
 
• Stum tinggi, bibit okulasi yang tumbuh di pembibitan selama 22,5 tahun setelah 

pemotongan. Tunas yang tumbuh dipotong setinggi 2,53 meter di atas pertautan okulasi.  

• Bibit okulasi dalam kantong plastik, yaitu hasil penanaman stum mata tidur dalam kantong 

plastik hingga terbentuk 23 payung daun (berumur 1 tahun). Bahkan 67 payung daun (ber 

umur 2 tahun). 

 • Bibit sistem sarung dan tapih, yaitu dapat berupa stum mata tidur yang memiliki 13 

payung daun atau berbentuk stum mini. Bibit tersebut dibungkus plastik tipis. Ukurannya 40 

cm x 30 cm dan diikat dengan tali karet gelang sebanyak lima buahh 

. Menutup Jendela Okulasi dengan Perisai 



. Setelah dipotong, bekas potongan diolesi parafin atau ter untuk melindungi luka dari 

bakteri atau jamur. Llihat Gambar 10. 

 Gambar 10. Memotong bibir jendela okulasi dan memotong batang 
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coklat. Okulasi hijau berguna untuk menyiap kan bibit secara cepat. Caranya kebun entres 

disiapkan dengan cara memangkas atau memotong kayu entres di atas mata tunas dengan 

ketinggian sekitar 90 cm. Potongan ini dilakukan pada kayu entres yang berumur setahun 

atau lebih. Tunastunas yang berumur 13 bulan setelah pemangkasan dapat diguna kan 

sebagai entres. Llihat pada Gambar 11.  

        Gambar 11.  Okulasi hijau 

  
Bahan Entres Okulasi HijauEntres okulasi hijau tidak dapat disimpan lama sehingga 

pelaksana an okulasi harus segera dilakukan. Selain itu, tidak bisa dikirim ke tempat lain yang 

membutuhkan waktu lama (Lihat Gambar 12).  

b. ĠMÖ NMǾ ĈČ. Entres Okulasi Hijau Tata cara okulasi hijau secara prinsip sama dengan cara 

okulasi coklat. Proses okulasi hijau dapat dilakukan seperti pada Gambar 13.  

Gambar 13 Teknik Okulasi Hijau. Beberapa perbedaan okulasi hijau yang perlu diperhatikan 

yaitu:  

• Bila okulasi akan dilakukan di kantong plastik, maka pemotong an dilakukan sekitar 7 hari 

setelah balutan dibuka. Sedangkan jika pemotongan dilakukan di persemaian, maka 

pemotongan tidak bergantung pada pembuka an balutan, melainkan harus 710 hari 

sebelum dipindahkan ke kantong plastik.  

• Bibit okulasi hijau tidak boleh ditanam dalam bentuk bibit stum mata tidur.  

Beberapa jenis bibit hasil okulasi yaitu:  

• Stum mata tidur, bibit okulasi yang tumbuh di pembibitan selama 2 bulan setelah 

pemotong an. Bibit yang baik berakar tunggang satu dan tidak ber cabang. Lihat Gambar 30. 

Gambar 30. Stum Mata Tidur  

• Stum mini, bibit okulasi yang tumbuh di pembibitan selama 812 bulan setelah 

pemotongan. Tunas yang tumbuh dipotong setinggi 50 cm di atas pertautan okulasi. Lihat 

Gambar 31.  

Gambar 31. Stum Mini  



dibengkokkan. Periksa lah keberadaan bakal tunasnya di bagian dalam yang tampak seperti 

bintil. Jika sudah tidak ada, maka perisai itu tidak  bisa digunakan. Lihat Gambar 6 . 

 Gambar 6.  

Perisai Mata Okulasi dari Kayu Entres  

• Setelah diperiksa, potonglah b agian atas perisai dengan kemiringan yang sama dengan 

kemiringan bagian atas jendela. Bagian yang dipotong adalah bagian yang sudah terkena 

pisau melepaskannya dari kayu.  

• Kemudian jendela yang sudah kering dikupas dengan hati hati dengan bantuan ujung 

pisau. Ujung pisau mengupas kulit dari bagian ujung jendela hingga seluruh kulit pada 

jendela terkupas. Kulit kambium pada lapisan luar bisa dipegang. Sedangkan kambium yang 

ada pada batang bawah jangan sampai tersentuh.  

• Setelah perisai dan jendela siap,  segera perisai ditempelkan ke jendela okulasi. Setelah 

saling menempel perisai jangan sampai bergeser karena akan  merusak lapisan kambium 

pada jendela okulasi dan bakal tunas akan lepas. Tempelkan perisai dengan posisi bekas kaki 

daun letaknya di bawah mata tunas. Lihat pada Gambar 7 .  

Gambar 7. Menutup Jendela Okulasi dengan Perisai  

 ’  

• Setelah ditempelkan, bibir jendela okulasi ditutupkan tepat di punggung perisai dan 

dibalut dengan tali rafia. Arah balutan dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah, 

begitu seterusnya hingga balutan tam pak rapat. Jika arah bukaan jendela okulasi dari bawah 

ke atas, maka pembalutan ini harus dimulai dari atas ke bawah dan seterusnya. Lebihkanlah 

balutan sekitar 2 cm dari atas dan dari bawah jendela agar balut an menjadi kuat. Lihat 

Gambar 8 

 Gambar 8. Cara Mengikat Okulasi  

 
• Setelah okulasi berumur 14 hari, balutan bisa dilepas. Kemudian okulasi diperiksa dengan 

cara perisai ditoreh halus. Bila torehannya berwarna hijau, berarti okulasi itu jadi, sedangkan 

bila berwarna cokelat berarti mati. Setelah diperiksa bibir jendela okulasi dipotong. Okulasi 

di periksa kembali setelah s eming gu dibuka. Lihat Gambar 9 . 

Gambar 9. Okulasi yang berhasil dan hidup  

• Sebelum okulasi dipindahkan, batang sebelah atas perisai mata okulasi dipotong. Pemotongan 

dilakukan pada ketinggian 5 10 cm di atas jendela okulasi dengan sudut 45 60o  

 



 Setelah kecambah biji karet telah berbentuk seperti bayonet, kemudian ditanam pada pembibitan. 

Ketika pemindahan kecambah, harus dijaga agar akar tunggang dan pucuknya tidak rusak. Kecambah 

ditanam dengan jarak tanam sebagai berikut: 50 cm x 50 cm atau 40 cm x 40 cm x 60 cm, bila bibit 

kelak akan diokulasi cara coklat (brown budding), dan jarak tanam 20 cm x 20 cm x 60 cm, bila bibit 

kelak akan diokulasi cara hijau (green budding) Setelah beberapa bulan bibit tumbuh dan 

berkembang sebagai batang bawah dan siap untuk diokulasi.  

Ada 2 cara okulasi yaitu okulasi coklat dan okulasi hijau:  

• Okulasi secara coklat, bila bibit batang bawah telah berumur 9 18 bulan. Kulit batangnya telah 

berwarna coklat. Entres (batang atas) juga berwarna coklat.  

 • Okulasi secara hijau, bila bibit batang bawah telah berumur sekitar 3 8 bulan. Biasanya ukuran 

batang sebesar pen sil dan berwarna hijau. Entres yang digunakan juga masih muda dan berwarna 

hijau. Keuntungannya adalah tanaman karet dapat disadap 8 bulan lebih awal. Setelah memiliki 

batang bawah, maka diperlukan entres. Kebun entres disediakan secara khusus yang diketah ui dari 

klon terpilih. Penyediaan batang entres dipersiap kan secara khusus yaitu sesuai untuk okulasi 

batang coklat atau hijau. Untuk okulasi batang coklat, diperlukan entres batang coklat yaitu entres 

yang ditanam dengan jarak 100 cm x 100 cm. Sedangkan okulasi hijau, entres yang ditanam dengan 

jarak 100 cm x 50 cm. Lihat pada Gambar 19. Gambar 19. Kebun Entres Karet Setelah diperoleh 

batang atas (entres) maka kita perlu mengenal bagian mata tunas.  

Ada 3 jenis mata tunas yang tampak pada tanaman karet ya itu:  

• Mata daun 

 • Mata sisik  

• Mata bunga  

Gambar 5. Bentuk Mata Tunas  

a. FMǾM Î ÔÞÕMŒÒ FŎÔÕMP  

• Buatlah terlebih dahulu jendela okulasi pada batang bawah. Batang bawah ini harus bersih 

dari tanah atau kotoran yang menem pel. Jendela okulasi dibuat 7 10 cm dari tanah dengan 

lebar sepertiga lingkaran batang dan panjangnya sekitar 5 cm. Arah pengirisan dari bawah ke 

atas dan ujung pisau harus menyentuh kayunya. Bagian atas jendela diiris miring, sedangkan 

bagian bawah tidak. Lihat Gambar 5  

. Gambar 5. Membuat Jendela Okulasi pengirisan batang bawah jangan serentak.  

Irislah setiap kali 10 15 batang dan biarkan hingga getah nya kering sehingga kulitnya mudah 

dikupas. Pada saat mengupas, pisau dan jari jangan sampai menyentuh getah.  

 • Sambil menunggu getahnya kering, irislah mata tunas beserta perisainya dari kayu entres. 

Pada pengirisan ini harus disertakan lapisan kayu yang menutup jiwa. Jiwa atau bakal tunas 

jangan sampai rusak. Pengirisan harus lebih kecil dari ukuran jendela okulasi untuk semua 

sisi.  

• Perisai dipegang tepinya dan bagian dalamnya jangan sampai teraba oleh jari. Bila perisai 

harus diletakkan di tanah, letak pung gungnya di bawah dan bagian atasnya di atas. 

Bersihkan tepi perisai yang tajam hingga di peroleh ukuran yang sama dengan jendela 

okulasi. Potong sisi bawah perisai tegak lurus di bagian yang tidak pernah ter sentuh jari.  

• Keluarkan lapisan kayu pada pe risai dengan cara jari tangan menahan bagian punggungnya dan 

pisau menahan bagian da lamnya. Hati hati jangan sampai kulitnya  



Pembibitan Awal Setelah bibit berumur 10 14 minggu, dipindahkan ke bedengan pembibitan besar 

atau utama (main nursery). Kemudian bibit tersebut dipeli hara hingga beru

mur 10 12 bulan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.  

Gambar 4.  

 

Pembibitan Utama (Main Nuseri) Kelebihan/keuntungan pembibitan dua tahap 

Kelebihan/keuntungan pembibitan 2 tahap antara lain sebagai berikut:  

• Areal pembibitan utama lebih sedikit 

 • Air penyiraman lebih sedikit  

• Penanganan lebih mudah  

• Pemeriksaan pada periode 4 minggu pertama lebih mudah  

• Biaya pemeliharaan pada tahap awal (0 4 minggu) lebih rendah  

• Bibit kembar dapat dipisahkan pada saat pemindahan bibit  

• Seleksi awal dapat dilakukan pada saat pemindahan pembibit an awal ke pembibitan utama 

Kelemahan/kerugian pembibitan 2 tahap yaitu sebagai berikut:  

• Penanganan bibit lebih banyak  

• Pengendalian gulma dan pe meliharaan lain pada pembibitan utama lebih ba nyak  

• Resiko terjadi stres pada waktu bibit dipindah ke pembibitan utama  

 • Infrastruktur bertambah pada pembibitan awal  

 b. Penanaman Bahan Tanam Karet 



G a m b a r  1 6 .  P o l i b a g  B e r i s i  M e d i a   

 

4. Penanaman B ahan Tanam Bahan tanam dapat berupa bagian vegetatif atau. Bagian vegetatif 

dapat berupa stek batang atau stek daun. Sedangkan bagian generatif dapat berupa biji/kecambah.. 

a. Penanaman Bahan Tanam Kelapa Sawit Di atas telah dijelaskan bahwa bahan tanam ke lapa sawit 

adalah berupa biji berkecambah. Karena itu, ke cambah inilah yang akan ditanam pada bedengan 

pembibitan. Metoda pembibitan kelapa sawit dapat dilakukan dengan 2 sistem yaitu pembibitan 

polibag satu tahap dan pembibitan dua tahap.  

 1) Pembibitan polibag satu tahap, Pembibitan satu tahap yaitu ke cambah langsung ditanam di 

dalam polibag besar dengan posisi radikula menghadap ke bawah dengan kedalaman sekitar 2 cm. 

Kemudian polybag disusun rapat sampai umur 3  4 bulan. Selanjutnya bibit dijarang k an dan 

dipelihara sampai umur 10 12 bulan. 

 2) Pembibitan polibag 2 tahap Pembibitan dua tahap yaitu pem bibitan yang dilkukan pada tahap 

awal atau disebut pre nursery (tahap 1) dan pembibitan yang dilakukan pada tahap utama, sering 

disebut main nursery (t ahap 2). Pembibitan satu tahap memiliki kelebihan dan kelemahan, Demikian 

juga pembibitan dua tahap, memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan/ keuntungan pembibitan 

satu tahap yaitu sebagai berikut:  

• Penanganan bibit lebih sedikit  

• Terhindar dari st res ketika dilaku kan pemindahan (transplanting shock)  

 • Lebih sedikit sumber daya yang digunakan  

 • Infrastruktur dan peralatan pembi bitan awal tidak diperlukan  

Kelemahan/kerugian pembibitan satu tahap yaitu sebagai berikut:  

• Memerlukan areal yang lu as, setiap bedengan menjadi pem bibitan utama dalam waktu yang lama 

• Sumber pengairan (material, peralatan, dan tenaga serta air yang diperlukan lebih besar  

• Kegagalan penyiraman dapat menimbulkan kerugian besar.  

 • Seleksi bibit semakin sulit  

• Memerlukan pengamatan lebih cermat pada periode pertama 4 minggu  

 • Setiap bibit diberi naungan sampai 4 bulan Sistem pembibitan kelapa sawit dua tahap lebih 

banyak disukai oleh perusahaan perkebunan. Penanam an kecambah sawit pada sistem pembibitan 

dua tahap adalah sebagai berikut:  

Penanaman kecambah pertama dilakukan dengan polibag 15 x 23 cm. Kemudian polibag tersebut 

diletakkan berjejer dan berdekatan pada bedengan awal (pre nursery) selama 10 14 minggu. Periode 

per tumbuhan awal kritis yang dialami satu bulan  setelah tanam, bibit perlu mendapat perhatian 

besar. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3 .  

Gambar 3.  



Media Tanam  dan Cara Perbanyakan Tanaman  

3. Penyiapan Media Tanam  

 Dari kedua contoh penyiapan bahan tanam berupa kecambah biji sawit dan biji karet, kemudian 

dilakukan penanaman kecambah pada bedeng an pembibitan. Biasanya penanaman kecambah 

digunakan polybag yang diisi media tanam. Sekarang kita akan membahas media tan am untuk bibit 

kelapa sawit dan untuk bibit tanaman karet. Secara umum, banyak media tumbuh yang dapat 

dipergunakan untuk bibit tanaman. Bahan media tanam bibit yang dapat digunakan secara umum 

antara lain adalah tanah, pupuk kandang, arang sekam atau seka m, kompos, dan serbuk gergaji 

kayu, dan pasir. Lihat Gambar 1 . 

 G a m b a r  1.  M e d i a  T a n a m 

 

Media Tanam Bibit  

  Untuk memperoleh struktur media tanam yang baik, biasanya dilakukan pencampuran dari bahan 

media tersebut. Media tanam yang lazim digunakan pada pem bibitan tanaman perkebunan adalah 

campuran tanah dan pupuk kandang, atau campuran tanah dan sekam dengan perbandingan 1:1. 

Setelah media tanam dicampur secara homogen kemudian dimasuk kan ke dalam polybag hitam, 

yang sebelumnya telah diberi lubang aerasi. Untuk tahap dederan (pre nursery), digunakan polibag 

ukuran 12 x 23 cm atau 15 x 23 cm yang telah diberi lubang aerasi. Sedang kan polybag untuk tahap 

pembibitan utama (main nursery) berukuran 40 cm x 50 cm atau 45 cm x 60 cm (lay flat), tebal 0,11 

mm yang  diberi lubang aerasi. Setelah media tanam di masukkan ke dalam polybag hingga 2 cm dari 

ujung (bibir) polybag. Kemudian ditempatkan di atas bedengan mi nimal 4 minggu sebelum tanam 

bibit. Lihat Gambar 16.  
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