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TUJUAN BELAJAR

•Mampu menyebutkan dan kemudian mampu

menjelaskan pengertian teknik pengendalian 

pertumbuhan tanaman,

• Mampu menjelaskan bbrp teknik pengendalian 

secara fisik dan secara kimia yg digunakan

untuk mengendalikan pertumbuhan 

tanaman,

•Mampu menjelaskan respon fisiologis tanaman

akibat pengendalian fisik dan kimia dalam 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman,

•Mampu menjelaskan bbrp teknik pembungaan 

tanaman hortikultura.

PENGERTIAN

 Pengendalian pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman bertujuan utk  

mengontrol pertumbuhan tanaman tsb 

sesuai dgn yg diinginkan, dan menjaga 

keamanan serta kesehatan tanaman itu 

sendiri. 

 Teknik pengendalian  tanaman meliputi  

Teknik Pengendalian Fisik

Teknik Pengendalian Kimiawi

Pengendalian Secara Fisik

 Teknik pengendalian pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman dalam bentuk 
fisik bertujuan utk memperoleh bentuk 
tanaman yg diinginkan. 

 Pengendalian pertumbuhan dan 
perkembangan tsb dapat berupa 

Pemangkasan

Pelatihan 

 Topiari 

Training = Pelatihan
Diartikan sbg pelatihan terhadap 

tanaman agar tanaman tersebut tampil 
lebih indah dan menarik. 

 Pelatihan merupakan pengarahan 
pertumbuhan tanaman dalam dimensi 
ruang. 

 Teknik ini dpt hanya melibatkan sekedar 
memberikan penopang agar tanaman 
dapat tumbuh normal, atau dgn 
melenturkan, membengkokkan, 
melilitkan atau mengikat tanaman pd 
suatu bahan atau struktur penunjang.

 Sistim pelatihan harus dilaksanakan 

untuk mengendalikan bentuk selama 

periode tumbuh (hidup) tanaman. 

Mengapa demikian, ini bertujuan untuk 

memperoleh bangun (performance) yg 

telah ditentukan dlm usaha mencapai 

produktivitas lebih besar, mutu, 

kemudahan tindakan pemeliharaan dan 

budidaya serta keindahan.

Training = Pelatihan
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 Faktor utama yg menentukan bentuk 
ialah posisi atau lokasi titik cabang pada 
batang pokok/utama dan arahan 
berikutnya. 

Cabang dpt diarahkan ke sekeliling 
batang pd suatu bidang utk 
memperoleh bentuk alami, atau 
diarahkan pd suatu bidang utk 
memperoleh bangun datar (dikenal 
sebagai espalier = pundak) dan bentuk 
tiga dimensi.

Training = Pelatihan

Pruning = Pemangkasan

 Pruning diartikan sbg pemangkasan, 

yaitu pemotongan bagian-bagian 

tanaman yg tidak dikehendaki dgn 

harapan nantinya tanaman tsb akan 

tumbuh dan berkembang lebih baik dan 

sesuai dgn keinginan.

 Ada dua macam teknik pemangkasan, 

yaitu  

 pemancungan dan 

 penipisan.

60 to 100% Full Sun

33% leaf area

30 to 60% Full Sun

38% leaf area

0 to 30 % Full Sun

29% leaf area

Pemancungan

atau heading back merupakan teknik 

pemangkasan dengan memotong atau 

membuang bagian ujung suatu cabang hingga 

tersisa satu tunas cabang.

Penipisan

atau thinning out merupakan tindakan 

mengbuang secara total cabang-cabang 

sehingga yang tersisa hanya cabang pokok 

atau cabang lateral saja.

Pruning = Pemangkasan
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 Tujuan pemangkasan pada tanaman 

adalah  untuk :

Mengendalikan ukuran

Mengendalikan bentuk

Keragaan tanaman

Saat pemindahan tanaman

Pengaturan produksi bunga dan buah 

(mutu dan jumlah)

Pruning = Pemangkasan  Pengaturan secara fisik 
pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman, 
tidak saja dilakukan pd 
tanaman berkayu, tetapi 
dpt dilakukan pada 
tanaman merambat dgn 
bantuan alat pemanjat. 

 Pengaturan fisik tanaman 
yg merambat tidak hanya 
sekedar mengatur 
pertumbuhan saja tetapi 
justru akan menambah 
keindahan penampilan 
tanaman bersangkutan.

Macam cara pemangkasan 
tanaman hias dalam pot :

 Pemontesan

 Pemangkasan berulang pada tanaman untuk 

menghasilkan tanaman yang lebih rimbun

 Pemangkasan pada tanaman yang telah 

cukup tinggi (ketinggian tidak dikehendaki)

 Pemangkasan dan pengaturan pelilitan pada 

rangka bagi tanaman menjalar yang arah 

pertumbuhannya tidak teratur.
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Topiari

 Diartikan sebagai perlakuan fisik berupa 

pemahatan batang dengan maksud mengatur 

penampakan dan kelenturan tanaman. 

Kadangkala topiari terhadap tanaman hias 

berdaun diarahkan pada pembentukan 

kanopi. Topiari seringkali diterapkan pada 

budidaya tanaman dengan teknik bonsai dan 

juga tanaman pagar dari jenis tanaman hias 

daun bertekstur halus dan lebat.

Tujuan pemangkasan pohon dewasa :

1. Pengelolaan pohon – mempertahankan 
bentuk tajuk pada bentuk kerangka dasarnya.

2. Pemeliharaan pohon – membuang cabang 
mati dan tidak produktif.

3. Training pertumbuhan – pembentukan 
dan mengarahkan percabangan.

4. Peremajaan – stubbing sebagian besar 
cabang.

5. Merangsang pembungaan 
6. Memperbaiki mutu buah – pinching tunas

7. Perimbangan tajuk/akar – pangkas tajuk 
dan juga akar.

http://www.freakingnews.com/Topiary-Pics-34033.asp
javascript:;
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Tanggap Tanaman terhadap 
Pemangkasan dan Pelatihan

 Tanggapan (respon fisiologis) tanaman yang 

mengalami pengaturan fisik (pemangkasan 

atau training) dpt dilihat pd laju tumbuhnya 

maupun respon pembentukan organ generatif 

(bunga dan buah). 

 Tanaman hias berbunga yg ditanam dgn 

sudut kemiringan 45 derajad akan menjadi 

lebih kerdil dan cepat berbunga. 

 Demikian pula halnya dgn pelatihan cabang-

cabang pd posisi horisontal. 

 Beberapa pustaka menjelaskan adanya 

efek pengaturan distribusi auksin 

melalui penyalurannya lewat pembuluh 

pengangkutan phloem. 

 Pengaturan percabang akan secara 

langsung berpengaruh terhadap 

menerima cahaya matahari sehingga 

akan mempengaruhi pula laju 

fotosintesis.

Tanggap Tanaman terhadap 
Pemangkasan dan Pelatihan

 Pertumbuhan vegetatif yg pesat 
biasanya terjadi setelah pemangkasan 
pucuk secara ekstensif. 

 Pemangkasan berat akan merubah 
secara radikal keseimbangan antara 
akar dan pucuk. Hal ini dikarenakan laju 
penyaluran nutrisi, air dan cadangan 
makanan dari sistim perakaran yg tidak 
terganggu ke bagian atas tanaman yg 
nyatanya berjumlah sedikit akibat 
pemangkasan.

Tanggap Tanaman terhadap 
Pemangkasan dan Pelatihan

 Peningkatan pertumbuhan yg terjadi setelah 
pemangkasan menunjukkan bahwa teknik ini 
berpengaruh terhadap peremajaan. 

 Namun, bagian vegetatif yg baru tumbuh 
tidak dapat mengejar bagian tanaman yg 
telah dihilangkan (dipangkas), dengan kata 
lain pertumbuhan tanaman yg dipangkas 
tidak pernah mengejar bagian yang telah 
hilang. 

 Jadi pemangkasan dalam kenyataannya 
merupakan proses pengkerdilan, walaupun 
bagian-bagian tanaman tertentu dapat 
bertambah.

Tanggap Tanaman terhadap 
Pemangkasan dan Pelatihan
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Hubungan Fisiologis Pemangkasan 

dan Pembungaan
 Secara umum, tanaman yang 

mengalami pemangkasan berat 
cenderung akan berespon ke arah 
pertumbuhan vegetatif terus, namun 
sebaliknya bagi pemangkasan pada 
perakaran, tanaman akan berespon ke 
arah pertumbuhan generatif. 

Hal ini dikarenakan berubahan 
keseimbangan karbohidrat – nitrogen 
atau C/N ratio. 

 Bagi tanaman yg pucuknya dipangkas berat, 

akan membutuhkan karbohidrat (C) dalam 

memulihkan pertumbuhan selanjutnya. 

Akibatnya C/N menurun. 

 Pada tanaman yg mengalami pemangkasan 

akar terjadi penurunan penumpukan N, 

namun dgn penurunan pertumbuhan 

vegetatif, dapat menyimpan C, sehingga dgn 

adanya jumlah C yg lebih besar, kondisi ini 

akan memacu pertumbuhan generatif.

Hubungan Fisiologis Pemangkasan 
dan Pembungaan

 Untuk menampilan tanaman lebih banyak 

berbunga (terutama tanaman taman tahunan 

berbunga), pemangkasan diarahakan 

seminimal mungkin dan pemangkasan sistim 

perakaran yg dpt dilakukan saat pemupukan 

melalui pengerukan tanah di sekitar sistim 

perakaran. 

 Pembungaan juga dpt dilakukan dgn 

pemangkasan yg selekstif terhadap bbrp 

ranting yg tumbuh lambat dan telah menua.

Hubungan Fisiologis Pemangkasan 
dan Pembungaan  Pengendalian pertumbuhan dan 

perkembangan secara kimiawi juga 
bertujuan untuk mengatur penampilan 
tanaman sesuai dgn yg dikehendaki, 
terutama agar laju pertumbuhan 
tanaman (tinggi tanaman) tidak terlalu 
pesat. 

 Sesuai dgn namanya maka 
pengendalian pertumbuhan dan 
perkembangan ini menggunakan bahan 
kimia yg dpt berfungsi menekan laju 
tumbuh.

Pengendalian Kimiawi

 Pertumbuhan dan perkembangan suatu 
tanaman diatur oleh suatu proses biokimia yg 
terjadi pd tanaman tsb, yg diatur oleh suatu 
tenaga yg mengaturnya sehingga bentuk 
maupun ukuran tanaman yg nampak oleh kita 
selalu ada dan teratur sesuai dgn 
pengaturannya.  

 Arah maupun laju pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman dpt dilakukan dgn 
perlakuan-perlakuan dari luar. Artinya 
penggunaan bahan kimia dpt digunakan 
untuk tujuan tsb.

Pengendalian Kimiawi
 Contoh : untuk merangsang pembungaan 

suatu tanaman yg telah lama melangsungkan 

hidupnya pd hari-hari musim panas, dpt 

dilakukan dgn Gibberellin (GA3). 

 Akan tetapi pemberian GA3 pd tanaman 

berbunga sering berpengaruh terhadap 

pemanjangan tangkai bunga secara 

berlebihan (Bolting). 

 Pengaturan tinggi tanaman dpt dilakukan dgn 

bahan kimia yg bersifat Retardansi (bersifat 

menghambat pertumbuhan).

Pengendalian Kimiawi
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 Zat pengatur tumbuh (Plant Growth Regulator 

= PGR) merupakan senyawa organik (baik 

alami maupun sintetik) dlm jumlah sedikit dpt 

mengatur (merangsang, menghambat atau 

memodifikasi) pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. 

 Zat pengatur tumbuh alami dikenal sebagai 

Phytohormone, meliputi Gibberellin, Auksin, 

Cytokinin, Asam Absisi dan Etilen.

Pengendalian Kimiawi

 Bentuk powder (bubuk)

 Bentuk larutan

 Bentuk pasta

Teknik Penggunaan Zat Pengatur 
Tumbuh

 Bentuk larutan
 Diaplikasikan dgn cara penyemprotan

 Ke arah daun

 Ke arah titik sasaran 

 Diaplikasikan utk sistim depping
(perendaman)

 Perendaman bahan stek

 Perendaman bahan tanaman berupa bibit 
(perendaman sistim perakaran bibit 
ataupun umbi bibit)

 Diaplikasikan sebagai air siraman

 Diaplikasikan secara tetesan ke arah 
sasaran

Teknik Penggunaan ZPT

 Bentuk powder (bubuk)

Pada perangsangan perakaran stek

 Bentuk pasta

Merupakan modifikasi bentuk tepung, 

dengan tujuan agar penggunaannya 

lebih efektif dan efisien. Biasanya 

dilakukan secara olesan kepada titik 

sasaran.

Teknik Penggunaan ZPT

 Pengaruh zat pengatur tumbuh pada 

dasarnya merupakan pengaruh terintegrasi 

dari bbrp zat pengatur tumbuh yg berkerja 

secara sinergis amupun antagonistik. 

 Namun demikian pengaruh dominan dari 

masing-masing jenis zat pengatur tumbuh 

terhadap efek fisiologisnya merupakan 

dasar pemberian dan penggunaan zat 

pengatur tumbuh tsb.

Pengaruh dan Pengaturan Fisiologis 
Zat Pengatur Tumbuh

Pengaruh pengaturan ZPT pada tanaman :

 Perangsangan perakaran 

 Inisiasi perkecambahan

 Perangsangan dan penghambatan penuaan

 Perangsangan atau penghambatan pembungaan

 Perangsangan atau penghambatan jatuhnya 
bagian-bagian tanaman (daun, bunga dan buah)

 Pengendalian ukuran dan bentuk tanaman

 Pengaturan komposisi bunga (kelamin bunga)

 Perangsangan pengaturan pewarnaan pada 
daun dan bunga

 Modifikasi (pengaturan) kanopi

Pengaruh dan Pengaturan Fisiologis 
Zat Pengatur Tumbuh
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 Zat pengatur tumbuh yg bersifat 

menghambat pertumbuhan terutama 

tinggi tanaman seperti retardant 

(contohnya Ancymidol, Paclubutrazole 

dan Unicunazole) bekerja melalui 

penghambatan sintesis Gibberellin. 

 Selain pengaturan tinggi tanaman, 

retardan juga dpt merangsang 

pembentukan klorfil maupun karotenoid.

Pengaruh dan Pengaturan Fisiologis 
Zat Pengatur Tumbuh

 Sesuai dgn tujuan menghadirkan 
tanaman dlm suatu taman, seperti 
berpenampilan menarik dan tingkat 
kemudahan dlm perawatannya, maka 
penggunaan zat pengatur tumbuh 
diarahkan pd penghambatan 
pertumbuhan dan perangsangan 
pembungaan serta upaya-upaya 
perbanyakan tanaman.

Penerapan ZPT pd Tanaman 
Hortikultura 

 Kualitas penampilan pd tanaman pot seperti 

padat dan kokohnya rangkaian bunga, 

tegaknya batang, berwarna hijaunya daun 

dan susunanan daun yg rapat dan tinggi 

tanaman yg seimbang dgn ukuran wadah 

(pot) merupakan sasaran bercocok tanam. 

 Untuk mendapatkan penampakan tanaman 

seperti ini dpt digunakan zat pengatur tumbuh 

seperti Maleic Hydrazide (MH), Ethepon 

ataupun Ancymidole dan Paclobutrazole.

Penerapan ZPT pd Tanaman 
Hortikultura 

 Jenis-jenis zat pengtur tumbuh tsb 
berefek fisiologis penghambatan tinggi 
tanaman melalui penghambatan kerja 
daripada Gibberellin. 

Melalui penghambatan tinggi tanaman 
(penghambatan tumbuh pucuk apikal), 
maka di sisi lain perangsangan 
beberapa tunas-tunas aksilar maupun 
pelebaran daun.

Penerapan ZPT pd Tanaman 
Hortikultura 

 Selain jenis-jenis zat pengatur tumbuh yg 
telah disebutkan di atas, jenis lainnya yg dpt 
berefek fisiologis terhadap penghambatan 
tinggi tanaman (efek perkerdilan = dwarf) 
adalah Cycocel (CCC) Phospon-D, dan 
SADH (B-Nine). 

 Namun demikian masing-masing jenis 
tanaman akan efektif dipengaruhi jenis zat 
pengatur tumbuh berbeda/tertentu, dan 
tingkat efektifitasnya juga dipengaruhi oleh 
dosis dan cara atau teknik pemberian.

Penerapan ZPT pd Tanaman 
Hortikultura 

 Pengkerdilan bougenvil dapat dilakukan dgn 

penyiraman CCC dgn konsentrasi 2 mgr/l.  

 Selain CCC, penyemprotan larutan MH juga 

dpt mempengaruhi perlambatan laju 

pertumbuhan batang bougenvil.

 Tanaman hias daun seperti drasena dapat 

diperindah (tanaman lebih kokoh, daun tegak 

dan lebar) dgn penyemprotan SADH 0,25 –

0,5 persen ke seluruh permukaan tanaman. 

Penerapan ZPT pd Tanaman 
Hortikultura 
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 Kebanyakan tanaman taman golongan terna seperti 
Zinnia, Gerberra, Tagetes, Begonia, Dahlia, 
Crisanthemum dan Coleus dpt sangat efektif 
dikerdilkan dgn perlakuan retardan seperti 
Damidazole (B-Nine), Ancymidole (A-rest), 
Unicunazole (Sumagic) dan Paclobutrazole (Bonzi). 

 Konsentrasi maupun cara pemberian berbeda-beda 
untuk masing-masing jenis tanaman.

 Tingkat efektifitas masing-masing retardan juga 
sangat bervariasi pd jenis tanaman. 

 Bagi tanaman Gerbera, Ancymidol lebih efektif 
mengkerdilkan tanaman dibandingkan Daminozide 
maupun Chloromequat.

Penerapan ZPT pd Tanaman 
Hortikultura 

 Cara pemakaian (aplikasi) retardan biasanya 
secara penyemprotan, penetesan, maupun 
perendaman bahan tanaman ataupun 
penyiraman. 

 Saat perlakuan tidak didasari atas interval 
waktu, tetapi didasarkan pd fase 
perkembangan dan pertumbuhan tanaman. 

 Biasanya yg menjadi indikator adalah jumlah 
daun bagi tanaman yg telah tertanam, 
ataupun perendaman sistim perakaran bagi 
tanaman yg siap transplanting (pindah 
tanam).

Penerapan ZPT pd Tanaman 
Hortikultura 

Pembungaan Tanaman 
Hortikultura

Tahapan Pembungaan

 Induksi pembungaan (reversible)

 Inisiasi bunga

 Periode Flowering

 Periode Flower opening (leafy flower
dan leafless flower)

 Pollination

 Fertilization

Pembungaan Tanaman 

Hortikultura

Pembungaan tanm. dipengaruhi oleh :

 kondisi lingkungan, 

 genetic, dan 

 fisiologi internal tanm itu sendiri.

Pembungaan Tanaman 

Hortikultura

Tiga teori yg mendasari induksi 
pembungaan

1. Teori nutrisi
2. Teori penghambat pembungaan
3. Teori florigen

Pengaruh sinyal lingkungan dan ekspresi ektopik LFY/AP1 dalam

Memperpendek fase juvenil (Martinez-Zapater et al., 2001)

Juvenile stage
• Vegetatif growth

• Regeneration potential

• Juvenile organs : thorns, juvenile leaves, etc

• Juvenile growth : apical dominance

Adult stage
• Vegetatif and reproductive organs

• No Regeneration potential

• Adult organs and tree architecture

• Adult leaves

• Adult growth : increased branching and loss of apical dominance

Change to adult stage :
Stress, growth, 

environmental signal

Ectopic expression 

of floral meristem identity

Genes Lfy/Ap1
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Pengendali pembungaan

1. Cahaya

Titik kritis 8-10 jam SDP, 14 jam LDP

SDP (krisan); LDP (anyerlir, bayam); DNP (kubis, 
cucumber)

2. Suhu

Suhu dingin (0-10OC)

Vernalisasi – induksi pembungaan (jeruk, anggur, 
kubis)

Perpanjangan tangkai bunga (tulip, mawar)

3. Pasokan air

Cekaman air -35 bar, selama 2-4 bulan

4.Nutrisi dan zat pengatur tumbuh

Rasio C/N, peranan Gibberellin (GA)

Induction of flowering
Multiple cues

Besides the photoperiod-dependent regulation, floral 

transition is under controls of many other cues.
Controlling Light Levels

 Pada daerah tropis yg dekat dgn 
katulistiwa panjang malam dan panjang 
siang adalah sama, yaitu 12 jam. 

 Semakin jauh dari katulistiwa, perbedaan 
malam dan siang semakin panjang.

 Dengan adanya photoperiodesitas, maka 
terdpt bbrp tanggapan fisiologis tanaman 
hias dan bunga yg pd dasarnya 
tanggapan tsb dpt sengaja diatur maupun 
terjadi secara alami. 

 Tanggapan tsb berupa pembungaan yg 
serentak baik lebih awal ataupun lebih 
lambat dari waktu seharusnya. 

 Dengan melihat kebutuhan cahaya bagi 
masing-masing golongan tanaman hias 
dan bunga di atas, pembungaan dpt diatur. 
Artinya kita dapat membungakan tanaman 
hias berbunga di luar musimnya.  

 Contoh, suatu tanaman hari pendek, 
tumbuh pd hari-hari panjang dan kemudian 
mengalami hari pendek yg cukup lama, 
setelah itu kembali ke keadaan hari 
panjang, maka tanaman tsb berbunga. 

 Keadaan ini dikenal sebagai Pengaruh 
Sinar Yang Periodik.

http://arjournals.annualreviews.org/na101/home/literatum/ar/journals/production/genet/2003/37/1/annurev.genet.37.110801.142640/images/large/ge37_0371_1.jpeg
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Contoh :

 Agar tanaman hias bunga X dpt berbunga, 

tanaman tsb membutuhkan pencahayaan 

selama 8,5 – 9 jam.  Jika selama 8 jam 

disinari, kemudian ditempatkan pada 

keadaan gelap selama 16 jam. Maka 

tanaman tsb akan berbunga setelah 

dipindahkan lagi ke tempat terang.  

Tetapi, bila tanaman X tsb selama 16 jam 

ditempatkan pada keadaan terang, dan 

kemudian 8 jam gelap, maka tanaman tsb 

tidak akan berbunga.

 Pada poinsettia/kastuba yg telah 

cukup umur dibungakan dgn 

perlakuan penyungkupan platik 

hitam agar pd malam hari tidak 

mendptkan sinar sama sekali 

(blacktout treatment). 

 Penyungkupan ini dilakukan 

selama 3 – 4 minggu. 

 Poinsettia termasuk golongan    

short day plant.

 Kebanyakan jenis krisantimum sub-
tropik memerlukan perlakuan 

panjang-pendek hari yg berbeda-
beda, berkisar 11-16 jam. 

 Dengan pemberian kebutuhan 
panjang hari tsb selama periode 6 
hari hingga 12 hari, maka krisan-

krisan tersebut akan berbunga. 

 Namun  sebagian besar 
krisantimun yg dikembangkan di 

Indonesia ditujukan untuk produksi 
sepanjang tahun adalah jenis yg 

memerlukan hari pendek (short day 
plant) untuk pembungaannya.

Vernalization:
Acquisition of the competence to 

flower in the spring by exposure to 

the prolonged cold of winter.

No vernalization Vernalization

Plants are genetically identical

Exposed as a seedling to 4ºC for 40 days.
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