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Budidaya Tanaman  
  Victoria Henuhili, MSi, Jurdik Biologi FMIPA UNY 

 

Sub Topik  : Perbanyakan Tanaman 
 
Perbanyakan Tanaman 

1. seksual (generatif) 

2. aseksual (vegetatif) 

 

A. Perbanyakan Generatif 

Benih Unggul 

1. Produksi tinggi 

2. berasal dari tanaman yang sehat dan masak di pohon 

3. seringkali merupakan hasil persilangan antara 2 tanaman yang masing2 

mempunyai sifat baik yang diinginkan 

4. tahan serangan hama dan penyakit 

5. kualitas baik (tidak tercampur biji tanaman lain, bebas hama/penyakit, daya tumbuh 

lebih dari 80%) 

 
Penyimpanan Benih 

1. benih yang akan disimpan harus kering dengan kadar air tertentu 

2. untuk menghindari serangan h / p selama penyimpanan, benih harus diberi 

perlakuan pestisida 

3. disimpan dalam tempat yang kering 

 

Penanaman Benih 

1. langsung di lapangan (jagung, kacang panjang, kacang tanah, dsb) 

2. disemaikan terlebih dahulu sebelum di tanam di lapangan (sawi, tomat, slada, dsb) 

benih yang sangat kecil seperti bayam dapat ditanam langsung di lapangan dengan 

cara mencampur benih dengan abu atau pasir halus dengan perbandingan 

benih : abu (atau pasir) 1 : 2 
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Perlakuan Benih Kulit Keras 

1. digosok dengan amplas pd bagian dekat embrio 

2. direndam dalam air hangat 

3. merendam dalam asam keras 

 

Keperluan Benih  per Satuan Luas                             

 

Jmlh benih  = 
 

luas tanah     
x  jmlh benih per lubang 

Jarak tanam 

 
pjng x lebr tanah 

x  jmlh benih per lubang 
     jarak tanam 

 

Berat Benih dibutuhkan   = 

 
jumlah benih dibutuhkan 

 

 

jmlh benih per gram  
   

   
CONTOH :   

jmlh benih  = 
 

20000 x  5000     
x  2  =   40.000 butir benih 

100 x 50 cm 

     jarak tanam  

Berat Benih dibutuhkan = 

 
40.000 

 

x  2  =   800 gram benih 
     50 

   
kalau daya tumbuh benih 90%   persediaan benih ditambah 10% 

   

total benih dibutuhkan =  800 gram  +  (20% x 800 gram) = 960 gram 
 
 
 
 

Keuntungan perbanyakan generatif 

1. mudah dikerjakan 

2. benih mudah disimpan 

3. akar tunggang 

4. kemungkinan infeksi virus kecil 

5. kemungkinan mendapatkan hasil silangan yang sifatnya lebih baik 

 
Kelemahan 

1. seringkali diperoleh keturunan yang sifatnya lebih jelek dari induknya 

2. pada tanaman buah, memerlukan waktu yang lama untuk dapat dinikmati buahnya 
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B. Perbanyakan Vegetatif 

Alasan perbanyakan vegetatif 

1. tidak menghasilkan biji  / sukar diperbanyak dengan biji 

2. selalu terjadi persilangan 

3. pada tanaman buah  tumbuhan lebih pendek dan cepat berbuah 

4. dengan penyambungan  bibit tanaman unggul 

 

Cara perbanyakan vegetatif 

1. biji apomitik 

2. bagian khusus tanaman 

3. stimulasi akar dan tunas adventif (stek / turus,  layering / cangkok) 

4. penyambungan  (grafting, okulasi, penyusuan) 

 

Syarat batang bawah pd penyambungan  

1. sistem perakaran kuat dan tahan terhadap keadaan tanah yang kurang 

menguntungkan 

2. daya adaptasi luas 

3. kecepatan tumbuh yang sama dengan batang atas 

4. batang kuat 

5. tidak mengurangi kualitas dan produksi batang atas 

 

Sifat tanaman sebagai batang atas 

1. kualitas produksi baik ( rasa, warna) 

2. diambil dari batang yang lurus, kuat, tumbuh normal dan bebas hama dan penyakit 
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Sub Topik : Pupuk  dan  Pemupukan 

 

Pupuk  

Adalah bahan yang mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Yang 

apabila diberikan pada tanaman baik melalui akar (tanah) maupun daun dapat 

memperbaiki pertumbuhan dan meningkatkan hasil (produksi).  Disamping itu 

pemberiannya lewat tanah dapat mempengaruhi sifat-sifat fisik, kimia maupun biologis dari 

tanah. 

     

Pemupukan  

adalah proses pemberian pupuk, yang diberikan pada tanah atau langsung pada 

tanamannya (lewat daun) 

 

Dalam istilah sehari-hari dikenal : 

1. Pupuk organik (pupuk alam) 

berasal dari tumbuhan atau hewan, yang telah mengalami perombakan terlebih dahulu 

secara alamiah. Contohnya : pupuk kandang, kompos, humus dsb. 

Fungsi utama  

memperbaiki struktur (menggemburkan) tanah.      

Unsur hara yang terkandung dalam pupuk organik ini sangat sedikit sehingga tanpa 

pemberian pupuk buatan (pupuk anorganik), tanaman tidak dapat memberikan hasil yang 

optimum. 

2. Pupuk anorganik (pupuk buatan) 

Pupuk yang mengandung unsur hara esensiel makro yang siap dipakai tanaman.   

Contohnya : Urea, TSP, ZK dsb.   

Penggunaan pupuk anorganik dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan 

mengerasnya tanah 

 

Pupuk Organik 

1. Pupuk Hijau.   

tanaman atau bagian tanaman yang dibenamkan ke dalam tanah dengan maksud 

untuk menambah bahan-bahan organik dan unsur hara, terutama Nitrogen. Yang 

termasuk pupuk hijau adalah tanaman dari familia Leguminosae. 

 



victoria@uny.ac.id 5 

Ada 3 golongan tanaman pupuk hijau yang biasa dipakai, yaitu berbentuk… 

a. pohon  : Lamtoro  (Leucaena glauca) 

b. perdu  : Krotalaria (C. anagiroides, C. juncea) 

c. semak : Calopogonium muconoides,  

             Centrosema pubescens 

tanaman pupuk hijau berbentuk semak ini biasanya dipakai sebagai penutup 

tanah. 

Tanaman yang dipakai sebagai pupuk hijau harus dipilih dari tanaman yang mempunyai 

sifat sbb. : 

a. dapat ditanam dengan mudah 

b. tidak terlalu banyak membutuhkan air 

c. tidak mudah terserang hama / penyakit 

d. tidak banyak mengandung kayu (kecuali yang berfungsi sebagai tanaman 

pelindung, misalnya, lamtoro) 

e. daunnya cepat rimbum setelah pemangkasan, mudah busuk (terurai) dan banyak 

mengandung zat lemas 

 

2.  Pupuk Kandang 

Berasal dari kotoran hewan, baik pada maupun cair. Kualitas pupuk kandang dipengaruhi 

oleh beberapa faktor : 

a. Jenis hewannya 

Kualitas pupuk ditentukan oleh jenis hewan. Kandungan unsur hara pada kotoran 

hewan berbeda pada masing-masing hewan.   

Juga antara ternak sapi potong & ternak sapi perah. 

b. Makanan ternak 

Makin baik susunan makanannya, makin baik mutu dari jenis pupuk kandang 

c. Cara dan lamanya menyimpan pupuk 

Pupuk yang disimpan terlalu lama dan disimpan di kandang yang beratap akan lebih 

baik dari pada pupuk yang dibiarkan di tempat terbuka 

  

3. Pupuk Kompos 

Berasal dari daun-daun atau sampah-sampah dapur / pasar ( yang telah dipisahkan dari 

plastik, kaleng, gelas dll.).   
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Kompos ini pembusukannya dapat dipercepat dengan diberi sedikit pupuk kandang, dan 

banyak disiram. 

 

Kadar unsur hara di dalam macam-macam pupuk organik % 

 

Macam Pupuk 
Organik 

N P2O5 K2O 

Kotoran kuda 0,70 0,25 0,55 

Kotoran sapi 0,60 1,15 0,45 

Kotoran domba 0,95 0,35 1,00 

Kotoran babi 0,50 0,35 1,00 

Kotoran ayam 1,00 0,80 0,40 

Kompos sampah 0,50 0,30 1,20 

Pupuk hijau 1,20 0,25 0,80 

Sumber : Intan Kirana Wianta, 1983 

 

Pupuk Anorganik  (Pupuk Buatan) 

Pupuk buatan yaitu pupuk yang dibuat di pabrik dengan susunan hara yang telah 

ditentukan jumlahnya. Bedntuknya bermacam-macam, ada yang berbentuk kristal, tepung 

dan cair. 

Pupuk buatan dibedakan menjadi 2, yaitu 

a. Pupuk Tunggal 

      Yaitu pupuk yang mengandung 1 macam unsur hara saja yang dominan.  Contoh : 

Urea,  

       yang mengandung nitrogen 46%,  ZA dan  TSP yang mengandung phosphor 46% 

b. Pupuk Majemuk 

      Yaitu pupuk yang mengandung lebih dari 1 macam unsur hara. 

      Pupuk yg mengandung NP adalah : 

a. Amofos : mengandung N 11%  &  P2O5 48% 

b. Diammoniumfosfat : mengandung N 20% & P2O5 52% 

c. Complesal  :  mengandung N 20%  &  P2O5 20% 
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   Pupuk yang mengandung NK 

a. Kalium Nitrat  :  mengandung N 13%  &  K2O 44%       

b. Nitrapo  :  mengandung N 15%  & K2O 15% 

 
Pupuk yang mengandung PK 

       a. Kalium metafosfat : mengandung P2O5 60%  dan  K2O 40% 

       b.  Monokalium fosfat  :   mengandung  P2O5 32%  dan  K2O 34% 

        

Pupuk majemuk yang mengandung NPK  (disebut majemuk lengkap) 

a. Rusticayellow  : mengandung  N 15%,   P2O5 15%  dan K2O 15% 

b. Amofoska  : mengandung  N 12%,  P2O5 24%  dan K2O 15% 

 

Kebutuhan Unsur Hara Oleh Tanaman 

Tanaman membutuhkan unsur-unsur hara untuk pertumbuhannya.  Unsur-unsur tersebut 

terdapat di udara maupun di dalam tanah dan dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu : 

1. Unsur Hara Makro 

      Dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyah. Unsur-unsur tersebut adalah : 

      C,  H,  O,  N,  P,  K,  S,  Ca,  Mg 

2. Unsur Hara Mikro 

      Dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sangat sedikit, antara lain Fe,   Mn,   Cu,   Bo,     

      Zn,   Cl,   Mo. 

 

Unsur makro dan mikro tersebut di atas sering disebut juga unsur essensiel , karena 

kekurangan salah satu saja dari unsur tersebut akan mengganggu pertumbuhan, baik 

pertum-buhan vegetatif maupun pertumbuhan generatif.  Disamping itu gejala defisiensi 

dari unsur tersebut hanya dapat di atasi kalau diberu / dipupuk dengan menggunakan 

unsur tersebut. 

 

Sifat-sifat Beberapa Macam Pupuk Buatan 

1.  Pupuk ZA (Zwavelzuur Ammoniak)    

     Rumus kimia  :  (NH4)2SO4 

     Kadar Nitrogen : 20% 

     Sifat-sifat  :   
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     (a)  berbentuk kristal, berwarna putih seperti gula pasir 

     (b)  larut dalam air 

     (c)  tidak higroskopis 

     (d)  dapat mengasamkan tanah, sehingga baik untuk tanah yang   

           pH-nya tinggi 

 

2.  Urea   

     Rumus kimia  :  CO(NH2)2 

     Kadar Nitrogen : 45 – 46% 

     Sifat-sifat  :   

     (a)  berwarna putih dan berbentuk kristal yang lebih besar dari ZA 

     (b)  sangat higroskopis (mudah mengikat uap air dari udara) 

     (c)  di dalam tanah nitrogen yang berbentuk amida ini tidak dapat  

 diserap akar tanaman.  Oleh mikroba tanah bentuk tersebut diubah menjadi 

bentuk yang tersedia (NH4) 

 

          CO(NH2)2    +    2 H2O                                     (NH4)2CO3 

 

     (d)  bersifat netral 

     (e)  dapat dipakai sebagai pupuk daun (foliar aplication, pemupukan lewat daun) 

     (f) kandungan Nitrogen-nya lebih besar dari ZA, sehingga lebih ekonomis 

 

 

3. Superphosphate 

a. Enkel Superphosphate (ESP) 

          Kadar  berkisar P2O5 antara  16 – 20%.  Di Indonesia sangat jarang dipergunakan 

karena harus didatangkan dari luar negeri, sedang kadar P2O5 nya sangat rendah, 

sehi-ngga merugikan kalau dipergunakan 

            Sifat-sifat : 

            (1)   berbentuk tepung berwarna putih keabu-abuan 

            (2)   larut dalam air 

            (3)   kand.airnya tinggi, shg dapat merusak tempat penyimpanan 

            (4)   kerjanya lambat 
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      b.   Double Superphosphat (DSP) 

            Kadar  P2O5 berkisar antara 36 – 38% 

            Sifat-sifat : 

            (1)  berupa bubuk kasar yang berwarna putih kotor 

            (2)  termasuk pupuk yg larut dlm air & sedikit memasamkan tanah 

            (3)  kerjanya lambat 

 

      c.   Triple Superphosphat (TSP) 

            Kadar P2O5 berkisar antara 40 – 46% 

            Sifat-sifat : 

            (1)  berupa butir kecil berwarna abu-abu 

            (2)  kadar  P2O5 lebih tinggi dr ES maupun DS shg lebih ekonomis 

            (3)  sifat lainnya seperti DS 

 

4.  ZK (Zwavelzuur Kali)   

     Rumus kimia  :   K2SO4 

     Kadar K2O  : 48 – 52% 

     Sifat-sifat : 

     (a)  berupa tepung putih yang larut dalam air 

     (b)  agak memasamkan tanah 

     (c)  tidak higroskopis 

 

5.  Rustica Yellow 

     Kadar : N  15%,    P2O5 15%,    K2O 15% 

     Sifat-sifat  : 

     (a)  berupa butiran berwarna kuning, berwarna kecoklatan kalau basah 

     (b)  bersifat higroskopis 

     (c)  sedikit memasamkan tanah 
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Cara Pemberian Pupuk 

1.  Penyebaran (Broadcasting) 

2.  Dibenamkan (Localized Placement)  

3.  Pemberian pupuk dengan cara dibenamkan bersama-sama dengan benih / biji  (Drill 

placement) 

4.  Pemupukan lewat daun (Foliar aplication) 

 

Keuntungan pemupukan yang diberikan lewat daun  

a.  Dalam pupuk tersebut biasanya selain unsur makro sperti NPK, juga terdapat unsur 

mikro 

b.  Pemupukan lewat daun bisa dicampur dng insektisida atau fungisida. Dengan demikian 

sambil memupuk dpt juga diadakan pemberantasan hama dan penyakit 

c.  Pada tanaman-tanaman yang karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan pemupukan 

lewat tanah (misal : karena jarak tanam yang sempit atau ada gangguan pada sistem 

perakaran), maka pemupukan lewat daun ini merupakan jalan keluarnya 

 

 

 


