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BAB I

PENDAHULUAN
Sejarah peradaban manusia dari zaman kuno hingga sampai saat ini

menunjukkan bahwa manusia sangat tergantung pada lingkungan alam

sekitarnya. Kebutuhan bahan makanan umat manusia terus meningkat baik

segi kuantitas dan kualitasnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk

dan gaya hidup, sehingga manusia melakukan segala upaya untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia

sejak zaman primitif sampai erat moderen saat ini memanfaatkan potensi

sumber daya alam, pengetahuan dan iptek yang ada, namun sayangnya

terkadang tidak memperhatikan aspek keseimbangan ekosistem (ekologi)

akibatnya terjadi kerusakan lingkungan seperti erosi, pencemaran lingkungan,

kehilangan plasma nutfah dan pemanasan global.

Akibat dari kerusakan lingkungan tersebut telah menimbulkan berbagai

permasalah dibidang pertanian seperti degradasi kesuburan tanah, serangan

hama dan penyakit, serta terjadinya pemanasan global menyebabkan sering

terjadinya kondisi iklim yang ekstrim. Kondisi ini telah mengakibatkan

penurunan produktivitas lahan dan tanaman serta gagal panen. Berbagai

permasalahan tersebut semakin menuntut adanya berbagai teknologi dan

inovasi dalam upaya untuk mendukung keberhasilan dalam bidang pertanian

khususnya pemenuhan kebutuhan bahan makanan umat manusia dari aspek

jumlah dan kualitasnya. Sejarah menunjukkan bahwa tindakan manusia dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya bahan makanan, mengalami

perkembangan dari waktu ke waktu sampai manusia melakukan yang namanya

tindak agronomi.

Tindakan agronomi manusia untuk memenuhi kebutuhan makanan, pada

awalnya hanya  berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Berbagai sumber

kepurbakalaan terungkapkan bahwa rakyat Kaisar Shen Nung yang hidup 100

abad yang lalu di lembah sungai kuning, pada mulanya hidup dari berburu

hewan dan mengumpulkan buah-buahan, bebijian dan kacang-kacangan. Akan
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tetapi setelah rakyatnya bertambah banyak, lingkungannya tidak dapat

memberikan hasil alam yang cukup untuk mendukung kehidupan sehingga

terjadilah kelaparan. Menurut cerita, Kaisar Chen Ning kemudian menciptakan

bajak dari kayu yang pipih untuk mengolah tanah dan rakyatnya disuruh

menanam jawawut. I tulah katanya permulaan adanya pertanian, dan

beralihlah kebudayaan dari Zaman Batu lama atau Paleolitikum ke zaman Batu

Baru atau Neolitikum yang ditandai oleh adanya pertanian yang menetap. Dari

zaman ke zaman, teknologi pertanian mengalami perkembangan hingga

menjelma menjadi sutau ilmu yang disebut dengan Agronomi. I lmu agronomi

berkembang pesat seiring dengan penemuan teori dan hukum serta teknologi.

Pencapaian produksi tanaman yang tinggi, berkualitas dan lestari memerlukan

dukungan pengetahuan dan IPTEKS dibidang agronomi, sehingga pengetahuan

teori dan aplikasinya di lapangan sangat diperlukan saat ini masa yang akan

datang.

1.1. Beberapa Pengertian

Agronomi merupakan salah satu disiplin ilmu dari ilmu pertanian yang

mempelajari aspek biofisik dan biokimia yang berkaitan dengan usaha

penyempurnaan budidaya tanaman. Agronomi berasal dari dua kata Yunani

yaitu agros dan nomos. Agros artinya tanah atau pertanaman, sedangkan

nomos berasal dari kata “  namein” yang artinya mengelola atau manajemen.

Agronomi bisa diterjemahkan sebagai ilmu yang berkaitan dengan  pengelolaan

tanah dan tanaman agar dari suatu genotip tanaman tertentu dapat dihasilkan

produksi bahan organik yang optimal atau bentuk tanaman yang dikehendaki

dengan merekayasa interaksi faktor genetik tanaman dengan lingkungan

biofisiknya, yaitu semua komponen iklim, dan non biofisik antara lain fisiografi.

Oleh karena itu agronomi adalah ilmu terapan yang mempelajari interaksi antar

lingkungan biofisik dan biokimia seperti iklim, cuaca, lahan/ tanah (termasuk

mikroorganisme), topografi dan elevasi dengan tanaman, dengan tujuan

menghasilkan fenotip tanaman dari gentip tertentu sesuai dengan keinginan

manusioa, khususnya penanaman. Agronomi dapat pula diartikan sebagai suatu
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ilmu yang mempelajari cara pengelolaan tanaman pertanian dan lingkungan

guna memperoleh produksi yang maksimum. Dengan demikian agronomi

memiliki kerangka acuan yang berisi tiga pengertian pokok yaitu lapangan

produksi (lingkungan tanaman), pengelolaan (manajemen) dan produksi

maksimum

Seorang ahli agronomi harus pandai memilih gentip tanaman atau

kultivar tanaman yang paling sesuai pada suatu kondisi lingkungan fiksik

tertentu sehingga diperoleh produksi paling menguntungkan. Dalam

memecahkan suatu permasalahan seorang ahli agronomi harus berpedoman

pada empat prinsip, yaitu (1) apakah penanganan secara teknik dimungkinkan

atau reltif mudah, (2) apakah produksi tanaman yang dihasilkan itu eknomis

menguntungkan dilihat dari biaya produksi, (3) apakah cara pendekatan itu

tidak bertentangan dengan norma-norma kemsayarakatan, dan (4) apakah

penanganan itu tidak menurunkan produktivitas sumber daya alam serta

mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup.

Sejalan dengan perkembangan semua ilmu pengetahuan ke arah

spesialisasi yang menyempit dan mendalam maka ilmu agronomi juga

berkembang menjadi dua disiplin ilmu, yaitu ilmu tanaman (crop science) dan

ilmu tanah (soil science). Selanjutnya kedua disiplin ilmu tersebut berkembang

menjadi beberapa subdisiplin ilmu seperti pemuliaan tanaman, ekologi

tanaman, ilmu fisika tanah, ilmu kimia tanah, ilmu kesuburan tanah, ilmu

genesa dan klasifikasi tanah. Dalam proses perkembangan ilmu agronomi,

peranan biokimia, ekologi dan biometrika makin tampil ke depan. I lmu-ilmu

penunjang ini makin terasa diperlukan untuk menerangkan hasil-hasil

kuantitatif yang ditemukan dalam penelitian ilmu agronomi. Dalam

perkembangan ilmu agronomi lebih lanjut, terjadi perkembangan bioteknologi

modern berbasiskan ilmu biologi molekuler antara lain memungkinkan

persilangan antaraspesies, tanaman transgenik dan kultur jaringan.
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1.2. Aspek dan Lingkup Agronomi

Aspek agronomi meliputi tiga aspek pokok yaitu

a. Aspek pemuliaan

Hasil pemuliaan tanaman misalnya untuk suatu varietas yang memiliki

berbagai sifat unggul. Sifat unggulnya sangat tergantung kepada tingkat

tindak agronomi yang dilakukan. Keunggulan varietas dapat terus

dikembangkan bila subjek agronomi dapat menguasai berbagai sifat

fisiologi objeknya.

b. Aspek fisiologi tanaman

Aspek fisiologi dalam bidang agronomi mencakup segenap kelakuan

tanaman dari taraf benih sampai taraf panen, suatu varietas dengan

kelakuan dormansi tidak cocok untuk meningkatkan produksi. Dormansi

benih merupakan kelakuan fisiologis yang adakalanya menguntungkan.

c. Aspek ekologi tanaman

Aspek ekologi tanaman mencakup spektrum hubungan timbal balik yang

terdapat antara tanaman dan lingkungannya serta antara kelompok-kelompok

tanaman. Tanaman dalam hal ini, tidak hanya tumbuh sebagai individu atau

kelompok individu yang terisolasi. Semua tanaman berinteraksi satu sama lain

dengan lingkungan sejenisnya (tanaman yang sama), dengan tanaman lain dan

dengan lingkungan fisik tempat hidupnya. Dalam proses interaksi ini, tanaman

saling mempengaruhi satu dengan lainnya dan dengan lingkungan sekitarnya.

Demikian pula berbagai faktor lingkungan mempengaruhi pertumbuhan dan

perkembangan tanaman.
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BAB I I
TANAH DAN PENGELOLAANYA

2.1. Pendahuluan

Tanah  merupakan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi

pertumbuhan dan perkembangan tanaman.  Walaupun faktor iklim mendukung

pertumbuhan tanaman tetapi j ika tanah dan pengolahannya tidak tepat,

tanaman yang dibudidayakan memperlihatkan pertumbuhan yang terhambat

dan produksi rendah. Tanah sebagai pendukung secara mekanik dapat

menyediakan hara bagi tanaman. Ahli pertanian menyebutkan bahwa tanah

merupakan medium alam tempat tumbuhnya tumbuhan dan tanaman yang

tersusun dari bahan-bahan padat, cair, dan gas. Bahan penyusun tanah dapat

dibedakan atas partikel mineral, bahan organik, jasad hidup, air dan gas

(Jumin,2008).

Usaha pertanian diperlukan campur tangan manusia terhadap lahan

seperti pengolahan lahan agar diperoleh pertumbuhan tanaman yang  baik dan

hasil yang maksimal dari lahan tersebut. Sifat fisik, kimia dan biologis tanah

akan berubah dengan adanya pengolahan tanah yang tepat dan sempurna.

Alat-alat pengolahan tanah dijalankan oleh tenaga manusia, hewan dan mesin.

Alat-alat pengolah tanah pada prinsipnya digunakan untuk membalik,

membelah,memecah dan meratakan tanah. Pengolahan yang demikian

biasanya untuk tanaman pangan, sedangkan untuk tanaman buah-buahan dan

perkebunan bukanlah suatu keharusan.

Untuk tanaman buahan-buahan dan perkebunan cukup membuat lubang

tanam dengan ukuran yang diinginkan sesuai dengan jenis bibit atau tanaman

yang akan ditanam. Namun dalam tindakan pengolahan tanah harus

disesuaikan dengan kelas kemampuan tanah agar tidak terjadi kerusakan dan

produktivitas tanah dapat dipertahankan. Disamping itu dalam pengelolaan

lahan perlu dilakukan tindakan konservasi tanah agar diperoleh sistem

pertanian berkelanjutan.
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2.2. Pengertian Tanah

Tanah merupakan kumpulan benda alam di permukaan bumi yang

tersusun dalam horison-horison,  terdiri dari campuran bahan mineral, bahan

organik, air dan udara, serta merupakan media untuk tumbuhnya tanaman

(Hardjowigeno, 2003). Tanah merupakan suatu sistem yang ada dalam suatu

keseimbangan dinamis dengan lingkungannya (lingkungan hidup (biotik) atau

lingkungan lainnya (abiotik)). Tanah tersusun atas 5 komponen  (Sutejo dan

Kartasapoetra, (1978) yaitu:

1. Partikel mineral, berupa fraksi anorganik, hasil perombakan bahan-bahan

bantuan dan anorganik yang terdapat di permukaan bumi.

2. Bahan organik yang berasal dari sisa-sisa tanaman dan binatang dan

berbagai hasil kotoran binatang

3. Air

4. Udara tanah, dan

5. Kehidupan jasad renik (mikro organisme)

Tanah sebagai tempat untuk produksi tanaman selalu berinteraksi dengan

mineral anorganik, bahan organik, organisme tanah, litosfir (kulit bumi), daerah

perakaran, serta tata air tanah. Tingkat kesuburan tanah dipengaruhi oleh

interaksi dari hal tersebut secara tidak langsung. Faktor yang sangat

menentukan kesuburan tanah antara lain kelarutan zat hara, pH tanah,

kapasitas tukar kation (KTK) dan anion, tekstur tanah,  tersedia bahan organik

(humus) serta aktivitas mikro dan makro fauna tanah.

Setiap orang akan berbeda penafsirannya dalam mengartikan fungsi tanah,

karena akan dipengaruhi oleh latar belakang ilmu dan pengalaman serta

keahliannya.  Sifat-sifat tanah sangat beragam dari suatu tempat ke tempat

lain.

Tanah sebagai komponen hidup dari lingkungan dalam mendukung tanaman

terdapat tiga fungsi  (Drajat, 2004) yaitu:

1. Tempat persediaan mineral sekaligus media pertukaran unsur hara bagi

tanaman
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2. Tempat menampung persediaan air

3. Tempat berdirinya tanaman dan media perakaran

2.3. Klasifikasi  Kemampuan Tanah

Keberhasilan usaha pertanian tergantung dari perencanaan

penggunaan tanah, perencanaan yang baik harus disesuaikan dengan

kemampuan tanah yang ada. Tanah dan komponen lahan seperti bentuk lahan,

hidrologi dan iklim dalam hubungannya dengan penggunaan lahan, pengelolaan

dan produktivitas lahan merupakan dasar dalam klasifikasi kemampuan lahan

( land capability classification) (Arsyad, 2010). Kelas kemampuan lahan

didasarkan atas derajat atau intensitas dan jumlah faktor pembatas serta

penghambat atau ancaman kerusakan yang mempengaruhi jenis penggunaan

lahan, resiko kerusakan tanah jika salah kelola, keperluaan pengelolaan tanah

dan resiko kegagalan tanaman. Tanah dikelompokkan ke dalam delapan kelas

yang ditandai dengan huruf Romawi dari I  sampai VI I I . Ancaman kerusakan

atau hambatan meningkat berturut-turut dari Kelas I  sampai Kelas VI I I  (Sys et

al. 1991 dalam Arsyad, 2010).

Tanah pada Kelas I  sampai IV dengan pengelolaan yang baik mampu

menghasilkan dan sesuai untuk tanaman semusim, tanaman tahunan, rumput

makanan ternak, padang rumput dan hutan. Tanah Kelas V, VI  dan VI I  sesuai

untuk padang rumput, tanaman pohon-pohon atau vegetasi alami. Dalam

beberapa hal tanah Kelas V dan VI  dapat menghasilkan dan menguntungkan

untuk beberapa jenis tanaman tertentu seperti buah-buahan, tanaman hias dan

tanaman sayuran dengan pengelolaan dan tindakan konservasi tanah yang

baik. Tanah dalam Kelas VI I I  sebaiknya dibiarkan dalam keadaan alami.

2.4. Kesuburan Tanah dan Evaluasinya

Kesuburan Tanah

Kesuburan tanah merupakan kemampuan tanah untuk menyediakan unsur

hara esensial dalam jumlah yang cukup dan berimbang  untuk pertumbuhan

tanaman. Kesuburan tanah sangat berhubungan dengan sifat -sifat tanah.
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Jumlah unsur hara yang cukup dan berimbang di dalam tanah tidak menjamin

tanaman dapat berproduksi baik jika sifat-sifat tanah yang lain tidak

mendukung pertumbuhan tanaman.

Tabel 1.1. Unsur-unsur hara esensial dan fungsinya bagi tanaman

Unsur  Hara Fungsi Unsur Hara Bagi Tanaman
Karbon (C ) Penyusun karbohidrat, perlu untuk fotosintesis
Hidrogen (H) Menjaga keseimbangan osmosis, penyusun karbohidrat,

penting dalam sejumlah reaksi biokimia
Oksigen (O) Penyusun karbohidrat, penting untuk respirasi
Nitrogen (N) Penyusun asam amino, protein, klorofil, asam nukleat

dan koenzim
Fosfor (P) Penyusun protein, fosfolipida, koenzim, substrat

metabolisme, penting dalam transfer energi
Kalium (K) Terlibat dalam fotosintesis, translokasi karbohidrat,

sintesis protein
Kalsium (Ca) Komponen dinding sel, pertumbuhan dan pembelahan

sel, kofaktor enzim, berperanan dalam struktur dan
permeabilitas membran sel

Magnesium (Mg) Komponen klorofil, sehingga esensial untuk sintesis
makanan

Sulfur (S) Komponen penting beberapa asam amino dan protein
tanaman

Besi (Fe) Pembentukan klorofil, oksidasi reduksi dalam pernapasan,
penyusun enzim dan protein

Tembaga (Cu) Katalis pernapasan, penyusun enzim, pembentukan
klorofil

Mangan (Mn) Metabolisme nitrogen dan asam anorganik, fotosintesis
(asimilasi CO2), perombakan karbohidrat, pembentukan
kerotin, riboflavin dan asam askorbat

Boron (B) Terlibat dalam perkecambahan dan pertumbuhan benang
sari, pembentukan buah, pembelahan sel, dan penting
dalam translokasi gula dan metabolisme karbohidrat

Seng (Zn) Pembentukan auksin dan kloroplas , katalis pembentukan
protein, pematangan biji

Molibden (Mo) Meningkatkan fiksasi nitrogen oleh bakteri simbiotik,
pembentukan protein

Khlor (Cl) Terlibat dalam produksi oksigen di dalam fotosintesis,
meningkatkan tekanan osmotis sel

Kobalt (Co) Membantu fiksasi nitrogen oleh bakteri simbiotik,
penyusun vitamin B-12 yang penting untuk pembentukan
hemoglobin pada bintil-bintil akar pengikat nitrogen

Sumber :  Munawar (2011), Hardjowigeno (1989), Buckman-Brady (1982)
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Unsur hara esensial  adalah unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh

tanaman, dan fungsinya dalam tanaman tidak dapat digantikan oleh unsur yang

lain. Unsur hara esensial dapat berasal dari udara, air atau tanah. unsur hara

esensial dibedakan menjadi dua kelompok yaitu unsur hara makro dan unsur

hara mikro . Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam

jumlah yang banyak, meliputi  karbon (C ), hidrogen (H), oksigen (O), nitrogen

(N), phosphor (P), kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg) dan

sulphur/belerang (S). Unsur mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman

dalan jumlah sedikit meliputi:   besi (Fe), mangan (Mn), boron (B), molibdenun

(Mo), cuprun/ tembaga (Cu), seng (Zn), klor (Cl) dan kobalt (Co).

Tanaman dapat menyerap unsur hara melalui akar atau melalui daun.

Unsur karbon (C) dan O diserap tanaman dari udara sebagai CO2 melalui

stomata daun dalam proses fotosintesis. Unsur H diambil dari air tanah (H2O)

oleh akar tanaman.

Unsur-unsur hara dapat tersedia di sekitar akar tanaman melalui :

1. Aliran massa (mass flow) :  gerakan unsur hara di dalam tanah menuju

permukaan akar tanaman bersama-sama gerakan massa air. Gerakan

massa air menuju ke permukaan akar tanaman berlangsung terus

menerus karena air diserap oleh akar dan menguap melalui transpirasi

2. Difusi :  unsur hara yang terlarut dalam air bergerak ke akar tanaman

karena hukum difusi, yaitu unsur hara bergerak dari bagian

berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah.

3. Intersepsi akar :  akar tanaman yang tumbuh menuju ke tempat yang

lebih jauh di dalam tanah sehingga menemukan unsur hara dalam

larutan tanah

Evaluasi Kesuburan Tanah

Adanya kekurangan unsur hara dalam tanah dapat diketahui dengan beberapa

cara antara lain :
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1. Analisis tanah

Contoh  tanah diambil dari lapangan kemudian di analisis di laboratorium untuk

menentukan sifat-sifat tanah. Untuk Analisis tanah di laboratorium diperlukan

tiga macam contoh tanah, tergantung dari jenis analisis yang akan dilakukan

yaitu :

1) Contoh Tanah Utuh (undisturbed soil sample) :  untuk menentukan

beberapa sifat fisik tanah yakni  berat isi (bulk density), distribusi pori,

kurva pF dan permeabilitas tanah.

Gambar 2.1. Contoh tanah utuh

2) Contoh Tanah dengan Agregat Utuh (undisturbed soil agregate) :  untuk

menentukan kemantapan agregat atau stuktur tanah dan nilai COLE

Gambar 2.2. Contoh tanah dengan agregat utuh

3) Contoh Tanah Terganggu (disturbed soil sample) :  merupakan contoh

tanah komposit untuk mengukur kadar air, tekstur, konsistensi, warna

dan analisis kimia (pH, kandungan unsur-unsur hara dalam tanah)
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Gambar 2. 3. Contoh tanah terganggu (komposit)

Pengangkutan contoh tanah utuh dan agregat utuh harus dilakukan dengan

hati-hati, guncangan yang dapat merusak struktur tanah harus dihindari.

Dianjurkan untuk menggunakan peti khusus yang besarnya disesuaikan

dengan ukuran dan jumlah tabung.

Penyimpanan perlu diperhatikan, contoh tanah yang tersimpan lama dalam

ruang yang panas dapat mengalami perubahan, karena terjadi pengerutan

(sarinking) dan/atau aktivitas mikroba. Sebaiknya contoh tanah disimpan

dalam ruangan yang lembab (+ 90 % ) dan suhu + 18oC dengan variasi

cukup kecil

Pengambilan Contoh Tanah Utuh

Alat-alat :

• Tabung kuningan (copper ring).  Ketebalan tabung memenuhi syarat

“Area Ratio (AR)” <  0,1

AR = Dl2 – Dd2

Dd2

Dl =  diameter lingkaran luar

Dd =  diameter lingkaran dalam

Tabung diberi nomor dan dilengkapi tutup plastik, disimpan di dalam peti

khusus

• Sekop atau pacul

• Pisau yang tajam dan tipis, dan / atau gergaji tripleks.
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Cara Kerja :

1) Ratakan dan bersihkan lapisan atas tanah, kemudian letakkan

tabung tegak. Nomor tabung jangan sampai terbalik.

2) Tekan tabung sampai tiga perempat bagiannya masuk ke dalam

tanah.

3) Letakkan tabung lain tepat di atas tabung pertama, kemudian tekan

sampai bagian bawah dari tabung kedua masuk ke dalam tanah + 1

cm.

4) Tanah beserta tabung di dalamnya digali  dengan sekop atau cangkul

5) Pisahkan tabung kedua dari tabung pertama dengan hati-hati,

kemudian potonglah tanah kelebihan yang ada pada bagian atas dan

bawah tabung sampai permukaan tanah rata dengan pinggir tabung.

6) Tutup  tabung dengan tutup plastik, lalu disimpan dalam peti khusus.

Catatan :

• pengambilan contoh tanah paling baik dalam keadaan kadar air

sekitar Kapasitas Lapang.

• Jangan menggunakan palu atau pemukul lainnya untuk memasukkan

tabung ke dalam tanah

Contoh Tanah dengan Agregat Utuh

Alat-alat :

• Kotak yang kuat dan berukuran cukup untuk diisi kira-kira 2 kg

bongkah tanah dengan agregat utuh

• Sekop atau cangkul

Cara kerja

• Gali tanah sampai kedalaman yang diinginkan. Untuk stabilitas agregat

cukup mengambil lapisan yang sesuai dengan kedalaman perakaran.

• Ambil gumpalan-gumpalan tanah yang dibatasi dengan belah-belah

alami (agregat utuh), lalu masukkan ke dalam kotak
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Contoh Tanah Terganggu / Tidak Utuh

Alat-alat

• Kantong plastik  yang ukurannya cukup untuk diisi tanah + 2 kg

• Label, spidol dan karet gelang untuk pengikat

• Sekop atau cangkul

Cara Kerja

• Gali tanah sampai kedalaman yang diinginkan; misalnya kedalaman 0 –

20cm, 0 – 30 cm, 0 – 40 cm

• Ambil dan masukkan contoh tanah ke dalam kantong plastik.

• Beri nomor pada label, bungkus label dengan plastik kecil, masukkan

ke dalam kantong plastik lalu diikat.

2. Gejala-gejala pertumbuhan tanaman

Kekurangan unsur hara dapat memperlihatkan gejala-gejala pertumbuhan

tertentu. Misalnya kekurangan Fe akan menyebabkan klorosis, kekurangan

N menyebabkan tanaman kerdil.

3. Analisis tanaman

Kekurangan unsur dalam tanah juga dapat terlihat dari hasil analisis

jaringan tanaman. Misalnya dengan mengambil contoh daun, kemudian

dianalisis di laboratorium

4. Percobaan di lapangan

Percobaan pertumbuhan dan produksi tanaman di lapangan dengan

berbagai jenis dan jumlah pupuk dapat mengetahui kekurangan unsure

hara yang berlu ditambahkan ke dalam tanah

5. Percobaan pot di rumah kaca

Percobaan dapat  dilakukan di rumah kaca dengan menggunakan pot.

Contoh-contoh tanah dari daerah yang akan diteliti kemudian dengan berat

tertentu dimasukkan ke dalam pot dan ditanami dengan tanaman tertentu

pula dan ditambahkan pupuk menurut jenis dan jumlah yang direncanakan

(sebagian tanpa pupuk) (Hardjowigeno, 2003). Dari pertumbuhan atau

produksi tanaman yang ada dapat diketahui kekurangan dan kebutuhan
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akan unsur hara dari tanah dan tanaman tersebut. Kebutuhan pupuk

untuk tiap hektar tanah dapat dihitung berdasarkan pada berat tanah per

hektar. Berat tanah 1 hektar dengan ketebalan 20 cm dan bulk density 1,0

g/cm3.

1 ha =  100 m x 100 m =  10.000 m2

=   100.000.000 cm2

Volume tanah sedalam  20 cm

=  100.000.000 cm2 x 20 cm

=  2.000.000.000 cm3

Bulk density    =  1,0 g/cm3

Berat tanah    =  1,0 g/ cm3 x 2.000.000.000 cm3

=  2.000.000.000 g

=  2.000.000 kg

2.5. Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah adalah pekerjaan modifikasi atau memanipulasi

keadaan tanah di daerah perakaran tanaman melalui pengerjaan tanah

sedemikian rupa, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempunyai

tujuan untuk memperbaiki daerah tersebut agar tercipta kondisi fisik, kimia dan

biologis tanah yang lebih baik bagi pertumbuhan akar (Drajat, 2004).

Pengerjaan pengolahan tanah meliputi usaha-usaha sebagai berikut:

1. Menggemburkan tanah untuk penetrasi akar dan atau umbi ke dalam

tanah.

2. Membalik dan meratakan tanah untuk mendukung kegiatan budidaya

tanaman

3. Menimbun dan membenamkan sisa-sisa tanaman sebelumnya

4. Memperbaiki lingkungan tanah agar sesuai bagi pertumbuhan tanaman

5. Memperbaiki daya infiltrasi air dan menurunkan laju erosi

6. Memperbaiki tata udara/aerasi tanah untuk perkembangan akar

7. Mengendalikan gulma secara efektif
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Bentuk pengolahan tanah ada bermacam-macam,  ada yang minimum

dan dangkal, tetapi ada juga yang intensif dan dalam, tergantung pada

keadaan dan tujuan. Pengolahan tanah untuk tanaman semusim, seluruh

permukaan tanah diolah, sedangkan untuk tanaman perkebunan dan buah-

buahan (tanaman tahunan), pengolahan tanah dilakukan seperti untuk

tanaman semusim kemudian dilanjutkan dengan pembuatan lubang tanam atau

dengan pertimbangan tertentu hanya dibuat lubang tanam. Waktu pengolahan

tanah untuk tanaman palawija dan tanaman tahunan, pada umumnya dilakukan

pada musim kemarau dan penanamannya dilakukan pada musim hujan.

2.6. Alat  dan Cara Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan tenaga manusia, ternak

maupun traktor. Tenaga mansia biasanya menggunakan cangkul  atau garpu,

tenaga hewan menggunakan bajak atau luku, sedangkan dengan tenaga

traktor banyak alat pengolah tanah yang dapat dipergunakan (Drajat, 2004) .

Berbagai peralatan yang biasa digunakan untuk pengolahan tanah secara

mekanis (dengan traktor) antara lain sebagai berikut:

1. Bajak singkal (moaldboard plow). Alat ini efektif untuk menggemburkan

tanah pada kedalaman 20cm-30cm, dengan cara memotong tanah dan

membalik, sehingga sisa tanaman dan gulma dapat terkubur/ terbenam.

Hasil olahan berbongkah.

2. Bajak piringan (disc plow). Alat ini efektif untuk digunakan membalik dan

menggemburkan tanah pada lahan yang lengket, kering dan berbatu-batu,

banyak sisa perakaran atau pada tanah yang berat:  memotong, mematikan

gulma dan menutupnya dengan tanah. Hasil olahan tanah berbongkah.

3. Bajak putar (Rotary plow). Alat ini dirancang untuk mengolah tanah dalam

satu kali saja. Pengolahan tanah dengan bajak putar akan menghasilkan

kondisi tanah yang gembur.

4. Bajan pahat (chisel plow) dan bajak tanah bawah (sub soil plow). Mata

bajak yang berbentuk segitiga atau bentuk pahat berguna untuk merobek
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dan memecah tanah yang keras dan kering dan memecah lapisan tanah

keras (hard pan).

5. Garu piringan (disc harrow). Alat ini dipakai untuk menggemburkan tanah,

memecah bongkahan tanah, mematikan gulma, mencampur pupuk atau

kapur dan membenamkan bahan organik serta meratakan tanah. Alat ini

menyerupai bajak piringan, perbedaan terletak pada ukuran, kecekungan

dan jumlah piringan.

Untuk tanah sawah, pengolahan tanah dilakukan secara basah sehingga

terbentuk lumpur.

2.7. Pembuatan Petakan/ Bedengan dan Lubang Tanam

Setiap jenis tanaman mengehendaki kondisi media tanah tumbuh

berbeda-beda. Budidaya jenis tanaman yang tidak tahan genangan, pada saat

pengolahan tanah juga dilakukan pembuatan saluran drainase disekeliling

petakan dan dalam petakan pada jarak tertentu (3-4 meter) juga dibuat saluran

drainase sehingga terbentuk petakan/bedengan. Untuk budidaya tanaman

sayuran seperti cabe,  mentimun, sawi, kacang panjang dan lain sebagainya,

pada pengolahan tanah dilanjutkan dengan pembuatan bedengan dengan lebar

1 – 1.2 m, tinggi 20 – 30cm dan lebar saluran drainase  20 – 30 cm.

Gambar 2.4. Bedengan tanaman sawi

Budidaya tanaman buah-buahan dan perkebunan pengolahan tanah

bukanlah keharusan, tetapi j ika dilakukan pengolahan tanah, pengolahan tanah
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dilakukan pada musim kering dan kedalam olah biasanya 30 – 40 cm karena

perakaran tanaman buah-buahan dan perkebunan tergolong perakaran dalam.

Untuk budidaya tanaman buah-buahan dan perkebunan perlu dibuat lubang

tanam. Ukuran lubang tanam sering dipengaruhi oleh kegemburan tanah dan

ukuran bibit yang akan ditanam. Ukuran lubang tanam yang umum adalah

sebagai berikut:  lebar 40 – 100 cm, panjang 40 – 100 cm, dan dalam 40 – 60

cm. Makin lebar ukuran lubang, makin baik untuk perkembangan akar tanaman

buah-buahan  dan perkebunan  (Drajat, 2004). Saat membuat lubang tanam,

mula-mula lapisan tanah atas disingkirkan lebih dahulu. Kemudina penggalian

diteruskan ke bawah dan lapisan bawah ini diangkat ditempatkan disisi lain dari

tanah lapisan atas. Bisanya menjelang atau saat musim hujan dilakukan

penanam bibit tanaman yang diinginkan. Kemudian apabila bibit telah ditanam,

lapisan tanah atas dan atau lapisan humus ini digunakan untuk menimbun

lubang disekitar bibit. Untuk mendukung pertumbuhan  bibit, dalam lubang ini

juga perlu diletakkan atau dicampur dengan pupuk organik, seperti pupuk

kandang, kompos yang telah mengalami pelapukan atau bahan organik lainnya.

2.8. Konservasi Tanah

Konservasi tanah adalah penempatan setiap bidang tanah pada cara

penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan

memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak

terjadi kerusakan tanah. Dalam arti sempit konservasi tanah adalah upaya

untuk mencegah kerusakan tanah oleh erosi dan memperbaiki tanah yang

rusak oleh erosi. Upaya konservasi tanah ditujukan untuk (1) mencegah erosi,

(2) memperbaiki tanah yang rusak, (3) memelihara serta meningkatkan

produktivitas tanah agar tanah dapat digunakan secara berkelanjutan (Arsyad,

2010).

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam konservasi tanah, yaitu (1)

menutup tanah dengan tumbuhan dan tanaman atau sisa-sisa tumbuhan agar

terlindung dari daya perusak butir-butir hujan yang jatuh, (2) memperbaiki dan
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menjaga tanah agar resisten terhadap daya penghancuran agregat oleh

tumbukan butir-butir hujan dan pengangkutan oleh aliran permukaan, dan lebih

besar dayanya untuk menyerap air di permukaan tanah, (3) mengatur aliran

permukaan agar mengalir dengan kecepatan yang tidak merusak dan

memperbesar jumlah air yang terinfiltrasi ke dalam tanah.

Metode konservasi tanah dapat digolongkan kedalam tiga golongan utama,

yaitu (1) metode vegetatif, (2) metode mekanik, (3) metode kimia.

1. Metode  vegetatif,

Metode vegetatif adalah penggunaan tanaman dan tumbuhan atau bagian-

bagian tumbuhan atau sisa-sisanya, berfungsi untuk (a) melindungi tanah

dari daya perusak butir-butir hujan, (b) melindungi tanah terhadap daya

perusak aliran di permukaan tanah, (c) memperbaiki kapasitas infiltrasi

tanah (Hardjowigeno, 2003).

Metode vegetatif  dalam konservasi tanah meliputi :

1) Penanaman dalam strip

2) Penggunaan sisa-sisa tanaman/ tumbuhan

3) Geotekstil

4) Strip tumbuhan penyangga

5) Tanaman penutup tanah

6) Pergiliran tanaman

7) Agroforestry

2. Metode mekanik,

Metode mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan

terhadap tanah dan pembuatan bangnan untuk mengurangi aliran

permukaan dan erosi serta meningkatkan kemampuan penggunaan tanah.

Metode mekanik dalam konservasi tanah berfungsi untuk :  (a)

memperlambat aliran permukaan, (b) menampung dan menyalurkan aliran

permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak, (c) memperbaiki  atau
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memperbesar infiltrasi air ke dalam tanah dan memperbaiki aerasi tanah,

dan (d) penyediaan air bagi tanaman.

Termasuk dalam metode mekanik dalam konservasi tanah adalah (1)

pengolahan tanah (tillage), (2) pengolahan tanah menurut kontur (contour

cultivation), (3) guludan dan guludan bersaluran, (4) teras, (5) waduk, dam

penghambat, balong, rorak dan tanggul, (6) perbaikan drainase dan irigasi.

3. Metode kimia.

Metode kimia adalah penggunaan preparat kimia baik berupa senyawa

sintetik maupun bahan alami yang telah dioah, dalam jumlah yang relatif

lebih sedikit, untuk meningkatkan stabilitas agregat tanah (kemantapan

struktur tanah) dan mencegah erosi. Tanah dengan struktur yang mantap

tidak muda hancur oleh pukulan air hujan, sehingga air infiltrasi tetap besar

dan aliran permukaan kecil.

Beberapa jenis bahan kimia yang sering digunakan antara lain bitumen dan

krilium. Emulsi dari bahan kimia tersebut dicampur dengan air, misalnya

dengan perbandingan 1: 3, kemudian dicampur dengan tanah.

Penggunaan bahan kimia untuk konservasi tanah belum banyak dilakukan.

Walaupun cukup efektif  tetapi biayanya mahal.

Latihan

1. Tuliskan pengertian tanah.

2. Jelaskan apa yang menjadi daasar dalam klasifikasi kemampuan tanah.

3. Berikan tiga contoh yang termasuk dalam unsur hara mikro beserta

fungsinya bagi tanaman.

4. Unsur hara dapat tersedia di sekitar akar tanaman melalui tiga cara,

jelaskan ketiga cara tersebut.

5. Uraikan cara pengambilan contoh tanah utuh untuk analisis tanah di

laboratorium.

6. Tuliskan tujuan dari pengolahan tanah
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7. Jelaskan fungsi dari peralatan berupa bajak singkal dalam pengolahan

tanah.

8. Tuliskan tujuan dari konservasi tanah.
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BAB I I I
PENGAPURAN

3.1. Pendahuluan

Tanah masam di Indonesai menempati areal yang sangat luas dam

umumnya merupakan lahan kering atau rawa pasang surut. Tanah pasang di

lahan pasang surut dikenal dengan nama tanah sulfat masam atau acid

sulphate soils, karena kandungan sulfatnya tinggi, sedangkan di lahan kering

dikenal sebagai tanah podsolik merah kuning atau yang sekarang disebut Ultisol

(Didi Ardi dan Widjaja Adhi, 1986). Tanah asam memberikan pengaruh yang

buruk pada pertumbuhan tanaman hingga hasil yang dicapai rendah.

Rendahnya nilai pH, kandungan P dan K tersedia, serta tingginya kandungan Fe

menyebabkan terjadinya keracunan besi.

Upaya untuk memperbaiki tanah masam dapat dilakukan melalui

pencucian dan ameliorasi lahan berupa pengapuran dan pemberian bahan

organik (Didi Ardi et al. 1989 dalam Mansur dan Koko, 2000) agar lahan

tersebut bisa menghasilkan produksi yang optimal. Adanya pengapuran

memungkinkan koreksi keasaman tanah, suplai kalsium  (Ca), memperbaiki

keadaan fisik tanah-tanah tipe berat, dan biasanya menaikkan  efisiensi pupuk.

Pengapuran yang dilakukan sesuai kebutuhan diperlukan untuk

mempertahankan dan memperbaiki kesuburan serta konservasi tanah. Kapur

memberikan pengaruh yang bervariasi pada tanah pertanian karena fungsinya

bermacam-macam bagi tanah dan bagi tanaman. Manfaatnya tergantung pada

kebutuhan akan kapur, sifat tanah, dan tanaman yang diusahakan, macam,

jumlah dan  frekwensi penggunaan kapur, serta cara pengolahan lahan.

Sebelum memutuskan untuk mangapur tanah, maka harus dipahami

terlebih dahulu kegunaannya, sehingga diyakini perlu atau tidaknya tanah itu

dikapur. Adanya pengapuran, apakah untuk mengoreksi kemasaman tanah,

menyediakan Ca dan Mg untuk tanaman, perbaikan struktur tanah, mengoreksi

salinitas  dan sebagainya.
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3.2. Pengertian Kapur

Beberapa jenis kapur telah diproduksi dan digunakan untuk berbagai

kepentingan, diantaranya untuk perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan

darat. Jenis-jenis kapur yang ada di pasaran antara lain adalah dolomit dan

kaptan. Kedua jenis kapur ini memiliki  kandungan kalsium (Ca) yang cukup

tinggi, hanya saja dolomit mengandung unsur yang lebih lengkap yaitu CaMgO,

sedangkan kaptan hanya mengandung unsur Ca dalam bentuk CaCO.

Dolomit merupakan batuan sedimen laut yang terangkat ke permukaan,

sering dikenal dengan sebutan batu gamping. Batu gamping umumnya

berwarna putih, tetapi ada juga yang berwarna merah jambu dan abu-abu.

Untuk keperluan pertanian, batu gamping dihaluskan serta memiliki unsur

campuran antara CaCO3 dan MgO3 dimana kadar CaCO3 lebih banyak. Dolomit

yang dikeluarkan oleh Puskud Sumatera Barat, misalnya mempunyai komposisi

MgO 18%  dan CaO 30%  dan apabila dicelupkan ke dalam air maka air tersebut

akan memiliki pH 7.5 – 8.0 (Mansur dan Koko, 2000).

3.3. Manfaat Pengapuran

Setiap jenis tanaman untuk pertumbuhannya yang baik memerlukan

cukup tersedianya unsur hara, untuk itu reaksi tanah yang baik untuk

pertumbuhan tanaman pada umumnya adalah kisaran pH 6.5. Pengapuran

bertujuan untuk memperbaiki kondisi tanah yang bereaksi masam sehingga

cukup baik untuk pertumbuhan tanaman. Makin masam tanah, makin tinggi

kelarutan beberapa unsur yang beracun bagi tanaman seperti Al, Fe, dan Mn.

Keracunan  Al dan suasana masam menyebabkan hambatan pada pertumbuhan

atau perkembangan akar, akibatnya kemampuan akar menyerap air dan unsur

hara berkurang dan tanaman lebih peka terhadap kekeringan (Anonim, 1983).

Salah satu usaha untuk meminimalisir bahkan menghilangkan penghambat

tumbuh terdapat dalam tanah yang bereaksi masam adalah pengapuran.

Mansur dan Koko (2000) menjelaskan bahwa kapur dan dolomit sering

digunakan sebagai bahan ameliorasi lahan kerena: merpakan sumber Ca dan

Mg, merupakan salah satu tindakan dalam pemupukan berimbang, dengan



Agronomi : Teori dan Aplikasi Praktis 23

perbandingan Ca: Mg:K adalah 75:18:7 di dalam komplek jerapan tanah, dan

juga dapat meningkatkan pH tanah atau menetralkan Al3+ melalui proses

sebagai berikut:

CaCO3 Ca2+ +  CO=

MgCO3 Mg2+ +  CO=

Dimana ion karbon (CO= ) bereaksi dengan air sebagai berikut:

CO3
= + H2O             H2CO3 +  2 OH-

Ion OH- ini akan bereaksi dengan AL3+ sehingga membentuk senyawa

Al(OH)3 dan mengendap. Menurut Sudarsono (1996) dalam Mansur dan Koko,

(2000), untuk keperluan menetralkan AL3+ dalam komplek jerapan tanah, maka

jumlah dolomit yang diperlukan adalah 1 ton/ha untuk setiap me-Al3+  yang

akan dinetralkan. Disamping itu pemberian kapur pada tanah-tanah masam

akan memberikan manfaat sebagai  berikut:

1. Pengapuran dapat merangsang terjadinya struktur tanah yang remah

2. Merangsang kehidupan jasad tanah.

3. Mempercepat pelapukan bahan organik menjadi humus.

4. Merangsang perkembangan akar, hingga akar lebih mudah menyerap zat

makanan dan dalam tanah yang membuat tanaman tumbuh lebih sehat dan

mampu memberikan hasil yang tinggi.

5. Pada tanaman kedelai pengapuran mendorong pembentukan bintil akar

untuk mengikat nitrogen.

3.4. Pengaruh kapur terhadap Tanah

Ada tiga kemungkinan keadaan reaksi tanah yaitu masam, netral dan

basa (Buckman dan Brady, 1982). Reaksi tanah berpengaruh langsung dan

tidak langsung terhadap pertumbuhan tanaman. Kebanyakan tanaman akan

mengalami kerusakan bila pH tanah kurang dari 4.0 atau diatas 10.0. Pengaruh

tidak langsung adalah terhadap ketersediaan unsur hara dan kemungkinan

timbulnya keracunan tanaman pada pH rendah (Tjwan, 1965). Pengapuran

pada tanah masam akan memperbesar ketersediaan hara Mo, N, P, Ca, dan

Mg.  Demikian pula ketersediaan K dapat meningkat atau menurun tergantung
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keadaan. Unsur tersebut dalam keadaan sangat masam menjadi racun bagi

tanaman. Apabila pH naik pengaruh  buruk dari Al, Fe, dan Mn akan hilang,

tetapi pada pH tinggi ketersediaan Fe dan Mn sangat rendah, sehingga

tanaman dapat kekurang unsur tersebut (Buckman dan Brady, 1982).

Salah satu faktor penyebab kemasaman tanah adalah pelepasan H+

dalam larutan tanah sebagai akibat masuknya Al + + +  ke dalam larutan tanah.

Reaksinya adalah:

Al + + + +  3 H2O                          Al (OH)3 +  3 H+ .

Untuk menaikan pH tanah maka bahan kapur yang dapat digunakan adalah

CaCO3, CaO dan Ca (OH)2. Reaksinya dalam tanah sebagai berikut:

H – misel – H    +  CaCO3 Ca- misel  +  CO2 +  H2O

H – misel – H    +  CaO                           Ca – misel  +  H2O

H – misel – H    +  Ca (OH)2 Ca – misel +  2 H2O

Berdasarkan reaksi tersebut  dengan adanya pengapuran akan terjadi efek

netralisasi dan peningkatan jumlah Ca yang dapat dipertukarkan. Presentase

kejenuhan basa naik dan pada waktu yang bersamaan pH tanah naik

3.5. Prinsip Dasar Pengapuran dan Penentuan Kadar Kemasaman

Tanah

Hal yang merupakan prinsip dasar dalam pengapuran tanah yang harus

diperhatikan adalah:

1. Pemberian kapur harus sesuai dengan dosis anjuran daerah setempat

2. Penaburan, pembenaman dan pencampuran kapur ketanah harus dalam

dan rata.

Banyak tehnik yang dapat dilakukan untuk menentukan kadar Penentuan kadar

kemasaman tanah.
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Penggunaan kertas pH

Tanah sampel diambil pada bagian dalam dari tanah lapisan atas,

dengan jumlah sampel sesuai kebutuhan. Tanah sampel harus dipastikan tidak

boleh mengandung apa saja (bahan pencemaran)  yang mempengaruhi angka

pHTanah dilarutkan dengan air bersih dalam wadah tertentu, kemudian

dibiarkan sejenak sampai akhirnya bening kembali seperti semula. Selanjutnya,

air ini dituang ke tempat lain dengan hati-hati supaya tidak keruh. Kemudian

kertas pH dicelupkan ke dalam air ini. Warna yang timbul pada secarik kertas

pH itu kemudian dicocokkan dengan warna skala pada kotak pembungkus

kertas pH, yang disertai angka masing-masing pH. Warna apa yang cocok?

Berapa angka yang bersangkutan? I tulah angka pH dari tanah sampel (pH

tanah yang dicari).

Penggunaan pH meter

Penggunaan ph meter untuk mengukur ph tanah yaitu dilakukan

dengan cara: mencampurkan tanah yang akan diukur dengan sejumlah air.

Komposisi campuran air dan tanah mengikuti aturan yang berlaku yaitu dengan

nisbah 1:1 atau 1:2,5 atau 1:5. Tipe keasaman aktif atau keasaman aktual

disebabkan oleh adanya Ion H+ dalam larutan tanah. Keasaman ini ditulis

dengan pH (H2O). Sebagai contoh keasaman (pH) tanah diukur dengan nisbah

tanah : air 1 : 2,5 (10 g tanah dilarutkan dengan 25 ml air) dan ditulis dengan

pH 2,5 (H2O). Di beberapa laboratorium, pengukuran pH tanah dilakukan

dengan perbandingan tanah dan air 1 : 1 atau 1 : 5. Pengukuran pada nisbah

ini agak berbeda dengan pengukuran pH 2,5 karena pengaruh pengenceran

terhadap konsentrasi ion H. Untuk tujuan tertentu, misalnya pengukuran pH

tanah basa, dilakukan terhadap pasta jenuh air. Hasil pengukuran selalu lebih

rendah daripada pH 2,5 karena lebih kental dan konsentrasi ion H+ lebih tinggi.

Di bidang pertanian tanah yang ideal adalah pH mendekati 7 sehingga unsur

hara dan senyawa yang penting dapat diserap oleh tanaman.
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Penggunaan alat soil tester (Soil pH dan Moisture tester)

pH tester dengan type ini adalah untuk mengukur keasaman tanah,

sehingga dapat diketahui apakah tanah tersebut dapat optimal untuk

pemupukan. Dengan menancapkan alat ini pada tanah maka akan dapat

diketahui berapa nilai keasaman tanah yang diukur, dengan kisaran pH 3,5 s/d

8 dan kadar air tanah 0 s/d 100%.

3.6. Pengapuran Tanah Masam

Jika ditemukan tanah asam yang dijadikan lahan untuk budidaya

tanaman, upaya  peningkatan pH harus ada upaya perbaikan pada level yang

diinginkan tanaman melalui penggunaan kapur biasa dan kapur dolomit.

Pengapuran selain mampu memperbaiki derajat keasaman tanah, dengan

mengganti unsur Ca yang hilang, juga harus mampu memberi unsur Mg yang

dibutuhkan tanaman (jika kapur yang digunakan kapur dolomit). Manfaat lain

adanya pengapuran yang tepat adalah meningkatkan aktivitas bakteri dalam

tanah yang semula tidak aktif akibat kondisi tanah asam, menjadi lebih aktif

menguraikan bahan organik menjadi mineral (hara) yang dibutuhkan tanaman.

Empat jenis kapur yang sering digunakan yaitu:

1. Batu kapur talk (Ca(HCO3)2) atau sering dikatakan juga sebagai batu

kapur lunak yang hanya mengandung Kalsium saja

2. Batu kapur gips (CaSO4), yang selain mengandung Ca juga mengandung

S (belerang) di dalamnya

3. Batu kapur kalsit atau kapur tohor (CaCO3)

4. Batu kapur dolomit (CaMg(CO3)2). Dari keempat jenis kapur tersebut,

yang boleh dikatakan sebagai kapur pertanian, cuma kalsit dan dolomit

saja.

Kalsit, sering disebut kapur giling atau kapur tohor, tidak lain ialah kapur

untuk mengapur tembok. Kapur kalsit merupakan batu kapur mentah yang

belum mengalami pembakaran. Jenis kapur ini bisa digunakan dibidang

pertanian, tetapi jenis kapur mudah larut sehingg harus dberikan berulang kali.
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Oleh karena itu, kalsit yang akan dipakai harus kalsit yang memenuhi

standar dengan butiran (melampaui saringan) 20 mash dan 60 mash, sedang

kadar CaCO3-nya, harus 90% . Kapus kalsit mengandung CaCO3 saja sedangkan

dolomit mengandung 30,40%  CaO, 47,7% CO2 dan 21,9%  MgO, bahkan

biasanya juga ditemukan senyawa besi, mangan, silica dan senyawa lainnya

tetapi jumlahnya sangat sedikit (0,05% ) bahkan kadang tidak ada.

3.7. Penentuan Kebutuhan kapur

Pendugaan kebutuhan kapur pada tanah masam dapat dilakukan dengan

beberapa cara yaitu: pemberian kapur  secara bertingkat untuk mendapatkan

takaran kapur yang memberikan hasil optimum, inkubasi tanah dengan

pemberian kapur bertingkat untuk mencari takaran kapur yang dapat

memberikan pH tanah yang diinginkan, titrasi tanah menggunakan larutan basa

atau larutan sangga dan menggunakan Al yang dapat tukar sebagai indeks

kebutuhan kapur ( Sulaeman et al.1990 dalam Mansur dan Koko, 2000).

Takaran kapur yang diberikan ke dalam tanah lebih baik didasarkan pada AL

dapat tukar, tetapi cara yang paling mudah dan praktis dilakukan di lapangan

untuk mengetahui jumlah kapur yang dibutuhkan tiap satuan luas adalah

dengan cara inkubasi dan analisis tanah.

Cara I nkubasi

Contoh tanah 100 g dimasukkan ke dalam gelas plastik (5 gelas plastik tiap

contoh).

a. Masing-masing gelas plastik yang berisi contoh tanah diberi kapur0;

0,05; 0,10; 0,15; dan 0,20 g, yang setara dengan 0, 1, 2, 3 dan 4 t

kapur/ha (dengan dasar perhitungan lapisan olah 20 cm dan bobot isi

1g/cm2).

b. Tanah dan kapur diaduk, kemudian diberi air sampai kapasitas lapang

(keadaan air yang optimum untuk pertumbuhan jasad hidup dalam

tanah).
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c. Gelas ditutup dengan plastik dan ditempatkan di ruangan yang teduh

d. Selama 2 minggu inkubasi, diambil sekitar 3 g tanah untuk penetapan

pH, selanjutnya tanah tersebut dimasukkan ke dalam botol kocok dan

ditambahkan 3 ml air akuades atau air hujan

e. Botol dikocok, kemudian pH ditetapkan menggunakan pH-paper atau pH-

meter.

f. Berdasarkan data di atas dibuat kurva pH sehingga dapat diketahui

kebutuhan kapur untuk mencapai pH yang diinginkan.

Analisis Tanah

Cara untuk menghitung kebutuhan kapur biasanya dengan

mengkalibrasikan dengan kandungan Al-dd, yaitu dengan cara:

1 me Ca/100 g tanah =  Berat Atom Ca/Valensi x me Ca/100 g tanah

1 me Ca/100 g tanah =  40/2 x 1 me Ca/100 g tanah

=  20 mg Ca/100 g tanah

=  200 mg Ca/1 kg tanah x 2 x 106 (asumsi

kedalaman tanah 20 cm, BV =  1 g/cm3)

=  400 kg Ca/ha

Untuk mengitung kebutuhan kapur pertanian:

=  Berat Atom Total/Berat Atom Ca x Kebutuhan Ca

Untuk menghitung kebutuhan CaCO3 (1 x Al-dd):

=  100/40 x 400 Kg Ca/ha =  1 ton CaCO3 /ha

Untuk menghitung kebutuhan CaO (1 x Al-dd):

=  56/40 x 400 Kg Ca/ha =  0.56 ton CaO/ha

Untuk menghitung kebutuhan Ca(OH)2 (1 x Al-dd):

=  74/40 x 400 Kg Ca/ha =  0,74 ton Ca(OH)2 /ha.

Kebutuhan kapur =  1 x Al-dd artinya 1 me Ca/100g

tanah untuk menetralkan 1 me Al/100 g tanah.
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Penentuan kebutuhan kapur yang tepat perlu dilakukan analisis tanah.  Untuk

melakukan penetapan kebutuhan kapur berdasarkan hasil analisis tanah perlu

diketahui persentase Al3+  dala larutan tanah berdasarkan KTK. Apabila

kandungan Al lebih dari 30%  maka lahan tersebut perlu pengapuran. Cara

menghitung persentase kandungan Al3+   dan penentuan kebutuhan kapur

(Mansur dan Koko, 2000)  diuraikan sebagai berikut:

Misalnya, dari contoh analisis tanah diperoleh data sebagai berikut:

KTK           Ca           Mg           K            Na         Al           Jumlah

Nilai           0.8          0,1          0.2          0.1        1.7            2.9

________________________________________________________________

Maka presentase Al3+  =  1,7:2,9 x 100%  =  58,5%

Selanjutnya hitung bobot molekul kapur (data berat masing-masing atom dapat

dilihat pada daftar berat molekul). Berdasarkan tabel tersebut, berat molekul

kapur (CaCO3) adalah 100.

Dari hasil analisis tanah diketahui AL dapat tukar 1,7 me/100g contoh, sehingga

dapat dihitung kebutuhan kapur.

Kebutuhan kapur tiap kg tanah =  Aldd x berat molekul kapur
2

=  1,7 x 100/2 =  85 mg CaCO3/100 g contoh
=  85 mg/100g x kg tanah =  850 g CaCO3/kg

tanah
=  0,85 kg kapur/kg tanah

Jadi jumlah kapur yang dibutuhkan tiap hektar apabila 1,5 kali Aldd (yang

dimaksud dengan 1,5 x Aldd merupakan pertimbangan dalam penggunaan kapur

untuk menetralisir 1,5 kali kelarutan Al3+ dalam komplek larutan tanah sehingga

ketersediaan Al3+ tidak menyebabpkan racun bagi tanaman, serta pengapuran

dapat menyediakan hara Ca sesuai kebutuhan tanaman) dengan estimasi berat

jenis tanah (BD) sama dengan 1 dan kedalaman lapisan olah tanah 20 cm

adalah: berat tanah tiap hektar (BD= 1,0) =  0,20 x 100 x 100 =  2.000 kg (2 t)

=  2 x (1,5 x 0,85) =  2,55 t kapur /ha.
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Penentuan kebutuhan akan kapur atau dolomit tersebut tergantung pada

derajat keasaman, jenis tanah dan jenis tanaman yang akan diusahakan. Ada

pengalaman petani menunjukkan bahwa kebutuhan kapur pada lahan kering

mencapai 4 ton CaCO3 (kalsit) per hektar dan kebutuhan kapur pada tanah

gambut bisa mencapai 19 ton kalsit per hektar. Jumlah kapur tersebut  hanya

suatu patokan saja atau bukanlah angka pasti. Pada Tabel 3.1 dan 3.2.

disajikan acuan penggunaan kapur kalsit dan dolomit, pada berbagai tekstur

dan pH tanah.

Tabel 3.1. Kebutuhan Kalsit (ton ha-1) untuk menaikan pH pada tanah
Podsolik-Latosol merah sampai merah kuning

Tekstur Tanah
Jumlah kapur (ton ha-1) untuk menaikan pH dari:

pH 3,5 ke 4,5 pH 4,5 ke 5,5 pH 5,5 ke 6,5

Pasir dan lempung
Pasir berlempung
Lempung
Lempung Berdebu
Lempung Berlist

0,6
-
-
-
-

0,6
1,1
1,7
2,6
3,4

0,9
1,5
2,2
3,2
4,3

Tabel 3.2. Kebutuhan dolomit (ton ha-1) untuk tanah pada berbagai tingkat pH

pH Tanah 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Jumlah dolomit (ton ha-1) 10,24 9,76 9,28 8,82 8,34 7,87 7,39

pH Tanah 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3

Jumlah dolomit (ton ha-1) 6,91 6,45 5,98 5,49 5,02 4,54 4,08

pH Tanah 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0

Jumlah dolomit (ton ha-1) 3,60 3,12 2,65 2,17 1,69 1,23 0,75

3.8. Waktu Aplikasi Kapur

Umumnya pembenihan kapur dilakukan pada akhir musim kemarau

menjelang musim hujan.  Namun pemberian kapur perlu disesuaikan pula

dengan pola tanam yang digunakan (tanaman - tunggal, tumpang sari dsbnya)

serta pertimbangan jenis tanaman mana yang membutuhkan pengapuran.
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3.9. Cara Aplikasi Kapur

1. Tentukan luas lahan yang akan dikapur kemudian lahan dibersihkan

2. Tetapkan jumlah dosis pengapuran per-hektar sesuai hasil analisis

kebutuhan kapur (rekomendasi) setempat

3. Bagilah lahan yang akan dikapur tersebut dalam petakan-petakan yang

sama luasnya. sehingga memudahkan penebaran kapur secara merata

4. Kantong-kantong kapur yang diangkut ke lahan usaha tani harus ditebarkan

pada hari itu juga dan lahan segera diolah

5. Selain dengan alat penabur kapur, penaburan kapur dapat menggunakan

ember 10 liter atau wadah lainnya sedangkan cara penebaran jika tanpa alat

penabur dapat langsung dengan tangan telanjang atau tempurung kelapa

atau dengan menggunakan kaleng susu ukuran 400 gram yang bagian

bawahnya diberi lubang.

6. Penebaran kapur perlu memperhatikan arah angin. jangan melawan arah

angin. Gunakan penutup mulut dan hidung agar debu kapur tidak masuk

kedalam saluran pernapasan

7. Kapur ditebarkan kearah kanan dan kiri sampai rata-rata selebar 1,25 meter

sebelah kiri dan kanan badan. Setelah kapur ditebarkan tanah segera

dicangkul sedalam ±  20 cm dan kapur diaduk sampai rata.

Latihan

1. Jika hasil contoh analisis tanah diperoleh data sebagai berikut:

KTK           Ca           Mg           K            Na Al

Nilai           0.9          0,15        0.25        0.12        1.71

__________________________________________________________

a) Tentukan berapa kapur yang harus diberikan  setiap hektar lahan

tersebut.
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b) Sebutkan jenis kapur yang digunakan untuk menetralisir pH tanah serta

sebutkan kelebihannnya masing-masing.

c) Sebutkan manfaat kapur untuk budidaya tanaman
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BAB I V
BENI H DAN BI BI T

4.1. Pendahuluan

Penggunaan benih bermutu tinggi adalah prasyarat penting untuk

menghasilkan produksi tanaman yang menguntungkan secara ekonomis.

Sebaliknya, penggunaan benih yang bermutu rendah akan menghasilkan

persentase pemunculan bibit yang rendah dan kurang toleran terhadap

cekaman biotik dan abiotik, serta memberikan pengaruh negatif terhadap mutu

dan hasil tanaman. Hal ini dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, bahwa: “Benih

merupakan sarana produksi utama dalam budidaya tanaman, dalam arti

penggunaan benih bermutu mempunyai peranan yang sangat menentukan

dalam usaha meningkatkan produksi dan mutu hasil tanaman”.

Dalam konteks agronomi, benih dituntut untuk bermutu tinggi sebab

benih harus mampu menghasilkan tanaman yang berproduksi maksimum

dengan sarana teknologi yang maju (Sjamsoe’oed Sadjad, 1977). Beberapa

keuntungan dari penggunaan benih bermutu, antara lain: a) menghemat

penggunaan benih persatuan luas; b) respon terhadap pemupukan dan

pengaruh perlakuan agronomis lainnya; c) produktivitas tinggi karena potensi

hasil yang tinggi;  d) mutu hasil akan terjamin baik melalui pasca panen yang

baik; e) memiliki daya tahan terhadap hama dan penyakit, umur dan sifat -sifat

lainnya jelas; dan f) waktu panennya lebih mudah ditentukan karena masaknya

serentak.

4.2. Pengertian Benih dan Bibit

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1992

tentang Sistem Budidaya Tanaman Bab I  Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 4,

benih didefenisikan sebagai berikut :  “  Benih tanaman, selanjutnya disebut

benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak

dan atau mengembangbiakkan tanaman”. Definisi tersebut menunjukkan
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bahwa benih dapat diperoleh dari perkembangbiakan secara generatif maupun

vegetatif, yang diproduksi untuk tujuan mengembangbiakkan tanaman. Dengan

pengertian ini maka kita dapat membedakan antara benih (agronomy

seed/seed) dengan biji (grain) yang dipakai untuk konsumsi manusia ( food

stuff) dan hewan (feed). Masih berkaitan dengan istilah bahan tanam, banyak

yang menggunakan istilah bibit.

Definisi benih dan bibit masih sering diberi pemaknaan yang sama,

padahal kedua istilah ini mengandung pengertian yang berbeda. Bibit adalah

benih yang telah ditumbuhkan atau bagian vegetatif tanaman seperti setek,

cangkok, atau semaian yang akan digunakan untuk tujuan penanaman,

sedangkan benih adalah segala bij i-bij ian untuk tujuan penanaman.  Sadjad

dalam Saenong (1988) telah membuat defenisi tentang benih sebagai berikut:

a. Secara struktural, benih sama dengan biji karena merupakan bakal bij i

yang telah dibuahi.

b. Secara fungsional, benih tidak sama dengan biji karena benih adalah biji

tumbuhan yang digunakan untuk tujuan penanaman.

c. Secara agronomis, benih adalah merupakan sarana untuk mencapai

produksi maksimum

d. Secara teknologi, benih adalah sesuatu yang hidup, tanaman mini yang

tersimpan dalam keadaan istirahat.

4.3. Kualitas  Bibit/ Benih

Dalam hal untuk mencapai produksi maksimum, salah satu faktor

penting yang menentukan keberhasilan usaha tani adalah mutu benih. Benih

dikatakan memiliki mutu yang baik apabila:  (i) memiliki daya tumbuh/

berkecambah tinggi, lebih dari 80% ; (ii) tidak tercampur dengan varietas lain

atau dapat dikatakan tingkat kemurnian yang tinggi, yakni antara 98% -100% ;

(iii) memiliki kecepatan tumbuh (vigor) yang baik; (iv) bij i tidak keriput, bernas

dan bebas dari gigitan serangga dan (v) tidak tercampur dengan kotoran,

gulma, atau bij i tanaman lain. Jaminan mutu benih adalah sertifikat mutu.
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Dengan demikian untuk memaksimalkan produksi maka benih atau bibit dipilih

harus yang bersertifikat, sehingga mutunya dapat terjamin.

Benih berkualitas tinggi sangat diperlukan oleh petani maupun

penangkar benih. Agar petani maupun penangkar benih tidak merasa dirugikan

serta mereka memiliki jaminan kualitas atas benih yang digunakannya, maka

anjuran menggunakan benih bersertifikat sangatlah penting. Bagi benih

bersertifikat ditetapkan kelas-kelas benih sesuai dengan urutan keturunan dan

mutunya, antara lain penetapannya sebagai berikut:

1. Benih Penjenis (BS) , adalah benih yang diproduksi oleh dan di bawah

pengawasan Pemulia Tanaman yang bersangkutan atau instansinya, dan

harus merupakan sumber untuk perbanyakan benih dasar.

2. Benih Dasar (BD) , merupakan keturunan pertama dari Benih Penjenis

(BS) atau Benih Dasar yang diproduksi di bawah bimbingan yang intensif

dan pengawasan ketat, sehingga kemurnian varietas yang tinggi dapat

dipelihara. Benih Dasar diproduksi oleh instansi atau Badan yang ditetapkan

atau ditunjuk oleh Ketua Badan Benih Nasional, dan harus disertifikasi oleh

Sub Direktorat Pembinaan Mutu Benih BPSB.

3. Benih Pokok (BP) , merupakan keturunan dari Benih Penjenis atau Benih

Dasar yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas

maupun tingkat kemurnian varietas memenuhi standar mutu yang

ditetapkan serta telah disertifikasi sebagai Benih Pokok oleh Sub Direktorat

Pembinaan Mutu Benih BPSB.

4. Benih Sebar (BR) , merupakan keturunan dari Benih Penjenis, Benih

Dasar atau Benih Pokok, yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa

sehingga identitas maupun tingkat kemurnian varietas dapat dipelihara, dan

memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan serta telah disertifikasi

sebagai Benih Sebar oleh Sub Direktorat Pembinaan Mutu Benih BPSB

(Kartasapoetra, 2003).
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4.4. Kebutuhan Benih

Jumlah benih yang dibutuhkan per luas lahan sangat ditentukan oleh jenis

tanam, varietas, tingkat kesuburan tanah, jarak tanam dan jumlah benih per

lubang tanam. Kebutuhan benih per luas lahan dapat dihitung menggunakan

rumus berikut:

Keterangan: B= Benih yang diperlukan (g)
P= Jarak tanam antar barisan (cm)
q= Jarak tanam dalam barisan (cm)
r= Daya berkecambah/ tumbuh benih (% )
s= Bobot per 100 butir benih (g)
t= Jumlah benih per lubang tanam

Contoh penggunaan rumus:

Jika bobot per 100 butir benih =  20 g, daya kecambah 85% , jarak tanam 30cm

x 30 cm, jumlah benih perlubang tanam 2 butir. Berapa jumlah benih (kg) yang

diperlukan untuk satu hektar lahan?

Jawab:

Rumus lain untuk menghitung keperluan benih per hek tar lahan

adalah sebagai berikut:

Keterangan: B = Kebutuhan benih (g)
L = Luas areal (m2)
d1= Jarak tanam dalam barisan (m)
d2= Jarak tanam antar barisan (m)
s = Bobot per 1.000 butir benih (kg)
n = Jumlah benih per lubang tanam

100     100      100       s
B = 10.000 x x x         x         x t x 1 g

P         q         r        100

100     100      100        20
B = 10.000 x          x x         x          x 2 x 1 g

30       30        85       100

=  52.288 g (± 52,3 g)

L            s
B = x x  n

d1d2 1000
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Contoh penggunaan rumus:

Jika luas areal yang akan ditanami 10.000 m2, bobot per 1.000 butir benih 60

g, jarak tanam yang akan digunakan 40 cm x 20 cm, jumlah benih per lubang

tanam 2 butir. Berapa berat benih (kg) yang dibutuhkan untuk lahan seluas

satu hektar?

Cara lain perhitungan Kebutuhan Bibit

Jika yang akan ditanam adalah bibit, maka kebutuhan bibit per luasan

lahan tertentu dapat menggunakan persamaan berikut:

Keterangan: B = Kebutuhan bibit (pohon)
L = Luas areal per hektar (m2)
d1= Jarak tanam dalam barisan (m)
d2= Jarak tanam antar barisan (m)
h = Daya hidup bibit (% )
A = Luas lahan ditanami (ha)

Contoh penggunaan rumus:

Jika luas areal yang akan ditanami seluas 10 ha atau 100.000 m2, jarak

tanam yang akan digunakan 10 m x 10 m, daya hidup bibit sebesar 85% .

Berapa jumlah bibit yang diperlukan untuk lahan seluas 10 ha?

10.000            0,06
B = x x 2

0,4 x 0,2         1000

=  15 kg

10.000         100
B = x x 10

10 x 10          85

=  117,65 x  10

=  1176,5 (± 1177 pohon)

L         100
B = x x  A

d1d2 h



Agronomi : Teori dan Aplikasi Praktis 38

4.5. Uji Kualitas Benih Berdasarkan Tolok Ukur Viabi ltas

Mutu benih adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh benih, yang

menunjukkan kemampuan untuk memenuhi standar yang ditentukan. Indikator

kualitas (mutu) benih dapat dibagi atas 4, yaitu:

1. Mutu Fisik

2. Mutu Fisiologis

3. Mutu Genetik

4. Mutu Patologis (kesehatan)

Ad 1. Mutu fisik benih

Mutu fisik benih berkaitan dengan kondisi fisik benih secara visual,

seperti warna, ukuran, bentuk, bobot dan tekstur permukaan kulit benih.

Indikatornya adalah keseragaman. Sifat-sifat lain yang diamati, antara lain

tingkat keutuhan benih (tolok ukur:  tingkat kerusakan benih), tingkat

kelembapan benih (tolok ukur:  kadar air benih), dan tingkat kontaminasi benda

lain (tolok ukur:  kemurnian mekanis benih).

Ad 2. Mutu fisiologis benih

Mutu fisiologis benih berkaitan dengan aktivitas perkecambahan benih,

yang di dalamnya terdapat aktivitas enzim, reaksi-reaksi biokimia serta respirasi

benih. Parameter yang biasa digunakan untuk mengetahui mutu fisiologis benih

ini adalah viabilitas dan vigor benih.

Beberapa tolok ukur viabiltas benih yang akan di kemukakan meliputi:

daya berkecambah, indeks vigor, kecepatan tumbuh, keserempakkan tumbuh,

dan laju pertumbuhan kecambah.

1. Daya berkecambah (DB)

Tolok ukur ini ditentukan berdasarkan persentase kecambah normal

pada pengamatan hari ke-5 dan hari ke-7. Persamaan yang digunakan

untuk menentukan DB adalah:

KNI   + KNII
DB = x  100%

benih yang ditanam
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Keterangan: DB    =  daya berkecambah (% )

KNI =  jumlah kecambah normal pada pengamatan

pertama (hari ke-5)

KNII = jumlah kecambah normal pada pengamatan

kedua (hari ke-7)

2. I ndeks vigor ( I V)

Tolok ukur ini ditentukan berdasarkan persentase kecambah normal

pada hitungan pertama (5 HST) pada uji daya berkecambah.

3. Kecepatan tumbuh (K CT)

Tolok ukur ini mengindikasikan vigor kekuatan tumbuh, karena benih

yang cepat tumbuh lebih mampu menghadapi kondisi lapang yang sub

optimum. KCT diukur dengan jumlah tambahan perkecambahan setiap

hari atau etmal pada kurun waktu perkecambahan dalam kondisi

optimum. Unit tolok ukurnya adalah %  per hari atau %  per etmal.

Tolok ukur ini dihitung dengan menggunakan rumus:

Keterangan: t =  kurun waktu perkecambahan

d =  tambahan persentase kecambah normal setiap hari

(etmal)

4. Keserempakkan tumbuh (K ST)

Tolok ukur ini ditentukan berdasarkan persentase kecambah normal kuat

pada pengamatan hari ke-6, dengan menggunakan persamaan

(McDonald dan Copeland, 1995):

kecambah normal

KST = x  100%

benih yang ditanam

KCT = d
t

0
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5. Laju pertumbuhan kecambah (LPK)

Kecambah normal pada pengamatan hari ketujuh diambil dan

dihilangkan kotiledonnya, kemudian dioven pada suhu 800C selama 2 x

24 jam (ISTA, 1985). Laju pertumbuan kecambah ditentukan dengan

menggunakan persamaan (Burris dalam McDonald dan Copeland, 1995):

6. Potensi Tumbuh Maksimum (PTM), menggambarkan viabilitas total benih

(Sadjad et al., 1999), diamati dengan cara menghitung semua benih

yang berkecambah pada hari terakhir pengamatan, dengan rumus:

PTM = x 100%

7. Kecepatan Tumbuh Relatif (KCT-R), menggambarkan vigor benih

merupakan  perbandingan nilai KCT dengan KCT maksimum. KCT

maksimum sendiri diperoleh dari asumsi bahwa pada saat hitungan

pertama kecambah  normal sudah mencapai 100% . KCT dihitung

berdasarkan akumulasi kecepatan tumbuh harian (Sadjad et al, 1999)

dengan rumus :

KCT-R =

KCT =

KCT maks =

8. Bobot Kering Kecambah Normal (BKKN), menggambarkan vigor benih

yang ditunjukkan dengan kemampuan mengoptimalkan cadangan

makanan dalam benih  kedalam bentuk akumulasi bobot kering

kecambah. Pengujian dilakukan pada akhir pengamatan. Setelah

kecambah normal dicabut kemudian dibungkus dengan aluminium foil

Bobot kering kecambah normal

LPK =

kecambah normal

Keterangan :
t   = waktu pengamatan
N = % KN setiap waktu pengamatan
tn = waktu akhir pengamatan
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dan dikeringkan dengan oven dengan suhu 60°C selama  72 jam setelah

itu dimasukkan kedalam desikator selama ±  30 menit kemudian

ditimbang dalam satuan gram (g).

Contoh penggunaan beberapa rumus/ persamaan dalam menentukan
kualitas benih berdasarkan tolok ukur viabilitas benih:

La Kampurege menguji kualitas benih kacang tanah berdasarkan indikator

viabilitas, dengan mengecambahkan 25 butir benih. Dari hasil pengujian yang

dilakukan diperoleh data seperti pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1. Hasil pengamatan uji viabilitas benih kacang tanah

Hari pengamatan Total
1 2 3 4 5 6 7

Kecambah abnormal - - - - - - 1 1
Kecambah normal - - 2 8 10 2 - 22
Tidak berkecambah - - - - - - 2 2
Bobot kering
kecambah normal

48 gram

1. Daya berkecambah

2. Indeks vigor

20   +   2
DB = x  100%

25

=   88 %

20
IV = x  100%

25

=   80 %
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3. Kecepatan tumbuh

4. Keserempakkan tumbuh

5. Laju pertumbuhan kecambah

Ad 3. Mutu genetik

Mutu genetik benih berkaitan dengan susunan kromosom dan DNA benih

serta jenis protein yang ada dalam benih, dengan tolok ukur kemurnian genetis

benih. Selain itu, tolok ukur lain adalah kemurnian mekanis benih yaitu

persentase kontaminasi jenis atau varietas lain.

Ad 4. Mutu patologis benih

Indikator mutu patologis benih adalah status kesehatan benih. Hal-hal

yang diamati untuk mengetahui status kesehatan benih ini adalah keberadaan

patogen, jenis patogen, dan tingkat serangan patogen pada benih. Tolok ukur

yang umum digunakan adalah tingkat kontaminasi benih (TKB). Pengamatan

22
KST = x  100%

25

=   88 %

48  g
LPK =

22

=   2,18 g

2        8       10 2
KCT =         +        +           +

3        4        5           6

=    0,67 + 2  +  2 + 0,33

=   5 per hari

=   5/25 x 100%

=   20% per hari
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TKB dilakukan dengan cara sebanyak 25 butir benih  diletakkan di atas kertas

saring steril lembap di dalam cawan petri ( 9 cm). Tingkat kontaminasi benih

dihitung setiap hari terhadap jumlah pemunculan patogen pada benih dengan

rumus:

TKB = x 100%

Meskipun penentuan tingkat kualitas benih meliputi banyak tolok

ukur/peubah, namun secara umum digunakan standar minimum untuk

menentukan tinggi rendahnya mutu benih yaitu kemurnian benih, daya

berkecambah dan kekuatan tumbuh (indeks vigor). Sementara itu pengujian

mutu benih menggunakan standar maksimum mensyaratkan adanya

pengukuran kadar air benih, persentase biji tanaman lain, gulma dan

kontaminan-kontaminan lain serta hama dan penyakit pada benih.

Pengukuran kadar air benih dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu:

1. Metode standar, menggunakan 2 cara:

a. Metode oven dengan suhu rendah konstan (103 + 2)  º C

1) Sebelum digunakan, wadah (cawan porselin/cawan petri + tutup)

dipanaskan lebih dahulu dengan oven suhu 130o selama 1 jam,

kemudian didinginkan dalam desikator.

2) Setelah dingin, cawan +  tutup ditimbang  (M1 gram), kemudian

dimasukkan contoh kerjanya dan ditimbang lagi (M2 gram). Segera

wadah tersebut dimasukkan ke dalam oven yang sudah mencapai

panas 103o C (dalam keadaan terbuka) selama 17 ±  1 jam.  Selama

pengeringan suhu oven harus dijaga sekitar 103o C. Setelah

pengeringan selesai, wadah ditutup dan diletakkan dalam desikator,

untuk pendinginan selama 30 – 45 menit.

3) Sesudah dingin wadah +  isi +  tutup ditimbang (M3 gram). Saat

mengerjakan penetapan kadar air ini, kelembaban udara nisbi

laboratorium harus dibawah 70 % .
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b. Metode oven dengan suhu tinggi (130 – 133)  º C

1) Prosedur sama dengan di atas, kecuali suhu diatur 130o – 133o C,

selama 4 jam untuk jagung (Zea mays L.), 2 jam untuk serealia

lainnya dan 1 jam untuk spesies lainnya.

2) Pada saat pelaksanaan tidak memerlukan persyaratan kelembaban

nisbi tertentu di laboratorium.

Sebelum diovenkan, contoh kerja disiapkan dengan cara

menggiling/menumbuk benih menjadi partikel/butir-butir yang halus, yaitu:

1) Benih serealia (termasuk jagung, padi, sorgum) dan kapas minimum 50

%  dari partikel harus dapat melewati saringan dengan mesh 0,50 dan

tidak lebih dari 10 %  tertinggi pada saringan dengan mesh 1,00 mm.

2) Benih legum (Flola sp., Glycine sp., Phaseolus spp., Pisum sp., dan

Lupinus sp.), benih tanaman keras ( tree seed) seperti Quercus spp. dan

Fagus spp. minimum 50 %  dari partikel harus melewati saringan dengan

mesh 4,00 mm.

3) Benih kacang tanah, diiris tipis setebal ±  2 mm.

Kadar air dinyatakan dalam %  terhadap berat semula dengan ketelitian satu

desimal, menggunakan rumus:

KA = x 100%

Perbedaan hasil perhitungan kadar air yang dihasilkan pada 2 ulangan tidak

boleh lebih dari 0,2 % .  Jika lebih dari 0,2 %  maka pengukuran kadar air

harus diulang.

Keterangan :
KA = Kadar Air ....... (%)
M1 = berat wadah + tutup ....... (g)
M2 = berat wadah + isi + tutup sebelum dikeringkan ...... (g)
M3 = berat wadah + isi + tutup sesudah dikeringkan .......(g)
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2. Metode cepat atau metode praktis menggunakan moisture meter/moisture

tester /grain moisture meter (alat pengukur kadar air). Penetapan metode

cepat dengan alat pengukur kadar air harus menggunakan alat yang telah

dikalibrasi,  dan kalibrasi ini harus dilakukan secara rutin satu tahun sekali.

Contoh pengecek kalibrasi dilakukan pada lima (5) tingkat kadar air,

menggunakan minimal dua varietas.  Kelima tingkat tingkat kadar air hasil uji

harus masuk kisaran/skala pada moisture meter.  Acuan kalibrasi adalah

kadar air menggunakan metode oven.  Rata-rata dari 2 (dua) nilai dianggap

sebagai nilai benar (true value), apabila perbedaan keduanya tidak lebih dari

0,3 % .  Bila perbedaan lebih dari 0,3 % , maka kalibrasi harus diulang.

Kegagalan benih untuk memenuhi satu atau lebih dari kriteria standar

minimum/  maksimum tersebut menunjukkan bahwa benih yang diuji mutunya

kurang baik.

Latihan

1. Sebutkan manfaat penggunaan benih bermutu

2. Lahan berukuran 100 m x 1500 m akan ditanami kedelai. Jaraka tanam 30

cm x 18 cm, bobot per 1000 butir 80 g dan jumlah benih yang ditanam

adalah 2 butir per lubang tanam. Hitungkah berapa berat benih kedalai

yang digunakan lahan tersebut.

3. Tabel  Hasil pengamatan uji viabilitas benih kacang kedelai.

Hari pengamatan Total
1 2 3 4 5 6 7

Kecambah abnormal - - - - - - 3 3
Kecambah normal - - 4 9 11 2 - 26
Tidak berkecambah - - - - - - 2 2
Bobot kering
kecambah normal

45 gram

a. Hitunglah daya berkecambah,

b. Keserempakkan tumbuh

c. Laju pertumbuhan kecambah



Agronomi : Teori dan Aplikasi Praktis 46

BAB V

TEKNI K PENANAMAN DAN POPULASI
TANAMAN

5.1.Pendahuluan

Mempelajari populasi tanaman berhubungan dengan bagaimana

menggunakan lingkungan yang tersedia secara efisien, sehingga produksi

persatuan luas dapat setinggi mungkin.  Populasi tanaman atau kerapatan

tanaman dapat mempengaruhi tinggi rendahnya produksi tanaman.

Peningkatan populasi tanaman mula-mula akan diikuti oleh meningkatnya

produksi tanaman persatuan luas, kemudian lewat titik maksimum akan

menurunkan produksi makasimum tersebut. Sebaliknya produksi per satuan

tanaman akan turun secara terus menerus dengan bertambahnya kerapatan

tanaman, sebagai akibat dari pengaruh kompetisi. Adanya persamaan

kebutuhan diantara tanaman yang sejenis akan dapat menyebabkan terjadinya

kompetisi, apabila faktor yang dibutuhkan tersebut dalam keadaan kurang.

Dengan demikian tinggi rendahnya populasi merupakan faktor penentu

terhadap besar kecilnya kompetisi.

Mengetahui jumlah populasi tanaman per satuan luas (misalnya per

hektar) menjadi penting dalam suatu usaha budidaya tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan. Disamping untuk pemanfaatan lingkungan yang

efisien, pengetahuan populasi tanaman per satuan luas (hektar) dapat menjadi

dasar bisa merencanakan kebutuhan pupuk, pestisida, tenaga kerja secara lebih

tepat. Pada akhirnya kebutuhan biaya yang diperlukan untuk pembelian pupuk,

pestisida dan upah tenaga kerja dapat dihitung secara lebih tepat.

5.2. Pengaturan Jarak Tanam

Pengaturan jarak tanam dimaksudkan untuk mengatur sinar matahari

yang masuk ke dalam lahan budidaya dan mencegah terjadinya persaingan

akar antar tanaman dalam mengambil hara dari dalam tanah. Makin rapat jarak
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tanamnya, makin banyak populasi tanaman per satuan luas lahan, yang berarti

makin besar persaingan akar dan akin besar pula persaingan dalam perolehan

sinar matahari. Hal ini akan mempengaruhi produksi buah dan mutunya (besar

buah dan warna buah). Pada umumnya makin rapat jarak tanam,  buahnya

akan kecil, tetapi untuk jenis tanaman tertentu (jenis tanaman yang tahan

lindung) produksinya akan tinggi. Sebaliknya untuk jenis tanaman yang tidak

tahan lindung, jarak tanam rapat menyebabkan batangnya tumbuh menjulang

tinggi karena etiolasi dan buahnya sedikit, misalnya pepaya, durian dan lain

sebagainya. Sedangkan jarak tanam longgar, menyebabkan jumlah populasi per

satuan luas lahan sedikit, sehingga tidak efisien.

Jarak tanam dipengaruhi antara lain oleh keadaan tajuk dan perakaran

tanaman, serta tingkat kesuburan lahan. Prinsip yang harus dipegang dalam

penentuan jarak tanam adalah mahkota daun (tajuk tanaman) tidak saling

menutupi, kecuali tujuan lain.

Kesuburan tanah juga perlu menjadi perhatian. Semakin subur tanahnya, maka

jarak tanam diatur agak renggang untuk memperkecil persaingan, memberik

kesempatan pada tiap individu tanaman memanfaatkan lingkungan sebaik-

baiknya, sehingga pada akhirnya akan diperoleh hasil pertanaman dan hasil

total tanaman persatuan luas yang tinggi. Sedangkan pada kondisi kesuburan

tanah yang kurang, jarak tanam diatur agak rapat agar pemanfaatan tanah dan

ruang semaksimal mungkin, sehingga meskipun hasil perindividu kecil tapi

dapat mendekati maksimum.

Hubungan tanaman yaitu pengaturan letak tanaman pada sebidang tanah

dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain: hubungan baris tunggal

dan baris ganda, bujur sangkar dan segitiga sama sisi.

Arah  barisan juga penting untuk diperhatikan. Arah barisan sebaiknya

disesuaikan dengan pemanfaatan cahaya secara efisien. Tanaman yang

ditanam dengan arah barisan Timur-Barat menggunakan cahaya lebih efisien

dari pada arah barisan Utara-Selatan. Selain berkenan dengan cahaya matahari,

arah barisan juga ditentukan oleh arah lereng ataupun teras-teras. Di lereng

yang tidak berteras, sebaiknya barisan atau guludan tegak lurus arah lereng. Di
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lereng yang berteras arah barisan sering sejajar lereng atau tegak lurus.

Dengan lereng yang landai tak berteras, dianjurkan bertanam menurut sistem

contour atau sabuk gunung, barisan tidak perlu lurus, dapat berkelok-kelok

sesuai dengan keadaan bukit, tetapi harus sama tinggi sesuai contour.

Penanaman tergantung pada jenis tanaman, ada yang ditanam benih

dan ada yang ditanam bibit dan atau stek.

5.3. Populasi Tanaman Per Satuan Luas

Populasi tanaman adalah jumlah tanaman setiap satuan luas lahan.

Populasi ini penting dijadikan bahan pertimbangan untuk:

i. Menentukan takaran pupuk dan jumlah air yang digunakan (jika ada

pengairan) dalam pengelolaan di lapangan

ii. Menentukan jumlah bibit, benih, media semai dan rumah bibit ( j ika perlu

pesemaian atau pembibitan) dalam persiapan penanaman

iii. Menentukan jumlah dan bobot umbi, untuk tanaman umbi-umbian (Harjadi,

et al. 1997).

Jumlah populasi tanaman per satuan luas ditentukan oleh beberapa faktor

antara lain: jarak tanam dan model jarak tanam yang digunakan. Jarak tanam

dan model tanam akan menentukan jumlah populasi tanaman pada setiap

satuan luas pertanaman tertentu. Model jarak tanam yang biasa digunakan

seperti segitiga, persegi empat sama sisi atau tidak sama sisi dan bujur sangkar

Model Tanam Persegi Empat

Salah satu model jarak tanam yang digunakan dalam budidaya tanaman

perkebunan adalah persegi empat. Pada Bab ini akan ditunjukkan cara

penentuan populasi tanaman berdasarkan jarak tanam. Bila tanaman

monokultur jambu mete ditanam dengan jarak tanam 9 x 9 meter dengan

model tanam persegi empat, maka populasi tanaman per hektar (10.000 m2)

dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Gambar persegi empat sama sisi, dengan panjang masing-masing sisi

(ABCD)=  9 m
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2. Hitung luas persegi empat ABCD dengan rumus =  Panjang (AB) x lebar

(BC)

3. Populasi tanaman jambu mete =  (10.000 m2) /  (luas persgi empat ABCD)

Hasil perhitungan:

Luas persegi empat ABCD =  9 m x 9 m =  81 m2

Jadi populasi tanaman jambu mete per Hektar =  (10.000 m2) /  (81 m2)

=  124 tanaman

Contoh Lain Perhitungan Populasi Tanaman Pangan Per Hektar

Tanaman Kedelai ditanam dalam petakan seluas 4m x 5m dengan jarak

tanam 25 cm x 25 cm. Berapakah jumlah populasi tanaman per petak dan

perhektar?

Populasi tanaman per petak dan per hektar  dapat dihitung dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Hitung luas petakan (cm2)

2. Populasi tanaman per petak =  (luas petak)/ (jarak tanam)

Hasil perhitungan

Luas petak =  4 m x 5 m =  20 m2

Jadi populasi tanaman per petak =  20 m2/ 0,0625 m2 =  320 tanaman

Atau

Luas petak =  400 cm x 500 cm =  200.000 cm2

Jadi populasi tanaman per petak =  200.000 cm2/ 625 cm2 =  320 tanaman
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Jika dikonversi ke luasan per hektar (10.000 m2), maka jumlah populasi

menjadi:  (20 m2 x 500)/  0,0625 m2 =  10.000 m2 /  0,0625 m2 =  160.000

tanaman

Untuk penanaman dengan sistem bedengan perhitungannya hampir sama,

bedanya pada sistem bedengan luas lahan efektif yang ditanam jauh lebih

sedikit karena sebagian terpakai untuk jarak antar bedengan. Jadi populasi

dapat dicari dengan menghitung jumlah tanaman per bedeng dan

mengalikannya dengan jumlah bedengan tiap hektarnya.  Cara perhitungannya

yaitu luas bedengan dibagi luas bedengan +  jarak antar bedengan. Sebagai

contoh, j ika tanaman ditanam dengan bedengan berukuran lebar 120 cm dan

panjang 400 cm dengan jarak antar bedengan 40 cm, maka persentase luas

lahan yang ditanami adalah:

(120 x 400 cm)/ [ (120+ 40)x(400+ 40)]  =  0,682 atau 68,2%

Contohnya untuk lahan yang ditanam kubis dengan jarak 60 cm x 40 cm akan

didapat populasi tiap hektarnya 10.000 m persegi dibagi dengan (0,6 m x 0,4

m) sehingga hasilnya adalah 41.667 tanaman (jumlah ini tergantung jumlah

tanaman per lubang tanam). Jika kubis dengan jarak tanam 60 cm x 40 cm

tersebut di atas ditanam dengan sistem bedengan maka populasinya harus

dikalikan dengan angka 68,2% , sehingga populasinya adalah 28.417 tanaman.

Latihan

1. Sebutkan manfaat pengaturan jarak tanaman dalam budidaya tanaman

2. Sebutkan populasi tanaman kakao dalam setiap hektarnya jika mengunakan

jarak tanam 6m x 6 m. Model jarak jarak tanam segi tiga sama sisi dan segi

empat.

3. Sebutkan populasi tanaman jagung dalam setiap hektarnya jika

mengunakan jarak tanam 50cm x 70cm dengan jumlah tanaman per lubang

tanam adalah 2 tanaman.
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BAB VI
PEMUPUKAN

6.1. Pendahuluan

Secara alamih dengan adanya proses pelapukan batuan dan pelapukan

seresah dan sisa-sisa organisme (bahan tumbuhan, makro dan mikrofauna)

serta siklus hara pada suatu ekosistem alam yang mantap akan memungkinkan

terjaganya kesuburan tanah. Adanya kegiatan pertanian (merubah ekosistem

alam menjadi ekosistem buatan) maka proses penghanyutan dan pencucian zat

hara yang hilang dari tanah meningkat. Unsur hara yang hilang dari lahan

pertanian bersamaan dengan bagian tanaman yang dipanen, semakin banyak

bagian tanaman yang dipanen dan terbawa keluar lahan pertanian maka

semakin banyak unsur hara yang hilang. Ada pula unsur hara yang hilang

bersamaan aliran air permukaan (run off) atau erosi dan pencucian/pelindian

(leaching). Selain itu, terjadinya perubahan bentuk hara dari tersedia menjadi

tidak tersedia juga akan menurunkan jumlah hara yang tersedia dalam tanah.

Kondisi kehilangan unsur hara ini akan menyebabkan kesuburan tanah menjadi

rendah, sehingga diperlukan usaha untuk memperbaiki kesuburan tanah atau

meningkatkan ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan tanaman.

Ketersediaan unsur hara yang tepat dan berimbang sangat diperlukan

untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan akar, batang, daun, bunga

dan buah atau bij i tanaman. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk

pertumbuhan dan perkembangan yang normal dan fungsinya dalam tanaman

tidak digantikan oleh unsur hara lainnya disebut unsur hara esensial. Unsur

hara esensial ini dapat bersumber dari tanah, air dan udara. Unsur hara

esensial ini terdiri dari unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah

unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, antara lain C, H, O, N, P, K,

Ca, Mg dan S, sedangkan unusr hara mikro adalah unsur hara yang diperlukan

dalam jumlah yang sangat sedikit, antara lain Fe, Mn, B, Mo, Cu, Zn, Cl dan Co.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pemupukan

adalah jenis tanaman yang akan dipupuk, jenis tanah yang akan dipupuk, jenis
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pupuk yang digunakan, dosis/ jumlah  pupuk yang diberikan, waktu pemupukan

dan cara pemupukan. Disamping itu perlu memperhatikan sifat tanah yang

akan dipupuk, keperluan setiap fase pertumbuhan tanaman serta perilaku hara

yang diberikan dalam tanah dan dalam tanaman.

6.2. Pupuk Dan Perananannya

Pupuk adalah bahan yang memberikan zat hara pada tanaman yang jika

diberikan ke pertanaman dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman.

Untuk menunjang produksi hasil pertanian, perlu dilakukan pemupukan sebagai

dasar pemenuhan kebutuhan unsur hara tanaman. Tanaman perlu dipupuk

karena unsur hara yang terbawa pada saat hasil panen akan hilang dan harus

digantikan, baik dengan pupuk organik maupun dengan pupuk kimia, dan ada

juga yang dikombinasikan keduanya. Namun pada penerapannya petani

ataupun praktisi bidang pertanian seringkali mengalami kesulitan dalam

memberikan pupuk tersebut. Dengan hanya mengira-ngira dengan pengalaman

pemupukan sebelumnya, tentunya pemenuhan kebutuhan pupuk tidak akan

tepat, bisa kurang atau bahkan kelebihan.

Pupuk didefinisikan sebagai:  (1) bahan/material yang mengandung satu

atau lebih unsurhara yang diperlukan tanaman; (2) setiap material baik organik

maupun anorganik alami atau sintetis yang memberikan satu atau lebih unsur

hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman, dan (3) aktivitas

pemberian satu atau lebih pupuk ke tanah atau ketanaman untuk memenuhi

kebutuhan unsur hara tanaman.

Ada 16 unsur hara yang dibutuhkan tanaman yang diperoleh dari udara,

air, tanah dan garam-garam mineral atau bahan organik. Unsur hara yang

berasal dari udara dan air tanah adalah Carbon (C), Hidrogen (H) dan Oksigen

(O). Sedangkan unusr makanan yang berasal dari tanah adalah Nitrogen (N),

Phospor (P), Kalium (K), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Sulfur (S), Besi (Fe),

Mangan (Mn), Seng (Zn), Tembaga (Cu), Boron (Bo), Molibdenum (Mo) dan

Klorin (Cl).
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Nitrogen, Phospor dan Kalium merupakan unsur makanan yang utama

dan dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Kalsium, Mangan dan Sulfur yang

disebut sebagasi unsur sekunder dibutuhkan dalam jumlah yang sedang atau

sedikit tetapi memegang peranan penting dalam pembentukan jaringan

tanaman. Unsur lainnya dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil dan disebut

sebagai unsur hara mikro.

Nitrogen diambil dari tanah dalam bentuk nitrat atau amonium kemudian

dengan senyawa carbon di dalam tanah membentuk asam amino dan protein.

Kalium berkumpul dalam bagian tanaman tempat terjadinya proses pembagian

sel dan pertumbuhan aktif.

Adapun kegunaan unsur N, P, K dan S adalah sbb:

1. Nitrogen (N)

- Membuat bagian tanaman yang hijau segar, banyak mengandung

butir hijau daun yang penting dalam proses fotosintesis

- Mempercepat pertumbuhan tanaman

- Menambah kandungan protein tanaman

2. Phospor (P)

- Memacu pertumbuhan akar dan pembentukan sistem perakaran yang

baik sehingga dapat mengambil unsur hara lebih banyak dan

pertumbuhan tanaman menjadi sehat serta kuat

- Menambah daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan

penyakit.

- Menggiatkan pertumbuhan jaringan tanaman yang membentuk titik

tumbuh tanaman

3. Kalium (K)

- Memperlancar proses fotosintesis

- Memacu pertumbuhan tanaman pada tingkat permulaan

- Memperkuat ketegaran batang sehingga mengurangi resiko mudah

rebah

- Mengurangi cepat membusuknya hasil selama pengangkutan dan

penyimpanan
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- Menambah daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan

penyakit serta ketahanan terhadap kekeringan

- Memperbaiki mutu hasil yang berupa bunga dan buah (rasa, warna)

4. Belerang (S)

- Membantu pembentukan butir hijau daun sehingga daun lebih hijau

- Menambah kandungan protein dan vitamin

- Berperan dalam sintesa minyak yang berguna pada proses

pembentukan gula

- Membantu pertumbuhan anakan produktif

Bila kesemua unsur terutama N,P, K dan S tersebut cukup terdapat

dalam tanah dan sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk tumbuh dan

berproduksi, jelas tidak akan menimbulkan masalah. Tetapi sebaliknya,

bila unsur tersebut terdapat dalam jumlah yang kurang maka tanaman

akan tumbuh merana dan mempunyai akibat-akibat lainnya (Suriatna,

1988).

6.3. Jenis Pupuk

Klasifikasi pupuk dapat dibedakan berdasarkan: (1) Pembentukannya

(pupuk buatan/sintetik dan pupuk alam), (2) kandungan unsur hara yang

dikandungnya (pupuk tunggal dan majemuk), dan (3) susunan kimiawi (pupuk

organik dan anorganik).

Pupuk buatan; pupuk yang dibuat secara industri yang mengandung

unsur hara tertentu yang pada umumnya mempunyai kadar unsur hara

tinggi atau pupuk hasil proses rekayasa secara kimia dan merupakan hasil

industri dari pabrik pembuatan pupuk. Contoh: Urea, SP-36, dan KCl

Pupuk alam; pupuk alam adalah pupuk yang dihasilkan tidak melalui

proses industri, tetapi berasal dari alam seperti endapan batuan. Contoh

pupuk alam: batuan fosfat (rock phosphate= fosfat alam), batu kapur

(Kalsit= CaCO3 dan Dolomit= CaMgCO3)
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Keunggulan pupuk buatan:

Lebih mudah menentukan jumlah pupuk yang dipadukan dengan

kebutuhan tanaman

Hara yang diberikan, dalam bentuk yang cepat tersedia

Dapat diberikan pada saat yang lebih tepat

Pemakaian dan pengangkutan lebih murah, karena kadar haranya

tinggi

Kelemahan pupuk buatan

Bila tidak dengan perhitungan yang akurat dalam pemakaiannya,

maka penggunaannya akan merusak lingkungan

Umumnya tidak atau sedikit mengandung unsur mikro, dan hanya

unsur tertentu saja yang mempunyai konsentrasi tinggi

Pupuk  tunggal; pupuk yang mengandung satu jenis hara tanaman.

Contoh: ZA, SP-36, dan KCl

Pupuk majemuk; pupuk yang mendandung lebih dari satu unsur hara

tanaman. Contoh: Pupuk NP, PK, dan NPK

Pupuk anorganik; pupuk yang bahan/material pembentukannya berupa

senyawa anorganik yang dihasilkan dari proses rekayasa kimia dari industri

Pupuk organik; pupuk yang bahan/material pembentukannya berupa

senyawa organik yang berasal dari sisa jaringan tanaman/ tumbuhan dan

atau hewan.

Klasifikasi pupuk lainnya:

A. Berdasarkan bentuknya: (1) pupuk padat (tablet, butiran, dan tepung),

dan pupuk cair.

B. Berdasarkan kandungan hara makro dan mikro: pupuk makro primer

dan pupuk makro sekunder serta pupuk mikro

6.4. Waktu Aplikasi Pupuk

Waktu pemupukan tergantung pada kecepatan kelarutan dan kerja pupuk.

Pupuk yang cepat larut dan bekerjanya cepat diberikan setelah tanam dan

sebaiknya diberikan sedikit demi sedikit dalam 2 atau 3 kali pemberian, karena
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pupuk ini mudah tercuci, seperti pupuk ZA, Urea, dan NH4Cl. Pupuk yang

bekerjanya lambat, untuk tanaman semusim diberikan sebelum tanam dan

sekaligus, sedangkan untuk tanaman tahunan diberikan setiap akan memasuki

fase pertumbuhan maksimum, seperti pupuk SP-36.   Pupuk yang bekerjanya

sedang dapat diberikan sebelum tanam atau sesudah tanam asalkan jangan

terlalu jauh dengan saat dimulainya, aktivitas pertumbuhan tanaman, sperti

pupuk KCl.

6.5. Cara Aplikasi Pupuk

Cara penempatan pupuk akan berhubungan dengan efisiensi pengambilan

oleh akar tanaman, tidak termasuk biji atau akar tanaman dan ketersediaan

tenaga kerja dan biaya. Cara penempatan pupuk antara lain dengan:

(1) disebar/broadcast, pupuk disebar merata di permukaan tanah dan

biasanya dilakukan sebelum tanam atau pada tanaman padi sawah

dilakukan pada pemupukan susulan

(2) sideband, pupuk ditempatkan disalah satu sisi atau kedua sisi

tanaman dalam band/ alur yang besar, atau dapat diberikan dalam

larikan tanaman

(3) Top dressed, pupuk ditaburkan pada tanaman setelah tumbuh, atau

ditempatkan di samping tanaman  (side dressed). Penempatan secara

side dressed biasanya dilakukan bersamaan dengan penyiangan

sehingga pupuk tercampur dengan tanah.

(4) pop up, yaitu pupuk dimasukan bersamaan dengan biji yang ditanam,

tetapi harus diperhatikan jangan sampai terjadi plasmolisa dari sel bij i

(5) foliar aplication, pupuk dilarutkan dalam air kemudian disemprotkan

pada daun

(6) fertigation, yaitu pemupukan lewat air irigasi

6.6. Kebutuhan Pupuk

Jumlah/dosis pupuk yang diberikan, jumlah pupuk yang diberikan

berhubungan dengan kebutuhan tanaman akan unsur hara, kandungan unsur
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hara dalam tanah, serta kandungan unsur hara dalam pupuk (Tabel 5.1 dan

5.2). Sebagai contoh misalnya untuk pertumbuhan tanaman diperlukan 100 kg

N +  45 kg P2O5 +  100 kg K2O per hektar, sedangkan pupuk yang tersedia

adalah urea (45 %  N), SP-36 (36% ) P2O5) dan KCL (50%  K2O). Maka jumlah

pupuk yang dibutuhkan untuk luas pertanaman1 hektar adalah sebagai berikut;

Urea = 100/45 x 100 kg = 222,22 kg

SP-36 = 100/36 x 45 kg = 125 kg

KCl = 100/50 x 100 kg = 200 kg

Pemenuhan kebutuhan pupuk tanaman bisa dianalisis berdasarkan :

Jumlah hara yang terangkut bersama panen

Cadangan hara yang ada di dalam tanah

Tanda kekurangan unsur hara pada tanaman

Penentuan kebutuhan pupuk berdasarkan cadangan hara di dalam tanah

memerlukan analisis tanah di laboratorium. Seperti halnya menghitung kadar N-

total dalam tanah, C-Organik, berat kering tanah, berat kering tanaman dan

sebagainya. Hal tersebut tentu tidak bisa dilakukan oleh petani bermodal kecil

dan berlahan sempit. Sedangkan ada beberapa cara lagi yang bisa dilakukan

yaitu dengan mengenali gejala kekurangan unsur hara pokok (N,P,K). Namun

gejala kekurangan antara unsur yang satu dengan lainnya sulit dibedakan dan

gejala tersebut tidak menggambarkan berapa jumlah pupuk yang harus

diberikan.

Cara yang paling mudah dan murah untuk mengetahui kebutuhan hara

tanaman yaitu dengan menghitung jumlah hara yang terangkut bersama hasil

panen. Jika hasil panen jagung dalam 1 ha adalah 3 ton, maka hasil panen

tersebut mengandung 48 kg N; 8,4 kg P dan 12 kg K. Unsur hara yang terbawa

panen ini perlu dikembalikan ke dalam tanah melalui pemupukan supaya

kesuburan tanah tetap terjaga dan produksi tanaman dapat dipertahankan.
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Tabel 5. 1. Kandungan hara N, P, dan K (kg) di dalam 1 ton hasil panen

Tanaman Hara terbawa panen (kg)

N P K

Padi varietas unggul 15 2,7 3,7

Padi lokal 15 2,5 2,5

Jagung 16 2,8 4,0

Kacang tanah 32 3,2 4,8

Singkong 1,7 0,5 2,5

Ubi jalar 3,7 0,5 5,2

Kentang 2,7 0,3 3,6

Wortel 3,0 0,5 3,8

Bawang 1,6 0,3 1,7

Tomat 3,3 0,4 4,2

Pisang 2,4 0,3 5,6

Jeruk 18 0,2 2,5

Rumput 30 3,7 26,7

Leguminosa 37,5 4,4 33,2

Jika pemupukan menggunakan pupuk buatan maka jumlah pupuk yang

diperlukan untuk mengganti hara yang hilang pada saat panen adalah :

Urea=  100/46 x 48 kg/ha =  104 kg/ha
SP36=  100/16 x 8,4 kg/ha =  53 kg/ha
KCl =  100/52 x 12 kg/ha =  23 kg/ha

Tabel 5.2. Kandungan unsur dan oksida di dalam 100 kg pupuk.

Pupuk Unsur Oksida

Urea 46 -

TSP 20 46 kg P2O5

SP36 16 36 kg P2O5

KCl 52 63 kg K2O

Akan tetapi zat hara di dalam tanah tidak semuanya dapat digunakan oleh

tanaman. Sebagian akan hilang karena penguapan (N), pencucian ke lapisan

tanah yang lebih dalam seingga tidak terjangkau oleh akar (N, K), terikat oleh
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mineral liat tanah (P, K), atau hanyut karena tererosi (N, P, K). Oleh karena itu

pemberian pupuk sebaiknya 1,5 sampai 2 kali jumlah hara yang hilang bersama

panen. Jadi urea, SP36 dan KCl yang diperlukan untuk penanaman jagung

dengan perkiraan hasil 3 t/ha kurang lebih:

Urea=  150  sampai  200 kg/ha

SP36= 75 sampai 100kg/ha

Kombinasi dengan Pupuk Kandang

Sedangkan j ika dikombinasikan dengan pupuk kandang maka dapat dihitung

seperti contoh berikut :

Bila seorang petani menggunakan 4 ton pupuk kandang sapi per hektar,

berarti dia menambahkan 20 kg N, 8 kg P, dan 20 kg K. Jadi dengan

menambahkan 4 t / ha pupuk kandang sapi, maka petani tersebut dapat

mengurangi penggunaan pupuk buatan sebanyak:

Urea=  100/46 x 20 kg/ha =  43 kg/ha

SP36=  100/16 x 8 kg/ha =  50 kg/ha

KCl =  100/52 x 20 kg/ha =  38 kg/ha

Dengan demikian, kalau seharusnya pupuk buatan diberikan sebanyak:

Urea = 150 kg/ha

SP36 = 75 kg/ha

KCl = 30 kg/ha

Maka dengan pemberian 4 t/ha pupuk kandang (kotoran sapi),

pemberian pupuk buatan dapat dikurangi menjadi:

Urea = (150-43) kg/ha =  107 kg/ha

SP36 = (75-50) kg/ha =  25 kg/ha

KCl = (30-38) kg/ha =  0 (tidak perlu pemberian KCl).



Agronomi : Teori dan Aplikasi Praktis 60

Penggunaan pupuk perlu memperhatikan beberapa hal seperti:  jenis/sifat

tanah, kebutuhan hara setiap jenis tanaman dan fase pertumbuhan tanaman

serta perilaku hara yang diberikan baik dalam tanah maupun dalam tanaman.

Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan pupuk

2. Sebutkan jenis pupuk beserta contohnya

3. Sebutkan kelebihan dan kekurangan penggunaan pupuk organik dan

pupuk kimia

4. Sebutkan peranan unsur hara N, P, K dan S

5. Sebutkan cara penempatan pupuk

6. Jika hasil panen 1 hektar jagung adalah 5 ton. Hara terbawa hasil panen

setiap ton hasil panen adalah 16 kg N, 2,8 kg P dan 4,0 kg K. Hitunglah

jumlah pupuk Urea, SP36 dan KCl yang harus diberikan agar dapat

mengganti kehilangan hara pada saat panen.
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BAB VI I
PENGAI RAN

7.1. Pendahuluan

Pengairan merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi

lahan pertanian dengan cara atau teknik tertentu untuk memenuhi kebutuhan

air tanaman selama fase pertumbuhan. Dalam dunia modern, saat ini sudah

banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Pada zaman dahulu, j ika

persediaan air melimpah karena tempat yang dekat dengan sungai atau sumber

mata air, maka irigasi dilakukan dengan mengalirkan air tersebut ke lahan

pertanian. Namun, irigasi juga biasa dilakukan dengan membawa air dengan

menggunakan wadah kemudian menuangkan pada tanaman satu per satu.

Untuk irigasi dengan model seperti ini di Indonesia biasa disebut menyiram.

Sebagaimana telah diungkapkan, dalam dunia modern ini sudah banyak cara

yang dapat dilakukan untuk melakukan irigasi dan ini sudah berlangsung sejak

Mesir Kuno.

Di Indonesia, pengairan tradisional telah juga berlangsung sejak nenek

moyang kita. Hal ini dapat dilihat juga cara bercocok tanam pada masa

kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Dengan membendung kali secara

bergantian untuk dialirkan ke sawah. Cara lain adalah mencari sumber air

pegunungan dan dialirkan dengan bambu yang bersambung. Tujuannya adalah

agar semua lahan yang dicetak untuk persawahan maupun perkebunan harus

menghasilkan panen yang optimal.

7.2. Air dan Peranannya

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital karena

menentukan semua kehidupan di planet bumi. Tidak ada makhluk hidup di

dunia ini yang melangsungkan kehidupan tanpa air. Dengan air maka segala

sesuatu dibumi ini menjadi hidup.

Air penting bagi tanaman karena: (i) air merupakan bagian yang esensial

bagi protoplasma dan membentuk 80-90 persen bobot segar jaringan yang
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tumbuh aktif, (ii)  air adalah sebagai pelarut, di dalamnya terdapat gas-gas,

garam-garam dan zat-zat terlarut lainnya, yang bergerak keluar masuk sel, dari

organ ke organ dalam proses transpirasi, (iii) air adalah sebagai pereaksi dalam

fotosintesis dan pada berbagai proses hidrolisis dan (iv) air esensial untuk

menjaga turgiditas diantaranya dalam pembesaran sel, pembukaan stomata

dan menyangga bentuk (morfologi) daun-daun muda atau struktur lainnya yang

berliginin sedikit.

Ketersediaan air merupakan salah satu faktor pembatas utama bagi

produksi tanaman. Kekeringan menyebabkan penurunan laju fotosintesis dan

distribusi asimilat terganggu, berdampak negatif pada pertumbuhan tanaman

baik fase vegetatif maupun fase generatif. Pada tanaman kelapa sawit,

kekeringan yang terjadi pada fase vegetatif ditandai oleh kondisi daun tombak,

tidak membuka dan terhambatnya pertumbuhan pelepah. Pada keadaan yang

lebih parah kekurangan air menyebabkan kerusakan jaringan tanaman yang

dicerminkan oleh daun pucuk dan pelepah yang mudah patah. Pada fase

generatif kekeringan menyebabkan terjadinya penurunan produksi tanaman

akibat terhambatnya pembentukan bunga, meningkatnya jumlah bunga jantan,

pembuahan terganggu, gugur buah muda, bentuk buah kecil dan rendemen

minyak buah rendah.

Air bagai tanaman berada dalam suatu keadaan aliran yang sinambung

(kontinyu). Kehilangan air dapat menyebabkan terhentinya pertumbuhan dan

kekurangan/defisiensi air yang terus menerus menyebabkan perubahan-

perubahan dalam tanaman yang tidak dapat balik(ireversibel) dan

mengakibatkan kematian.

Kehilangan air secara transpirasi oleh tanaman dapat dilihat berkaitan

dengan pertukaran karbon (dalam CO2). Dalam hal ini transpirasi menjadi

sangat penting untuk pertumbuhan. Air dapat meresap atau ditahan oleh tanah

karena adanya gaya-gaya adhesi, kohesi dan grafitasi. Karena gaya-gaya

tersebut maka air dalam tanah dapat dibedakan menjadi:

(1) Air Higroskopis, yaitu air yang diserap oleh tanah sehingga tidak dapat

diserap/digunakan tanaman (adanya adhesi antara tanah dengan air).



Agronomi : Teori dan Aplikasi Praktis 63

(2) Air kapiler, yaitu air dalam tanah dimana daya kohesi (tarik menarik

antara butir-butir air) dan daya adhesi (antara air dengan tanah) lebih

kuat dari grafitasi. Sebagian besar dari air kapiler merupakan air

tersedia (dapat digunakan) bagi tanaman.

(3) Air gravitasi, merupakan sisa air yang berlebihan yang dapat diikat

maksimum oleh tanah (kapasitas lapang) dan jatuh/mengalir akibat

gaya berat/ gravitasi

Dalam menentukan jumlah air tersedia bagi tanaman dapat dinyatakan

dalam beberapa cara. Kapasitas lapang ( field capacity) adalah keadaan tanah

lembab yang menunjukkan jumlah air terbanyak (maksimum) yang dapat

ditahan oleh tanah setelah air gravitasi habis. Air yang dapat ditahan oleh tanah

tersebut merupakan air tersedia bagi tanaman dan terus-menerus diserap oleh

akar, hingga sampai pada suatu saat akar tanaman mulai tidak mampu lagi

menyerap air dari tanah dan tanaman menjadi layu. Keadan air tanah dimana

akar-akar tanaman tidak mampu lagi menyerap air sehingga tanaman menjadi

layu dikenal sebagai titik layu permanen dan tanaman akan tetap layu baik

pada siang maupun malam hari. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui

bahwa banyak air yang tersedia bagi tanaman, disebut air tesedia, yang

merupakan selisi antara kadar air pada kapasitas lapang dikurangi kadar air

pada titik layu permanen

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Kadar dan

kestersediaan air tanah sebenarnya pada setiap koefisien ini umumnya

bervariasi terutama tergantung pada:

1. Tekstur tanah. Kadar air tanah bertekstur liat >  lempung >  pasir,

misalnya pada tegangan 1/3 atm (kapasitas lapangan), kadar air tanah

pada masing-masingnya adalah sekitar 55% , 40% , dan 15% . Hal ini

terkait dengan pengaruh tekstur terhadap proporsi bahan koloidal,

ruang pori dan luas permukaan adsorptive, yang makin halus

teksturnya  akan makin banyak, sehingga makin besar kapasitas-
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simpan airnya. Hasilnya berupa peningkatan kadar dan ketersediaan air

tanah;

2. Kadar bahan organik tanah (BOT). BOT mempunyai pori-pori mikro

yang jauh lebih banyak ketimbang partikel mineral tanah, yang berarti

luas permukaan penjerap (kapasitas simpan) air jugah lebih banyak,

sehingga makin tinggi kadar BOT akan makin tinggi kadar dan

ketersediaan air tanah;

3. Senyawa kimiawi. Garam-garam dan senyawa-pupuk/amelioran

(pembenaan tanah) baik alamiah maupun non alamiah mempunyai

gaya osmotik yang dapat menarik dan menghidrolisis air. Sehingga

koefisien layu meningkat. Konsekuensinya, makin banyak senyawa

kimiawi didalam tanah akan menyebabkan kadar dan ketersedian air

tanah menurun;

4. Kedalaman solum/ lapisan tanah menentukan volume simpan air tanah,

makin dalam makin besar, sehingga kadar dan ketersedian air juga

mungkin banyak. Kedalam solum/ lapisan ini sangat penting bagi

tatanaman berakar tunggang dan dalam

Di samping faktor tanah ini, faktor iklim dan tanaman juga menentukan

kadar dan ketersedian air tanah. Faktor iklim yang berpengaruh meliputi curah

hujan, temperatur dan kecepatan angin, yang pada prinsipnya terkait dengan

suplai air dan evapo transpirasi. Faktor tanaman yang berpengaruh meliputi

bentuk dan kedalaman perakaran, toleransi terhadap kekeringan, serta tingkat

dan stadia  pertumbuhan, yang pada prinsipnya terkait dengan kebutuhan air

tanaman.

7.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas Lapan g

Besarnya kapasitas lapang biasa beragam dari sekitar 4%  (berdasarkan

berat) pada tanah pasir, sampai dengan sekitar 45%  pada tanaman liat berat,

dan sampai dengan 100%  atau bahkan lebih pada tanah organik tertentu. Di

antara faktor yang mempengaruhi redistribusi dan kapasitas lapang yang

penting adalah sebagai berikut:
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1 Tekstur tanah. Tanah jenis liat menahan lebih banyak air dan lebih

lama dibandingkan tanah jenis pasir. Oleh sebab itu, semakin halus

tekstur, semakin besar kapasitas lapangnya, semakin lebat terciptanya

kapasitas lapang, dan nilai kapasitas lapangnya tidak begitu jelas dan

kurang stabil.  Struktur tanah juga mempengaruhi daya menahan air.

2 Tipe liat. Semakin berat kandungan monmorilonit yang ada semakin

besar pula kandungan air terserap/ tertahan pada suatu waktu.

3 Kandungan bahan organik. Bahan organik tanah dapat membantu

menahan lebih banyak air, meski jumlah bahan organik biasa terdapat

pada tanah mineral adalah sangat rendah untuk menahan jumlah air

yang cukup banyak. Akan tetapi, pengaruh bahan organik pada struktur

tanah sangat besar.

4 Kedalaman pembasahan dan kadar air sebelumnya. Pada

umumnya semakin besar profil pada awalnya dan semakin besar

kedalaman pembasahan selama infiltrasi, semakin lebat laju redistribusi

dan semakin besar kapasitas lapang nyata.

5 Adanya lapisan penahan pada profil, seperti lapisan liat, pasir, atau

kerikil, dapat menghambat redistribusi dan meningkatkan kapasitas

lapang yang diamati. Laju aliran keluar dari suatu lapisan tertentu pada

tanah tidak saja tergantung pada tekstur atau sifat hidraulik lapisan

keseluruhan, karena adanya lapisan penahan pada suatu kedalaman

tertentu bisa menghambat gerakan air keluar dari lapisan di atas

penahan tersebut.

6 Evapotranspirasi, Laju dan pola penyerapan air ke atas dari tanah

dapat mempengaruhi gradien dan arah aliran dalam profil, sehingga

mengubah proses  redistribusi dan drainase internal.

7.4. Kebutuhan Air Tanaman

Kebutuhaan air tanaman (Crop Water Requirement, CWR) adalah

kebutuhan air utama bagi tanaman yang merupakan suatu fungsi antara

hubungan tanaman dengan lingkungannya. Kebutuhan air tanaman merupakan
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jumlah air yang dipergunakan untuk pemakaian konsumtif (evapotranspirasi;

ET-tanaman) dan air hilang melalui perkolasi (perembesan ).

Untuk menghitung ET-tanaman dapat dilakukan melalui suatu prosedur tiga

tahap, yaitu:

(1). Pengaruh iklim terhadap kebutuhan air tanaman diberikan oleh ETo

(evapotranspirasi tanaman referensi), yaitu “ laju evapotranspirasi dari

permukaan berumput luas setinggi 8-15 cm, rumput hijau yang tingginya

seragam, tumbuh aktif, secara lengkap menaungi permukaan tanah dan

tidak kekurangan air” . Empat metode yang dapat digunakan adalah

Blaney-Criddle, Radiasi, Penman dan Evaporasi Panci, dimodifikasi untuk

menghitung ETo dengan menggunakan data iklim harian selama periode

10 atau 30 hari.

(2). Pengaruh karakteristik tanaman terhadap kebutuhan air tanaman

diberikan oleh koefisien tanaman (kc) yang menyatakan hubungan antara

ETo dan ET-tanaman (ET-tanaman =  kc . ETo). Nilai-nilai kc beragam

dengan jenis tanaman, fase pertumbuhan tanaman, musim

pertumbuhan, dan kondisi cuaca yang ada.

(3). Pengaruh kondisi lokal dan praktek pertanian terhadap kebutuhan air

tanaman, termasuk variasi lokal cuaca, tinggi tempat, ukuran petak lahan,

adveksi angin, ketersediaan lengas lahan, salinitas, metode irigasi dan

kultivasi tanaman.

Kebutuhan air tanaman tergantung pada kelompok tanaman, misalnya

apakah tanaman tersebut termasuk dalam kelas hidrofit (tanaman yang hidup

dalam air), mesofit (tanaman dengan kebutuhan air sedang) atau xerofit, yaitu

tanaman yang hidup pada habitat kering dan telah mengalami berbagai

adaptasi hingga dapat tumbuh dan berbiak pada tanah-tanah yang sangat

kering.
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Dalam pemberian air perlu diperhatikaan kebutuhan air dari setiap

tanaman dan juga setip tahap pertumbuhaan tanaman tersebut. Pada

umumnya tanaman banyak membutuhkan air pada awal pertumbuhanya (fase

vegetaif dominan), kemudian pada saat menjelang pembuangan air perlu

dikurangi dan pada saat pembentukan buah kebutuhan air sering meningkat.

Faktor-Faktor Kebutuhan Air Tanaman:

1. Iklim sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan air tanaman karena

pada musim kemarau kebutuhan air tanamannya sangat besar dimana air

sangat sulit didapatkan oleh tanaman diakibatkan oleh kekeringan dan

sebaliknya, j ika musim penghujan maka kebutuhan air tanamannya sedikit.

2. Jenis tanaman sangat berpengaruh karena kebutuhan air tanaman yang

satu dengan yang lainnya berbeda, misalnya tanaman padi mempunyai

kebutuhan air tanaman yang lebih besar daripada tanaman palawija.

3. Jenis tanah yang mengandung tanah liat mempunyai kebutuhan air yang

lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan air pada tanah jenis pasir

karena daya meloloskan air pada tanah berpasir (berpori-pori) lebih besar

daripada tanah liat.

4. Letak daerah/  topografi suatu daerah sangat berpengaruh, daerah yang

curam topografinya tanamannya membutuhkan air yang lebih banyak dari

pada dataran rendah karena air terus diloloskan/  dialirkan kebawah.

5. Penguapan pada areal pertanian sangat berpengaruh, semakin besar

penguapan maka semakin besar kebutuhan air tanamannya

7.5. Pengaturan Tata Air

Dalam hubungan dengan produksi tanaman,air harus dikelola secara

baik, dan dalamkegiatan ini meliputi kegiatan: a) irigasi, yaitu penambahan

atau pemberian air untuk pertanaman; b) drainase, yaitu pembuangan

kelebihan air dan c) konserfasi, yaitu pemeliharan danperlindungan terhadap

sunber-sumber air.
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Metode irigasi pada tanaman yang sudah umum dilakukan pada saat

sekarang adalah:  1) irigasi permukaan (surface irrigation), dimana air diberikan

pada seluruh permukaan tanah, 2) irigasi cura/penyiraman (splinkler irrigation),

yaitu pemberian air dengan menggunakan tekanan yang dilakukan dari

bagianatas tanaman seperti disirami air hujan dan 3) irigasi bahwa tanah

(subsurface irrigation), yaitu pemberian air ketanah dilakukan dibawa

permukanya dan air merembes keatas dengan gaya kapilernya.

I rigasi permukaan merupakan metode pemberian air/ irigasi yang umum

dilakukan dalam usuhatani. Air diberikan keseluru permukaan tanah, dan

diberikan menggenangi seluru permukaan tanah dan masukkedalam tanah

sehingga cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan tanaman.Pemberiaan air

irigasi ini dapat dilakukan secara leb/genangan (floding irrigation) pada

tanaman padi. Untuk pertanaman dalam bedengan dilakukan secara furrow

irrigation. Yaitu air diberikan pada peri-peritnya saja dan dibiarkan meresap

pada tanah bedengan.Untuk membuangkelebihan air setelah kapasitas lapang

tercapai, maka perludibuatkan saluran drainase.

I rigasi cura/siraman diberikan dengan cara memberikan air dari atas

tanaman.model irigasi ini telah biasa dilakukan pada pertanaman dinegara maju

dengan cara menyalurkan lewat pipa-pipa secara otomatis. Di Indonesia cara ini

sudah banyak dilakukan pada taman,padang rumput/ lapangan golf, dan

tanaman hias para pencita tanaman (Hobiis). Cara siraman sudah

umumdilakukan petani dengan menggunakan gayung, gembor atau ujung pipa

plastic. Keuntungan dengan irigasi curah adalah; 1) pemberia air secara merata

pada areal pertanaman dengan efesiensi tinggi, 2) dapat ddilakan pada

berbagai jenis tanah dan tanaman pada berbagai keadaan topografi.

3) tidak ada masalah drainase dan erosi walaupun pada tanaman miring,4)

Tidak memerlukan saluran irigasi sehingga menghemat lahan, 5) dapat

dipergunakan untuk keperluan pemupukan dan pengen dalian hama penyakit.

Adapun kerugian system cura ini adalah diperlikan biaya besar untuk infestasi

awal dan biaya operasionalnya,serta airnya harus bersih.
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7.6. Jenis Pengairan

Pengairan Permukaan

Pengairan atau irigasi Permukaan adalah pengaliran air di atas

permukaan dengan ketinggian air sekitar 10 - 15 cm di atas permukaan

tanah. I rigasi permukaan merupakan sistem irigasi yang menyadap air

langsung di sungai melalui bangunan bendung maupun melalui bangunan

pengambilan bebas ( free intake) kemudian air irigasi dialirkan secara

gravitasi melalui saluran sampai ke lahan pertanian. Di sini dikenal saluran

primer, sekunder, dan tersier. Pengaturan air ini dilakukan dengan pintu air.

Prosesnya adalah gravitasi, tanah yang tinggi akan mendapat air lebih dulu.

Gambar 7.1. Saluran primer dan pintu air sistem irigasi bendung
(Hidayat, I .A., 2012)

Jenis pengairan permukaan ada dua macam yaitu:

1. I rigasi basin dilakukan membanjiri satu petak lahan, dan memungkinkan

drainase dari petak yang lebih tinggi menjadi sumber air bagi petak yang

lebih rendah. I rigasi basin tidak harus didrainase melainkan membiarkan

air menyerap ke dalam tanah atau terevaporasi ke udara, yang disebut

dengan "basin tertutup". I rigasi basin diutamakan di daerah dengan laju

infiltrasi yang rendah, karena dibutuhkan waktu yang lama bagi air untuk

menyerap ke dalam tanah sehingga lahan digenangi selama beberapa

waktu.

Saluran primer sistim irigasi bendung Pintu air yang berfungsi membagi saluran
primer menjadi t iga buah saluran sekunder
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2. I rigasi gelombang (surge irrigation) dilakukan dengan secara periodik

mensuplai air lalu menghentikannya supaya tanah mengalami siklus

kering dan basah yang mampu mengurangi laju infiltrasi tanah dan

menjadikan kondisi tanah seragam. Berkurangnya laju infiltrasi ini

dikarenakan partikel tanah terkonsolidasi, pori-pori dan rekahan mikro di

tanah terisi air, dan menjadi tertutup rata ketika partikel tanah yang

besar menjadi pecah karena munculnya kelembaban yang tiba-tiba dari

kondisi yang kering. Partikel tanah yang telah mengecil tersebut

menutup celah pada tanah seiring dengan keringnya tanah, dan

seterusnya siklus tersebut berlanjut. Metode irigasi ini hanya cocok pada

tanah jenis remah, dan tidak bisa dilakukan pada tanah liat karena tanah

liat dapat menutup pori-porinya dengan cepat meski dalam kondisi

basah.

Pengairan Lokal

Sistem ini, air didistribusikan dengan cara pipanisasi. Di sini juga

berlaku gravitasi, di mana lahan yang tinggi mendapat air lebih dahulu.

Namun air yang disebar hanya terbatas sekali atau secara lokal.

Pengairan dengan Penyemprotan

Penyemprotan biasanya dipakai penyemprot air atau sprinkler. Air yang

disemprot akan seperti kabut, sehingga tanaman mendapat air dari atas,

daun akan basah lebih dahulu, kemudian menetes ke akar.

Sumber: Assouline, 2002

Gambar 7.2. Pengairan sprinkle (penyemprotan)
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Pengairan Pompa Air

Air diambil dari sumur dalam dan dinaikkan melalui pompa air,

kemudian dialirkan dengan berbagai cara, misalnya dengan pipa atau

saluran. Pada musim kemarau irigasi ini dapat terus mengairi sawah.

Pengairan Tanah Kering dengan Terasisasi

Di Afrika yang kering dipakai sistem ini, terasisasi dipakai untuk distribusi

air.

Pengairan Tanah Kering atau Pengairan/ I rigasi Tetes

Di lahan kering, air sangat langka dan pemanfaatannya harus efisien.

Jumlah air irigasi yang diberikan ditetapkan berdasarkan kebutuhan

tanaman, kemampuan tanah memegang air, serta sarana irigasi yang

tersedia.

Ada beberapa sistem irigasi untuk tanah kering, yaitu:

(1) irigasi tetes (drip irrigation),

(2) irigasi curah (sprinkler irrigation),

(3) irigasi saluran terbuka (open ditch irrigation), dan

(4) irigasi bawah permukaan (subsurface irrigation).

Untuk penggunaan air yang efisien, pengairan tetes merupakan salah satu

alternatif. Misal sistem pengairan tetes pada tanaman cabai.

Gambar 7.3. Pengairan sistem  tetes (Sumber :  Assouline, 2002)
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Pengairan Pasang-Surut seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Papua

Dengan memanfaatkan pasang-surut air di wilayah Sumatera, Kalimantan,

dan Papua dikenal apa yang dinamakan I rigasi Pasang-Surat (Tidal I rrigation).

Teknologi yang diterapkan di sini adalah: pemanfaatan lahan pertanian di

dataran rendah dan daerah rawa-rawa, di mana air diperoleh dari sungai

pasang-surut di mana pada waktu pasang air dimanfaatkan. Di sini dalam dua

minggu diperoleh 4 sampai 5 waktu pada air pasang. Teknologi ini telah dikenal

sejak Abad XIX. Pada waktu itu, pendatang di Pulau Sumatera memanfaatkan

rawa sebagai kebun kelapa. Di Indonesia terdapat 5,6 juta Ha dari 34 Ha yang

ada cocok untuk dikembangkan. Hal ini bisa dihubungkan dengan pengalaman

Jepang di Wilayah Sungai Chikugo untuk wilayah Kyushu, di mana di sana

dikenal dengan sistem irigasi Ao-Shunsui yang mirip.

I rigasi subpermukaan dengan Kendi

Sumber: Balitbangtan, 2007

Irigasi kapiler di Semin Gunung Kidul

Sumber: Balitbangtan, 2007
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I rigasi atau Pengairan Separuh Daerah Akar

Tehnik pengairan ini prospek dikembangkan pada pertanian lahan

kering. Istilah pengairan separuh daerah akar identik dengan istilah pengairan

dengan pengeringan sebagian daerah akar. Istilah pengairan separuh daerah

akar yaitu pengairan dengan cara memberikan air hanya pada sebagain daerah

akar (satu sisi) akar tanaman, sedangkan sebagian akar lainnya diberi peluang

mengalami kekeringan selama periode waktu tertentu (Bahrun et al.  2012;

Ahamad et al. 2010). Teknik pengairan separuh daerah akar didesain

untuk memungkinkan sebagian akar mengalami kekeringan dan memproduksi

signal akar, sementara sebagian akar lainnya pada kondisi basah akan dapat

mempertahankan suplai air sehingga turgor daun tetap terjaga. Disamping itu

siklus periode pengeringan dan pengairan sebagain daerah akar pada tehnik

pengairan separuh daerah akar merangsang terbentuk akar-akar baru,

sehingga memungkinkan nutrisi dalam tanah tersedia bagi tanaman (Kang et

al., 2001). Olehnya itu informasi tersebut sangat penting untuk mendesain

teknik pengairan tanaman terutama pada daerah dengan kondisi air terbatas

atau daerah lahan kering.

Banyak penelitian baik pada skala rumah kaca maupun lapangan

menunjukkan bahwa teknik pengairan dengan pengeringan sebagain daerah

akar dapat menghemat air sekitar 18 – 50% . Sistem pengairan tanaman

seperti ini, bermula dari hasil penelitian sebelumnya bahwa akar tanaman yang

mengalami kekeringan dapat menghasilkan sinyal dari akar yang dapat

mempengaruhi pertumbuhan dan proses fisiologi tanaman. Dasar teori yang

mendukung metode ini adalah bersumber dari penelitian terdahulu yang

menunjukkan bahwa akar tanaman yang mengalami kekeringan dapat

menghasilkan signal kimiawi (fitohormon seperti asam absisat)  yang dapat

mempengaruhi proses fisiologi tanaman (Bahrun et al, 2002 dan 2003). Signal

kimiawi tersebut akan mengurangi pembukaan stomata dan mengurangi

transpirasi, sementara fotosintesis daun agak berat untuk dipengaruhinya.

Fotosintesis tidak berkurang secara subtansi j ika penutupan stomata terbatas,
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tetapi laju transpirasi dapat terhambat secara subtansi oleh karena terjadi

peningkatan resistensi stomata untuk  proses difusi (Kang et al. 1997). Produksi

fitohormon dan pengaruhnya terhadap membuka dan menutupnya stomata

tergantung tingkat evapotranspirasi atau kondisi lingkungan (Asch et al. 2009 ).

Pengaturan membuka dan menutupnya stomata pada level kekurangan air

dapat mempengaruhi efisiensi penggunaan air. Salah satu contoh pengairan

separuh daerah akar dapat dilihat pada Gambar 8 dan 9.

Teknik pengairan seperti ini sangat memberikan harapan pada pertanian

dengan sumber daya air yang terbatas. Seperti yang sudah dikemukakan

sebelumnya bahwa dengan adanya temuan perlakuan pengeringan separuh

akar tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan air tetapi juga telah

meningkatkan kualitas buah tanaman tomat (Mingo et al. 2001). Pengairan

separuh akar pada periode akhir fase vegetatif sampai awal fase reproduktif

meningkatkan efisiensi penggunaan air tanpa terjadi kehilangan biomass dan

hasil tanaman kedelai (Bahrun et al. 2007; Bahrun et al. 2008) dengan produksi

yang dicapai 1.74 – 3,0 ton per hektar.

Penelitian lain melaporkan bahwa penggunaan air pada teknik pengairan

pengeringan sebagian daerah akar dan defisit pengairan ternyata 37 %  lebih

rendah dibanding dengan pengairan sesuai evapotranspirasi (Liu et al. 2006).

Demikian pula pengairan separuh daerah pada musim kemarau dengan volume

air pengairan 2 mm lebih baik dibanding dengan 4 mm terhadap produksi

tanaman kedelai (Bahrun et al. 2009). Dengan demikian strategi pengairan

separuh daerah akar dengan pengurangan volume air pengairan cukup prospek

untuk diterapkan di lahan kering. Studi lain tehnik pengairan ini sudah

dilakukan pada tanaman anggur ( Dry et al. 2000), tanaman olive ( Wahbi et al.

2005), tanaman tomat ( Kirda et al 2004) dan tanaman apel ( Zegbe dan

Behboudian, 2008).

7.7. Pengukuran Kadar Lengas Tanah

Teknik pengukuran kadar air tanah diklasifikasikan  kedalam dua cara,

yaitu langsung dan tidak langsung. Pengukuran secara langsung adalah
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beberapa pemisahan air dari matrik tanah dan pengukuran langsung dari

jumlah air yang dipisahkan tersebut. Pemisahan air dari matriks tanah dapat

dicapai melalui:  (1) pemanasan; (2) ekstrasi dan penggantian oleh larutan;  atau

(3) reaksi kimia. Jumlah yang dipisahkan ditentukan dengan:  (1) Mengukur

perubahan massa/berat setelah pemanasan dan (2) pengukuran kuantitatif dari

hasil reaksi.

Gambar 7.4. Pengairan separuh daerah akar ( Du 2006 ).

A                                                          B

Gambar 7.5. Pengairan seluruh daerah akar (a) dan pengairan
sebagian daerah akar (b) di lapangan

Pemisahan air dengan pemanasan biasa disebut dengan metode

gravimetrik, dan merupakan metode pengukuran secara langsung (Topp dan

Basah
Keri

ng

Kering
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Ferre, 2002). Metode tidak langsung adalah dengan mengukur beberapa sifat

fisik atau kimia tanah yang berhubungan dengan kadar air tanah. Sifat  ini

meliputi konstanta dielektrik (permittivity relative), konduktivitas eletrik,

kapasitas panas, kandungan ion H, dan kepekaan magnetik. Berlawanan

dengan metode langsung, metode tidak langsung bersifat lebih tidak merusak

atau nondekstruktif, sehingga kandungan air dalam contoh tidak berubah

selama pengukuran. Akurasi dan ketetapan dari metode ini tergantung pada

kedekatan hubungan antara sifat yang diukur dan kadar air volumetrik.

Keperluan untuk menentukan jumlah air yang terdapat dalam tanah,

sering kali muncul dalam penelitian bidang agronomi, ekologi, dan hidrologi

dalam rangka memahami hubungan kimia tanah, mekanisme hidrologis, dan

biologis. Terdapat metode-metode yang bersifat langsung, dan tidak langsung

untuk mengukur kadar air (Gardner, 1965). Seperti yang telah dijelaskan bahwa

terdapat beberapa alternatif cara untuk menyatakan kadar air secara

kuantitatif. Akan tetapi, kita tidak mempunyai metode pengukuraan standar

yang digunakan secara umum, dan tidak ada cara yang seragam untuk

menghitung dan menyajikan hasil pengukuran-pengukuran kadar air tanah.

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat, beberapa metode yang paling banyak

dipakai dalam penentuan kadar air tanah.

Gravimetrik

1. Pengambilan Contoh Tanah dan Pengeringan

Metode tradisional (gravimetrik) untuk pengukuran masssa air terdiri dari

pengambilan contoh tanah menggunakan bor ke dalam tanah, dan menentukan

berat basah dan berat kering contoh tanah dengan asumsi seperti dalam

kondisi saat pengambilan, dan berat kering diperoleh setelah mengeringkan

contoh tanah hingga diperoleh berat yang tetap dalam suatu oven. Metode

yang  kurang lebih bersifat standar pada pengeringan ini adalah meletakkan

contoh tanah dalam oven dengan suhu 105 º C selama 24 jam. Metode

alternatif pada pengeringan, yang sesuai untuk kepentingan di lapangan adalah

dengan mempertahankan contoh tanah dalam wadah tahan panas dengan
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alkohol, kemudian dipanaskan hingga akan menguapkan air yang ada

(Bouyoucos, 1973 dalam Hillel, 1997). Massa air juga disebut air gravimetrik,

yaitu perbandingan berat yang hilang pada pengeringan terhadap berat kering

contoh tanah (massa dan berat dianggap satu pengertian)

(berat basah) - (berat kering)
W=

Berat kering

Kehilangan berat pada pengeringan
=

Berat contoh tanah kering

Metode gravimetrik yang tergantung pada cara pengambilan contoh

tanah, transportasi, dan penimbangan yang berulang-ulang, akan memiliki

kesalahan yang tidak dapat dihindari. Metode ini juga memerlukan tenaga dan

waktu yang besar, karena paling sidikit biasanya diperlukan waktu 24 jam

untuk menyelesaikan pengeringan dengan oven. Metode baku pengeringan itu

sendiri merupakan hasil “kesepakatan“ . Beberapa jenis tanah liat mungkin

saja masih mengandung sejumlah air yang terserap (Nuttin, 1943 dalam Hillel,

1997) meski berada pada suhu 105 º C. Sebaliknya, beberapa bahan organik

bisa mengalami oksidasi dan dekomposisi pada suhu ini, sehingga kehilangan

berat tidak keseluruhanya disebabkan oleh overporasi air.

Kesalahan-kesalahan pada metode gravimetrik bisa dikurangi dengan

meningkatkan ukuran dan jumlah contoh tanah. Akan tetapi, metode

pengambilan contoh tanah bersifat merusak (destruktif) dan bisa mengganggu

suatu pengamatan atau petak percobaan, sehingga terjadi penyimpangan pada

hasil pengamatan. Karena alasan tersebut, banyak ahli lebih menyukai metode

tidak langsung, yang memungkinkan perilaku pengukuran secara berulang kali

atau kontinu pada titik-titik yang sama, dan bila peralatan telah dipasang dan

dikalibrasi, pengukuran bisa dilaksanakan dengan tenaga dan waktu yang lebih

sedikit serta gangguan tanah yang lebih kecil.
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Contoh perhitungan

1. Data berikut ini diperoleh dengan pengambilan contoh tanah secara

gravimetrik sebelum dan dua hari sesudah irigasi

Waktu
pengambilan
contoh

Jumlah
contoh

Kedalaman
(cm)

Densitas
total
(gr/cm)

Berat kotor contoh
dan wadah

Berat
wadah
(gr)Contoh

basah
Contoh
kering

a. Sebelum
irigasi

b. Sesuda
irigasi

1
2
3
4

0 - 40
40 - 100
0 - 40

40 100

1,2
1,5
1,2
1,5

160
130
200
170

150
130
200
170

50
50
50
50

Dari data tersebut, hitung nilai massa kadar air dan volume kadar air

untuk tiap lapisan sebelum dan sesudah irigasi, dan tentukan jumlah air (dalam

mm) yang ditambahkan pada tiap-tiap lapisan dan profil tanah secara

keseluruhan

Penyelesaian:

Dengan menggunakan persamaan (5,6), kita dapatkan nilai-nilai masa kadar air

sebagai berikut.

W1= (160-150)/ (150-50)= 100/100= 0,1

W2= (146-130)/ (130-150)= 16/80= 0,2

W3= (230-200)/ (200-50)= 30/150= 0,2

W4= (206-170)/ (170-50)= 30/120= 0,3

Dengan menggunakan persamaan (5,3), kita peroleh nilai volume kadar

air sebagai berikut:

ǿ 1= 1,2 x 0,1=  0,12

ǿ 2=  1,5 x 0,2 =  0,30

ǿ 3=  1,2 x 0,2 =  0,24

ǿ 4=  1,5 x 0,3 =  0,45
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2. Penetapan Kadar Air Dilabolatorium Menggunakan Ov en
(dimodifikasi dari Tan, 2005 (Abdurachman et al. 2006)

2.1. Bahan dan alat

1. Cawan timbang atau botol

2. Labu kimia (arlenmeyer) dan tutupnya

3. Timbangan (ketelitian 0,1 mg)

4. Oven

5. Desikator

2.2. Prosedur

1. Letakan 30-50 gr tanah pada cawan timbang atau botol, dan  segera

tempatkan pada botol atau labu kimia/Erlenmeyer.

2. Tutup arlenmeyer, dan timbang  secara hati-hati sampaai ketelitianya  1

atau  0,1 mg, tergantung akurasi yang diinginkan

3. Pindahkan/buka tutup dari botolnya, dan keringkan botol/ labu kimia

tersebut dengan isinya pada suhu 105-100º c selama 24 jam dalam

oven.

4. Setelah 24 jam, biarkan/dinginkan contoh tanah dalam desikator

5. Tutup kembali botol/ labu tersebut dan timbang dengan hati-hati

beserta   isinya sampai ketelitian 1 atau 0,1 mg. Jumlah air yang hilang,

yaitu kadar air contoh dapat dihitung mlai contoh perhitungan sebagai

beriut:

Air yang hilang =  berat tanah basah - berat tanah kering oven

Berat tanah basah =  50 g, berat labu dan tutupnya 25,1234 g, maka:

Berat botol/ labu+ tutup+ tanah sebelum dikeringkan =  75,1234 g

Berat botol/ labu+ tutup+ tanah sesudah dikeringkan =  65,1234g,

maka:

jumlah air yang hilang (75,1234 g - 65,1234 g) =  10.0000 g

Berat tanah setelah dikeringkan =  (65,1234 g - 25,1234 g)  =  40,0000 g
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Kadar air (berdasarkan berat kering)=  10,0000/40,0000 x 100%  = 25 %

Kadar air (berdasarkan berat basah)= 10,0000/50,0000 x 100%  = 20 %

jadi BD =  1,5 gram cm-3, maka kadar air (% volume)=  25 %  x 1,5=  37,5

%

3. Penetapan Kadar Air Menggunakan Brabender ( Abdurachman et al.

2006)

3.1 Bahan dan Alat

1. Brabender

2. Timbangan

3. Cawan tanah

3.2 Prosedur

1. Siapkan brabender (gambar 1 ),yaitu alat untuk penetapan kandungan

air tanah secara cepat. Dengan alat ini hanya diperlukan waktu 1-2 jam

umtuk10 contoh tanah, karena dilengkapi dengan pengukur udara

panas, yang mengalir di atas contoh tanah. Alat ini dilengkapi dengan

skala yang menunjukan angka persen kandungan air atas dasar berat

basah contoh tanah tersebut.

2. Timbangan contoh tanah tepat 10 g, sebelum dimasukan kedalam alat

tersebut .

3. Setelah 1-2 jam, baca angka persen kandungan air dari dasar berat

basah kedasar berat kering contoh, perhitunganya adalah sebagai

berikut:

Berat contoh tanah =  10 g

Kandungan air (pembacaan “Berbender”) = x %

Berat air= x
x

100
10  g=  0,1 xg

Berat kering tanah =  (10 - 0,1x) g
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Jadi kandungan air atas dasar berat kering: y

= x
x

x

1,010

1,0
100%

4. Penetapan  Kadar Air Tanah Dilapangan ( Lembaga Penelit ian
Tanah , 1979)

4.1. Bahan dan Alat
1. Cangkul (untuk mengambil sampel tanah)

2.  Bor tanah

3.  Kantung plastik

4.  Metil atau etil alkohol 70%

5.  Cawan tanah

6.  Timbangan

4.2. Prosedur

Dilapangan, kadar air tanah dapat ditetapkan dengan cara membakar

tanah menggunakan metil atau etil alcohol sampai beratnya tetap dengan

prosedur sebagai berikut;

1. Ambil 100-200 g contoh tanah terganggu (disturb sample) dari lapisan

tanah yang dikehendaki, dan tempatkan segera dalam kantung plastik

untuk menghindari penguapan.

2. Timbang ±  10 g tanah sebanyak 5-10 ulangan, dan tempatkan segerah

dalam cawan tanah yang sudah diketahui beratnaya.

3. Siram masing-masing sampel tanah tersebut dengan metil atau etil

alkohol 70%  secukupnya (sekitar 10-20 cm³ )

4. Bakar masing-masing sampel tanah tersebut sampai beratnya tetap

selama ±  10 menit

5. Biarkan tanah sampai dingin, kemudiaan contoh tanah berikut cawan

ditimbang kembali.

6. Kandungan air tanah hitung dengan cara sebagai berikut:
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Berat basah – berat kering
Kandungan air tanah (%  berat) = x100%

Berat kering

Kandungan air tanah (%  volume)=  kadara air (%  berat ) x BD

Berat basah =  (berat  tanah+  berat cawan) sebelum dioven - berat

cawan

Berat kering =  (Berat tanah+  berat cawan) sesudah dioven - berat

cawan

Metode yang paling umum dan akurat serta merupakan metode

langsung (direct technique) untuk menentukan kadar air tanah adalah

metode gravimetri. Metode gravimetri diperlukan pula untuk kalibrasi

metode  lain  (Gardner, 1986)  yang merupakan  metode tidak langsung

seperti  neutron attenuation,  tensiometer,  gamma  radiation

attenuation, gypsum block, dan lain-lain (Klute, 1986).

Tensiometer

Tensiometer digunakan untuk mengukur tegangan (tension)

lengas langsung di lapangan. Tensiometer banyak digunakan untuk

mengukur kondisi tegangan lengas tanah ketika ψtotal tinggi (Richards,

1965). Alat ini sederhana dan tidak mahal, sehingga sangat membantu

khususnya studi dibidang pertanian. Tensiometer ini terdiri atas tabung

yang dibagian ujungnya terdapat mangkok keramik yang bersifat porous.

Tabung diisi dengan air dan dimasukan dalam tanah pada kedalaman

lapisan yang akan diukur. Tensiometer dilengkapi dengan manometer

atau alat pengukur tegangan lainnya (vacumm gauge). Prinsip kerja

tensiometer adalah adanya perubahan tekanan (suction) yang terbaca

pada manometer. Perubahan ini sebagai akibat keluarnya air dalam

tabung melalui mangkok porous ke tanah sekitarnya. Terjadi aliran air

keluar tabung atau masuk karena adanya perbedaan potensial air antara
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tanah dengan mangkok porous. Karena di dalam tabung jenuh air, maka

perbedaan potensial ini dihitung terhadap potensial air dalam keadaan

jenuh. Jadi j ika tanah dalam keadaan jenuh, maka manometer akan

menunjukkan pada angka nol. Jika tanah yang bersangkutan dibawah

jenuh (misalnya mendekati kapasitas lapang), maka pengukur akan

menunjukkan angka di atas (>  nol). Demikian seterusnya tensiometer

akan mencatat perubahan kadar lengas hingga mencapai 0.85 atmosfer

(Mawardi, 2011). Batas ini merupakan batas tertinggi dimana

tensiometer mampu mencatat perubahan lengas dalam tanah.

Tensiometer berfungsi baik pada kisaran 0 sampai dengan -0.08 Mpa

(Nnyamah et al. 1978; Devitt et al. 1983). Oleh karena tabung

tensiometer khsusunya mangkok porous kemasukan udara pada kondisi

tanah kering lebih dari -0.07 sampai dengan – 0.08 Mpa, tensiometer tak

berfungsi meskipun kekeringan tanah baru pada leval sedang atau

moderat. Demikian pula, tensiometer tidak dapat diperoleh data akurat

ketika mengukur potensial air tanah dengan salinitas tinggi.

Tensiometer sebenarnya bukanlah alat pengukur kadar lengas,

tetapi hanya sebagai alat pengukur perubahan kadar lengas disekitar

mangkok porous. Tensiometer tidak bisa menyatakan kadar lengas tanah

(kuantitatif), dan hanya bisa untuk menentukan kapan air irigasi harus

segra diberikan agar tanaman tak mengalami layu karena kekurangan

air. Walau demikian alat ini sangat praktis untuk digunakan di lapangan

dan dapat dihubungkan dengan perangkat lainnya untuk penentuan

jadual dan automatisasi irigasi di lapangan (Mawardi, 2011).

Penggunaan utama time domain reflectrometry, TDR (cable tester)

adalah untuk menentukan posisi kerusakan transmisi kabel telepon.

Penggunaan TDR untuk menentukan kadar air tanah diperkenalkan oleh

Chudobiak pada tahun 1975, dan seterusnya diterapkan oleh Topp et al.

(1980); Topp dan Davis (1981); Topp et al. (1984). Time domain

reflectonutry (TDR) dapat menentukan kadar air tanah secara cepat dan

akurat pada berbagai kedalaman, termasuk kedalaman 0-15 cm. Kadar air
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tanah pada kedalaman ini tidak dapat ditentukan dengan neutron

attenuation karena terjadi kehilangan slow neutron ke atmosfer. Beberapa

penelitian menunjukkan bahwa TDR masih akurat untuk pengukuran kadar

air tanah pada kedalaman 0 - 150 cm. TDR juga dapat diaplikasikan, baik di

laboratorium maupun di lapangan.

Gambar 7.6. Tensiometer

Time Domain Reflectrometry (TDR)

TDR bekerja berdasarkan sifat daya hantar listrik dari air tanah.

Konstanta dielektrik (dielectric constant) air, udara, dan tanah mineral

berturut-turut adalah sekitar 80, 1 dan 3 - 7. Semakin tinggi kadar air

tanah, semakin tinggi konstanta dielektriknya.

TDR mengukur kecepatan pergerakan signal listrik berfrekuensi

tinggi. Kecepatan signal itu lebih tinggi dalam zat dengan konstanta

dielektrik rendah dan sebaliknya. Dengan demikian pada tanah basah,

signal bergerak lebih pelan.

Signal listrik dikeluarkan oleh generator signal TDR. Signal ini

seterusnya  bergerak  di  sekitar  kabel transmisi dari instrumen ini.

Sebagian signal diukur pada interval waktu tertentu. Sebuah komputer di
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dalam alat menentukan hubungan voltase signal dengan waktu

bergeraknya signal. Layar display memberikan pola hubungan voltase

dan waktu (Gambar 7.7).

Gambar 7.7. Time Domain Reflectrometry

Pulsa voltase yang dikeluarkan oleh suatu generator bergerak

sepanjang kabel transmisi, kemudian sepanjang elektrode (probe) yang

ditancapkan ke‘ dalam tanah. Elektrode bersifat sebagai konduktor dan

tanah di antara dua konduktor bersifat sebagai medium dielektrik. Dua

atau lebih batangan besi yang ditancapkan ke dalam tanah berfungsi

sebagai pengantar gelombang (wave guide) voltase dan signal voltase

menyebar ke dalam tanah dalam  bentuk  dataran  gelombang. Apabila

dataran gelombang mencapai ujung penyalur gelombang, gelombang itu

dipantulkan kembali karena elektrode mempunyai daya hantar listrik yang

lebih besar daripada tanah. Waktu yang diperlukan bagi gelombang mulai

dari masuk ke dalam tanah sampai gelombang itu dipantulkan kembali

dapat diukur dengan alat TDR. Kadar air tanah yang berkaitan langsung

dengan konstanta dielektrik dapat ditentukan berdasarkan kecepatan

pergerakan gelombang listrik.
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Psikrometer termokopel

Potensial lengas tanah total (matrik dan osmotik) dapat ditentukan

dengan  cara mengukur tekanan keseimbangan uap air tanah

menggunakan psikrometer

Termokopel.

Pada keadaan seimbang, potensial lengas tanah semadengan

potensial uap air di dalam kisaran udara sekelilingnya. Bila keseimbangan

suhu dapat dipertahankan dan pengaruh gravitasi diabaikan, maka potensial

uap dapat disamakan dengan jumlah potensial matriks dan osmotik, karena

udara bertindak sebagai sebuah selaput semipermeabel yang ideal maka

akan hanya dapat melewatkan molekul-molekul air saja (asalkan bahan

terlarut di dalamnya tidak dapat menguap). Psikrometer dirancang khusus

untuk menunjukkan kelembaban nisbi (relative humidity) udara (atmosfer) di

mana alat ini dipasang, umumnya dengan  cara mengukur perbedaan

antara suhu yang tercatat oleh sebuah termometer tabung basah dan

tabung kering. Termometer tabung kering menunjukkan suhu suatu

permukaan yang tidak menguap pada keseimbangan panas udara sekitar.

Sedangkan termometer tabung basah menunjukkan suhu yang umumnya

lebih rendah dari suatu permukaan yang dapat menguap, yang panas

latennya diserap dalam jumlah seimbang dengan laju penguapan.

Pikrometer termokopel hasil rekayasa terkini memungkinkan

pengukuran potensial lengas tanah di lapangan. Psikrometer tanah , lihat

Gambar 5.3, terdiri atas sebuah termokopel kawat yang halus , yang salah

satu sambungannya diseimbangkan dengan atmosfer tanah dengan cara

menempatkannya di dalam sebuah mangkok pores yang berongga yang

ditanam di dalam tanah, sementara itu sambungan lainnya disimpan di

dalam sebuah medium yang tersekat yang dapat memberikan perbedaan

suhu. . Selama operasi , satu emf diberikan sehingga sambungan yang

disinggungkan dengan atmosfer tanah lalu didinginkan hingga menjadi suatu
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suhu di bawah titik embun udara atmosfer, yang pada suhu ini sebuah tetes

air mengembun pada sanbungan tersebut, yang memungkinkan terbentuknya

sebuah termometer tabung basah. Ini merupakan hasil dari efek Pelt ier.

Pendinginan tersebut kemudian berhenti, dan karena air dari tetesan tersebut

menguap kembali maka sambungan tersebut mencapai suatu suhu tabung

basah yang tetap konstan hingga sambungan mengering, dan setelahnya ini

akan kembali hingga ke suhu tanah disekelilingnya. Sementara penguapan

berlangsung, perbedaan suhu antara tabung basah dan sambungan terisolasi

yang berperanan sebagai tabung kering menimbulkan satu emf yang

merupakan petunjuk potensial lengas tanah tersebut.

Gambar 7.8. Skema penampang melintang sebuah psikrometer
termokopel yang terdapat di dalam sebuah
keramik terisi udara.

Neutron Probe

Pengukuran kandungan lengas tanah dapat dilakukan dengan cepat

(Mawardi, 2011). Alat bekerja atas dasar asas tumbukan netron dengan atom

hydrogen. Jumlah tumbukan ini akan sebanding dengan jumlah atom hydrogen

yang ada dalam daerah pengaruhnya. Dengan demikian kadar air tanah yang

bersangkutan dapat dideteksi dari beberapa kali unsur radioaktif tersebut

memancarkan neutron. Neutron probe terdiri atas dua bagian utama yaitu:

a. Probe yang mengandung unsur radioaktif yang sebagai sumber

pemancar neutron cepat, dan detector dari neutron lambat.
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b. Meter atau saklar yang berfungsi untuk menghitung jumlah pancaran

neutron.

Data terukur pada meter atau saklar adalah jumlah tumbukan

neutron, sedangkan yang akan diukur adalah kadar air dalam tanah

(prosen volume), maka diperlukan kalibrasi. Kalibrasi dilakukan untuk

mencari hubungan antara kadar lengas (Pv) dengan jumlah hitungan

per menit

Alat neutron probe seperti terlihat pada Gambar 7.9. Petunjuk cara

kerja alat ini dapat dibaca pad manual alat.

c. Tahanan Listrik

d. Membran Bertekanan

Gambar 7.9. Neutron Probe

7.8. Evapotranspirasi

Evapotranspirasi (ET) adalah ukuran total kehilangan air (penggunaan

air) untuk suatu luasan lahan melalui evaporasi dari permukaan tanah atau air

dan transpirasi dari dalam atau melalui permukaan tanaman. Secara potensial

ET ditentukan oleh unsur-unsur iklim, sedangkan secara aktual selain

ditentukan oleh unsur-unsur iklim juga ditentukan oleh kondisi tanah dan sifat

tanaman.
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Evapotranspirasi potensial dan aktual

Evapotranspirasi potensial (ETp) menggambarkan laju maksimum kehilangan

air suatu pertanaman yang ditentukan oleh kondisi iklim pada keadaan

penutupan tajuk tanaman pendek yang rapat dengan penyediaan air yang

cukup. Batasan tersebut dimaksudkan untuk memaksimumkan laju kehilangan

air dengan meminimumkan tahanan gerakan air (tanaman pendek),

meminimumkan kontrol stomata terhadap transpirasi (penyediaan air cukup)

serta meminimumkan pengaruh evaporasi tanah (tajuk rapat) sehingga ETp

hanya ditentukan oleh unsur-unsur iklim. ETP merupakan gambaran

kebutuhan atmosfer untuk penguapan serta merupakan batas dari

evapotranspirasi aktual (ETa). Nilai ETa akan lebih kecil dari ETp pada saat

penutupan tajuk belum penuh, permukaan tanah yang kering, atau ketika

terjadi peningkatan tahanan stomata karena terbatasnya air tanah yang

tersedia.

Evapotranspirasi standard

Untuk mengukur ETp secara praktis digunakan pengertian

evapotranspirasi standard (ETo). ETo adalah ET untuk lahan dengan

penutupan tajuk penuh oleh rerumputan hijau dengan tinggi antara 8 – 15 cm

dan karakteristik kekasaran aerodinamik yang relatif konstan serta minimum

selama musim tumbuhnya. Umumnya, nilai relatif di antara ETa, ETp dan ETo

untuk jenis tanaman dan lokasi tertentu adalah ETa ETo ETp. Nilai ETp

dihubungkan dengan ETo melalui koefisien tanaman c yaitu ETp =  c ETo.

Hampir semua tanaman pendek mempunyai nilai c =  1, sedang untuk

tanaman yang secara aerodinamik kasar, tanaman yang tinggi dan hutan, nilai

c dapat mencapai 1,25.

Eavpotranspirasi pertanaman

Istilah evapotranspirasi pertanaman (Etc) umumnya digunakan untuk

perencanaan irigasi. Tidak seperti pada ET0 yang nilainya relatif  konstan, nilai

ETC berubah-ubah menurut umur atau fase perkembangan tanaman.
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Sebenarnya perubahan nilai ETC tersebut berkaitan dengan luas penutupan

tajuk tanaman sebagai bidang penguapan. Perlu diperhatikan bahwa ETC

bukan merupakan kehilangan air aktual melalui evapotranspirasi (ETa), karena

ETC tidak memperhitungkan pengaruh-pengaruh seperti fluktuasi kadar air

tanah dan kejadian hujan yang mempengaruhi laju evaporasi tanah. Dalam

perencanaan irigasi, ETC dianggap merupakan kebutuhan air optimum

tanaman yang didekati dari persamaan:

ETC =  kC . ET0

kC =  koefisien tanaman yang tergantung umur atau fase perkembangan

tanaman

Pengukuran evapotranspirasi

Kancah/ panci kelas A

Cara yang paling sederhana untuk menduga evapotranspirasi potensial (ETP) adalah

dengan menggunakan panci kelas A.

ETp =  k p . E0

E0 =  evaporasi panci kelas A (mm)

kp =  koefisien panci, berkisar 0.7 – 0.8

Lisimeter

Cara yang paling teliti untuk mengukur ET adalah dengan menggunakan

lisimeter. Prinsip kerja lisimeter adalah sistem neraca air tertutup dengan

asumsi tidak terjadi limpasan permukaan (R0). Berdasarkan metode

pengukurannya ada dua macam lisimeter yaitu lisimeter drainase dan lisimeter

timbang. Lisimeter drainase digunakan dengan cara; tanah dimasukkan dalam

suatu wadah yang besar, semua sisinya kedap air kecuali bagian atas yang

dibiarkan terbuka dan saluran drainase bawah tanah yang menuju penampung

air. Permukaan lisimeter dibuat sejajar dengan tanah disekitarnya dan

limpasan permukaan diusahakan tidak terjadi (disekat). Dengan melakukan

pengukuran terhadap P (curah hujan), I  (irigasi), D (drainase) dan S

(perubahan air tanah) maka nilai (E +  T) dapat dihitung.
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Pada lisimeter drainase, masukan air hujan diukur menggunakan penakar

hujan, sedangkan irigasi dan keluaran berupa drainase (D) diukur secara

langsung berdasarkan volume air, yang selanjutnya dikonversi menjadi satuan

tinggi dengan membagi luas lisimeter tersebut. Untuk pengukutan ETa, S

dihitung berdasarkan pengukuran kadar air tanah ( ) pada waktu yang

berbeda (i dan i-1), misalnya setiap minggu:

∆S = θi - θi-1

S dapat diukur dengan menggunakan alat ukur kadar air tanah yang sudah

dikalibrasi seperti neutron probe, gypsum block atau tensiometer, atau

dengan melakukan pengukuran kadar air tanah secara volumetrik. Untuk

pengukuran ETp, kandungan air tanah diusahakan atau dianggap selalu pada

kapasitas lapangan sehingga perubahan kandungan air tanah ( S) sama

dengan nol. Sehingga ETa dan ETp masing-masing diduga berdasarkan:

ETa =  P +  I – D - ∆S

ETp =  P +  I – D

Penggunaan lisimeter timbang, ETa dan ETp dihitung berdasarkan perubahan

massa lisimeter ( M) yang sama dengan perubahan kandungan air tanah ( m

= S), sedangkan drainase (D) tidak terjadi. Perhitungan ETp dan ETa sama

untuk kedua lisimeter tersebut:

θi = θi-1 +  P +  I – ETa

atau

ETa =  P +  I  +  (θi-1 - θi)  =  P +  I - ∆S =  P +  I - ∆m

dan

ETp=  P +  I - ∆S =  P +  I - ∆m

Pada lisimeter t imbang, diukur m = c serta P (dari penakar hujan) dan I

(pengukuran langsung seperti pada lisimeter drainase).

Pengukuran evaporasi

Evaporasi tanah gundul dapat diukur secara akurat menggunakan

lisimeter, akan tetapi untuk tanah di bawah tajuk tanaman, lisimeter ukuran

normal sangat sulit diterapkan. Sehingga dikembangkan beberapa metode
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untuk mengatasi hal tersebut, seperti diuraikan sebagai berikut:

1. Plat evaporimeter elektronik

2. Mikrolisimeter

Pengukuran transpirasi

Beberapa metode untuk mengukur transpirasi telah dikembangkan baik

itu secara manual, kimia ataupun elektronik. Beberapa diantaranya adalah:

1. Metode t imbang ( Phytometer)

Alat yang digunakan berupa tabung berisi tanah, air dan tanaman.

Permukaan tanah ditutup sehingga kedap udara, sehingga evaporasi tidak

terjadi dan kehilangan air hanya melalui transpirasi. Selisih dua kali

penimbangan pada waktu yang berbeda merupakan air yang hilang melalui

transpirasi.

2. Metode t imbang daun

Daun dipotong dan ditempatkan pada timbangan yang sangat peka. Setelah

beberapa menit, maka jumlah air yang hilang dianggap sebagai  transpirasi.

3. Metode gasometrik

Metode ini mencakup penutupan sebagian daun, cabang atau seluruh

tanaman dengan suatu bahan yang tembus cahaya (transparan). Udara

lembab yang diketahui kelembabannya dilewatkan melalui sistem tersebut

dengan laju tertentu. Transpirasi diukur dengan menghitung selisih

kelembaban antara udara yang masuk dengan yang keluar dari sistem

tersebut.

4. Potometer

Dilakukan dengan cara menempelkan buret pada batang tanaman.

Absorbsi air (transpirasi) dapat diukur karena adanya gerakan gelembung

air melalui tabung kapiler yang dihubungkan pada bejana air.
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5. Metode kuvet

Pada metode ini uap air atau CO2 yang masuk dan keluar kuvet diukur.

Dengan cara ini, transpirasi (dan fotosintesis) suatu daun atau cabang

atau sekelompok tanaman dalam suatu ruangan transparan di lapang

dapat diukur secara kontinyu. Alat portable dikenal dengan nama

porometer. Porometer seperti model LI -1600 Licor steady state

poorometer, menghitung transpirasi dan tahanan stomata. Porometer

menghitung kehilangan air dengan cara mengatur kerapatan uap yang

konstan di dalam kuvet yang ditempelkan pada daun.

6. Metode air trit ium

7. Kecepatan pulsa panas (Heat-pulse velocity, HPV)

8. Metode neraca panas batang (Steam heat balance, SHB))

Latihan

1. Sebutkan peranan air bagi tanaman

2. Sebutkan jenis air tanah berdasarkan gaya adhesi, kohesi dan grafitasi

3. Sebutkan faktor yang mempengaruhi ketersediaan air dalam tanah

4. Bagaiman prosedur menghitung kebutuhan air tanaman

5. Sebutkan faktor yang mempengaruhi kebutuhan air tanaman

6. Sebutkan metode irigasi dalam budidaya tanaman

7. Sebutkan jenis pengairan tanaman

8. Sebutkan cara pengukuran kadar lengas tanah

9. Sebutkan nama alat pengukur kadar lengas tanah

10. Sebutkan cara pengukuran evaporasi

11. Sebutkan cara pengukuran transpirasi
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BAB VI I I

GULMA DAN PENGENDALI ANNYA

8.1. Pendahuluan

Gulma atau tumbuhan pengganggu adalah tumbuhan yang hidup di

lahan pertanian yang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan produksi

tanaman.  Seiring perkembangan teknologi pertanian, terdapat banyak faktor

yang secara langsung atau tidak langsung dapat memacu pertumbuhan gulma

seperti pemupukan, pengolahan tanah secara intensif, penggunaan alat -alat

mekanis serta penyebaran biji-bij i gulma di lahan pertanian merupakan potensi

untuk tumbuhnya gulma.  Pertumbuhan gulma yang berlebihan karena input

teknologi pertanian menyebabkan masalah gulma menjadi semakin kompleks.

Apabila gulma tidak dikendalikan, maka kehilangan hasil panen akan semakin

tinggi. Untuk mengatasi kerugian yang disebabkan oleh gulma maka perlu

adanya usaha pengelolaan gulma yang difokuskan pada konsep pengendalian

gulma dan bukan pemberantasan gulma. Pengelolaan gulma lebih kepada

upaya penekanan populasi gulma hingga batas yang tidak merugikan,

sedangkan pemberantasan lebih mengarah pada pemusnahan gulma dari areal

pertanian.

8.2. Konsep dan Batasan Gulma

Tumbuhan secara subjektif dibedakan menjagi gulma dan bukan gulma.

Tumbuhan bukan gulma dapat termasuk tumbuhan liar dan tumbuhan yang

dibudidayakan (tanaman). Istilah tumbuhan liar, tanaman dan gulma seringkali

membingungkan, sehingga perlu pemahaman tentang istilah tesebut.

Tumbuhan liar, tanaman dan gulma adalah bagian dari tumbuhan atau

vegetasi. Tumbuhan ada yang tumbuh dengan sendirinya secara alamiah dan

ada juga yang tumbuh karena adanya campur tangan manusia.  Tumbuhan liar

dan gulma keduanya tumbuh secara alamiah, tetapi dibedakan atas tempat

hidupnya. Tumbuhan liar hidup didaerah yang belum terganggu oleh manusia,
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sedangkan gulma hidup pada tempat yang dibuat oleh manusia atau dengan

kata lain tumbuhan liar hidup pada habitat alami sedangkan tanaman dan

gulma hidup pada habitat buatan manuasia.

Masalah gulma timbul pada saat suatu jenis tumbuhan atau sekelompok

tumbuhan mulai mengganggu aktivitas manusia termasuk didalamnya adalah

kesehatan. Batasan atau pengertian gulma secara luas tidak saja tumbuhan

yang merugikan manusia, tetapi semua tumbuhan yang tidak bermanfaat atau

yang belum diketahui manfaatnya. Ronoprawiro (1992), berpendapat bahwa

gulma sudah dikenalkan sejak manusia membedakan antara tanaman yang

berguna, yaitu tanaman yang diharapkan menghasilkan bahan atau bahan baku

kebutuhan hidupnya dan tanaman yang tidak berguna, bahkan tidak

dikehendaki kehadirannya di dekat tanaman yang diusahakan, karena dapat

merupakan pesaing untuk ruang, air, unsur-unsur hara dan cahaya, sehingga

hasil pertanamannnya kurang baik. Jadi kepentingan manusialah yang

menentukan apakah suatu jenis tumbuhan tertentu dinyatakan sebagai gulma

atau bukan gulma. Di bawah ini disampaikan beberapa batasan tentang gulma,

yang semuanya berpangkal pada kepentigan subyektif manusia

(anthroposentris):

1. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak dikehendaki,

tumbuhan yang tak berguna, tak diinginkan dan tak disukai.

2. Gulma adalah tumbuhan yang mengganggu manusia atau kepentingan

manusia.

3. Gulma adalah tumbuhan yang potensi perusakannya melebihi potensi

kegunaannya.

4. Gulma adalah tumbuhan yang apabila dibiarkan berkembang dalam sistem

pertanaman menyebabkan kerugian finansial dalam berbagai bentuk.

5. Gulma adalah tumbuhan yang menduduki habitat yang terusik dan bukan

merupakan anggota komunitas alami asli di areal geografik tempat ia

ditemukan.

6. Gulma adalah tumbuhan yang nilai negatifnya melebihi dari nilai positifnya.
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7. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di tempat dan waktu yang tidak

dikehendaki oleh manusia

Pengertian gulma yang lebih bersifat umum dalam pelbagai keadaan

yaitu, semua jenis vegetasi tumbuhan yang menimbulkan gangguan pada lokasi

tertentu terhadap tujuan yang diinginkan manusia. Sedangkan dari segi

ekologis gulma diartikan sebagai tumbuhan pioner dari suksesi sekunder

terutama pada lahan-lahan pertanian atau dapat pula diartikan gulma sebagai

tumbuhan yang telah beradaptasi dengan habitat buatan dan menimbulkan

gangguan terhadap segala aktivitas manusia.

8.2. Kerugian Akibat Gulma

Kehadiran gulma pada lahan pertanian atau pada lahan perkebunan

dapat menimbulkan berbagai masalah. Secara umum masalah-masalah yang

ditimbulkan  gulma pada lahan tanaman budidaya ataupun tanaman pokok

adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya kompetisi atau persaingan dengan tanaman pokok (tanaman

budidaya)   dalam hal penyerapan zat makanan atau unsur-unsur hara di

dalam tanah,  penangkapan cahaya, penyerapan air dan ruang tempat

tumbuh.

2. Sebagian besar tumbuhan gulma dapat mengeluarkan zat atau cairan yang

bersifat  toksin (racun), berupa senyawa kimia yang dapat mengganggu

dan menghambat pertumbuhan tanaman lain disekitarnya. Peristiwa

tersebut dikenal dengan istilah allelopati.

3. Sebagai tempat hidup atau inang, maupun tempat berlindung hewan-

hewan kecil, insekta dan hama sehingga memungkinkan hewan-hewan

tersebut dapat berkembang biak dengan baik. Akibatnya hama tersebut

akan menyerang dan memakan tanaman pokok ataupun tanaman

budidaya.
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4. Mempersulit pekerjaan diwaktu panen maupun pada saat pemupukan.

5. Dapat menurunkan kualitas produksi (hasil) dari tanaman budidaya,

misalnya dengan tercampurnya  bij i-bij i dari gulma yang kecil dengan biji

tanaman budidaya.

8.3. Sifat-sifat Gulma

Gulma merupakan tumbuhan yang mempunyai sifat dan ciri khas

tertentu, yang umumnya berbeda dengan tanaman pokok atau

tanaman budidaya. Sifat-sifat dari gulma tersebut antara lain:

1. Gulma mudah tumbuh pada setiap tempat atau daerah yang berbeda-beda,

mulai dari tempat yang miskin nutrisi sampai tempat yang kaya nutrisi.

2. Gulma dapat bertahan hidup dan tumbuh pada daerah kering sampai

daerah yang lembab bahkan tergenangpun masih dapat bertahan.

3. Kemampuan gulma untuk mengadakan regenerasi atau perkembangbiakan

besar sekali, khususnya pada gulma perennial. Gulma perennial (gulma

yang hidupnya menahun) dapat pula menyebar luas dengan cara

perkembangbiakan vegetatif disamping secara generatif.

4. Gulma juga dapat menghasilkan bij i dalam jumlah yang sangat banyak, ini

pulalah yang memungkinkan gulma cepat berkembang biak.

5. Dalam berkompetisi dengan tanaman budidaya tumbuhan gulma juga ada

yang mengeluarkan bau dan rasa yang kurang sedap, bahkan dapat

mengeluarkan zat pada sekitar tempat tumbuhnya. Zat itu berbentuk

senyawa kimia seperti cairan berupa toksin (racun) yang dapat mengganggu

atau menghambat pertumbuhan tanaman lain yang ada disekitar gulma

tersebut, (kejadian tersebut dikenal juga dengan peristiwa allelopati).

8.4. Penggolongan/  Klasifikasi Gulma

Gulma dapat dibedakan menjadi beberapa golongan atau kelompok

berdasarkan pada; tempat hidup (habitat), daur atau siklus hidup, morfologi

dan sifat botani.
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Berdasarkan habitat

Berdasarkan habitat atau tempat hidup maka gulma dapat dikelompokkan

menjadi beberapa golongan yaitu:

1. Gulma darat (terristerial weed) yaitu Gulma darat merupakan gulma yang

hidup didarat, dapat merupakan gulma yang hidup setahun, dua tahun, atau

tahunan (tidak terbatas). Penyebaranya dapat melalui bij i atau dengan cara

vegetatif. Contoh gulma darat diantaranya Ageratum conyzoides, Digitaria

spp, Imperata cylindrica, Amaranthus spinosus.

2. Gulma air (Aquatic weed) yaitu gulma yang hidupnya beradaptasi terhadap

keadaan air kontinu atau paling tidak toleran terhadap kondisi tanah berair

untuk periode waktu hidupnya. Jenis gulma air dibedakan menjadi beberapa

kelompok yaitu:

Gulma yang hidupnya terapung dipermukaan air (floating weeds) contoh:

Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes, Silvinia spp.

Gulma yang hidup tenggelam (submerged weeds), dibedakan ke dalam :

Gulma yang hidup melayang (submerged not anchored weeds),

contoh: Ultricularia gibba.

Gulma yang akarnya masuk ke dalam tanah (submerged anchored

weeds), contoh: Hydrilla verticillata, Ottelia alismoides, Ceratophyllum

demersum.

Gulma yang sebagian tubuhnya tenggelam dan sebagian mengapung

(emerged weeds) contoh: Nymphae spp., Nymphoides indica.

Gulma yang tumbuh di tepian (marginal weeds) contoh: Panicum repens,

Polygonum piperoides, Ludwigia sp., Leersia hexandra, Cyperus elatus.

Berdasarkan daur hidup

1. Gulma Semusim (Annual Weeds)

Gulma ini hanya berumur kurang dari satu tahun. Umumnya berkembang

biak dengan biji, pertumbuhannya cepat, dengan kemampuan bereproduksi

yang amat tinggi. Setelah bij i masak, biasanya gulma akan mati. Secara
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ekonomis merupakan gulma penting pada tanaman budidaya. Eksistensinya

karena produksi bij i sangat berlimpah.

Contoh: Amaranthus spinosus L., Ageratum conyzoides L., Cyperus

compressus L., Echinochloa colonum.

2. Gulma Dwi Musim (Biennial Weeds)

Gulma ini berumur antara 1 - 2 tahun. Pertama gulma tersebut tumbuh

secara vegetatif, lalu pada tahun berikutnya membentuk organ generatif

dengan menghasilkan bunga, memproduksi bij i lalu mati. Gulma dwi musim

banyak dijumpai di daerah-daerah yang memiliki 4 musim.

Contoh: Cyperus difformis L., Mimosa pudica L.,

3. Gulma Tahunan (Perenial Weeds)

Gulma tahunan berumur lebih dari 2 tahun. Umumnya berkembang biak

secara vegetatif, namun ada beberapa spesies yang berkembang biak

secara vegetatif dan generatif. Organ perkembangbiakan vegetatif berupa

akar, rimpang, umbi dan stolon. Pemotongan organ-organ tersebut biasanya

terjadi pada saat pengolahan tanah.

Contoh: Cyperus rotundus L., Scirpus grossus L., Panicum repens L.),

Cyndon dactylon, Imperata cylindrica, Leersia hexandra.

Berdasarkan Morfologi

Berdasarkan morfologi daunnya gulma dapat dibedakan menjadi :

1. Golongan gulma berdaun sempit (narrow-leaved weeds) terdiri dari gulma

rumput-rumputan (grasses) dan gulma teki (sedges)

Gulma rerumputan (Grasses). Golongan rerumputan mencakup semua

jenis gulma yang termasuk dalam famili gramineae. Selain merupakan

komponen terbesar dari seluruh populasi gulma, famili ini mempunyai

daya adaptasi yang cukup tinggi, distribusi amat luas dan mampu tumbuh

baik pada lahan kering maupun tergenang. Kelompok gulma ini ditandai

dengan ciri utama yaitu tulang daun sejajar dengan tulang daun utama,

berbentuk pita, dan terletak berselang seling pada ruas batang. Batang
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berbentuk silindris, beruas dan berongga. Akar gulma golongan ini

tergolong akar serabut. Contoh: Imperata cylindica, Paspalum

conjugatum, Elusine indica, Cynodon dactylon,

Gulma teki (Sedges). Golongan teki meliputi semua jenis gulma yang

termasuk kedalam famili Cyperaceae. Golongan teki terdiri dari sekitar

4000 spesies, lebih menyukai air. Ciri-cirinya adalah letak daun berjejal

pada pangkal batang, bentuk daun seperti pita tidak berongga, tangkai

bunga tidak beruas berbentuk silindris, tidak memiliki lidah daun, dan titik

tumbuh tersembunyi. Contoh: Cyperus rotundus, Cyperus kyllinga,

Fimbristylis littoralis, Scirpus juncoides

2. Golongan gulma berdaun lebar (Broadleaf Weeds).

Golongan gulma berdaun lebar meliputi semua jenis gulma selain famili

gramineae dan Cyperaceae. Golongan gulma berdaun lebar biasanya terdiri

dari famili paku-pakuan (pteridophyta) dan dicotyledoneae. Ciri utamanya

mempunyai daun yang lebar dengan bentuk yang bermacam-macam

tergantung dari famili-nya, ada yang lonjong, bulat, menjari atau berbentuk

hati. Akar yang dimiliki umunya berupa akar tunjang, tetapi jenis paku-

pakuan atau pakis memiliki perakaran serabut. Batang umumnya

bercabang, berkayu atau sukulen Contoh: Amaranthus spinosus, Ageratum

conizoides, Chromolaena odorata, Boreria alata, Physalis angulata.

8.5. Perkembanganbiakan Gulma

Mekanisme perkembangbiakan gulma adalah sangat efisien, dan jauh

lebih efisien dari pada tanaman budidaya. Efisiensi itu diperoleh dari seleksi

alam beserta penyesuaian ekologis, sehingga gulma itu tetap ada walaupun

telah diusahakan pemberantasannya.  Perkembangbiakan dapat melalui cara

generatif (dengan biji) atau secara vegetatif.
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1. Perkembangbiakan secara generatif.

Gulma sebagian besar berkembangbiak dengan biji dan menghasilkan

jumlah biji yang sangat banyak seperti contoh potensi produksi bij i pada

Amaranthus spinosus sekitar 235.000 biji pertumbuhan, sedangkan Ageratum

conyzoides sekitar 40.000 biji pertumbuhan. Disamping itu bij i-bij i gulma dapat

bertahan lama di dalam tanah (masa dormansi yang panjang) bila kondisi

tanahnya tidak memungkinkan untuk tumbuh, dan biji pada saatnya dapat

tumbuh bila situasi sudah memungkinkan.

Dari segi praktis jumlah biji adalah yang paling penting dari pada jumlah

individu gulma, hal ini menjadi sangat penting diperhatikan dalam perencanaan

pengendalian gulma. Biji gulma berfungsi sebagai sarana untuk

mempertahankan jenis gulma, memperbanyak dan menyebarkan diri sehingga

merupakan alat penting bagi gulma. Biji gulma akan berkecambah apabila

faktor pertumbuhan seperti air, temperatur dan cahaya terpenuhi. Air

diperlukan untuk menjalankan aktifitas metabolisme dan perkembangan sel

tumbuhan. Demikan juga dengan temperatur dan cahaya memegang peranan

penting dalam memacu aktifitas metabolisme.

Gulma akan berkembangbiak dengan cepat apabila faktor seperti cahaya,

unsur hara, air, udara dan tempat hidup dapat dipenuhi secara maksimal.

Didalam suatu ekosistem gulma tidak hidup secara tunggal, melainkan hidup

bersama-sama dengan tumbuhan lain atau tanaman lain, sehingga untuk

melakukan faktor tersebut harus melakukan persaingan. Persaingan akan

terjadi bila timbul interaksi antara lebih dari satu tumbuhan.

2. Perkembanganbiakan secara vegetatif.

Perbanyakan vegetatif ialah prinsipperkembangbiakan bagi sebagian

besargulma tahunan. Gulma yang memperbanyak diri secara vegetatif sulit

untuk dikendalikan karena banyak memiliki organ vegetatif dorman di dalam

tanah. Beberapa bentuk organ vegetatif yang banyak ditemukan dalam

perbanyakan jenis-jenis gulma menahun:
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Rhizoma (Rimpang)

Batang beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah bercabang-cabang dan

tumbuh mendatar,dan dari ujungnya dapat tumbuh tunas yang mucul di atas

tanah dan dapat merupakan tumbuhan baru. Rimpang di samping merupakan

alat perkembiakan juga merupakan tempat penimbunan zat makanan cadangan

dan termasuk batang berbentuk tabung, mempunyai buku, ruas, tumbuh

menjalar di bawah permukaan tanah. Contoh: Imperata cylindrica, Cynodon

dactylon.

Stolon

Gulma dapat membentuk individu baru dengan stolon yaitu bagian batang

menyerupai akar yang menjalar di atas permukaan tanah. Dimana batang ini

terdiri dari nodus (buku) dan internodus (ruas), pada setiap nodus dapat keluar

serabut-serabut akar dan tunas sehingga dapat mebentuk individu baru. Contoh

gulma ini adalah: Paspalum conjugatum, Cynodon dactylon, dll.

Tuber (umbi)

Umbi merupakan pembengkakan dari batang atupun akar yang digunakan

sebagai tempat penyimpanan atau penimbun makanan cadangan, sehingga

umbi tersebut bisa membesar. Pada beberapa bagian dari umbi tersebut

terdapat titik (mata) yang pada saatnya nanti bisa muncul atau keluar tunas

yang merupakan individu baru dari gulma tersebut. Contoh gulma ini adalah

dari keluarga Cyperaceae, seperti: Cyperus rotundus.

Bulbus (umbi lapis)

Bulbus juga termasuk umbi yang merupakan tempat menyimpan makanan

cadangan tetapi bentuknya berlapis-lapis. Gulma golongan ini dapat

ditemukan pada keluarga Allium, contoh: Allium veneale (bawang-bawang).
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Dengan daun

Pada beberapa jenis gulma juga dapat berkembangbiak dengan daunnya yang

telah dewasa. Daun ini berbentuk membulat ataupun oval, pada pinggir daun

bergerigi atau terdapat lekukan yang nantinya tempat muncul tunas menjadi

individu baru. Contohnya: Calanchoe sp. (cocor bebek), Ranunculus bulbasus.

Runner (Sulur)

Stolon yang keluar dari ketiak daun dimana internodianya (ruas) sangat

panjang, membentuk tunas pada bagian ujung. Contoh: Eichornia crassipes.

Umbi lapis (  Bulbus)

Umbi ini memperlihatkan susunan yang berlapsi-lapis,yaitu terdiri atas

daun-daun yang telah menjadi tebal ,lunak, dan berdaging,merupakan bagian

umbi yang menyimpan zat makanan cadangan,sedangkan batangnya sendiri

hanya merupakan bagian yang kecil pada bagian bawah umbi lapis itu,di antara

lapisan tersebut terdapat tunas yang dapat tumbuh, atau Batang yang

memendek, mempunyai lapisan-lapisan berdaging. Contoh: Allium veneale (

bawang –bawangan).

Corn

Batang yang gemuk, pendek berdaging dan terdapat dalam tanah yang

dilapisi daun yang mereduksi menjadi sisik dan terdapat tunas yang

tumbuh,misalnya :  Ranumculus bulbasus.

Beberapa jenis gulma menahun mempunyai lebih dari satu organ perbanyakan

vegetatif.

Contoh: Cynodon dactylon (stolon dan rhizoma) dan Cyperus

rotundus (rhizome dan umbi) Areal pertanian yang didominasi oleh gulma

perennial yang mempunyai organ perbanyakan vegetatif relatif lebih sulit

untuk dikendalikan.
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8.6. Pengendalian Gulma

Pengertian dari pengendalian gulma (weed control) berbeda dengan

pemberantasan (eradication).  Pengendalian gulma dapat didefinisikan sebagai

proses membatasi infestasi gulma sedemikian rupa sehingga tanaman dapat

dibudidayakan secara produktif dan efisien. Pengendalian bertujuan hanya

menekan populasi gulma sampai tingkat populasi yang tidak merugikan secara

ekonomik atau tidak melampaui ambang ekonomik, sehingga sama sekali tidak

bertujuan menekan populasi gulma sampai nol. Sedangkan pemberantasan

merupakan usaha mematikan seluruh gulma yang tumbuh maupun alat -alat

reproduksinya, sehingga populasi gulma sedapat mungkin ditekan sampai nol.

Eradikasi pada umumnya hanya dilakukan terhadap gulma-gulma yang sangat

merugikan dan pada tempat-tempat tertentu.

Pengendalian gulma pada prinsipnya merupakan usaha meningkatkan

daya saing tanaman pokok dan melemahkan daya saing gulma.  Pelaksanaan

pengendalian gulma harus berdasarkan pada pengetahuan yang cukup

mengenai gulma tersebut, seperti siklus hidup cara perkembangbiakan, sistem

penyebaran, cara beradaptasi dengan lingkungan dan tanggapannya terhadap

perlakuan-perlakuan tertentu termasuk penggunaan zat–zat kimia berupa

herbisida. Pengendalian gulma harus memperhatikan teknik pelaksanannya di

lapangan (faktor teknis), biaya yang diperlukan (faktor ekonomis) dan

kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkannya. Beberapa metode/cara

pengendalian gulma yang dapat dipraktekkan di lapangan adalah sebagai

berikut:

1. Pengendalian secara preventif (Pencegahan)

Tindakan paling dini dalam upaya menghindari kerugian akibat invasi

gulma adalah pencegahan (preventif). Pencegahan dimaksud untuk mengurangi

pertumbuhan gulma agar usaha pengendalian sedapat mungkin dikurangi atau

ditiadakan. Pencegahan sebenarnya merupakan langkah yang paling tepat

karena kerugian yang sesungguhnya pada tanaman budidaya belum terjadi.

Pencegahan biasanya lebih murah, namun demikian tidak selalu lebih mudah.
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Pengetahuan tentang cara-cara penyebaran gulma sangat penting jika hendak

melakukan dengan tepat. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu

dengan meniadakan sumber invasi dan karantina tumbuhan.

a. Meniadakan sumber invansi :

Menggunakan biji tanaman yang bersih dan tidak tercampur bij i lain

terutama biji-bij i gulma.

Menghindari penggunaan pupuk kandang yang belum matang.

Membersihkan tanah-tanah yang berasal dari tempat lain, tubuh dan kaki

ternak dari bij i-bij i gulma.

Mencegah pengangkutan tanaman beserta tanahnya dari tempat-tempat

lain, karena pada bongkahan tanah tersebut kemungkinan mengandung

biji-bij i gulma.

Pembersihan gulma dipinggir-pinggir sungai dan saluran air.

b. Karantina Tumbuhan

Karantina tumbuhan bertujuan mencegah masuknya organisme

pengganggu tumbuhan lewat perantaraan lalu-lintas/perdagangan. Karantina

tumbuhan merupakan cara pengendalian tidak langsung dan relatif paling

murah.

2. Pengendalian Mekanis

Pengendalian mekanis merupakan usaha menekan pertumbuhan gulma

dengan mengandalkan kekuatan fisik atau mekanik. Dalam praktek dilakukan

secara tradisional dengan tangan, dengan alat sederhana sampai penggunaan

alat berat yang lebih modern.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih peralatan untuk

digunakan dalam pengendalian gulma adalah sistem perakaran, umur tanaman,

kedalaman dan penyebaran sistem perakaran, umur dan luas infestasi, tipe

tanah, topografi, serta kondisi cuaca/ iklim.
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a. Pengolahan Tanah (Land Preparation)

Pengolahan tanah dengan alat-alat seperti cangkul, bajak, garu, traktor

dan sebagainya, pada umumnya berfungsi untuk mengendalikan gulma.

Pengolahan tanah pada prinsipnya melepaskan ikatan antara gulma dengan

media tempat tumbuhnya.

b. Penyiangan (Weeding)

Penyiangan yang tepat biasanya dilakukan pada fase pertumbuhan

vegetative aktif dari gulma. Penundaan waktu pengendalian akan memberi

kesempatan bagi gulma untuk berbunga dan menghasilkan bij i yang viable

sehingga dapat mempercepat perkembangbiakan dan penyebarannya.

c. Penggenangan

Penggenangan dapat mengurangi pertumbuhan gulma. Cara ini biasa

digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan gulma darat (terrestrial) .

Penggenangan efektif untuk mengendalikan gulma tahunan. Caranya dengan

membuat galangan pembatas dengan tinggi genangan 15-25 cm selama 3–8

minggu, sebagian besar gulma tidak berkecambah pada kondisi anaerob.

3. Pengendalian hayati

Pengendalian hayati dalam arti luas mencakup setiap usaha

pengendalian organisme pengganggu dengan tindakan yang didasarkan ilmu

hayat (biologi). Berdasarkan hal ini maka penggunaan Legum Cover Crops

(LCC) kadang-kadang juga dimasukkan sebagai pengendalian hayati. Metode

pengendalian secara hayati bertujuan untuk menekan populasi gulma dengan

menggunakan organisme (musuh-musuh alami) seperti;  hama (insekta),

penyakit (patogen), jamur dan sebagainya guna menekan pertumbuhan gulma.

Hal ini biasa ditujukan terhadap suatu species gulma asing yang telah

menyebar secara luas di suatu daerah. Pemberantasan gulma secara total

bukanlah tujuan pengendalian hayati karena dapat memusnahkan agen-agen

hayati yang lain.
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Pengendalian hayati merupakan metode yang paling layak dan sekaligus

paling sulit dipraktekkan karena memerlukan derajat ketelitian tinggi dan

serangkaian test dalam jangka waktu panjang (bertahun-tahun) sebelum suatu

organ pengendali hayati dilepas untuk pengendalian suatu species gulma.

Dasar pengendalian hayati adalah kenyataan bahwa di alam ada musuh-musuh

alami yang mampu menekan beberapa species gulma. Salah satu alternatif

usaha pemberantasan gulma pertanian dan perkebunan adalah menggunakan

bioherbisida. Bioherbisida adalah suatu jenis herbisida yang bahan aktifnya

dapat berupa hasil metabolisme jasad renik atau jasad renik itu sendiri.

Serangga yang merupakan musuh alami dari tumbuhan pengganggu dapat juga

dikategorikan sebagai bioherbisida. Bioherbisida belum banyak digunakan

dalam usaha pertanian maupun perkebunan, tetapi sudah banyak penelitian

yang dilakukan mengenai prospek penggunaan bioherbisida.

Ada beberapa syarat utama yang dibutuhkan agar suatu makhluk dapat

digunakan sebagai pengendali alami :

Makhluk tersebut tidak merusak tanaman budidaya atau jenis tanaman

pertanian lainnya, meskipun tanaman inangnya tidak ada.

Siklus hidupnya menyerupai tumbuhan inangnya, misalnya populasi makhluk

ini akan meningkat j ika populasi gulmanya juga meningkat.

Harus mampu mematikan gulma atau paling tidak mencegah gulma

membentuk bij i/ berkembang biak.

Mampu berkembang biak dan menyebar ke daerah-daerah lain yang

ditumbuhi inangnya.

Mempunyai adaptasi baik terhadap gulma inang dan lingkungan yang

ditumbuhinya.

4. Pengendalian Kultur Teknis

Pengendalian kultur teknis merupakan cara pengendalian gulma dengan

menggunakan praktek-praktek budidaya tujuannya adalah untuk memanupilasi

ekologi atau lingkungan sehingga pertumbuhan gulma tertekan,  Upaya

tersebut antara lain :
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Penanaman jenis tanaman yang berdaya saing tinggi, seperti pertumbuhan

cepat dan  cocok dengan kondisi tanah dan lingkungan.

Pengaturan jarak tanam yang optimal agar tajuk tanaman segera menutup

ruang kosong.

Pemupukan yang tepat waktu dan tepat dosis untuk mempercepat

pertumbuhan tanaman sehingga mempertinggi daya saing tanaman terhadap

gulma.

Pengaturaan waktu tanam yang tepat

Melakukan rotasi tanaman untuk mencegah dominansi gulma tertentu.

Menggunakan tanaman penutup tanah atau LCC (Legum Cover Crops)

5.Pengendalian secara kimia

Pengendalian gulma secara kimia ialah pengendalian dengan

menggunakan bahan kimiawi yang dapat menekan atau bahkan mematikan

gulma, yang dikenal dengan nama herbisida. Selain herbisida membunuh

gulma, juga dapat membunuh organisme lain. Sehingga penggunaan harus

selektif dan menjadi alternative terakhir. Kelebihan dan keuntungan

penggunaan herbisida dalam pengendalian gulma antara lain hasilnya cepat

terlihat, biaya aplikasi pada lahan yang luas dapat murah (rendah) waktu

aplikasinya singkat dan cepat serta tenaga kerja (aplikator) yang dibutuhkan

relative sedikit. Kelemahannya menyebabkan residu dalam tanah, pencemaran

lingkungan,  meracuni tanaman, memerlukan pengetahuan dan keterampilan

dalam aplikasinya, serta mengurangi kesempatan kerja.

8.7. Penggolongan Herbisida

1. Berdasarkan Cara kerja.

a. Herbisida kontak

Herbisida ini hanya mampu membasmi gulma yang terkena semprotan saja,

terutama bagian yang berhijau daun dan aktif berfotosintesis.
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Keistimewaannya, dapat membasmi gulma secara cepat, 2-3 jam setelah

disemprot gulma sudah layu dan 2-3 hari kemudian mati. Sehingga

bermanfaat j ika waktu penanaman harus segera dilakukan. Kelemahannya,

gulma akan tumbuh kembali secara cepat sekitar 2 minggu kemudian.

Contoh herbisida kontak adalah paraquat.

b. Herbisida Sistemik.

Cara kerja herbisida ini di alirkan ke dalam jaringan tanaman gulma dan

mematikan jaringan sasarannya seperti daun, titik tumbuh, tunas sampai

keperakarannya. Keistimewaannya, dapat mematikan tunas-tunas yang ada

dalam tanah, sehingga menghambat pertumbuhan gulma tersebut. Contoh

herbisida sistemik adalah glifosat, sulfosat.  Beberapa faktor yang

mempengaruhi efektivitas herbisida sistemik, yaitu:  Gulma harus dalam

masa pertumbuhan aktif, cuaca cerah waktu menyemprot, tidak

menyemprot menjelang hujan, keringkan areal yang akan disemprot,

gunakan air bersih sebagai bahan pelarut, boleh dicampur dengan herbisida

2,4D amina atau dengan herbisida Metsulfuron.

2. Selektivitas Herbisida

a. Herbisida selektif

Herbisida selektif hanya membasmi gulma dan tidak mempengaruhi

pertumbuhan tanaman. Contoh :

Herbisida propanil, membasmi gulma golongan rumput.

Herbisida 2,4D amina membasmi gulma berdaun lebar dan teki.

b. Herbisida non selektif

Herbisida ini dapat membasmi gulma sekaligus tanamannya. Contoh:

Herbisida glifosat, membasmi semua gulma dan tanaman yang mengandung

klorofil. Selektif tidaknya suatu herbisida tergantung juga takaran yang

digunakan. Semakin tinggi takaran yang digunakan, akan semakin

berkurangselektivitasnya.
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3. Waktu Aplikasi.

Waktu aplikasi herbisida harus disesuaikan dengan tujuan dan sasarannya.

Herbisida untuk penyiapan lahan (pra tanam), dan herbisida untuk

pemeliharaan (pra tumbuh dan pasca tumbuh) berbeda penggunaannya.

a. Pra-tanam

Herbisida pra tanam adalah herbisida di semprotkan kepada gulma yang

sedang tumbuh sebagai penyiapan lahan sebelum tanam. Jenis herbisida

yang digunakan biasanya herbisida tidak selektif, aplikasi herbisida

dilakukan 2-4 minggu sebelum tanam. Contoh herbisida pra-tanam adalah

glifosat dan paraquat, dengan takaran sesuai anjuran.

b. Pra-tumbuh

Herbisida yang diaplikasikan sebelum gulma dan tanaman berkecambah,

atau herbisida yang diaplikasikan pada gulma belum berkecambah tetapi

tanaman sudah tumbuh. Aplikasi herbisida biasanya dilakukan pada 0-4 hari

setelah pengolahan tanah (sebelum atau setelah tanam).

Contoh :

- Herbisida oxifluorfen, takaran 1,Oliter/ha di semprotkan pada padi gogo

umur 1-3 hari setelah tanam.

- Herbisida oxadiozon, takaran 2,0 liter/ha di semprotkan pada padi sawah

umur 1-3 hari setelah tanam pindah.

Biji-bij i gulma akan berkecambah pada umur 3-5 hari setelah pengolahan

tanah. Oleh karena itu, aplikasi herbisida pra-tumbuh harus dilakukan

sebelum 3-4 hari setelah pengolahan tanah.

c. Pasca-tumbuh,

Herbisida yang diaplikasi herbisida ini dilakukan pada gulma dan tanaman

sudah tumbuh.

- Aplikasi herbisida pasca-tumbuh untuk penyiangan dilakukan pada 2-3

minggu setelah tanam, Gulma tumbuh sudah berdaun 2-4 helai. Contoh :

Herbisida 2,4D amina, takaran 1,5 liter/ha.
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- Aplikasi herbisida pasca-tumbuh untuk penyiap an lahan dilakukan pada 2-

4 minggu sebelum tanam padi. Herbisida yang dipakai adalah herbisida

tidak selektif, sebagai Contoh adalah herbisida glifosat takaran 4-6 liter/ha.

8.8. Formula Herbisida

Formulasi herbisida adalah bentuk herbisida yang dapat mempengaruhi

daya larut, daya penguapan, dan daya meracun pada tanaman serta sifat-sifat

lainnya. Formulasi diperuntukkan agar dapat memudahkan aplikasi di lapang,

mempertinggi daya bunuh herbisida, dan memudahkan bagi konsumen (aman,

mudah, dan ekonomis) dalam pengangkutan. Untuk menambah efektivitas dari

suatu herbisida, kita dapat melakukan beberapa cara yaitu dengan

menambahkan surfactant, wetting agent, dan atau spreader ataupun sticker.

Terdapat 4 formulasi herbisida yakni larutan, emulsi, suspensi, dan butiran.

a. Larutan

Larutan merupakan campuran homogen secara fisik dari dua bahan atau

lebih. Masing-masing bagian yang tercampur masih seperti semula namun tidak

dapat terlihat secara terpisah. Larutan terdiri dari bahan terlarut (solute) dan

bahan yang melarutkan/pelarut (solvent). Bahan yang dilarutkan seyogyanya

dapat larut baik dalam air (garam amina dan sodium dari 2,4-D, 2,4,5-T, MCPA)

dan dapat larut baik dalam minyak (formulasi asam-induk dan DNBP,

Pentachloro phenol, ester 2,4-D). Molekul bahan terlarut akan berdisosiasi

menjadi ion-ion dalam larutan. Ion-ion tersebut dapat bergabung dengan bebas

dengan ion lain dari larutan.

b. Emulsi

Emulsi merupakan campuran yang tidak seragam yang tersebar dalam

air atau cairan lain, dimana masing-masing bahan masih tetap pada sifat

aslinya. Emulsi dapat terjadi bila cairan digabung dengan cairan lain, sedang

masing-masing bahan yang bergabung tetap seperti semula. Bila tidak dikocok

maka dua bahan tersebut akan terpisah. Herbisida yang larut dalam minyak
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dicampur air (contoh:  ester 2,4-D, 2,4,5-T, MCPA dengan air). Apabila minyak

ditambahkan dalam air dan dikocok, minyak (sementara) akan bercampur

sebagai butiran kecil dalam air. Air yang bertindak sebagai badan yang

bersambungan disebut sebagai fase persambungan sedangkan minyak yang

tidak berkesinambungan (dispersi) disebut sebagai fase tak berkesinambungan.

Emulsifikasi pada dasarnya adalah fenomena kegiatan permukaan. Emulsi yang

mempunyai dua bagian bahan yang mudah pisah perlu ditambah bahan ketiga

yang disebut emulsifying agent agar emulsi tetap sebagai emulsi. Herbisida

emulsi sering dalam bentuk minyak dalam air yang viskositasnya menyerupai

air, namun dengan penampilan seperti susu. Stabilitas emulsi ditentukan oleh:

1) ukuran partikel yang berbaur, 2) kepadatan relatif dua cairan, dan 3)

viskositas emulsi.

c. Suspensi (bubuk yang dibasahi)

Suspensi merupakan suatu formulasi herbisida yang sukar larut dalam

air, minyak, maupun pelarut lain. Bentuk tepung dapat membentuk suspensi

bila didispersikan air, meskipun perlu pengadukan yang tetap agar tidak

mengendap. Suspensi ini terdiri dari partikel pejal yang berbaur dalam cairan.

Suspensi seperti ini diperuntukkan bagi herbisida yang tidak dapat disiapkan

sebagai larutan atau emulsi. Penambahan surfactant akan memantapkan

bentuk suspensi ini. Contoh: Simazine, Atrazine, Monuron, dan Diuron.

d. Butiran (granular)

Butiran merupakan suatu formulasi herbisida dalam bentuk padat. Bahan

aktif herbisida dibungkus atau dilekatkan pada permukaan pembawa yang

relatif lebih besar seperti liat atau pasir. Kandungan bahan aktif dalam bentuk

butiran rata-rata hanya mencapai 10 % .

Butiran merupakan bentuk lain dari herbisida kristal yang bahan kimianya tidak

dapat diaplikasikan dengan seragam. Herbisida butiran yang diaplikasikan

dengan tangan atau alat penyebar secara mekanik, mempunyai beberapa
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keuntungan, yaitu: tidak perlu air, tidak perlu alat penyemprot, butiran

cenderung sampai tanah, tidak tersangkut daun. Adapun kelemahan dari

penggunaan herbisida butiran adalah sebagai berikut;   Berat dan menambah

biaya pengangkutan, kadang mudah tertiup angin atau terbawa aliran air, hasil

aplikasi tidak seragam, bukan untuk daun. Contoh herbisida butiran adalah

Borat, Arsenat dan Sodium khlorat.

Istilah-istilah dalam pestisida /  herbisida:

Zat pelarut adalah zat yang dipergunakan untuk membuat larutan atau

konsentrat (emulsifiable concentrate).

Pelarut biasanya air atau cairan lain yang mempunyai beberapa syarat, harus

sebagai pelarut kuat, tidak menyebabkan atau menambah peracunan, tidak

larut dalam air

Zat pembawa adalah zat yang dicampur dengan bahan aktif herbisida

sehingga dapat dibawakan dalam penggunaan secara mudah, seperti

kaolinit.

Zat pembawa yang dipergunakan hendaknya: mempunyai sifat yang tidak

aktif, berdaya serap yang kuat, tidak menyebabkan bahan aktif dapat

mengalami degradasi.

Surface active agent (surfactant) adalah molekul-molekul suatu zat yang

dapat menghubungkan dua fase, seperti cair-cair (emulsifying agent), cair-

padat (wetting agent), dan cair-udara (floating agent).

Bahan aktif adalah kandungan bahan kimiawi herbisida yang dapat bekerja

sesuai dengan tujuan herbisida tersebut.

Terdapat beberapa istilah untuk bahan aktif:

w/w adalah rasio bobot per bobot, yang dipergunakan bagi formulasi

herbisida dalam bentuk padat seperti w.p., bahan aktifnya diutarakan

dalam %  bobot (contoh: 3 %  w/w berarti 3 kg dalam 100 kg bahan).

v/v adalah rasio volume per volume yang dipergunakan bagi formulasi

herbisida dalam bentuk cair seperti e.c., bahan aktifnya diutarakan

dalam %  volume (contoh:5 %  v/v berarti 5 liter dalam 100 liter bahan)
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w/v rasio bobot per volume yang dipergunakan bagi formulasi herbisida

bentuk cairan dengan bahan aktif bentuk padat yang dinyatakan dalam

%  bobot per volume (contoh: 10 %  w/v berarti 10 g dalam 100 mL).

v/w adalah rasio volume per bobot yang dipergunakan bagi formulasi

herbisida dalam bentuk padat tetapi bahan aktif dalam bentuk cair yang

dinyatakan dalam %  v/w (contoh: 7 %  v/w berarti 7 mL dalam 100 g)

8.9. Kalibrasi Alat Semprot

Kalibrasi merupakan kunci untuk menyeragamkan setiap perlakuan

herbisida. Jika dosis rekomendasi tidak diaplikasikan secara merata, karena

cara aplikasi yang tidak benar, maka akan terjadi dua hal yang tidak diinginkan,

yaitu: gulma tidak akan mampu dikendalikan di areal yang teralikasi herbisida

dengan dosis yang lebih sedikit dari dosis rekomendasi dan gulma dan tanaman

budidaya akan mati di areal yang teraplikasi herbisida dengan dosis lebih tinggi

dari dosis rekomendasi. Untuk menghindari kesalahan tersebut serta untuk

menjamin teknik aplikasi yang akurat, terlebih dahulu harus ditentukan areal

penyemprotan yang aktual dengan memperhatikan jumlah herbisida yang

diperlukan untuk areal perlakuan dan bagaimana larutan herbisida tersebut

dapat diaplikasikan secara seragam pada areal perlakuan. Hal ini melibatkan

pekerjaan kalibrasi dari alat semprot (sparayer) yang akan dipergunakan dan

orang yang akan melakukan aplikasi (apliakator).Ada tiga faktor yang

menentukan keberhasilan kalibrasi, yaitu ukuran lubang nozel (nozel curah),

tekanan dalam tangki alat semprot, dan kecepatan berjalan ( ke depan)

aplikator. Ketiga faktor tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga

diperoleh suatu volume larutan herbisida tertentu yang dapat dilepaskan

melalui lubang nozel pada setiap waktu yang dikehendaki.

Soal:

Diketahui kecepatan keluarnya cairan semprot dari alat penyemprot (noozle)

(V) =  1 liter /mnt. Jarak semprotan yang efektif (M) =  2 meter. Volume larutan
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per hektar (Q) 1.000 liter/ha. Kapasitas alat penyemprot atau tangki (A) =  10

liter.

a. Berapa kecepatan jalan penyemprot (S)

b. Berapa luas areal penyemprotan untuk satu tengki.

Jawab :

a. Untuk menghitung berapa kecepatan jalan penyemprot adalah :

Rumus :

L x V

Q = -------- -

M x S

Keterangan :

Q =  volume larutan per hektar

L =   luas areal dalam hektar

V =   kecepatan keluarnya cairan semprot

M =   jarak penyemprotan yang efektif

S =   kecepatan jalan penyemprot

10.000 m2 x 1 liter/mnt
1.000 = ------------------------------

2 m   x    S

2000 m S =  10000 m2 . liter/mnt

10.000 m2 .liter/mnt
S = ------------------------------- =  5 m/mnt

2000 m

Jadi kecepatan jalan penyemprot adalah =  5 m/mnt

b. Untuk menghitung luas areal penyemprotan per 1 tengki penyemprot
digunakan rumus sebagai berikut :

A

B = --------- x L

Q
Keterangan :

B =  Luas areal penyemprotan untuk 1 tengki

(m2)

A =  kapasitas alat penyemprot (liter)
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Q =  volume larutan per hektar (liter/ha)

L =  Luas areal yang akan disemprot

10 liter
B = ----------------- x 10.000 m2

1000 liter

B =  100 m2

Jadi areal yang akan disemprot seluas 100 m2.

Menghitung Kebutuhan Herbisida

Soal:

Berapa kg herbisida Basfapon 85 SP yang diperlukan untuk membuat 100 liter

cairan semprot yang mempunyai konsentrasi formulasi 0,2 %  dengan bahan

pelarut air.

Jawab:

Cara menghitung kebutuhan herbisida Basfapon 85 SP sebagai berikut:

1. a kg Basfapon 85 SP mengandung bahan aktif 85 /  100 x a kg

2. 100 liter cairan semprot dengan konsentrasi formualsi 0,2%  harus

mengandung 0,2 /100 x 100 kg (100 liter air mempunyai bobot 100 kg

karena BJ air =  1) atau setara dengan 0,2 kg =  200 gram

3. Bahan aktif Basfapon 85 SP adalah 85/100 a =  200 gram

4. a =  100/85 x 200 gram =  235,3 gram dibulatkan 235 gram

5. Jadi herbisida Basfapon 85 SP yang dibutuhkan sebanyak 235 gram

Latihan

1. Sebutkan pengertian gulma

2. Sebutkan kerugian gulma bagi tanaman  dibidang pertanian
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3. Sebutkan penggolongan gulma

4. Sebutkan cara pengendalian gulma

5. Diketahui kecepatan keluarnya cairan semprot dari alat penyemprot

(noozle) (V) =  1,5 liter /mnt. Jarak semprotan yang efektif (M) =  2

meter. Volume larutan per hektar (Q) 1.500 liter/ha. Kapasitas alat

penyemprot atau tangki (A) =  15 liter. Berapa kecepatan jalan

penyemprot (S) dan berapa luas areal penyemprotan untuk satu tengki.

6. Berapa kg herbisida Basfapon 85 SP yang diperlukan untuk membuat

200 liter cairan semprot yang mempunyai konsentrasi formulasi 0,15 %

dengan bahan pelarut air.
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BAB I X

HAMA DAN PENGENDALI ANNYA

9.1. Pendahuluan

Yang termasuk dalam kategori hama biasanya berupa hewan baik

serangga atau manusia, tetapi tidak termasuk manusia, yang mempunyai

karakter sebagai berikut:

-Ukurannya nampak oleh mata telanjang (kasat mata)

-Pengamatan dapat dilakukan terhadap gejala (akibat serangan), dan terhadap

tubuh hamanya itu sendiri

-Kerugiannya adalah merusak secara ekonomis, misalnya dengan cara

melubangi, memotong, mengerat dsb

-Sebagian berperan sebagai vektor penular penyebab penyakit

-Menyerang dari lapangan sampai ke penyimpanan di gudang atau silo

(Nurmala, 2010).

9.2. Kerugian Gangguan Hama

Dari sekian banyak musuh tanaman serangga memegang peranan

penting, karena jumlahnya yang cukup banyak dan hampir separoh

mengganggu kehidupan manusia. Diperkirakan lebih kurang 1500 spesies

serangga yang menempati permukaan bumi. Gangguan serangga terhadap

tanaman meliputi hampir 100% , tetapi tidak satupun tanaman yang bebas dari

serangan hama serangga.

Kerugian akibat serangga pada tanaman antara lain:

-Mengurangi hasil tanaman

-Mengurangi mutu (kualitas) hasil tanaman

-Mempercepat terjadinya infeksi penyakit pada tanaman

-Menambah biaya produksi, karena diperlukan biaya pegendalian
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Serangga merusak tanaman dengan cara memakan bagian tanaman, mengisap

cairan dalam jaringan tanaman, memamah dan menusuk serta menompang

dan bertelur pada tanaman. Bentuk kerusakan tanaman tergantung pada tipe

mulut serangga.

Serangga hama termasuk golongan serangga yang dapat menimbulkan

kerugian, baik merusak bagian tanaman atau merusak hasilnya seperti:

a. Serangga perusak daun atau kuncup daun tanaman. Cara hama tersebut

menyerang yaitu dengan jalan menggigit, memakannnya atau

menghisap cairan tanaman yang terkandung di dalamnya, sebagai

contoh:

1. Ulat Spodoptera (Prodenia) litura S.Exigua, Heliothis armogera, Plusia

chacites, Arthona catoxantha, Homona coffearia, Plutella xylostella

(termasuk Ordo Lepidoptera)

2. Kumbang Oryctes rhiniceros, Lasioderma serricorne, Brontispa

longisima, Epilachna sparsa (termasuk Ordo Coleoptera)

3. Wereng Nilaparvata lugens, Niphotettix virescens, kutu Coccus viridis,

Empoasca fascialis (termasuk Ordo Homoptera)

4. Kepik Nezara viridula, Scotinophara spp. Helopeltis antonii (termasuk

Ordo Hemiptera)

5. Belalang Valanga nigricornis, Locusta migratoria, Sexava coriacea

(termasuk Ordo Orthoptera)

b. Serangga perusak batang atau ranting tanaman dengan cara melubangi,

menggerek, mematahkan atau melukainya sebagai contoh:

1. Kumbang Xyloborus coffeae, Natopheus hemiptera, Lophobaris

piperis, Eareas fabae (termasuk Ordo Coleoptera)

2. Ulat Tryporiza incertulas, Chilo supprecalis, Zeuzera coffeae,

Tryporiza nivella, Agrotis ipsilon (termasuk Ordo Lepidoptera)

3. Kutu Asterolecanium stratum (termasuk Homotera)

c. Serangga perusak buah atau bunga, dengan jalan memakan, menggerek

atau menghisap cairannya, Contoh
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1. Ulat Batrahedra orenocella, Acrocercops cramerella, Heliothis

armigera (termasuk Ordo Lepidoptera)

2. Kepik Leptocorisa oratoris (Leptocorisa acuta), Helopeltis theivora

(termasuk Ordo Hemiptera)

3. Kumbang Hipothenemus hampei, Oulema pectoralis (termasuk Ordo

Coleoptera)

4. Kutu Pseudococcus citri (termasuk Ordo Homoptera)

d. Serangga sebagai vektor (penular) penyakit tanaman seperti virus dan

bakteri . Contohnya

Wereng Nephotettix apicalis, Nilaparvata lugens dan kutu Diaphorina

citri, masing-masing sebagai vektor dari virus, tungro, virus kerdil

rumput dan bacterium like organism CVPD

e. Serangga perusak atau pemakan hasil pertanian atau bij i-bij ian yang

disimpan dalam gudang. Contohnya:

1. Kumbang Sitophilus oryzae, S.zeamais, Tribolium castanum,

Trigoderma granarium, Lasioderma serricorne (termasuk Ordo

Coleoptera)

2. Ngengat Sitrotoga cerealella, Ephestia cantella (termasuk

Lepidoptera)

9.3. Pengendalian Hama

Penggunaan varietas tahan ( resisten)

Usaha pengendalian serangga hama yang paling mudah adalah dengan

menggunakan varietas yang tahan, misalnya padi agar tidak diserang wereng

dengan menanam varietas PB26, PB28, PB30. Sifat kimia dan fisik atau

morfologis tanaman yang tahan tidak disukai oleh serangga, sehingga serangga

akan kekurangan makanan dan sekaligus berpengaruh terhadap populasi

serangga.
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Teknik Budidaya

Mengatur masa tanam, rotasi tanaman dan pergiliran tanaman

merupakan salah satu cara pengendalian hama dengan teknik budidaya. Cara

ini bertujuan untuk memutuskan dan memperpendek masa tersedianya

makanan serangga. Kebanyakan serangga tergantung pada jenis makanan

tertentu. Dengan terputus dan bergantinya tanaman yang ditanam,

kesempatan hama untuk menikmati makanan yang disenanginya akan terputus.

Sehingga akan menghambat perkembangan populasi serangga sampai batas

yang tidak membahayakan pada tanaman.

Sanitasi

Tempat hidup serangga selain tanaman yang dibudidayakan, juga pada

semak-semak dan rerumputan lainnya. Membersihkan tanaman dari rumput

dan tanaman liar yang mungkin menjadi tempat hidup dan bertelur ataupun

makan serangga sangat diperlukan, dalam usaha mengurangi populasi

serangga. Memusnahkan sisa tanaman yang berada di lahan pertanian, juga

termasuk dalam usaha sanitasi untuk mengendalikan hama, karena sisa

tanaman itu akan memungkinkan hama dapat bertahan hidup sampai masa

tanam berikutnya. Hal ini terutama berlaku pada tanaman semusim.

Penggunaan I nsektisida

Populasi hama yang telah melampaui batas ambang ekonomi (tingkat

membahayakan), penggunaan insektisida dapat dianjurkan. Penerapan cara ini

sebenarnya apabila cara-cara penggunaan varietas  tanaman, teknik budidaya

dan sanitasi tidak lagi menunjukkan gejala menurunkan populasi hama.

Penyemprotan hendaknya dilakukan berulang-ulang dengan konsentrasi yang

rendah. Penyemprotan insektisida sebaiknya diarahkan pada stadium serangga

yang lemah, misalnya stadium nimfa dan imago. Penyemprotan berikutnya

dilakukan apabila penyemprotan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan

populasi hama dan mungkin saja konsentrasi insektisida ditingkatkan. Pemilihan

insektisida yang efektif amat mutlak diperlukan, karena harus diingat bahwa
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penggunaan insektisida membawa dampak yang tidak baik terhadap tanaman

dan lingkungan. Akibat penggunaan insektisida yang kuran tepat menimbulkan

ketahanan terhadap insektisida pada hama, terjadinya resurjensi hama dan

letusan hama kedua yang lebih dahsyat akibat terbunuhnya musuh alami hama

dan berkurangnya kompetisi antar hama. Keunggulan insektisida dapat

mengurangi populasi hama dalam waktu singkat.

Cara Biologi

Setiap hama mempunyai musuh alami yang langsung dapat menekan

jumlahnya.  Pengendalian hama dengan cara biologi diarahkan supaya hama

secara alami dapat berkompetisi dengan organisme sekitar lingkungannya. Cara

ini  didasarkan  pada  kemampuan  musuh-musuh  alami  yang  berada  di alam

atau pelepasan musuh-musuh  alaminya,  yaitu parasit  dan predator.

Predator yang sering digunakan  tidak terbatas pada serangga saja tetapi juga

dapat digunakan reptil. burung dan lainnya. Sedangkan parasit yang digunakan

adalah lebah parasit, lalat parasit dan lainnya.

Suatu kenyataan  bahwa serangga mempunyai  musuh alami sudah

diketahui/  dikenal sejak beberapa abad yang lalu. Pertama kali dikenal di China,

yaitu hama pada tanaman jeruk yang dikendalikan dengan semut merah.

Kemudian dikenal juga di California, yaitu I cerya purchasi (penyerang  jeruk)

yang dikendalikan  dengan Rodolia cardinalis. Cara pengendalian ini sangat

berhasil (pada tahun 1888), sehingga merangsang  para  ahli untuk melakukan

penelitian  pengendalian  I . purchasi  dengan musuh alaminya yaitu R.

cardinalis. Di Indonesia (Aceh) pernah dilakukan percobaan pengendalian

hama  Millionia  basalis  rnenggunakan  parasit  Trichograinina  dan famili

Trichorammatidae.  Setelah dikenal bahan-bahan kimia tahun 1940-an peranan

musuh alami sebagai pengendali hama menjadi terdesak dan pengendalian

beralih ke bahan- bahan kimia.

Pengendalian biologi adalah usaha pengurangan! penurunan populasi

serangga hama dengan menggunakan musuh alaminya. Perbedaan prinsip
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antara “Biological control”   (pengendalian  biologik)  dan  “Natural  control”

(pengendalian  alami)  adalah bahwa  dalam   “Biological   control”   musuh

alami  diusahakan   oleh  manusia   untuk digunakan  sebagai alat pengendali,

sedangkan  dalam “Natural control”  musuh alami tidak diusahakan oleh

manusia tetapi diatur oleh alam. Huffaker dan Messenger (1976)

mendefinisikan “Natural control”  sebagai pengaturan jumlah populasi serangga

(hama) pada tingkat maksimum dan minimum yang tertentu oleh seluruh faktor

lingkungannya. Pengertian  “Biological  control”  tidak terbatas pada

penggunaan predator,  parasit dan patogen  tetapi  termasuk  juga

penggunaan  tekhnologi  yang  lain, misalnya  serangga (hama)  yang telah

mengalami  sterilisasi  dengan  sinar x, penggunaan  bibit tanaman unggul dan

sebagainya.

Keuntungan praktek pengendalian hayati bila dibandingkan dengan

pengendalian kimiawi ialah bersifat dinamis, selektif, berskala panjang serta

tidak menimbulkan problem pencemaran lingkungan dan resistensi hama.

Sedangkan kelemahannya adalah proses pengendalian lambat dan rumit.

Dalam teknik pengendalian hayati dikenal 2 (dua) cara, yaitu:

(a)  Konvensional/    klasik   yaitu   dengan   cara  mengumpulkan   musuh

alam   untuk dipelihara,   disebarkan   ke   lapangan   dan   dievaluasi

(augmentasi).   Cara   ini dibedakan  menjadi iniundatif/   yaitu musuh alami

dilepas sekaligus  dalam jumlah yang banyak dan akritif/  dilepas sedikit -sedikit).

(b)  Non konvensional  yaitu dengan cara mempertahankan/   meningkatkan

kegunaan musuh alami dalam lingkungan (konservasi).

Pengendalian hama terpadu

Pengendalian hama terpadu merupakan suatu kombinasi yang tepat atau

berbentuk suatu integrasi dari  semua  komponen   pengendali   hama  yang

telah  dikenal  secara  kompatibel, sedangkan   penggunaan   insektisida

merupakan   alternatif   yang   terakhir   apabila komponen-komponen

pengendalian hama yang ada tidak menunjukkan hasil.
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Pengendalian hama terpadu tidak hanya memperhatikan sasaran jangka

pendek, tetapi juga sasaran jangka panjang, serta kelestarian produksi dan

pengelolaan lingkungan.

Langkah-langkah pokok yang harus dilakukan dalam pengendalian hama

terpadu antara lain:

a. Identifikasi dan analisis status hama yang harus dikelola

b. Mempelajari anasir dan saling tindak dalam ekosistem

c. Penetapan dan pengembangan ambang ekonomi

d. Pengembangan sistem pengamatan dan monitoring hama

e. Pengembangan model deskriptif dan peramalan hama

f. Pengembangan strategi pengelolaan hama

g. Penyuluhan pada petani agar menerima dan menerapkan pengendalian

hama terpadu

h. Pengembangan organisasi pengendalian hama terpadu.

Pestisida merupakan alternatif terakhir dalam sistem Pengendalian Hama

Terpadu (PHT) jika tingkat serangannya sudah melebihi ambang ekonomi atau

populasinya telah mencapai ambang pengendalian. Saat ini, pestisida yang

beredar di pasaran sangat banyak bahkan satu jenis bahan aktif bisa lebih dari

3 merek dagang. Oleh karena itu, penggunaan pestisida sebaiknya

memperhatikan 5+ 1 (lima plus satu) tepat, yaitu :  tepat jenis, tepat sasaran,

tepat waktu, tepat dosis, tepat cara atau tepat aplikasi dan tepat harga.

a. Tepat jenis

Pestisida adalah semua bahan yang berpotensi membunuh (cide)

organisme pengganngu (pest). Jenis pestisida untuk mengendalikan penggerek

batang padi adalah insektisida. Berdasarkan cara kerjanya, insektisida yang

digunakan untuk mengendalikan penggerek batang padi ada yang bersifat

sistemik dan ada yang translaminer. Sedangkan menurut formulasinya,

insektisida yang digunakan untuk mengendalikan sundep/beluk ada yang

berupa butiran (granul), tepung (powder) maupun cair (larutan/emulsi).
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b. Tepat sasaran

Stadia perkembangan penggerek batang padi yang bisa dikendalikan dengan

insektisida adalah stadia larva dan ngengatnya. Oleh karena larva penggerek

(sasaran) berada di dalam batang padi, maka insektisida yang tepat adalah

yang mempunyai cara kerja sistemik (bisa ditranslokasikan ke seluruh jaringan

tanaman). Pada tanaman padi yang masih muda (stadia vegetatif), atau bila

larva yang ditemukan pada tanaman terserang masih instar awal atau baru

menetas dari kelompok telurnya, penggunaan insektisida yang bersifat

translaminer juga bisa.

c. Tepat waktu

Penggunaan insektisida yang tepat waktu agar efektif dalam

mengendalikan penggerek batang padi dan efikasinya paling bagus. Seperti

telah dijelaskan sebelumnya bahwa stadia larva merupakan sasaran efektif

untuk pengendalian sundep/beluk. Larva yang mudah dikendalikan adalah larva

instar 1 karena biasanya masih berada di sekitar pelepah daun setelah menetas

dari telurnya. Larva instar 2-4 juga bisa dikendalikan karena sedang aktif

menggerek batang padi dan ukuran tubuhnya masih relatif kecil. Sedangkan

larva instar 5 dan 6 lebih sulit karena pada stadia ini larva tidak begitu rakus

serta besar ukurannya.

Untuk mengetahui stadia perkembangan penggerek sebaiknya

pengamtan secara berkala. Cara yang mudah untuk menentukan waktu aplikasi

yang tepat dengan membawa kelompok telur yang ditemukan di pertanaman

untuk mengetahui waktu penetasannya. Selain itu, bila memilih insektisida

aplikasinya dengan semprot maka sebaiknya dilakukan pada pagi hingga siang

hari karena pada saat itu mulut daun (stomata) sedang membuka, sehingga

bahan aktif mudah masuk ke dalam jaringan tanaman.

d. Tepat dosis

Dosis adalah takaran, jumlah atau banyaknya insektisida yang digunakan

pada suatu lahan. Jumlah insektisida biasanya dinyatakan dalam gram/kilogram
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atau liter, sedangkan satuan untuk luas lahan adalah hektar. Contoh :  dosis

penggunaan Furadan 3 GR adalah 17 – 20 kg/hektar atau dosis penggunaan

Spontan 400 SL adalah 1 - 2 ltr/ha.

Kadang-kadang pengertian dosis samar dengan konsentrasi larutan,

misalnya  2 - 3 ml/ ltr. Konsentrasi larutan digunakan karena kebiasaan setiap

pengguna tidak sama, ada yang menggunakan volume semprot rendah dan ada

yang terbiasa dengan volume tinggi. Contoh bila seorang petani menggunakan

insektisida Spontan 400 SL dengan dosis rendah (1 ltr/ha), tetapi dalam

aplikasinya terbiasa dengan volume semprot tinggi (misalnya 500 ltr/ha), maka

konsentrasi larutan Spontan 400 SL yang digunakan adalah 1.000 ml/500 ltr

atau 2 cc/ ltr. Jadi bila menggunakan tanki ukuran 17 liter, maka volume

Spontan 400 SL yang dibutuhkan adalah 34 mililiter (cc).

Dosis penggunaan insektisida perlu diperhatikan agar efektif. Bila

penggunaannya di bawah dosis yang dianjurkan, bukan tidak mungkin

hamanya tidak dapat dikendalikan, sebaliknya jika dosisnya berlebih

dikhawatirkan cepat menimbulkan kekebalan (resistensi) dan boros biaya.

e. Tepat cara /  aplikasi

Aplikasi yang tepat cukup menentukan efektifitas dan efikasi

penggunaan pestisida. Ini biasanya berkaitan dengan formulasi pestisida dan

alat yang digunakan. Contoh :  CENTA-dine merupakan insektisida berbahan

aktif dimehipho dengan formulasi granule (butiran), cara aplikasinya adalah

disebar. Cara ini cukup efisien bila aplikasinya bersamaan dengan pemupukan.

Kebanyakan petani menggunakan insektisida jenis ini bila tanaman telah

menampakkan gejala atau dengan kata lain, larva penggerek batang telah

masuk ke dalam batang tanaman padi. Contoh lainnya manuver, insektisida

dengan bahan aktif yang sama tetapi formulasinya cair (Water Soluable

Concentrate/WSC) cara aplikasinya dengan disemprotkan ke tanaman. Cara ini

sangat efektif bila berdasarkan pengamatan, telur-telur penggerek batang yang

ada di pertanaman baru menetas karena larva yang baru menetas tidak

langsung masuk ke dalam batang.
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Tepat aplikasi yang berhubungan dengan alat biasanya nozzle dari

sprayer yang digunakan. Bila cara kerja pestisida racun pernafasan maka

sebaiknya menggunakan nozzle yang bisa menghasilkan larutan semprot yang

keluar dari sprayer berbentuk kabut. Demikian jika sasarannya berada di

batang dengan cara kerja kontak maka sebaiknya menggunakan nozzle yang

menghasilkan larutan semprot berupa semburan dan bisa menembus hingga ke

bagian batang.

f. Tepat harga

Jumlah pestisida yang beredar di pasaran saat ini sangat banyak. Untuk

memutuskan pestisida yang akan digunakan tidak hanya berdasarkan cara kerja

dan bahan aktifnya saja, namun juga perlu mempertimbangkan harganya.

Suatu produk pestisida yang harganya murah bisa jadi kualitasnya kurang

bagus, tetapi yang berharga mahal belum tentu pilihan yang tepat.

Insektisida Virtako 350EC misalnya, kualitasnya sangat baik, efikasi

terhadap hama sasarannya juga efektif, namun harganya mahal. Bahan aktif

Virtako 350EC adalah klorantranilipol (100 gram/ liter) dan tiametoksam (250

gram/ liter) yang sangat efektif untuk mengendalikan hama penggerek batang

padi dan wereng coklat. Harga di kios saprotan bervariasi, rata-rata saat ini Rp.

90.000,- untuk kemasan 50 ml. Bila di pertanaman hanya ditemukan serangan

penggerek batang padi saja maka sebaiknya menggunakan insektisida yang

berbahan aktif klorantranilipo. Sebaliknya bila di lapangan tanaman padi

terserang penggerek batang padi dan wereng coklat, maka pilihan yang tepat

adalah Virtako 350 EC.

9.4. Pengukuran Serangan Hama Tanaman

Pengukuran tingkat serangan hama tanaman menjadi penting dilakukan

dalam aspek perlindungan tanaman. Salah satu contoh pengukuran serangan

hama tanaman yang akan diuraikan pada bab ini adalah pengukuran hama

penggerek batang padi.
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Gambar 9.1. Lima jenis hama penggerek batang padi di Indonesia
(Foto Baehaki, 2013)

Gejala khas penggerek batang dapat dengan mudah diamati dengan

adanya gejala malai yang berwarna coklat, bulir padi menjadi hampa dan

tumbuh tegak. Tangkai malai  sangat muda lepas dari batang bawah karena

batang bawah telah digerek. Menurut Nasir  (1988)  bahwa cara mengukur

seranga hama penggerek batang adalah dengan pola serangan dengan cara:

1. Enumerasi/pencatatan penuh terhadap rumpun yang diserang

2. Sampling dari rumpun yang diserang

Jika enumerasi penuh yang dilakukan maka prosedurnya adalah sebagai

berikut:

a. Hitung banyaknya anakan yang diserang dan yang tidak diserang dalam

semua rumpun plot

b. Pilih sebuah sampel yang terdiri atas 10 rumpun yang tidak diserang dan

hitung jumlah anaknya

c. Hitung serangan hama dengan persentase serangan dari plot sebagai

berikut

I

P = ------------------------------- x 100

ns +  (N – n) y

Dimana :

I  =  jumlah anakan yang diserang dari semua rumpun yang diserang
c =  rata-rata jumlah anakan per rumpun dari semua rumpun yang diserang
y =  rata-rata anakan per rumpun dari 10 rumpun yang tidak diserang
n =  jumlah dari rumpun yang diserang
N =  jumlah dari rumpun yang diserang dan tidak diserang dalam satu plot
P =  persentase serangan
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Jika menggunakan sampling, karena enumerasi dari semua  rumpun tidak

mungkin, pengamatan dilakukan pada jajaran secara selang dua. Cara

melakukanpenghitungan sebagai berikut:

1. Hitung banyakanya anakan yang diserang dan yang tidak diserang dati

masing-masing unit jajar di atas

2. Pilih sebuah sampel  berisi 10 rumpun yang tidak diserang dan hitung

jumlah anakan

3. Hitung persentase dengan rumus di atas, hanya saja  N=  total jumlah

rumpun dalam semua jajaran yang diselidiki

Latihan

1. Jelaskan apa yang disebut predator dan parasit dan sebutkan ciri-cirinya.

2. Sebutkan keunggulan  dan  kelemahan  penggunaan  predator  dalam

pengendalian  hama  tanaman.

3. Uraikan prospek pengendalian biologi dalam pengendalian hama

tanaman.

4. Sebutkan cara aplikasi pestisida yang tepat
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BAB X

PENYAKI T DAN PENGENDALI ANNYA

10.1. Pendahuluan

Defenisi dan Gejala Penyakit Tanaman

Tanaman budidaya dalam kondisi natural sekalipun akan selalu

menghadapi tamu yang tidak diundang yaitu berbagai patogen penyebab

penyakit seperti bakteri, cendawan, nematoda dan virus.  Karena ukuran yang

superkecil maka keberadaannya tidak mudah dideteksi secara dini, namun

secara tiba-tiba dapat menimbulkan gejala penyakit yang sangat merugikan

dalam kurun waktu yang singkat. Gejala penyakit tersebut dapat terjadi di

hampir semua bagian tanaman. Bagian akar:  penyakit busuk akar atau bengkak

akar yang dapat disebabkan oleh cendawan, bakteri, nematoda. Bagian batang:

kanker batang, gummosis (bereksudat), ranting dengan die-back (mati ranting),

pembuluh tanaman tersumbat, daun mengalami malformasi (salah bentuk),

bunga, buah, dan buah dapat hawar oleh berbagai patogen. Seluruh tanaman

dapat layu dan mati secara tiba-tiba karena pembuluh tergganggu, atau kerdil

yang disebabkan oleh virus dan patogen lain.  Akibatnya absobrsi hara dari

dalam tanah atau distribusi hasil fotosintat akan terhambat, atau terjadinya

gangguan fotosintesis tanaman karena kandungan klorofil berkurang oleh

infeksi patogen, yang pada akhirnya akan mengurangi hasil tanaman secara

kumulatif. Menurut Agrios (2005) ada sekitar 100.000 spesies cendawan, 1600

spesies bakteri, sekitar 800 spesies fungi dan 200 spesies bakteri di muka bumi

ini yang dapat menginfeksi tanaman serta ada satu jenis virus Cucumber

mosaic virus (CMV) yang mempunyai hampir 1000 spesies tanaman inang (Hull,

2002).

Di dalam proses terjadinya penyakit tanaman ada interaksi tripart it

antara inang, patogen dan lingkungan atau dikenal sebagai segit iga

penyakit . Segitiga ini memberikan filosofi bahwa ketiganya adalah bagian dari

alam sehinggan selalu ada di alam. Perubahan salah satu faktor akan memicu
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terjadinya tetapi j ika ketiga faktor berada dalam “status-quo” maka peluang

terjadinya penyakit lebih rendah.Oleh karena itu perubahan  patogenitas

patogen dari non-virulen ke virulen menyebabkan tanaman atau inang menjadi

rentan sehingga tanaman tersebut menjadi sakit. Saat yang sama lingkungan

mendukung terjadi proses infeksi patogen mengakibatkan proses penetrasi dan

infeksi patogen tidak mengalami hambatan sehingga untuk menyebabkan

tanaman sakit yang dicirikan adanya gejala.

Diantara tripartit tersebut patogen selalu lebih mudah mengalami

perubahan genetik secara cepat sehingga kembali mampu mematahkan sistem

pertahanan yang telah dikembangkan oleh tanaman. Hal ini telah diuraikan

dengan sangat baik oleh Agrios  (2005) bahwa patogen memiliki tiga

kemampuan yang tidak dimiliki oleh mikroorganisme bukan patogen yaitu 1)

patogen memiliki kemampuan untuk masuk/menginfeksi tanaman; 2) memiliki

kemampuan untuk mematahkan sistem pertahanan tanaman; dan 3) memiliki

kemampuan menimbulkan penyakit. Sebaliknya penyakit akan terjadi ketika

salah satu dari faktor tersebut berubah apakah perubahan terjadi pada

tanaman yang sebelumnya tahan menjadi rentan, atau lingkungan yang

sebulumya tidak mendukung sporulasi cendawan atau perkembangan vector

virus berubah menjadi kondusif untuk terjadi sporulasi, penetrasi dan infeksi

patogen. Kebanyakan perubahan-perubahan faktor tersebut karena campur

tangan manusia sehingga menyebabkan terjadinya outbreak (ledakan) penyakit

di suatu areal pertanaman, daerah bahkan suatu negara. Outbreak yang

endemik menghancurkan pertanaman pangan sehingga menyebabkan

kelaparan, eksodus atau bahkan terjadi migrasi penduduk. Masuknya faktor

manusia dikenal dengan istilah segiempat penyakit. Oleh karena itu di dalam

perencanaan pengendalian, konsep tripartit dan faktor manusia menjadi kunci

penting untuk mencegah terjadinya outbreak (ledakan) penyakit. Beberapa cara

yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit seperti sistem

tanaman campuran, pergiliran tanaman, aplikasi agens hayati, pestisida nabati

atau aplikasi pestisida sesuai dosis dan rekomendasi yang telah ditentukan.

Uraian lebih lengkap dapat dibaca pada bagian pengendalian penyakit.



Agronomi : Teori dan Aplikasi Praktis 132

Penyakit tanaman didefenisikan sebagai perubahan fisiologi dan

morfologi tanaman dari keadaan normal menjadi tidak normal karena adanya

penyebab penyakit  sehingga tanaman menunjukkan gejala penyakit atau

belum menunjukkan gejala penyakit. Penyebab penyakit dapat disebabkan oleh

faktor biotik maupun abiotik. Faktor biotik termasuk patogen penyebab

penyakit seperti virus, cendawan, bakteri dan nematoda sedangkan faktor

abiotik disebabkan oleh pengaruh lingkungan seperti temperatur, pH atau unsur

hara atau pupuk. Penyakit yang disebabkan oleh patogen disebut penyakit

infeksius karena dapat menular dari satu tanaman ke tanaman lain di dalam

satu areal ke areal yang lain, bahkan dapat ditularkan dari tetua ke turunannya

atau (seed borne disease). Sementara penyakit yang disebabkan oleh faktor

abiotik disebut noninfectious atau tidak dapat menular dari suatu areal ke areal

yang lain. Namun penting untuk diketahui bahwa gejala karena infeksi faktor

biotik dan a biotik dapat menunjukkan gejala yang sama.

Kemiripan gejala yang ditimbulkan oleh faktor biotik dan abiotik

mengakibatkan diperlukan keahlian khusus untuk menentukan secara tepat

faktor penyebab penyakit. Determinasi faktor penyebab penyakit menjadi

langkah fundamental untuk selanjutnya menetapkan strategi pengendalian.

Secara sederhana gejala karena infeksi abiotik dapat dideteksi ketika tanaman

ditumbuhkan pada kondisi optimum maka gejala yang terlihat akan mengalami

perubahan menjadi normal. Gejala tersebut dapat mengalami proses

penyembuhan. Sebagai contoh sederhana tanaman yang layu karena

kekurangan  air akan mengalami gejala layu, hal yang sama terjadi ketika

tanaman terinfeksi oleh patogen penyebab layu bakteri (Ralstonia

solanacearum) atau layu fusarium (Fusarium oxysporum). Tanaman yang layu

karena keterbatasan air dapat dengan mudah disehatkan dengan penyiraman,

tetapi tidak demikian ketika tanaman terinfeksi patogen. Tanaman yang

terinfeksi karena patogen tidak akan mengalami penyembuhan meskipun telah

diberi air. Atau ketika tanaman kekurangan unsur hara maka dengan input

unsur hara dapat menyembuhkan gejala kekuningan menjadi hijau. Tetapi
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ketika tanaman terinfeksi oleh virus mosaik yang menimbulkan gejala yellowing

(kekuningan) meskipun diberi tambahan unsur hara tidak akan menyebabkan

daun tanaman mengalami penghijauan kembali.

10.2. Gejala dan Tanda Penyakit Faktor Biotik

Bagian ini hanya menguraikan tentang gejala yang disebabkan oleh

faktor biotik, sedangkan gejala karena faktor abiotik disarankan untuk

membaca referensi yang berkaitan. Secara umum tipe gejala penyakit tanaman

dapat tiga jenis yaitu gejala nekrosis, hipoplasia dan hiperplasia. Gejala

Nekrotik adalah gejala yang disebabkan oleh infeksi patogen sehingga

menyebabkan kematian sel atau jaringan tanaman terinfeksi (Gambar 10.1).

Gambar 10.1. Penyebaran gejala sistemik dengan tipe gejala yang diawali
dengan kelayuan, daun gugur dan kematian tanaman tanaman
terinfeksi

Gejala hypoplasia adalah gejala yang terjadi karena infeksi patogen

menyebabkan penghambatan pertumbuhan sel atau jaringan tanaman. Gejala

hiperplasia adalah gejala yang disebabkan oleh infeksi patogen sehingga

menyebabkan penghamabatn pertumbuhan atau pembesaran sel karena infeksi

patogen. Gejala kutil pada tanaman nilam dapat dikategorikan sebagai gejala

hyperplasia karena menyebabkan batang mengalami pembesaran dibandingkan

dengan tanpa infeksi patogen kutil (Gambar 10.1). Sementara berdasarkan

cara penyebarannya gejala dapat dibedakan menjadi gejala sistemik dan lokal.

A
B

C
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Gejala sistemik adalah gejala yang ditampilkan terjadi pada seluruh bagian,

atau secara bertahap gejala akan nampak pada seluruh bagian tanaman karena

terinfeksi patogen (Gambar 10.2 dan 10.3). Gejala lokal hanya terbatas pada

beberapa sel  tanaman (Gambar 10.4), j ika gejala nekrosis meluas maka akan

menujukkan gejala hawar daun.

Gambar 10.2 Penyebaran gejala secara sistemik dengan tipe gejala hipertropi
yaitu terbentuknya kutil penyakit pada tanaman nilam di Rante
Angin Kolaka Utara (Foto Taufik 2012) dan gejala hipertropi
(tumor) pada tanaman sengon (Foto Rahayu 2014), serta
gejala hyperplasia dengan perbanyakan tunas-tunas daun pada
kacang tanah, penyakit sapu setan yang disebabkan oleh
fitoplasma (Foto Sastrini dan Mutaqin, 2013).

Gambar 10.3. Gejala sistemik dan nekrosis pada jaringan pembuluh tanaman
kakao yang disebabkan oleh Oncobasidium theobromae Talbot & Keane Keane
(Foto Taufik 2013, Lokasi Mowila, Konawe Selatan)
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Gambar 10.4.  Penyebaran gejala secara lokal dengan tipe gejala
nekrosis yaitu kematian sel-sel tanaman sehingga menimbulkan
gejala bercak belah ketupat yang disebabkan oleh cendawan
Pyricularia oryzae pada varietas padi nasional  (Foto Taufik 2012,
lokasi Puriala, Kab. Konawe). Gejala sistemik yang disebabkan oleh
layu fusarium pada tanaman cabai (insert, miselium cendawan, Foto
Taufik, 2011, Jati Bali Konawe Selatan)

Bagian batang: kanker batang, gummosis (bereksudat), ranting dengan

die-back (mati ranting),  pembuluh tanaman tersumbat, daun mengalami

malformasi (salah bentuk), bunga, buah, dan buah dapat hawar oleh berbagai

patogen. Seluruh tanaman dapat layu dan mati secara tiba-tiba karena

pembuluh tergganggu, atau kerdil yang disebabkan oleh virus dan patogen lain.

Akibatnya absobrsi hara dari dalam tanah atau distribusi hasil fotosintat akan

terhambat, atau terjadinya gangguan fotosintesis tanaman karena kandungan

klorofil berkurang oleh infeksi patogen, yang pada akhirnya akan mengurangi

hasil tanaman secara kumulatif. Menurut Agrios (2005) ada sekitar 100.000

spesies cendawan, 1600 spesies bakteri, sekitar 800 spesies fungi dan 200

spesies bakteri di muka bumi ini yang dapat menginfeksi tanaman serta ada
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satu jenis virus Cucumber mosaic virus (CMV) yang mempunyai hampir 1000

spesies tanaman inang (Hull, 2002).

Tanda Penyakit ( Sign)

Selain gejala penyakit yang dapat dilihat, tanaman terinfeksi juga dapat

menunjukkan adanya tanda (sign) dari patogen (Gambar 10.5). Tanda adalah

bagian dari patogen seperti miselium, kantong spora, tubuh buah, eksudat,

sista, telur atau nematoda itu sendiri. Sementara untuk virus sangat sulit

melihat secara mata telanjang sehingga tanda virus dapat ditunjukkan oleh

keberadaan vektornya.

Gambar 10.5. Tanda patogen seperti tubuh buah pada cendawan filum
basidiomycota, (Foto Taufik, 2012, Cialam Jawa, Kendari), tanda
berupa miselium cendawan fusarium pada tanaman tomat (Foto
Taufik 2013, Lalolae, Kolaka Timur), dan tanda sporangium
Synchytrium pogostemonis pada tanaman nilam, pembesaran 10 ×
40  (Foto Taufik 2012)

Postulat Koch’s Rules (Postulates)

Postulat Koch diperkenalkan oleh Robert Koch (1843-1910), seorang

dokter medis sekaligus bacteriologist. Beliau pada 1876 pertamakali

menemukan penyakit antraks yang menyebabkan penyakit pada domba atau

hewan lainnya termasuk manusia. Penyakit tersebut disebabkan oleh Bacillus

anthracis. Beliau juga menemukan penyakit Tuberkulosis, kolera yang

disebabkan oleh bakteri. Berdasarkan pada pengalaman bekerja pada pada
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patogen penyebab penyakit, Robert Koch menyusun empat langkah atau

kiretria untuk menentukan penyebab penyakit.

1. Patogen harus ditemukan pada tanaman atau bagian tanaman yang sakit

2. Patogen harus dapat diisolasi dan tumbuhkan dalam biakan murni

3. Patogen yang telah dimurnikan harus dapat diinokulasi pada tanaman

yang sama dengan langkah pertama dan menunjukkan gejala yang sama

4. Patogen harus dapat direisolasi, ditumbuhkan dalam biakan murni dan

diidentifikasi secara sama dengan patogen pada langkah no 2.

Postulat ini telah menjadi pegangan yang penting bagi ahli penyakit

tanaman dalam beberapa tahun terakhir. Namun seiring dengan

perkembangan teknologi biologi molekuler maka identifikasi patogen dapat

dilakukan secara tepat dan real time. Perkembangan deteksi cepat pada

patogen biasanya dilakukan pada patogen yang sifatnya parasit obligat yang

membutuhkan waktu yang lama untuk memisahkan patogen utama dengan

patogen sekunder dari jaringan yang sakit tanaman. Hal ini disebabkan

parasit obligat sulit ditumbuhkan pada media kultur agar biasa. Diperlukan

media khusus untuk menumbuhkan parasit tersebut. Sebagai contoh

penyakit vascular streak dieback (VSD) yang disebabkan oleh

Oncobasidium theobromae Talbot & Keane tidak dapat tumbuh bagus

media water agar sehingga lajut diperlukan yaitu dengan teknik molekuler

menggunakan polymerase chain reaction (PCR). Meskipun demikian tahapan

Postulat Koch masih menjadi pedoman yang kuat bagi pemerhati penyakit

tanaman untuk melakukan determinasi patogen penyebab penyakit,

khususnya penyakit-penyakit yang belum pernah dilaporkan.

10.3. Kerugian Karena Penyakit

Penting untuk diketahui bahwa infeksi patogen penyebab penyakit

tanaman dapat menimbulkan berbagai kerugian  seperti mengurangi kuantitas

dan kualitas bahan atau produk  tanaman yang memiliki nilai eknomi. Secara

kuantitas penyakit tanaman dapat menyebabkan turunnya produksi atau hasil
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suatu tanaman. Sebagai contoh rendahnya produktivitas kakao di Sulawesi

Tenggara hanya berkisar 850 kg/ha yang disebabkan oleh beberapa faktor

salah satunya adalah infeksi penyakit busuk buah kakao (Phytophthora

palmivora),  sedangkan negara tetangga pernah mencapai 1.800 kg/ha.

Kualitas yang terinfeksi patogen menyebabkan kualitasnya  menjadi  rendah

sehingga nilai jualnya turun  dan bahan tanaman yang terinfeksi menjadi tidak

menarik sehingga tidak layak untuk dijual.

Selain kerugian secara langsung pada kuantitas dan kualitas tetapi

penyakit tanaman dapat memaksa petani untuk memilih varietas tertentu saja,

memaksa petani untuk melakukan aplikasi pestisida yang tinggi sehingga biaya

produksi menjadi mahal. Petani harus membayar biaya pestisida yang semakin

mahal, biaya tenaga kerja dan menyiapkan ruang penyimpanan yang aman.

Proses pasca panen juga menjadi perhatian yang serius karena pebisinis

dipaksa menyediakan alat transproratasi yang tidak mendukung perkembangan

penyakit sehingga dibuatlah gudang-gudang tetap atau berjalan yang memiliki

sirkulasi atau alat pendingin ruangan. Kesemuanya bertujuan untuk

mengurangi infeksi penyakit tanaman yang dapat terjadi baik di t ingkat hulu

dan hilir sistem usaha tani.

Bagi pebisnis  yang tahan terhadap penyakit. tertentu yang produksi

tidak terlalau bagus , infeksi oleh karena itu tidaklah mengherankan jika

keberadaanya selalu harus menjadi perhatian bagi kita semua, karena akan

menyebabkan kerugian bagi umat manusia sebagai makhluk herbivora

(pemakan tumbuhan) atau sangat berpotensi mengganggu ketahanan dan

keamanan pangan baik secara lokal dan nasional. Sejarah telah mencatat

bahwa infeksi penyakit telah menyebabkan kerugian bagi umat manusia bahkan

menyebabkan   kelaparan yang diakhiri dengan kematian.

Sebagai contoh kasus, bagaimana infeksi Citrus tristeza virus dengan

serangga vektornya telah menyumbang turunnya produksi jeruk Siompu di

Pulau Siompu, Buton, Sulawesi Tenggara (Taufik dan Santiadji, 2002).  Penyakit

kuning pada tanaman lada di beberapa sentra pertanaman lada di Sulawesi

Tenggara telah memaksa petani untuk mengkonversi lada menjadi komoditi lain
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atau bahkan menelantarkannya karena keputusasaan menghadapi penyakit

kuning yang disebabkan oleh kompleks patogen Phytophthora capsici, Fusarium

sp. dan berbagai spesies nematoda parasit (Taufik et al., 2010, 2012; Mariadi

dan Taufik, 2011).  Nasib yang hampir sama pada padi gogo menjadi tidak

menarik karena dianggap produksinya rendah, umur yang panjang serta

tingginya kehilangan hasil karena infeksi penyakit blas (Pyricularia oryzae) dan

patogen lainnya (Taufik et al., 2011)

Penyakit tanaman dapat “memaksa” petani atau instansi terkait agar

tidak menanam varietas atau komoditi tertentu karena adanya endemik

penyakit dalam wilayah tersebut. Penyakit Citrus Vein Phloem Degeneration

(CVPD) yang disebabkan oleh patogen bakteri (Liberobacter asiaticum) yang

bergram negatif (Garnier et al., 2000) menyebabkan serangan di Tulungagung

sampai 62,34%  dan di Bali Utara sampai 60%  dengan kerugian mencapai

puluhan milyar rupiah per tahun (Dwiastuti, 2001). Di Sulawesi Selatan, yaitu di

Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sidrap (Asaad et al., 2004), Kabupaten Luwu

Utara, Malangke menyebabkan kerugian yang sangat nyata yaitu menurunnya

produksi jeruk daerah tersebut. Sejak tahun 2007 dengan menggunakan teknik

Polimerase Chain Reaction (PCR) juga berhasil ditemukan adanya penyakit

CVPD yang ikut menyumbang menurunnya produksi jeruk di Sulawesi Tenggara

(Taufik et al., 2010). Temuan tersebut ”memaksa” Balai Pengawasan dan

Sertifikasi Benih Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan pemantauan

ulang kepada penangkar jeruk serta mewajibkan penangkar untuk

menggunakan sumber entris yang berasal dari tetua bebas CPVD.

Penyakit layu pisang yang disebabkan oleh dua jenis patogen yaitu

cendawan Fusarium oxysporum dan Ralstonia solanacearum dapat

menyebabkan kerugian yang tinggi. Seperti yang dilaporkan oleh Nasir et al.

(2005) bahwa infeksi peyakit layu pasang telah menginfeksi 60%  pertanaman

pisang di Sumatera Barat, sedangkan secara nasional telah menghancurkan

hampir delapan juta rumpun yang setara dengan 8.000 ha. Diperkirakan

kerugian yang ditimpulkan mencapai 80 milyar dengan asumsi harga pisang

mencapai Rp. 10.000 pertandan.
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Bagi petani kopi dimana saja berada tidak akan ”berani” menanam kopi

Arabika di bawah 1000 m di atas permukaan laut, karena adanya ancaman

penyakit karat daun kopi (Hemilia vastatrix), oleh karena itu kopi Robusta atau

kopi lainnya adalah pilihan bagi petani yang ingin menanam di bawah 1000 m

dpl. Hal ini membuktikan bahwa penyakit  tanaman dapat mengatur petani

untuk taat terhadap batasan geografis. Di Sulawesi Tenggara, infeksi penyakit

kutil pada tanaman nilam menyebabkan banyak petani yang tidak lagi tertarik

menanam nilam. Infeksi pada tanaman muda dapat menyebabkan gagal panen

sedangkan infeksi setelah tanaman muda dapat menurunkan kualitas minyak

atsiri.

Penyakit tanaman juga dapat menyebabkan terjadinya bencana

kelaparan dan kematian manusia, serta terjadinya perpindahan manusia dari

satu negara ke negara lain. Hal ini dikarenakan kegagalan panen produk

pertanian, khususnya produk pangan, akibat serangan patogen tanaman. Kasus

terkenal dalam dunia penyakit tanaman adalah ketika penyakit lanas pada

kentang, yang disebabkan oleh jamur Phytophthora infestans, melanda di

I rlandia pada masa waktu 1840 sampai 1847, yang menyebabkan kegagalan

panen kentang, sebagai makanan utama mereka. Kejadian ini termasuk juga

melanda di banyak negara pengonsumsi kentang di Eropa, Amerika, dan

Kanada (Mehrotra, 1983). Kondisi ini menyebabkan bencana kelaparan yang

hebat dan bahkan kematian dari sepertiga penduduknya, sedangkan lainnya

bermigrasi ke negara lain. Banyak kasus kegagalan panen akibat serangan

patogen tanaman pada tanaman pangan di beberapa negara, yang

menyebabkan kelaparan dan juga kematian umat manusia, selain hewan.

Sementara di dalam perdagangan atau ekspor impor hasil pertanian

keberadaan penyakit tanaman menjadi isu penting apakah suatu produk

pertanian dapat diekspor atau sebaliknya dapat dimasukkan dalam wilayah

Republik Indonesia. Berbagai kasus tertahannya produk pertanian Indonesia

yang tidak dapat masuk ke negara tujuan karena terdeteksi adanya patogen

yang dilarang atau tidak boleh masuk ke suatu daerah atau negara tujuan

ekspor atau impor. Berbagai kasus produk pertanian yang ditolak oleh negera
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tujuan karena adanya organisme pengganggu tanaman (OPT) atau karena

telah masuk di dalam daftar organisme pengganggu tanaman karantina

(OPTK).

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa keberadaan penyakit

tanaman dalam sistem budidaya tanaman baik pada saat on-farm maupun off-

farm akan selalu menjadi faktor pembatas produksi tanaman. Diperlukan

strategi pengelolaan penyakit yang hati-hati karena begitu banyaknya patogen

penyebab penyakit tanaman yang akan dihadapi di lapang dan penyimpanan

atau pasca panen yang dapat mengancam keamanan pangan.

10.4. Organisme Penyebab Penyakit

Bakteri sebagai Penyebab Penyakit

Bakteri Kata bakteri berasal bahasa Yunani yaitu “bakterion” yang

berarti  tongkat  atau batang.  Bakteri merupakan organisme kecil yang disebut

mikroorganisme uniselluler, karena ukurannya yang sangat kecil maka bakteri

tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi harus menggunakan

mikroskop dengan pembesaran di atas 1.000 kali. Bakteri merupakan

organisme pertama yang menempati muka bumi ini (data fossil :  ±  2.5 juta

tahun lalu) dan organisme terbanyak dipermukaan bumi ini, namun lebih dari

90%  belum dapat dibiakkan dalam media buatan.

Bakteri pada umumnya mempunyai ukuran sel 0.5-1.0 µm.   Bakteri

yang berbentuk batang biasanya pendek dan silindris. Pada media buatan

bentuk morfologi koloni bakteri sangat dipengaruhi oleh keadaan medium dan

usia, pada biakan muda panjang berkisar 0,6 sampai 3,5 µm dengan diameter

0,5  sampai 1,0 µm.  Sebagian besar bakteri patogenik tumbuhan memiliki

bulu cambuk (flagel) berupa benang-benang halus, yang biasanya jauh lebih

panjang dari sel yang memilikinya. Keberadaan flagel pada bakteri pertama kali

dilaporkan oleh Cohn pada tahun 1875.  Flagel tersebut berfungsi sebagai alat

pergerakan aktif bakteri.
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Beberapa jenis bakteri dapat membentuk spora yang tahan terhadap

suhu tinggi dan kekeringan atau keadaan lain yang tidak menguntungkan bagi

perkembangan bakteri.  Pembentukan spora ini sangat berbeda pada

pembentukan spora pada cendawan yang dibentuk untuk perbanyakan. Spora

bakteri dapat dibentuk di tengah, di ujung atau subterminal dari sel.  Diameter

spora lebih kecil atau lebih besar dari garis tengah sel induknya

Sifat Umum Bakteri

Bakteri pada umumnya berkembangbiak melalui proses aseksual yang

dikenal sebagai binary fission atau pembelahan sel.  Hal ini terjadi dengan

tumbuhnya membran sitoplasma menuju dalam ke pusat sel membentuk sekat

membran melintang yang membagi sitoplasma menjadi dua bagian yang

hampir sama. Dua lapisan bahan dinding sel, bersatu dengan dinding sel bagian

luar, kemudian disekresikan atau disintesis  antara dua lapisan membran.

Apabila pembentukan dinding sel selesai, dua lapisan tersebut terpisah,

sehingga membentuk dua bagian sel yang terpisah.

Sewaktu dinding sel dan sitoplasma mengalami pembelahan, bahan inti

terorganisasi dalam struktur sirkular seperti kromosom yang menduplikasikan

dirinya sendiri dan terdistribusi secara seimbang antara kedua sel yang

terbentuk dari hasil pembelahan tersebut. Plasmid juga menduplikasi dirinya

sendiri dan terdistribusi secara seimbang di antara dua sel yang terbentuk.

Bakteri berkembang biak dengan kecepatan yang luar biasa.  Di bawah

kondisi yang menguntungkan  bakteri mungkin membelah setiap 20 menit dari

satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan dan seterusnya,

sehingga satu sel bakteri dapat berkembang menjadi satu juta dalam waktu 10

jam.  Tetapi karena ketersediaan bahan makanan, akumulasi buangan

matabolik dan berbagai faktor penghambat lainnya, maka laju reproduksi

menurun dan mungkin akhirnya berhenti.

Bakteri patogen yang pertama kali diakui pada 1878 seperti yang dikutip

dalam Arwiyanto (2009) yang dapat menyebabkan penyakit hawar pada apel

dan pir di I llinois dan New York  bakteri Erwinia amylovora, yang kini tersebar
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luas di seluruh dunia dan menyebabkan kerugian yang besar pada pertanaman

apel dan pir. Ralstonia solanacearum (Pseudomonas solanacearum) merupakan

spesies bakteri yang sangat berbahaya, karena bakteri ini mampu menginfeksi

lebih dari 200 spesies tumbuhan yang sebagian besar merupakan tanaman

budidaya, seperti tanaman dalam famili Solanaceae. Tanaman kentang dapat

terinfeksi penyakit layu bakteri oleh R. solanacearum, penyakit busuk lunak

oleh Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, penyakit kaki hitam oleh

Pectobacterium carotovorum subsp. throsepticum. penyakit busuk cincin oleh

Corynebacterium sepedonicum. Agrobacterium tumefaciens penyebab penyakit

akar gada pada tanaman cucurbitaceae.  Gejala akar gada adalah hasil dari

perbanyakan atau proliferasi jaringan yang vukan hanya disebabkan oleh A.

tumefaciens tetapi juga dapat disebabkan oleh oleh genus Rhodococcus dan

Pseudomonas. Bakteri Xanthomonas campestris (X.c.) selalu ditemukan

berasosiasi dengan tanaman, art inya selalu ditemukan berada pada atau di

dalam jaringan tanaman. Xanthomonas oryzae menyebabkan penyakit hawar

daun bakteri pada padi. Hawar daun bakteri (HDB) merupakan penyakit bakteri

yang tersebar luas dan menurunkan hasil ampai 36% . Penyakit busuk basah

menyebabkan kerugian yang tidak sedikit terutama pada tanaman dan hasil

tanaman yang mengandung banyak air seperti sayuran (wortel, kentang, kubis-

kubisan) dan tanaman hias. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri

Pectobacterium carotovorum subsp. arotovorum. sinonim dari Erwinia

carotovora subsp.Carotovora). Penanganan pascapanen yang tidak benar

menyebabkan luka pada komoditas sayuran yang memudahkan bakteri

menginfeksi bagian tanaman. Infeksi bakteri penyebab penyakit hanya dapat

melalui lubang-lubang alami seperti hidatoda, lentisel, stomata dan lubang-

lubang alami serta beberapa laporan menjelaskan bahwa bakteri dapat juga

menginfeksi tanaman melalui serangga vektor.

Clavibacter adalah penyebab penyakit yang penting secara ekonomi

seperti penyakit ratoon stunting pada tanaman tebu yang disebabkan oleh

Clavibacter michiganensis. Subspesies Clavibacter michiganensis subspecies

michiganensi penyebab penyakit layu pada tanaman tomat dan cabai.
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Dilaporkan bahwa C. tritici, dan C. iranicus dapat ditularkan oleh vector

nematode (nematode-borne pathogens) pada tanaman rerumputan dan

serealia (Klement et al., 1990).

Erwinia adalah bakteri bergram negatif bentuk batang dengan ukuran

(0,5 – 1,0 ×  1,0-3,0 µm) dan spesies yang umumnya peritrikus flagella. Erwinia

tumbuh lebuh baik pada kondisi anaerob atau fermentatif sehingga tidak dapat

tumbuh baik pada kondisi aerobik. Oleh karena itu tidak mengherankan jika

genus tersebut banyak menginfeksi produk tanaman di penyimpanan yang

memiliki kondisi an aerobic dibandingkan di lapang. Ada tiga sub kelompok

yaitu carotovora, amylovora dan herbicola. Kelompok Erwinia dapat juga

dibedakan berdasarkan gejala yang ditimbulkan yaitu  kelompok busuk lunak

(the soft rot group) dan kelompok non busuk lunak ( the non-soft rot group).

Kelompok busuk lunak menghasilkan enzim pektolitik sehingga menyebabkan

maserasi jaringan secara cepat dan ekstensif, contoh Erwinia carotovora pada

berbagai tanaman seperti jagung dan krisantium serta tanaman buah-buahan

yang lain. Kelompok non busuk lunak tidak banyak yang dapat menghasilkan

enzim pektolitik contoh Erwinia stewartii penyebab penyakit yang penting pada

tanaman jagung atau Erwinia tracheiphila penyebab layu pada tanamanan

cucurbitaceae.

Anggota genus Pseuodomonas yang menjadi penyebab penyakit  dapat

dibagi dalam  dua group yaitu: satu yang menghasilkan koloni yang berwarna

kuning kehijauan yang larut dalam air, dapat menghasilkan pigmen fluorosen

pada media yang tidak mengandung besi, tetapi tidak mengakumulasi poly-β -

hydroxybutyrate (PHB) dan yang kedua adalah tidak memproduksi pigmen dan

tidak mengakumulasi PHB. Bakteri Pseudomonas solanacearum (Ralstonia

solanacearum) menghasilkan koloni berwarna putih (fluidal) pada media padat.

Bakteri banyak mengifeksi tanaman solanaceae di daerah tropis. R.

solanacearum dapat dibagi dalam tiga ras. Ras 1 adalah patogen yang banyak

menginfeksi tanaman solanacearum,  Ras 2 menyebabkan penyakit layu pada

tanaman pisang triploid (Moko disease) dan tanaman Heliconia. Ras 3
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menyebabkan penyakit pada tanaman kentang dan dapat juga menginfeksi

tanaman tomat atau  beberapa tanaman Solanum spp.

Xanthomonas campestris adalah bergram negative, oksidatif, berbentuk

batang (0,5-0,7 ×  0,7 -1,8 µm ), biasanya sel dalam bentuk tunggal, kadang-

kadang berpasangan dan membentuk flagella tunggal pada salah satu

ujungnya, umumnya strain menghasilkan koloni berwarna koloni berwarna

kuning. X. campestris menghasilkan koloni berwarna putih, memilikii lebih dari

120 patovar yang dapat menginfeksi beberapa tanaman seperti X. axonopodis

menginfeksi tanaman rerumputan, X. populi menyebabkan kanker pada

beberapa tanaman, X. fragariae menghasilkan gejala bercak tidak beraturan

pada tanaman strowberi.

Agrobacteria bergram negatif oksidatif yang berbentuk batang pendek

(0,6-1,0 ×  1,5-3,0 µm) bisanya dalam bentuk tunggal atau berpasangan,

bergerak dengan flagella peritrikus yaitu flagella berada pada hampir semua

dinding sel bakteri (peritrikus), tumbuh baik media kaya gula, menghasilkan

ekstrapolisakarida. Gejala penyakit yang mudah diidentifikasi  adalah gejala

hiperplasi pada akar, batang atau daun. Bakteri penyebab penyakit dari genus

ini adalah A. tumefaciens mengandung Ti plasmid yang menginduksi gejala

puru mahkota (Crown gall) sedangkan A. radiobacter mengandung  Ri plasmid

yang menginduksi gejala pertumbuhan akar yang massif (hairy root). Gejala

puru mahkota dapat ditemukan pada kisaran inang yang luas, sedangkan gejala

hairy root gejala terbatas hanya pada family rosaceae dan cucumber.

Paling tidak ada 5 jenis dari genus Agrobacterium yang merupakan

patogen tanaman, dan yang paling dikenal yaitu Agrobacterium tumefaciens

yang menyebabkan penyakit crown gall atau bengkak pada pangkal batang,

akar, dan ranting tanaman gandum, anggur dan mawar, Agrobacterium

rhizogenes penyebab penyakit akar berambut (hairy roots), dan Agrobacterium

rubi penyebab penyakit bengkak pada batang, dahan, daun dan bunga

tanaman oleander.
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Coryneform

Coryneform adalah bakteri berbentuk batang ramping, non-motil (ada

yang motil yaitu : Corynebacterium  flaccumfaciens dan C. poinseltae). Menurut

Klement et al. (1990) beberapa bakteri yang  termasuk dalam kelompok

Coryneform seperti Rhodococcus fascians syn. Corynebacterium fasciens

penyebab penyakit fasiasi pada dahan kapri, rysanthenum , Corynebacterium

spedonicum penyebab penyakit layu bakteri pada kacang buncis, dan

Corynebacterium  michiganense penyebab penyakit layu bakteri pada tomat.

Rhodococcus dapat hidup sebagai saprofitik di dalam tanah dan air.

Cendawan Sebagai Penyebab Penyakit

Sifat Umum Cendawan

Fungi atau cendawan/ jamur yang berasal dari kata mykes adalah

mikroorganisme yang cukup sempurna baik dari struktur sel dan fungsi-fungis

biologinya. Perkembangan dan pengelompokkan dunia fungi telah mengalami

perubahan yang cukup drastis. Sebelum tahun 1996 fungi masih dianggap

sebagai anggota atau spesies terendah dari kingdom tumbuhan. Saat itu, fungi

didefenisikan sebagai tumbuhan tingkat rendah. Perkembangan ilmu

pengetahuan mikologi berhasil membuktikan bahwa fungi memiliki kingdom

yang berbeda dengan tanaman.  Pendekatan morfologi yang diperkuat dengan

analisis molekuler membuktikan bahwa cendawan memiliki domain kingdom

tersendir yaitu kingdom Fungi. Lebih lanjut di buku-buku mikologi sejak tahun

1996 sudah membagi kingdom fungi ke dalam tiga kingdom yaitu Kingdom

Fungi, Kingdom Chromista atau Stramenofila dan Kingdom Protista.

Ada beberapa terminologi untuk menarasikan kata fungi yaitu

mushroom: jamur yang dapat menghasilkan badan buah besar, termasuk jamur

yang dapat dimakan, mold adalah fungi yang berbentuk seperti benang-benang

(hifa) atau miselium. Habitat  fungi bermacam, hewan, manusia dan tumbuhan

dapat menjadi tempat hidup atau hidup sebagai sapropitik dan parasitik.

Namun tempat hidup fungi harus memiliki kelembaban yang cukup t inggi,
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umumnya fungi tidak dapat hidup pada kondisi kelembaban yang rendah.

Meskipun demikian fungi juga dapat bertahan hidup tanpa adanya inang

dengan cara menghasilkan struktur survival seperti kalmidospora atau

sklerotsium.

Ciri-ciri morfologi fungi dapat dibedakan yaitu fungi yang dapat

menghasilkan badan buah makroskopis atau apa yang disebut mushroom.

Fungi yang dapat menghasilkan badan buah termasuk dalam kelompok

Basidiomycota. Kedua fungi yang menghasilkan badan mikroskopis berasal dari

filum Ascomycota, Chitridiomycota, Zygomycota dan fungi imperfect-

Deutromycetes. Fungi dicirikan oleh adanya hifa-filamen yang selanjutnya akan

membentuk miselium yang dapat dilihat secara kasat mata. Dinding sel hifa

fungi lebih banyak disusun oleh kitin yang membedakan dengan tanaman yang

berdinding sel selulosa. Hifa fungi dapat bersekat atau tidak bersekat, berupa

sel tunggal atau multi seluler. Hifa yang bersekat atau tidak bersekat adalah

taksonomi penting. Filum Chitridiomycota umumnya tidak memiliki

septum/sekat khususnya pada fase awal pertumbuhan hifa, setelah hifa menua

maka septa biasanya dibentuk untuk memutuskan aliran sitoplasmik antara hifa

yang tua dan muda. Sebaliknya filum Ascomycota, basidiomycota dan

zygomycota mempunyai sekat yang berbeda bentuk dan fungsinya. Lebih jauh

fungsi dan bentuk septum dari fungi dapat dipelajari dalam buku Alexopoulos et

al. (1996) atau mahasiswa yang tertarik dapat mengambil mata kuliah Mikologi.

Repoduksi fungi dapat terjadi secara seksual atau aseksual. Cara-cara

perbanyakan secara aseksual dapat terjadi melalui beberapa cara: fragmentasi

miselium (thalus) seperti pembentukan tunas, contoh pada khamir, blastospora;

tunas yang tumbuh menjadi spora, contoh pada Candida sp., arthrospora

(oidium), yaitu terjadinya segmentasi pada ujung-ujung hifa, kemudian sel-sel

membulat dan akhirnya lepas menjadi spora, misalnya pada Geotrichum sp.,

dan (d) dengan chlamydospora, yaitu pembulatan dan penebalan dinding sel

pada hifa, misalnya pada Fusarium sp. Pada perbanyakan aseksual dengan

menghasilkan konidia terjadi melalui spora atau konidia yang berkecambah
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membentuk hifa, kemudian hifa berkembang menghasilkan miselium dan

miselum yang siap memasuki fase reproduksi akan menghasilkan kondiofor

yang pada bagian ujung akan menghasilkan konidia baik dalm bentuk tunggal

atau berupa kumpulan konidia. Bentuk kondiofor serta konidia yang dihasilkan

adalah ciri taksonomi yang penting.

Reproduksi fungi secara seksual sangat berbeda dengan reproduksi

secara aseksual. Perbanyakan fungi secara seksual memiliki prasyarat yang

lebih kompleks dibandingkan dengan cara aseksual. Adanya dua jenis tipe

kawin adalah syarat utama terjadinya perbanyakan suatu spesies secara

seksual. Dua tipe kawin di dunia fungi hanya dibedakan dengan tanda tipe

kawin positif dan negatif sebagai simbol adanya perbedaan tipe kawin seperti

pada organisme tingkat tinggi yaitu gamet jantan dan betina. Paling tidak ada

tiga tahapan reproduksi fungi secara seksual yaitu plasmogami, kariogami dan

meiosis. Plasmogami adalah proses bergabungnya dua inti dengan tipe kawin

yang  berbeda dalam suatu ruang atau tempat sehingga memudahkan kedua

tipe kawin tersebut untuk melebur, hifa yang memiliki dua inti disebut dikarion.

Kariogami adalah proses peleburan kedua inti yang telah berada dalam satu

ruang tadi untuk menghasilkan satu inti diploid (zigot). Meiosis yaitu

pembelahan reduksi yang menghasilkan inti haploid. Tipe reproduksi fungi

sangat beragam masing-masing spesies memiliki karakteristik yang juga

menjadi ciri penting dalam taksonomi. Cara penamaan spora cendawan

disesuaikan dengan kelompok filum cendawan tersebut (Tabel 10.1).

Tabel 10.1. Penamaan spora cendawan berdasarkan pada filum cendawan

Spora seksual Spora aseksual Filum
Zigospora Sporangiospora Zygomycota
Askospora Konidium Askomycota
Basidiospora Konidium Basidiomycota
Spora rehat Zoospora Chytridiomycota
Oospora Zoospora Oomycota/Stramenopila
Miksospora Zoospora Plasmodiophora
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Sistimatika cendawan yang terbaru menurut Alexopoulos et al. (1996)

telah membagi dunia cendawan menjadi tiga kingdom seperti yang diuraikan di

bawah ini.

Kingdom Fungi

Filum Chtridiomycota

Filum Zygomycota

Filum Ascomycota

--- Deutromycota  (Imperfect Fungi)

Filum Basidiomycota

Kingdom Stramenopila

Filum Oomycota

Filum Hyphochytriomycota

Filum Labyrinthulomycota

“Kingdom” Protists

Filum Plasmodiophoromycota

Filum Dictyosteliomycota

Filum Acrasiomycota

Filum Myxomycota

Berdasarkan sistimatika di atas maka jelas bahwa yang termasuk

anggota dalam dunia cendawan/ fungi/ jamur terdiri atas tiga kingdom yaitu

kingdom fungi, kingdom stramenopila, dan kingdom Protists. Hal ini

menggambarkan bahwa dunia cendawan sangat  luas dengan jumlah spesies

yang paling banyak diantara patogen penyebab penyakit lainnya.  Namun

demikian yang akan diuraikan sebagai pengantar dalam buku ini hanyalah

kingdom fungi.

Kingdom Fungi/ Cendawan/ Jamur

Filum Chytridiomycota

Filum Chytridiomycota termasuk cendawan sejati yang cukup primitif

yang dicirikan dengan adanya alat gerak berupa flagella. Alat gerak adalah

salah satu ciri penting dalam kelompok bakteri. Oleh karena itu cendawan ini
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dianggap mungkin masih peralihan dari bentuk bekteri ke cendawan.  Meskipun

demikian seluruh ciri penting sebagai cendawan sejati dimiliki oleh anggota dari

filum sehingga dalam taksonomi tetap dimasukan sebagai cendawan sejati.

Zoospora berflagela tunggal berbentuk whiplash.

Chitrid banyak ditemukan di daerah akuatik dan bukan teresterial. Tetapi

tidak berarti tidak dapat hidup dalam dalam tanah untuk menginfeksi tanaman.

Keberadaannya menjadi kunci penting bagi cendawan untuk bertahan hidup

dan menginfeksi tanaman inangnya. Ada beberapa anggota Chitrid yang

penting sebagai penyebab penyakit seperti Synchytrium endobioticum, Olpidium

brassicae, Physoderma madis dan Urophlyctis alfalfa. Synchytrium endobioticum

adalah penyebab penyakit kutil pada tanaman kentang, Synchtrium

pogostemonis adalah penyebab penyakit kutil pada tanaan nilam . Physoderma

maydis adalah penyakit minor pada tanaman jagung dengan gejala bercak

coklat. Olpidium brassicae adalah penyebab penyakit pada tanaman kubis dan

juga penting sebagai vektor virus tanaman.

Filum Zygomycota

Zigomycota yang secara aseksual dengan potongan-potongan hifa, dan

menghasilkan spora aseksual dalam sporangium (sporangiospora).

Perkembangbiakan secara seksual dengan membentuk spora seksual

menghasilkan zygospora (2n) peleburan inti-tahap Diploid dan tahap Haploid-

meiosis spora (n). Zygospora berada dalam kantung spora. Zygospora akan

keluar dari kantung spora mengalami perkecambahan. Zygospora muda

miselium berkembang dari perkecambahan spora gametangia spores (n) stolon

rhizoids kontak antara dua hifa yang berbeda tetapi kompatibel yang biasanya

berasal dari 2 ras-strain yang berbeda tetapi spesies yang sama, selanjutnya

akan mengalami proses reproduksi secara sekusal. Jamur yang termasuk

Zygomycetes adalah order Mucorales. Fungi yang penting dari kelompok

Mucorales adalah Mucor sp. dan Rhizopus sp. Rhizopus nigricans adalah jamur

roti, R. oryzae, R. olygosporus, dan R. stolonifer adalah jamur yang biasa

digunakan pada fermentasi tempe.
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Ada dua kelas  yaitu  Zygomycetes dan Trichomycetes yang penting.

Anggota dari kelas Zygomycetes dapat menjadi parasit atau penyebab penyakit

pada berbagai tanaman inang atau sebagai dekomposer.Sementara anggota

kelas Trichomycetes  dapat hidup pada kutikula atau dalam pencernaan

serangga dan arthropoda. Kelas yang terakhir ini dapat digunakan sebagai

agens hayati untuk mengendalikan serangga hama.

Salah satu ordo dari kelas Zygomycetes adalah ordo Mucorales yang

dicirikan dengan miselium yang telah berkembang baik, mula-mula asepta dan

jika tua dapat memiliki septa. Miselium berwarna putih dan agak coklat j ika tua.

Miselium tumbuh di dalam substrat dan hanya sedikit yang tumbuh menjahui

substrat. Sporangium berkolumella dan tidak adanya sporangiolum merupakan

ciri utama famili ini. Pada genus tertentu sporangiofor dilengkapi dengan rizoid

dan stolon. Zigospora berpermukaan halus atau kasar disanggah oleh

suspensor yang letaknya berlawanan arah. Ex. Mucor sp. dan Rhizopus sp.

Perbedaan Mucor sp. Dengan Rhizopus dapat dilihat pada Tabel 10.2.

Tabel 10.2. Perbedaan Mucor dan Rhizopus

No Mucor Rhizopus

1. Miselium hanya terdiri satu

macam hifa

Dua macam hifa stolon dan rhizoid

2. Sporangiofor panjang halus dan

ramping

Sporangiofor pendek, gemuk dan

kaku

3. Sporangiofor tumbuh pada

sembarang titik pada hifa

Sporangiofor tumbuh pada titik

pertemuan antara stolon dan rhizoid

4. Sporangiospora lekat pada

columella, disebar oleh rayap,

tungau

Mudah diterbangkan oleh angin

sehingga lebih disebarkan

5. Meosis terjadi sebelum dormansi Meosis terjadi waktu sygospora

berkecambah

6. Bukan kontaminan Kontaminan



Agronomi : Teori dan Aplikasi Praktis 152

Filum Ascomycota

Struktur morfologi yang menjadi pembeda utama dari semua cendawan

adalah askus yang menjadi kantong askuspora. Struktur somatik dapat dalam

bentuk sel tunggal, miselium atau dimorfik. Hifa yang umumnya adalah

bersepta yang setiap septa memiliki inti sel. Cendawan ini memiliki kisaran

inang yang cukup luas dan mampu bertahan dalam kurun waktu lama

meskipun tidak ada inang dengan membentuk struktur spora bertahan.

Secara vegetatif dapat berkembang biak dengan potongan hifa, dan

pada beberapa jenis dapat menghasilkan konidia secara aseksual. Fase konidia

disebut juga fase imperfect. Fungi yang hanya dalam bentuk fase imperfect

disebut fungi imperfecti (Deuteromycetes). Secara generatif dapat membentuk

badan buah yang disebut askokarp, yang di dalamnya terdapat askus (kantong)

yang menghasilkan askospora. Askospora merupakan hasil plasmogami,

kariogami dan meiosis.

Reproduksi secara aseksual terjadi secara fragmentasi, klamidiospora

atau konidia sesuai dengan spesies masing-masing atau bergantung pada

kondisi lingkungan. Fragmentasi adalah potongan miselium yang dapat

membentuk individu baru, sedangkan klamidisopora adalah suatu struktur

istirahat yang dilapisi oleh dinding sel yang tebal sehingga tahan terhadap

kondisi lingkunga yang ekstrim. Ketika kondisi lingungan memungkinkan seperti

ketersediaan air dan tanaman inang maka klamdiospora dapat berkecambah

untuk membentuk hifa yang selanjutnya dapat menginfeksi tanaman inang.

Konidia adalah bentuk spora yang dihasilkan dari tangkai konidiofor, konidia

dapat diterbangkan oleh angina atau terbawah secara pasif dan ketika

mendapatkan tanaman inang dan didukung oleh kelembaban yang cukup maka

konidia dapat berkecambah dan mempenetrasi  dinding sel tanaman.

Reproduksi seksual dapat terjadi pada dua nucleus yang kompatibel kemudian

secara bersama-sama di bawah ke dalam satu sel yang sama dengan dua cara.

Pertama, dua gametangia yang secara morfologi sama bersentuhan pada kedua
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ujungnya atau saling mengait antara kedua gamet. Fusi sel berkembang ke

dalam askus. Karyogami terjadi sesaat setelah plasmogami, selanjutnya terjadi

meiosis dan selanjutnya menghasilkan askuspora-askuspora baru. Kedua,

beberapa spesies menghasilkan gametangia yang secara morfologi berbeda

uninukleat atau multinukleat. Keduanya disebut anteredia dan askogonia, yang

didisain sebagai gamet betina. Askus akan berkembang dalam ascogonium. Inti

jantan akan melewati anteredia menuju ke ascogonium kemudian terjadi fusi

antara dua gametangia. Sebelum terjadi kariogami askogonium membentuk

trikogen yang berfungsi menerima inti jantan. Kariogami terjadi di dalam askus

muda. Meiosis terjadi dalam kondisi diploid (zigot) dan segera akan

menghasilkan empat inti haploid. Keempat inti haploid selanjutnya mengalami

pembelahan mitosis sehingga di dalam askus terdapat delapan askuspora.

Menurut Alexopoulos et al. (1996) menguraikan bahwa cendawan

imperfect (tidak sempurna karena belum ditemukan fase seksualnya) masih

ditampung dalam filum Askomycota.  Beberapa spesies seperti yang

menginfeksi tanaman seperti Diplodia sp, penyebab penaykit gum pada

tanaman jeruk, Oncobasidium theobromae penyakit vascular streak dieback

atau mati ranting pada tanaman kakao, Gloesporium spp. pada berbagai

tanaman tahunan atau hortkultura, Pyricularia oryzae pada tanaman padi,

Pestalotia palmarum pada tanaman kelapa. Aspergillus sp, Fusarium sp.

Verticillium sp, dan lain-lain. Helminthosporium oryzae bercak coklat pada

tanaman padi, Alternaria solani  penyebab hawar pada kentang, Cercospora

spp. pada berbagai tanaman inang. Selanjutnya beberapa filum dalam filum

Ascomycota sendiri masih dibedakan berdasarkan keunikan morfologi askokarp

atau karakter yang lain. Filementus Askomycota di dengan adanya askokarp,

hifa askogen, ujung askus spesifik, elaborasi konodium dan benda woronin.

Saccharomycetales (khamir) sel tunggal atau tidak ada septa pada hifa. Contoh

spesies yang penting Aspergillus dan Penicillium. Fungi ini umumnya dapat

menghasilkan pigmen hitam, coklat, merah, dan hijau. Pigmen tersebut dapat

digunakan untuk mengidentifikasi jenis-jenis jamur tersebut. Jamur ini
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umumnya dapat merombak bahan organik seperti kayu, buah, kulit, dan sisa-

sisa tanaman. Contoh spesies P. roqueforti dan P. camemberti dapat digunakan

untuk flavour (aroma). Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum untuk

produksi antibiotik penisilin. Cendawan Aspergillus niger untuk fermentasi asam

sitrat, Aspergillus oryzae dan Aspergillus wentii untuk fermentasi kecap.

Filum Basiodiomycetes

Cendawan basidiomycota dikenal dengan juga sebagai cendawan

makroskopis karena beberapa spesies dapat membentuk badan buah yang

dapat dilihat secara kasat mata. Cendawan ini menghasilkan spora seksual yang

disebut basidiospora yang berada dalam basidium. Basidium berbentuk seperti

gada, tidak bersekat, dan mengandung empat  basidiospora di ujungnya. Pada

fungi tertentu mempunyai hymenium atau lapisan-lapisan dalam badan buah.

Hymenium terdapat pada mushroom, maka disebut juga Hymenomycetes.

Setelah peleburan inti, struktur club (sekarang 2n) akan menghasilkan spora

haploid pada empat  ujung sel. Tahap haploid meiosis spora (n) berstruktur kait

memiliki dua inti (n +  n) dari tiap-tiap lembaran. Setelah fusi sitoplasma,

miselium “dikaryotic” (n +  n) miselium memunculkan badan pendukung spora

untuk membebaskan spora. Spora berkecambah membentuk hifa yang

selanjtnya bercabang-cabang menghasilkan miselium yang dapat dilihat secara

langsung. Hymenium terdiri dari basidia, hifa steril, parafisa, dan cysts. Basidia

berasal dari hifa dikariotik, sel ujungnya membesar, inti ikut membesar, dua

inti melebur menghasilkan satu  inti diploid, kemudian tereduksi menjadi empat

inti haploid yang menjadi inti basidiospora. Tipe kelamin basidiospora terdiri

atas dua  negatif dan dua  positif. Akumulasi basidiospora dapat dilihat dari

warnanya, yaitu seperti tepung halus berwarna coklat, hitam, ungu, kuning,

dan sebagainya. Contoh jamur ini adalah Pleurotus sp (Jamur Tiram), Cyantus

sp., Rigodoporus sp.dan khamir Sporobolomyces sp.

Dua kelompok penyakit penting dari anggota spesium filum

basidiomycota adalah penyakit karat (rust-Uredinales) dan gosong (smut-
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Ustilaginales). Ordo Uredinales adalah parasite obligat secara umum. Dianggap

bertanggunga jawab sebagai penyebab penyakit yang penting pada berbagai

komiditi yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Puccinia graminis penyebab karat

batang pada tanaman gandum dan rerumputan, P. sorgi peyebab penyakit

karat daun pada tanaman jagung, P. arachidis penyebab karat daun pada

tanaman kacang tanah. Hemelia vastatrix penyebab penyakit karat pada

tanaman kopi, khususnya pada kopi Arabica. Untuk menghindari infeksi

penyakit karat tersebut, kopi sebaikanya ditanam di atas ketinggian di atas 800

m di atas permukaan laut.  Ordo Ustilaginales juga cendawan obligat parasit

pada berbagai tanaman berbunga, dapat menginfeksi daun, batang, sedikit

akar tetapi bunga adalah bagian yang paling sering terinfeksi. Sekitar 1200

spesies cendawan smut dengan lebih dati 50 genus dan menginfeksi kira-kira

4000 spesies tanaman angiospermae lebih dari 70 famili. Beberapa penyakit

gosong seperti pada penyakit jamur api adalah Ustilago (jagung, tebu), Tilletia

indica (padi), Sphacelotheca (jagung, sorgum), dan Urocystis (bawang).

Cendawan smut dicirikan dengan apa yang disebut massa debu hitam

berupa teliospora. Telisopora dihasilkan di dalam anter bunga tanaman

terinfeksi dan menyebar ke tanaman lain dengan bantuan serangga yang

mendatangi bunga terinfeksi untuk mencari nektar dan pollen atau angin.

Teliospora adalah ciri spora istirahat dari cendawan smut (gosong). Spora ini

dibentuk dalam massa yang disebut sori yang berkembang pada berbagai

bagian tanaman seperti, bagian bunga, ovary, stamen dan biji, daun, batang,

rhizome dan sedikit akar. Proliferasi sporogenus hifa cendawan menghasilkan

klorosis dan atau pembengkakan jaringan tanaman. Sebagai contoh tanaman

jagung yang terinfeksi Ustilago maydis akan menunjukkan gejala hiperplasia

dan hipertropi sebelum terjadi sporulasi cendawan.

VI RUS sebagai Penyebab Penyakit

Di antara semua mikroorganisme penyebab penyakit maka virus secara

struktural memiliki ukuran yang paling kecil. Satuan ukuran virus adalah

nanometer (nm),  1 nm =  10-9 m; 1 nm =  10 À (angstrom), µm =  10 -6 m oleh
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karena itu dapat melewati saringan bakteri. Virus hanya dapat dilihat dengan

mikroskop elektron, hal ini disebabkan “tubuh” virus tembus cahaya sehingga

tidak dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Hull (2002) mendefinisikan virus

adalah suatu set atau lebih molekul asam nukleat, dilindungi oleh selubung

protein atau oleh membran lipoprotein yang berfungsi sebagai amplop, dapat

mengoorganisasikan diri untuk melakukan replikasi dalam sel yang sesuai. Virus

biasanya dapat ditularkan secara horisontal antara satu inang dengan inang

lainnya. Di dalam sel inang, virus bereplikasi bergantung pada; 1) Kemampuan

elemen dan ribosom inang sebagai mesin pensintesis asam amino dan protein,

2) replikasi virus disusun dari sumber bahan genetik dasar yang telah tersedia

dalam sesuai yang dibutuhkan, tetapi bukan berasal dari pembelahan biner. 3)

replikasi virus terjadi di daerah sumber-sumber penghasil energi dan asam

amino sel inang, dan virus tidak pernah membentuk suatu membran atau

lapisan yang memisahkannya dengan sel inangnya, jadi virus selalu berada

dalam sitoplasma sel inang mulai dari infeksi sampai replikasi tetap berada

sitoplasma tanpa membentuk lapisan yang memisahkanya dengan sel yang

diinfeksinya, 4) Dan secara terus-menerus menghasilkan suatu varian-varian

baru melalui perubahan susunan asam nukleat, perubahan ini terjadi karena

akibat adanya perubahan lingkungan, vektor dan tumbuhan inang, yang

mungkin dikreasi secara langsung atau tidak langsung oleh manusia.

Virus hanya dapat memperbanyak diri dalam sel hidup oleh karena itu

termasuk parasit obligat. Di dalam sel yang terinfeksi dapat menyebabkan

berbagai jenis gangguan metabolisme sel bahkan kematian sel. Virus dapat

menginfeksi berbagai jenis inang mulai dari yang berbentuk uniseluler sampai

multiseluler atau prokariot dan eukariot. Oleh karena itu virus memiliki kisaran

inang yang cukup luas sebagai contoh cucumber mosaic virus (CMV) mampu

menginfeksi lebih dari 1000 spesies tanaman. Sel yang telah terinfeksi dan virus

berhasil melakukan replikasi secara sempurna yang didukung dengan tingkat

keretanan tanaman/ inang yang rendah pada akhirnya akan menyebabkan

munculnya gejala (symptom) yang dapat dilihat. Tetapi dalam virus tanaman
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juga dikenal dengan istilah virus laten, virus yang tidak menimbulkan gejala

tetapi telah berhasil menginfeksi sel.

Virus tumbuhan pada umumnya masuk ke sel dengan bantuan

serangga vektor atau secara mekanik karena adanya luka. Atau dengan cara

lain, misalnya melalui tanaman Cuscuta sp. dengan haustorianya mampu

memindahkan virus melalui sistem jaringan angkutannya (buluh-buluh

pengangkutan). Banyak jenis virus yang memperbanyak diri terlebih dahulu di

dalam tubuh vektornya. Setelah masa inkubasi tertentu baru dapat menginfeksi

tanaman inangnya. Virus semacam itu dikenal sebagai virus yang persisten.

Virus yang nonpersisten dapat segera ditularkan melalui stilet serangga.

10.5. Pengendalian Penyakit Tanaman

Prinsip pengendalian penyakit adalah suatu kegiatan pengendalian yang

menekankan upaya pencegahan terjadi penyakit tanaman dari pada upaya

pengendalian secara kuratif setelah terjadinya penyakit tanaman. Pengendalian

secara preventif lebih menekankan pada reduksi sumber inokulum (sumber

patogen=  patogen awal) sedangkan tindakan kuratif lebih menekankan pada

reduksi laju infeksi. Meskipun demikian tindakan pengendalian yang bertujuan

mengurangi sumber inokulum dan mengurangi laju infeksi dapat berlangsung

secara sekuel. Sebagai contoh varietas resisten bertujuan mengurangi sumber

inokulum dan saat di lapang juga dapat mengurangi laju infeksi patogen.

Adapun beberapa tindakan pengendalian yang menekankan pada pencegahan

adalah menggunakan benih bersertifikat, perlakuan benih sebelum tanam

dengan mikroba menguntungkan, kultivar/ varietas yang resisten dan

melakukan tindakan sterilisasi media tumbuh tanaman. Sterilisasi media

tumbuh  tanaman bertujuan mengurangi sumber inokulum patogen misalnya

dengan melakukan solarisasi tanah, pemberaan lahan endemik patogen, atau

fumigasi media tumbuh atau lahan secara terbatas. Tindakan ekslusi dan

eradikasi juga dapat dikategorikan sebagai tindakan pencegahan penyakit.

Ekslusi adalah suatu tindakan pengendalian yang bertujuan mencegah
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masuknya patogen  ke dalam suatu wilayah. Karantina pertanian  diberi

kewenangan  untuk melakukan tindakan ekslusi namun demikian aktivasi

berbagai pihak juga menjadi kunci penting keberhasilan karantina pertanian

untuk mencegah dan keluarnya patogen yang dikategirikan sebagai Organisme

Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK). Eradikasi dilakukan untuk mematikan

atau memusnahkan tanaman terinfeksi berat oleh patogen penyebab penyakit

baik dalam skala yang kecil maupun dalam tingkatan yang lebih luas. Tindakan

eradikasi tanaman sebaiknya dilakukan di bawah pengawasan ahli penyakit

tanaman yang telah memiliki pengetahuan tentang bioekologi dan epidemiologi

patogen penyebab penyakit yang dieradikasi.

Tindakan pengendalian kuratif  menekankan upaya pengendalian yang

dilakukan ketika tanaman telah tumbuh atau ditanaman di lapang sampai pada

kegiatan pasca panen dan penyimpanan produk tanaman. Pengendalian kuratif

menekankan pada kegiatan mengurangi laju infeksi patogen sehingga

perkembangan patogen menjadi terhambat dan mengurangi terjadinya kejadian

dan keparahan penyakit tanaman.

Beberapa cara pegendalian yang menitikberatkan pada pengurangan laju

infeksi adalah varietas tahan, kultur teknis, indeksing penyakit di lapang,

pengendalian serangga vektor dan aplikasi pestisida non sintetik dan sintetik.

Penggunaan varietas tahan adalah salah satu cara pengendalian penyakit

yang cukup baik karena memiliki banyak kelebihan seperti penggunaannnya

relatif mudah sehingga tidak diperlukan sosialisasi yang intensif dan massif

kepada petani target. Lebih murah karena tidak perlu diaplikasi secara

berulang-ulang seperti pengendalian dengan menggunakan bahan kimia, non

efek terhadap petani,  lingkungan bahkan sampai ketingkat konsumen, dapat

dikombinasikan dengan cara pengendalian yang lain dan relatif tidak

membutuhkan alat bantu baik secara fisik dan mekanik seperti alat infus atau

hand sprayer. Meskipun demikian mendapatkan varietas tahan juga

membutuhkan waktu dan biaya yang cukup lama dengan biaya yang tidak
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sedikit. Oleh karena itu para pemulia tanaman baik yang dilakukan secara

konvensional dan non konvesional bertujuan mendapatkan tanaman yang

bukan hanya pada kontribusi peningkatan kuantitatif dan kualitatif tanaman

tetapi saat yang sama mampu menghsilkan suatu varietas yang tahan terhadap

penyakit tanaman. Penting untuk diketahui bahwa penggunaan varietas tahan

bukan satu-satunya yang dapat digunakan untuk mengendalikan patogen,

tetapi varietas yang toleran dengan potensi produksi tinggi atau dengan

kelebihan yang lain masih dapat digunakan sebagai teknik pengendalian

penyakit. Tanaman toleran secara morfologi atau fisiolgi rentan terhadap

penyakit namun keberadaan patogen  belum mempengaruhi kehilangan hasil

tanaman secara signifikan. Oleh karena itu penggunaan kultivar atau varietas

yang toleran masih dapat diterima dengan mempertimbangkan berbagai aspek

termasuk agroekosistem di mana kultivar tersebut ditanam. Pengawasan ahli

penyakit tanaman di tingkat lapang dapat mencegah turunnya status ketahanan

varietas tersebut dari toleran menjadi rentan.

Salah satu langkah awal mendapatkan varietas tahan atau toleran

terhadap penyakit adalah melakukan skreening kultivar/ varietas secara

terjadwal. Sreening kultivar akan menghasilkan beberapa kategori tingkat

ketahanan tanaman terhadap patogen mulai yang immune, tahan, moderat

tahan, toleran dan rentan. Tanaman yang dikategorikan immun dan tahan

dapat dijadikan sumber-sumnber gen ketahanan tanaman. I solasi gen

ketahanan tanaman adalah langka lanjuta yang dapat dilakukan secara

konvensional melalui persilangan dan silang balik secara berurutan sampai

diperoleh turunan yang telah mewarisi gen ketahanan tertentu terhadap

penyakit tanama. Cara non konvensional adalah dengan pendekatan

biomolekuler dengan mengisolasi gen ketahanan tanaman yang telah diketahui

peta genetiknya sehingga dapat dengan mudah diambil dan dipindahkan ke

tanaman target yang akan digunakan. Beberapa peneliti telah melaporkan gen

ketahanan terhadap patogen termasuk virus tanaman seperti yang dilaporkan

oleh Khetarpal et al. (1998)  yang dapat dilihat pada Tabel 10.3. Gen ketahanan
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yang bersifat monogenik berarti sistem ketahanannya terhadap patogen hanya

dikendalikan oleh satu gen ketahanan atau dikenal dengan istilah ketahanan

vertikal sehingga hanya tahan terhadap satu atau beberapa strain patoge

tertentu saja, sedangkan gen yang oligo-poligenik adalah sistem pertahanan

tanaman yang dikendalikan oleh dua atau lebih gen ketahanan tanaman

sehingga dapat tahan terhadap beberapa jenis patogen atau memiliki sistem

pertahanan secara horizontal resisten

Tabel 10.3. Contoh gen ketahanan ketahanan terhadap virus

Gen resistensi Virus Inang

Monogenik

Tm-22 Tobacco mosaic virus

(TMV)

Tomat

Ry Potato virus Y (PVY) Kentang

N TMV Tobacco

Bu Raspberry bushy dwarf

virus (RBDV)

Raspbeery

Tu Turnif  mosaic virus

(TuMV)

Selada

Rpv Peanut mottle virus

(PeMoV)

Kacang

I Bean common mosaic

virus (BCMV)

Kacang-kacangan

Nx, Nb Potato virus X (PVX) kentang

Mol1, mol2 Lettuce mosaic virus

(LMV)

Selada

Poligenik Beet western yellows

virus (BWYV)

Sugarbeet/gulatebu

Poligenik Beet cutly top virus

(BCTV)

Sugarbeet/gulatebu
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Pengendalian dengan Teknik Budidaya

Pemutusan siklus infeksi patogen: Siklus infeksi penyakit yang

disebabkan oleh patogen dapat dipatahkan dengan memberakan suatu lokasi

atau daerah tertentu yang telah ditanami selama beberapa musim tanam.

Perubahan waktu tanam dapat digunakan sebagai salah satu strategi

pengendalian. Biasanya pengaruh infeksi terhadap produksi atau hasil panen

tanaman  jika terinfeksi saat masih muda. Tanaman yang lebih tua cenderung

lebih tahan dan tanaman muda cenderung lebih rentan mesikpun demikian

tingkat kerentanan sangat bergantung pada segitiga penyakit. Oleh pemilihan

waktu tanam yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap terhindar tanaman

dari infeksi patogen.

Rotasi dan jarak tanam :   Ritasi dan jaraka tanam yang berbeda pada

musim tanam berikutnya juga dapat mengurangi tanaman terinfeksi patogen.

Pada patogen virus, jarak tanam yang pendek maka tanaman yang terinfeksi

virus tertentu akan berkurang. Pada tanaman kacang, jumlah kutudaun akan

berkurang jika jarak tanam lebih pendek, sebaliknya populasi kutudaun akan

lebih banyak jika jarak tanam lebih lebar. Diduga karena kutudaun tertarik oleh

tunas-tunas tanaman yang berwarna kuning. Jumlah tunas-tunas yang

berwarna kuning nampaknya lebih banyak terbentuk pada jarak tanam yang

lebih lebar karena tanaman tumbuhnya lebih membuka.

Tanaman barrier atau penghalang :  Berfungsi sebagai tempat

hinggapnya serangga vektor sebelum menuju ke tanaman utama dan selama

fase singgah tersebut serangga vektor melakukan aktivitas makan. Dalam

melakukan aktivitas makan, virus yang terbawah oleh vektor dapat ” tercuci”

atau tertinggal pada tanaman barier tersebut. Pengunaan tanaman jagung

sebagai tanaman barier pada budidaya telah berhasil menekan jumlah tanaman

terinfeksi oleh virus Gemini di Jawa Barat (Duriat 2005). Lebih lanjut dilaporkan

bahwa tidak mengurangi kejadian penyakit virus Gemini tetapi juga berdampak



Agronomi : Teori dan Aplikasi Praktis 162

baik atau menstimulasi perkembangan predator lebih banyak dan kerusakan

tanaman oleh trips atau tungau lebih rendah dibandingkan pada petak lainnya.

Eradikasi adalah tindakan pengendalian dengan cara mencabut atau

menghilangkan sisa pertanaman yang dapat menjadi sumber infeksi. Sisa-sisa

tanaman dalam tanah bekas pertanaman di lapang  atau di rumah kaca

kemungkinan besar masih mengandung virus yang dapat ditularkan secara

mekanik atau dengan cara lain dan dapat menjadi sumber infeksi pada

pertanaman berikutnya. Tembakau mosaic virus (TMV)  adalah salah satu virus

yang memiliki kemampuan untuk bertahan lama pada daun tanaman yang

diinfeksinya, sehingga kebersihan pertanaman adalah cara yang cukup efektif

untuk mengurangi penyebaran virus, khusunya jika ditanam kembali pada

lokasi yang sama. Penghilangan sumber inokulam dapat dilakukan pencabutan

tanaman terinfeksi atau sanitasi lapangan yaitu membersihkan sisa-sisa

tanaman dan gulma inang. Kadang-kadang menghilangkan tanaman yang

terinfeksi dari pertanaman sangat berhasil untuk mengendalikan penyakit yang

disebabkan oleh virus. Tetapi j ika penularan terjadi sangat cepat dari sumber

infeksi di luar pertanaman, pencabutan menjadi tidak berarti. Jika penyebaran

virus relatif lambat dan terutama dari pertanaman, maka pencabutan akan

menjadi penting, pencabutan dan penyulaman dengan tanaman sehat relat if

dapat mempertahankan produktivitas tanaman. Namun demikian cara eradikasi

mungkin adalah pilihan yang terakhir karena penerapan cara tersebut cukup

sulit di tingkat lapang.Masih banyak petani yang belum menyadari bahwa

tanaman terinfeksi adalah sumber inokulum yang efektif untuk menulari

tanaman sehat yang ditanam pada musim berikutnya. Edukasi secara terus

menerus masih diperlukan pada tingkat petani.  Peningkatan kesadaran secara

mandiri untuk melakukan eradikasi menyeluruh atau terbatas pada tanaman

terinfeksi berat yang sudah tidak dapat diselamatkan lagi, penting untuk terus

digalakkan.
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Penggunaan Bahan Tanaman sebagai Pestisida Nabati

Menurut Verma et al. (1998) telah melaporkan berbagai substansi

tanaman yang dapat menghambat repilkasi virus yang saat ini dikenal sebagai

suatu protein penghambat virus. Protein-protein dari Mirabilis jalapa, Dianthus

caryophyllus dan Phytolacca americana yang secara katalisis mampu merusak

ribosom eukariotik yang kemudian dikenal dengan ribosome inactivating

proteins or RIPs.

Ekstrak akar, daun dan batang M. jalapa menunjukkan penghambatan

terhadap aktivitas virus tanaman. Ekstrak daun Mirabilis jalapa yang

disemprotkan pada tanaman uji sebelum inokulasi virus menunjukkan

penghambatan gejala. Rustam (2007) telah melakukan penelitian dengan

menggunakan cairan perasan bunga pukul empat untuk melawan inokulasi CMV

pada tanaman cabai. Hasil diperoleh menunjukkan bahwa aplikasi cairan

perasan bunga M. jalapa yang diikuti dengan inokulasi CMV memberikan respon

pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan tanaman uji yang tidak

diberi cairan perasan tetapi diinokulasi dengan CMV. Meskipun demikian cairan

perasan bunga M. Jalapa belum mampu menyamai respon pertumbuhan pada

tanaman kontrol sehat.

Pengendalian Biologi

Rhizobakteria sebagai Agens Hayati

Rhizobakteria adalah mikroba yang hidup di sekitar perakaran tanaman

yang memberikan efek yang menguntungkan pada tanaman dan

keberadaannya mampu menekan populasi patogen serta meningkatkan

ketahanan atau pertumbuhan tanaman. Rhizobakteria mampu memfasilitasi

penyerapan berbagai unsur dalam tanah serta mensintesis dan menghasilkan

berbagai fitohormon pemacu tumbuh.  Yang lain adalah menekan aktivitas

patogen dengan cara menghasilkan berbagai senyawa atau metabolik seperti

antibiotik dan siderofore (Kloepper, 1992). Aplikasi rhizobakteri pada benih

tanaman cabai sebelum ditanam di lapang menghasilkan pertumbuhan bibit dan

fase vegetatif tanaman di lapang yang lebih vigor dibandingkan dengan
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tanaman cabai yang tidak diberi rhizobakteri, sehingga relatif lebih tahan

terhadap infeksi alami patogen virus di lapang (Taufik 2010). Hal ini memberi

bukti bahwa mekanisme pengendalian tanaman terhadap infeksi patogen bukan

hanya melalui mekanisme induksi ketahanan tetapi juga dengan peningkatan

pertumbuhan tanaman.  Hal yang sama jika tanaman telah diberi asupan nutrisi

yang cukup cenderung lebih tahan dibandingkan dengan tanaman yang tidak

diberi asupan nutrisi yang cukup.

Hasil penelitian Taufik et al., (2005) berhasil membuktikan bahwa

aplikasi bakteri PGPR dapat mengurangi keparahan penyakit akibat infeksi CMV

(cucumber mosaic virus) dan ChiVMV (chilli veinal mottle virus) pada tanaman

cabai. Beberapa peneliti sebelumnya telah melaporkan bahwa aplikasi PGPR

pada benih cabai dan bibit cabai saat pindah tanam ke lapang secara umum

dapat meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun dan hasil tanaman (Tuzun

dan Kloepper, 1994). Pada kondisi lingkungan yang kekurangan Fe, sejumlah

bakteri seperti P. fluorescens mampu memproduksi siderofor untuk mengkelat

besi dengan afinitas tinggi. Siderofor yang dihasilkan tersebut tidak hanya

berperan dalam mekanisme kompetisi Fe tetapi juga berperan dalam

metabolisme hara di daerah perakaran tanaman, sebagaimana yang dilaporkan

Ryder et al. (1994) bahwa pemberian P. aeruginosa penghasilkan siderofor

mampu meningkatkan biomasa bibit Hydrangea sebesar 30%  dibandingkan

dengan kontrol. Hasil penelitian Taufik et al., (2009) menunjukkan bahwa

rhizobakteria dan rhizobium dapat digunakan secara bersama-sama dan

menghasilkan efek positif terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman

kedelai.

Cendawan Sebagai Agens Hayati

Cendawan non endofit dan endofit dapat digunakan sebagai agens

hayati untuk mengendalikan berbagai jenis patogen penyebab penyakit pada

berbagai tanaman budidaya yang penting. Cendawan non endofit seperti

Trichoderma sp. telah banyak digunakan untuk mengendalikan berbagai

penyakit tular tanah atau yang berada pada bagian atas tanaman. Mekansisme
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cendawan non endofit untuk mengendalikan patogen diantara adalah kompotisi

ruang, parasitasi, antibiosis, induksi ketahanan dan pemacu pertumbuhan.

Karena tidak bersifat non endofit maka keberadaan cendawan non endofit

hanya di sekitar jariangan tanaman  namun efek pengendalian dapat bersifat

sistemik misalnya dengan mekanisme  induksi ketahanan.

Pemanfaatan Trichoderma telah lama digunakan untuk melawan infeksi

berbagai patogen.  Cendawan Trichoderma juga telah digunakan untuk

melawan berbagai patogen baik tertular melalui tanah, udara bahkan sampai

pasca panen (Hajieghrari et al., 2008). Keberadaan Trichoderma di lahan

gambut juga dilaporkan oleh Yunasfi (2009) yang menemukan berbagai

cendawan yang diisolasi dari kayu yang membusuk di lahan gambut yaitu

Trichoderma harzianum, Trichoderma sp, Gliadadium, Pinicilium dan Fusarium

sp.  Efektivitas terbaik dihasilkan oleh kombinasi penggunaan fungisida nabati

Mitol 20EC, kompos Bio-TRIBA (limbah organik diolah dengan menggunakan

Bacillus pantotkenticus dan Trichoderma lactae) disertai pemberian pupuk NPK

pada tahun ke 2 dan 3. Hajieghrari et al. (2008) mengemukakan bahwa

keuntungan lain pengunaan Trichoderma adalah mampu memacu

pertumbuhan tanaman.  Hasil penelitian Hajieghrari et al., (2010) melaporkan

bahwa bibit tanaman jagung yang diberi Trichoderma isolate T. mampu

meningkatkan panjang akar dan tunas bibit jagung serta meningkatkan

produktifitas stomata

Berbeda dengan cendawan non endofit, cendawan endofit dapat berada

atau mengolonisasi dalam jaringan tanaman tanpa menimbulkan gejala sakit

pada tanaman yang terinfeksi. Kemampuan untuk hidup di dalam jaringan

tanaman menyebabkan cendawan endofit efektif sebagai agens biokontrol

untuk patogen yang hidup di dalam jaringan tanaman atau patogen yang

bersifat obligat seperti patogen penyebab penyakit VSD (Clay, 2004).

Sebagai agens pengendali hayati (bioprotecting) berbagai jenis

cendawan endofit memiliki kemampuan menghasilkan senyawa metabolik

sekunder seperti mikotoksin, enzim serta antibiotik. Owen dan Hundley dalam

Firakova et al. 2007, menambahkan bahwa mikroba endofit dapat berperan
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sebagai pensintesis senyawa kimia dalam tanaman. Diantara metabolik

sekunder yang utama dihasilkan oleh mikroba endofit yang diisolasi dari

rerumputan adalah kelompok alkaloid diantaranya peramin, ergovaline,

tamin, dan lolitrem (Wang et al., 2002).

Cendawan endofit Piriformospora indica pada tanaman barley dapat

meningkatkan toleransi tanaman terhadap pH yang tinggi, meningkatkan

ketahanan tanaman terhadap patogen akar karena endofit dapat

meningkatkan produksi antioksidan pada akar dan dapat menginduksi

ketahanan (ISR) (Waller et al., 2005). Inokulasi cendawan endofit

Mycoleptodiscus terrestris meningkatkan biomassa tanaman watermilfoil

(Myriophyllum spicatum L.) di Florida. Inokulasi cendawan endofit Curvularia

lunata dan red miselia sterilia dapat meningkatkan bobot basah tajuk tanaman

dan dapat mengurangi kejadian penyakit akar gada pada tanaman brokoli

(Asniah 2009).

Mikoriza sebagai Agens Hayati

Menurut Marshner dan Dell (1994) mencatat bahwa mikoriza mempunyai

peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan jalan

meningkatkan serapan, antara lain serapan P pada tanah-tanah marginal.

Setiadi (1996) melaporkan bahwa mikoriza mampu menggantikan sekitar 50%

kebutuhan fosfat tanaman, 40%  nitrogen dan 25%  kalium. Hasil penelitian

Halim (2009) menunjukkan bahwa inokulasi 10 g mikoriza indigenous gulma

Imperata cylindrical pada tanah inceptisol Jatinangor mampu meningkatkan

produksi jagung sebesar 10 ton/ha dibandingkan tanpa inokukasi mikoriza.

Penggunaan Bahan Kimia

Penggunaan bahan kimia atau pestisida adalah cara pengendalian yang

cukup konvensional meskipun masih terus digunakan sampai saat ini

khususnya dalam pengendalian penyakit-penyakit yang disebabkan oleh

cendawan, bakteri dan nematoda. Berbeda dengan ketiga patogen tersebut,

penggunaan bahan kimia untuk mengendalikan penyakit virus belum semaju
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dengan ketiga patogen tersebut. Sejauh ini dapat dikatakan belum ada virusida

yang dapat diproduksi secara  komersial dan digunakan oleh banyak petani

khususnya di Indonesia, mungkin juga di negara lain.

Pengendalian Serangga Vektor dengan Insektisida, telah diketahui,

peranan penting serangga sebagai vektor untuk menularkan patogen termasuk

virus dalam satu pertanaman atau bahkan dari suatu wilayah ke wilayah yang

lain. Pada pengendalian serangga dengan insektisida ditujukan hanya untuk

menurunkan populasi serangga di bawah batas ambang ekonomi sehingga

tidak menyebabkan kerusakan yang berat pada tanaman.

Bahan kimia yang dapat digunakan diantaranya adalah Phorate,

Phosphomidon, carbaryl dan carbofuran sangat efektif untuk mengendalikan

Nephotetix virescens yang merupakan vektor virus tungro. Selain carbofuran,

carbamat BP juga dilaporkan efektif mengendalikan populasi serangga vektor

dan mereduksi penyebaran penyakit. Patut dicatat bahwa metode atau cara

aplikasi memegang peran penting untuk mendapatkan hasil yang baik.

Umumnya penyemprotan dilakukan melalui permukaan daun tanaman yang

kadang-kadang tidak efektif karena mengalami pencucian oleh air hujan.

Aplikasi pestisida berbentuk granular dalam air irigasi yang selanjutnya

diabsorbsi oleh tanaman padi dilaporkan cukup efektif untuk waktu yang lama.

Perlakuan insektisida pada benih padi dengan carbofuran dilaporkan cukup

efektif mereduksi populasi dan penyebaran wereng hijau sebagai vektor

penyakit tungro.

10.6. Pengukuran Tingkat Kejadian dan Keparahan Pen yakit Tanaman

Teknik Survei dan Pengambilan Sampel

Teknik survei penyakit tanaman sama dengan bidang lain bahwa sampel

yang diambil  telah mewakili populasi yang diamati. Jumlah sampel yang

diambil biasanya berkisar 10%  dari populasi tanaman contoh yang diamati.

Misalnya jika ada 100 populasi tanaman dalam satu kebun atau hamparan

maka jumlah sampel pengamatan minimal 10 sampel  tanaman yang diamati.
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Meskipun demikian jumlah sampel yang diambil sangat bergantung dengan

cara penularan patogen apakah terjadi secara sistemik, berkelompok atau

secara sendiri-sendiri. Sebagai contoh, pengambilan sampel tanah  untuk

mengamati patogen tular tanah yang menyebar secara sistemik dalam satu

hampara.

Pengambilan sampel dilakukan secara acak menggunakan model

bintang. Pada setiap t it ik diambil satu sampel , dan pada bagian tengah

tit ik diambil dua sampel . Sampel tanah yang telah diambil dimasukkan ke

dalam plastik yang telah diberi kode TMx dan TPx (Gambar 10.6).

Gambar 10.6. Teknik pengambilan sampel pengamatan patogen tular tanah
atau cara penghitungan populasi nematoda penyebab penyakit.
Lingkaran putih adalah tempat pengambilan sampel seperti tanah
atau bagian tanaman maupun tanaman itu sendiri.

Pengukuran Kejadian Penyakit Tanaman

Tanaman yang terinfeksi oleh patogen, umumnya akan menunjukkan

gejala. Gejala karena infeksi patogen memiliki kriteria yang berbeda mulai yang

non symptom, bergejala ringan, sedang atau gejala berat.  Kriteria penentuan

tingkat kejadian atau keparahan penyakit tanaman bergantung pada sifat

infeksi patogennya. Ada sifat infeksi patogen yaitu infeksi sistemik atau lokal.

Jika sifat penyebaran  patogen dalam jaringan tanaman  terjadi secara lokal

maka cara pengukuran penyakit cukup dengan menggunakan rumus sederhana
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yaitu kejdaian penyakit yang telah banyak dirujuk oleh berbagai literature.

KP =  Kejadian Penyakit (% )

a =  Banyaknya tanaman yang sakit

b =  Jumlah total  tanaman yang diamati

Pengukuran Keparahan Penyakit Tanaman

Pengukuran kejadian penyakit lebih banyak digunakan pada patogen yang

menginfeksi tanaman secara sistemik atau gejala yang ditimbulkan terdapat

pada semua bagian tanaman. Sebagai kejadian penyakit layu karena infeksi

cendawan atau bakteri penyebab layu pada tanaman cabai atau tomat.

Pengamatan cukup dengan menghitung jumlah tanaman yang layu dan jumlah

kesuluruhan tanaman yang diamati dikali 100% . Semakin tinggi presentasi

kejadian penyakit maka semakin banyak tanaman yang terinfeksi. Pada

pengamatan kejadian penyakit peneliti belum atau tidak perlu mengamati

secara lebih detil tingkat keparahan penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi

patogen.

Keterangan :

I  = Indeks severity atau keparahan penyakit ( %  )

n1 =  Jumlah tanaman yang memiliki kategori skala infeksi/ kerusakan

yang sama

v1 =  Nilai skala infeksi/ kerusakan dari tiap kategori serangan

Z =  Nilai skala infeksi/kerusakan tertinggi

N =  Jumlah tanaman atau bagian tanaman yang diamati

KP
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Keparahan penyakit ditentukan dengan menggunakan skala atau skoring

keparahan penyakit sebagai berikut:

0 =  Jika tidak ada infeksi patogen

1 =   Jika infeksi patogen Kurang dari   1%

3 =  Jika gejala infeksi patogen  1 - 5 %

5 =  Jika gejala infeksi patogen 6 - 25 %

7 =  Jika gejala infeksi patogen 26 - 50 %

9 =  Jika gejala infeksi patogen 51 - 100 %

Berdasarkan pada sistem skoring di atas maka nilai Z yang tertinggi

adalah 9,  sedangkan nilai dari masing-masing kategori infeksi ditetapkan

seperti pada Tabel 10.4 di bawah ini

Tabel 10.4. Nilai masing-masing kategori infeksi (vi) patogen pada bagian
daun yang diamati (ni)

Daun I ntensitas infeksi (% ) Nilai Skor

1 5 3

2 0,5 1

3 0,2 1

4 0 0

5 10 5

6 28 7

7 30 7

8 18 5

9 0 0

10 0 0

Berdasarkan pada tabel 10.4 di atas dapat ditulis sebagai berikut bahwa

terdapat tiga daun yaitu daun ke-4, 9 dan 10 yang memiliki nilai skoring sama
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dengan nol, terdapat dua daun yaitu daun ke-2 dan 3 yang memiliki nilai

skoring 1 dan seterusnya sehingga tabel di atas dapat ditulis dengan mengikuti

rumus Keparahan Penyakit sebagai berikut :

KP =  (3× 0) +  (2 ×  1) +  (1 ×  3) +  ( 2 ×  5) +  (2 ×  7)/  9 ×  10 ×  100%  =

32,22%

Hasil persamaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat keparahan

penyakit tersebut telah mencapai 32,22%  .  Pengukuran keparahan penyakit

dapat dilakukan cukup satu kali pengamatan yaitu pada akhir pengamatan saja,

tetapi dapat juga dilakukan beberapa kali.

Area under disease progress curve (AUDPC) atau Luas Area Di Bawah Kurva

Penghitungan keparahan penyakit dengan menggunakan AUDPC tidak

dapat dilakukan dengan mengambil data satu kali satu saja tetapi minimal 3 kali

waktu tertentu. Oleh karena itu menghitung keparahan penyakit dengan AUDPC

sudah menggunakan persen dalam satuan waktu tertentu. Adapun rumus yang

digunakan adalah Strange (2003) sebagai berikut:

Keterangan

• Yii :Data pengamatan ke-i

• Yi+ 1i+ :Data pengamatan ke-i+ 1

• Tiii :Waktu pengamatan ke-i

• t i+ 1 :Waktu pengamatan ke-i+ 1.

Pengukuran keparahan penyakit dengan AUDPC juga menggunakan

cara penghitungan keparahan penyakit sebelumnya. Sebagai contoh pada tabel

di bawah ini   menjelaskan bahwa pada bulan ke-1 keparahan penyakit pada
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perlakuan dengan mulsa adalah 0,05% , bulan kedua 0,05%  dan bulan ke tiga

adalah 0,08% .

Tabel 10.5. Penggunaan rumus Luas Area di Bawah Kurva (AUDPC)

Bulan
Jenis Mulsa

1
Jenis Mulsa

2
Jenis mulsa

3
Kontrol

1 0,05 0,07 0,06 0,06

2 0,05 0,08 0,07 0,14

3 0,08 0,09 0,08 0,19

4 0,13 0,14 0,13 0,22

5 0,18 0,19 0,17 0,23

6 0,22 0,23 0,24 0,23

Luas daerah
di bawah
kurva
(AUDPC)

0,575 0,65 0,60 0,925

Sumber: Epidemiology Homework – ENVS 163 Plant Disease Ecology, Zach Rokeach
5/24/ 13

Dengan menggunakan data pada tabel 10.5 di atas maka nilai masing-

masing keparahan penyakit pada setiap dimasukkan ke dalam rumus tersebut

sehingga diperoleh data sebagai berikut :

Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai AUDPC

perlakuan mulsa 1 mencapai 0,575% /bulan yang lebih rendah dibandingkan

dengan keparahan penyakit pada perlakuan mulsa yang lain. Pada tabel di atas

mencatat bahwa nilai AUDPC yang tertinggi terdapat pada perlakuan kontrol

yaitu 0,925% /bulan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis mulsa 1
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dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit  dibandingkan dengan jenis

mulsa yang lain.

Latihan

1. Jelaskan pentingnya  penyakit tanaman di dalam budidaya pertanian

2. Tuliskan defenisi penyakit tanaman

3. Mengapa menggunakan Postulat Koch untuk mengidentifikasi penyebab

penyakit tanaman

4. Apakah hanya dengan menggunakan Posltulat Koch untuk menentukan

penyebab penyakit tanaman

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Gejala Penyakit dan Tanda Penyakit

apakah perbedaan kedua istilah tersebut

6. Buatlah tabel Persamaan dan Perbedaan masing-masing patogen

penyebab penyakit

7. Menurut anda apakah ada cara pengendalian penyakit yang paling

efektif

8. Hitunglah Keparahan Penyakit penyakit j ika telah diketahui keparahan

penyakit seperti keterangan di bawah ini : Keparahan penyakit

ditentukan dengan menggunakan skala atau skoring keparahan penyakit

sebagai berikut:

0 =  Jika tidak ada infeksi patogen

1 =   Jika infeksi patogen Kurang dari   1%

3 =  Jika gejala infeksi patogen  1 - 5 %

5 =  Jika gejala infeksi patogen 6 - 25 %

7 =  Jika gejala infeksi patogen 26 - 50 %

9 =  Jika gejala infeksi patogen 51 - 100 %
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Tabel 10. 6. Nilai masing-masing kategori infeksi (vi) patogen pada bagian
daun yang diamati (ni)

Daun I ntensitas infeksi (% ) Nilai Skor

1 6

2 18

3 4

4 0

5 65

6 28

7 30

8 0

9 3

10 0

11 52

12 32
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BAB XI

PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN

11.1. Pendahuluan

Pertumbuhan tanaman merupakan proses yang penting dalam kehidupan

dan pekembangan suatu spesies. Pertumbuhan dan Perkembangan

berlangsung secara terus-menerus sepanjang daur hidup, bergantung pada

tersedianya meristem, hasil asimilasi, hormon dan substansi pertumbuhan

lainya, serta lingkungan yang mendukung.

Secara empiris, pertumbuhan tanaman dapat dinyatakan sebagai suatu

fungsi dari genotype x lingkungan = f (faktor pertumbuhan internal x faktor

pertumbuhan eksternal.

Dalam produksi tanaman budidaya, tujuanya adalah memaksimalkan laju

pertumbuhan dan hasil panen melalui manipulasi genetik dan lingkungan.

Karena itu tujuan akhir dari segala upaya yang dilakukan pada setiap usaha

bertanam, apapun yang dilakukan, adalah untuk mendapatkan hasil yang

setinggi mungkin baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan apakah itu

berupa bagian generatif atau vegetatif tanaman. Pada kondisi yang kurang

menguntungkan atau dalam upaya untuk memperbaiki tingkat produktivitas

tanaman, pengetahuan yang luas mengenai tanaman khusus yang menyangkut

proses pertumbuhan dan produksi diperlukan untuk membuat suatu analisis

konsepsional dalam mengidentifikasi factor produksi. Ini kemudian akan

menjadi landasan penciptaan upaya untuk mendapatkan hasil yang tinggi.

11.2. Pertumbuhan dan Faktor yang Mempengaruhinya

Pertumbuhan adalah proses  bertambahnya volume yang bersifat

irreversibel (tidak dapat balik), dan terjadi karena adanya pertambahan jumlah

sel dan pembesaran dari tiap-tiap sel. Pertumbuhan dapat pula diartikan
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sebagai suatu proses pertambahan berat kering dari suatu tanaman atau

bagian tanaman.

Pertumbuhan tanaman dan perkembangan tanaman berlangsung secara

terus-menerus sepanjang siklus hidupnya dan dipengaruhi oleh hasil asimilasi,

hormon dan substansi pertumbuhan lainnya. Faktor-faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan, secara luas dapat dikategorikan sebagai faktor

eksternal (lingkungan) dan faktor internal (genetik) yang dikelompokkan

sebagai berikut:

Faktor eksternal meliputi:  (i) iklim: cahaya, temperatur, air, panjang hari,

angin dan gas (O2, CO2, N2, SO2, nitrogen oksida, Fl, Cl dan O3). Gas-gas ini

seringkali merupakan polutan atmosfer (kecuali O2) dan konsentrasinya dapat

cukup tinggi untuk menghambat pertumbuhan; (ii) edafik (Tanah): tekstur,

struktur, bahan organik, kapasitas tukar kation, pH, kejenuhan basa dan

ketersediaan hara (makro dan mikro);  dan (iii) biologis: gulma, serangga,

organisme penyebab penyakit, nematoda, macam-macam herbivora, dan mikro

organisme tanah, seperti bakteri pemfiksasi N2 dan bakteri denitrifikasi, serta

mikorhiza (asosiasi simbiotik antara jamur dengan akar tanaman).

Faktor internal meliputi:

a. Ketahanan terhadap iklim, tanah dan biologis

b. Laju fotosintesis

c. Respirasi

d. Pembagian hasil asimilasi dan N

e. Klorofil, karoten dan kandungan pigmen lainnya

f. Tipe dan letak meristem

g. Kapasitas untuk menyimpan cadangan makanan

h. Aktivitas enzim

i. Pengaruh langsung gen (heterosis, epistasis)

j. Diferensiasi



Agronomi : Teori dan Aplikasi Praktis 177

11.3. Fase Pertumbuhan Tanaman

Tanaman umumnya mengalami dua tahap pertumbuhan yaitu tahap

vegetatif dan tahap reproduktif . Tahap vegetatif meliputi perkecambahan

benih, pemunculan bibit, dan pertumbuhan bibit menjadi tanaman dewasa.

Sedangkan tahap reproduktif meliputi pembentukan bunga, pembentukan biji,

pemasakan biji dan pematangan biji. Siklus perkembangan tanaman yang

lengkap pada akhirnya akan menghasilkan buah/biji.

11.4. Pengukuran Pertumbuhan

Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif.

Pertumbuhan dapat diukur dari aspek morfologi maupun aspek fisiologi sebagai

berikut: (i) aspek morfologi seperti:  tinggi tanaman, diameter batang, jumlah

daun, jumlah cabang, luas daun, panjang ruas, jumlah tunas, jumlah akar,

volume akar, panjang akar, diameter akar dan sebagainya; (ii) aspek fisiologi

yang dapat diukur antara lain: laju tumbuh relatif (LTR), laju asimilasi bersih

(LAB), indeks luas daun (ILD), nisbah luas daun (NLD), laju pertumbuhan

absolut (LPA), indeks panen (IP).

Contoh:

1. Pengukuran tinggi tanaman

2. Pengukuran diameter batang

3. Pengukuran luas daun

4. Pengukuran volume akar

5. LTR

6. LAB

7. ILD

8. NLD

9. LPA

10. IP
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Pengukuran Luas Daun

Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengukur luas daun,

tetapi yang banyak diterapkan sekarang ini adalah alat elektronik yang dikenal

dengan nama leaf area meter. Alat  ini yang bekerja berdasarkan transmisi

cahaya yang dimonitor  oleh suatu lensa yang hasilnya dikalibrasi secara

otomatis kepada luas daun dapat dilengkapi dengan suatu ban berjalan yang di

bawahnya ditempatkan sumber cahaya,  sehingga pengukuran luas daun yang

banyak dapat dilakukan secara terus menerus dan hasil pengukuran secara

otomatis dikalibrasikan dalam sutuan luas diakumulasikan. Alat ini dalam

ukuran kecil dan dapat mengukur luas daun tanpamerusak tanaman  (daun dari

tanaman hidup) telah tersedia. Secara teratur, alat ini perlu dikalibrasikan

dengan mengukur suatu luas lempengan yang telah diketahui. Tetapi pada

keadaan dimana alat ini tidak tersedi, beberapa metode lain tersedia untuk

mengukur luas daun dengan tehnik sederhana yang tidak banyak peralatan.

Pemilihan metode ini tergantung pada alat yang tersedia dan tingkat ketelitian

yang diinginkan. Suatu prinsip yang perlu dipegang dalam hal ini bahwa

metode yang paling mudah diterapkan dengan hasil pengamatan yang cukup

dapat dipercaya adalah yang paling baik.

Untuk pengamatan dengan cara destruktif, Pengukuran luas daun, sama

halnya dengan pengamatan yang lain, hendaknya dilakukan sesegera mungkin

setelah panen. Kalau ini tidak bisa dilakukan, sampel tanaman harus disimpan

pada suhu rendah(±  5º C). Tujuanya adalah untuk mencegah kehilangan CO²

serta mencegah kerusakan jaringan tanaman. Sebagai manah diketahui,proses

respirsi dalam jaringan tanaman akan terus berlangsung setelah panen,

danbahan tanaman yang disimpan dalam suhu kamar dalam jangka waktu yang

cukup lama akan banyak lama akan banyak mengalami kehilangan CO2. Ini

bersama dengan kehilangan air akibt transpirai dan penguapan dapat

mengurangi luas daun cukup nyata. Beberapa metode pengukuran luas daun

yang dapat digunakan diuraikan seperti  berikut (Sitompul dan Guritno, 1995).
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Metode Kertas Millimeter

Metode kertasmilimeter sangat sederhana dan hanya memerlukan kertas

millimeter dan peralatan untuk menggambar. Ini dapt diterapkan cukup efektif

pada daun dengan bentuk daun relat if sederhana dan teratur. Pada dasarnya,

daun digambar pada kertas millimeter yang dapat mudah dikerjakan dengan

meletakan daun diatas kertas millimeter dan polah daun diikuti. Luas daun

ditaksir berdasarkan jumlah kotak yang terdapat dalampolah daun yaitu

LD= n x Lk

dimana:        n=  jumlah kotak

Lk=  luas setiap kotak

Ukuran luas kotak(Lk) yang digunakan sebagai acuan tergantung pada

ketelitian yang diinginkan yang berkisar antara mm²  sampai cm²  atau lebih.

Kotak yang dipotong gambar daun dimasukkan  dalam perhitungan apabila

mempunyai ukuran ≥  0,5 ukuran acuan (mm²  atau cm² ). Cara ini dapat lebih

sederhana dengan menggunakan kertas millimeter yang transparan. Dalam hal

ini, kertas milimetermeter diletakan diatas daun danjumlahkotak yan terdapat

diatas daun dihitung secara langsung. Sekalipun metode ini cukup

sederhana,waktu yang dibutuhkan untuk mengukur suatu luasan daun relatif

lamah, sehingga ini t idak cukup praktis diterapkan apabila jumlah sampel

banyak.

Grafimetri

Metode ini cukup sederhana, membutuhkan peralatan yang tidak banyak yaitu

timbangan dan alat pengering daun (oven) dan paling sering digunakan

terutama apabilah jumlah sampel banyak. Pada prinsipnya luas daun ditaksir

melalui perbandingan berat (gravimetri). Ini dapat  dilakukan pertama dengan

menggambar daun yang akan ditaksir luasnya pada sehelai kertas, yang

menghasilkan replika (tiruan) daun. Replika daun tersebut kemudian digunting

dari kertas yang berat dan luasnya sudah diketahui. Luas daun kemudian

ditaksir  berdasarkan perbandingan berat replika daun dengan berat total kertas

seperti berikut.
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LD= Wr/Wt x LK

Dimana:         Wr=  berat kertas replika daun

Wt=  berat total kertas

LK=  luas total kertas

Salah satu syarat yang perlu dipenuhi dengan metode ini adalah bahwa

berat kertas pada semua bagian harus sama. Sekalipun dapat digunakan untuk

mengukur luas daun tanaman hidup  (nondeskruktif), metode ini paling umum

digunakan untuk sampel (deskruktif),metode ini paling umum digunakan untuk

sampel deskruktif karena alasan praktisnya. Apa bila ukuran daun tidak terlalu

besar,pekerjaan mungkin dapat dikurangidengan memfotokopi daun untuk

mendapatkan replika daun. Untuk daun dengan sisi yang bersegi kecil dan

banyak, pola daun dapat cukup dipotong pada pertengahan gerigi daun

tersebut. Cara ini biasanya memberikan kesalahan yang lebih kecil dari pada

mencoba memotong gambar daun pada kertas mengikuti gerigi tersebut

dengan persis.

Pada keadaan jumlah daun yang banyak, pembuatan replika daun baik

dengan cara menggambar langsung atau cara fotokopi yang membutukan

banyak waktu yang dapat tidak mudahn diterapkan. Apabila  berat daun

relative homogen pada jsemua bagian,luas daun dapat ditaksir melalui

perbandingan berat daun  total dengan berat suatu subsample daunyang

diketahui luasnya. Subsampel ini biasanya diambil dengan alat peluang bulat

dengan diameter tertentu. Alat peluang ini dapat dibuat dari pipa besi yang

salah satu ujungnya diasah tajam untuk memudahkan pengambilan sampel.

Umpamakan sampel daun diambil dari sejumlah daun, maka luas daun dapat

ditaksir dengan

LD= BDT/BDS x n x r²

Di mana          BDT=  Berat daun total

BDS= Berat daun sampel

n = jumlah potongan daun

r = jari-jari pipa pelubang
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Apabila potongan daun (sub sample) diambil hanya dari suatu  daun,

maka n=  1. Berat kering lebih baik digunakan dari berat segar untuk

menghindari keragaman berat daun akibat kandungan air daun yang tidak

merata diantara individu daun atau tanaman dari perlakuan dan waktu

pengamatan yang berbeda. Tetapi subsampel daun lebih mudah diambil saat

daun masih segar.Metode grafimetri yang terakhir ini merupakan cara

pengukuran luas daun yang sangat sering digunakan. Tetapi suatu hal yng

perlu di ingat  bahwa potongan sampel daun yng dapat mewakili seluruh daun

sering tidak mudah ditentukan, terutama pada daun tanaman yang

menggandung tulang daun yang relative besar seperti pada tanaman jagung.

Apabila ini dapat dilakukan, maka suatu informasi tanaman bahan akan dapat

diperoleh yaitu nisbaluas daun (NBD) yaitu nisba luas daun/berat  daun.

Planimeter

Planimeter merupakan suatu alat yang sering digunakan untuk

mengukur suatu luasan dengan bentuk yang tidak teratur dan berukuran besar

seperti peta. Alat ini dapat digunakan untuk mengukur luas daun apabila

bentuk daun tidak terlalu rumit. Jika daun banyak dan berukuran kecil, metode

ini kurang praktis karena membutuhkan banyak waktu. Alat ini dilengkapi

dengan sebuah lensa, dan alat pencatat luas relatif. Setelah alat ditetapkan

pada posisi yang tepat yang tidak boleh berubah selama pengukuran, lensa

digeser mengikuti garis pinggiran daun dengan tetap mempertahankan tanda

silang lensa pada sisi daun. Bersamaan dengan ini alat pencatat akan bergeser

yang menghasilkan luasan relatif daun.

Angka yang dihasikan dari pergeseran alat tersebut digunakan untuk

menaksir  luas daun dengan suatu angka  konstanta. Harga konstanta ini

diperoleh dengan mengukur suatu bidang standar yang luasnya telah diketahui.

Bidang ini dapat berupa bulatan,   empatpersegi panjang atau yang lain, dan

penggunaan bidang yang  bentuknya mendekati bentuk daun yang sering
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dianjurkan. Harga konstanta hendaknya diperoleh dri beberapa kali pengukuran

yang kemudian dirata-ratakan. Misalnya harga konstanta suatu  kotak dengan

luas L adalah As, dan angka pengamatan luas daun adalah As, maka

LD=  As/Ak  x L

Dimana: As=  Angka hasil pengamatan daun

Ak=  Harga konstanta

L=  Luas bidang standar

Suatu hal yang perlu diingat dalam penggunaan planimeter adalah

bahwa pergeseran alat yang searah dengan jalan jarum jam merupakan  faktor

yang menentukan tingkat ketelitian pengukuran. Ini sering menjadi masalah

pada pengkuran daun secara langsung karena pengukuran daun yang tidak

dapat dibuat rata dengan tempat pengukuran sekalipun permukaan tempat

pengukuran telah dibuat rata dan halus.

Metode Panjang Kali Lebar

Untuk daun yang bentuknya teratur,luasdaun dapat ditaksir dengan

mengukur panjang dan lebar daun. Ini merupakan suatu cara pengukuran luas

daun yang tersedia pada pengamatan yang dilakukan dengan cara tidak

merusak tanaman. Untuk dapat menggunakan cara ini,suatu pengamatan

pendahuluan diperlukan untuk menentukan konstanta kolibrasi. Apabilah

bentuk daun berubah pada fase tertentu,maka penentuan kalibrasi perlu

dilakukan mengikuti perubahan bentuk daun tersebut. Untuk itu, tanaman

cadangan perlu disediakan secukupnya. Perhitungan luas daun didasarkan atas

peramaan berikut.

LD=  P x L x k

Dimana: P=  panjang

L =  lebaar

K=  konstanta
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Untuk mendapatkan harga konstanta, jumlah daun sampel ideal paling sedikit

30 helai  dengan ukuran dan lebar daun yang bervariasi. Harga konstanta  k

bervariasi pada kisaran 0 <  k <  1, dengan k mendekati satu apabila daun

mempunyai bentuk mendekati empat persegi contohnya perhitungan konstanta

k yang diperoleh dari nisba luas daun sesungguhnya dengan hasil P x  L di

tunjukkan pada Tabel 8. Suatu hasil praktikum S1 di Fakultas Pertanian,

Unibraw pada daun tanaman mangga menunjukan harga rata-rata  konstanta k

dari sebanyak 30 helai daun sebesar 0,74.

Apabila panjang daun mempunyai hubungan yang erat dengan lebar

daun, maka penaksiran luas daun dapat dilakukan dari panjang daun. Pada

tanaman mangga, panjang daun yang dilibatkan dalam pengamatan bervariasi

antara 18-26 cm. Penggunaan P x L untuk menaksir luas daun lebih dianjurkan

dari pada panjang sendiri pada tanaman, kecuali pada keadaan memaksa.

Tabel 11.1 . Hasil pengamatan panjang dan lebar daun tanaman mangga dalam
penentuan konstanta kali brasi (k)

P                 L P× L             Luas daun

No (cm) ( cm) (cm² )              LD(cm² )*                    k

1       24,0 7,2            172,8 122,87 0,71

2       21,0             7,3            153,3 109,86                   0,72

3       20,5             6,2 127,1 92,25 0,73

4       19,0            6,9 131,1 103,28 0,79

* Diukur dengan gravimetri atau metode lain

Pada beberapa jenis tanaman, luas individu daun yang berurutan dalam

perkembanganya dapat mempunyai hubungan yang erat. Sehingga luas suatu

inddividu daun dapat digunakan untuk menaksir luas daun yang berbentuk

kemudian,dan karenanya luas daun seluruh tanaman juga dapat
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ditaksir.Pendekatn ini dapat sangat berguna untuk tanaman yag mempunyai

daun banyak dan teratur, tetapiluasnya sulit di ukur seperti tanaman salak dan

kelapa. Hubungan yang erat diantara luas suatu individu daun yang terbentuk

sebelumnya dilaporkan pada tanaman  sorghum (Maas et al,. 1987). Pada awal

pertumbuhan tanaman sorgum, luas dari individu daun yang berurutn darimulai

daun bawa sampai daun atas mengikuti model berikut (McCree, 1983).

An= ae
)1(nb

Dimana: An= luas individu daun ke-n(adalahnomor urutan daun dan untuk n=  1

menunjukan daun terbawa), a=  luas daun individu daun terbawa dan b=

konstanta. Apabila luas daun awal (An) dapat ditaksir dengan panjang kali

lebar,maka pengamatan luas daun seluruh tanaman akan lebih sederhana.

Pada keadaan demikian, persamaan diatas dapat di tulis dalam bentuk berikut:

An= kPLe

Metode fatografi

Metode lain yang tersedia adalah foto grafi yang sangat jarang

digunakan, tetapi dapat sangat bermanfaat untuk mengukur luas daun yang

relative sangat besar seperti daun bunga matahari dewasa (Heliantnus annus)

yang dapat mencapai beberapa ribu cm² . Metode fotografi dapat juga

membantu pada keadaan sampel tanaman tidak dapat di bawa di labolatirium

untuk pengukuran karena alasan tertentu seperti pada penelitian seperti

eksplorasi (survey). Dengan metode ini, daun-daun tanaman yang ditempatkan

pada suatu bidang datar yang berwarna terang (putih). Dipotret bersama-sama

dengan suatu penampang atau lempengan (segi empat) yang telah diketahui

luasnya. Luas hasil foto daun dannlempengan acuandapat kemudian di ukur

dengan salah saatu metode yang sesuai sebagai mana di uraikan di atas seperti

planimeter. Luas daun kemudian dapat ditaksir berdasarkan perbandingan luas

hasil foto seluruh daun dengan luas lempengan acuan terebut. Kesalahan
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akibat sudut pengambilan gambar waktu pemotretan dapat dikurangi dengan

menempatkan lempengan acuan pada bagian tengah  dan keempaat sudut

bidng tempat daun diletakkan.

11.5. Analisis Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan tanaman dapat digunakan sebagai alat untuk

mengetahui lebih jauh karakteristik tanaman dalam hubungannya dengan hasil

dan bagaimana hal tersebut dapat berubah sesuai dengan umur dan

lingkungan. Analisis tersebut hanyalah suatu ukuran komponen pertumbuhan

terhadap interval waktu dengan maksud untuk  menentukan bagaimana

komponen-komponen tersebut berinteraksi dalam mempengaruhi pertumbuhan

dan hasil. Pada umumnya, semua analisis pertumbuhan didasarkan kepada

Hukum Bunga Berbunga dari Blackman (1919) dalam Ismunadji et al. (1988)

yakni:

1. Berat benih permulaan diumpamakan sebagai modal dasar.

2. Laju pertumbahan  sebagai tingkat bunga.

3. Periode tumbuh sebagai tingkat lama perputaran modal.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka pertumbuhan dapat diukur dan

dinyatakan dalam berbagai cara dan bentuk. Apabila W menyatakan ukuran

tanaman (misalnya tinggi atau berat) dan t menyatakan waktu maka

pertumbuhan dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan absolut atau laju tumbuh (LT). LT menyatakan

pertambahan ukuran tanaman (berat, tinggi, luas daun dan

sebagainya) pada tiap satuan waktu. Laju tumbuh absolut dinyatakan

dalam rumus:

LT=  dW/ dt

LT tidak menunjukan kecepatan perubahan parameter tanaman. LT

sebesar 1 g/minggu bagi suatu tunas kedelai mungkin sudah  tergolong

cepat, tetapi LT sebesar 100 g/minggu bagi pohon mangga tergolong
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lambat. Oleh karena itu cara lain masih diperlukan untuk mengetahui

kecepatan perubahan ukuran tanaman.

2. Laju tumbuh relatif (LTR). LTR menunjukkan besarnya pertambahan

bahan tanaman bagi tiap bahan tanaman yang terdapat pada tiap

satuan waktu. Ukuran ini menunjukan proporsi pertumbuhan terhadap

tanaman pada tiap satuan waktu.

LTR  =  1/W x LT

=  1/W x dW/dt

Contoh:

Apabila tinggi suatu tanaman adalah 30 cm pada umur 4 minggu

setelah tanam, maka:

LT =  30 cm/4 minggu =  7,5 cm/minggu

LTR =  1/30 cm x 7,5 cm/minggu

=  0,25/minggu

=  25 %  tiap minggu

3. Laju asimilasi netto (LAN) adalah peningkatan bahan tanaman  tiap unit

bagian tanaman yang berasimilasi (A) pada tiap satuan waktu.  Dalam

hal padi,  daun dianggap sebagai bagian tanaman yang melakukan

asimilasi (fotosintesis). LAN dihitung dengan rumus:

LAN =  1/A x dW/dt

Dengan LAN akan diketahui besarnya kontribusi tiap satuan tanaman

(yang dianggap aktif melakukan fotosintesis) terhadap peningkatan

ukuran tanaman.

4. Nisbah Luas Daun (NLD), menunjukkan perbandingan luas daun (A)

pada suatu waktu tertentu terhadap besarnya bahan tanaman tersebut

(W) yang ditunjukkan dalam rumus berikut:

NLD  =  A/W

5. Indeks Luas Daun (ILD), diartikan sebagai luas daun pada tiap satuan

luas lahan. Dengan demikian ILD menyangkut jarak tanam atau populasi

tanaman pada tiap satuan luas. Oleh karena itu penetapan ILD pada

percobaan pot tidak tepat dan dapat menyesatkan.
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6. Umur Luas Daun (ULD), (Leaf Area Duration);  Lamanya ILD tertentu

bertahan pada suatu pertanaman. Walaupun ULD menunjukkan

produktivitas daun untuk menghasilkan fotosintat, namun hal itu tidak

berarti bahwa ULD juga menunjukkan laju fotosintesis.

7. Berat Daun Spesifik (BDS) adalah berat kering daun bagi tiap satuan luas

daun.

8. Laju Tumbuh Luas Daun (LTLD) adalah laju pertambahan luas daun

pada tiap satuan waktu. Angka ini menunjukkan cepatnya pertambahan

luas daun yang dicapai pada tiap satuan waktu

9. Indeks Hasil (IH) adalah perbandingan antara berat kering hasil

ekonomis terhadap berat kering biomassa (hasil biologik). Dalam hal-hal

tertentu, angka ini juga menunjukkan efisiensi alokasi bahan kering

dalam tanaman.

Antara LTR, LAN dan NLD terdapat suatu hubungan,yang ditunjukkan

dalam rumus berikut:

1/W  . dW/dt =  1/A . dW/dt x A/W

Atau LTR =  LAN x NLD

11.6. Produksi dan Faktor Mempengaruhinya

Produksi tanaman adalah sebagian atau keseluruhan tanaman yang

dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Produksi tanaman dapat berupa:

a. Biji, buah, bunga, umbi, daun, batang, akar.

b. Zat atau bahan tertentu seperti getah, zat warna

c. Keindahan, kenyamanan

Satuan hasil atau daya hasil dinyatakan dalam satuan bobot (misalnya :

kg, ton dsb.) atau volume wadah sedangkan produktivitas adalah satuan hasil

per satuan luas, atau pohon.
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Produksi tanaman juga merupakan kemampuan yang tinggi dari tanaman

untuk menghasilkan fotosintat dan mengalokasikan sebagian besar fotosintat

ke organ bernilai ekonomi.

Produksi tanaman dipengaruhi oleh:

genetik

lingkungan

proses fisiologi

budidaya

Produksi tanaman dapat dirumuskan sabagai Y = ∫  (G, L, F, T)

Y =  produksi

G =  genetik

L =  lingkungan

F =  fisiologi tanaman

T =  teknologi

11.7. Pengukuran Produksi Tanaman

Contoh :

A. Penentuan kadar air bij i hasil panen

Cara menentukan kadar air biji:

Timbang bobot awal bij i (sebanyak 10 g)
Tempatkan biji dalam cawan petri atau wadah lain yang tahan suhu oven

Tempatkan biji dalam oven dengan suhu konstan 1030C – 1300C selama

12 – 24 jam

Setelah perode waktu tersebut, keluarkan biji dari oven dan dinginkan

terlebih dahulu

Timbang bobot kering bij i setelah didinginkan

Hitung kadar air bij i berdasarkan bobot basahnya

Bobot basah – bobot kering
Kadar air =                                                x 100%

Bobot basah
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B. Produksi persatuan luas tertentu

Perhitungan hasil panen per hektar berbasis hasil pertanaman

Tanaman Kedelai ditanam dalam petakan seluas 4m x 5m dengan

jarak tanam 25 cm x 25 cm. Rata-rata hasil bij i per tanaman sampel dari

5 tanaman sampel adalah 25 g.  Berapakah hasil  bij i kedelai per hektar

?

- Hitung jumlah populasi per hektar:

Populasi tanaman per petak =  20 m2/ 0,0625 m2 =  320 tanaman

atau Luas petak =  400 cm x 500 cm =  200.000 cm2. Jadi populasi

tanaman per petak =  200.000 cm2/625 cm2 =  320 tanaman

Jika dikonversi ke luasan per hektar (10.000 m2), maka jumlah

populasi menjadi:  (20 m2 x 500)/  0,0625 m2 =  10.000 m2 /  0,0625

m2 =  160.000 tanaman

- Jadi hasil bij i tanaman per hektar:

25 g x 160.000 =  4.000.000 g =  4 ton per ha

Perhitungan hasil panen per hektar berbasis hasil ubinan atau petak

Berdasarkan soal di atas, j ika hasil per petak =   6400 g =  6,4 kg maka hasil

per hektar =  (10.000 m2/ 20 m2) x  6,4 kg =  500 x 6,4 kg =   3.200 kg =  3,2

ton per ha.

C. Hasil dan komponen hasil lainnya

Engledow dan Wadhan pada tahun 1923 telah memperkenalkan suatu

metode penaksiran hasil serealia (khususnya pada tanaman padi) melalui

pelacakan komponen-kopomponen hasilnya yakni (i) jumlah tanaman tiap

satuan luas, (ii) jumlah malai tiap tanaman, (iii) jumlah gabah pada tiap malai

dan (iv) berat tiap butir gabah (41).

Hasil

Hasil gabah pada biasanya ditetapkan pada kadar air 14 % .Untuk

mengetahui hubungan antara hasil gabah dengan hasil biomas total,

digunakan indeks hasil (IH),yang dihitung dengan rumus:
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Hasil gabah kering

IH =

Hasil biologik

Hasil gabah kering

IH =

Berat bahan kering total

Hasil gabah kering=  IH x berat bahan kering total

Persamaan di atas memberikan petunjuk bahwa hasil dapat

ditingkatkan dengan jalan meningkatkan IH atau meningkatkan produksi

bahan kering total.

Namun demikian,peningkatan hasil bahan kering tidak selalu disertai

oleh naiknya hasil gabah kering. Indeks hasil rata-rata untuk varietes-

varietes unggul adalah 0,5 sedangkan hasil bahan kering adalah 10-20 t/ha.

Sebelumnya yang banyak digunakan adalah nisbah gabah dengan

jerami,yang besarnya 0,5 untuk varietes-varietes tradisional dan 1,0 untuk

varietes-varietes unggul (Yoshida, 1981).

Komponen Hasil

Dengan memecah hasil menjadi komponen-komponennya,maka hasil

gabah tiap ha dapat dinyatakan sebagai:

Hasil (t/ ha) =  jumlah malai/m2 x jumlah gabah/malai x %  gabah isi x

bobot 1000 butir (g) x 10-5

=  jumlah gabah/  m2 x %  gabah isi x bobot 1000 butir (g) x

10-5

Bobot 1000 tampaknya relatif lebih tetap, karena tergantung pada

ukuran lemma dan palea yang besarnya telah mencapai maksimal 5 hari

sebelum berbunga. Sementara itu, jumlah malai/m2 ditentukan selama periode
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sampai 10 hari setelah anakan maksimal,sedangkan jumlah gabah/malai

ditetapkan selama periode tumbuh 32 hari sampai 5 hari sebelum berbunga.

Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan

2. Apa yang dimaksud dengan produksi tanaman

3. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan

4. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tanaman

5. Sebutkan beberapa cara mengukur luas daun

6. Tanaman kedelai ditanam dalam petakan seluas 6m x 5m dengan jarak

tanam 30 cm x 20 cm. Setiap lubang tanaman dipelihara  1 tanaman. Rata-

rata hasil bij i per tanaman sampel dari 5 tanaman sampel adalah 26 g.

Berapakah hasil  bij i kedelai per hektar?
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BAB XI I

SATUAN DAN KONVERSI NYA

km =  kilo meter

hm =  hekto meter

dam =  deka meter

m =  meter

dm =  desi meter

cm =  centi meter

mm =  mili meter

Konversi Satuan Ukuran Panjang

1 km =  10 hm

1 km =  1.000 m

1 km =  100.000 cm

1 km =  1.000.000 mm

1 m =  0,1 dam

1 m =  0,001 km

1 m =  10 dm

1 m =  1.000 mm

Konversi Satuan Ukuran Berat (  Massa)

1 kg =  10 hg

1 kg =  1.000 g

1kg =  100.000 cg

1 kg =  1.000.000 mg

1 g =  0,1 dag
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1 g =  0,001 kg

1 g =  10 dg

1 g =  1.000 mg

1000 miligram (mg) =  1 gram (g)

10 sentigram (cg) =  100 miligram (mg)

1 gram (g) =  1000 miligram

1000 gram =  1 kilogram (kg) =  1.000.000 mg

1.000 kilogram (kg) =  1.000.000 gram

1 km 2 =  100 hm2

1 km2 =  1.000.000 m2

1 km2 =  10.000.000.000 cm2

1 km2 =  1.000.000.000.000 mm2

1 m2 =  0,01 dam2

1 m2 =  0,0000001 km2

1 m2 =  100 dm2

1 m2 =  1.000.000 mm2

Konversi Satuan Ukuran isi (Volume)

1 km3 =  1.000 hm3

1 km3 =  1.000.000.000 m3

1 km3 =  1.000.000.000.000.000 cm3

1 km3 =  1.000.000.000.000.000.000 mm3

1 m3 =  0,001 dam3

1 m3 =  0,000000001 km3
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1 m3 =  1.000 dm3

1 m3 =  1.000.000.000 mm3

Satuan Ukuran Panjang

1 inch/ inchi/ inc/ inci =  25,4 mm

1 feet/ ft/ khaki =  12 inch =  0,3048 m

1 mile/mil =  5.280 feet =  1,6093 m

1 mil laut = 6.080 feet =  1,852 km

Satuan Ukuran Luas

1 hektar/ha/hekto are =  10.000 m2

1 are =  1 dm2

1 km2 =  100 haktar

Satuan Ukuran Volume/ I si

1 liter =  1 dm3 =  0,001 m3

Satuan Ukuran Berat/  Massa

1 kuintal/ kwintal =  100 kg

1 ton =  1.000 kg

1 kg =  10 ons

10 milimeter (mm) =  1 sentimeter (cm)

10 sentimeter (cm) =  1 desimeter (dm) =  100 milimeter

100 sentimeter =  1 meter (m) =  1.000 milimeter

1000 meter =  1 kilometer (km)

1 liter =  1000 mililiter

1 mililiter =  1 cm3
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1 liter =  1000 cm3

1.000 mililiter =  1 L

1000 liter = 1 kiloliter

Volume dan Kapasitas Konversinya

1 microliter (µL) =  1 miligram (mg) =  1 milimeter kubik =  1mm3

10 mikroliter (µL) =  10 mg =  10 mm3 =  0,01 cm3

100 µL =  100 mg =  100 mm3 =  0,1 m3

1 mililiter (mL) =  1 gram (g) =  1 sentimeter kubik =  1 cm3

1 sentiliter (cL) =  0,01 liter =  10 g =  10 cm3 =  0.01 dm3

1 desiliter (dL) =  0,1 liter =  100 g =  100 cm3 =  0.1 dm3

1000 liter =  1 m3 =  1 ton air

1 liter (L) =  1 desimeter kubik (dm3) =  1 kilogram (kg)

1 mililiter =  1 sentimeter kubik =  1 gram air

1 mikroliter = 1 mililiter kubik =  1 miligram air

1 cc(cubic centimeter)= 1 mililiter

penjelasannya bgn;

1 liter =  10 cm x 10 cm x 10 cm =  1000 cm^ 3 =  1000 cc

1 liter =  1000 mililiter ( mili =  seper seribu; 1 meter =  1000 mm, 1 g =  1000

mg, dsb ) jadi kalau 250cc= 250mililiter.

Konversi satuan tekanan

1 Pa =  1  N/m2 =  1 kg/m.det 2

N =  newton; m = meter dan det= detik

1 Pa = 0.00001 bar =  9,8692 x 10 -6 atm

1 MPa =  9,86923267 atm =  10 bar =  1000 kPa =  1000.000 Pa

1 kPa =  1000 Pa =  100.000 cPa =  1.000.000 mPa =  1.000.000.000 µPa

1 kPa =  10 hPa = 10 mbar

1 hPa =  100 Pa
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1 hPa =  100 Pa

1 bar =  100 kPa =  10 5 Pa =  10 6 dyn/cm2 =  0,98692 atm =  750,6 torr

1 bar =  1,0197 kg/cm =  0,689 pounds per inch = 14,5 pounds per square inch

(psi)

Satuan konsentrasi

1 ppm =  1000 ppb

1 ppb =  1/1000 ppm

1 ppm =  1 mg/L

mg/L adalah mili-gram/L.

1 micro-g/L =  0.001 ppm

1 micro-g/m3 =  0.000001 juta ppm  =   1 ppb (part per billion)

1 ppm =  1000 ppb =  1000 000 ppt

mg/Kg =  microg/Kg =  nanog/Kg

1 mg/L =  1 PPM

1 ug/L =  1 PPB

3.1 ug/L /  1000 =  0.0031 mg/L

20 ug/L /  1000 =  0.02 mg/L

1 ppm =  0.0001 %
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