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PengkerdilanPengkerdilan

StrategiStrategi PengendalianPengendalian Pertumbuhan:Pertumbuhan:
1.1. PerubahanPerubahan lingkungan tumbuhlingkungan tumbuh
2.2. PerubahanPerubahan genetikgenetik
3.3. ManipulasiManipulasi langsunglangsung terhadap terhadap 

tanamantanaman
PembahasanPembahasan pada pada strategistrategi keke--33



PengkerdilanPengkerdilan

PengendalianPengendalian dengan dengan penyambunganpenyambungan::
PemanfaatanPemanfaatan batang bawah batang bawah atauatau
batang batang sisipansisipan pembawapembawa sifatsifat kerdilkerdil
BiasaBiasa untuk tanaman untuk tanaman buahbuah--buahanbuahan
karena karena hiduphidup lama dan lama dan harganyaharganya
mahalmahal
Ukuran Ukuran pohonpohon dan dan produktivitasproduktivitas
((individuindividu pohonpohon vsvs produktivitasproduktivitas
lahan)lahan)



PenghambatanPenghambatan pertumbuhanpertumbuhan

HambatanHambatan translokasi bahantranslokasi bahan--2 2 
anorganik (anorganik (bersamabersama air) dari bawah ke air) dari bawah ke 
atas dalam atas dalam xilemxilem
HambatanHambatan aliranaliran ke bawah (ke bawah (fotosintatfotosintat; ; 
gulagula: : sukrosasukrosa) dalam floem) dalam floem
Gangguan Gangguan fisiologifisiologi terkaitterkait dengan dengan 
inkompatibilitasinkompatibilitas sambungansambungan ((ketidakketidak
sesuaiansesuaian fisiologifisiologi antara batang atas antara batang atas 
dan batang bawah)dan batang bawah)



Contoh pada tanaman Contoh pada tanaman 
apelapel

100100Kontrol (Kontrol (tanpatanpa
sambungsambung))

9090MM 104MM 104
7575MM 3MM 3
7070MM 106 x MM 2MM 106 x MM 2
6060M 7M 7
5050M 26M 26
4040M 8M 8

Indeks pertumbuhanIndeks pertumbuhanBatang bawahBatang bawah



Contoh pada tanaman Contoh pada tanaman 
apelapel

Batang Batang tengahtengah ((interstockinterstock) ) 
juga dapat juga dapat membawamembawa sifatsifat
kerdilkerdil
MemungkinkanMemungkinkan menyambungmenyambung
3 3 jenisjenis batang dan batang dan 
mengoreksimengoreksi sifatsifat burukburuk
perakaranperakaran batang batang tengahtengah
MengatasiMengatasi inkompatibilitasinkompatibilitas
batang bawah batang bawah –– batang atasbatang atas

Batang bawah

Batang tengah

Batang atas



MemanipulasiMemanipulasi floemfloem

top

top

Sayat, buka, kupas
Balik, balutkan

Pembalikan kulit batang

Ringing/strangulation
pencacahan



PenghambatanPenghambatan floem floem 
dan dan pembungaanpembungaan

PenghambatanPenghambatan pertumbuhan dengan pertumbuhan dengan 
gangguan floem juga menginduksi gangguan floem juga menginduksi 
pembungaanpembungaan
ZatZat--zat organik dari atas ke bawah zat organik dari atas ke bawah 
menumpukmenumpuk didi atas atas sambungansambungan / / 
perlakuanperlakuan
ZatZat--zat zat stimulanstimulan pertumbuhan dari pertumbuhan dari 
bawah juga terhambat (GA & bawah juga terhambat (GA & SitokininSitokinin))



PenghambatanPenghambatan dengan dengan 
zat kimiazat kimia

Zat kimia Zat kimia dikenaldikenal sebagaisebagai retardanretardan
retardanretardan ≠≠ inhibitorinhibitor
inhibitorinhibitor menghambatmenghambat kerjakerja zat lainzat lain
Contoh: Contoh: chlorphoniumchlorphonium chloride, chloride, phosphonphosphon--D D 
(bahan (bahan dagangdagang: : EtherelEtherel), ), chlormequatchlormequat dan dan 
CCC (CCC (CycocelCycocel))
PaclobutrazolPaclobutrazol dan dan DaminozideDaminozide merupakan merupakan 
retardanretardan anti GA (anti GA (memblokmemblok reaksi reaksi sintesissintesis
GA GA tidak tidak terbentukterbentuk GAGA))
AncymidolAncymidol penghambatpenghambat tumbuh yang tumbuh yang kuatkuat



PemangkasanPemangkasan dan dan PelatihanPelatihan

BertujuanBertujuan untuk mengatur untuk mengatur 
bentuk tanaman yang bentuk tanaman yang 
““efisienefisien”” sesuaisesuai dengan dengan 
keinginankeinginan
PelatihanPelatihan : : pengaturanpengaturan
pertumbuhan pertumbuhan tajuktajuk dalam dalam 
ruangruang menopangmenopang ((ajirajir), ), 
membengkokkanmembengkokkan, , melilitmelilit, , 
mengikatmengikat



PemangkasanPemangkasan dan dan PelatihanPelatihan

PelatihanPelatihan umumnyaumumnya digabungdigabung
dengan dengan pemangkasanpemangkasan: : 
pembuanganpembuangan bagianbagian--bagian bagian 
tanaman (pruning & training)tanaman (pruning & training)
PemangkasanPemangkasan untuk untuk 
mengurangimengurangi bebanbeban buahbuah
thinning (thinning (penjaranganpenjarangan) ) 
Dapat secara Dapat secara fisikfisik dapat dapat 
dengan bahan kimiadengan bahan kimia







PelatihanPelatihan & & PemangkasanPemangkasan

MeskipunMeskipun merupakan praktik merupakan praktik 
terkenalterkenal, tidak , tidak bersifatbersifat
universaluniversal
Tanaman Tanaman ternaterna semusimsemusim dan dan 
dwidwi--musimmusim biasanyabiasanya tanpatanpa
pengubahanpengubahan orientasiorientasi tumbuhtumbuh
AlasannyaAlasannya demidemi kepraktisankepraktisan, , 
populasipopulasi rapatrapat, , shgshg kurangkurang
praktispraktis bilabila dikoreksidikoreksi individual individual 
(kecuali (kecuali hidroponikhidroponik))
Tanaman Tanaman tahunantahunan perluperlu dilatihdilatih, , 
karena karena ““hargaharga””--nyanya dan dan 
tumbuh tumbuh tahunantahunan (20(20--40 40 tahuntahun))

Pemangkasan sangat perlu ketika tanaman tumbuh
Terus menerus



KerangkaKerangka PohonPohon BerkayuBerkayu
Daun:
-Tempat fotosintesis (helaian)
-Translokasi air, hara, gula, ke

batang, cabang dan akar (tulang
daun)

Cabang:
-Penopang daun
-Translokasi air & hara ke daun
-Translokasi gula ke akar
- Simpanan cadangan energi

Batang:
-Penopang batang dan daun
-Translokasi air/hara & gula
-Simpanan energi
-Perlindungan (sap-wood)

Akar:
- Pemancang
- Penyerapan air/hara
- Simpanan energi



PemangkasanPemangkasan umumnyaumumnya

Yang perlu dipangkas:

1. Panutan ganda

2. Tunas air (wiwilan)

3. Cabang saling tumpang tindih

4. Cabang tumbuh ke bawah

5. Cabang negatif (ternaungi, lemah)

6. Carang atau trubusan

Pembuangan cabang-2 mati atau
sakit, bukan termasuk pemangkasan
melainkan “sanitasi” tanaman



TanggapTanggap FisiologiFisiologi
Pertumbuhan dan Pertumbuhan dan pembuahanpembuahan
((pembungaanpembungaan))

PenanamanPenanaman miring 45miring 4500 dan dan 
pelatihanpelatihan cabangcabang ke ke horisontalhorisontal
mempercepatmempercepat pembungaanpembungaan

PembuahanPembuahan (fruit(fruit--set) merupakan set) merupakan 
pengaturanpengaturan diridiri pada pada produktivitasproduktivitas

DidugaDiduga karena gangguan karena gangguan aliranaliran
auksinauksin yang yang mempengaruhimempengaruhi
translokasi dalam floem (gravitasi translokasi dalam floem (gravitasi 
mempengaruhimempengaruhi auksinauksin sepanjangsepanjang
cabangcabang))



HubunganHubungan antarantar bagian bagian 
TanamanTanaman

Pertumbuhan Pertumbuhan vegetatifvegetatif intensintens setelahsetelah pemangkasanpemangkasan
beratberat
TerjadiTerjadi perubahanperubahan radikalradikal rasiorasio akarakar--tajuktajuk
TerjadiTerjadi aliranaliran air, zat hara dan air, zat hara dan cadangancadangan pangan pangan 
dari dari perakaranperakaran ke ke tajuktajuk ““sisasisa pangkasanpangkasan””
Jika Jika pemangkasanpemangkasan waktu waktu dormandorman; ; mengarahmengarah pada pada 
prosesproses peremajaanperemajaan ((rejuvenasirejuvenasi))
Namun Namun sisasisa pangkaspangkas taktak akan akan pulihpulih ““jumlahnyajumlahnya””
seperti seperti ketikaketika belumbelum dipangkasdipangkas
PemangkasanPemangkasan juga juga membawamembawa efekefek pengerdilanpengerdilan



PemangkasanPemangkasan & & PembungaanPembungaan

Jika masih Jika masih mudamuda dipangkasdipangkas, tetap , tetap 
vegetatifvegetatif
PemangkasanPemangkasan akarakar berpengaruhberpengaruh
sebaliknyasebaliknya, , menstimulasimenstimulasi pembungaanpembungaan
TerkaitTerkait dengan dengan perimbanganperimbangan C C –– NN
TajukTajuk dipangkasdipangkas menarikmenarik cadangancadangan
C.H2O untuk tumbuh C.H2O untuk tumbuh cepatcepat, C/N , C/N turunturun
membawamembawa sifatsifat vegetatifvegetatif



PemangkasanPemangkasan & & PembungaanPembungaan

Jika Jika akarakar dipangkasdipangkas, , penumpukanpenumpukan nitrogen nitrogen 
turunturun; tetapi pertumbuhan ; tetapi pertumbuhan vegetatifvegetatif
terhambat, terhambat, sehinggasehingga C/N C/N naiknaik

pembungaanpembungaan
PenjelasanPenjelasan lain: lain: daundaun--daundaun mudamuda setelahsetelah
pemangkasanpemangkasan memproduksimemproduksi zatzat--zat zat 
penghambatpenghambat pembungaanpembungaan ((didugadiduga GA)GA)
PemangkasanPemangkasan akarakar menstimulasimenstimulasi
pembungaanpembungaan melaluimelalui penekananpenekanan
pertumbuhan pertumbuhan vegetatifvegetatif



Keseimbangan Keseimbangan AuksinAuksin

DominansiDominansi apikalapikal
AuksinAuksin diproduksi pada diproduksi pada meristemmeristem
ujungujung dan dan matamata tunastunas--2 2 aksilaraksilar
Translokasi Translokasi auksinauksin basipetalbasipetal
AuksinAuksin berlebihberlebih menekan menekan 
pertumbuhan (tunas pertumbuhan (tunas aksilaraksilar tidak tidak 
tumbuh tumbuh selamaselama pucukpucuk masih masih aktifaktif))
PembuanganPembuangan pucukpucuk, , menurunkanmenurunkan
kadarkadar auksinauksin pada tunas pada tunas aksilaraksilar
tumbuhtumbuh
KeprasanKeprasan menjadimenjadi kompakkompak, , 
thinning thinning menjadimenjadi vigor vigor pucuknyapucuknya





Keseimbangan Keseimbangan AuksinAuksin

SudutSudut CabangCabang
SudutSudut cabangcabang dikendalikandikendalikan
oleh oleh auksinauksin
CabangCabang didi bawah apex bawah apex 
bersudutbersudut lebar, jika apex tetap lebar, jika apex tetap 
aktifaktif. Jika apex . Jika apex dibuangdibuang sudutsudut
cabangcabang menjadimenjadi lanciplancip



Teknik Teknik pemangkasanpemangkasan

Dua teknik Dua teknik dasardasar::
1. 1. PemancunganPemancungan
2. 2. PenipisanPenipisan
PemancunganPemancungan = = heading heading 
backback
PenipisanPenipisan = = thiningthining outout
PinchingPinching = = perompesanperompesan, , 
termasuk termasuk pemancunganpemancungan
sangat sangat ringanringan



TujuanTujuan PemangkasanPemangkasan

PengendalianPengendalian ukuran ukuran perduperdu tehteh; ; 
pembuanganpembuangan selektifselektif cabangcabang, ranting, , ranting, 
bungabunga, , buahbuah termasuk bagian termasuk bagian pemangkasanpemangkasan
khususkhusus. . PenghilanganPenghilangan tunastunas--2 2 tersisatersisa
((disbuddingdisbudding))
PengandalianPengandalian bentuk bentuk topiary, bonsai, topiary, bonsai, 
pertanaman pertanaman didi vinevine--yard, apple yard, yard, apple yard, dlldll..
KeragaanKeragaan tanaman : tanaman : pemindahanpemindahan tanaman; tanaman; 
produktivitasproduktivitas dan dan kualitaskualitas



ArahanArahan pelatihanpelatihan



TOPIARYTOPIARY



Topiary Topiary pedagangpedagang
tanaman tanaman hiashias ((CipanasCipanas))



PembungaanPembungaan –– BuahBuah
MatangMatang

1. Pembungaan (bunga: diferensiasi
khusus dari ranting) sistem ran-
ting menjadi stamen, pistil, petal,
sepal) induksi – inisiasi – per-
tumbuhan floral – pendewasaan –
anthesis

2. Faktor: C/N, suhu, cahaya, air, dll
3. Flower forcing (KNO3, paclobutra-

zol, ethylene
4. Pengubahan ekspresi kelamin
5. Pollinasi
6. Fertilisasi
7. Fruit setting
8. Pengelolaan pertumbuhan buah
9. Pematangan – klimakterik non kli-

makterik
10.Panen dan pascapanen




