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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tanaman Karet (Hevea brasiliensis)

Tanaman karet (Hevea basilensis) berasal dari negara Brazil. Tanaman ini

merupakan sumber utama bahan tanaman karet alam dunia. Jauh sebelum tanaman

karet ini dibudidayakan, penduduk asli diberbagai tempat seperti : Amerika

Serikat, Asia dan Afrika Selatan menggunakan pohon lain yang juga

menghasilkan getah. Getah yang mirip lateks juga dapat diperoleh dari tanaman

Castillaelastica (family moraceae). Sekarang tanaman tersebut kurang dimanfaat

lagi getahnya karena tanaman karet telah dikenal secara luas dan banyak

dibudidayakan. Sebagai penghasil lateks tanaman karet dapat dikatakan satu-

satunya tanaman yang dikebunkan secara besar-besaran (Budiman, 2012).

Tanaman karet pertama kali diperkenalkan di Indonesia tahun 1864 pada

masa penjajahan Belanda, yaitu di Kebun Raya Bogor sebagai tanaman koleksi.

Selanjutnya dilakukan pengembangan karet ke beberapa daerah sebagai tanaman

perkebunan komersil. Daerah yang pertama kali digunakan sebagai tempat uji

coba penanaman karet adalah Pamanukan dan Ciasem, Jawa Barat. Jenis yang

pertama kali diuji cobakan di kedua daerah tersebut adalah species Ficus elastica

atau karet rembung. Jenis karet Hevea brasiliensis baru ditanam di Sumatera

bagian Timur pada tahun 1902 dan di Jawa pada tahun 1906 (Tim Penebar

Swadaya, 2008).

2.2. Klasifikasi Tanaman Karet

Karet termasuk famili Euphorbiaceae, genus Hevea. Beberapa sepesies

Hevea yang telah dikenal adalah : H.brasiliensis, H.benthamiana, H.spruceana,
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H.guinensis, H.collina, H.pauciflora, H.rigidifolia, H.nitida, H.confusa,

H.microphylla. dari jumlah spesies Hevea tersebut, hanya H. Brasiliensis yang

mempunyai nilai ekonomi sebagai tanaman komersil, karena spesies ini banyak

menghasilkan lateks (Daslin, 1988).

Karet merupakan pohon yang tumbuh tinggi dan berbatang cukup besar.

Batang tanaman mengandung getah  yang dinamakan lateks. Daun karet berwarna

hijau terdiri dari tangkai daun. Panjang tangkai daun utama 3-20 cm. Panjang

tangkai anak daun sekitar 3-10 cm dan ujungnya bergetah. Biasanya ada tiga anak

daun yang terdapat pada sehelai daun karet. Anak daun berbentuk eliptis,

memanjang dengan ujung meruncing. Biji karet terdapat dalam setiap ruang buah.

Jumlah biji biasanya ada tiga kadang enam sesuai dengan jumlah ruang. Akar

tanaman karet merupakan akar tunggang. Akar tersebut mampu menopang batang

tanaman yang tumbuh tinggi dan besar (Anwar, 2006).

Menurut Starsburgers (1964) sistematika tanaman karet adalah : Divisio :

Spermatophyta, Sub divisio : Angiospermae, Class : Dicotyledoneae, Sub class :

Monoclamydae, Ordo : Tricoccae, Famili : Euphorbiaceae, Genus : Hevea,

Species : Hevea brasiliensis Muell. Arg.

2.3.Morfologi Tanaman Karet

2.3.1.Akar

Sesuai dengan sifat dikotilnya, akar tanaman karet merupakan akar

tunggang seperti terlihat pada (Gambar 2.1.a). Akar ini mampu menopang batang

tanaman yang tumbuh tinggi dan besar. Akar tunggang dapat menunjang tanah

pada kedalaman 1-2 m, sedangkan akar lateralnya dapat menyebar sejauh 10 m.

Akar yang paling aktif menyerap air dan unsur hara adalah bulu akar yang berada
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pada kedalaman 0-60 cm dan jarak 2,5 m dari pangkal pohon (Setiawan dan

Andoko, 2005).

2.3.2. Batang

Tanaman karet merupakan pohon yang tumbuh tinggi dan berbatang cukup

besar, tinggi pohon dewasa mencapai 15-25 m pohon tegak, kuat, berdaun lebat,

dan dapat mencapai umur 100 tahun (Gambar 2.1.b). Biasanya tumbuh lurus

memiliki percabangan yang tinggi di atas. Dibeberapa kebun karet ada

kecondongan arah tumbuh tanamannya agak mirinng ke utara. Batang tanaman ini

mengandung getah yang dikenal dengan nama lateks (Tim Penulis PS, 2008).

2.3.3. Daun

Daun karet berwarna hijau lihat (Gambar 2.1.c). Daun ini ditopang oleh

daun utama dan tangkai anak daunnya antara 3-10 cm. Pada setiap helai terdapat

tiga helai anak daun. Daun tanaman karet akan menjadi kuning atau merah pada

saat musim kemarau (Setiawan & Andoko, 2005).

2.3.4. Bunga

Bunga karet terdiri dari bunga jantan dan betina yang terdapat dalam malai

payung tambahan yang jarang. Pangkal tenda bunga berbentuk lonceng. Pada

ujungnya terdapat lima taju yang sempit. Panjang tenda bunga 4-8 mm. Bunga

betina merambut vilt. Ukurannya lebih besar sedikit dari yang jantan dan

mengandung bakal buah yang beruang 3. Kepala putik yang akan dibuahi dalam

posisi duduk juga berjumlah 3 buah. Bunga jantan mempunyai 10 benang sari

yang tersusun menjadi suatu tiang. Kepala sari terbagi dalam 2 karangan, tersusun
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satu lebih tinggi dari yang lain. Paling ujung adalah suatu bakal buah yang tidak

tumbuh sempurna (Gambar.2.1.d) (Tim Penulis PS, 2008).

2.3.5. Buah dan Biji

Budiman (2012) mengatakan bahwa Karet merupakan buah berpolong

(diselaputi kulit yang keras) yang sewaktu masih muda buah berpaut erat dengan

dengan rantingnya. Buah karet dilapisi oleh kulit tipis berwarna hijau dan

didalamnya terdapat kulit yang keras dan berkotak. Tiap kotak berisi sebuah biji

yang dilapisi tempurung, setelah tua warna kulit buah berubah menjadi keabu-

abuan dan kemudian mengering. Pada waktunya pecah dan jatuh, tiap ruas

tersusun atas 2 – 4 kotak biji. Pada umumnya berisi 3 kotak biji dimana setiap

kotak terdapat 1 biji.  Biji karet terdapat dalam setiap ruang buah. Jumlah biji

biasanya ada tiga kadang empat sesuai dengan jumlah ruang sepertia pada

(Gambar 2.1.e & f).

Gambar 2.1. morfologi tanaman karet, (a) akar, (b) batang, (c) daun, (d) bunga, (e) buah, (f) biji.

cba

fed
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2.4. Syarat Tumbuh Tanaman Karet

2.4.1. Iklim

Secara garis besar tanaman karet dapat tumbuh baik pada kondisi iklim

sebagai berikut: suhu rata-rata harian 280 C (dengan kisaran 25-350C) dan curah

hujan tahunan rata-rata antara 2.500-4.000 mm dengan hari hujan mencapai 150

hari pertahun. Pada daerah yang sering hujan pada pagi hari akan mempengaruhi

kegiatan penyadapan bahkan akan mengurangi hasil produktifitasnya. Keadaan

daerah yang cocok untuk tanaman karet adalah daerah-daerah Indonesia bagian

barat, yaitu Sumatera, Jawa, Dan Kalimatan, sebab iklimnya lebih basah

(Budiman, 2012).

Secara umum Kabupaten Kampar beriklim tropis dengan temperatur

maksimum rata-rata 320C-330C. Temperatur minimum terjadi pada bulan

September yaitu sebesar 23,10C. Temperatur maksimum juga terjadi pada

September dengan temperatur 32,40C. Rata-rata curah hujan tahunan umumnya

cukup tinggi (> 2.000 mm) dengan jumlah hari hujan rata-rata tahunan berkisar

antara 112-128 hari. Distribusi iklim secara spesial cukup baik untuk bercocok

tanam terutama pada sektor perkebunan, perbedaan iklim antara lokasi tidak

begitu mencolok. Jumlah hari hujan dalam tahun 2008, yang terbanyak adalah

disekitar Bangkinang dan Kampar Kiri dan yang paling sedikit terjadinya hujan

adalah sekitar Tapung Hulu (Kampar dalam angka, 2008).

2.4.2.Curah Hujan

Curah hujan yang cukup tinggi antara 2.000-2.500 mm setahun disukai

tanaman karet. Akan lebih baik lagi apabila curah hujan merata sepanjang tahun,

dengan hari hujan berkisar100-150HH/tahun. Jika sering hujan pada pagi hari
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produksi akan berkurang, hal tersebut dikarenakan jika penyadapan pada waktu

hujan kualitas lateks encer. (Tim Penulis PS, 2008).

2.4.3.Suhu

Daerah yang baik bagi pertumbuhan dan pengusahaan tanaman karet

terletak di sekitar ekuator (katulistiwa) antara 100LS dan 100 LU. Karet masih

tumbuh baik sampai batas 200 garis lintang. Suhu 200 dianggap sebagaibatas

terendahsuhu bagi karet (Maryani, 2007).

Menurut Wijaya (2008) respon klon karet terhadap suhu bervariasi. Hasil

penenlitian di India menunjukkan bahwa pada elevasi tinggi (840 m diatas

permukaan laut), klon RRIM 600 sebesar 10%, sedangkan GT 1, PB 5/51, RRII

105, dan LCB 1320 masing-masing terhambat pertumbuhannya sebesar 37%,

32%, 32%, dan 59%. Pengaruh suhu udara terhadap pertumbuhan dan produksi

disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. pengaruh suhu udara terhadap pertumbuhan dan produksi karet

Suhu udara (0C) Pengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi
5 Kerusakan tanaman karena suhu rendah

10 Fotosintesis terhenti
18-24 Optimum untuk aliran lateks
27-33 Optimum untuk fotosintesis

35 Stomata menutup
40 Respurasi tinggi dan laju fotosintesis rendah

Sumber : Wijaya, (2008).

2.4.4. Tinggi Tempat

Tanaman karet dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian maksimal 500 m

dari permukaan laut, pada ketinggian lebih dari 500 m pertumbuhan akan

terhambat dan produksi akan kurang memuaskan. Bisa dikatakan Indonesia tidak



12

mengalami kesulitan mengenai area yang dapat dibuka untuk ditanami karet

hampir seluruh daerah di Indonesia karet dapat tumbuh subur (Woelan, 2005).

Menurut Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten

Kampar (2008). Kondisi wilayah Kabupaten Kampar umumnya terletak pada

ketinggian < 500 meter dari permukaan laut dengan bentuk lahan yang cukup

bervariasi dari datar-landai, berombak, bergelombang, sampai berbukit dan

bergunung. Sebahagian besar Kabupaten Kampar merupakan daerah dataran

dengan kemiringan lereng datar sampai agak curam, terutama wilayah bagian

tengah dan timur. Pada tabel 2.2. dibawah ini dapat dilihat ketinggian  tempat dari

permukaan laut  (Meter).  beberapa daerah berdasarkan ibukota  kecamatan.

Tabel 2.2. Ketinggian Beberapa Daerah Dari Permukaan Laut  (Meter) dikabupaten
Kampar.

No L o k a s i Tinggi (Meter)

1 Lipat Kain 51

2 G e m a 100

3 Sungai Pagar 51

4 Gunung Sahilan 51

5 Simalinyang 51

6 Batu Bersurat 85

7 K u o k 44

8 Salo 40

9 Petapahan 51

10 Sinama Nenek 50

11 Kota Garo 48

12 Bangkinang 40

13 Muara Uwai 40

14 Air Tiris 38

15 Kampar 38

16 Teratak 38

17 Sawah 38

18 Sungai Pinang 26

19 Pangkalan Baru 35

20 Pantai Raja 35
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar 2008.



13

2.4.5.Tanah

Menurut Budiman (2012) karet sangat toleran terhadap kemasaman tanah

tanpa memandang jenis-jenis tanah, dapat tumbuh antar 3,5-7,0. Untuk pH

optimum harus disesuaikan dengan jenis tanah, misalnya pada red basaltic soil pH

4-6 sangat baik bagi pertumbuhan karet. Selain jenis tanah, klonpun turut

memegang peranan penting dalam menentukan pH optimum. Sebagai contoh pada

red basaltic soil PR 107 dan GT 1 tumbuh baik pada pH 4,5 dan 5,5. Sifat-sifat

tanah yang cocok untuk tanaman karet adalah sebagai berikut:

1. Solum cukup dalam, sampai 100 cm atau lebih, dan tidak terdapat batu-batuan.

2. Aerase dan drainase baik.

3. Remah, porus dan dapat menahan air.

4. Tekstur terdiri atas 35% liat dan 30% pasir.

5. Tidak bergambut, dan jika ada tidak lebih tebal dari 20 cm

6. Kandungan unsure hara N, P dan K cukup  dan tidak kekurangan unsure mikro

7. Kemiringan tidak lebih dari 16%

8. Permukaan air tanah tidak kurang dari 100 cm

Sebagian besar Kabupaten Kampar merupakan daerah perbukitan yang

berada di sepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera

Barat dengan ketinggian antara 0-500 meter dari permukaan laut. Struktur tanah

adalah arganosol, gleihumus, alluvial, hidromorfik kelabu, podzolik merah

kuning, litosol dan regosol. Jenis tanah arganosol tersebar luas di dataran rendah

berawa-rawa dan berasosiasi dengan humus. Tanah arganosol ini semakin jauh

dari pinggir sungai, semakin tebal bahan gambutnya dikenal dengan type gambut

ombrogen (Kampar Dalam Angka 2007).
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2.5.Tahapan Pemuliaan Tanaman Karet Untuk Menghasilkan Klon Unggul

2.5.1. Persilangan

Persilangan pada tanaman karet dapat terjadi secara alami dan buatan.

Untuk terjadinya persilangan secara alami diperlukan penataan klon secara baik

pada pertanaman yang khusus dirancang untuk itu. Kesulitan dalam pemanfaatan

biji silang alami adalah disebabkan tidak ada kriteria yang dapat membedakan

antara biji-biji hasil persilangan (Woelan & Azwar, 1990).

Persilangan buatan merupakan salah satu kegiatan perakitan genotipe

unggul baru yang secara terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan klon karet

unggul dengan potensi produksi tinggi yang didukung karakter sekunder yang

lebih baik. Kegiatan ini selain dititikberatkan untuk mendapatkan klon karet

unggul penghasil lateks juga diharapkan sebagai penghasil kayu, sehingga materi

persilangan yang harus digabungkan yaitu berasal dari populasi Wickham 1876

yang memiliki keunggulan hasil lateks tinggi dan PN IRRDB 1981  yang

memiliki keunggulan pertumbuhan cepat dan jagur (Woelan & Pasaribu, 2009).

2.5.2. Seleksi Tanaman F1 (Genotipe)

Seleksi tanaman dilakukan pada tanaman F1 hasil persilangan ditanam di

Seedling Evaluation Trial (SET) dengan jarak tanam yang digunakan 2x2 m.

Seleksi individu dilakukan berdasarkan potensi produksi dan sifat-sifat

pertumbuhan. Potensi produksi diamati dengan menggunakan metode sadap

HMM (Hamaker Morris Man), dengan sistem sadap ½ S d/3 pada ketinggian

50 cm (Woelan, 2008).
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Berikut ini adalah siklus pemuliaan pada tanaman karet yang secara umum
digunakan :

Tahun

Seleksi Turunan (F1)

Uji Pendahuluan

Uji
Lanjutan/Adaptasi

Evaluasi &
Seleksi

Rekomendasi Klon
Komersial

Rekomendasi
Klon Harapan

Uji Plot Promosi

Rekomendasi Klon
Komersial

Rekomendasi Klon
Harapan

Seleksi Ulang

Skrining turunan
terbaikSeleksi 1 %

Seleksi 10%

0

2 – 3

5 -10

10 - 15

15-20

20-25

Gambar 2.2. Tahapan Kegiatan Pemuliaan Karet Dalam Satu Siklus Seleksi
(Sumber : Woelan, 2005)

Evaluasi &
Seleksi

Persilangan0
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Metode Hamaker-Morris-Mann Test

Seleksi progeni dari hasil persilangan, didasarkan kepada beberapa sifat

penting yang meliputi a) potensi hasil lateks, b) pertumbuhan tanaman,

c) ketahanan terhadap penyakit, dan d) beberapa karakteristik sekunder yang

menguntungkan. Untuk mempersingkat waktu seleksi, metode evaluasi yang

diperkenalkan oleh Hamaker Moris Mann (Djikman, 1951) yaitu biji F1 disadap

dengan sistem penyadapan ½ S d/3 pada ketinggian 50 cm dari pertautan okulasi.

Seleksi pada populasi F1 dilakukan terhadap progeni-progeni yang memiliki

potensi hasil dan sifat sekunder yang baik, dengan intensitas seleksi 1%. Progeni

terpilih diperbanyak secara okulasi untuk material dalam pengujian plot promosi.

Tahap berikutnya dipilih progeni-progeni terbaik dengan intensitas seleksi 10%,

untuk material dalam pengujian pendahuluan klon seperti pada (Gambar 2.2)

(Daslin, 2005).

Seleksi karet sebagaimana kita ketahui memerlukan waktu yang cukup

lama dari penyerbukan sampai dapat dianjurkan sebagai klon unggul. Hal ini

dapat dipercepat potensi produksi klon yang diturunkan dari semaian yang terpilih

dapat diduga dengan mengetahui respon terhadap seleksi. Respon terhadap seleksi

adalah perbedaan antara nilai rata-rata fenotipik keturunan pohon yang diseleksi

dengan rata-rata populasi sebelum seleksi. Dalam pembiakan vegetatif tidak

terjadi perubahan genetik, tetapi nilai fenotipik dapat berubah karena pengaruh

lingkungan (Napitupulu, 1980).

2.5.3. Pengujian Pendahuluan

Uji Pendahuluan (UP) merupakan tahap kedua dalam siklus pemuliaan

tanaman karet. Pada tahap ini, genotipe-genotipe hasil persilangan yang telah
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diseleksi pada Seedling Evaluation Trial diuji dan diseleksi kembali pada UP

dalam skala kecil (10-20 tanaman/genotipe) dengan jarak tanam 4 x 5 meter

dalam satu baris tanaman. Dari UP ini nantinya akan diperoleh klon-klon unggul

harapan dengan nama seri IRR (Indonesian Rubber Research) (Suhendry, 2002).

Evaluasi dan pengamatan pada UP umumnya lebih dititikberatkan untuk

menemukan genotipe-genotipe yang pertumbuhannya jagur, berproduksi tinggi,

dan memiliki sifat-sifat sekunder yang baik. Orientasi yang paling utama adalah

klon karet penghasil lateks dengan target hasil lateks (karet kering) di atas

3000 kg/ha/tahun dan hasil kayu karet di atas 300 m3/ha/siklus (Suhendry, 2002).

2.5.4. Pengujian Lanjutan/Adaptasi

Pengujian lanjutan/adaptasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk

menguji klon harapan pada berbagai lingkungan. Berdasarkan pada analisis

variansnya, akan diketahui ada tidaknya interaksi genotipe x lingkungan (g x e).

Jika tidak terjadi interaksi g x e penentuan klon yang ideal sangat mudah untuk

dilakukan, yaitu dengan memilih klon-klon harapan dengan rata-rata hasil yang

lebih tinggi, namun apabila terjadi interaksi g x e, hasil tertinggi suatu klon pada

suatu lingkungan tertentu belum tentu memberikan hasil yang tertinggi pula pada

lingkungan yang berbeda (Daslin dan Sayurandi, 2006).

2.5.5. Pengujian Plot Promosi

Dalam kegiatan pemuliaan tanaman karet lamanya satu siklus tanaman

karet merupakan kendala untuk dapat menghasilkan klon-klon unggul baru. Salah

satu upaya yang telah dilakukan untuk mempersingkat siklus tanaman tersebut

adalah dengan melakukan pengujian “Plot Promosi”. Pengujian Plot Promosi
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adalah pengujian yang dipercepat dengan memanfaatkan materi genetik hasil

seleksi 1%  pada tanaman seedling (Seedling Evaluation Trial = SET). Waktu

yang dibutuhkan untuk mendapatkan klon unggul baru melalui pengujian ini dapat

dipersingkat menjadi 15-20 tahun (Woelan, 2005).

Pengujian Plot Promosi ini menggunakan rancangan percobaan ”Simple

Latice Design”. Masing-masing plot terdiri dari 30-60 tanaman. Peubah yang

diamati adalah lilit batang, tebal kulit, jumlah pembuluh lateks, diameter

pembuluh lateks, waktu buka sadap, persentase matang sadap, ketahanan terhadap

penyakit daun, dan potensi produksi kayu (m3/pohon) (Woelan, 2005).

2.6. Klon Unggul Tanaman Karet

Klon adalah bahan tanaman yang dikembangkan secara vegetatif. Okulasi

merupakan cara perkembangbiakan vegetatif yang paling umum digunakan pada

tanaman karet. Tanaman yang dikembangkan dengan okulasi memiliki sifat

seragam (homogen) dan mempunyai karakter yaitu sama dengan asal pohon induk

terpilih. Beberapa perbedaan tanaman klon dengan tanaman semaian/ perkebunan

rakyat (Tabel.2.3) (woelan, 2005)

Tabel 2.3. Perbedaan Tanaman Klon Dan Tanaman Semaian

No Deskripsi Klon Semaian (Sedling)
1 Daun Agak bersinar Tidak bersinar
2 Kulit batang Lebih halus Kasar
3 Tapak gajah Ada Tidak ada
4 Kulit murni Agak tipis Tebal
5 Percabangan Lebih seragam Aneka ragam
6 Sifat lateks Seragam Berbeda-beda
7 Batang Silindris Conis (tirus keatas)
8 Perakaran Agak lemah Kokoh

Sumber : Woelan, (2005)
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Kemajuan produksi tanaman karet telah dicapai setelah dihasilkan

beberapa klon unggul baru selama tiga siklus periode seleksi. Penggunaan klon

unggul baru dapat meningkatkan produktivitas menjadi 5 kali lipat lebih baik dari

500 kg/ha/th dengan menggunakan tanaman semaian menjadi 2000-2500 kg/ha/th

dengan pemakaian bahan tanam unggul baru (Daslin, 2005).

Di samping terjadi peningkatan potensi lateks (sifat primer) juga terjadi

perbaikan sifat-sifat lain yang menunjang produksi (sifat sekunder) diantaranya :

pertumbuhan, ketahanan terhadap penyakit, mutu lateks, dan sifat karet. Pada saat

ini sedang berlangsung siklus seleksi keempat, yang juga memperlihatkan peluang

dalam peningkatan potensi produksi lateks, pemendekan masa TBM, dan

peningkatan potensi biomassa. Dengan adanya peluang-peluang untuk perbaikan

genetik tanaman untuk sifat-sifat tersebut diatas memungkinkan budidaya karet

tidak hanya diharapkan dari segi lateks tetapi lateks-kayu. Produksi biomassa non

lateks pada saat ini bernilai ekonomi tinggi, karena kayu karet dapat mensubtitusi

kayu ramin maupun kayu hutan lainnya (Siagian,2006).

Menurut Daslin (2005) klon-klon unggul yang dihasilkan berdasarkan

kegiatan pemuliaan dapat dikelompokkan dalam empat periode (generasi) yaitu:

a. Generasi I (Periode 1910-1935) dengan klon dari semaian terpilih,

b. Generasi II (Periode 1935 1960) dengan klon  Tjir 1, Tjir 16, AVROS 352,

BD 5, GT 1, PR 107, LCB 1320,

c. Generasi III (Periode 1960-1985) dengan klon AVROS 2037, BPM 1. BPM

24, PR 255, PR 261, PR 300, PR 303 dan

d. Generasi IV (Periode 1985-2010) dengan klon BPM 107, PB 260, IRR 42,

IRR 104, dan IRR 118.
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Kemajuan produksi yang menonjol diperoleh setelah ditemukan klon-

klon unggul pada periode II dibandingkan dengan tanaman asal semaian

(seedling) pada periode I. Penggunaan semaian terpilih (selected seedling) dapat

meningkatkan hasil sebesar 40% dari rata-rata 496 kg/ha/th tanaman asal semaian

sembarang menjadi rata-rata 704 kg/ha/th tanaman asal semaian terpilih.Setelah

berjalannya seleksi klonal peningkatan produksi tertinggi dicapai pada seleksi

periode II sebesar 55%, dari 704 kg menjadi 1090 kg dan seleksi periode III

terjadi peningkatan sebesar 50% dari 1090 kg menjadi 1630 kg. Kemajuan

produksi yang mengagumkan pada saat ini, disebabkan masih tersedia sumber dan

potensi genetik yang tinggi dari material Wickham (1876), serta ditemukan

metode teknik okulasi (Daslin, 2008).

Pada seleksi periode IV dikembangkan program pemuliaan untuk

memperbaiki karakteristik sekunder yaitu merakit klon dengan tipe tajuk yang

lebih ideal (tipe cemara) serta pertumbuhan yang cepat pada masa TBM maupun

TM. Sumber genetik tipe cemara berasal dari pohon induk PBIG dan telah

menghasilkan klon BPM seri – 100, diantaranya adalah klon BPM 107, BPM 109,

IRR 104, IRR 118 yang telah dianjurkan untuk penanaman dalam skala komersial

(Napitupulu, 1981).

Menurut Daslin (2008) program perbaikan ciri sekunder klon-klon karet

diteruskan dengan melakukan program persilangan antara klon tipe cemara

penghasil lateks tinggi dengan genotipe terpilih plasma nutfah IRRDB 1981.

Dalam seleksi periode IV, yang sedang berjalan saat ini program pemuliaan

dilaksanakan dengan persilangan yang lebih luas untuk menghasilkan klon-klon
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unggul sebagai penghasil lateks maupun memiliki potensi yang tinggi sebagai

penghasil kayu. Perakitan klon unggul baru memiliki 3 tipe yaitu :

1. Klon penghasil lateks dengan ciri rata-rata produksi awal tinggi (>1500

kg/ha/th), kemudian meningkat secara perlahan pada tahun berikutnya dan

memiliki pertumbuhan batang yang kurang jagur.

2. Klon penghasil lateks-kayu dengan ciri rata-rata produksi awal sedang (1.000–

1.500 kg/ha/th), kemudian meningkat secara cepat pada tahun berikutnya dan

memiliki pertumbuhan batang yang sedang (pertambahan lilit batang pada

masa TBM 11-13 cm dan pada masa TM 4-5 cm).

3. Klon penghasil kayu, yaitu klon dengan ciri rata-rata produksi awal dengan

pertambahan lilit batang pada masa TBM > 13 cm dan pada masa TM > 5 cm.

Daslin (2008) mengelompokkan klon karet unggul menjadi 2, yaitu : Klon

Anjuran Komersial dan Klon Harapan.

a. Klon Anjuran Komersial adalah klon unggul yang dianjurkan untuk

pengembangan komersial dalam skala luas yang menurut Undang-Undang

No.12 tahun 1992 disebut sebagai Benih Bina.

b. Klon Harapan adalah klon-klon yang pada pengujian pendahuluan terbukti

memiliki sifat keunggulan lebih baik dari klon anjuran komersial, namun

belum teruji secara luas. Klon Harapan dianjurkan untuk pengembangan

secara terbatas diperkebunkan melalui kerjasama dengan Pusat Penelitian

Karet.
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2.7. Teknik Atau Cara Identifikasi Tanaman

Pengenalan klon tanaman muda dengan cara mengamati ciri-ciri

morfologisnya. Pengamatan dilakukan setelah tanaman tersebut mencapai

pertumbuhan 3-6 payung atau pada umur 3-6 bulan untuk tanaman muda.

Sedangkan untuk tanaman belum menghasilkan (TMB) untuk pengidentifikasian

dilakukan pada saat tanaman berumur  umur tanaman  6-18 bulan. Dan tanaman

menghasilkan (TM) dapat dilakukan pengidentifikasian pada saat tanaman

berumur lebih kurang 5 tahun setelah tanam (Woelan, 2011).

Untuk mencapai ciri-ciri yang benar sesuai dengan sifat genetiknya maka

pengamatan harus dilakukan pada tanaman yang tumbuh normal. Pertumbuhan

normal artinya jagur, tidak terserang penyakit dan langsung terkena sinar

matahari, ciri-ciri yang digunakan untuk tanaman muda adalah : helai daun, anak,

tangkai  daun, payung daun.  Sedangkan pengenalan klon pada tanaman belum

menghasilkan (TBM) ciri-cirinya adalah: Permukaan kulit,  Percabangan, tajuk,

bunga, buah dan biji. Dan ciri-ciri yang digunakan untuk pengenalan klon pada

tanaman menghasilkan (TM) : pertumbuhan, produksi, ketahanan penyakit dan

sifat-sifat sekunder lainnya (Woelan, 2011).


