangun plot kebun
benih semai uji keturunan (KBSUK) jenis Acacia mangim dibeberapa daerah pengembangan Acacia
di Indonesia. Dengan terbangunnya areal produksi benih unggul tersebut diharapkan dapat
meningkatkan produktifitas kayu yang tinggi. Benih unggul hasil pemuliaan telah banyak digunakan
dalam penanaman operasional dalam pengemabngan hutan tanaman Industri (HTI) di Indonesia
(Nirsatmanto et al, 2015). Materi genetik yang digunakan untuk kegiatan pemuliaan jenis Acacia spp
dan Eucalyptus spp harus memiliki base genetik yang luas dalam rangka perolehan genetik dari jenis
tersebut. Salah satu strategi pemuliaan untuk jenis Acacia spp dan E. pellita adalah dengan melakukan
serangkaian kegiatan seleksi baik seleksi dalam plot ataupun seleksi famili. Handayani et al., (2017)
menyampaikan bahwa seleksi yang dilakukan pada kegiatan pemuliaan pohon dapat meningkatkan
perolehan genetik yang besar pada sifat pertumbuhan. Benih unggul yang dihasilkan dari proses
pemuliaan memiliki keunggulan yaitu memiliki produktifitas yang lebih tinggi dibandingkan dari
benih asalan. Hal ini terbukti bahwa benih unggul jenis Acacia mangium yang dihasilkan dari kebun
benih semai memiliki produkstifitas volume tegakan yang lebih tinggi dibandingkan benih tegakan
biasa (Kartikaningtyas et al., 2017).
Meteri genetik benih merupakan hal yang pokok untuk kegiatan penelitian dalam hal ini
adalah kegiatan pemuliaan, dengan materi genetik yang baik dan berkualitas tujuan dari pada kegiatan
pemuliaan diharapkan meningkatkan perolehan genetik yang lebih besar dibanding populasi dasarnya.
Oleh karena itu, upaya untuk mendukung kegiatan pemuliaan tanaman hutan adalah tersedianya
materi genetik benih dengan base genetik yang luas. Kegiatan eksplorasi Acacia dan Eucalyptus
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Merauke adalah salah satu upaya tersebut dengan tujuan untuk mengumpulkan materi genetik benih
dari populasi alami jenis tersebut.
B. Tujuan
Kegiatan eksplorasi materi genetik benih jenis A.mangium, A.crassicarpa dan E.pellita
disebaran alam Merauke bertujuan untuk menyeleksi dan mengkoleksi benih dari pohon induk yang
terpilih.
C. Waktu dan tempat
Sebelum kegiatan eksplorasi dilaksanakan, terlebih dahulu berkomunikasi dengan kantor dinas
kehutanan Merauke untuk mencari informasi masak berbuah masak untuk jenis A.mangium,
A.crassicarpa dan E.pellita. Sedangkan kegiatan ini dilakukan dari tanggal 20 September 2005
sampai dengan 10 Oktober 2005 daerah Kweel - Bupul - Muting Merauke, daerah tersebut merupakan
daerah berbatasan dengan Papua New Guinea.

Gambar 1. Lokasi eksplorasi di daerah distrik Bupul-Muting

II.

BAHAN DAN METODE EKSPLORASI

A. Bahan
Persiapan bahan dan perlengkapan lapangan sebelum kegiatan dilakukan perlu dipersiapkan
dengan matang, adapun bahan dan perlengkapan lapangan yang diperlukan adalah sebagai berikut:
1. Perlatanan untuk lapangan: teropong, kamera, gunting stek, clinometer, phyban diameter,
GPS, tali plastik, karet gelang, cat dan kuas, peta lokasi, camping unit, dll.
2. Bahan untuk pengambilan buah/benih: kantong terigu/plastik, plastik klip, amplop, terpal,
label benih, alat tulis (buku catatan, spidol, staples,clip dll).
B. Metode eksplorasi
Kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan penuh tantangan, perlu kecermatan dan ketelitian
dalam memilih calon pohon induk, dimana nantinya pohon induk tersebut akan diambil benihnya
sebagai sumber materi genetik untuk kegiatan pemuliaan pohon. Pemuliaan pohon merupakan
kegiatan untuk memuliaakan suatu jenis dengan melihat jalur keturunan jenis tersebut. Metode
pemilihan pohon induk dan pelabelan benih yang tepat dapat berpengaruh terhadap perolehan genetik
hasil dari uji keturunan yang dibangun. Pengumpulan materi genetik benih dengan base genetik yang
luas diharapkan dapat meningkatkan perolehan genetik yang besar.
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Merauke merupakan daerah sebaran alami jenis A.mangium, A.crassicarpa dan E.pellita,
dimana jenis tersebut tersebar luas tumbuh dengan baik di kawasan hutan alam yang ada di daerah
tersebut. Pada umumnya pola sebaran jenis tersebut di daerah Kweel-Bupul-Muting adalah
berkelompok sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Untuk areal gambut didominasi oleh jenis
gelam dan pada areal dataran tanah mineral didominasi oleh jenis Acacia (A.mangium,
A.auriculiformis, A. crassicarpa, Aaulocarpa dll) dan Eucalyptus pellita. Seleksi pohon induk
dilakukan dengan memilih pohon dengan kondisi phenotifik baik, tidak terkena hama-penyakit,
memiliki diameter batang cukup besar, bebas cabang tinggi, tajuk lebar dan buah melimpah, Adapun
metoda eksplorasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Pemilihan lokasi sebaran pohon
Sebelum pemilihan pohon dilakukan adalah mentukan lokasi pola sebaran pohon jenis yang
akan dipilih dan dengan metode sampling. Apabila kondisi areal sebaran pohon relatif teratur
pemilihan pohon mengikuti kemiringan tanah, sampling dilaksanakan secara sistematik dalam jarak
antar pohon induk sama. Apabila diskontinyu (tidak teratur), pemilihan populasi dilakukan secara
random dengan memperhatikan keragaman yang ada, baik keragaman lingkungan maupun keragaman
tegakannya. Sebaiknya dalam menentukan lokasi yang harus diperhatikan adalah sebaran pohon
relatif merata dan tidak banyak kondisi sebaran pohon yang tumbuh secara soliter, serta mudah
dijangkau.

Gambar 2. Tegakan jenis E. pellita di daerah distrik Bupul-Muting

2. Pemilihan pohon induk
Jumlah pohon induk yang terpilih dalam suatu populasi tertentu sebaiknya sedikitnya 25 pohon
induk terbaik, kemudian jarak antar pohon induk idealnya adalah 100 meter satu sama lain guna
mencegah terjadinya kawin kerabat (inbreeding). Pohon yang dipilih berdasarkan phenotifik adalah
dalam kelas dominan dan kodominan, sehat, berbatang lurus, bebas cabang tinggi, tajuk lebar, tidak
ada gejala serangan hama penyakit dan berbuah lebat. Selain kriteria tersebut, calon pohon induk
terpilih harus bernilai baik bila dibandingkan dengan 5 pohon yang ada disekitarnya atau diatas ratarata tegakan dimana pohon tersebut tumbuh. Yang tidak kalah penting dalam eksplorasi adalah
mendapatkan benih yang cukup, oleh karena itu pemilihan pohon yang berbuah lebat dan tajuk yang
lebar sangat penting. Hal ini berdampak pada keberhasilan dalam mengkoleksi benih yang diinginkan
unutk kegiatan penelitian dan juga berdampak pada penghematan biaya yang dikeluarkan untuk
operasional dilapangan
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Gambar 3. Contoh pemilihan pohon induk jenis E. pellita di daerah distrik Bupul-Muting

3. Pengunduhan dan seleksi buah
Untuk menjaga jumlah pohon jenis yang terpilih dalam suatu populasi, eksplorasi benih
dilakukan dengan cara dipanjat dan menggunakan peralatan gunting buah. Sehingga kondisi tajuk
pada pohon induk yang terpilih bisa terjaga dengan baik dan diharapkan tahun selanjutnya dapat
berbuah lebat. Pengunduhan juga dapat dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa cara yang
memungkinkan, terutama pada saat kebutuhan benih sangat banyak pada waktu tertentu. Bantuan
peralatan tropong sangat penting digunakan untuk melihat kondisi buah pada tajuk pohon, sebelum
buah tersebut di potong. Buah yang dipilih harus yang telah masak, berukuran normal, sehat dan tidak
ada gejala serangan hama penyakit serta tidak terlalu tua. Setelah pohon terpilih pendataan pohon
induk dilakukan dengan mendata sifat pertumbuhan pohon tersebut yaitu tinggi total, tinggi bebas
cabang, diameter batang, lebar tajuk, kondisi buah, vegetasi disekitarnya dan posisi pohon dalam
GPS, dan kelerangan areal. Buah yang terkumpul dari pohon-pohon induk terpilih, kemudian diseleksi
buahnya yang masuk kriteria dan dimasukkan ke dalam kantong terigu dan selanjutnya dilakukan
pelabelan sesuai dengan nomor pohon induknya yang sebelumnya telah di beri tanda.
4. Ekstraksi benih
Kegiatan ekstraksi benih diperlukan ketelitian dalam melihat label benih yang ditulis sesuai
nomor pohon induk yang terpilih. Sebab kerancuan dalam membaca label akan menyebabkan
kerancuan dalam kodefikasi terhadap benih tersebut. Ekstraksi benih ketiga jenis yang terpilih sangat
berbeda satu dengan yang lainnya, Adapun metode ekstraksi masing-masing jenis tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Acacia mangium
Kegiatan ekstraksi buah yang telah terkoleksi dari pengunduhan pohon induk sangat
menentukan nilai individu benih dari masing-masing pohon induk. Buah A.mangium bentuknya
adalah polong, dimana biji tersimpan dalam polong atau cangkang buah harus diproses dengan
secepat mungkin setelah pengumpulan. Buah dapat dikeringkan dengan cara dijemur di tempat
terbuka selama beberapa hari (24–48 jam) sampai warna polong berubah menjadi hitam dan terbuka
polongnya, serta biji lepas dari cangkangnya, dengan catatan penjemuran tetap menjaga label dari
masing-masing pohon induk tersebut. Setelah polong buah rata-rata sudah kondisi pecah bisa
dilakukan dipukul secara manual, dengan cara setelah buah dijemur kemudian buah tersebut
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dimasukkan dalam karung dan di pukul dengan bilah kayu tentunya dengan daya kekuatan ringan
jangan sampai pecah bijinya. Kegiatan tersebut terus dilakukan hingga biji terlepas dari cangkangnya
dan dipisahkan antara biji dengan sampah (kulit buah).
Kumpulan biji hasil ekstraksi untuk penyimpanan biji dalam waktu lama perlu dihilangkan
funikelnya (ekor biji) supaya biji tidak lembab dan terjadi pembusukan bila disimpan waktu lama.
Cara manual menghilangkan funikel adalah dengan biji dimasukan dalam kain kasar, kemudian
diputar secara kontiyu hingga funikelnya lepas dari bijinya dan kemudian dipisahkan antara biji
dengan sampah funikel tersebut dengan cara ditampi. National Research Council, 1983 melaporkan
bahwa dalam satu kilogram biji A.mangium yang sudah bersih atau hasil ekstraksi rata-rata
mengandung 80.000 – 110.000 butir.

Gambar 4. Ekstraksi buah jenis A.mangium di daerah distrik Bupul-Muting

b. Acacia crassicarpa
Jenis A.crassicarpa pada prinsipnya cara ektraksinya hampir sama dengan A.mangium, hanya
saja A.crassicarpa memiliki cangkang yang lebih keras. Cara ekstraksi A.crassicarpa dengan cara
manual yaitu buah dijemur dengan cara tetap memperhatikan label dimasing-masing pohon induk,
buah dijemur di areal terbuka hingga polong buah pecah dan terlihat bijinya, selanjutnya biji dipetik
dari cangkangnya secara manual. Teknik terbaik untuk jenis A.crassicarpa hanya dengan teknik
manual, tidak sama tekniknya yang diterapkan dengan jenis A.mangium.
Setelah biji terkumpul dari hasil ekstraksi, masalahnya masih seperti jenis A.mangium yaitu
menghilangkan funikel dari bijinya. Teknik yang terbaik sama seperti yang diterapkan pada
A.mangium yaitu dengan biji dimasukan dalam kain kasar, kemudian diputar secara kontiyu hingga
funikelnya lepas dari bijinya dan kemudian dipisahkan antara biji dengan sampah funikel tersebut
dengan cara ditampai. Widyani et al. 2004, melaporkan bahwa jumlah biji jenis A.crassicarpa dalam
satu kilogram adalah antara 48.828 − 48.876 butir.

Gambar 5. Ekstraksi buah jenis A.crassicarpa di daerah distrik Bupul-Muting
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c. Eucalyptus pellita
Jenis E.pellita merupakan species yang memiliki buah berbentuk kapsul dan biji yang sangat
kecil. Oleh karen itu ekstraksi yang dilakukan mudah dan sulit untuk membedakan sampah, sehingga
perlu ketelitian dalam rangka mempertahankan jumlah biji per kilogramnya. Buah yang terkumpul
diekstraksi cera manual yaitu dengan cara mengeluarkan benih dari buahnya, dengan cara dilakukan
penjemuran di areal terbuka dengan sinar matahari langsung, hal ini dilakukan selama 3 hari pada
musim kemarau, tetapi butuh waktu tertentu pada musim penghujan untuk membuka buah dalam
bentuk kapsul tersebut. Biji yang telah keluar dari cangkang buah kemudian dikumpulkan dalam
wadah bak yang terbuat dari plastic atau seng, kemudian dipisahkan antara biji dengan sampah.
Jumlah biji jenis E.pellita dalam satu kilogram terdapat antara 625.000-909.091 butir (Buharman et
al, 2011).

Gambar 6. Ekstraksi buah jenis E.pellita di daerah distrik Bupul-Muting

III.

HASIL EKSPLORASI BENIH

Tujuan lokasi eksplorasi difokuskan di daerah Bupul dan Muting-Merauke, pada saat itu untuk
mencapai kecamatan Muting hanya dapat ditempuh dengan angkutan darat dengan jarak tempuh
sekitar 250 km dengan rute Merauke - Mopah Lama - Areal Taman Nasional Wasur - Sota - Kali
Wanggo - Erambu – Kweel – Bupul Kampung – Bupul – Muting dan seterusanya hingga daerah Asiki
dan Tanah Merah. Jalan tersebut merupakan bagian dari rencana jalan Trans Irian. Berdasarkan
observasi di daerah Wasur – Kweel tidak banyak di jumpai pohon-pohon Acacia spp. yang masih
berbuah masak. Jenis A. crassicarpa dan A. mangium dapat dijumpai didaerah sekitar Bupul, buah
masak yang ada dipohon kurang memuaskan dikarenakan sedikit terlambat, menurut informasi
masyarakat setempat musim raya bulan Juli. Untuk jenis E.pellita banyak dijumpai di daerah Kweel –
Bupul – Muting (terutama daerah bupul dan sekitarnya) tersusun cukup dominan, murni dan sebagian
tercampur dengan jenis-jenis Acacia dan Melaleuca, dengan kondisi buah cukup bervariasi. Adapun
hasil eksplorasi yang dilakukan di Merauke, dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil kegiatan eksplorasi jenis A. crassicarpa, A. mangium dan E. pellita di Merauke
No
1.
2.
3.

Jenis
A. crassicarpa
A. mangium
E. pellita

Jumlah
pohon induk
55
52
51

Lokasi
Kweel - Bupul
Kweel-Bupul-Muting
Bupul - Muting
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Benih (gr)
3.711
1.631
2.753

Keterangan
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IV.

PERMASALAHAN

Kegiatan eksplorasi materi genetik benih tentunya tidak jauh dari masalah dilapangan baik
teknis maupun non-teknis, apalagi lokasi yang dituju dari pemukiman dan masih hutan alam. Banyak
hal yang harus dipersiapkan sebelum menuju ke lokasi tersebut. Ada beberapa kendala yang ditemui
pada saat eksplorasi di Merauke, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Informasi musim berbuah sangat minim, karena terkendala lokasi sangat jauh dari pemukiman
dan transport jalan darat tidak ada.
2. Perlu waktu untuk perizinan masuk kawasan ke ketua adat setempat, sehingga kegiatan eksplorasi
tidak bisa langsung dilaksanakan walupun sudah sampai lokasi yang dituju
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STIMULASI PERTUMBUHAN TUNAS PADA CABANG TANAMAN NYAMPLUNG
UMUR 7 TAHUN
Bud growth stimulation of nyamplung branches at the age of 7 years
Eritrina Windyarini, Tri Maria Hasnah dan Hamdan Adma Adinugraha
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 15, Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, Indonesia
email: e_windyarini@yahoo.com

I.

PENDAHULUAN

Teknik rejuvenasi pada tanaman hutan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu penebangan
pohon, perebahan tanaman, pelukaan batang, perendaman cabang dalam air, pelengkungan batang
atau cabang, pencangkokan, stek batang/cabang, penanaman cabang dalam media pasir dalam
bedengan sungkup. Penerapan teknik rejuvenasi tersebut sangat penting untuk memperbanyak pohon
induk terpilih yang sudah berumur tua (Kantarli, 1993; Herawan & Husnaeni, 2001; Adinugraha &
Moko, 2006: Pramono & Danu, 2013). Pertumbuhan tunas-tunas yang baru sangat penting sebagai
bahan untuk kegiatan perbanyakan tanaman secara vegetatif baik secara konvensional maupun secara
in vitro. Tunas-tunas tersebut bersifat juvenil yang memiliki kemampuan untuk berakar lebih baik
(Longman, 1993; Hartmann et al., 1997).
Dalam rangka penelitian pemuliaan tanaman nyamplung diperlukan teknik perbanyakan
vegetatif yang sesuai untuk memperbanyak individu-individu tanaman hasil kegiatan seleksi (Leksono
et al., 2018). Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa tanaman nyamplung dapat
diperbanyak secara vegetatif dengan teknik mencangkok, sambungan, stek pucuk dan kultur jaringan
(Danu et al., 2011; Adinugraha et al., 2012; Putri & Leksono, 2018). Untuk menyiapkan bahan
tanaman yang diperlukan dalam kegiatan perbanyakan secara vegetatif maka sangat penting dilakukan
penelitian teknik rejuvenasi pada tegakan yang nyamplung yang sudah ditanam sejak tahun 2011.
Diharapkan dari penelitian ini dapat diperoleh informasi cara mendapatkan bahan biakan yang tepat,
jumlahnya memadai dan dapat dimanfaatkan untuk memperbanyak klon-klon tanaman nyamplung
yang terpilih.
II.

BAHAN DAN METODE

A. Lokasi dan waktu penelitian
Penelitian dilaksanakan di arboretum Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi
dan Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPPBPTH) yang berlokasi di Purwobinangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pelaksanaan penelitian memakan waktu selam3 bulan sejak bulan
Fabruari s/d April 2018 mulai dari persiapan, pelaksanaan penelitian, pemeliharaan dan pengamatan.
B. Bahan dan alat
Bahan penelitian yang digunakan yaitu tegakan nyamplung umur 6 tahun di arboretum
BBPPBPTH yang merupakan demplot tanaman nyamplung yang berasal dari beberapa populasi asal.
Bahan lain dan peralatan yang digunakan yaitu label, tali plastik/raffia, blangko pengamatan, galah
ukur, parang, gunting stek, kaliper, kamera dan alat tulis.
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C. Prosedur penelitian
Pelaksanaan penelitian dalam rangka memacu pertumbuhan tunas lateral/trubusan yang dapat
dimanfaatkan untuk bahan perbanyakan dengan teknik stek pucuk. Kegiatan dilakukan dalam
beberapa tahap sebagai berikut:
1. Pemilihan dan penandaan pohon induk dilakukan dengan cara memililih pohon yang sehat/tidak
menunjukkan gejala serangan penyakit, memiliki percabangan yang relatif banyak dan tajuknya
lebat. Pohon ditandai dengan pita label plastik dan diberi kode nomor urut pohon induk.
Selanjutnya dilakukan pengamatan morfologi dan pengukuran tinggi pohon, diameter batang/dbh,
lebar tajuk, panjang cabang, diameter cabang dan jumlah ranting. Jumlah pohon yang dipilih
sebanyak 22 pohon yang selanjutnya diberikan perlakuan untuk memacu pertumbuhan tunas
lateral.
2. Pemangkasan daun dan ujung cabang dilakukan pada 1-2 cabang terbawah yang dipilih pada
pohon induk yang sudah ditandai. Masing-masing cabang dipangkas bagian ujungnya dan seluruh
daunnya juga dipangkas dengan menggunakan gunting stek.
3. Pelengkungan cabang dilakukan pada cabang yang sudah dipangkas bagian ujung dan daunya.
Pelengkungan dilakukan dengan cara mengikat bagian ujung cabang dengan tali plastik kemudian
dan diikatkan ke patok di atas tanah atau dengan menggunakan batu sebagai pemberat.

4. Pengamatan pertumbuhan tunas dilakukan secarta rutin setiap minggu dengan mencatat tahapan
pertumbuhan tunas pada setiap cabang dan jumlah tunas yang tumbuh.
5. Pemeliharaan tanaman dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan tanaman dengan
membersihkan gulma disekitar tanaman atau tanaman pengganggu yang merambat pada batang
pohon induk nyamplung.
III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perlakuan pemangkasan bagian ujung cabang dan daundaun pada cabang tersebut sangat potensial dilaksanakan untuk memacu pertumbuhan tunas lateral
(Gambar 1).

Gambar 1. Tunas ortotrop pada cabang tanaman nyamplung umur 6 tahun
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Tunas-tunas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk kegiatan perbanyakan stek
pucuk. Hasil yang diperoleh pada Tabel 1 menunjukkan bahwa cara ini cukup efektif untuk
mendapatkan trubusan yang bersifat juvenil pada jenis nyamplung sebagaimana telah dilaporkan pula
oleh Kantarli (1993) pada jenis Dipterocarps dan Bonga &Aderkas (1993) pada jenis Conofers. Hasil
uji coba stek pucuk dari trubusan pada pohon induk tersebut menunjukkan presentae hidup stek
pucuk yang cukup baik yaitu sebesar 51,92-82,30% (Hasnah et al., 2019). Hasil sebelumnya telah
dilaporkan oleh Danu et al., (2011) yang menjelaskan bahwa tunas bahan stek dari bagian pucuk
tanaman nyamplung muda/belum berbuah menghasilkan persentase stek pucuk berakar sebesar 25%.
Tabel 1. Pertumbuhan tunas pada beberapa pohon induk di arboretum BBPPBPTH
No
Pohon

Tinggi
(m)

Diameter
(cm)

Lebar tajuk
(m)

Panjang
cabang (m)

Diameter
cabang (cm)

Jumlah
ranting

Jumlah
tunas

1

3.2

5.6

6.0

1.7

2.1

5

32

2

4.6

9.2

4.9

3.0

2.1

8

15

3

4.9

8.2

3.9

1.7

2.2

4

10

4

5.1

7.3

5.3

2.1

2.3

9

5

5

5.1

6.1

5.1

1.2

2.6

5

41

6

4.9

9.4

5.8

2.3

1.4

5

34

7

5.1

7.3

5.6

1.8

1.7

4

18

8

5.1

11.7

5.3

1.5

1.0

3

24

9

5.0

6.2

4.6

1.8

2.3

3

44

10

4.6

11.0

4.4

2.3

4.0

7

50

11

3.7

5.1

5.6

1.6

2.4

6

38

12

5.1

8.3

5.2

1.8

2.4

10

52

13

4.1

4.5

5.5

1.7

1.7

5

25

14

4.6

8.8

5.4

2.6

2.1

4

24

15

3.6

4.8

5.9

2.0

1.8

3

47

16

4.0

4.7

5.6

1.3

0.9

3

11

17

4.0

7.5

5.2

2.0

2.8

9

89

18

3.8

5.1

3.4

2.0

1.5

3

31

19

2.7

5.0

2.8

1.8

1.8

2

54

20

3.7

5.4

5.7

2.0

2.4

2

23

21

3.8

9.0

5.3

2.1

2.8

6

4

22
Total

3.5
94.0

5.6
155.9

5.3
111.4

2.3
42.7

2.8
47.2

2
108.0

20
691.0

Rerata

4.27

7.08

5.06

1.94

2.15

4.91

31.41

Pada pengamatan minggu pertama setelah pemangkasan daun, hanya diperoleh satu pohon
yang bertunas (4,55%). Pertumbuhan tunas sudah mulai serempak pada minggu kedua yaitu sebanyak
15 pohon (68,18%) sudah menumbuhkan tunas baru dengan rata-rata jumlah tunas 5,5 tunas. Pada
minggu ke-8 seluruh pohon yang diberi perlakuan (100%) sudah menumbuhkan tunas baru dengan
rata-rata jumlah tunas sebanyak 31,41 tunas/pohon (Gambar 2). Hasil tersebut menunjukkan adanya
kemampuan menghasilkan tunas/trubusan yang baik pada tanaman nyamplung umur 6 tahun dalam
menghasilkan tunas-tunas baru yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai bahan tanaman dalam
perbanyakan tanaman nyamplung dengan teknik stek pucuk.
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Periode Pengamatan (minggu)
Gambar 2. Rata-rata jumlah tunas yang tumbuh setiap periode pengamatan

Dalam pelaksanaan kegiatan rejuvenasi tanaman sangat penting untuk memperhatikan beberapa
faktor yang dapat berpengaruh terhadap produksi tunas. Beberapa faktor penting diantaranya faktor
genetik tanaman, umur, ukuran diameter batang, posisi cabang, kerapatan tegakan, stimulasi hormon,
waktu pelaksanaan rejuvenasi dan kondisi kesuburan tanah dan iklim (Kijkar 1991; Harmann et al,
1997). Penerapan teknik rejuvenasi yang tepat dapat meningkatkan keberhasilan tanaman dalam
menghasilkan trubusan serta kemampuan berakar tunas-tunas yang dihasilkan tersebut.
IV.

KESIMPULAN

Untuk mendapatkan bahan biakan tanaman nyamplung (Callophyllum inophyllum) berupa
tunas untuk bahan stek pucuk atau sambungan dapat dilakukan dengan menerapkan teknik rejuvenasi.
Pemangkasan daun-daun pada cabang dan pelengkungan cabang tersebut dapat memacu pertumbuhan
tunas-tunas baru yang tumbuh ortotrop dan bersifat juvenil.
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