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PENDAHULUAN
Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (Balitkabi) sebagai
salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian mempunyai tugas melakukan penelitian
tanaman aneka kacang dan umbi. Kegiatannya mencakup penelitian
ekofisiologi, pemuliaan, hama dan penyakit, pengelolaan dan
pemanfaatan plasma nutfah, penelitian komponen teknologi, pascapanen
dan penanganan hasil. Kegiatan non penelitian yang dilakukan antara lain
diseminasi hasil penelitian serta produksi dan distribusi benih sumber
tanaman aneka kacang dan umbi.
Komoditas utama yang menjadi mandat Balitkabi adalah: kedelai, kacang
tanah, kacang hijau, ubikayu, dan ubijalar. Selain itu, Balitkabi juga
memberikan perhatian untuk pengembangan komoditas aneka kacang
potensial, antara lain: kacang tunggak, kacang gude, komak,dan berbagai
jenis koro. Komoditas aneka umbi potensial yang juga menjadi perhatian
antara lain: garut, ganyong, talas, keladi, suweg/porang dan juga
bengkuang. Beberapa komoditas aneka kacang introduksi, misalnya guar
bean, juga mulai diteliti.
Sejak 16 Desember 2014 Balitkabi dikukuhkan sebagai Pusat Unggulan
Iptek (PUI) Aneka Kacang dan Umbi oleh Kementerian Ristek Dikti,
dengan SK Menristek nomor 48/M/Kp/XII/ 2014. Saat ini, bersama dengan
45 PUI lain (termasuk PUI Perguruan Tinggi) Balitkabi bahu-membahu
mengembangkan Iptek di Indonesia melalui riset dan pengembangan di
bidang masing-masing.
Kantor Balitkabi berada di Malang, dengan lima Kebun Percobaan yang
berlokasi di Genteng (Kab. Banyuwangi), Muneng (Kab. Probolinggo),
Kendalpayak dan Jambegede (Kab. Malang), serta Ngale (Kab. Ngawi).

SEJARAH

Sebagai sebuah lembaga penelitian, kiprah Balitkabi berawal dari masa
sebelum kemerdekaan, melalui keberadaan kebun-kebun percobaan (KP)
di beberapa daerah di Jawa Timur. Sesuai dengan perubahan lingkungan
strategis dan perkembangan tuntutan zaman, lembaga ini mengalami
beberapa kali perubahan nama, mandat, dan wilayah kerja.
Tahun 1968, pemerintah mendirikan Lembaga Pusat Penelitian Pertanian
(LP3) di Bogor, dan Kebun-kebun Percobaan yang ada di Jawa Timur
diintegrasikan ke dalam LP3 Perwakilan Jawa Timur. Bersamaan dengan
perubahan LP3 menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman
Pangan (Puslitbangtan) pada tahun 1980, LP3 Perwakilan Jawa Timur
berganti nama menjadi Balai Penelitian Tanaman Pangan (Balittan)
Malang dengan mandat melaksanakan penelitian tanaman pangan (padi
dan palawija), dengan wilayah kerja Jawa Timur dan Indonesia Timur.
Sejak 13 Desember 1994 Balittan Malang mengalami perubahan mandat
komoditas dan wilayah. Komoditas yang ditangani menjadi lebih fokus
hanya pada tanaman aneka kacang dan umbi, namun wilayah kerjanya
diperluas menjadi seluruh Indonesia. Sejak saat itu balai ini menjadi balai
komoditas sekaligus sebagai balai nasional untuk komoditas aneka
kacang dan umbi dengan nama Balai Penelitian Tanaman Kacangkacangan dan Umbi-umbian disingkat Balitkabi.
Pada 11 Maret 2013, melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor
23/Permentan/OT.140/3/2013, Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan
dan Umbi-umbian berganti nama menjadi Balai Penelitian Tanaman Aneka
Kacang dan Umbi dengan singkatan sama yaitu Balitkabi. Komoditas
mandat dan wilayah kerjanya tidak mengalami perubahan.

VISI

“Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi menjadi lembaga
penelitian dan pengembangan tanaman aneka kacang dan Umbi
terkemuka dan terpercaya dalam mewujudkan sistem pertanian bioindustri
berkelanjutan”.

MISI

1. Pengayaan, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya genetik
aneka kacang dan umbi
2. Menghasilkan inovasi teknologi tanaman aneka kacang dan umbi yang
unggul untuk lahan optimal dan suboptimal/potensial, berdaya saing,
dan responsif terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis
mendukung pertanian bioindustri berkelanjutan.
3. Meningkatkan penguasaan dan aplikasi teknologi informasi pada
tanaman aneka kacang dan umbi serta peningkatan scientific
recognition.
4. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi akabi untuk mendukung
bioindustri berkelanjutan (impact recognition) melalui spektrum
diseminasi multi channel (SDMC)
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ORGANISASI

Balitkabi adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian)
Kementerian Pertanian. Secara struktural Balitkabi berada dalam
koordinasi dan bertanggung jawab kepada Pusat Penelitian dan
Pengembangan Tanaman Pangan (Puslitbang TP).
Balitkabi dipimpin oleh Kepala Balai yang membawahkan Kepala Sub
Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Teknik, dan Kepala Seksi Jasa
Penelitian. Selain itu, Balitkabi juga memiliki beberapa lembaga internal,
antara lain: Koordinator Program dan Evaluasi, Koordinator Komoditas,
Koordinator Diseminasi, Kelompok Peneliti, serta beberapa Tim terkait
dengan pembinaan dan pengendalian.
Untuk mendukung percepatan adopsi inovasi teknologi yang dihasilkan,
khususnya varietas unggul, dibentuk Unit Pengelolaan Benih Sumber yang
diberi nama UPBS Agroinovasi Akabi, yakni kelembagaan internal untuk
menangani produksi, distribusi, dan pengelolaan benih aneka kacang dan
umbi.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Balitkabi didukung 203 orang
karyawan; 130 orang di antaranya berkedudukan di kantor pusat (Malang)
dan 73 orang tersebar di lima Kebun percobaan.

Dari segi pendidikan, pegawai yang bergelar doktor sebanyak 21 orang, 31
orang master, 50 orang sarjana, 78 orang diploma, 59 orang SLTA, 18 orang
SLTP dan 17 orang SD. Sebanyak 113 orang bekerja sebagai peneliti dan
teknisi, 6 orang tenaga fungsional non peneliti, dan 84 orang tenaga
administrasi.
Bidang Penelitian didukung oleh 4 orang profesor riset, 20 orang peneliti
utama, 14 orang peneliti madya, 13 orang peneliti muda, 12 orang peneliti
pertama, 6 orang peneliti non-kelas, 5 orang teknisi litkayasa, dan 39 orang
teknisi non kelas. Para peneliti Balitkabi berhimpun dalam Kelompokkelompok Peneliti (Kelti) sesuai disiplin ilmu dan keahliannya, yakni Kelti
Plasma Nutfah dan Pemuliaan, Kelti Ekofisiologi, dan Kelti Hama Penyakit.
Selain itu, di Balitkabi juga terdapt beberapa pejabat fungsional non
peneliti, yakni 2 orang Pustakawan, 1 orang Arsiparis,dan 1 orang Analis
Kepegawaian.

LABORATORIUM

Balitkabi didukung oleh sembilan laboratorium. Kegiatan dan pengelolaan
laboratorium dilakukan dengan menerapkan Good Laboratory Practices
(GLP) dan Quality Management System (QMS) yang dilaksanakan melalui
implementasi sistem ISO/IEC 17025:2005 (GLP) dan ISO 9001: 2008 (QMS).
Tiga dari sembilan laboratorium telah terakreditasi KAN (LP-518-IDN) ,
yaitu Laboratorium Tanah dan Tanaman, Laboratorium Kimia dan
Teknologi Pengolahan Pangan, dan Laboratorium Uji Mutu Benih. Jaminan
mutu dan pengakuan akreditasi/sertifikasi tersebut diperoleh pada 25 Mei
2011, dan resertifikasinya telah diperoleh tahun 2016.
Balitkabi terus berupaya meningkatkan kapasitas dan layanan
laboratoriumnya. Saat ini Balikabi sedang melengkapi laboratoriumnya
dengan berbagai peralatan modern, canggih, dan berkemampuan tinggi
seperti GC-MS (Gas Chromatography Mass Spectrometry), HPLC (High
Performance Liquid Chromatography), PCR (polymerase Chain Reaction),
AAS (Atomic Absorbtion Spectroscopy), Gel Doc Imager, dan Spectrophotometer. Gedung baru untuk Laboratorium Sentral sudah berdiri sejak
2016. Kemampuan pengelola, tenaga peneliti dan laboran senantiasa
ditingkatkan melalui serangkaian pelatihan dan pendidikan.

1. Laboratorium Kimia dan Teknologi Pengolahan Pangan
(Terakreditasi)
Laboratorium Kimia dan Teknologi
Pengolahan Pangan melayani jasa analisis
kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan
kadar protein. Layanan jasa di luar lingkup
akreditasi adalah analisis serat, pH,
viskositas, total asam, gula reduksi, pati,
amilosa, dan HCN. Selain itu, juga
melakukan kegiatan pengolahan calon
varietas dan varietas unggul aneka kacang
dan umbi untuk menjadi berbagai produk
pangan yang sesuai untuk promosi/sosialisasi dalam rangka mempercepat
adopsi oleh petani dan pemanfaatan oleh industri pangan.
2. Laboratorium Tanah dan Tanaman
(Terakreditasi)
Laboratorium Tanah dan Tanaman melayani jasa
analisis baik untuk internal maupun masyarakat
umum. Layanan jasa analisis mencakup: analisis
kadar air tanah, pH H2O dan pH KCl, N Total
Kjehdal, P tersedia (Olsen/Bray), dan P dan Kpotensial (HCl 25%). Selain itu, Laboratorium ini
melayani analisis jaringan tanaman, analisis Aldd/H-dd, analisis pupuk organik, analisis pupuk
anorganik, dan analisis air.
3. Laboratorium Uji Mutu Benih
(Terakreditasi)
Laboratorium Uji Mutu Benih
melayani jasa analisis kadar air,
kemurnian benih, dan daya
berkecambah untuk komoditas
kedelai, kacang tanah, dan kacang
hijau berdasarkan metode ISTA
(International Seed Testing
Association).

4. Laboratorium Plasma Nutfah dan Pemuliaan

6. Laboratorium Mikrobiologi Tanah

Plasma Nutfah merupakan pendukung utama kegiatan pemuliaan aneka
kacang dan umbi. Oleh karena itu, Balitkabi terus memperkaya dan
mendayagunakan koleksi plasma nutfahnya baik berupa biji maupun
pertanaman. Laboratorium Plasma Nutfah dan Pemuliaan memiliki empat
cold storage dan dua ruangan berpendingin
khusus untuk menyimpan koleksi plasma
nutfah maupun materi genetik pemuliaan.
Pada tahun 2016, koleksi sumber daya genetik
(SDG) mencapai 666 aksesi kedelai, 554
(kacang tanah), 1074 (kacang hijau), 325 (ubi
kayu), dan 331 (ubi jalar). Untuk mendukung
penelitian pemuliaan ke arah molekuler, saat
ini, Laboratorium Biologi Molekular sedang
dalam tahap persiapan.

Laboratorium Mikrobiologi tanah banyak melakukan penelitian yang menunjang teknologi budidaya tanaman aneka kacang dan umbi. Kegiatan
penelitian terutama dilakukan pada bakteri-bakteri yang menguntungkan
tanah seperti bakteri pelarut P dan bakteri penambat N, membuat inokulan
bakteri rhizobium dan pelarut P untuk
tanaman aneka kacang. Bakteri menguntungkan tanah yang telah dihasilkan
antara lain: inokulan bakteri penambat N
(rhizobium) dan inokulan bakteri pelarut
P (Pseudomonas sp., Basilus sp.)

5. Laboratorium Bakteriologi
Laboratorium Bakteriologi menunjang kegiatan penelitian organisme
penggangu tanaman yang disebabkan bakteri. Kegiatan di Laboratorium
Bakteriologi di antaranya adalah penelitian bakteri yang menginfeksi
tanaman aneka kacang dan umbi. Selain meneliti bakteri yang menginfeksi
tanaman, Balitkabi juga melakukan penelitian bakteri yang berguna
sebagai agens pengendali hayati, misalnya bakteri Pseudomonas
fluorescens (Pf) yang dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit yang
disebabkan oleh patogen tular tanah dari jenis jamur Rhizoctonia, S. rolfsii,
Fusarium, Aspergillus, dan lain-lain.
7. Laboratorium Mikologi
Laboratorium Mikologi menunjang
kegiatan penelitian penyakit aneka
kacang dan umbi, terutama yang
disebabkan oleh cendawan. Laboratorium
ini memiliki peralatan antara lain
mikroskop stereo, mikroskop binokuler,
laminair air flow, dan lain sebagainya.
Laboratorium Mikologi melaksanakan
penelitian penyakit layu terutama yang
disebabkan oleh Rhizoctonia dan S. rolfsii pada tanaman kedelai, kacang
hijau, dan kacang tanah; penyakit bercak daun (Cercospora) pada tanaman
kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan ubi jalar; penyakit karat pada
kedelai dan kacang tanah; serta penyakit kudis pada ubi jalar.

6. Laboratorium Entomologi
Laboratorium Entomologi mendukung seluruh
kegiatan proteksi tanaman terhadap hama aneka
kacang dan umbi. Kegiatan utama di
laboratorium Entomologi antara lain rearing
hama utama aneka kacang dan umbi, pembuatan
pestisida nabati dan agen hayati. Kegiatan rearing
dilakukan terutama pada hama utama kedelai,
kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, dan ubi
kayu. Pembuatan pestisida nabati dilakukan
dengan bahan dasar daun dan biji mimba, minyak
cengkeh, biji mahoni, daun sirsak, biji dan daun srikaya. Pembuatan agens
hayati seperti Spodoptera litura Polyhidrosis virus (SlNPV) JTM97c
digunakan sebagai agens hayati ulat grayak, dan dapat mematikan ulat
penggulung daun, ulat jengkal dan hama penggerek polong serta agen
hayati cendawan entomopatogen L. lecanii Zimm (Bio-Lec).
9. Laboratorium Mekanisasi Pertanian
Laboratorium Mekanisasi Pertanian Balitkabi (LMP-Balitkabi) merupakan
salah satu laboratorium yang mendukung kegiatan penelitian mekanisasi
pertanian komoditas aneka kacang dan umbi, dalam perspektif
pengembangan Sistem Pertanian Bioindustri berbasis Tanaman Pangan.
LMP-Balitkabi memiliki sarana: (1) Laboratorium Sistem Dinamik (LSD), (2)
Laboratorium Sifaf Fisik dan Panas (LSFP), dan (3) Bengkel Rekayasa
Alsintan Tepat Guna (BRAT). Layanan jasa yang dapat diberikan meliputi:
• pengukuran beberapa sifat fisik dan panas benih kedelai,
• pendekatan sistem dan model simulasi potensi hasil untuk
mendukung proses pelepasan varietas kedelai,
• pembuatan model simulasi swasembada kedelai

KEBUN PERCOBAAN
Lima Kebun Percobaan (KP) Balitkabi tersebar di wilayah Jawa Timur, yaitu
KP Ngale di Ngawi, KP Kendalpayak di Malang, KP Jambegede di Malang,
KP Muneng di Probolinggo, dan KP Genteng di Banyuwangi. Setiap kebun
memiliki karakteristik berbeda-beda baik dari segi ketinggian tempat, tipe
tanah, jenis tanah, tipe iklim, maupun curah hujan. Kesuburan tanah pada
masing masing kebun juga berbeda-beda. Beberapa kebun memiliki
kandungan unsur hara N, P, dan Ca cukup tinggi dibandingkan dengan
kebun lainnya, namun semua kebun memiliki sifat kemasaman tanah yang
hampir sama.
Setiap KP dilengkapi dengan berbagai fasilitas di antaranya stasiun meteorologi, fasilitas irigasi, lantai jemur, gudang penyimpanan dengan pendingin ruangan, fasilitas prosesing benih, lemari pengering (oven), mini
traktor, hand traktor, dan timbangan sesuai kapasitas dan ketelitian yang
diperlukan. Fasilitas tersebut ditujukan untuk menunjang dan memperlancar tugas pokok dan fungsi kebun.
Kebun percobaan memiliki fungsi untuk mendukung atau melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Balitkabi. Beberapa fungsi tersebut adalah sebagai
tempat melaksanakan penelitian, konservasi plasma nutfah, tempat
diseminasi atau pameran teknologi budidaya tanaman, kerjasama
penelitian, produksi benih sumber komoditas tanaman aneka kacang dan
umbi, serta produksi tanaman pangan lain sebagai sumber pendapatan
PNBP.
Kebun percobaan juga menyediakan
jasa produksi benih di antaranya benih kedelai, kacang
tanah, kacang hijau, ubikayu,
dan ubijalar, serta padi kelas
benih sebar untuk petani,
terutama bagi yang
berdomisili di sekitar KP.

Tabel 1. karakteristik lahan dan iklim di masing-masing kebun percobaan
Karakteristik

Nama Kebun Percobaan
Kendalpayak

Jambegede

Muneng

Ngale

Genteng

Lokasi
8.049645

8.175014

7.801721

7.409538

8.379191

112.625592

112.559677

113.159841

111.372698

114.145618

Total luas lahan (ha)

19,9

11,1

18,5

48,12

31

- Luas lahan sawah (ha)

10,5

7,9

10,5

26,3

24,8

- Luas lahan kering (ha)

8,8

0,6

7

11,79

2,0

- Emplasemen (ha)

0,6

2,6

1

1,48

1,55

Elevasi (m dpl.)

445

335

10

50

168

- Lintang Selatan
- Bujur Timur

Tipe iklim (Oldeman)
Curah hujan (mm/tahun)

C2

C3

E1

C3

C2

2191

2300

2000

2500

4300
161

Jumlah hari hujan (hari/tahun)

116

125

119

140

Suhu udara minimal (oC)

17,5

23,5

23,5

24

23

30

32

34

33

30

Suhu udara maksimal (oC)
Kelembaban udara relatif (%)
Jenis tanah
Fraksi liat/clay (%)

90,5

79

77

87,5

82,5

Entisol berat

Asosiasi Alfisol
dan Inceptisol

Alfisol

Vertisol

Entisol ringan

48

38

22

81

21
54

Fraksi debu/silt (%)

33

43

38

16

Fraksi pasir/sand (%)

19

19

42

3

25

Liat

Lempung liat

Lempung

Liat

Lempung
berdebu

Klas tekstur
pH

-

- Lahan sawah

5,8

6,9

6,55

6,8

- Lahan kering

5,8

6,8

6,1

6,55

6,07

C-organik (%)

2,8

1,58

1,2

2,42

2,45

N Total (%)

6,12

12,07

0,12

0,09

0,14

0,13

37

8,41

36,74

32,51

41,71

0,625

0,35

0,54

0,31

0,31

Ca (me/100 g)

21

19,24

41,29

54,37

14,54

Sulfur (me/100g)

80

Mg (me/100 g)

...

9,30

10,77

10,2

7,19

Nisbah (Ca:Mg)

...

2

3,8

5,3

2

Nisbah (Mg:K)

...

28,37

19,94

32,9

23,19

P-Bray 1 (ppm P)
K (me/100 g)

M

1. KP KENDALPAYAK
KP Kendalpayak terletak di Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji,
Kabupaten Malang atau di sebelah selatan kantor Balitkabi. Kebun percobaan ini berada pada ketinggian
445 m dpl dan yang paling tinggi di
antara kebun percobaan milik
Balitkabi. Suhu yang cukup rendah
dan kelembaban yang tinggi
menjadikan kebun percobaan ini
menjadi tempat yang baik untuk
kegiatan penelitian terutama yang
membutuhkan kondisi tersebut.
Lebih dari 50% total luas kebun terdiri
atas lahan sawah sedangkan lahan
kering dan emplasemen berturutturut 44% dan 3%. Kontur tanah yang
rata serta air irigasi yang cukup
tersedia hampir sepanjang tahun menjadikan kebun ini dapat ditanami tiga
kali per tahun baik padi terus menerus maupun padi dan tanaman palawija
khususnya aneka kacang dan umbi. Sebagai kebun yang paling dekat
dengan kantor Balitkabi, kebun ini lebih banyak dimanfaatkan untuk
kegiatan pameran teknologi (visitor plot) terutama varietas unggul aneka
kacang dan umbi. Visitor plot disediakan untuk para pengunjung baik
pelajar, petani, pengusaha, atau pejabat pemerintah dari berbagai daerah
di Indonesia. Beberapa penelitian yang perlu mendapat pengawasan
penuh oleh peneliti seperti pengujian galur F1, F2, konservasi dan
rejuvinasi sumber daya genetik, serta penelitian cekaman kekeringan atau
naungan pada lingkungan terkendali (rain shelter), serta produksi benih inti
(NS), benih dasar (BS), benih pokok (FS)
juga dilaksanakan di KP ini.
2. KP JAMBEGEDE
KP Jambegede terletak di Desa Kemiri,
Kecamatan Kepanjen, Kabupaten
Malang. Kebun ini berada di 19 km arah
selatan Balitkabi pada ketinggian 335 m
dpl (merupakan kebun tertinggi kedua
setelah KP Kendalpayak). Total luas

lahan KP Jambegede paling kecil dibandingkan dengan empat kebun
percobaan lainnya. Meskipun luas lahan sawah mencapai 7,9 ha dan lahan
kering 0,6 ha, kondisi lahan yang miring dan berbentuk terasiring serta air
irigasi yang tidak tersedia sepanjang tahun menyebabkan lahan sawah
mudah kering atau diberakan. Kondisi ini tentu menjadi keuntungan bagi
penelitian yang menghendaki tanah lembab, bera atau kering. Oleh karena
itu kebun ini lebih banyak digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian.
Selain itu, KP ini juga merupakan endemis penyakit tular tanah sehingga
banyak penelitian dengan tujuan untuk menguji ketahanan terhadap
penyakit tular tanah dilakukan di KP ini.
3. KP MUNENG
KP Muneng terletak di Desa
Muneng Kidul, Kecamatan
Sumberasih, Kabupaten
Probolinggo. Kebun ini berjarak
sekitar 90 km arah timur laut
kantor Balitkabi. Meskipun
memiliki luas hampir setara
dengan KP Kendalpayak, kebun
percobaan ini memiliki karakteristik lahan yang sangat
berbeda. Ketinggian tempat
kebun ini paling rendah
dibandingkan dengan empat
kebun lainnya. Kondisi lahan
merupakan lahan kering iklim kering yang memiliki curah hujan dan
kelembaban paling rendah serta temperatur paling tinggi dibandingkan
empat kebun lainnya. Jenis tanah cukup remah sehingga pada saat olah
tanah lebih mudah untuk diratakan atau dihaluskan. Pada musim hujan,
sistem irigasi memanfaatkan air hujan dan irigasi, tetapi pada musim
kemarau menggunakan irigasi sumur pompa yang sengaja dibangun
Balitkabi untuk memenuhi kebutuhan air. Karena tanahnya yang kering,
KP ini paling banyak digunakan untuk penelitian yang membutuhkan
kondisi tanah kering baik oleh Balitkabi maupun penelitian Balai Penelitian
lain lingkup Kementan seperti Balitsereal Sulawesi Selatan. Karakteristik
lain dari kebun ini adalah lahan endemik hama ulat grayak dan kutu kebul.
Percobaan lapang yang bertujuan menguji ketahanan varietas terhadap
hama tersebut sering dilaksanakan di kebun ini.

4. KP NGALE
KP Ngale terletak di Desa Ngale,
Kecamatan Paron, Kabupaten
Ngawi, Jawa Timur atau sekitar 3
km arah selatan dari jalur lalu lintas
Surabaya-Jogjakarta. Kebun ini
terletak di wilayah paling barat
provinsi Jawa Timur atau berjarak
sekitar 200 km dari Balitkabi.
Hamparan lahan KP Ngale sangat rata dan lahannya paling luas di antara
semua kebun Balitkabi baik lahan kering maupun lahan sawahnya.
Tanahnya berwarna hitam dan bersifat berat karena mengandung unsur
liat cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan lahan mudah diolah hanya
ketika basah dan ketika musim kemarau tanah biasanya retak-retak atau
pecah. Pada kondisi ini, pemanfaatan lahan biasanya hanya menggunakan
sistem tanpa olah tanah. Kandungan unsur hara kalsium pada kebun ini
juga paling tinggi dibandingkan empat kebun lainnya. KP Ngale lebih
banyak dimanfaatkan untuk produksi benih aneka kacang guna memenuhi
kebutuhan unit produksi benih sumber milik Balitkabi. Selain itu, KP ini
juga menghasilkan benih sebar padi yang dimanfaatkan oleh para petani di
sekitar Kabupaten Ngawi. Penelitian yang dilaksanakan di KP ini biasanya
yang berhubungan dengan kondisi lahan sawah.
5. KP GENTENG
KP Genteng terletak di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten
Banyuwangi. Kebun percobaan ini terletak di kabupaten paling timur
Provinsi Jawa Timur yang berjarak sekitar 250 km arah Timur dari Balitkabi.
Luas lahan sawah KP Genteng hampir 80%
dari total luas lahan yang ada, sedangkan
lahan kering dan emplasemen masing masing
sekitar 10%. Sistem pengairan menggunakan
air irigasi. Curah hujan dan kandungan unsur
hara P pada kebun ini paling tinggi (4300
mm/tahun dan 41,71 ppm) dibandingkan
empat kebun lainnya.
KP Genteng lebih banyak berfungsi sebagai
tempat produksi benih aneka kacang untuk
kebutuhan produksi benih UPBS. Beberapa
penelitian ubikayu dan ubijalar juga dilakukan
di kebun ini. Pada musim hujan, lahan dimanfaatkan untuk produksi benih
sebar padi untuk memenuhi permintaan petani sekitar kebun.

INFORMASI DAN DISEMINASI
Teknologi dan inovasi berupa varietas unggul, teknologi, dan produk serta
informasi hasil penelitian disebarluaskan melalui publikasi tercetak,
seminar hasil penelitian, pameran, temu
lapang (field day), dan sosialisasi. Diseminasi
juga ditempuh dengan peragaan teknologi
lapangan berupa gelar teknologi,
demonstrasi plot, dan petak kunjungan
(visitor plot). Layanan kunjungan informasi,
pelatihan, serta pengiriman nara sumber juga
dilakukan untuk mendiseminasikan teknologi
kepada pengguna dengan lebih intensif.
Dengan diseminasi yang memanfaatkan
banyak saluran (Sistem Diseminasi Multi
Channel) tersebut, diharapkan adopsi inovasi
teknologi hasil penelitian oleh pengguna
dapat dipercepat.

UPBS AGROINOVASI AKABI
Unit Pengelolaan Benih Sumber:

UPBS (Unit Pengelola Benih Sumber) Agro Inovasi Akabi berdiri sejak
tahun 2005. UPBS Agro Inovasi Akabi merupakan lembaga internal
Balitkabi yang berdasarkan SK Kepala Badan Litbang Pertanian No.
OT.210.69.2003 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Benih Sumber
Tanaman bertugas untuk memproduksi benih sumber aneka kacang dan
umbi untuk kelas benih penjenis (BS) dan benih dasar (FS). UPBS dibentuk
untuk mendukung fungsi Balitkabi sebagai lembaga penelitian karena
ketersediaan benih sumber mempunyai peran penting dalam pengembangan inovasi teknologi hasil penelitian.
Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang mengacu pada ISO 9001:2008
diterapkan untuk menjamin mutu benih yang dihasilkan oleh UPBS. Pada
tanggal 28 Juni 2010 UPBS Balitkabi mendapatkan sertifikat SMM ISO
9001:2008 (berlaku selama tiga tahun) dari Lembaga Sertifikasi Sistem
Mutu (LSSM) Benih dan Bibit, PT Agri Mandiri Lestari, dengan ruang
lingkup produksi benih penjenis (BS) kedelai, kacang tanah, kacang hijau,
dan ubi-kayu. Dengan didapatkannya sertifikat tersebut maka UPBS Agro
Inovasi Akabi berhak melakukan sertifikasi mandiri terhadap benih yang
diproduksi sesuai ruang lingkupnya yaitu benih penjenis (BS).

Pada tanggal 28 Juni 2013, UPBS Agro Inovasi Akabi mendapatkan
resertifikasi dan menambah ruang lingkup untuk benih dasar (FS) kedelai,
kacang tanah, dan kacang hijau.
Sehingga sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 UPBS Agro Inovasi
Akabi berhak melakukan sertifikasi mandiri terhadap benih penjenis dan
benih dasar yang menjadi ruang lingkup. Pada tahun 2014 UPBS Agro
Inovasi Akabi kembali menambah ruang lingkup untuk produksi benih
sumber ubijalar kelas BS, sehingga UPBS Agro Inovasi Akabi berhak
memproduksi BS kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubikayu, dan
ubijalar, serta FS kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau.

