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PERIMBANGAN DAN PENGENDALIAN FASE 
PERTUMBUHAN  (VEGETATIF – REPRODUKTIF) 

 
1. Fase Pertumbuhan 

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman terdiri dari dua fase, 

yaitu: fase vegetatif dan fase produktif. 

Fase Vegetatif 
Fase vegetatif dan penggunaan karbohidrat. Fase vegetatif 

terutama terjadi pada perkembangan akar, daun dan batang baru. Fase ini 

berhubungan dengan 3 proses penting; (1) pembelahan sel, (2) 

pemanjangan sel, dan (3) tahap awal dari diferensiasi sel. 

Pembelahan sel terjadi pada pembuatan sel-sel baru. Sel-sel baru 

ini memerlukan karbohidrat dalam jumlah yang besar, karena dinding-

dindingnya terbuat dari selulosa dan protoplasmanya kebanyakan terbuat 

dari gula. Jadi, bila faktor-faktor lain dalam keadaan favorabel, laju 

pembelahan sel tergantug pada persediaan karbohidrat yang cukup. 

Seperti telah dinyatakan di muka, pembelahan sel terjadi dalam jaringan-

jaringan meristematik pada titik-titik tumbuh batang dan ujung-ujung akar, 

dan pada kambium. Karena itu, jaringan-jaringan ini harus dilengkapi 

dengan pangan yang dibentuk, hormon-hormon dan vitamin-vitamin 

dengan tujuan untuk membuat sel-sel baru. 

Pemanjangan sel terjadi pada pembesaran sel-sel baru tersebut. 

Proses ini membutuhkan (1) pemberian air yang banyak, (2) adanya 

hormon tertentu yang memungkinkan dinding-dinding sel merentang, dan 

(3) adanya gula. Daerah pembesaran sel-sel berada tepat di belakang titik 



tumbuh. Kalau sel-sel pada daerah ini membesar, vakuola-vakuola yang 

besar terbentuk. Vakuola ini secara relatif mengisap air dalam jumlah 

besar. Akibat dari absorpsi air ini dan adanya hormon perentang sel, sel-

sel memanjang. Sebagai tambahan dari pertambahan besar sel, dinding-

dindingnya bertambah tebal, karena menumpuknya selulosa tambahan 

yang terbuat dari gula. 

Tahap awal dari diferensiasi sel, atau pembentukan jaringan, terjadi 

pada perkembangan jaringan-jaringan primer. Perkembangannya 

memerlukan karbohidrat, seperti: penebalan dinding dari sel-sel pelindung 

pada epidermis batang dan perkembangan pembuluh-pembuluh kayu baik 

di batang maupun di akar. Jadi kalau suatu tanaman membuat sel-sel 

baru, pemanjangan sel-sel tersebut, dan penebalan jaringan-jaringan, 

sebenarnya mengembangkan batang, daun dan sistem perakarannya. 

Kalau laju pembelahan sel dan perpanjangannya serta pembentukan 

jaringan berjalan cepat, pertumbuhan batang, daun dan akar juga berjalan 

cepat. Sebaliknya, bila laju pembelahan sel lambat, pertumbuhan batang, 

daun dan perakaran dengan sendirinya lambat juga. Karena pembelahan, 

pembesaran dan pembentukan jaringan memerlukan persediaan 

karbohidrat dan karena karbohidrat dipergunakan dalam proses-proses 

ini, perkembangan batang, daun dan akar memerlukan pemakaian 

karbohidrat. Jadi dalam fase vegetatif dari suatu perkembangan, 

karbohidrat dipergunakan dan tanaman menggunakan sebagian besar 

karbohidrat yang dibentuknya. 

 

Fase Reproduktif  
Fase reproduktif dan penumpukan karbohidrat. Fase reproduktif 

terjadi pada pembentukan dan perkembangan kuncup-kuncup bunga, 

bunga, buah, dan biji atau pada pembesaran dan pendewasaan struktur 

penyimpanan makanan, akar-akar dan batang yang berdaging. Fase ini 

berhubungan dengan beberapa proses penting: (1) pembuatan sel-sel 

yang secara relatif sedikit, (2) pendewasaan jaringan-jaringan, (3) 

penebalan serabut-serabut, (4) pembentukan hormon-hormon yang perlu 



untuk perkembangan kuncup bunga (primordial), (5) perkembangan 

kuncup bunga, bunga, buah, dan biji; perkembangan alat-alat 

penyimpanan, dan (6) pembentukan koloid-koloid hidrofilik (bahan yang 

dapat menahan air). Perlu diperhatikan bahwa untuk manifestasi dari fase 

reproduksi ini membutuhkan suplai karbohidrat, dalam kebanyakan hal 

karbohidrat ini berupa pati dan gula. 

Dengan perkataan lain, bila suatu tanaman mengembangkan 

bunga, buah dan biji atau alat penyimpanan, tidaklah seluruh karbohidrat 

dipergunakan untuk perkembangan batang, daun dan perakaran; 

sebagian disisakan untuk perkembangan bunga, buah dan biji atau alat-

alat persediaan. Sebagai contoh, biji padi dan jagung, daging buah apel, 

umbi kentang dan akar ubi jalar, batang tebu, semuanya berisi pati dan 

gula dalam jumlah besar. 

Jadi pada fase reproduktif dari perkembangan tanaman, karbohidrat 

disimpan (ditimbun) dan tanaman tersebut menyimpan sebagian besar 

karbohidrat yang dibentuknya. 

 

2. Perimbangan Fase-fase Pertumbuhan  
(Vegetatif dan Reproduktif) 

 
Fase vegetatif dan reproduktif dari perkembangan tanaman dapat 

diumpamakan dengan suatu timbangan. Tangan satu dari timbangan 

dapat diandaikan fase vegetatif yaitu perkembangan batang, daun dan 

akar-akar pengisap. Tangan satunya dapat diandaikan sebagai fase 

reproduktif yaitu perkembangan bunga, buah dan biji, atau alat-alat 

penyimpanan. Konsep ini menyajikan tiga  kemungkinan: 

(1) Fase vegetatif mugkin dominan terhadap fase reproduktif. 

Timbangan miring ke arah fase vegetatif 

(2) Fase reproduktif mungkin dominan terhadap fase vegetatif. 

Timbangan miring ke arah fase reproduktif 

(3) Tak satu pun fase yang dominan; kedua tangan timbangan secara 

praktis sama tinggi (mendatar). 



Akan tetapi perlu diperhatikan jangan sampai timbul pikiran bahwa fase 

vegetatif berjalan tanpa fase reproduktif ataupun bahwa fase reproduktif 

berjalan tanpa fase vegetatif. Kalau fase vegetatif dari suatu tanaman 

sedang dominan, masih selalu ada sedikit fase reproduktif. Sebaliknya, 

kalau fase reproduktif dominan, masih selalu ada sedikit fase vegetatif. 

Sebagai contoh, pembelahan sel itu penting untuk perkembangan alat-alat 

penyimpanan dan alat-alat pembiakan. Akan tetapi jumlah sel-sel yang 

diperlukan untuk perkembangan yang lengkap dari batang, daun dan 

sistem perakaran dari tanaman tersebut. Jadi, istilah “timbangan” 

dipergunakan untuk menggambarkan tekanan, atau yang dipentingkan 

dan bukannya kepada ada atau tidaknya salah satu pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. 

Kalau fase vegetatif dari perkembangan tanaman sedang dominan 

atas fase reproduktifnya, penggunaan karbohidrat dominan atas 

penumpukannya; lebih banyak karbohidrat yang digunakan daripada yang 

disimpan. Kalau fase reproduktif dominan atas fase vegetatifnya, 

penumpukan karbohidrat dominan atas pemakaiannya; lebih banyak 

karbohidrat yang disimpan daripada yang dipakai. Kalau fase-fase 

vegetatif dan reproduktif seimbang, penggunaan dan penumpukan 

seimbang juga; secara praktis karbohidrat yang dipakai dan disimpan 

sama banyaknya. 

Sebagai contoh, ada tiga buah tanaman tomat – A, B dan C – masing-

masing sudah berumur 150 hari. Pada tanaman A fase vegetatifnya 

dominan terhadap fase reproduktifnya, pada tanaman B, fase reproduktif 

dominan atas fase vegetatifnya, dan pada tanaman C kedua fase 

berlangsung bersamaan besarnya. 

Bagaimana wujud tanaman-tanaman ini?  

Tanaman A, akan sangat vegetatif, ini berarti, banyak terjadi 

perkembangan batang, daun dan akar. Batangnya sukulen (banyak 

mengandung air), daunnya lebar-lebar dengan perkembangan kutikula 

yang sedikit. Pembungaan dan pembuahan tidak akan terjadi ataupun 

tertekan, dinding-dinding sel akan tipis-tipis, dan jaringan-jaringan 



penyokong akan terbentuk dengan buruknya. Dengan kata lain, 

kebanyakan dari karbohidrat akan digunakan untuk perkembangan akar, 

batang dan daun. Akibatnya, sedikit sekali karbohidrat yang tersisa untuk 

perkembangan kuncup bunga, bunga, buah, dan biji. Dalam hal ini, fase 

vegetatif adalah dominan terhadap fase reproduktif dan penggunaan 

karbohidrat lebih banyak daripada penumpukannya. 

Pertumbuhan bagian atas yang berlebihan, bersamaan dengan 

kurangnya pertumbuhan bunga, buah dan biji, biasanya terjadi dalam 

kondisi tanaman dalam masa permulaan tumbuhnya. Tanaman 

mempunyai laju fotosintesis yang cepat. Suhu menyokong pembelahan 

sel yang cepat, dan air serta bahan-bahan esensial berkecukupan. 

Sejumlah besar karbohidrat yang terbentuk, bersenyawa dengan 

persenyawaan-persenyawaan nitrogen untuk membentuk protoplasma 

yang dibentuk pada titik-titik tumbuh dari batang dan akar. Sebagai 

akibatnya  proses-proses vegetatif dominan atas proses reproduktif. 

Tanaman B akan mempunyai pertumbuhan vegetatif yang buruk 

dan kerdil, akan membentuk beberapa buah. Sedikit perkembangan daun 

dan batangnya. Batangnya akan berkayu, ruas-ruasnya pendek, daun-

daunnya agak sempit , sedang dan berkutikula tebal. Bunga dan buah 

akan tampak, dinding-dinding sel akan tebal, jaringan-jaringan pembuluh 

akan dibentuk secara baik, dan jaringan-jaringan penyimpan akan penuh 

dengan pati. Karena batang sangat perlu untuk mendukung bunga dan 

buah dan karena pada tanaman B secara relatif mempunyai batang, dan 

daun yang sedikit, hasil panen akan sangat sedikit. Dalam hal ini, fase 

reproduktif dominan atas fase vegetatifnya, dan penumpukan kabohidrat 

dominan atas pemakaiannya. 

Tanaman-tanaman yang lemah dan kerdil, biasanya akibat dari 

kondisi-kondisi sebagai berikut: tanaman mempunyai laju fotosintesis yang 

rendah atau agak rendah. Suhu atau persediaan air atau suplai unsur-

unsur esensial, atau beberapa faktor tertentu yang lain, tidaklah favorabel 

sekalipun untuk pembelahan sel yang sedang-sedang cepatnya. Sebagai 



akibatnya, karbohidrat menumpuk dan digunakan untuk proses reproduktif 

lebih lanjut daripada untuk keperluan proses vegetatif. 

Tanaman C akan sedang-sedang pertumbuhan vegetatifnya, dan 

akan banyak buahnya. Batangnya sedang sukulennya, ruas sedang 

banyaknya, daun-daun sedang luasnya dengan pembentukan kutikula 

yang normal. Pembungaan dan pembuahan akan berlangsung bersamaan 

dengan pembentukan batang, daun dan akar. Dinding sel akan cukup 

tebalnya, dan pembentukan jaringan-jaringan pembuluh akan normal. 

Dalam hal ini, jumlah karbohidrat yang sedang-sedang digunakan untuk 

perkembangan bunga, buah dan alat-alat cadangan makanan. Karena 

kedua fase vegetatif dan reproduktif tidaklah dominan, penggunaan dan 

penumpukan karbohidrat tidak ada yang dominan dan masing-masing 

fase berlangsung secara bersamaan besarnya. 

Pertumbuhan bagian atas yang sedang, bersama-sama dengan 

perkembangan bunga, buah dan biji, biasanya berlangsung pada kondisi-

kondisi tanaman mempunyai laju fotosintesis yang tinggi. Suhu dan 

keadaan lingkungan yang lainnya menyokong pembelahan sel yang 

sedang-sedang kecepatannya. Sebagai akibat tidak semua karbohidrat 

digunakan untuk perkembangan batang dan daun; sebagian disisakan 

untuk perkembangan  bunga dan buah. Proses-proses vegetatif dan 

reproduktif tidak ada yang dominan, dan tanamannya mempunyai 

pertumbuhan vegetatif yang sedang dan berbuah banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1. Perimbangan Fase Vegetatif – Reproduktif 

 

Perkembangan V - R Keadaan karbohidrat Wujud tanaman 

Proses-proses 

vegetatif lebih besar 

daripada proses 

reproduktif 

Penggunaan lebih 

besar daripada 

penumpukan 

Sangat kekar (vigorous) 

pertumbuhan vegetatif 

hebat. Pembuahan 

tertekan/terlambat. 

Pertumbuhan batang 

dan daun cepat. 

Proses-proses 

reproduktif lebih besar 

daripada proses 

vegetatif 

Penumpukan lebih 

besar daripada 

penggunaan  

Tidak kekar (vigorous) 

kerdil pertumbuhannya. 

Pembungaan dan 

pembuahan cepat. Hasil 

panen rendah. 

Proses-proses 

vegetatif dan 

reproduktif sama besar 

Penggunaan dan 

penumpukan sama 

besar 

Tanaman sedang 

pertumbuhannya. 

Bunga dan buah tidak 

tertekan/terlambat. 

Tanaman produktif. 

 

Jadi pertumbuhan akar, batang dan daun dihubungkan dengan 

penggunaan karbohidrat, dan perkembangan bunga, buah dan biji atau 

sel-sel cadangan dihubungkan dengan penumpukan karbohidrat. Perlu 

diperhatikan: 

(1) Yang berhubungan dengan penggunaan karbohidrat adalah 

sukulensi yang berlebihan, mudah patah (renyah atau getas), berair 

(juicy), beberapa sifat yang sangat diinginkan pada suatu tanaman, 

untuk sayuran dan buah 

(2) Yang berhubungan dengan penumpukan karbohidrat adalah tidak 

“sukulen”, berkayu, dan tahan terhadap kedinginan dan kepanasan 

atau kekeringan, sifat-sifat yang sangat diinginkan pada tanaman 

lain (tanaman-tanaman yang akan dipindahkan). 



3. Perimbangan Fase Reproduktif-Vegetatif dan 
Tipe-tipePertumbuhan 

 
Seperti telah dikemukakan: (1) fase vegetatif mungkin dominan 

atas fase reproduktif, (2) fase reproduktif mungkin dominan atas fase 

vegetatif dan (3) fase-fase vegetatif dan reproduktif tidak satupun yang 

nampak dominan. 

Beberapa tanaman pertanian memerlukan suatu dominansi dari 

proses-proses vegetatifnya sepanjang lingkungan hidupnya, dan yang 

lainnya memerlukan dominansi proses-proses vegetatif selama bagian 

pertama dari lingkaran hidupnya dan seimbang antara proses-proses 

vegetatif dan reproduktif semasa akhir hidupnya. Pada umumnya, semua 

tanaman memerlukan dominansi dari fase-fase vegetatif selama tahap 

semai. Sesudah tahap ini, tanaman-tanaman dapat dibagi ke dalam tiga 

kelompok yang sedikit banyak dapat dibeda-bedakan: 

(1) Tanaman-tanaman berbatang basah yang memerlukan suatu 

dominansi dari fase vegetatif selama tahap pertama hidupnya, dan 

dominansi dari fase reproduktif selama masa akhir hidupnya, 

dimana yang pertama kehilangan dominansinya secara berangsur-

angsur 

(2) Tanaman berbatang basah yang tidak memerlukan dominansi dari 

kedua fase vegetatif maupun reproduktif. Jadi keduanya harus 

seimbang 

(3) Tanaman berkayu yang memerlukan suatu dominansi dari fase 

vegetatif selama bagian pertama dari tiap musim dan dominansi 

fase reproduktif selama bagian terakhir dari musim itu. Contoh dari 

masing-masing kelompok, dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Penggolonan Tanaman menurut Tipe Pertumbuhannya 

 

Golongan Tanaman 

1 padi, jagung, sorgum, kubis, seledri, kentang, bawang, anyelir, 
seruni 

2 kacang hijau, tomat, terong, okra, timun, kapri, cabai rawit, 
bunga violet  

3 Cengkeh, apel, durian, mangga, rambutan, dan lain-lain  

   

 

4. Perimbangan Fase Reproduktif-Vegetatif dan  

Faktor Pembatas 
Karena suatu dominansi dari fase vegetatif mungkin diingini dalam 

suatu tanaman dan suatu dominansi dari fase reproduktif mungkin 

diinginkan untuk tanaman yang lain, timbul pertanyaan-pertanyaan: 

Dapatkah fase-fase vegetatif dan reproduktif diatur oleh keadaan keliling 

atau teknik budaya? Telah diketahui oleh petani-petani dan ahli-ahli 

tanaman bahwa faktor-faktor tertentu dari keadaan keliling dan suatu 

teknik budidaya tertentu memberikan efek yang sangat jelas terhadap 

kedua fase itu. Faktor-faktor keliling yang penting adalah: (1) suplai air, (2) 

suhu, (3) suplai cahaya, dan (4) suplai zat-zat hara penting. Karena faktor-

faktor ini biasanya membatasi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, 

bisa disebut faktor-faktor pembatas dari pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman. 

4.1 .  Suplai Air sebagai Faktor Pembatas 
Dalam pembicaraan suplai air sebagai pembatas, faktor lain 

diasumsikan dalam keadaan favorabel bagi pertumbuhan dan 

perkembangan. Suhu siang dan malam, serta intensitas cahaya dalam 

kisaran optimum, periode cahaya dan gelap cocok untuk tanaman, unsur-

unsur esensialnya juga dalam keadaan favorabel. Dalam uraian suplai air 

sebagai faktor pembatas, pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman ditinjau dari tiga segi: (1) suplai favorable (2) 

suplai kekurangan dan (3) suplai kelebihan. 



Suplai Favorabel. 
Pada umumnya, dengan suplai yang favorabel, laju absorpsi air 

menjamin laju transpirasi. Dalam kondisi begini sel penjaga dan sel-sel 

yang mengelilinginya bersifat turgid dan stomata terbuka. Akibatnya, 

karbondioksida berdifusi secara cepat ke dalam daun dan fotosintesis 

berlangsung dengan laju tinggi. Dengan laju fotosintesis yang tinggi 

selama siang hari dan laju respirasi normal selama siang dan malam, 

banyak karbohidrat tersedia untuk pertumbuhan dan perkembangan; dan 

bila tanaman telah diperlakukan dengan baik, terutama dalam pengertian 

fase vegetatif-reproduktif, hasil yang terpasarkan akan tinggi. Jadi, bila 

lingkungan menyebabkan laju transpirasi yang tinggi oleh intensitas 

cahaya tinggi atau suhu tinggi, atau udara kering atau angin kencang, 

atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut, maka suplai air tersedia dalam 

tanah, daya absorpsi air dari daerah rambut akar dan permukaan absorpsi 

harus sepadan tingginya. Sebaliknya, bila lingkungan menyebabkan laju 

transpirasi yang rendah, suplai air dalam tanah yang relatif rendah, atau 

daya isap air yang rendah dari daerah rambut akar, atau permukaan 

absorpsi yang sempit atau kombinasi dari faktor-faktor ini boleh jadi cukup 

untuk memasok tanaman dengan jumlah air yang cukup. Dengan kata 

lain, bila suplai air merupakan faktor pembatas, laju absorpsi dan laju 

transpirasi harus diperhatikan bersama-sama. Pengaruh suplai yang 

favorabel secara skematik digambarkan garis AB sebagai berikut: 

 

A Laju absorpsi = laju transpirasi B

Sel penjaga turgid 

Stomata terbuka 

Karbondioksida berdifusi ke dalam daun secara cepat 

Laju fotosintesis tinggi 

Laju respirasi normal 

Banyak karbohidrat tersedia bagi pertumbuhan 

 
 



Suplai kekurangan. 
Bila kebetulan terjadi kekurangan air, apa pengaruhnya yang 

segera, berikutnya dan pengaruh ekstrim kekurangan air? Pada 

umumnya, pengaruhnya yang segera ialah pengurangan ukuran sel di 

daerah pemanjangan sel. Jadi, sel-sel yang terbentuk berukuran kecil. Hal 

ini menjelaskan mengapa tanaman yang tumbuh dengan sedikit 

kekurangan air, membentuk batang yang pendek ruasnya dan mengapa 

daun-daunnya, bunga-bunga dan buah-buahnya berukuran kecil. 

Pengaruh berikutnya ialah pengurangan laju fotosintesis. Laju 

absorpsi jauh lebih rendah dari laju transpirasi, sel-sel penjaga kehilangan 

turgornya dan jadi lembek, stomata menutup sebagian atau secara 

sempurna. Akibatnya, laju difusi karbondioksida ke dalam sel-sel pembuat 

karbohidrat rendah, dan laju pembentukan bahan-bahan pangan awal 

juga rendah. Hanya sedikit karbohidrat, pigmen, lemak, protein, dan zat-

zat lain yang dibentuk; pertumbuhan lambat, dan hasil terpasarkan jadi 

rendah. Bila laju transpirasi tinggi dan laju absorpsi air rendah, stomata 

mulai menutup pada siang hari. Pada kondisi ekstrim yaitu laju absorpsi 

sangat rendah dibarengi laju transpirasi tinggi, stomata tertutup pagi hari 

dan akan terus demikian sepanjang hari. Pengaruh suplai kekurangan 

menjelaskan mengapa hasil terpasarkan jadi rendah setelah ada masa 

kering sebentar, buah-buah yang dipanen kecil dan kusam tidak mengkilat. 

 Pengaruh ekstrim berakibat ialah kelayuan. Bila tanaman layu, sel-

sel penjaga stomata betul-betul lembek dan stomata tertutup, dan 

akibatnya fotosintesis terhenti. Oleh karena respirasi berlangsung terus, 

tanaman berkurang bobot keringnya. Bila kelajuan berjalan terus, 

tanaman terus kelaparan, dan akhirnya mati. Pengaruh defisit air dapat 

dibagankan oleh garis AB  berikut: 

A Laju Pengurangan suplai air B

Pengurangan turgor sel penjaga Tidak ada pembuatan 

pangan Pengurangan ukuran stomata 

Pengurangan laju pembentukan bahan pangan Tanaman hidup dari zat 

cadangan saja Pengurangan pertumbuhan dan hasil panen 



Gejala kekurangan air. 
 Pada umumnya gejala awal pada vegetatif adalah berkurangnya 

laju perluasan batang dan cabang-cabang diikuti pembentukan daun-daun 

yang berwarna hijau tua, sehat tapi relatif berukuran kecil. Ini diikuti 

terbentuknya batang-batang atau cabang-cabang yang yang langsing, 

bunga yang kecil dan buah-buah yang kecil, serta berwarna kurang 

menarik. Pada tanaman tertentu (lemon, persik dan tomat) daun-daun 

pada kondisi laju absorpsi yang rendah dan laju respirasi tinggi, betul-

betul menarik air dari buahnya. Hal inilah yang menyebabkan buah lemon 

jadi kecil, dan pada tomat jadi kondisi penyakit busuk ujung buah 

(blossom end rot). 

Bagaimana mengatasi kekurangan air? Tergantung jenis tanamannya; 

misalnya, florist mengurangi intensitas cahaya, dan pengebun yang rajin 

lalu memberi irigasi secara baik, atau memindahkan tanamannya, atau 

memberi mulsa. 

 

Suplai Kelebihan. 
Pada kondisi tertentu untuk tanaman tertentu, kelebihan air dalam 

tanaman memberikan efek buruk. Pada umumnya, efek ini mencakup 

terbentuknya bibit-bibit berkaki panjang (leggy) dan terjadinya keretakan 

tumbuh. Bibit-bibit berkaki panjang biasanya terbentuk pada kondisi 

berikut: bila tanaman rapat berdekatan, bila tanah dibiarkan hangat dan 

lembab, bila suhu udara dalam kisaran suhu optimum dan bila intensitas 

cahaya secara relatif rendah. Tanah yang hangat dan lembab, serta 

sistem perakaran yang baik dapat menjamin absorpsi yang banyak; 

namun penanaman yang terlalu rapat, suhu yang favorabel, intensitas 

cahaya yang kurang dan dikombinasikan angin kencang dapat membuat 

laju transpirasi secara relatif rendah. Jadi absorpsi yang tinggi di suatu 

pihak dan di pihak lain laju transpirasi yang secara relatif rendah, tekanan 

turgor di daerah pemanjangan sel tinggi, dan sel-sel merentang tidak 

wajar. Hal ini sering terjadi di rumah kaca dan bedengan tanam pada awal 

musim semi. 



Keretakan tumbuh (growth cracks) terjadi pada kondisi absorpsi air 

dan transpirasi serupa, misalnya terbelahnya kepala kubis dan pecah 

buah tomat, pecah umbi pada wortel dan ubi jalar. Cuaca lembab 

memberikan suplai air tersedia yang banyak, yang bagi tanaman dengan 

sistem perakaran ekstensif, meningkatkan laju absorpsi yang tinggi. 

Cuaca lembab, juga bersamaan dengan suhu rendah, intensitas cahaya 

rendah, dan kelembaban nisbi yang tinggi, menyebabkan laju transpirasi 

yang rendah. Maka absorpsi air yang tinggi di satu pihak dan transpirasi 

rendah di pihak lain, biasanya berhubungan dengan keretakan tumbuh. 

Pengaruh air berlebihan dalam tanaman dapat dibagankan dengan garis 

BC sebagai berikut: 

 

B Laju absorpsi air lebih tinggi daripada transpirasi C

Pertambahan ukuran sel 

Ruas panjang dan pertumbuhan leggy 

Sel-sel pecah 

Keretakan-tumbuh 

       

Dalam kaitan menghadapi suplai air sebagai faktor pembatas, perlu 

juga diperhatikan sifat sistem perakaran berbagai tanaman sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.  Panjang dan Kedalaman Sistem Perakaran Berbagai Tanaman 

bila Tumbuh pada Tanah Berdrainase Baik 

 

Tidak ekstensif dan 

dangkal 

Ekstensif dan sedang 

kedalamannya 

Ekstensif dan dalam 

Seledri, slada,bawang 

bombai 

Bit, kubis, wortel, 

mentimun, kentang, 

buncis, jagung manis 

Asparagus, kantelup, 

ubijalar,tomat, 

semangka 

 

 



4.2. Suhu sebagai Faktor Pembatas 
 

Pengaruh Suhu yang Favorabel. 
Kisaran suhu optimum atau yang favorable. Kisaran suhu yang 

favorable untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman tertentu 

disebut kisaran suhu optimum. Kisaran suhu optimum dapat didefinisikan 

sebagai kisaran suhu yang memungkinkan berlangsungnya fotosintesis 

maksimum dan respirasi normal sepanjang siklus hidupnya tanaman, 

sehingga diperoleh hasil-hasil terpasarkan tertinggi.  

Tidak semua tanaman mempunyai laju fotosintesis yang tinggi 

bersamaan dengan respirasi normal dalam kisaran suhu yang sama. 

Berdasar hal ini tanaman Hortikultur digolongkan atas: (1) tanaman musim 

sejuk, yaitu yang menghasilkan hasil maksimum dalam kisaran suhu yang 

secara relatif rendah, (2) tanaman musim hangat, yaitu yang 

menghasilkan hasil maksimum dalam kisaran suhu yang relatif tinggi. 

Kisaran suhu malam optimum dan fase pertumbuhan. 

Secara umum tanaman membuat sel-sel baru dan protoplasma 

untuk sel-sel tersebut selama malam hari. Protoplasma terbentuk dari 

berbagai jenis gula, biasanya glukosa, bergabung dengan senyawa 

tertentu yang mengandung nitrogen. Jadi pembentukan sel baru 

sesungguhnya merupakan reaksi biokomiawi,; seperti reaksi-reaksi 

biokimiawi lainnya, dengan faktor-faktor lain favorabel, suhu secara 

langsung berpengaruh atas laju prosesnya. Pengaruh suhu terhadap fase 

vegetatif dan reproduktif dapat digambarkan dengan membagi kisaran 

suhu malam optimum ke dalam 2 bagian: 1) belahan bagian atas dan 2) 

belahan bagian bawah. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.  Klasifikasi Tanaman Hortikultura Berdasar Syarat Suhu 

 

Tanaman buah Tanaman sayuran Bunga dan tanaman 

hias 

A. Tanaman musim sejuk (terbaik 7.5 - 150 C) 

Apel, pir, ceri, 

plum, kiwi, 

stroberi, anggur 

Asparagus,  spinasi, 

selada, kubis, bit, 

wortel, kapri, kentang 

Anyelir, snapdragon, 

violet, geranium, 

petunia,  stevia, dahlia 

B. Tanaman musim panas (terbaik 15 – 250 C) 
Persik, aprikot, 

jeruk, kurma, 

anggur vinivera, 

ara, kesemek 

Tomat, cabai, terong, 

mentimun, kantelup, 

semangka,labu, buncis, 

okra 

Mawar,kastuba, 

kacapiring, lili, amarilis, 

anggrek 

     

Berhubung dalam kisaran suhu optimum, laju pembelahan sel 

sedikit banyak berbanding lurus dengan suhu, maka secara relatif pada 

belahan atas berjalan dengan laju sangat tinggi, dan pada belahan bawah 

laju sedang tingginya. Laju pembelahan sel yang cepat menyebabkan 

perkembangan batang , daun dan akar yang sedang, dan penggunaan 

karbohidrat juga sedang. Jadi dengan faktor-faktor lain dalam keadaan 

favorable dan laju fotosintesis tinggi dengan laju respirasi normal, bila 

suhu dipertahankan pada belahan atas kisaran suhu optimum akan 

menunjang pertumbuhan vegetatif yang kuat, sedang bila dipertahankan 

pada belahan bawah menyebabkan pertumbuhan vegetatif yang cukup 

sedang. 

Karena itu pada suhu bagian atas, kebanyakan karbohidrat yang 

dibentuk tanaman akan digunakan, dan hanya sedikit yang disimpan. 

Sebaliknya, pada suhu di belahan bawah, lebih sedikit karbohidrat yang 

digunakan dan lebih banyak yang disimpan. Pengaruh suhu malam dalam 

kisaran suhu optimum dapat diringkas sebagai berikut: 

 

 



Kisaran suhu malam optimum 
Belahan bawah Belahan atas 

Laju pembelahan sel yang sedang  Laju pembelahan sel cepat 

Pertumbuhan vegetatif sedang Pertumbuhan vegetatif hebat 

Penggunaan karbohidrat sedang 

dengan jumlah yang sedang untuk 

penyimpanan  

Penggunaan karbohidrat sedang 

dengan jumlah kecil untuk 

penyimpanan 

    

Adanya pengaruh suhu yang menyolok terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman Hortikultur menyebabkan penuhnya perhatian 

dan betapa hati-hatinya pengusaha tanaman hortikultur dalam 

mempertahankan suhu malam untuk rumah kaca, digunakan sistem 

kontrol dengan termostat. Dengan cara ini panas diatur: bila suhu 

mendekati batas paling bawah kisaran suhu optimum, katup terbuka dan 

mengalirlah uap air panas dalam pipa-pipa, dan bila suhu mendekati batas 

atas, katup tertutup dan uap tidak mengalir. Di Indonesia, pengaturan 

suhu demikian masih terlalu mahal. Pengaturan hanya dengan pemilihan 

ketinggian tempat atau altitude untuk menanam jenis-jenis tertentu yang 

memiliki syarat suhu malam berbeda. 

 

Pengaruh yang Tidak Favorable 

Bagi keadaan di Indonesia, pengaruh yang tidak favorable dari 

suhu ialah: suhu tanam di atas kisaran malam optimum. Tanaman yang 

terkena suhu malam di atas kisaran suhu optimumnya, khususnya pada 

tahap pertumbuhan akhir, biasanya rendah hasilnya. Hal ini disebabkan, 

pada suhu malam di atas kisaran suhu optimum, laju fotosintesis tetap 

tinggi, namun laju respirasi naik pesat. Akibatnya karbohidrat untuk 

pertumbuhan dan hasil panen menjadi berkurang. Agar tanaman tumbuh 

dan berkembang cepat, laju fotosintesis harus selalu lebih besar dari laju 

respirasi; makin besar selisihnya makin besar hasil panen. 

Semua ini menjelaskan mengapa hasil kentang yang merupakan 

tanaman musim sejuk, jauh lebih tinggi hasilnya bila ditanam di 



Pengalengan, Wonosobo dan Tengger dibanding bila ditanam di Bogor 

dan Ciawi. Demikian pula bunga anyelir menghasilkan bunga yang lebih 

besar dan lebih harum bila ditanam di Cibodas dibanding di 

Megamendung. 

 

4.3. Cahaya Sebagai Faktor Pembatas 
Kisaran Intensitas Cahaya Optimum 
Pengaruhnya dapat digambarkan sebagai berikut: 

A B

Laju fotosintesis 

Laju respirasi normal 

Banyak karbohidrat tersedia 

         
Dalam kondisi begini bila tanaman diperlakukan baik, dalam hal 

fase vegetatif-reproduktifnya, akan menghasilkan hasil terpasarkan tinggi. 

Kisaran intensitas cahaya optimum berbeda-beda untuk tiap tanaman. 

Misalnya paku-pakuan, banyak tanaman hias daun, violces, memerlukan 

intensitas cahaya rendah; anyelir, krisan, dan mawar memerlukan 

intensitas cahaya yang relatif tinggi. 

Menurut pengalaman, tanaman digolongkan atas kelompok berikut: 

(1) Tanaman yang memerlukan intensitas cahaya rendah, yang disebut 

tanaman naungan 

(2) Tanaman yang memerlukan intensitas cahaya sedang, tanaman 

setengah naungan 

(3) Tanaman yang memerlukan intensitas cahaya tinggi, tanaman 

cahaya penuh 

(4) Tanaman yang tumbuh baik pada segala kondisi naungan, 

tanaman cahaya dan naungan. 

 

Intensitas cahaya di bawah kisaran optimum. Pertumbuhan, 

perkembangan dan hasil panen secara relatif kecil pada keadaan 

kekurangan intensitas cahaya. Dengan kekurangan intensitas cahaya, 



jumlah energi yang tersedia untuk penggabungan karbondioksida dan air, 

sangat rendah, akibatnya pembentukan karbohidrat yang digunakan untuk 

pembentukan senyawa lain juga rendah. Secara bagan dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

X A

Penurunan laju fotosintesis dengan laju respirasi normal. 

Penurunan suplai karbohidrat untuk pertumbuhan dan hasil 

panen. 

 

Dengan berkurangnya intensitas cahaya dari A ke X, laju 

fotosintesis menurun. Pada titik X dapat dianggap laju fotosintesis sama 

dengan laju respirasi dan jumlah kabohidrat untuk pertumbuhan mencapai 

nol. Pentingnya pengaruh intensitas cahaya yang kurang ini, 

menerangkan mengapa tanaman ditanam dengan jarak tanam tertentu, 

mengapa pertumbuhan tanaman dalam rumah kaca sewaktu musim 

winter, lambat; mengapa atap rumah kaca perlu dicuci; mengapa tanaman 

yang tumbuh pada naungan tebal, memiliki sistem akar yang dangkal; 

mengapa pemangkasan tanaman pagar lebih baik bagian bawah yang 

lebar, bukan bagian atasnya. 

Intensitas cahaya di atas kisaran optimum. Mengapa hasil panen 

rendah bila kelebihan intensitas cahaya? Ada 3 keterangan diajukan: 

(1) Kandungan klorofil dapat berkurang, dan daun menjadi hijau 

kekuningan. Akibatnya, laju penyerapan cahaya rendah dan 

fotosintesis jadi rendah. Hal ini disebut solarisasi, dan untuk 

beberapa tanaman hias daun yang variegata diinginkan. 

(2) Kelebihan intensitas cahaya dapat meningkatkan suhu daun, lalu 

laju transpirasi naik dan tidak seimbang dengan laju absorpsi air, 

stomata jadi menutup, fotosintesis berkurang. 

(3) Intensitas cahaya mempengaruhi suhu daun. Hal ini mempengaruhi 

enzim tertentu, menonaktifkan enzim yang merubah gula ke pati, 

lalu gula menumpuk. Akibat aksi masa, fotosintesis jadi lambat. 



Tidak baiknya kelebihan intensitas cahaya, membuat orang 

menggunakan naungan pada ‘lath house’, adanya tanaman peteduh, 

perlunya tumpangsari dan lain-lain. 

 

Kualitas Cahaya 
Komposisi cahaya nampak mempengaruhi laju pertumbuhan, dalam 

ukuran berat kering tanaman, fase-fase vegetatif-reproduktifnya. Dari 

percobaan di “Cal Tech”, ternyata bahwa tanaman tomat menghasilkan 

bahan kering lebih tinggi pada cahaya merah atau biru dibanding tanaman 

yang memperoleh cahaya hijau atau cahaya putih. Ini menunjukkan 

bahwa cahaya hijau menghambat pertumbuhan. Dalam kaitan fase 

vegetatif-reproduktif, ada hubungan antara cahaya merah dan cahaya 

merah-jauh. Pada umumnya, cahaya merah meningkatkan 

perkecambahan benih dan pertumbuhan kecambah kebanyakan tanaman 

dan permulaan pembentukan primordia bunga pada tanaman “siang 

panjang-malam pendek”, sedangkan pengaruh cahaya merah-jauh 

sebaliknya; menghambat perkecambahan dan pembungaan pada 

tanaman “siang panjang-malam pendek”. Rupanya ada reaksi 

fotoriversible dalam tanaman, yang pasti berhubungan dengan 

pembentukan hormon auksin yang bertahan dengan fase vegetatif dan 

dengan hormon florigen yang bertalian dengan fase reproduktif. 

Mengenai pengaruh cahaya ultra violet belum ada bukti yang tegas. 

Demikian pula pengaruh inframerah. Berhubung banyak tanaman tumbuh 

memuaskan dalam rumah kaca, padahal kaca menyerap sebagian besar 

cahaya ultra violet dan cahaya inframerah, berarti cahaya tak nampak ini 

tidak penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

 

Panjang Hari – Panjang Malam 
Jumlah Karbohidrat.  Pada umumnya makin lama periode cahaya, 

asal faktor-faktor lain favorable, makin banyak karbohidrat yang dihasilkan 

oleh fotosintesis, dan makin pendek malamnya, lebih sedikit bahan 

pangan yang habis oleh respirasi. Hal ini menerangkan mengapa stroberi 



yang dihasilkan pada musim panas di daerah temperate hasilnya lebih 

besar, lebih manis dan aromanya lebih baik, daripada dihasilkan di daerah 

tropik yang malam dan siangnya relatif sama panjang. 

Saat pembentukan kuncup bunga.  Periode cahaya juga 

menentukan insiasi kuncup bunga. Tanaman yang memerlukan periode 

cahaya panjang dan periode kegelapan pendek, disebut tanaman siang 

panjang-malam pendek; yang memerlukan periode cahaya pendek dan 

periode gelap panjang disebut siang pendek-malam panjang; dan yang 

kuncup bunganya tidak terpengaruh disebut tanaman netral. Pada 

umumnya, dalam waktu 24 jam, kebanyakan tanaman siang panjang-

malam pendek memerlukan 8-10 jam gelap terus-menerus, dan 

kebanyakan tanaman siang pendek-malam panjang memerlukan 10-14 

jam gelap yang terus-menerus untuk pembentukan kuncup bunga. 

Bila tanaman siang pendek- malam panjang ditanam selama hari-hari 

panjang dan malam pendek, akan membentuk karbohidrat yang banyak, 

demikian pula proteinnya. Ini lalu digunakan untuk membuat batang, daun 

dan akar. Karena itu lalu vegetatif, tidak berbunga dan tanpa buah. 

Sebaliknya, tanaman siang panjang-malam pendek diterima selama hari 

pendek dan malam panjang, akan dibentuk sedikit karbohidrat dan 

seterusnya sedikit sekali protein. Jadi karena kekurangan cahaya 

dilakukan dengan memberi kain penutup gelap selama musim summer 

untuk memperoleh hari pendek dan malam panjang atau memberi 

penerangan pada musim winter, untuk memperoleh hari panjang dan 

malam pendek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5. Jenis-jenis Tanaman Hortikultur menurut Syarat Periode 
 Terang dan Gelap 

 
Kelompok Siang Pendek-

Malam Panjang 
Siang Panjang-
Malam Pendek 

Hari Netral 

Buah-buahan Stroberi (musim 
Juni) 

- Stroberi (tanpa 
musim) 

Sayuran Kentang 
Ubi jalar 
Buncis 

Spinasi 
Radish 
Selada 

Tomat 
Cabai 
Okra 

Tanaman hias Krisan 
Kosmos 
Kalanchoe 
Violces 
Kastuba 

Aster 
Gardenia 
Dephinium 

Anyelir 
Violces 

     

 
4.4.  Unsur-unsur Esensial sebagai Faktor Pembatas 
Unsur Esensial dan Bahan Mentah Esensial 

Tanaman hijau merupakan pabrik biokimiawi. Bahan mentah tertentu 

digunakan baik langsung maupun tak langsung, dalam pembuatan bahan 

pangan yang penting, serat, enzim, hormon, dan vitamin. Bahan baku 

tersebut haruslah memenuhi syarat: 

(1) Mengandung satu atau lebih unsur esensial untuk pertumbuhan 

dan perkembangan 

(2) Berada dalam bentuk yang dapat diserap tanaman dan 

digunakannya 

Sebagai contoh, nitrogen merupakan bagian semua protein dan bagian 

molekul klorofil a dan klorofil b. Nitrogen, karena itu merupakan unsur 

esensial. Walau nitrogen berada dalam banyak tipe persenyawaan, 

tanaman hanya menyerap dan menggunakan nitrogen dari dalam tanah 

dalam bentuk ion yang relatif sederhana; ion nitrat dan ion amonium. 

Unsur-unsur esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman ialah: karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, 

kalium, belerang, kalsium, magnesium, mangan,besi, boron, seng, 

tembaga, dan molibdenum. Karena unsur esensial sangat penting, perlu 

diketahui peranannya dalam kehidupan tanaman, bagaimana mengenali 



gejala kekahatan (defisiensi) atau kelebihannya, dan bila dan bagaimana 

memberikannya yang terbaik.  Dalam bab ini sekedar diberikan diagnose 

cepat bila menghadapi kelainan-kelainan dalam tanaman kita. 

Gejala yang khas merupakan kelebihan garam terlarut dalam tanah ialah: 

- Perkecambahan yang terlambat 

- Pertumbuhan kecambah yang tidak wajar 

- Luka di batang pada garis tanah 

- Terkulainya bibit/kecambah 

- Hangusnya tepi daun 

- Akar mati dari ujung ke pangkal 

- Perkecambahan yang jelek 

- Pemucatan wana 

- Penguningan daun. 

Diagnosis ketidakberesan tanaman, kerusakan oleh hama dan 

masalah lingkungan merupakan bagian penting bagi penanam sayuran. 

Langkah pertama ialah untuk menentukan apakah masalah tersebut 

disebabkan oleh organisme hidup (penyakit, serangga, nematoda), iklim 

(suhu, angin, hujan) benih atau varietas dan teknik budidaya yang salah. 

Yang kedua, untuk mengkategorikan masalah yang dihadapi: terbatas 

satu baris, areal sepetak-sepetak,atau seluruh lapangan produksi? 

Dalam bagian berikut dikemukakan pengenalan masalah hara. Penentuan 

masalah bagi sayuran berumur pendek mungkin hanya berguna bagi 

tanaman berikutnya. Namun untuk sayuran yang agak lama, seperti tomat 

dan semangka, bila ketidakberesan diketahui lebih dini, kelebihan atau 

kekurangan dapat diperbaiki pada masa tanam juga. 

 
Gejala Di Daun dan Batang 

• Daun keping biji salah bentuk – Mn rendah 

• Daun keping biji gugur sebelum waktunya – P, Mn rendah; N 

berlebihan 

• Daun keping biji nekrotik – Ca rendah 



• Bibit kuntet, pertumbuhan tidak normal – N, P, Ca dan Mg rendah; 

Amonium berlebihan 

• Daun lebih sempit dari biasanya – Mn rendah (Mg lebih parah); 

kelebihan Cu, Mn 

• Daun klorotik, terutama antara tulang daun; tulang daun tetap hijau; 

Fe rendah 

Tulang daun kecil kuning, tulang daun besar tetap hijau: Mn, 

Zn, Mo rendah 

• Daun klorotik, terutama antara tulang daun, tulang daun kuning: N, 

Mg rendah 

• Daun termuda kuning atau belang-belang – Ca, S, Fe, Mn, B 

rendah 

• Daun tertua kuning atau belang-belang – N, P, K, Mg, Mo rendah 

• Daun termuda ada  bercak-bercak mati – Ca, Mn, B, Cu, Zn rendah 

• Daun tertua ada bercak-baercak mati – P, K, Mg, Mn rendah; 

kelebihan K 

• Daun terdistorsi, menggeliat – S, B, Cu rendah; kelebihan B 

• Mati dari pucuk – Ca, P, Cu rendah 

• Daun layu – B, Cu rendah 

• Tulang daun memucat: N rendah (pink); P rendah (ungu); S rendah 

(kemerah-merahan) 

• Daun belum dewasa jatuh – N, Mn rendah; B kelebihan  

• Daun menggulung ke atas – Mg rendah atau kelebihan 

• Daun menggulung ke bawah – K, Ca rendah 

• Tanaman kuntet – N, P, K, S, Fe, Cu rendah 

• Tanaman tegak kaku – P rendah; K kelebihan 

• Tanaman langsing dan lunak – S rendah, kelebihan N 

• Batang rapuh – Ca, Mg rendah 

• Luka batang luar – kelebihan NH4 

• Jaringan batang internal memucat – Ca rendah 

  


