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PENGERTIAN HORTIKULTURA

Hortikultura adalah bahasa latin, yaitu dua
kata :

Hortus  = Garden = kebun (taman)
Cultura = Cultivation = budidaya

Jadi Hortikultura diartikan sebagai
budidaya tanaman kebun (taman)

Hortikultura adalah bahasa latin, yaitu dua
kata :

Hortus  = Garden = kebun (taman)
Cultura = Cultivation = budidaya

Jadi Hortikultura diartikan sebagai
budidaya tanaman kebun (taman)



Prasejarah HORTIKULTURA
Diawali dari sejak awal
keberadaan manusia….

Berburu dan mencari.
Mengumpulkan biji, buah
dan kacang-kacangan.

Diawali dari sejak awal
keberadaan manusia….

Berburu dan mencari.
Mengumpulkan biji, buah
dan kacang-kacangan.



Prasejarah HORTIKULTURA

Manusia primitive memulai belajar mengenai
tanaman,

Apakah dapat dimakan?
Apakah bahan makanan tsb dpt merubah
kehidupan?
Apakah memiliki rasa enak?
Apakah dpt menjaga kehangatan? Sebagai bahan
bakar? Atau sebagai bahan baju?
Apakah dpt sbg bahan obat penyembuh sakit?

Manusia primitive memulai belajar mengenai
tanaman,

Apakah dapat dimakan?
Apakah bahan makanan tsb dpt merubah
kehidupan?
Apakah memiliki rasa enak?
Apakah dpt menjaga kehangatan? Sebagai bahan
bakar? Atau sebagai bahan baju?
Apakah dpt sbg bahan obat penyembuh sakit?



Prasejarah HORTIKULTURA

Tanaman pertama kali ditanam
Neolithic Age (7000 – 10000 tahun
lalu)
Petani pertama adalah wanita !!!!

Tanaman pertama kali ditanam
Neolithic Age (7000 – 10000 tahun
lalu)
Petani pertama adalah wanita !!!!



Apa Itu HORTIKULTURA?

Hortikultura adalah budidaya tanaman utk
bahan makanan, kesenangan, dan
keindahan.

Dalam bhs Latin berarti “garden culture” =
budidaya kebun
Kemudian dgn perkembangan teknologi dan
ilmu pengetahuan, hortikultura tidak hanya
sekedar budidaya kebun.

Hortikultura adalah budidaya tanaman utk
bahan makanan, kesenangan, dan
keindahan.

Dalam bhs Latin berarti “garden culture” =
budidaya kebun
Kemudian dgn perkembangan teknologi dan
ilmu pengetahuan, hortikultura tidak hanya
sekedar budidaya kebun.



Life Science

Plant Science Animal Science

Agronomy Forestry Horticulture

Hortikultura relatif berbeda dengan agronomi
dan Forestri (kehutanan), karena  ...

Menejemen dan tenaga kerjanya lebih intensif
Income (pendapatan kotor) per satuan luas area lebih
tinggi

Agronomy Forestry Horticulture



CABANG HORTIKULTURA

Olericulture
Pomology
Ornamental Horticulture

Floriculture
Landscape Horticulture
Interiorscaping

Viticulture

Greenhouse Management
Turfgrass Management
Nursery Management
Arboriculture
Horticultural Therapy
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3 BAGIAN UTAMA HORTIKULTURA

Menumbuhkembangkan dan menggunakan
tanaman karena keindahan dikenal sebagai
ornamental horticulture

Bagian ini mencakup produksi dan
menggunakan tanaman hias (bunga, daun,
batang dsb) sebagai penghias out door dan
indoor.
Umumnya, bagian ini melibatkan kreasi-kreasi
keindahan pada kondisi apa saja.

Menumbuhkembangkan dan menggunakan
tanaman karena keindahan dikenal sebagai
ornamental horticulture

Bagian ini mencakup produksi dan
menggunakan tanaman hias (bunga, daun,
batang dsb) sebagai penghias out door dan
indoor.
Umumnya, bagian ini melibatkan kreasi-kreasi
keindahan pada kondisi apa saja.



This is Ornamental Horticulture…



And this…



This too…



And there’s so much more!



3 BAGIAN UTAMA HORTIKULTURA

Bagain hortikultura yg melibatkan produksi
tanaman sayuran adalah olericulture

Olericulture termasuk penanaman,
panen, prosesing, dan pemasaran hasil
sayuran.
Jagung manis, tomat, dan selada contoh
tanaman sayuran.

Bagain hortikultura yg melibatkan produksi
tanaman sayuran adalah olericulture

Olericulture termasuk penanaman,
panen, prosesing, dan pemasaran hasil
sayuran.
Jagung manis, tomat, dan selada contoh
tanaman sayuran.



Olericulture

Ilmu pengetahuan tentang bertanam
sayuran.



3 BAGIAN UTAMA HORTIKULTURA

Bagian kajian hortikultura lainnya adalah
pomology

Pomology adalah bertanam, pemanenan,
penyimpanan, prosesing, dan pemasaran
tanaman buah-buahan.
Contoh tanaman buah-buahan: stroberi,
apel, jeruk, dsb.

Bagian kajian hortikultura lainnya adalah
pomology

Pomology adalah bertanam, pemanenan,
penyimpanan, prosesing, dan pemasaran
tanaman buah-buahan.
Contoh tanaman buah-buahan: stroberi,
apel, jeruk, dsb.



Pomology

Ilmu pengetahuan tentang bertanam
buah-buahan.



ASPEK DALAM
ORNAMENTAL HORTIKULTUR

Ada dua aspek Ornamental horticulture,
Floriculture dan
Landscape horticulture

Keduanya melibatkan penggunaan tanaman
hias bunga dan tanaman hias daun.

Ada dua aspek Ornamental horticulture,
Floriculture dan
Landscape horticulture

Keduanya melibatkan penggunaan tanaman
hias bunga dan tanaman hias daun.



ASPEK DALAM
ORNAMENTAL HORTIKULTUR

Floriculture aspek hortikultura yg berhubungan
dengan bunga potong, tanaman dlm pot dan
tanaman bedeng.

Memproduksi (bertanam), transportasi, dan
menggunakan tanaman hias berbunga dan
juga hias daun dikenal sbg floriculture
Foliage plants (tanaman hias daun)
digunakan karena keindahan daun baik yg
penuh dengan warna-warni maupun hanya
hijau.

Floriculture aspek hortikultura yg berhubungan
dengan bunga potong, tanaman dlm pot dan
tanaman bedeng.

Memproduksi (bertanam), transportasi, dan
menggunakan tanaman hias berbunga dan
juga hias daun dikenal sbg floriculture
Foliage plants (tanaman hias daun)
digunakan karena keindahan daun baik yg
penuh dengan warna-warni maupun hanya
hijau.



Floriculture



ASPEK DALAM
ORNAMENTAL HORTIKULTUR

Landscape Horticulture
Aplikasi desain dan prinsip
hortikultura dalam
menempatkan dan
merawat tanaman dalam
landscape (taman)

Landscape Horticulture
Aplikasi desain dan prinsip
hortikultura dalam
menempatkan dan
merawat tanaman dalam
landscape (taman)



CABANG (KAJIAN)
ORNAMENTAL HORTIKULTUR

Interiorscaping (Indoor Landscape)
Aplikasi desain dan prinsip hortikultura dlm
menempatkan dan merawat tanaman dlm
lingkungan ruangan.

Exteriorscaping (Outdoor Landscape)
Aplikasi desain dan prinsip hortikultura dlm
menempatkan dan merawat tanaman dlm
lingkungan luar ruangan (alam terbuka).

Interiorscaping (Indoor Landscape)
Aplikasi desain dan prinsip hortikultura dlm
menempatkan dan merawat tanaman dlm
lingkungan ruangan.

Exteriorscaping (Outdoor Landscape)
Aplikasi desain dan prinsip hortikultura dlm
menempatkan dan merawat tanaman dlm
lingkungan luar ruangan (alam terbuka).





BAGIAN (KAJIAN) LAIN DARI
HORTIKULTURA

Sebelum tanaman ditempatkan dlm landscape
(taman), tanaman ditumbuhkan dan dirawat pd
NURSERY

Nursery adalah tempat dimana memulai
menanam tanaman hortikultura yg kemudian
dpt dipindahtanam ke areal pertanaman.
Memproduksi dan menggunakan tanaman
untuk keprluan keindahan lingkungan adalah
landscape horticulture. Juga mencakup
desain dan perawatan taman
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Memproduksi dan menggunakan tanaman
untuk keprluan keindahan lingkungan adalah
landscape horticulture. Juga mencakup
desain dan perawatan taman



BAGIAN (KAJIAN) LAIN DARI
HORTIKULTURA

Viticulture
Menumbuh kembangkan
dan pengetahuan mengenai
anggur dalm kelompoknya.

Viticulture
Menumbuh kembangkan
dan pengetahuan mengenai
anggur dalm kelompoknya.



BAGIAN (KAJIAN) LAIN DARI
HORTIKULTURA

Greenhouse Management
Menumbuhkembangkan dan pengetahuan
tanaman dalam greenhouse

Greenhouse Management
Menumbuhkembangkan dan pengetahuan
tanaman dalam greenhouse



BAGIAN (KAJIAN) LAIN DARI
HORTIKULTURA

Turfgrass Management
Menumbuhkembangkan
dan pengetahuan
mengenai turfgrasses
(rumput)
• Rumah (home)
• Komersial (commercial)
• Rekreasi (recreational)

Turfgrass Management
Menumbuhkembangkan
dan pengetahuan
mengenai turfgrasses
(rumput)
• Rumah (home)
• Komersial (commercial)
• Rekreasi (recreational)



BAGIAN (KAJIAN) LAIN DARI
HORTIKULTURA

Arboriculture
Menumbuhkembangkan dan pengetahuan
mengenai pohon (trees)
= urban forestry (hutan rakyat)

Arboriculture
Menumbuhkembangkan dan pengetahuan
mengenai pohon (trees)
= urban forestry (hutan rakyat)



BAGIAN (KAJIAN) LAIN DARI
HORTIKULTURA

Horticultural Therapy
Penggunaan tanaman hortikultura dan
metodenya sbg alat terapi.

Horticultural Therapy
Penggunaan tanaman hortikultura dan
metodenya sbg alat terapi.



HUBUNGAN HORTIKULTURA DGN
ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI

Kajian ilmu pengetahuan yg berhubungan dgn
bercocoktanam (cultivation) tanaman
hortikultura adalah horticulture science

Botany adalah ilmu tanaman dgn segala
proses-prosesnya.

Kajian ilmu pengetahuan yg berhubungan dgn
bercocoktanam (cultivation) tanaman
hortikultura adalah horticulture science

Botany adalah ilmu tanaman dgn segala
proses-prosesnya.



HUBUNGAN HORTIKULTURA DGN
ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI

Horticulture technology adalah aplikasi
ilmu pengetahuan dan teknologi pada tanaman
hortikultura.

Waktu, kesabaran, dan pengetahuan dari
proses (metabolisme) tanaman diperlukan
utk memperoleh keindahan, kesehatan
tanaman dan bunga.

Horticulture technology adalah aplikasi
ilmu pengetahuan dan teknologi pada tanaman
hortikultura.

Waktu, kesabaran, dan pengetahuan dari
proses (metabolisme) tanaman diperlukan
utk memperoleh keindahan, kesehatan
tanaman dan bunga.



HUBUNGAN HORTIKULTURA DGN
ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI

Horticulture industry adalah kombinasi ilmu
pengetahuan, teknologi, dan aktivitas produksi
yg menjamin kepuasan konsumen.

Science  +  Technology  +  Production  =

THE HORTICULTURE INDUSTRY
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THE HORTICULTURE INDUSTRY



HUBUNGAN HORTIKULTURA DGN
ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI

Pemuliaan Tanaman dan Genetika
Melalui penerapan ilmu ini pada hortikultura,
diperoleh sifat atau karakter tanaman yg lebih baik.
Apakah itu berupa hasil yg tinggi maupun kualitas
hasil yg menakjubkan konsumen.
Bagi tanaman hortikultura (komoditi) bernilai
sangat tinggi, penciptaan jenis hibrida akan lebih
menguntungkan.

Pemuliaan Tanaman dan Genetika
Melalui penerapan ilmu ini pada hortikultura,
diperoleh sifat atau karakter tanaman yg lebih baik.
Apakah itu berupa hasil yg tinggi maupun kualitas
hasil yg menakjubkan konsumen.
Bagi tanaman hortikultura (komoditi) bernilai
sangat tinggi, penciptaan jenis hibrida akan lebih
menguntungkan.



HUBUNGAN HORTIKULTURA DGN
ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
Fisiologi Tanaman

Merupakan ilmu yg mempelajari proses-proses yg
terjadi pd tanaman dan pengaruh lingkungan
terhadap proses tersebut.
Ilmu ini sangat berhubungan dgn ilmu dasar
berupa kimia, karena proses yg terjadi dlm tubuh
tanaman merupakan proses kimia alami.
Dengan mempelajari keseluruhan proses-proses
fisiologis dlm tanaman maka akan mudah
memanipulasi keadaan lingkungan ke arah yg
menguntungkan bagi proses-proses tsb.
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Merupakan ilmu yg mempelajari proses-proses yg
terjadi pd tanaman dan pengaruh lingkungan
terhadap proses tersebut.
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tanaman merupakan proses kimia alami.
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HUBUNGAN HORTIKULTURA DGN
ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI

Ilmu Tanah
Dgn mempelajari apa yg terjadi di dlm tanah,
maka upaya penambahan nutrisi ke dalamnya
akan lebih baik dan menguntungkan.
Contoh, bila sebidang tanah yg akan ditanami
suatu tanaman hortikultura berkadar nitrogen dan
bahan organik rendah; penambahan pupuk
anorganik oleh petani tidak akan membawa hasil
yg baik. Bahkan pada suatu saat hasilnya justru
akan menurun walaupun pupuk anorganik seperti
Amonium Sulfat tetap diberikan.

Ilmu Tanah
Dgn mempelajari apa yg terjadi di dlm tanah,
maka upaya penambahan nutrisi ke dalamnya
akan lebih baik dan menguntungkan.
Contoh, bila sebidang tanah yg akan ditanami
suatu tanaman hortikultura berkadar nitrogen dan
bahan organik rendah; penambahan pupuk
anorganik oleh petani tidak akan membawa hasil
yg baik. Bahkan pada suatu saat hasilnya justru
akan menurun walaupun pupuk anorganik seperti
Amonium Sulfat tetap diberikan.



HUBUNGAN HORTIKULTURA DGN
ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI

Sosial Ekonomi
Keuntungan merupakan target akhir dari suatu
usaha termasuk pula dlm usaha produksi tanaman
hortikultura.
Hortikultura selalu tetap merupakan komoditi yg
memiliki pengaruh dinamik dlm penggunaannya yg
tepat dan memberikan pengertian pd seni
hortikultura, dan jenis-jenis kegiatan hidup
manusia.

Sosial Ekonomi
Keuntungan merupakan target akhir dari suatu
usaha termasuk pula dlm usaha produksi tanaman
hortikultura.
Hortikultura selalu tetap merupakan komoditi yg
memiliki pengaruh dinamik dlm penggunaannya yg
tepat dan memberikan pengertian pd seni
hortikultura, dan jenis-jenis kegiatan hidup
manusia.



HUBUNGAN HORTIKULTURA DGN
ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI

Perlindungan Tanaman
Bidang ini terdiri atas empat disiplin keilmuan, yaitu
ilmu hama (entomologi), ilmu penyakit tanaman
(plant pathology), ilmu gulma (weed science), dan
hama golongan vertebrata seperti tikus, kelelawar
dsb.
Kegagalan dlm mengendalikan hama penyakit dan
gulma akan berakibat penurunan hasil baik secara
kualitatif maupun kuantitatif.

Perlindungan Tanaman
Bidang ini terdiri atas empat disiplin keilmuan, yaitu
ilmu hama (entomologi), ilmu penyakit tanaman
(plant pathology), ilmu gulma (weed science), dan
hama golongan vertebrata seperti tikus, kelelawar
dsb.
Kegagalan dlm mengendalikan hama penyakit dan
gulma akan berakibat penurunan hasil baik secara
kualitatif maupun kuantitatif.



PERKEMBANGAN DAN
ASPEK KAJIAN HORTIKULTURA

Tidak ada aturan yg jelas atau pasti untuk
membedakan suatu tanaman apakah termasuk
dalam agronomi ataupun hortikultura.
Tujuan, tipe budidaya dan kebutuhan umum dari
suatu bangsa merupakan faktor yg menentukan
pembedaan tersebut.
Contoh, ubi jalar, jika dimanfaatkan daunnya
sebagai sayur tergolong hortikultura. Akan tetapi
bila dibudidayakan secara luas dan hasilnya (umbi)
diproses, maka tanaman ini tergolong tanaman
agronomi.

Tidak ada aturan yg jelas atau pasti untuk
membedakan suatu tanaman apakah termasuk
dalam agronomi ataupun hortikultura.
Tujuan, tipe budidaya dan kebutuhan umum dari
suatu bangsa merupakan faktor yg menentukan
pembedaan tersebut.
Contoh, ubi jalar, jika dimanfaatkan daunnya
sebagai sayur tergolong hortikultura. Akan tetapi
bila dibudidayakan secara luas dan hasilnya (umbi)
diproses, maka tanaman ini tergolong tanaman
agronomi.



Rerumputan, akan dipandang sebagai tanaman
hortikultura bilamana ditanam untuk keperluan
memperindah halaman. Akan tetapi, menjadi
tanaman agronomi bilamana diperuntukan sebagai
bahan makanan ternak (pasteur).

Jagung akan diklasifikasikan sebagai tanaman
agronomi bila diperuntukan sebagai bahan
makanan ternak atau bahan makanan manusia;
akan tetapi dapat sebagai tanaman hortikultura
bila diperuntukan sebagai sayuran (jagung muda).

Rerumputan, akan dipandang sebagai tanaman
hortikultura bilamana ditanam untuk keperluan
memperindah halaman. Akan tetapi, menjadi
tanaman agronomi bilamana diperuntukan sebagai
bahan makanan ternak (pasteur).

Jagung akan diklasifikasikan sebagai tanaman
agronomi bila diperuntukan sebagai bahan
makanan ternak atau bahan makanan manusia;
akan tetapi dapat sebagai tanaman hortikultura
bila diperuntukan sebagai sayuran (jagung muda).



Untuk membedakan dgn tanaman lain,
tanaman hortikultura memiliki bbrp ciri :

1.Dimanfaatkan/dipanen dlm keadaan segar.
Oki, komoditi panenan tsb bersifat mudah
rusak (perishable),

2. Komponen utama penentu kualitas adalah air
bukan oleh kandungan bahan kering,

3. Bersifat berlimpah (voluminous dan bulky),
4.Harga pasar ditentukan oleh (kualitas dan

kesegaran),

1.Dimanfaatkan/dipanen dlm keadaan segar.
Oki, komoditi panenan tsb bersifat mudah
rusak (perishable),

2. Komponen utama penentu kualitas adalah air
bukan oleh kandungan bahan kering,

3. Bersifat berlimpah (voluminous dan bulky),
4.Harga pasar ditentukan oleh (kualitas dan

kesegaran),



Untuk membedakan dgn tanaman lain,
tanaman hortikultura memiliki bbrp ciri :

5. Bukan kebutuhan pokok yg diperlukan dalam
jumlah besar,

6. Selain untuk kebutuhan jasmani, produk
hortikultura juga diperuntukan pemenuhan
kebutuhan rohani,

7. Sebagai sumber vitamin dan mineral bukan
diutamakan sebagai sumber kalori dan protein
(atau pangan).

5. Bukan kebutuhan pokok yg diperlukan dalam
jumlah besar,

6. Selain untuk kebutuhan jasmani, produk
hortikultura juga diperuntukan pemenuhan
kebutuhan rohani,

7. Sebagai sumber vitamin dan mineral bukan
diutamakan sebagai sumber kalori dan protein
(atau pangan).



Pada awalnya, sistim produksi hortikultura
umumnya melibatkan aspek menejemen yg
intensif pd sebidang lahan yg relatif kecil.
Namun dgn meningkatnya kebutuhan komoditi
ini, maka pengembangan usahanya kini telah
dan harus dilaksanakan.

Bila merujuk pada kata Agronomi, maka
Hortonomi diartikan sbgi suatu kumpulan ilmu
pengetahuan yg digunakan bagi upaya
bercocok tanam tanaman hortikultura utk
memenuhi tujuan hidup manusia (bahan
makanan dan kesenangan/rohani).

Pada awalnya, sistim produksi hortikultura
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intensif pd sebidang lahan yg relatif kecil.
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pengetahuan yg digunakan bagi upaya
bercocok tanam tanaman hortikultura utk
memenuhi tujuan hidup manusia (bahan
makanan dan kesenangan/rohani).



Ciri utama produk hortikultura adalah
dipasarkan atau dikonsumsi dalam keadaan
segar. Oki, untuk mempertahankan
kesegarannya diperlukan teknologi yg dikenal
sbg teknologi paska panen.
Semakin segar keadaan komoditi, harga jual
(nilai ekonomi) semakin tinggi.
Kesegaran juga menggambarkan ketersediaan
unsur gizi yg masih utuh pd suatu produk
bersangkutan.

Ciri utama produk hortikultura adalah
dipasarkan atau dikonsumsi dalam keadaan
segar. Oki, untuk mempertahankan
kesegarannya diperlukan teknologi yg dikenal
sbg teknologi paska panen.
Semakin segar keadaan komoditi, harga jual
(nilai ekonomi) semakin tinggi.
Kesegaran juga menggambarkan ketersediaan
unsur gizi yg masih utuh pd suatu produk
bersangkutan.



Penanganan Pascapanen & Pemasaran



Atas dasar prihal kesegaran dan
mempertahankan nilai gizi tsb maka kajian
hortikultura sampai pd aspek penanganan
pasca panen dan prihal gizi produk
hortikultura.
Aspek tsb meliputi penentuan teknik panenan,
saat panen, dan penanganan produk panenan
agar tetap segar dan mengurangi kehilangan
hasil.

Atas dasar prihal kesegaran dan
mempertahankan nilai gizi tsb maka kajian
hortikultura sampai pd aspek penanganan
pasca panen dan prihal gizi produk
hortikultura.
Aspek tsb meliputi penentuan teknik panenan,
saat panen, dan penanganan produk panenan
agar tetap segar dan mengurangi kehilangan
hasil.





SISTIM PRODUKSI

Pada kawasan tropik, sistim produksi
hortikultura dpt dipilah ke dlm empat kategori
dasar, yaitu :

Hortikultura subsistim,
Pekarangan dan kebun,
Hortikultura komersial,
Nurseri, dan
Jasa penanaman (instalasi) dalam lansekap

Pada kawasan tropik, sistim produksi
hortikultura dpt dipilah ke dlm empat kategori
dasar, yaitu :
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SISTIM PRODUKSI

Hortikultura subsistim merupakan sistim
produksi komoditi hortikultura yg bertujuan
hanya utk menghasilkan bahan pokok makanan
atau pangan.
Sebagai contoh, sayuran (sayuran daun
maupun sayuran buah. Bila produksi cukup
tinggi akan di bawa ke pasar untuk memenuhi
keperluan hidup lainnya.

Hortikultura subsistim merupakan sistim
produksi komoditi hortikultura yg bertujuan
hanya utk menghasilkan bahan pokok makanan
atau pangan.
Sebagai contoh, sayuran (sayuran daun
maupun sayuran buah. Bila produksi cukup
tinggi akan di bawa ke pasar untuk memenuhi
keperluan hidup lainnya.



SISTIM PRODUKSI

Sistim Pekarangan dan Kebun, yaitu berupa
budidaya komoditi di pekarangan atau kebun.
Umumnya jenis tanamannya berupa tanaman
buah, tanaman hias, dan sedikit jenis-jenis
sayuran.
Sayuran biasanya ditanam di sela-sela tanaman
buah.
Hasil usaha ini untuk keperluan pasar lokal
terdekat.
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SISTIM PRODUKSI
Hortikultura komersial, merupakan sistim produksi
yg sudah berorientasi pasar dan keuntungan (profit
oriented).
Jenis tanaman yg diusahakan merupakan jenis
komoditi yg diperlukan sehari-hari.
Untuk keperluan produksi ini, para pengembang
berani menginvestasikan modalnya sebanyak
mungkin.
Sistim produksi inilah yg membutuhkan
penanganan menejemen agribisnis.
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SISTIM PRODUKSI

Nurseri, merupakan sistim produksi komoditi
hortikultura jenis-jenis tanaman hias dan juga
buah.
Tidak sekedar menyediakan bibit tanaman, ttp juga
sbg kontraktor atau perawat taman-taman.
Selain menjual, sistim prduksi hortikultura ini juga
menyewakan beberapa tanaman hias untuk
keperluan dekorasi ruang.
Dalam perkembangannya terdpt berbagai jenis
nurseri, seperti nurseri pembibitan maupun nurseri
pengecer/penjual.
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SISTIM PRODUKSI

Jasa penanaman (instalasi) dalam lansekap
Penerapan teknik bertanam utk tujuan
pengaturan keindahan memerlukan ilmu
pengetahuan dlm hal kesesuaian lahan taman
dgn berbagai jenis tanaman hias. Penanaman
tanaman hias untuk keperluan lansekap tidak
dapat dianggap enteng.
Maka diperlukan orang yg ahli dlm bidang tsb,
muncullah jasa penanaman atau jasa pembuatan
taman.
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taman.





PROSPEK HORTIKULTURA

Pengembangan hortikultura memiliki peluang besar
sbg salah satu sumber pertumbuhan sektor
pertanian, mengingat sumberdaya alam termasuk
keragaman plasma nutfah dan hasil pembangunan
yang telah dicapai selama ini.
Pengembangan hortikultura pada masa mendatang
diarahkan utk pemenuhan kebutuhan dlm negeri
maupun berperan serta dalam kancah
internasional.
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PROSPEK HORTIKULTURA

Dari segi pengelolaan, pengembangan hortikultura
untuk konsumsi segar tidak terlalu membutuhkan
kondisi padat modal sehingga dapat dikelola oleh
petani kecil.
Hortikultura juga dikelola oleh sejumlah besar
petani, sehingga adanya perbaikan pemasaran dari
produk ini akan membawa dampak besar terhadap
perbaikan kesejahteraan petani.
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PROSPEK HORTIKULTURA

Pada sektor pemasaran, komoditas hortikultura
memiliki prospek yang sangat baik.
Konsumsi produk hortikultura yang saat ini selalu
meningkat seiring dgn meningkatnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya nilai gizi dalam
makanan.
Karater komoditas yg mudah rusak membawa
peluang produk hortikultura selalu diminati karena
harus selalu ada dalam kondisi segar.
Ini menunjukkan bahwa peluang pasar komoditi
hortikultura cukup besar.
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Tujuan bertanam tanaman buah adalah
mengupayakan buah tsb sampai pada
konsumen dalam kondisi tetap segar dan
berkualitas



PROSPEK HORTIKULTURA

Dengan meningkatnya perekonomian masyarakat,
faktor estetika menjadi hal pokok yang sangat
penting sehingga konsumsi tanaman hias dan
bunga akan meningkat pula.
Kondisi ini berlaku umum, artinya peluang pasar
domestik, regional maupun internasional sangat
baik dan menjanjikan.
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PROSPEK HORTIKULTURA

Peluang pangsa pasar luar negeri masih luas,
mengingat peran serta komoditas hortikultura
Indonesia hingga kini belum cukup berkemabng,
sehingga tren perkembangan akan selalu ada.
Terlebih-lebih dengan adanya peningkatan
permintaan exotic tropical fruit di pasar
internasional, maka Indonesea sangat berpeluang
untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Peluang pangsa pasar luar negeri masih luas,
mengingat peran serta komoditas hortikultura
Indonesia hingga kini belum cukup berkemabng,
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PROSPEK HORTIKULTURA

Peluang menjadi seorang pekerja di bidang
hortikultura ….. Besar dan menjanjikan
Menejer
Pememilik usaha, produsen
Tenaga ahli (konsultan)
Pekebun
Perawat tanaman
Sales
Dan lain-lain
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Banyak tahapan dalam penanganan produk

Grower → Shipper → Wholesaler → Retailer → Consumer






