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uji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha atas rahmat
dan karunia-Nya, Tim Peneliti Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang
dan Umbi (Balitkabi), Tim Agronomist PT Lautan Luas Tbk dan Dr. Ir.
Priyono, DIRS (Direktur Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri
Indonesia) telah menyelesaikan buku PEDOMAN BUDIDAYA UBIKAYU DI
INDONESIA. Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim
Peneliti Balitkabi sebagai penulis utama dan seluruh pihak yang berperan dalam
penulisan dan penerbitan buku ini.
Buku ini tersusun atas kerja sama Uralkali Trading Company melalui PT
Lautan Luas Tbk dengan Balitkabi, dan merupakan salah satu bentuk komitmen
dalam pengembangan industri pertanian Indonesia, khususnya ubi kayu. Buku
ini mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan ubi kayu, mulai dari aspek
biologi, budi daya hingga aspek pemanfaatan dan pengembangannya. Buku ini
juga menyajikan berbagai gambar visual yang memudahkan petani ubi kayu untuk
melihat gejala serangan hama dan penyakit utama, serta kekurangan unsur hara.
Kami mengharapkan buku ini bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat,
khususnya petani ubi kayu, agar dapat menjalankan budi daya ubi kayu dengan
baik dan benar sehingga diperoleh hasil yang tinggi dan dengan kualitas yang baik.
Kami mengucapkan terima kasih kepada:
1. Dr. Alexey Shcherbakov, koordinator Uralkali regional Asia, yang telah
menggagas dan memberi masukan isi buku ini.
2. Tim penulis dari Balitkabi dan PT Lautan Luas Tbk yang telah
menyiapkan naskah.
3. Uralkali Trading Company dan PT Lautan Luas Tbk yang telah
membiayai penulisan buku ini.
4. Badan Litbang Pertanian melalui Balitkabi yang telah membiayai
pencetakan dan penerbitan buku ini.
Kami mengucapkan selamat membaca, semoga bermanfaat untuk seluruh
masyarakat khususnya petani Indonesia. Kami ucapkan terima kasih sebesarbesarnya kepada Balitkabi yang telah bekerja sama dengan Uralkali dan PT Lautan
Luas Tbk dalam mengembangkan pertanian Indonesia, khususnya ubi kayu.
Jakarta, November 2016
Soewandhi Soekamto
Direktur Komersial
PT Lautan Luas Tbk.
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