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Pertumbuhan:
o pertambahan ukuran yang tidak dapat balik
o pertambahan protoplasma (jumlah dan isi sel): akibat

pertambahan ukuran dan jumlah sel
o dicerminkan penambahan bobot kering

Perkembangan:
o adanya diferensiasi (perubahan morfologis dan fungsi), 

suatu perubahan dalam tingkat lebih tinggi/kompleks
(benih kecambah tanaman muda tanaman dewasa)

Pertumbuhan dan perkembangan didukung oleh :
1 pembelahan sel
1 pembesaran atau pemanjangan sel
1 pematangan sel

Pertumbuhan dan Perkembangan



PERKEMBANGAN TANAMAN

• Menyangkut:
– Diferensiasi, yang ditunjukkan oleh perubahan

yang lebih tinggi (meristem menjadi kotiledon, 
bakal daun dll)

– spesialisasi secara anatomik dan fisiologik

• Diferensiasi ditentukan oleh peran gen tertentu
dalam sel termasuk keterlibatan fito-hormon.

Fase Pertumbuhan
• Vegetatif: 

– Pertumbuhan batang, daun dan akar

• Reproduktif:

– Perkembangan bunga, buah, biji
– Perkembangan batang berdaging dan

akar berdaging (struktur penyimpan
makanan)



FASE-FASE PERTUMBUHAN DAN 
KARBOHIDRAT

• Fase vegetatif dan Fase reproduktif adalah
peristiwa yang tidak terputus dan bisa
overlapping

• Pada fase vegetatif karbohidrat digunakan
untuk pertumbuhan

• Pada fase reproduktif karbohidrat disimpan
(ditimbun) dan tanaman tsb menyimpan
sebagian besar karbohidrat yang dibentuknya

Fase Vegetatif
• Pembelahan Sel: 

– Pembuatan sel-sel baru, di jaringan meristematik
(titik tumbuh batang dan akar, kambium)

– Perlu karbohidrat dalam jumlah banyak
• Pemanjangan Sel: 

– Suplai air yang banyak
– Hormon
– Gula, membentuk dinding sel

• Tahap awal diferensiasi sel:
– Pembentukan jaringan primer
– Penebalan dinding sel
– Perlu karbohidrat



Perkembangan daun, batang dan
akar perlu pemakaian

karbohidrat

• Tanaman membuat sel sel baru, 
pemanjangan sel dan penebalan
jaringan --- mengembangkan daun, 
batang dan sistem perakaran

• Laju pembelahan dan pembentukan
jaringan cepat -- pertumbuhan cepat

Fase Reproduktif
• Tahap akhir pematangan sel dan

diferensiasi:
– Akumulasi gula
– Pembentukan hormon untuk inisiasi bunga
– Inisiasi/Pembentukan tunas bunga
– Perkembangan serat dan lignin
– Penyimpanan karbohidrat cadangan
– Akumulasi zat penahan air
– Perkembangan dan pematangan struktur vegetatif

berdaging
– Perkembangan dan pematangan bunga, buah dan biji



PERIMBANGAN FASE - FASE 
VEGETATIF - REPRODUKTIF

VEGETATIF REPRODUKTIF

Fase vegetatif
dominan

Fase reproduktiff
dominan

Tak ada Fase
dominan

(1)

(2)

(3)

Vegetatif dominan:

• Pertumbuhan batang dan daun
• Batang jadi sukulen dan daun besar
• Kutikula (lapisan lilin) sedikit
• Pembungaan dan pembuahan tidak

terjadi atau tertekan
• Dinding sel tipis
• Jaringan penguat kurang berkembang



Penggunaan karbohidrat lebih
banyak dari penumpukannya

• Karbohidrat banyak digunakan untuk
perkembangan akar, batang dan daun -
- sedikit sekali karbohidrat untuk
perkembangan tunas bunga, bunga, 
buah dan biji

Vegetatif dominan:

• Pada tahap awal pertumbuhan
• Laju fotosintesis cepat
• Suhu mendukung laju pembelahan sel yg

cepat
• Air dan hara tersedia melimpah



Reproduktif Dominan
• Tanaman kerdil dan kecil
• Perkembangan batang dan daun kecil
• Batang berkayu dan ruas memendek
• Daun kecil dan kutikula banyak
• Bunga dan buah terbentuk, tapi tidak

optimum
• Dinding sel tebal

• Jaringan penyimpan terisi pati
• Hasil rendah

Reproduktif Dominan
• Fotosintesis tinggi atau cukup rendah
• Suhu, suplai air, hara tidak mencukupi

untuk laju pembelahan sel yang sedang
saja



Vegetatif-Reproduktif
Seimbang

• Vegetatifnya sedang dan buah cukup
banyak

• Batang cukup sukulen, ruas cukup
panjang, dan daun cukup besar dengan
kutikula yang banyak

• Pembungaan dan pembuahan simultan
dengan pertumbuhan vegetatif

• Dinding sel cukup tebal

Vegetatif-Reproduktif
Seimbang

• Laju fotosintesis tinggi
• Suhu, air, hara dan faktor lain 

mendukung laju pembelahan sel yang 
cukup cepat

• Penggunaan dan penumpukan
karbohidrat tidak ada yang dominan, 
masing-masing fase bersamaan

• Pertumbuhan vegetatif tanaman sedang
dan berbuah banyak



Tipe Pertumbuhan
V-R Karbohidrat Penampilan Tanaman

V > R Penggunaan > 
Penimbunan

Sangat Vigor, vegetatif, 
bunga/buah tertekan/tertunda, 
pertumbuhan cepat batang dan
daun

V = R Penggunaan = 
Penimbunan

Vigor sedang, bunga/buah
tidak tertekan dan tidak
tertunda, produktivitas tinggi

V< R Penimbunan > 
Penggunaan

Tidak vigor, kerdil, 
Pembungaan/pembuahan cepat, 
hasil rendah

Tipe Pertumbuhan
• Dominan vegetatif pada awal dan

dominan reproduktif pada tahap akhir
(kubis, seledri, kentang, bawang, 
anyelir, krisan, dll)

• Tidak ada fase yang dominan (tomat, 
terong, okra, mentimun, cabai dll)

• Tanaman berkayu memerlukan
dominan vegetatif pada tiap awal
musim tumbuh dan dominan
reproduktif setelah itu (apel, peach, 
mangga, durian, manggis, dll).







PERIMBAGAN FASE VEGETATIF - REPRODUKTIF DAN 
TIPE PERTUMBUHAN

(1) Tanaman basah yang sampai di panen memerlukan
dominan fase vegetatif (Vr-Vr)

(2)  Tanaman berbatang basah yang memerlukan suatu
dominansi fase veg selama tahap pertama hidupnya, 
dan dominansi dari fase reproduktif selama fase akhir
hidupnya Vr - vR

(3)  Tanaman berbatang basah yang tidak memerlukan
dominansi dari kedua fase Vr - VR (seimbang)

(3)  Tanaman berkayu yang memerlukan suatu dominansi
dari fase veg selama bagian pertama dari tiap musim
dan dominansi fase reproduktif selama bagian
terakhir dari musim itu
Vr → VR  → vR → Vr → vR - dst













Faktor Lingkungan- Faktor
Pembatas

• Suplai air
• Suhu
• Cahaya
• Hara
Laju proses ditentukan oleh faktor yang 

paling minimum atau terbatas



Suplai Air
• Suplai Mencukupi

– Laju absorpsi = laju transpirasi
– Karbohidrat untuk pertumbuhan melimpah

• Suplai Kurang (defisit)
– Penurunan ukuran sel
– Buku pendek, daun, bunga dan buah kecil
– Penurunan laju fotosintesis
– Absorpsi < transpirasi, stomata tertutup
– Pertumbuhan lambat
– Kuantitas dan kualitas hasil rendah

Suplai Air
• Suplai Kelebihan

– Efek yang tak diinginkan (leggy seedling, 
crack)

– Absorpsi >> transpirasi ---> turgor sel
tinggi, sel membesar melebihi kapasitas

crack
– Peningkatan ukuran sel, buku panjang, sel

pecah
– Pembungaan/pembuahan terhambat



Suhu

• Kisaran suhu optimum: maksimum
fotosintesis dengan laju respirasi normal 
sepanjang hidup tanaman untuk
memperoleh hasil tertinggi
– Tanaman perlu suhu rendah (7-13 oC): apel, 

stoberi, asparagus, spinach, lettuce, kubis, 
aster, anyelir, geranium.

– Tanaman temperatur sedang (13-18 oC): peach, 
anggur, tomat, terong, cabe, mentimun, azalea, 
african violet, pointsettia, mawar.

– Tanaman temperatur hangat (18 –24 oC): pisang, 
jeruk, kopi, pepaya,  kentang, singkong, jagung, 
philodendron, gloxinia.

Suhu malam
• Suhu di atas optimum

– Respirasi malam tinggi, tidak ada
karbohidrat untuk disimpan

– Hasil rendah

• Suhu di bawah optimum:
– Laju respirasi turun, fotosintesis juga

rendah
– Tidak tersedia karbohidrat untuk disimpan
– Laju pembentukan protein dan sel baru

rendah



Cahaya

• Kebutuhan cahaya optimum:
– Laju fotosintesis tinggi
– Laju respirasi normal
– Karbohidrat untuk disimpan melimpah

• Tanaman cahaya rendah (ternaung)
• Tanaman dengan cahaya sedang
• Tanaman dengan cahaya tinggi
• Tanaman dengan kisaran cahaya lebar

Cahaya

• Cahaya di bawah optimum:
– Klorofil turun, fotosintesis turun
– Pertumbuhan lambat
– Hasil turun

• Cahaya di atas optimum:
– Klorofil juga bisa turun
– Cahaya tinggi Suhu daun tinggi, transpirasi >> 

absorpsi air,  turgor sel penjaga turun, stomata 
menutup, CO2 ke daun terhambat- fotosintesis
<<, respirasi >>>

– Karbohidrat untuk disimpan sangat rendah
– Hasil rendah



Hara esensial untuk pertumbuhan
dan perkembangan tanaman

• Karbon, oksigen, hidrogen
• Nitrogen, fosfor, kalium
• Kalsium, magnesium,mangan, besi, 

sulfur, boron, seng, tembaga, 
molibdenum

Hara Esensial
• Nitrogen: bagian molekul semua protein dan enzim, 

klorofil, asam nukleat dan hormon
– Kekurangan Nitrogen: 

• daun menguning mulai dari daun tua, 
• klorofil menurun, fotosintesis turun
• Karbohidrat yg dihasilkan rendah, hasil rendah

– Kelebihan Nitrogen:
• Fase vegetatif cepat, pertumbuhan batang cepat

dan besar, daun hijau tua (banyak klorofil)
• Karbohidrat digunakan untuk membentuk sel baru
• Sedikit karbohidrat untuk penguatan sel dan

pembentukan serat, pembentukan bunga/buah
dan orgn penyimpan

• Batang lunak dan sukulen, dinding sel tipis, dan
serat sedikit, pembungaan/pembuahan terhambat

• Hasil rendah



Hara Esensial

• Fosfor: penyusun DNA, RNA, sistem
enzim

• Kekurangan fosfor:
• Penurunan laju pertumbuhan dan

memperlambat kematangan
• Pada monokotil daun kemerahan, pada dikotil

tulang daun kemerahan
• Pada tanaman buah: gugur bunga, ukuran

buah kecil, warna tidak menarik, lambat
masak, hasil rendah

Gejala defisiensi pada sayuran
• Pertumbuhan bibit tidak normal : kurang N, 

P, Ca, Mg
• Antara tulang daun klorotik, tulang daun

hijau : kurang Fe
• Antara tulang daun klorotik, tulang daun

kuning : kurang N, Mg
• Daun muda kuning, belang : kurang Ca, S, 

Fe, Mn, B
• Daun tua kuning, belang : kurang N, P, K, 

Mg, Mo
• Mati dari pucuk : kurang Ca, P, Cu



Gejala defisiensi pada sayuran
• Pertumbuhan tanaman kuntet : kurang N, 

P, K, S, Fe, Cu
• Tanaman tegak, kaku : kurang P, kelebihan

K
• Tanaman lunak, langsing : kurang S, 

kelebihan N
• Batang rapuh : kurang Ca, Mg
• Daun menggulung ke bawah : kurang K, Ca
• Daun menggulung ke atas : kurang atau

kelebihan Mg

Kekurangan fosfor – palem, 
mawar, gerbera



Hara Esensial

• Kalium: Tidak menjadi bagian
jaringan hidup, tapi tanaman tak
tumbuh tanpanya. Perlu untuk sintesis
asam amino.
– Kekurangan Kalium:

• Pada tanaman buah: 
menguningnya pinggiran daun, 
kemudian penguningan menyebar

•Gejala pada daun tua terlebih
dulu

Kekurangan Kalium – mawar, 
gerbera, violces, rhododendron



Kekurangan Magnesium - mawar

Kekurangan Boron – gerbera, anyelir



Kekurangan Kalsium - sedapmalam


