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Gagasan Utama:
•
Kentang dapat menghasilkan banyak protein dan berbagai nutrisi lain yang dibutuhkan.
•
Kentang sulit tumbuh di kawasan tropis karena iklimnya yang panas.
•
Tersedia berbagai varietas baru untuk kawasan tropis.
•
Diperlukan metode perbanyakan yang murah dan efisien untuk menghasilkan materi awal yang diperlukan.
•
Berbagai metode perbanyakan baru sedang dalam pengujian.
Ringkasan
Kentang (Solanum tuberosum) mempunyai kandungan makanan bermutu tinggi dan merupakan sumber protein dan energi yang sangat baik
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Gambar	
   1.	
   Diagram 2 teknik perbanyakan mikro/mikropropagasi yang berbeda. 2A: Membuat kentang bibit menggunakan materi kultur
jaringan dan stek yang tumbuh di 2A1: tanah atau 2A2: baki pertumbuhan dengan tujuan untuk perbanyakan massal. 2B: Menciptakan kentang
bibit dengan menggunakan stek yang lebih tua dan lebih besar dari tanaman dewasa yang berasal dari umbi sebagai stok induk untuk stek kecil
yang baru, yang juga mampu memperbanyak kentang secara massal.
berdasarkan produksi per hektar (Frusciante dkk. 2000). Sebagian besar tanaman kentang tumbuh di daerah beriklim dingin. Di kawasan tropis,
kentang mudah menderita berbagai jenis stres terkait iklim yang panas, yang kadang-kadang memicu berbagai penyakit akibat jamur. Varietas
kentang baru yang lebih mampu beradaptasi dengan iklim panas memungkinkan pengembangan produksi kentang di kawasan tropis dan berpotensi
memberikan peluang mata pencaharian bagi para petani skala kecil. Namun, salah satu tantangannya adalah bagaimana kita dapat menyediakan stok
bibit yang cukup untuk memenuhi potensi kebutuhan produksi kentang.
Perbanyakan mikro/mikropropagasi adalah metode yang efisien untuk meremajakan dan memperbanyak tanaman kentang. Metode ini sebagian besar
digunakan untuk memperbanyak kentang bibit yang bebas penyakit. Seringkali, hanya stek dari tanaman remaja yang dapat diakarkan [dipancing
pertumbuhan akarnya]; kemampuan ini menghilang ketika tanaman semakin tua dan mencapai tahap dewasa. Peremajaan diperlukan untuk
memperbanyak bahan tanaman secara efisien. Namun, metode perbanyakan mikro biasanya sangat mahal dan membutuhkan tenaga yang

berpendidikan tinggi. Jika metode untuk meremajakan kentang adalah hal yang terjangkau dan dapat diakses oleh para pekerja LSM, masyarakat, dan
petani, maka dapat dihasilkan adopsi varietas kentang baru yang berlangsung cepat di daerah tropis. Hal ini menambahkan satu alat lagi ke kotak
peralatan yang bisa dipakai untuk mewujudkan ketahanan pangan. Di dalam tulisan ini kami membagikan salah satu metode murah yang telah diuji
dan tampaknya memiliki potensi luar biasa.

Pendahuluan
Kentang tumbuh di seluruh dunia, tetapi kebanyakan di daerah dengan iklim yang lebih dingin daripada daerah tropis. Di daerah tropis, varietas
kentang yang ada seringkali sangat sensitif terhadap suhu tinggi dan kebutuhannya akan air tidak bisa dipenuhi. Varietas yang ada juga lebih sensitif
terhadap penyebab stres lainnya, misalnya penyakit dan hama.
Beberapa varietas kentang uji-coba baru tampak menjanjikan, dan dapat membuat produksi kentang di daerah tropis, khususnya di Kamboja, menjadi
lebih mungkin dilakukan dan lebih berkelanjutan. Profesor Hong dan timnya di Universitas Royal University of Agriculture of Phnom Penh (RUA)
telah mempelajari varietas baru yang diterima melalui kerjasama antar-universitas, terutama dari organisasi-organisasi mitra di Vietnam dan Korea
Selatan, untuk memahami sejauh mana varietas baru ini berpotensi untuk ditanam di kawasan tropis. Dalam artikel ini, kami membagikan berbagai
upaya untuk menyebarkan varietas baru dengan menggunakan metode setek daun tunggal dan teknik peremajaan berbiaya rendah lainnya, yang
nantinya dapat membantu mendukung peluncuran varietas baru tersebut.

Definisi
Keremajaan adalah tahap pertumbuhan tanaman dari sejak perkecambahan sampai ke produksi bunga awal. Ketika tanaman remaja bergerak
memasuki tahap dewasa, ia melalui apa yang disebut "perubahan fase/phase." Pembungaan tidak mungkin terjadi sebelum dilaluinya perubahan fase
ini. Tanaman remaja sering memiliki beberapa karakteristik unik yang tidak muncul pada tanaman dewasa; karakteristik yang secara ekonomis paling
penting mungkin adalah kemampuannya untuk membentuk akar. Tanaman yang sudah dewasa banyak yang telah kehilangan sebagian atau seluruh
kemampuan ini, padahal tanaman yang masih muda sangat mudah
menghasilkan akar dari berbagai jenis stek.
Mikropropagasi/perbanyakan mikro adalah praktik perbanyakan materi
tanaman secara cepat untuk menghasilkan sejumlah besar keturunan, biasanya
menggunakan metode kultur jaringan modern. Perbanyakan mikro sering
dilakukan menggunakan kultur jaringan dan teknik-teknik khusus lainnya yang
memerlukan lingkungan steril, ruang pertumbuhan, media, dan berbagai asupan
berbiaya mahal lainnya.
Peremajaan-kembali adalah kebalikan dari proses pendewasaan dan penuaan.
Proses peremajaan-kembali dapat terjadi secara alami dengan reproduksi benih
secara seksual (ketika bunga tanaman dibuahi dan menghasilkan biji) atau
dengan keterlibatan manusia menggunakan perbanyakan mikro atau stek
batang.
Produksi Kentang paling sering dilakukan dengan menanam umbi kentang
dewasa (batang bawah tanah yang menebal/organ penyimpanan) dari kentang
bibit. Tanaman kentang yang dihasilkan oleh teknik ini akan menjadi klon dari
tanaman induk dan akan membentuk umbi yang secara genetik bersifat identik.
Umbi kentang secara fisiologis dianggap matang, sehingga tanaman hasil
kloning tidak akan melewati tahap remaja. Tanaman yang ditanam dari kentang
bibit, yang akan memintas tahap remaja ini memiliki karakteristik yang tidak
dapat diduga dan tidak begitu berguna untuk produksi kentang komersial.

Gambar	
  2.	
  Sinar matahari tidak langsung dan dua lampu meja
menyediakan cahaya yang diperlukan untuk fase terang selama
16 jam. Foto ini menunjukkan bagaimana sebuah ruang kantor
dapat dimodifikasi agar berfungsi sebagai lingkungan
laboratorium yang disederhanakan dan murah.

Perbanyakan mikro umumnya digunakan untuk meremajakan materi kentang yang sudah dewasa sambil mempertahankan informasi genetik yang
diinginkan. Namun, metode ini berbiaya sangat mahal. Studi yang dijelaskan dalam artikel ini dilakukan untuk menentukan apakah metode rendahbiaya, rendah-asupan untuk mengkloning dan meremajakan varietas kentang dapat digunakan di daerah tropis sebagai cara memperkenalkan materi
genetik dan varietas kentang yang baru.

Bahan dan Metode
Dua varietas kentang dari Vietnam dengan kode nama
(PO7 dan PO3) yang diterima oleh tim Profesor Hong,
diuji produksi dan produktivitasnya di Kamboja. Kami
menguji dua teknik perbanyakan berbiaya rendah dengan
menggunakan beberapa tunas yang ditanam melalui
perbanyakan mikro dengan menggunakan tabung kultur
jaringan, dan beberapa tunas dari umbi (Gambar 1).
Dalam penelitian ini, teknik-teknik tersebut hanya
digunakan
Gambar 3. Tunas kentang perbanyakan mikro,
langsung dari tabung kultur jaringan, dipotong
menjadi stek daun tunggal dan disimpan di tisu
lembab sampai dipindahtanamkan ke media yang
tak mengandung tanah guna merangsang
pengakaran.

Gambar 4. Stek-stek mini yang kebanyakan
ditanam dalam nampan plastik Vefi®
(PK060) tetapi juga bisa dalam kotak makan
siang yang terbuat dari plastik.

pada dua varietas kentang yang diberi kode nama di atas.
Namun teknik yang sama dapat juga digunakan pada
sebagian besar varietas kentang lainnya.

Percobaan ini menggunakan varietas kentang baru dari
Vietnam dan dilakukan di sebuah kantor biasa di Phnom
Penh, Kamboja. Tanaman ditempatkan di dekat jendela
untuk mendapat cahaya alami tidak langsung; dua lampu
meja menjadi penyedia cahaya tambahan dan digunakan untuk menyediakan fase terang selama 16 jam (Gambar 2). Stek kecil ditanam pada suhu
antara 23 dan 36 °C. Pertumbuhan lebih lanjut dan sebagian percobaan pengakaran dari potongan daun tunggal dilakukan di luar ruangan, di bawah

kondisi iklim normal di Kamboja.
Digunakan dua metode yang berbeda untuk memastikan apakah sejumlah kecil stok kentang
baru dapat diperbanyak di tengah kondisi yang kemungkinan besar akan dihadapi tanaman
tersebut di daerah tropis (Gambar 1). Teknik pertama menggunakan stek daun tunggal
yang diambil dari tanaman starter/pemula kultur jaringan (Gambar 1A; Gambar 3). Stek
daun tunggal ini dijaga agar tetap lembab sampai saatnya ditanam di tanah yang diletakkan
di dalam nampan basah (Gambar 1 A2; Gambar 4). Stek-stek ini dibiarkan tumbuh sampai
muncul akar-akar dan tanaman kecil itu menumbuhkan beberapa daun baru. Pada titik itu,
setiap tanaman kecil dapat menghasilkan lebih banyak stek daun tunggal lainnya, dan kita
bisa memulai perbanyakan massal. Alternatif lain, tanaman-tanaman stek daun tunggal ini
secara teoritis dapat ditanam ke lahan dan dibudidayakan untuk produksi (Gambar 2-A1).
Dalam kedua kasus tersebut akan dihasilkan kentang bibit. Umbi yang dihasilkannya
kemudian dapat dipotong dan ditanam untuk produksi kentang lebih lanjut.
Untuk meningkatkan proses pengakaran dan mempercepatnya, kami juga mencoba
menyelipkan tanaman melalui lembaran alumunium foil yang dilubangi dan dibentangkan
di atas secangkir air untuk membantu mengurangi penguapan dan meningkatkan
kelembaban di sekitar akar (Gambar 5). Di dalam air, stek-stek ini akan menghasilkan akar
utama dalam waktu empat hari (Gambar 6). Jika dibiarkan tetap di dalam air untuk waktu
yang lebih lama, stek-stek daun tunggal ini akan bertumbuh menjadi tunas yang lebih
panjang, dan memiliki beberapa daun tambahan serta mengembangkan akar primer dan
sekunder yang cukup banyak (Gambar 7).
Stek yang lebih tua, dan berukuran lebih besar yang berasal dari tunas umbi yang sudah
dewasa juga dapat digunakan untuk meremajakan dan memperbanyak tanaman kentang
(Gambar 1B). Dalam percobaan ini, kita juga mengambil stek dari tanaman yang berasal
dari umbi. Semua dihilangkan kecuali daun-daun bagian atas. Kemudian stek ditempatkan
dalam air dan dibiarkan dalam kondisi yang sama seperti kondisi yang digunakan dalam
teknik di atas (Gambar 8). Tunas-tunas samping berukuran kecil (0,8-1,2 cm) dari stekstek ini menjadi bahan stok untuk mengakarkan tanaman baru yang diremajakan (Gambar
9).
Proses pengakaran dari stek tumbuhan dewasa berjalan sangat lambat, dan kami akhirnya
tidak menanam stek yang berasal dari umbi ini. Sebagai gantinya, tunas samping kecil
yang tumbuh selama tahap pengakaran di air akhirnya kami pindahkan dan diakarkan di
tanah (Gambar 1B). Tunas dengan panjang 1, 2 hingga 1,8 cm (Gambar 9) dengan cepat
membentuk akar utama ketika ditutup dengan gelas plastik kecil untuk membantu menjaga
kelembaban (Gambar 10).

Gambar 5. Pengakaran primer juga dilakukan
di air menggunakan bahan tanaman yang
sama seperti pada Gambar 3. Iklim tropis
membuat lebih sulit bagi kita untuk
mempertahankan kelembaban yang dibutuhkan
selama tahap pengakaran awal. Di sini,
beberapa potongan kecil dimasukkan ke air
melalui lubang-lubang di lembaran aluminium
foil, untuk mengurangi penguapan dan
menjaga kelembaban tetap tinggi.	
  

Gambar 6. Empat hari dalam air telah cukup
untuk pembentukan akar primer, dan stek siap
ditanam di tanah.

	
  

Setelah mapan, tanaman-tanaman kecil dari tiga jenis stek (stek daun tunggal langsung
ditanam ke tanah, stek daun tunggal lebih dulu diakarkan di air kemudian dipindahkan ke
tanah, dan stek tunas samping kecil dari stek yang dewasa dengan pengakaran di air) mulai
berperilaku seperti tunas dari teknik perbanyakan mikro yang pertama, dan dapat
dimanfaatkan untuk perbanyakan massal guna membuat kentang bibit (Gambar 11).

Hasil dan Diskusi

	
  
Gambar 8. Sebagian besar daun
dari tunas kentang dewasa
dipotong untuk mencegah
pengeringan selama tahap
pengakaran di dalam air.
Pemotongan semacam ini
menyediakan tunas samping yang
diremajakan untuk percobaan
perbanyakan/propagasi lebih lanjut
(Gambar 9).

Stek daun tunggal berakar dan tumbuh
secara konsisten seperti pada percobaanpercobaan sebelumnya (Haapala, 2004;
Haapala 2005; Haapala dkk. 2008). Di
Kamboja, pengakaran langsung ternyata
lebih sulit dibandingkan di Finlandia
(tempat percobaan ini dilakukan di masa
lalu) karena kondisi cuaca tropis yang
ekstrim. “Rumah kaca mini” (yaitu cangkir
plastik transparan yang ditelungkupkan di
atas potongan-potongan yang ditanam),
digunakannya lembaran alumunium di atas
air, dan lapisan plastik di atas stek yang
baru di tanam ternyata membuat percobaan
ini menjadi lebih berhasil.

Gambar 7. Ketika dibiarkan tetap di
air, stek akan segera mengembangkan
banyak akar primer dan sekunder,
serta tumbuh lebih tinggi.

Tanaman kecil yang diakarkan di tanah dengan menggunakan metode di atas ternyata sensitif terhadap
penyakit leher akar, mungkin akibat jamur. Tindakan mengairi di bawah baki yang menyimpan tanah
jelas membantu mengatasi masalah ini.

Tunas samping kecil (Gambar 9) dari potongan/stek umbi (Gambar 8) berakar dengan baik di bawah
tudungan gelas plastik kecil. Ketika bertumbuh, mereka mulai berperilaku seperti tunas lainnya yang
berasal dari budidaya mikro. Daun dari tanaman kentang remaja terlihat sangat berbeda dari daun
tanaman dewasa, jadi kami berasumsi bahwa bahan tanaman selama dua tahap pengakaran itu telah diremajakan dan dapat digunakan untuk
perbanyakan massal. Stek yang diambil dari tunas yang sudah dewasa tidak berbeda dari stek daun tunggal yang diakarkan.

	
  
Gambar 9. Potongan dari percobaan
peremajaan mempunyai panjang 1.2
cm sampai 1.8 cm.	
  

Gambar 10. Stek-stek kecil
mengakar dengan mudah di bawah
tudungan gelas plastik.

Gambar 11. Sebuah nampan kecil bisa
menjadi sumber dari ratusan stek daun
tunggal. Ini adalah menghasilkan bahan
awal yang sehat namun berbiaya rendah
untuk produksi kentang.

	
  

Kesimpulan
Perbanyakan melalui stek daun tunggal dapat menjadi metode perbanyakan yang
murah dan efisien untuk varietas kentang baru bagi daerah tropis. Teknik ini
memungkinkan terciptanya banyak tanaman dari populasi awal yang kecil. Proses
peremajaan biasanya dilakukan melalui perbanyakan mikro di lingkungan yang steril,
tetapi kami telah menunjukkan bahwa hal itu ternyata dapat dilakukan di ruang kantor
biasa di daerah tropis dengan menggunakan tunas samping kecil yang diambil dari
potongan tanaman yang berasal dari umbi.
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  Gambar 12. Professor Hong sedang menunjukkan

hasil percobaan kentang yang sukses di Mondulkiri,
Kamboja.
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