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PEMBENTUKAN VARIETAS UNGGUL BARU SEREALIA
Upaya perakitan varietas unggul serealia saat ini diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik lingkungan, diantaranya jagung spesifik wilayah dengan curah hujan
rendah, jagung untuk konsumsi segar (fresh), sorgum untuk pangan, sorgum manis untuk
bioetanol serta gandum toleran panas dan suhu tinggi.
Selain untuk memenuhi kebutuhan spesifik, perakitan varietas unggul serealia juga
diarahkan untuk meningkatkan ketahanan varietas terhadap cekaman biotis seperti
ketahanan terhadap penyakit bulai, hawar daun dan karat. Pada tanaman sorgum, perbaikan
sifat genetik dilakukan untuk meningkatkan ketahanan terhadap penyakit antraknose dan
hama aphids. Sementara itu, pada tanaman gandum, perbaikan sifat genetik dilakukan untuk
meningkatkan ketahanan terhadap penyakit hawar daun .
Pada tahun 2015, Badan Litbang Pertanian melalui UPT Balai Penelitian Tanaman
Serealia telah merilis tiga VUB jagung yaitu JH 27, JH 234, dan Pulut URI 4 (Tabel 4 ).
Tabel 4. Varietas unggul baru (VUB) yang dilepas tahun 2015.
Varietas

JH 27
JH 234
Pulut URI 4

Jenis

Potensi hasil
(t/ha)

Hibrida
Hibrida
Komposit

12,60
12,60
7,14

Keunggulan

Stay green, tahan bulai dan karat
Stay green, tahan bulai dan karat
Hasil tinggi, rasa gurih

Jagung Hibrida Varietas JH 27
Jagung hibrida varietas JH 27 merupakan hasil persilangan antara galur murni CY7
sebagai tetua betina dengan galur murni MR 14 sebagai tetua jantan (CY7 x MR 14) yang
merupakan galur elit dengan keunggulan potensi hasil tinggi, tahan terhadap penyakit bulai,
karat, dan hawar daun serta beradaptasi luas di dataran rendah sampai tinggi. Jagung hibrida
varietas JH 27 memiliki penampilan tanaman besar dan kokoh, perakaran kuat sehingga
tahan rebah. Bentuk tongkol silindris agak merucut, kedudukan tongkol dipertengahan tinggi
tanaman. Kelobot menutup tongkol dengan baik, tipe biji semi mutiara, baris biji lurus, warna
biji kuning jingga, jumlah baris/tongkol 12-14 baris serta bobot 1000 biji 313 g.
Varietas JH 27 mempunyai kelebihan lain diantaranya umur panen sedang yaitu 98
hari dan stay green, dimana warna batang dan daun masih hijau saat tongkol dipanen,
sehingga brangkasan dapat dijadikan pakan ternak. Jagung JH 27 beradaptasi baik pada
dataran rendah sampai tinggi (5-1.340 m. dpl).
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Gambar 5. Penampilan tanaman jagung hibrida Balitsereal
Jagung Hibrida Varietas JH 234
JH 234 merupakan hasil persilangan antara tetua betina yaitu CY 10 (Galur diekstrak
dari populasi kawin acak EVT 13) dengan tetua jantan MR 14 (populasi Suwan 3). Potensi
hasil jagung ini adalah 12,6 t/ha pada kadar air 15%, dengan rata-rata hasil 10,1 t/ha. Tipe biji
jagung ini adalah semi mutiara (semi flint), dan jumlah baris setiap tongkol adalah 12-14,serta
berat 1000 biji yaitu 316 g.
Jagung JH 234 mempunyai umur panen sedang yaitu 98 hari, dengan posisi tongkol di
pertengahan tinggi tanaman, bentuk tongkol silindris agak mengerucut, tongkol menutup
dengan baik, Jagung ini mempunyai perakaran kuat, sehingga tahan rebah. Jagung JH 234
tahan terhadap penyakit utama yaitu bulai, karat daun, dan hawar daun, serta dapat
beradaptasi secara luas pada dataran rendah sampai tinggi (5-1.000 m. dpl.).

Gambar 6. Penampilan jagung hibrida di lapangan
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Jagung Pulut URI 4
Jagung pulut URI 4 berasal dari rekombinasi C(6,2) galur antara: PUI(S5)C1-1-1-4-3#-4, PUI(S5)C1-1-3-2-6-#, PUI(S5)C1-7-3-4-2-2, PUI(S5)C1-5-3-6-5-#, PUI(S5)C1-12-6-34-3. PUI yaitu pulut introduksi, C1: Status populasi siklus 1, tekstur biji mutiara, cembung.
Jagung ini mempunyai potensi hasil tinggi (7,14 t/ha pada kadar air 15%) dibanding dengan
jagung pulut biasa/lokal yang hanya 2-3 t/ha, dengan rata-rata hasil 6,04 t/ha di musim hujan,
dan 6,20 t/ha di musim kemarau, serta umur panen genjah yaitu sekitar 85-88 hari.

Gambar 7. Penampilan varietas jagung pulut Balitbangtan
Penampilan tanaman pulut URI 4 dilapangan cukup baik serta tanaman yang
seragam, ukuran batang sedang, tahan rebah, dan tinggi tanaman 194 cm dengan posisi
tongkol dipertengahan tinggi tanaman, tongkol tertutup rapat. Selain itu jagung pulut URI 4
mempunyai bentuk biji mutiara (flint), warna biji putih bening, jumlah baris perbiji 12-14, dan
bobot 1000 biji adalah 322,1 g.
Sifat penting lainnya yang dimiliki oleh jagung pulut ini adalah stabil pada kondisi
lingkungan optimal di musim hujan dan kemarau. Jagung ini juga sangat cocok untuk
dijadikan bahan baku pembuatan jagung marning untuk komsumsi camilan, karena
mempunyai kandungan nutrisi yang baik yaitu Amilosa 3,57%, Karbohidrat 74,27%, Lemak
4,12%, dan Protein 9,76%.
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PERBAIKAN POPULASI DAN UJI ADAPTASI GENOTIPE SEREALIA
Perbaikan Genotipe Jagung Fungsional (specialty corn)
Sebanyak 60 galur inbrida jagung QPM (CML161-CML172, MSQK(S4)C2), 40 galur
Provit A generasi S3, serta 60 galur pulut generasi S3, digalurkan satu generasi untuk
mendapatkan inbrida homogeneous. Hasil penggaluran menunjukkan galur QPM dan Provit
A telah menunjukkan keseragaman mendekati 100% diantara galur yang di selfing, Hal ini
mengindikasikan bahwa status galur telah homozygous dan dapat dilanjutkan dengan
pemilihan pasangan heterotik OPV. Hasil yang sama untuk galur Provit A, phenotype inbrida
sudah memperlihatkan homozygous serta warna biji kemerahan menandakan bahwa
pemilihan pasangan heterotik untuk kegiatan perakitan varietas dapat dilakukan.
Kegiatan penggaluran jagung pulut memperlihatkan bahwa secara umum setiap galur
belum memperlihatkan phenotype homozygous, diperkirakan masih dua generasi kawin diri
(selfing) untuk mendapatkan inbrida homozygous. Materi galur pulut yang digunakan dalam
persilangan berasal dari introduksi CIMMYT Thailand (Kasettsart University),

Gambar 8. Penampilan calon varietas pulut Muneng Sintetik
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SORGUM
Pembentukan Varietas Sorgum Manis Untuk Bioetanol dan Pangan
Kegiatan persilangan sorgum dilakukan untuk mendapatkan galur unggul untuk pangan dan
bioetanol. Sebanyak 150 aksesi disilangkan dan dilakukan pengamatan daya gabung setiap
persilangan. Materi yang disilangkan mempunyai daya gabung yang baik khususnya
persilangan aksesi ED dan EB mempunyai kadar nira dan kandungan gula brix 14-18% dan
sesuai untuk bioetanol. Selanjutnya persilangan untuk menghasilkan sorgum yang sesuai
untuk pangan menghasilkan dua hasil persilangan yaitu AB dan EA yang sesuai untuk
pangan, dengan tinggi rata-rata tanaman berkisar 180-232 cm dan warna biji putih.

Gambar 9. (a) hasil persilangan sorgum untuk bioetanol dan (b) hasil persilangan
untuk pangan
Uji Multi Lokasi Calon Varietas Sorgum Tanin Rendah
Uji multilokasi sorgum untuk pangan dilaksanakan pada empat wilayah di Provinsi
NTB, Sulsel (Kab Jeneponto), Jatim (KP. Muneng) dan Jawa Barat (Bogor). Sebanyak 11
materi yg diujikan yaitu 1090A, BULELENG EMPOK, 15105A, 4-183A, 15131B, 15105C,
67388, 15006A, 1115C, 15105D, dan KT247-1-1. Berdasarkan hasil analisis diperoleh
sedikitnya dua galur yaitu galur KT247-1-1 dan 15006A yang menunjukkan potensi yang
cukup baik dengan kisaran hasil biji mencpaai 4 -6 ton. Kedua galur ini juga beradaptasi baik
pada setiap lingkungan pengujian. Galur KT247—1-1 dan 15006A mempunyai warna biji
putih dan sesuai digunakan sebagai bahan pangan. Kedua galur tersebut selanjutnya
dijadikan kandidat untuk pelepasan varietas sorgum pada tahun 2017.

13

Highlight 2015

Gambar 9.Uji multi lokasi calon varietas sorgum kadar tanin rendah.

Analisis Proksimat Galur dan Varietas Sorgum
Sampel uji biji sorgum disosoh dan ditepungkan dengan dua metode (a) metode
langsung yaitu dari sorgum sosoh langsung digiling, diayak dengan ayakan 70 mesh (b)
metode basah yaitu dengan perendaman, ditiriskan, ditepungkan, diayak (ayakan 70 mesh)
selanjutnya dikeringkan, dan dikemas dalam kantong plastik wadah sampel uji. Kandungan
tannin dihitung sebagai GAE (Gallic Acid Equivalent). Hasil analisis komposisi proksimat (air,
abu, protein, lemak, karbohidrat) dan kandungan tanin tepung sorgum disajikan pada Tabel 5.
Produk bahan setengah jadi dalam bentuk tepung sorgum lebih prospektif untuk
bahan diversifikasi aneka ragam produk. Kadar protein tepung sorgum metode langsung
relatif lebih tinggi dibanding dengan metode perendaman. Demikian juga komponen lemak
dalam bahan tepung metode langsung relatif lebih tinggi dibanding metode perendaman.
Rendahnya lemak dalam bahan tepung menguntungkan dalam umur simpan, tetapi dari segi
gizi relatif kurang karena diharapkan dalam bahan tepung mengandung asam lemak
esensial. Kandungan karbohidrat sangat berhubungan dengan kadar air, abu, protein, dan
lemak.
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Tabel 5. Hasil analisis proksimat calon varietas sorgum
Abu
(%)

Protein
(%)

Karbohidrat
(%)

Komposisi
Galur/Varietas

Air
(%)

15006A
Biji
T. langsung
T. perendaman

8,98
10,18

1,76
1,13

9,83
8,42

1,84
1,24

15105D
Biji
T. langsung
T. perendaman

8,99
10,68

1,75
1,06

8,44
7,61

1,61
1,24

79,23
79,40

5,50
3,11
0,51

1090A
Biji
T. langsung
T. perendaman

9,28
10,76

1,59
1,14

9,36
8,05

1,79
1,10

77,46
78,95

5,27
2,98
0,42

Numbu
Biji
T. langsung
T. perendaman

8,83
11,03

1,87
1,11

9,35
8,06

1,58
1,11

78,36
78,69

3,26
1,02
0,30

Suri 3
Biji
T. langsung
T. perendaman

8,83
10,48

1,85
1,06

8,71
7,67

1,80
1,17

78,80
79,61

14,26
7,12
0,99

B. Empok
Biji
T. langsung
T. perendaman

9,35
11,03

1,74
1,13

8,03
7,02

1,63
1,08

79,19
79,74

2,96
1,73
0,21

Lemak
(%)

Tanin (GAE)
(mg/g)

77,61
79,23

5,11
2,18
0,48

GANDUM
Perbanyakan dan Pemurnian Varietas Gandum
Dalam upaya memelihara kemurnian benih sumber varietas gandum yang telah dilepas,
setiap tahunnya dilakukan kegiatan pemurnian varietas. Pada tahun 2015 telah dilakukan
pemurnian enam varietas gandum yaitu Guri 1, Guri 2, Guri 3 Agritan, Guri 4 Agritan, Guri 5
Agritan dan Guri 6 Unand. Total benih inti yang dihasilkan sebanyak 480 kg (Tabel 6).

Tabel 6. Pemurnian varietas gandum yang telah dilepas, 2015
No.

Varietas

Hasil

1.

GURI 1

70

2.

GURI 2

140 Kg

3.

GURI 3 AGRITAN

55

Kg

4

GURI 4 AGRITAN

90

Kg

5

GURI 5 AGRITAN

55

Kg

6

GURI 6 UNAND

70

Kg

Total

Kg

480 Kg
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Selain pemurnian varietas juga dilakukan perbanyakan galur introduksi asal India
yaitu: DWR 2006, UAS 315, UAS 316, UAS 415, DWR 162. Galur hasil Irriadiasi IPB yaitu
MBB-59, MCR-69, MBO-112, MBO-121, MBK-210, MBK-213, MCK-273, MCD-382, MCK392, MBS-406, MCD-496, MCK-581, dengan hasil panen berkisar antara 1,26 – 5,56 kg.
Analisis Molekuler Generasi F4 Hasil Persilangan Convergent Breeding
Materi genetik yang dianalisis secara molekuler meliputi 63 populasi hasil
persilangan convergent breeding. Karakter yang berpengaruh terhadap toleransi suhu tinggi
merupakan karakter quantitatif yang dikendalikan oleh gen lain yang berkontribusi terhadap
hasil produksi tanaman. Dalam penelitian ini, 29 primer SSR spesifik digunakan sebagai
penyandi toleransi suhu tinggi pada 54 aksesi gandum hasil persilangan divergent.
Hasil identifikasi menunjukkan tingkat missing data yang tinggi dan bisa menjadi
marker penciri karakter suhu tinggi pada genotipe yang memiliki pita pada primer tersebut
dengan hasil produksi tinggi. Pada primer Xbarc 137, 11% pita muncul dari seluruh aksesi
yang diuji yaitu pada aksesi 54 (Dewata), 51 (Guri 1), 40 (III-9), 37 (III-6) dan 3 (I-3),
sedangkan primer Gwm 268 hanya 7% pita yang muncul yaitu pada aksesi no 9 (I-9), 7 (I-7)
dan 6 (I-6). Pita yang muncul hanya pada nomor aksesi tersebut perlu mendapat perhatian
khusus. Nomor aksesi tersebut dapat digunakan dalam persilangan untuk tujuan
meningkatkan variabilitas genetik dengan melakukan rekombinasi dan kemungkinan
membawa karakter dengan tingkat toleransi suhu tinggi.

Gambar 10. Profil pita dna primer XGWM 484 (2D-Grain Filling Duration).
Uji Multilokasi Gandum Tropis dan Sub Tropis
Kegiatan uji multilokasi gandum tropis dan sub tropis tahun 2015 dilaksanakan di
tujuh provinsi yaitu NTB, NTT, Jateng, Jatim, Jabar, Sulut dan Sulsel. Uji multilokasi ini
melibatkan sejumlah institusi diantaranya Balitsereal, BB Biogen, BATAN, IPB dan Unkris
Setya Wacana.
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Hasil uji multilokasi menunjukkan dari 15 galur yang diuji adaptasi/multilokasi
dibandingkan dengan 3 varietas pembanding (Dewata, GURI-3 DAN GURI ) diperoleh
beberapa galur yang mempunyai hasil yang cukup tinggi diantaranya galur (UAS-415 2,8
t/ha, WAXWING*2/PBW..2,7 t/ha, QUAIU 2,6 t/ha, S0-3 2,5 t/ha, FUNDACEP 30 2,4 t/ha,
SAAR/2*WAXWING 2,2 t/ha, KIRITATI/4/2/*. 2,2 t/ha, dengan hasil biji berbeda nyata lebih
tinggi dibanding dengan ketiga varietas pembandingnya pada ketinggian 1000 m dpl .
Sementara itu pada pengujian di Malang Jatim galur PRL/2*PASTOR, FILIN/2*PAST..
dan UAS-415 memiliki hasil lebih tinggi dari pembanding dengan kisaran hasil 1,9-2,14 t/ha.
Pada pengujian di wilayah Salatiga terdapat beberapa galur potensial diantaraya galur 6,-4,-3
(hasil 2,5 t/ha), PRL/2* PASTO (2,4 t/ha), 290-4 (2,1 t/ha) dan TRCH*2/3/C80..(2,0 t/ha.

Gambar 11.Penampilan mutan M4 hasil variasi somaklonal pada elevasi > 700 m dpl.
PERAKITAN TEKNOLOGI BUDIDAYA SEREALIA
Pemupukan Spesifik Lokasipada Tanaman Jagung
Untuk memperoleh efisiensi pemupukan yang tinggi dan hasil optimal diperlukan
pemupukan spesifik lokasi. Pemupukan sepesifik lokasi selain meningkatkan efisiensi
pemupukan,produktivitas, dan pendapatan petani, juga dapat mempengaruhi keberlanjutan
sistem produksi, kelestarian lingkungan, dan penghematan sumberdaya energi.Takaran
pupuk yang digunakan petani di Kabupaten Jeneponto untuk jagung varietas hibrida adalah
111 – 284 kg N, 7,5 – 42 kg P2O5, dan 0 – 42 kg K2O per ha, dengan tingkat hasil yang
diperoleh antara 4,7 – 5,8 t/ha. Takaran pupuk N yang diaplikasikan petani berdasarkan
tingkat hasil yang di peroleh saat ini pada semua lokasi tergolong tinggi dan tidak efisien.
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