Tabel 1. Aklimatisasi hasil pencangkokan nyamplung di persemaian
No

Kelas
Diameter (mm)

Diameter
Rata-rata (mm)

Jumlah
Cangkok

Cangkok
Hidup

Persentase
Hidup (%)

1
2
3
4

< 10
11 – 20
21 – 30
31 – 40

9,48
15,17
24,67
32,82

5
65
41
10

5
56
40
10

100,00
86,15
97,56
100,00

Tabel 2. Pengaruh teknik grafting terhadap pertumbuhan bibit sambungan
No

1
2
3

Teknik
Grafting

Top cleft graft
Veneer graft
Bud graft

Jumlah
Bibit

Persentase
Hidup (%)

Jumlah
Tunas

Panjang
Tunas (cm)

Jumlah
Daun

100
100
100

81,00
91,00
84,00

2–3
1–2
1

0,38
0,96
0,62

1–2
3–4
2–3

Teknik pembibitan lain yang dikembangkan untuk
nyamplung adalah menggunakan teknik kultur
jaringan. Persentase pengakaran planlet bervariasi
antara 14-52% dengan keberhasilan tumbuh setelah
diaklimatisasi rata-rata 71,40-85,71%. Selanjutnya
Bibit hasil perbanyakan baik secara generatif maupun
vegetatif selanjutnya dipelihara di persemaian sampai
siap tanam. Umumnya bibit nyamplung siap tanam
setelah berumur 20-24 minggu dengan tinggi rata-rata
20-30 cm dan telah dilakukan penyesuaian dengan
kondisi lingkungan terbuka. Kegiatan pemeliharaan
rutin yang dilakukan meliputi penyiraman 1-2 kali
sehari, pembersihan gulma dan pengendalian
hama/penyakit bila terdapat gejala serangan.

Uji Coba Penanaman Bibit Hasil
Perbanyakan Vegetatif
Gambar 5. Persentase hidup bibit sambungan dari 4 macam scion

Pembibitan nyamplung juga dapat dilakukan dengan
teknik stek pucuk dengan menggunakan bahan stek
pucuk yang berupa anakan, ranting-ranting dari tajuk
pohon muda maupun pohon tua serta trubusan yang
tubuh pada bagian bawah batang pohon induk.
Persentase berakar stek pucuk berkisar antara 16,1175% dan semakin tua umur pohon induk maka
persentase jadi steknya semakin rendah. Semakin
muda umur pohon induk maka kandungan auxin dan
nisbah C/N lebih besar yang meningkatkan
kemampuan tumbuh stek pucuknya.
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Dalam rangka menguji kinerja pertumbuhan tanaman
nyamplung hasil perbanyakan vegetatif dilakukan
pembangunan plot uji pertanaman vegetative di Jeruk
Legi, Cilacap, Jawa Tengah. Materi yang digunakan
adalah hasil sambungan (grafting) di persemaian
yang berasal dari beberapa populasi sebaran alami di
Jawa. Dari hasil pengamatan menunjukkan adanya
variasi pertumbuhan yang disebabkan karena variasi
antar klon yang digunakan maupun variasi kondisi
lahan (antar blok). Sampai dengan umur 2 tahun
Tinggi tanaman pada blok I s/d IV (tanaman tahun
2010) bervariasi mulai dari 23 cm s/d 192 cm dengan
diameter batang rata-rata 0,7 s/d 3,1 mm. Beberapa
tanaman sudah menunjukkan kemampuan untuk
berbunga dan berbuah walaupun kemudian
mengalami kerontokan (buah gugur tidak sampai
matang).
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Gambar 6. Stek pucuk nyamplung dari trubusan pada batang pohon
induk Sumber gambar: Sugeng Pudjiono (kiri) dan Danu
dkk (kanan)
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Gambar. Plot pertanaman vegetatif nyamplung di Cilacap
umur 2 tahun
Dicetak dengan biaya DIPA BBPBPTH TA 2013

PENDAHULUAN
Nyamplung (Calophyllum inophyllum L.) merupakan
salah satu jenis tanaman yang banyak dikembangkan
karena bijinya dapat diolah menjadi biofuel dengan
rendemen mencapai ± 65%. Produktivitas biji
nyamplung rata-rata 40-150 kg/pohon/tahun atau
sekitar 20 ton/ha/tahun dan jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan tanaman jarak pagar yang
hanya mencapai sekitar 5 ton/ hektar/tahun dan sawit
sekitar 6 ton/hektar/tahun. Selain itu tanaman ini biasa
ditanam sebagai penahan api (fire-break), penahan
angin dan garam di pantai (windbreak), tanaman
perindang di tepi jalan, kayunya bisa dimanfaatkan
untuk kerajinan dan perahu/kano, buahnya
mengandung zat-zat yang bermanfaat sebagai bahan
kosmetik dan obat. Mengingat kegunaan yang tinggi
dan sebarannya di Indonesia cukup luas maka jenis ini
dijadikan salah satu jenis prioritas untuk kegiatan
penelitian integratif di Badan Penelitian dan
Pengembangan Kehutanan tahun 2010-2014.
Bahkan telah dibuat beberapa demplot Desa Mandiri
Energi (DME) di beberapa lokasi seperti Kebumen,
Purworejo dan Banyuwangi.

Pembibitan Secara
Generatif
Penyemaian benih nyamplung dilakukan dengan cara
menanam benihnya secara langsung pada media
campuran tanah/top soil dan kompos (3:1) atau (1:1)
dalam polibag yang kemudian disusun dalam
bedengan bersungkup. Menurut penelitian yang telah
dilakukan biasanya perkecambahan buah nyamplung
rata-rata memerlukan waktu selama 22 hari untuk
buah yang dikupas, 38 hari untuk buah yang kulit buah
retak dan 57 hari untuk buah utuh (tanpa perlakuan
skarifikasi) dengan persentase berkecambah ratarata mencapai 90%. Hasil penelitian di Balai Besar
Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman
Hutan menunjukkan bahwa daya berkecambah benih
nyamplung bervariasi antar populasi asalnya yaitu
77,33-94,33% dan pengupasan kulit buah dapat
mempercepat proses perkecambahan benih
nyamplung seperti disajikan pada Gambar di bawah
ini.

Gambar 1. Perkecambahan benih nyamplung

Gambar 2. Buah nyamplung yang tidak dikupas (kiri) dan
buah dikupas bagian kulit dan tempurungnya
(kanan)

Koleksi benih dilakukan dari pohon induk nyamplung
yang sehat, produksi buahnya tinggi dan rendemen
minyaknya juga tinggi. Umumnya pohon nyamplung
mulai berbuah pada umur 7 tahun dengan produksi
buah diperkirakan sebanyak 25 kg/pohon/tahun mulai
umur 7-10 tahun, 50 kg/pohon/tahun mulai umur 1145 tahun dan 75 kg/pohon/tahun mulai umur 46-50
tahun. Pengumpulan buah Nyamplung diutamakan
diambil dari pohon dan juga dari bawah tegakan untuk
pembuatan bibit di persemaian. Buah yang diambil
dari lantai hutan diseleksi karena kemungkinan
bercampur dengan buah hasil produksi tahun
sebelumnya dimana biji pada umumnya sudah rusak
meskipun masih berada di dalam tempurung buah.

Pembibitan Secara
Vegetatif
Pembibitan nyamplung di persemaian dapat
dilakukan secara vegetatif yaitu dengan cara
mencangkok, menyambung, okulasi/menempelkan
mata tunas, stek pucuk dan kultur jaringan.
Penerapan teknik-teknik perbanyakan vegetatif
tersebut merupakan alternatif solusi dalam
penyediaan materi untuk operasional penanaman di
lapangan karena dapat dilakukan secara kontinyu,
mudah dan murah serta biasanya lebih cepat
menghasilkan buah. produk utama yang diambil dari
tanaman nyamplung adalah buahnya maka
penerapan teknik pembiakan vegetatif dengan cara
mencangkok dan grafting.

Gambar 3. Teknik pembibitan dengan cangkok (kiri) dan
sambungan (kanan)

