


I.  PENDAHULUAN  

1.  Perkembangan dan Pengertian Produksi Tanaman 

■   Keperluan akan pangan senantiasa menjadi masalah yg. tdk. putus-putusnya shg.  

      memaksa manusia memikirkan suatu cara terbaik untuk dapat memanfaatk lingk.  

■   Pemikiran spt itu dimulai ketika fajar pert. terbit yang diharapk. mampu menerangi  

      beban kehidupan pangan yg. begitu sarat.  

 

■  Tampaknya mns. dlm memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan budaya perta- 

     nian yg berkembang dari manusia purba pengembara sampai manusia modern  : 

     ●  Awalnya mns. tdk. melakukan tindakan apapun dari alam kecuali hanya  

          mengambil dari bag. tbhn, hewan / ikan. 

     ●  Dengan makin bertambah banyak mns. bahan pangan makin cepat habis shg  

          untuk memenuhi kebutuhannya mereka berpindah-pindah.  

     ●  Lebih lanjut mulai berfikir efisiensi yang semula berkelana kmd. menetap sbgai  

          seorang peladang menghuni satu areal. 

     ●  Tingkatan berikutnya mulai berkembang budaya pertanian yang sudah  

          sempurna ditandai : adanya lapang  prod., pengelolaan terencana, memiliki    

           minat untuk mencapai produsi maksimum.   



    Lanjutan  Perkemb.dan Pengertian Produksi Tanaman ………… 

■   Berdasarkan Budaya Pert. tsb. tampaknya orientasi pengusahaan pertanian 

atau budidya tanaman  mulai dari asal hidup sampai produksi maksimum dan 

mempertahkan produksi yg. berkelanjutan. 

■   Budidaya tanaman secara rinci adl. pengelolaan sumberdaya nabati 

dng. melakukan rekayasa thdp. lingkungan tumbuh, potensi genetik dan 

fisiologisnya dlm kegiatan tanaman dan penanganan hasil. 

■  Tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, bahan baku 

industri, obat-obatan dan rempah, serta kenyamanan hidup.  

■  Tingkat budaya pertanian tsb berjenjang dr. yg. sederhana sampai yg. maju 

spt: 

    ●   Dr. tingkat tradisional sampai yg. menyerap teknologi maju. 

    ●   Tingkat pengelolaan lapang produksi yang buruk sampai pengelolan  

         iklim, air, tnh, &  udara yg. baik hingga mampu mengestimasi prodk. maksi-   

         mumnya yg. bertepatan dg  jadwal pemasaran yg. menguntungkan. 

    ●  Intensifikasi pengelolaan yg. diikuti meningkatnya sarana agronomi, baik  

         bahan ataupun jasa. 



Lanjutan  Pengertian Produksi Tanaman 

■  Dalam perkembangan pengetahuan budidaya tanaman dikenal konsepsi : 
     ●  Produksi tanaman  dlm arti terbatas : produk yg. diberikan  oleh  

          tanaman (flora yg dikelola man.)  
     ●  Produksi tanaman dlm arti luas : pengelolaan tanaman yg. ber-  

         manfaat agar memberikan tingkat produksi yg. tinggi 

  
■   Ilmu yg. mempelajari produksi tanaman adalah adl. Agronomi. 

■   Agronomi adalah ilmu yang mempelajari cara pengelolaan tanaman 

pertanian dan lingkungannya untuk memperoleh produksi yang maksimum 

dan lestari ( Agros = lapang produksi; Nomos = pengelolaan).  
■   Istilah tanaman pertanian (crop plant) adlh. segala tanaman yg. 

digunakan manusia untuk tujuan apapun, yg. berfaedah secara ekonomi 

cocok dg. rencana kerja dan eksistensi manusia dan dikelola sampai tingkat 

tertentu.   

 

■   Sedangkan banyaknya produk yg. diberikan oleh  tan. pertanian diberi istilah : 
     ●   Hasil : jumlah produk yg. didapat tiap satuan luas lahan yg ditanami. 

     ●   Produksi : jumlah produk yg. didapat  di suatu wilayah selama  

           periode waktu  tertentu. 



2 Faktor yg Mempengaruhi Produksi Tanaman 

■  Faktor-faktor yg. mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya tan. juga akan  

     mempengaruhi produksi tanaman. 

■  Faktor-faktor tsb. dikelompokkan menjadi 4 bag. :   

     1.  Faktor bahan tanam/tumbuhan (keturunan, kemurnian & daya  

         tumbuh). 

    2.  Faktor esensiil (energi cahaya, air, unsur hara). 

    3.  Faktor  iklim ( hujan, suhu udara, kelembaban, angin, cahaya,    

         panjang hari). 

    4.  Faktor gangguan (hama, penyakit, dan gulma).  

■   Interaksi pengaruh semua faktor tsb. akan menentukan apakah bahan tan./     

     tumbh. akan tumbuh & berkemb. sampai dewasa dan memberikan produk banyak 

     atau akan gagal tanpa menghasilkan apapun.  

■   Fakt. bahn tanam/ tbhn. mempunyui korelasi positif thd. banyaknya produk,  

     bila makin baik sifat keturunannya, kemurniannya & daya tumbuhnya.  

■   Sebaliknya makin kurang baik sifat 2 tsb. makin sedikit produknya. 



■  Faktor gangguan sebaliknya memp. korelasi negatif thdap. banyaknya produk. 

■  Makin banyak gangguan makin sedikit produk yang diberikan, atau makin sedikit  

     gangguan makin banyak produknya. 

Lanjutan Faktor-faktor Produksi Tanaman  ………… 

■   Faktor esensiil dan iklim suatu waktu dpt berkorelasi positif ttp dpt juga negatif,  

      shg ada tingkat tertentu dimana faktor 2  yg termasuk di dlmnya berpengaruh  

     paling baik thdp jumlah produk yg diberikan. 

■  Tingkat ttt dr suatu faktor yg memberikan pengaruh paling baik terhadap jumlah  

     produk yg diberikan dsb Tingkat Optimum. 

■  Dengan mulainya pertanian faktor 2 tsb mulai diatur oleh manusia & makin maju 

pert.,  makin banyak jmlh fakt yg ditangani serta makin intensif penanganannya. 

■  Pengaturan faktor 2 itu dinamakan Teknologi. Makin  banyak faktor yg. dita- 

     ngani serta makin intensif penanganannya dinamakan Teknologi Tinggi. 

■  Meskipun pert. saat ini dpt dikatakan sdh menggunakan tek. tinggi, ttp. belum  

    semua faktor yg. mempengaruhi pertbhn. telah ditangani. 

■  Faktor yg. termasuk dlm iklim masih sedikit yg. ditangani mis. pd. percobaan  

     hujan buatan, mengatur kelembaban udara dengan waring  pd. tembakau. 



Produksi maks ---- diperoleh dr tnm yg tumbuh dgn 

baik 

 

Faktor pembatas pertumbuhan dan produksi : 

- SDA kurang mendukung atau kurang subur 

- SDM dgn tingkat pendidikan yg masih rendah 

- Banyak jenis hama dan penyakit trtm di daerah 

 tropis 

- Faktor alam yg tdk mendukung --- iklim yg tidak 

 menguntungkan (ms kemarau panjang + ms 

 hujan tdk menentu) 



Faktor Iklim  

(hujan, suhu udara, kelembaban, angin 

cahaya & panjang hari)  

Faktor Gangguan  

(hama, penyakit, gulma)  

Faktor Bahan 

Tanaman/Tbhn. 

(sifat keturunan, kemurnian, 

daya tumbuh)  

Faktor esensiil 

(cahaya, air, unsur hara)  

Produk Tan./ Tbhn.  

Gambar. 1. Skema Hubungan Semua Faktor yang Mempengaruhi  

                    Produk Tanaman / Tumbuhan 

Tindakan Manusia (Teknologi) 

+ 

- 
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3  Sasaran  Usaha  Pertanian  

■   Usaha pertanian diarahkan untuk pertumbuhan yg. baik dan hasil tinggi serta 

pendapatan maksimum untuk tiap satuan luas lahan yg. diusahakan.  

■   Dgn. dmk. sasaran pertanian  ada 2 yaitu :  

     1.  Sasaran pra panen : berupa hasil panen yg. setinggi-tingginya,  

           merupakan sasaran tahap pertama (sasaran fisis). 

      2.  Sasaran pasca panen : berupa pendapatan atau keuntungan yg.  

            sebanyak-banyaknya , merupakan sasaran akhir (sasaran ekonomis).  

 

■   Hasil panen tertinggi belum tentu memberikan pendapatan yg. maksimum, krn itu 

tindakan dlm usaha memberikan hasil panen tertinggi belum tentu merupakan 

tindakan yg. dpt memberikan pendapatan maksimum.   

■   Sebaliknya tindakan dlm usaha memberikan pendapatan maks. belum tentu mrpk. 

tindakan yg. dpt. memberikan hasil tertinggi. 

■   Ada tindakan optimum fisis yg. pengaturannya dlm. periode pra panen, 

dan ada tindakan optimum ekonomis yg. pengaturannya dlm. periode pra 

panen maupun periode pasca panen.    



Lanjutan Sasaran Usaha Pertanian  …………….. 

■   Adanya kegiatan intesifikasi atau penambahan masukan tiap satuan luas lahan 

pertanian baik berupa pupuk, benih , pestisida ataupun yg lain bertujuan untuk 

menaikkan hasil panen maupun pendapatan. 

■   Adanya tindakan makin intensif, sasaran fisis maupun ekonomis mula-mula 

keduanya makin bertambah sampai mencapai puncaknya kmd. menurun apbl 

intensifikasi tetap ditingkalkan   

■   Intensifikasi tingkat optimum ekonomis umumnya tercapai lebih dulu dari pd. 

tingkat optimum fisis.  

Hasil/ 
Pendapatan  

M a s u k a n  

Opt. Ekon.  

Opt. Fisis.  

=   Hasil 

=   Pendapatan 

Gambar 2. Hubungan Tingkat Intensifikasi dng Hasil Pertanian dan Pendapatan   



Lanjutan Sasaran Usaha Pertanian …………… 

■   Banyaknya hasil pemasaran suatu produk pert. dipengaruhi oleh banyak 

faktor antara lain :  

      ●    Banyaknya produks semacam yg. tersedia di pasar.   

      ●    Jumlah permintaan produk tersebut. 

      ●    Besarnya kemungkinan untuk dpt diubah menjadi bentuk produk lain,  

            dan dpt . digantikannya kebuthan produk tsb. dengan produk lain.  

 

■   Untuk memperbesar pendapatan dlm pemasaran produk pertanian, produk 

tsbt. ada kalanya tdk. langsung dipasarkan, ttp lebih dulu diolah atau 

diubah menjadi bentuk lain atau disimpan untuk menanti harga jual produk 

naik.   

■   Oleh karenanya keberhasilan dlm usaha memperbesar pendapatan dari 

hasil pert. akan ditentukan oleh faktor 2 yg. mempengaruhi pengolahan, 

penyimpanan dan pemasaran produk pertanian.  

■   Masalah dlm. menangani faktor 2 ini merupakan masalah pasca panen.  
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4  Fotosintesa Sebagai Dasar Proses Produksi Tanaman 
  

Pert --- Pola tekn perlu energi, mengalirkan 

energi, memproses energi, mengubah 

energi dan menghasilkan energi 

 

Tnm berfungsi sbg perangkap ----- 

menangkap energi mthr, mineral hara dan 

panas ------ diproses mjd hasil yg punya 

nilai ekonomis   
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   Potensi Fotosintesis 

Konsep dsr prod tnm ---- pengalihan 

energi surya mjd produk tnm (biji, bunga, 

daun, batang, akar dsb) 
Penerapan energi pelengkap (Input)----  

meningkatkan proses konversi energi mthr 

ke produk tnm 

Berupa :  tngkerja mns + hewan, bahan 

   bakar, alat + mesin pert, pupuk     

   dan obat- obatan dsb. 

Makin besar energi tertangkap tnm --- hsl 

tnm besar , bila air + tng mns tersedia 



 

■   Pertanian pd dsrnya mrpkn. sistem pemanfaatan. energi matahari melalui proses fotosintesis.  

■   Tan yg.diambil mns dlm brbagai bentuk produk (biji, bunga, daun, bat., akar dsb.)  & hewan 

merpk. energi kimia yg. langsung maupun tdk langs. sebag  bsr. berupa perubh. dr. energi 

mathari tsb.  

 

 

■    Fotosintesis adlh. suatu proses sintesis dimana zat-zat anorganik CO2 dan H2O 

diubah ke dlm persenyawaan organik yg berisi karbon dan kaya energi, yg dilakukan 

oleh sel-sel berkhlorofil (berlangsung dalam khloroplast dalam sel hidup), dgn 

pertolongan chy matahari dan dibebaskan gas oksigen. 

■   Skema terjadinya reaksi fototosintesis sbb :  
                                CO2 udara                                                                               cahaya  matahari  

 
                                  stomata            permukaan   daun 

    
 

 

    PUSAT REAKSI  FOTOSINTESIS 

                

       proses biokimia 

 
                      

  H2O tanah                           Karbohidrat komplek (fruktosa, sukrosa, selulosa dll.                           

H2O + CO2 + Cahaya                    Karbohidrat sederhana 



Vein 

Leaf   cross  section 

 Mesophyll 

CO2 
O2 

Stomata 

■  Pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia terjadi di kloroplas yg. mengan-

dung pigmen-pigmen di dlm lamela (membran) berupa klorofil (a dan b) dan 2 

macam pigmen kuning sampai oranye disebut karotenoid(karoten dan santofil) . 

■   Bagian tan yg. mengand. klorofil terutama daun merupakan tempat utama 

terjadinya fotosintesis. 



Lanjutan Fotosintesis  …………… 

■ Ada berbagai faktor yg. mempengaruhi kemampuan atau efisiensi tumbuhan dlm. 

menghasilkan / mensintesis bahan kering (karbohidrat) al. fakt. genetik dan 

lingkungan.    

■  Faktor genetik berupa perbedaan antar spesies, tumbuhan C-4 (jagung, sorgum, 

tebu, padi) secara umum mempunyai laju fotosintesis tertinggi.   

■  Sementara tumbuhan CAM (Agave) memiliki laju fotosintesis terendah, sedk. C-3 

(kedelai/kacang 2an, kapas, gulabit, tembakau) berada diantara ke-2 ekstrim tsb.  

■ umur daun juga mempengaruhi laju fotosintesis. Kemampuan daun untuk 

berfotosintesis meningkat pd.awal perkemb. daun, ttp kmd. menurun sebelum daun 

berkembang penuh.  

■  Faktor internal lain yaitu pengaruh laju translokasi hasil fotosintesis (fotosintat) dari daun ke 

organ 2 penampung. Akumulasi Fotosintat pd daun akan menghambat laju fotosintesis  

■ Bagian cahaya matahari yg. dpt diubah menjadi energi kimia melalui fotosintesis 

mempunyai panjang gelombang 400-750 mµ berupa chy yg. dpt. dilihat. 

■ Di dlm praktek budidaya tan. hanya sebag kecil saja dr.energi matahari yg.dpt diubah 

tan. menjadi bahan kering. Hal ini krn tdk.sepanjang waktu lahan pert. selalu tertutp 

oleh tan.   

■ Di samping itu kemampuan tan. dlm. mengubah energi matahari tsb. juga terbatas, 

rata-rata hanya sekitar 3 %   yg. dpt diubah menjadi energi kimia melalui budidya tan.     



Lanjutan Fotosintesis  …………… 

■   Faktor 2 lingk. Juga akan mempengaruhi laju fotosintesis tumbuhan al. air, CO2, 

cahaya, hara mineral & suhu. 

■   Untk tumbuhan tingkat tinggi, agaknya laju foto sintesis paling dibatasi oleh 
ketersediaan air. 

■    Kekurangan air dpt berpengaruh terhdp. turgiditas sel penyangga stomata yang 

akan menurun, shg. stomata menutup.  

 

■    CO2  mrpk. bahan baku sintesis karbohidrat. Kekurangan CO2 tentu akan menye-

babkan penurunan laju fotosintesis, akan ttp CO2 tersedia dlm jumlah besar di 

udara sekitar 335 ppm.  

 ■  Peningkatan konsentrasi CO2 secara konsisten akan memacu laju fotosintesis , 

kecuali jika stomata tertutup. 

 

■  Pengaruh cahaya yakni pd. Intensitas cahaya. Secara umum, fiksasi CO2 

maksimum terjadi sekitar tengah hari, yakni pd saat intensitas cahaya mencapai 

puncaknya. 

■   Pengaruh suhu terhadap fotosintesis tergantung pd. Spesies dan kondisi 

lingk. Tempat tumbuhnya.  

■   Spesies yg. Tumbuh di gurun memp. suhu opt. untuk fotosintesis lebih tinggi dr.  

Spesies tumbuhan yg. Tumbuh di tempat lain.  



Lanjutan Fotosintesis  …………… 

■   Berdasark. pemahaman faktor-faktor yg. berpengaruh thdp. Laju  fotosintes tsb. beberpa ahli 

tertarik pd. bagaimana faktor 2 lingk. dan genotipa dpt diubah untuk tujuan 

meningkatkan hasil tanaman. 

■   Untuk itu telah dilakukan berbagai usaha manusia untuk mendapatkan kanopi daun yang 

besar shg. dapat menyerap sinar surya lebih banyak yg. ,dilakukan pengaturan:  

      ●  sudut daun, 

      ●  kerapatan daun. 

      ●  bentuk daun, 

      ●  waktu tanam 

      ●  pola tanam, dikaitkan dg. populasi tanaman. 

 

■   Hasil penelitian berdsrk. Indks Luas Daun (leaf area indeks = LAI) yaitu menun-

jukkan perbandingan luas daun dengan luas permukaan tanah tempat tumbuhnya.  

■   Indeks Luas Daun (ILD) > 3,0  95% sinar surya dapat diserap, apbila ILD > 5,0  

penyerapan menurun, karena daun saling menutupi. 

■    ILD dapat ditingkatkan: meningkatkan populasi tanaman dan pemupukan. 

 

■  Di daerah tropik memp potensi produksi pertanian sangat besar. Namun kenyataannya 

banyaknya sinar matahari tidak mendukung potensi produksi yang tinggi.  

■  Hal ini krn. persyrtan lain untuk mendukung proses prod. spt. air/kelembaban mengalami 

hambatan.  



Daerah tropik ditandai banyaknya sinar 

matahari yang diterima sepanjang tahun.  

 

Energi matahari di daerah tropik 130-220 

kcal/cm2/tahun,  

 Intensitas penyinaran 130-170 kcal/cm2/tahun.  

 

Daerah Tropik Potensi Mthr untuk mengubah 

energi mjd bahan kering tnm adalah 2-3 kali 

dibanding  daerah iklim sedang 
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Tingkatan pengaruh chy bagi tanaman ditentukan : 

1. Intensitas chy 

2. kualitas chy 

3. lamanya penyinaran/periodisitas 

 

 

Chy yg berpengaruh pd tnm dlm kegiatan FS ---- PAR 

(Photosynthetic Activity Radiation) dgn λ = 400 mμ–750 mμ 

Bumi menerima 500 kalori per hari dan 93% dipantulkan 

kembali ke ATM serta 7% untuk proses FS----- 2% hilang 

akibat respirasi dan 5% diubah mjd bahan kering tnm. 

 





MACAM TANAMAN PERTANIAN 

1. Tanaman pangan (mis. padi, jagung, 
kedelai) 
 

2. Tanaman hortikultura (mis. sayuran, 
buah-buahan, tanaman hias, tanaman 
obat) 
 

3. Tanaman perkebunan (mis. tebu, kakao, 
kopi, karet, kelapa sawit) 



Teknik Penemuan & Pengembangan 
Tanaman Pertanian 

Penjinakan Seleksi 

• Gandum liar menjadi tanaman 
budidaya 

• Ketela pohon menjadi tanaman 
budidaya 

Kubis (Brassica oleracia) 
menjadi : 

• Kubis Daun 

• Bloom kol 

• Broccoli 

• Brussel Sprouts 



 Peningkatan variasi tanaman dapat dilakukan dg cara: 
– Koleksi 
– Introduksi 
– Persilangan  
– Manipulasi genom  
– Manipulasi gen atau bagian kromosom  
– Transfer gen 
 

 4 cara yg pertama dikenal sebagai "pemuliaan klasik" / 
"konvensional" dan 2 cara yang terakhir merupakan 
cara pemuliaan "molekular" serta dianggap sebagai 
bagian dari bioteknologi. 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Genom
http://id.wikipedia.org/wiki/Gen
http://id.wikipedia.org/wiki/Kromosom
http://id.wikipedia.org/wiki/Gen
http://id.wikipedia.org/wiki/Bioteknologi


 Menghasilkan varietas unggul diarahkan pada 2 
hal:  
– peningkatan  hasil panen (kuantitas) 
– perbaikan kualitas produk yang dihasilkan 

 
 Usaha perbaikan kualitas produk 

– perbaikan ukuran → semangka, pepaya kecil 
– warna → semangka kuning, tulip 
– ketahanan simpan → bunga potong 
– keindahan & keunikan → tan. hias: tulip 

tumpuk, dahlia, dll. 
 



KOLEKSI 
 
1. Koleksi Tanaman : Bisa dilakukan dengan berbagai cara  

seperti melakukan tukar menukar tanaman dengan 
teman, dengan cara membeli, mencari ke daerah-
daerah  tertentu, cara lain dengan jalan ekspedisi dan 
ekplorasi ke daerah yang merupakan tempat yang 
cocok/tempat asal tanaman 
 

2. Introduksi Tanaman : merupakan suatu proses 
memperkenalkan tanaman dari tempat asal tumbuhnya 
ke suatu daerah baru. Introduksi tanaman 
dimaksudkan mendatangkan/memasukkan varietas-
varietas tanaman dari luar negeri ke suatu negeri.  
 



 Cara paling sederhana untuk meningkatkan 
keragaman genetik:  mendatangkan bahan 
tanaman dari tempat lain (introduksi). 

 

 Seleksi penyaringan (screening) dilakukan 
terhadap koleksi plasma nutfah yang 
didatangkan dari berbagai tempat dengan 
kondisi lingkungan yang berbeda-beda. 
Pengetahuan tentang pusat 
keanekaragaman tumbuhan penting untuk 
penerapan cara ini.  
 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Plasma_nutfah&action=edit


 Cara yang paling populer untuk 
meningkatkan variasi genetik, karena 
murah, efektif dan relatif mudah dilakukan. 

 Persilangan adalah manipulasi komposisi gen 
dalam populasi. Keberhasilan persilangan 
memerlukan prasyarat pemahaman akan 
proses reproduksi tanaman yang 
bersangkutan.  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Reproduksi


 Semua varietas unggul padi, jagung, dan 
kedelai yang ditanam di Indonesia saat 
ini dirakit melalui persilangan yang 
diikuti dengan seleksi. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Padi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jagung
http://id.wikipedia.org/wiki/Kedelai


 

Yang termasuk dalam cara ini: manipulasi ploidi, 
baik penggandaan genom (set kromosom) maupun 
perubahan jumlah kromosom.  

Gandum roti dikembangkan dari penggabungan 
tiga genom spesies yang berbeda-beda. 

 Semangka tanpa biji dikembangkan dari 
persilangan semangka tetraploid dengan semangka 
diploid. Teknik pemuliaan ini sebenarnya juga 
mengandalkan persilangan dalam prakteknya. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ploidi&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Gandum
http://id.wikipedia.org/wiki/Genom
http://id.wikipedia.org/wiki/Semangka
http://id.wikipedia.org/wiki/Poliploidi
http://id.wikipedia.org/wiki/Poliploidi


Metode-metode yang melibatkan penerapan genetika 

molekular. 

Berbagai teknik yang tercakup di dalamnya, di 

antaranya rekayasa gen, dan over expression. 

Meskipun teknik-teknik ini telah diketahui berhasil 

diterapkan dalam skala percobaan, belum ada varietas 

komersial yang dirilis dengan cara ini. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Genetika_molekular
http://id.wikipedia.org/wiki/Genetika_molekular
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekayasa_gen&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Overexpression&action=edit


Cara ini dikenal pula sebagai transformasi DNA. 
Gen dari organisme lain disisipkan ke dalam DNA 
tanaman untuk tujuan tertentu. Strategi pemuliaan 
ini banyak mendapat penentangan dari kelompok-
kelompok lingkungan karena kultivar yang 
dihasilkan dianggap membahayakan lingkungan 
jika dibudidayakan. 

 Produk yang dihasilkan dengan cara ini sudah 
cukup banyak, seperti berbagai kultivar padi, 
kedelai, jagung, kapas, tomat, dan kentang. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transformasi&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/DNA
http://id.wikipedia.org/wiki/Kapas
http://id.wikipedia.org/wiki/Tomat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kentang
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Tingkatan pengaruh chy bagi tanaman ditentukan : 

1. Intensitas chy 

2. kualitas chy 

3. lamanya penyinaran/periodisitas 

 

Tanggapan tnm thd chy ditentukan oleh : 

Sintesa hijau daun, kegiatan stomata (respirasi, transpirasi), 

absorpsi mineral hara, permeabilitas, laju pernafasan dan 

aliran protoplasma 

 

Chy yg berpengaruh pd tnm dlm kegiatan FS ---- PAR 

(Photosynthetic Activity Radiation) dgn λ = 400 mμ – 750 mμ 

Bumi menerima 500 kalori per hari dan 93% dipantulkan 

kembali ke ATM serta 7% untuk proses FS----- 2% hilang 

akibat respirasi dan 5% diubah mjd bahan kering tnm. 

 



Cahaya terdiri atas beberapa macam warna 

 merah 750 - 626 mu   

 orange 626 - 595 mu 

 kuning 595 - 574 mu 

 hijau  574 - 490 mu 

 biru 490 - 435 mu 

 violet 435 - 400 mu 

Cahaya dengan panjang gelombang di atas disebut 

sebagai visible light/visible spectrum. Di luar ini terdapat 

infra red dan ultra violet. 

Kebanyakan tnm perlu intensitas chy lemah --- stadia 

kecambah mis : kopi, kakao, tembakau cengkeh dll ----- 

dibuat pelindung dlm pembibitan – mencegah chy langsung 

Tidak semua energi chy mthr diabsorpsi tnm 

  


