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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tanaman Mangga

Mangga merupakan tanaman buah tahunan (parennial plants) berupa pohon

berbatang keras yang tergolong kedalam famili Anarcadiaceae. Mangga

diperkirakan berasal dari negara India. Tanaman ini kemudian menyebar ke

wilayah Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Indonesia.Kata mangga sendiri

berasal dari bahasa Tamil, yaitu mangas atau man-kay. Dalam bahasa botani,

mangga disebut Mangifera indica L. yang berarti tanaman mangga berasal dari

India (Rohmaningtyas, 2010). Menurut Safitri (2012), dalam taksonomi tanaman

mangga diklasifikasikan sebagai berikut, Kingdom: Plantae; Diviso:

Spermatophyta; Kelas: Dicotyledoneae; Ordo: Sapindales; Famili: Anacardiaceae;

Genus: Mangifera; Spesies: Mangifera indica L.

Tanaman mangga terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah. Batang

tanaman mangga yang masih muda terbentuk dari kulit yang amat tipis disebut

kulit ari atua epidermis, kemudian kulit ini dirubah menjadi lapisan gabus. Bila

pohon bertambah tua, lapisan ini tidak tumbuh lagi, melainkan pecah-pecah.

Karena dibagian sebelah dalam kulit timbul lapisan gabus baru. Di dalam lapisan

kayu ini terdapat pembuluh kayu yang berfungsi membawa zat makanan dari akar

keatas. Di dalam lapisan kulit terdapat pembuluh lapisan yang membawa zat

makanan dari daun ke tempat lain. Bunga mangga dapat melakukan penyerbukan

sendiri karena tepung sari yang jatuh pada tampuk berasal dari pohon itu sendiri.

Hal ini menyebabkan mangga disebut tanaman berumah satu. Bunga mangga

terdiri dari beberapa bagian dasar bunga, kelopak, daun bunga, benang sari dan

kepala putik. Bunga mangga dalam keadaan normal, adalah bunga majemuk yang

tumbuh dari tunas ujung. Tunas yang asalnya bukan dari tunas ujung tidak

menghasilkan bunga, tetapi menghasilkan ranting daun biasa. Daun mangga

terdiri atas dua bagian yaitu tangkai daun dan badan daun. Badan daun bertulang-

tulang dan berurat-urat antara tulang daun dan urat tertutup daging daun. Daun

mangga diselimuti oleh kulit tipis yang tidak mudah terlihat oleh mata telanjang

yang dinamakan kulit ari, di kulit ari ini terletak mulut daun atau stomata

(Rohmaningtyas, 2010). Panjang daun keseluruhan antara 8,47 – 23,82 cm, lebar

daun antara 3,22 – 6,04 cm luas daun antara 30,20 – 101,10 cm2 (Nilasari et al.,
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2013). Buah mangga dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu kulit, daging dan biji.

Komposisi buah mangga terdiri dari kulit buah dengan bobot berkisar antara 11-

18%, biji 14-22% serta daging buah yang berkisar antara 60-75% dari berat buah.

Komponen utama buah mangga terdiri dari air, karbohidrat (dalam bentuk gula)

dan vitamin. Komponen lain terdiri dari berbagai macam asam, protein, mineral,

zat warna, tannin dan zat-zat volatile (ester) yang memberikan bau harum (khas).

Vitamin C pada buah mangga berkisar antara 13 mg sampai 80 mg/100 g

tergantung varietas (Safitri, 2012).

Menurut Penulis BPP Teknologi (2010), organisme pengganggu tanaman

(OPT) yang penting pada tanaman mangga diantaranya adalah, kepik mangga

(Cryptorrhynoccus gravis), bisul daun(Procontarinia matteiana), wereng

(Idiocerus clypealis, I. Niveosparsus, I. Atkinsoni), tungau (Paratetranychus

yothersi, Hemitarsonemus latus), lalat buah dan ulat bulu. Menurut Baliadiet al.

(2012) pengendalian ulat bulu dibedakan menjadi pengendalian jangka pendek

dan jangka panjang. Pengendalian jangka pendek, khususnya untuk daerah

endemis, dapat dilakukan dengan cara mekanis/fisik, yaitu mengumpulkan dan

memusnahkan ulat. Pengendalian juga dapat dilakukan dengan memasang

pembatas (barrier) plastik yang diolesi lem perekat pada batang tanaman mangga.

Selanjutnya Sunarno (2011) menyatakan lalat buah merupakan hama yang sangat

merusak tanaman dari jenis tanaman hortikultura, khususnya tanaman buah-

buahan dan sayuran dapat dikendalikan dengan membuat perangkap papan yang

berwarna kuning.

2.2. Syarat Tumbuh Bibit Mangga

Tanaman mangga mempunyai daya adaptasi yang tinggi, baik didataran

rendah maupun dataran tinggi, dengan keadaan volume curahhujan sedikit atau

banyak. Tetapi untuk memperoleh produksi manggayang tinggi membutuhkan

temperatur, curah hujan, keadaan awan danangin yang sesuai untuk syarat

pertumbuhan tanaman mangga (Rohmaningtyas, 2010).

Tanah yang baik untuk budidaya mangga adalah gembur mengandung pasir

dan lempung dalam jumlah yang seimbang. Derajat keasaman tanah (pH tanah)

yang cocok adalah 5,5-7,5. Jika pH di bawah 5,5 sebaiknya dikapur dengan

dolomit (BPP Teknologi, 2010).
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Tanaman mangga dapat tumbuh sampai pada ketinggian tempatlebih kurang

1.300 m dari permukaan laut. Jika kita ingin mengusahakantanaman mangga

dengan produksi optimal, sebaiknya mangga ditanampada suatu areal yang

memiliki ketinggian maksimal 500 m di ataspermukaan laut (Rohmaningtyas,

2010).

Temperatur untuk pertumbuhan optimum tanaman mangga 24 – 27. Pada

suhu tersebut memungkinkan pertumbuhan vegetatif  dengan hasil yang baik.

Temperatur yang rendah akan menyebabkan kerusakan bagi tanaman tanaman

mangga muda (BPP Teknologi, 2010).

2.3. Teknik Okulasi

Okulasi adalah pembiakan tanaman dengan cara vegetatif yang melibatkan

penyatuan bagian-bagian tanaman dengan jalan regenerasi, yang berhasil

mencapai penyatuan fisik dan tumbuh menjadi satu tanaman tunggal dimana

batang atas yang digunakan terdiri atas satu mata tunas (Sugianto, 2005). Banyak

cara okulasi yang bisa dilakukan, diantaranya adalah okulasi huruf  T, cara

Forkert, cara okulasi Forkert yang disempurnakan, okulasi Segiempat, okulasi

Jendela, okulasi Haji Ali atau okulasi Stempel. Salah satu cara okulasi yang

mudah diokulasi untuk tanaman mangga adalah okulasi segiempat. Kelebihan

dalam okulasi segiempat ini adalah satu-satunya cara okulasi yang mudah

dilakukan pada tanaman mangga, karena kulit tanaman mangga yang sulit

dikelupas, maka cara yang sangat mudah dilakukan adalah okulasi segiempat.

Cara okulasi segiempat adalah dengan membentuk irisan okulasi segiempat

kemudian kulit batang pokok dibuang, membuat irisan yang berbentuk segiempat

atau bujur sangkar pada batang pokok di tempat yang telah kita tentukan. Panjang

sisi – sisi dari irisan ini adalah 1,2 – 1,5 cm, dengan menggunakan sudip (pisau),

kulit kayu diangkat sampai terlepas.Selanjutnya pembuatan irisan segiempat pada

kulit sekitar mata. Ukuran irisan segiempat ini harus lebih kecil dibanding ukuran

irisan pada batang pokok sehingga bisa masuk pada irisan batang pokok.Kulit

mata ditempelkan pada irisan batang pokok, kemudian diikat dengan tali plastik.

Tata cara okulasi segiempat adalah sebagai berikut:
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1. Batang bawah dengan polibegnya dipegang dan diangkat sedikit ke atas

lalu ditekan miring ke bawah sehingga posisi tanaman dan polibegnya menjadi

miring ke arah luar, agar memudahkan mencari posisi batang yang akan ditempel

dan pengerjaan penempelan, gerakan ini juga mampu menjatuhkan embun/air

yang melekat di daun, agar lebih banyak embun/air yang jatuh, gerakan batang

bawah sekali lagi dengan tangan. Batang bawah dibersihkan dari kotoran/debu

dengan cara mengusap dengan ibu jari dan telunjuk tangan kita pada bagian yang

akan dibuat sobekan untuk okulasi (Prastowo et al.,2006).

2. Penentuan tempat okulasi dapat dilakukan dengan membuat tempat

sayatan/kupasan/sobekan setinggi 3 kali tinggi/panjang silet dari batas akar dan

batang, karena bila okulasi pertama gagal setelah 3 minggu kita bisa mengokulasi

lagi tepat berjarak sepanjang silet dibawah luka okulasi pertama pada sisi yang

berlawanan, kalau okulasi ke-2 masih gagal dalam 3 minggu berikutnya kita dapat

mengulang untuk yang terakhir kali atau yang ke-3 berjarak sepanjang silet pada

sisi yang berlawanan dengan okulasi ke-2 atau sama sisi dengen okulasi ke-1. Jika

cara ini gagal bisa digunakan alternatif dengan teknik sambung pucuk atau

menunggu tanaman tumbuh lebih tinggi, tetapi jangan melakukan okulasi 2 atau 3

sekaligus pada tanaman karena itu akan membuat stress tanaman. Panjang silet

sekitar 4 cm, sehingga jarak tempat okulasi pertama adalah setinggi sekitar 12 cm

di atas batas akar dan batang. Daun yang berada dibawah posisi tempat sayatan di

pangkas, untuk memudahkan penempelan atau tidak menghalangi pandangan.

Penyayatan kulit batang bawah mendatar selebar 3-4 mm dengan 2 atau 3

kupasan, tergantung pada besar kecilnya diameter batang bawah dan

diseimbangkan dengan besar kecilnya entres, kemudian kulit batang bawah ditarik

ke bawah sepanjang lebih kurang 1,5 - 3cm, sehingga menjulur seperti lidah.

Sayatan ini kemudian dipotong ¾ panjangnya atau menyisakan sedikit sayatan

(<1/3 bagian) cukup untuk tempat menahan sayatan atau pola mata entres

(Prastowo et al.,2006).

3. Tahapan kegiatan pembuatan perisai mata okulasi adalah sebagai berikut:

a. Mata yang terbaik untuk calon perisai okulasi adalah mata yang berada di atas

bekas ketiak daun, b. Perisai mata okulasi dibuat dengan mengiris kayu entres

yang bermata baik, dengan ukuran lebar 1 cm dan panjang 5-7 cm, c. Untuk
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bukaan jendela okulasi dari atas maka posisi mata pada kayu entres menghadap

ke atas, d. Untuk bukaan dari bawah, posisi mata pada kayu entres menghadap

ke bawah, e. Penyayatan perisai mata okulasi dilakukan dengan mengikutsertakan

sedikit bagian kayu, f. Lepaskan kulit dari kayu dengan hati-hati dengan cara

menarik bagian kayunya perisai mata harus diusahakan tidak memar, dan bagian

dalam kulitnya tidak terpegang atau terkena kotoran, g. Perisai mata okulasi

yang baik adalah perisai mata yang pada kulit bagian dalam ada titik putih yang

menonjol, h. Apabila kulit bagian dalam berlubang berarti mata-nya tertinggal

pada bagian kayu dan perisai ini tidak boleh ditempelkan pada batang

bawah(Ashari dan wahyuni, 2010)

4. Penempelan perisai mata okulasi dilakukan pada batang bawah segera

setelah jendela okulasi dibuka. Tahapan kegiatannya dijelaskan

berikutini. Pertama, setelah perisai mata okulasi disiapkan, secepatnya jendela

okulasi dibuka dan perisai mata dimasukkan ke dalam jendela. Kedua,jendela

okulasi ditutup dengan cara menekan bagian ujung jendela, bersamaan dengan itu

bagian ujung perisai yang dipegang dipotong dan dibuang. Ketiga,perisai mata

okulasi diusahakan tidak bergerak agar tidak merusak mata. Keempat,jendela

okulasi yang sudah ditutup langsung dibalut(Hartawan, 2013).Prinsipnya semakin

cepat penempelan dari pengambilan entres semakin baik, persen jadinya makin

tinggi (Prastowo et al.,2006).

5. Pengikatan mata entres dalam melakukan okulasi menurut Prastowo, et al.

(2006) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pengikatan dari bawah tempelan melingkar keatas dimulai sekitar 0,5 cm

di bawah sayatan.

b. Tali plastik disusun saling tindih seperti menyusun genting.

c. Pengikatan dengan hati- hati jangan terlalu kencang (mengganggu proses

penyatuan batang bawah dan entres), atau kurang kencang/kendur (air bisa

masuk ke luka tempelan, sehingga menginfeksi tempelan) gunakan

perasaan dalam pengikatan.

d. Pengikatan bagian bawah mata entres menuju bagian atas mata entres, ikat

arah menyilang menuju bawah mata entres.
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e. Pengikatan bagian bawah mata entres, kembali menyilang ke atas mata

entres usahakan sekitar mata entres terikat sempurna sehingga air tidak

masuk ke dalam tempelan.

f. Pengikatan ke arah atas sampai ikatan menutupi 0,5 cm diatas luka sayatan

batang bawah, lalu kunci ikatan dan tarik tali plastik dan potong/rapikan

sisa tali plastik.

6. Menurut Ashari dan Wahyuni (2010) kegiatan pembukaan

danpemeriksaan perisai mata okulasi: a. Setelah okulasi berumur 2-3 minggu,

maka balutan okulasi dapat dibuka untuk diperiksa keberhasilannya. b. Balutan

dibuka dengan cara mengiris plastik okulasi dari bawah ke atas, tepat di samping

jendela okulasi. Selanjutnya jendela okulasi dibuka dengan cara memotong lidah

jendela okulasi. c. Keberhasilan okulasi dapat diketahui dengan cara membuat

cungkilan pada perisai mata okulasi di luar matanya. Apabila cungkilan berwarna

hijau berarti okulasi dinyatakan berhasil, dan bila berwarna coklat berarti tidak

berhasil d. Okulasi yang berhasil ditandai dengan cara mengikatkan bekas

potongan plastik okulasi pada bagian batang. Pencabutan bibit hasil okulasi untuk

dijadikan stum mata tidur dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan

menggunakan cangkul dan alat dongkrak bibit (pulling jack).


