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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.  Sejarah Kelapa Sawit di Indonesia

Kelapa sawit (Elaeis guinensis Jack) merupakan tumbuhan tropis yang

diperkirakan berasal dari Nigeria (Afrika Barat) karena pertama kali ditemukan di

hutan belantara Negara tersebut.Kelapa sawit pertama masuk ke Indonesia pada

tahun 1848,dibawa dari Mauritius Amsterdam oleh seorang warga Belanda.Bibit

kelapa sawit yang berasal dari kedua tempat tersebut masing-masing berjumlah

dua batang dan pada tahun itu juga ditanam di Kebun Raya Bogor.Hingga saat ini,

dua dari empat pohon tersebut masih hidup dan diyakini sebagai nenek moyang

kelapa sawit yang ada di Asia Tenggara.Sebagian keturunan kelapa sawit dari

Kebun Raya Bogor tersebut telah diintroduksi ke Deli Serdang (Sumatera Utara)

sehingga dinamakan varietas Deli Dura (Hadi, 2004).

Memasuki masa pendudukan Jepang, perkembangan kelapa sawit

mengalami kemunduran. Lahan perkebunan mengalami penyusutan sebesar 16%

dari total luas lahan yang ada sehingga produksi minyak sawit di Indonesia hanya

mencapai 56.000 ton pada tahun 1948/1949, padahal pada tahun 1940 Indonesia

mengekspor 250.000 ton minyak sawit. Pada tahun 1957, setelah Belanda dan

Jepang meninggalkan Indonesia, pemerintah mengambil alih perkebunan.Luas

areal tanaman kelapa sawit terus berkembang dengan pesat di Indonesia. Hal ini

menunjukkan meningkatnya permintaan akan produk olahannya. Ekspor minyak

sawit CPO Indonesia antara lain ke Belanda, India, Cina, Malaysia dan Jerman,

sedangkan untuk produk minyak inti sawit Palm Karnel Oil (PKO) lebih banyak

diekspor ke Belanda, Amerika Serikat dan Brasil (Pahan, 2008).

2.2. Syarat tumbuh Kelapa Sawit

Pertumbuhan dan produksi kelapa sawit dipengaruhi oleh banyak faktor,

baik faktor dari luar maupun dari tanaman kelapa sawit itu sendiri. Faktor-faktor

tersebut pada dasarnya dapat dibedakan menjadi faktor lingkungan, genetis, dan

faktor teknis agronomis. Dalam menunjang pertumbuhan dan proses produksi

kelapa sawit, faktor tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama

lain. Untuk mencapai produksi kelapa sawit yang maksimal, diharapkan ketiga
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faktor tersebut selalu dalam keadaan optimal. Faktor lingkungan yang

mempengaruhi kelapa sawit adalah iklim.Faktor iklim sangat berpengaruh

terhadap pertumbuhan dan produksi tandan kelapa sawit. Kelapa sawit dapat

tumbuh dengan baik pada daerah tropika basah di sekitar lintang Utara-Selatan 12

derajat pada ketinggian 0-500 m diatas permukaan laut (dpl). Beberapa unsur

iklim yang penting dan saling mempengaruhi adalah curah hujan, sinar matahari,

suhu, kelembapan udara, dan angin (Fauzi et al, 2008).

2.2.1.   Curah Hujan

Curah hujan yang ideal bagi kelapa sawit yakni 2.000 – 2.500 mm

pertahun dan tersebar merata setiap tahun. Musim kemarau selama tiga bulan

ataulebih dapat menurunkan produksi kelapa sawit.Sedangkan curah hujan yang

tinggi tidak berpengaruh buruk terhadap produksi kelapa sawit, asalkan

drainasedan penyinaran matahari cukup baik (Sastrosayono, 2003).

2.2.2. Sinar Matahari

Sinar matahari diperlukan untuk memproduksi karbohidrat dan memacu

pembentukan bunga dan buah. Untuk itu, intensitas, kualitas, dan lama penyinaran

sangat berpengaruh. Lama penyinaran optimum yang diperlukan tanaman kelapa

sawit antara 5-7 jam/hari. Beberapa daerah seperti Riau, Jambi, dan Sumatera

Selatan sering terjadi penyinaran matahari kurang dari 5 jam pada bulan-bulan

tertentu. Penyinaran yang kurang akan menyebabkan berkurangnya asimilasi dan

gangguan penyakit (Hartono et al, 2002).

2.2.3. Suhu.

Selain curah hujan dan matahari yang cukup, tanaman kelapa sawit

memerlukan suhu yang optimum sekitar 24-28º C untuk tumbuh dengan baik.

Meskipun demikian, tanaman masih bisa tumbuh pada suhu terendah 18º C dan

tertinggi 32º C. Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendah suhu adalah

lama penyinaran dan ketinggian tempat. Makin lama penyinaran atau makin

rendah suatu tempat, makin tinggi suhunya. Suhu berpengaruh terhadap masa

pembungaan dan kematangan buah. Tanaman kelapa sawit yang ditanam lebih
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dari ketinggian 500 m dpl akan terlambat berbunga satu tahun jika dibandingkan

dengan yang ditanam didataran rendah (Sianturi, 1991).

2.2.4. Kelembaban Udara dan Angin.

Kelembaban udara dan angin adalah faktor yang penting untuk menunjang

pertumbuhan kelapa sawit. Kelembaban optimum bagi pertumbuhan kelapa sawit

adalah 80%. Kecepatan angin 5-6 km/jam sangat baik untuk membantu proses

penyerbukan. Angin yang kering menyebabkan penguapan lebih besar.

Mengurangi kelembaban, dan dalam waktu lama mengakibatkan tanaman layu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kelembaban adalah suhu, sinar matahari, lama

penyinaran, curah hujan, dan evapotranspirasi (Fauzi et al , 2008).

2.3. Botani Kelapa Sawit

Klasifikasi Tanaman kelapa sawit dapat diuraikan sebagai berikut;

Kingdom : Plantae; Divisi : Tracheophyta; Sub divisi : Pteropsida; Kelas :

Angiospermae; Ordo : Arecales; Familia: Arecaceae; Genus: Elaeis; Spesies:

Elaeis guineensis Jacq (Lubis, 1992).

Tanaman kelapa sawit dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu bagian

vegetatif dan bagian generatif. Bagian vegetatif kelapa sawit meliputi akar, batang

dan daun, sedangkan bagian generatif yang merupakan alat perkembangbiakan

terdiri dari bunga dan buah (Fauziet al., 2008).

2.3.1. Akar

Kelapa sawit berkembang biak dengan cara generatif. Buah sawit matang

pada kondisi tertentu embrionya akan berkecambah menghasilkan tunas (plumula)

dan bakal akar (radikula). Kelapa sawit yang sudah dewasa memiliki akar serabut

yang membentuk anyaman rapat dantebal. Sebagian akar serabut tumbuh lurus ke

bawah/vertikal dan sebagian lagi tumbuh menyebar ke arah samping/horizontal

(Sastrosayono, 2003).

Susunan akar kelapa sawit terdiri dari akar serabut premier yang tumbuh

vertikal ke dalam tanah  dan horizontal ke samping dan bercabang menjadi akar

sekunder ke atas dan kebawah dan ahirnya cabang – cabang ini pun  bercabang

lagi akar tersier dan seterusnya. Akar kalapa sawit dapat mencapai 8 meter dan 16
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meter secara horizontal.Akar primer berdiameter 7-9 mm, keluar dari batang dan

menyebar horizontal.Akar sekunder berdiameter 2-4 mm, keluar dari akar

primer.Akar tersier berdiameter 0.7-1.2 mm, keluar dari akar sekunder, dan akar

kuartener keluar dari akar tersier yang berdiamter 0.1-0.3 mm (Lubis, 1992).

2.3.2. Batang

Tanaman kelapa sawit termasuk tanaman monokotil sehingga tanaman ini

tidak mempunyai kambium dan pada umumnya tidak bercabang. Batang

berbentuk silinder dengan diameter antara 20-75 cm atau bergantung pada

keadaan  lingkungan. Selama beberapa tahun, minimal 12 tahun, batang tertutup

rapat oleh pelepah daun.Tinggi batang bertambah kira-kira 45 cm/tahun, tetapi

dalam lingkungan yang sesuai dapat mencapai 100 cm/tahun.Tinggi maksimum

tanaman kelapa sawit yang ditanam di daerah perkebunan adalah 15-18m.

Tanaman yang terlalu tinggi akan menyulitkan pemetikan buahnya, maka

perkebunan kelapa sawit menghendaki tanaman yang pertambahan tinggi

batangnya rendah (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V, 1998).

2.3.3. Daun

Daun kelapa sawit merupakan daun majemuk.Daun berwarna hijau tua dan

pelapah berwarna sedikit lebih muda.Susunan daun kelapa sawit mirip dengan

kelapa (Nyiur), yaitu membentuk daun menyirip. Letak daun pada

batangmengikuti pola tertentu yang disebut filotaksis. Daun yang berurutan dari

bawah keatas membentuk suatu spiral dengan rumus daun 1/8. Terdapat dua pola

filotaksis yang secara sederhana dapat dikatakan yang satu berputar ke kiri tidak

berbeda dengan yang kanan dan produktivitas pohon dengan kedua pola ini pun

tidak berbeda nyata (Lubis, 1992)

Daun kelapa sawit terdiri dari beberapa bagian, sebagai berikut:

a. Kumpulan anak daun (leaflets) yang mempunyai helaian (lamina) dan tulang

anak daun (Midrib).

b. Rachis yang merupakan tempat anak daun melekat.

c. Tangkai daun(Petiiole) yang merupakan bagian antara daun dan batang.

d. Seludang daun (Sheath) yang berfungsi sebagai perlindungan dari kuncup dan

memberi kekuatan pada batang.
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Daun terdiri atas tangkai daun yang pada kedua tepinya terdapat dua baris

duri. Tangkai daun bersambungdengan tulang daun utama yang jauh lebih

panjang dari tangkai dan pada kiri-kanannya terdapat anak-anak daun.Tiap anak

daun terdiri atas tulang anak daun dan helai daun. Anak daun yang terpanjang

(pada pertengahan daun) dapat mencapai 1,2 meter. Jumlah anak daun dapat

mencapai 250-300 helai per daun. Jumlah produksi daun adalah 30-40 daun per

tahun pada pohon-pohon yang berumur 5-6 tahun, setelah itu produksi daun

menurun menjadi 20-25 daun per tahun (Soepadiyo, 2005).

2.3.4. Bunga

Tanaman kelapa sawit bersifat monoecious atau berumah satu.Bunga jantan

dan bunga betina terdapat dalam satu tanaman, namun tandan bunga jantan

terpisah dengan tandan bunga betina dan memiliki waktu pematangan berbeda

sehingga sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri.Bunga jantan memiliki bentuk

lancip dan panjang, betina terlihat lebih besar apalagi saat sedang mekar (Lubis,

1992).

2.3.5.Buah

Buah sawit mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah

tergantung bibit yang digunakan.Buah bergerombol dalam tandan yang muncul

dari tiap pelapah.Minyak dihasilkan oleh buah.Kandungan minyak bertambah

sesuai kematangan buah. Setelah melewati fase matang, kandungan asam lemak

bebas (FFA = free fatty acid) akan meningkat dan buah akan rontok dengan

sendirinya. Buah terkumpul di dalam tandan.Dalam satu tandan terdapat sekitar

1.600 buah. Tanaman normal akan menghasilkan 20 - 22 tandan per tahun.

Jumlah tandan buah pada tanaman tua sekitar 12–14 tandan per tahun.Berat setiap

tandan sekitar 25–35 kg. Buah terdiri dari tiga lapisan:

1. Eksoskarp, bagian kulit buah berwarna kemerahan dan licin.

2. Mesoskarp, serabut buah Merupakan bagian yang mengandung minyak dengan

paling tinggi

3. Endoskarp, cangkang rendemen pelindung inti.Merupakan lapisan keras dan

berwarna hitam (Lubis, 1992).



9

2.4. Jenis Kelapa Sawit

Menurut Dermawan (2009), ada 3 jenis kelapa sawit yaitu Dura, Tenera,

Pisifera. Ketiga jenis kelapa sawit tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1)

Dura: tempurung tebal (2-8 mm), tidak terdapat lingkaran serabut pada bagian

luar tempurung, daging buah relatif tipis, yaitu 35-50% terhadap buah, kernel

(daging biji) besar dengan kandungan minyak rendah. Dalam persilangan, dipakai

sebagai pohon induk betina; 2) Tenera: hasil dari persilangan Dura dengan

Pisifera, tempurung tipis (0,5-4 mm), terdapat lingkaran serabut disekeliling

tempurung, daging buah sangat tebal (60-96 dari buah), tandan buah lebih banyak,

tetapi ukurannya relatif lebih kecil; 3) Pisifera: ketebalan tempurung sangat tipis,

bahkan hampir tidak ada, daging buah tebal, lebih tebal dari daging buah Dura,

daging biji sangat tipis, tidak dapat diperbanyak tanpa menyilangkan dengan jenis

lain dan dipakai sebagai pohon induk jantan (Gambar 2.1).

Gambar 2.1. Tiga Tipe Kelapa Sawit.

2.5. Pembibitan Kelapa Sawit

Pembibitan merupakan tahap awal kegiatan lapangan yang harus dimulai

paling lambat satu tahun sebelum penanaman dilapangan.Penyediaan bibit kelapa

sawit untuk memenuhi kebutuhan penanaman tidak terlepas dari kegiatan

pengadaan benih, penyemaian dan pembibitan di lapangan. Keberhasilan

pertumbuhan kelapa sawit dilapangan sangat ditentukan oleh kondisi bibit yang

ditanam, bibit yang pertumbuhannya baik dipembibitan akan memberikan

tanaman yang pertumbuhannya baik pula dilapangan.Tujuan utama dari

pembibitan adalah untuk mempersiapkan bibit yang baik dengan kriteria sehat,

kuat dan kokoh. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penentu bagi

pertumbuhan dan hasil dikemudian hari (Fauzi et al, 2008).
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Jenis bibit yang umum ditanam adalahjenis Tenera yaitu persilangan

antara Dura dan Fesifera dari PT. PPKS MARIHAT Sumatera Utara. Tenera

ini mempunyai keistimewaaan yaitu banyak mengandung minyak atau banyak

menghasilkan CPO. Tenera ini mempunyai ciri antara lain yaitu daging

patinya tebal, batok yang tipis sehingga memudahkan pada saat pengolahan di

pabrik kelapa sawit (Pahan, 2010).

Pemeliharaan kondisi bibit di pembibitan sangat menentukan keadaan

tanaman di lapangan baik keragaman maupun produktifitasnya, dan juga

untuk mendukung pertumbuhan bibit dengan baik. Syarat – syarat penetapan

lokasi pembibitan antara lain adalah (Pahan, 2010) :

1. Dekat dengan perkampungan dengan tujuan agar lebih mudah mencari

tenaga kerja yang dibutuhkan.

2. Dekat dengan sumber air dengan tujuan agar lebih mudah saat penyiraman.

3. Areal harus rata/datar dengan tujuan agar tidak tergenang air.

4. Jauh dari sumber hama dan penyakit tanaman.

2.5.1. Seleksi Benih

Seleksi benih penting dilakukan karena akan menentukan hasil panen

dan kualitas kelapa sawit. Untuk mendapatkan tanaman bersifat unggul, benih

yang dipilih sebaiknya berasal dari persilangan varietas unggul. Di Indonesia

lebih banyak digunakan bahan tanaman yang berasal dari persilangan

Duradan Pisifera. Hasil persilangannya dianggap sebagai persilangan terbaik

secara ekonomis, yaitu didasarkan kepada kriteria produksi minyak per hektar,

mutu minyak, pertumbuhan vegetatif, dan daya tahan terhadap penyakit

(Fauzi et al, 2008).

2.5.2. Persiapan Media Tanam

Kantong yang dipakai untuk media tanam berupa plastikPolythenehitam

tahan sinar Ultra Violet (Gauge 500=0,2)dengan model duduk berukuran 10x15

cm.Setiap kantong diisi tanah sampai setinggi sekitar 1 cm dari bibir kantong

(setelah padat akan turun menjadi sekitar 3 cm). Kantong disusun di areal

pembibitan yang telah bersih dengan jarak tanam 90x90x90 cm berbentuk segitiga

sama sisi diukur dari pusat kantong (jarak antar baris 78 cm) (pahan, 2010).



11

Pengisian polibag besar dilakukan setelah pemancangan dan pengayakan

tanah selesai dilakukan. Pengisian kantong langsung dilakukan dilapangan

(insitu). Tanah yang akan diisi ke dalam polibag sebaiknya tanah diayak terlebih

dahulu dengan kawat kasar berdiameter 1-2 cm, kantong-kantong kosong disebar

pada setiap gundukan tanah. Pengisian kantong dilakukan paling sedikit 1-2

minggu sebelum pindah tanam (Pahan, 2010).

2.5.3. Penanaman Benihke Polibag

Sebelum penanaman benih ke polibag benih terlebuh dahulu disemai

dalam media pasir selama 2 minggu untuk mendapatkan persentase

pertumbuhan benih kelapa sawit yang sama. Kemudian benih dipindahkan ke

dalam kantong plastik hitam polibagdengan garis tengah 10 cm dan tinggi 15

cm, sebab lebih praktis dan murah harganya. Tanah media yang mengandung

kotoran di bersihkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan kedalam polibag.

Benih yang telah berkecambah dan berakar ditanam sedalam 2-5 cm ditengah

– tengah polibag. Bibit yang telah dipindahkan selama 2 minggu ditempatkan

di bawah naungan dan sedikit demi sed/ikit intesitas cahaya yang masuk

ditingkatkan. Penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore (Fauzi, 2008).

2.5.4. Perawatan di Pre Nursery

Perawatan pembibitan merupakan faktor utama yang menentukan

keberhasilan program pembibitan. Kecerobohan dalam pemeliharaan

pembibitan dapat menyebabkan kecambah mati (tidak tumbuh). Gangguan

yang terjadi pada pembibitan akan berakibat buruk dengan rentetan yang

panjang. Hal ini terutama terjadi pada saat melakukan seleksi karena akan

timbul kebingungan dalam menentukan faktor penyebab gangguan

pertumbuhan, yaitu faktor genetik atau faktor kesalahan teknis budidaya

(Pahan, 2008).

2.6. Ekstrak Rebung Bambu

Rebung adalah nama umum bagi terubus bambu yang baru tumbuh dan

berasal dari batang bawah. Rebung juga disebut tunas muda dari pohon bambu

yang tumbuh dari akar pohon bambu. Penduduk di lndonesia biasanya
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memanfaatkan rebung untuk makanan. Rebung yang baru keluar berbentuk

lonjong, kokoh, dan terbungkus dalam kelopak daun yang rapat dan bermiang

(duri-duri halus) banyak. (Rachmadi, 2011).

Menurut Krisdianto et al. (2000), tanaman bambu hidup merumpun,

kadang-kadang ditemui berbaris membentuk suatu garis pembatas dari suatu

wilayah desa yangidentik dengan batas desa di Jawa.Penduduk desa sering

menanam bambu disekitar rumahnya untuk berbagai keperluan.Bermacam –

macamjenis bambu bercampur ditanam di pekarangan rumahnya.Pada umumnya,

bambu yang sering ditanam oleh masyarakat di Indonesia adalahbambu tali,

bambu betung, bambu andong dan bambu hitam.

Hasil penelitian Sujarwo et al. (2010)cit.Aji (2013) menyatakan tentang

manfaat bambu ada dua bagian yaitu akar dan batang yang berfungsi sebagai obat.

BPTPcit. Aji (2013) menyatakan rebung bambu selain memiliki kandungan

protein, lemak, karbohidrat juga memiliki unsur hara makro seperti N, P, dan K

yang dibutuhkan oleh tanaman. Rebung bambu mengandung unsur N = 7,56%, P

= 0,86% dan K = 15,58% . Komposisi ekstrak rebung bambu dapat dilihat pada

Tabel 2.

Tabel 2.1.Komposisi rebung mentah per 100 gram.

Komposisi Jumlah

Protein (gram)
Kalori (cal)
Lemak (gram)
Karbohidrat (gram)
Serat (gram)
Air (gram)
Fosfor (mg)
Kalsium (mg)
Besi (mg)
Abu (gram)
Kalium (mg)
Vitamin A (SI)
Thiamin (mg)
Riboflavin (mg)
Niasin (mg)
Vitamin B1 (mg)
Vitamin C (mg)

2,60
27,00
0,30
5,20
1,00

91,00
59,00
13,00
0,50
0,90

533,00
20,00
0,15
0,70
0,60
0,15
4,00

Sumber : Watt dan Merill (1975)cit. Aji 2013
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Dalam penelitian Arifin (1994) menunjukkan ekstrak rebung bambu yang

di aplikasikan pada tanaman anggrek larat dengan perlakuan 0, 100, 200, dan 400

gram rebung per satu liter air memperlihatkan perlakuan dengan ekstrak rebung

bambu 200 g/l lebih baik pertumbuhannya dibandingkan dengan perlakuan 100

dan 400 g/l. Pemberian ekstrak rebung 400 g/l menghambat pertumbuhan anggrek

karena kandungan asam organiknya terlalu tinggi sehingga tidak cocok dengan

pertumbuhannya.

2.7. Media Tanam

2.7.1. Tanah gambut

Lahan gambut adalah salah satu jenis lahan marjinal yang dipilih, terutama

oleh perkebunan besar, karena relatif lebih jarang penduduknya sehingga

kemungkinan konflik tata guna lahan relatif kecil.Perluasan pemanfaatan lahan

gambut meningkat pesat di beberapa propinsi yang memiliki areal gambut luas,

seperti Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Antara tahun 1982

sampai 2007 telah dikonversi seluas 1,83 juta ha atau 57% dari luas total hutan

gambut seluas 3,2 juta ha di Provinsi Riau. Laju konversi lahan gambut cenderung

meningkat dengan cepat, sedangkan untuk lahan non gambut peningkatannya

relatif lebih lambat (Agus et al,2008).

Tanah gambut sebetulnya ditentukan oleh tingkat pelapukan bahan

organik.Berdasarkan tingkat dekomposisi lahan. Tanah gambut dapat dibedakan

menurut bahan organik kasar (fibrik), sedang (hemik), dan halus (saprik):

a. Gambut fibrik adalah gambut yang paling muda tingkat pelapukan bahan

organiknya sekitar 33 % dimana gambut ini memiliki serat yang paling

banyak dengan daya kapasitas menangkap air sangat besar.

b. Gambut hemik adalah tanah gambut yang tingkat pelapukan bahan

organiknya mencapai 33 % - 66 % sehingga kandungan serat pada gambut ini

sangat sedkit.

c. Gambut saprik adalah tanah gambut yang tingkat pelapukan organiknya

mencapai 66 %.
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Gambut merupakan sumber daya alam yang banyak memiliki kegunaan

antara lain untuk budidaya tanaman maupun kehutanan dan akuakultur. Selain itu

juga digunakan untuk bahan bakar, media pembibitan dan ameliorasi tanah dan

untuk menyerap zat pencemaran lingkungan (Noor, 2001).

2.7.2. Tanah Mineral

Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bibit, dibutuhkan

media tanam.Umumnya medium tanam yang biasa digunakan dalam pembibitan

kelapa sawit adalah tanah lapisan atas (top soil) dengan ketebalan 10 – 20 cm dari

permukaan tanah yang dicampur dengan pasir maupun bahan organik, sehingga

diperoleh media yang kesuburannya baik. Saat ini ketersediaan top soil yang

subur dan potensial semakin berkurang akibat dari alih fungsi lahan, sehingga

tanah yang kurang subur atau bahkan tidak subur menjadi alternatif untuk

digunakan sebagai media tanam (Sianturi, 1991)

2.7.3. Hubungan Media Tanam dan Tanaman.

Media tanam dan tanaman saling terikat erat.Masing masing komponen

tanah tersebut berperan penting dalam menunjang fungsi tanah sebagai media

penyimpan nutrisi bagi tanaman.Dewasa ini media tanam yang sering digunakan

dalam pembibitan kelapa sawit adalah tanah mineral.Hal ini disebabkan tanah

mineral tersedia melimpah khususnya disumatera.Selain itu menurut keterangan

hasil pelepasan varietas dari PPKS Marihat menyatakan bahwa varietas tenera

mampu tumbuh dan berkembang dengan baik pada tahan mineral maupun tanah

gambut.

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan sekaligus tanaman

industri yang di budidayakan secara skala besar dan luas, sehingga tidak

memungkinkan di tanam secara 100% organik. Namun pada pembibitan secara

pre nursery masih memungkin kan ditambahkannya zat pengatur tumbuh yang

dapat di peroleh melalui bahan-bahan yang tersedia berlimpah di alam seperti

ekstrak batang pisang dan ekstrak rebung bambu. Saptari et al., (2014) ekstrak

gedebok pisang memberikan pengaruh baik terhadap pertumbuhan padi gogo.

Begitu pula dengan pemberian ekstrak rebung bambu yang mengandung GA3.
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Selain itu untuk memperbaiki sifat fisik tanah gambut dan tanah mineral

sendiri dapat ditambahkan bahan organi, menurut Suherman et al., (2014) bahwa

pembibitan kelpa sawit yang menggunakan lahan marginal seperti gambut dan

mineral masih memungkinkan ditambahkan bahan organik seperti kompos, atau

ZPT.


