


Fase vegetatif dan generatif 

tanaman 
 Fase juvenile/vegetatif = fase pertumbuhan 

tanaman mulai pertama tumbuh sampai 
akan berbunga 

 Fase dewasa/generatif = fase 
pertumbuhan tanaman mulai inisiasi bunga 
pertama sampai akhir 

 

Pembungaan dipengaruhi oleh interaksi 
dengan faktor lingkungan: fotoperiodisme, 
suhu, unsur hara atau nutrisi, dan hormon 
tumbuhan 



Fase vegetatif dan generatif 

tanaman 
 Fase juvenile/vegetatif mengarah pada 

pembentukan atau pertumbuhan daun, 
akar, dan batang dan percabangan (organ 
vegetatif sebagai source dan sink) 

 Ketika mencapai fase dewasa/generatif, 
pertumbuhan sepenuhnya atau sebagian 
besar diarahkan pada pembungaan dan 
pembuahan, sehingga pertumbuhan daun, 
akar, dan percabangan mulai berhenti atau 
berkurang. (bunga dan buah sebagai sink 
yang utama/kuat) 

 



Fase Pertumbuhan 

tanaman 
 Fase vegetatif dan Fase reproduktif 

adalah peristiwa yang tidak terputus dan 
bisa overlapping 

 Pada Fase vegetatif karbohidrat 
digunakan untuk pertumbuhan 

 Pada fase reproduktif karbohidrat  
disimpan (ditimbun) dan tanaman tsb 
menyimpan sebagian besar karbohidrat 
yang dibentuknya 



Pertumbuhan tanaman 
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VEGETATIF REPRODUKTIF 

Fase vegetatif 

dominan thd fase 

reproduktif 

Fase reproduktiff 

dominan thd fase 

vegetitif 

Tak satupun Fase  

dominan  

 

Seimbang 

(1) 

(2) 

(3) 



Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Fase Perkembangan Tanaman 

 Unsur hara: substansi atau bahan yang 
digunakan untuk metabolisme dan esensial 
bagi pertumbuhan dan reproduksi 
tanaman. 

 Faktor Lingkungan: fotoperiodisme 
(tanaman hari panjang dan hari pendek) 
dan suhu (vernalisasi) 

 Hormon tumbuhan: senyawa organik yang 
dalam konsentrasi rendah mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman 



Unsur Hara 

Terdapat 16 unsur essensial: 

Unsur makro: N, P, K, Ca, Mg, S, C, H, O 

Unsur mikro: Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B, dan Cl 

 

 Fase Vegetatif: Membutuhkan N relatif tinggi 
dibandingkan P dan K 

 Fase Generatif: Perlu P dan K lebih tinggi 
daripada N 

 

Fase dimana tidak boleh kekurangan unsur hara: 
1. Fase peralihan antara vegetatif dan 
reproduktif, 2. Fase pengisian buah dll 



KEADAAN FAKTOR PEMBATAS 

 Semua faktor lingkungan tersebut, bila berada dalam 
suatu situasi yang menyebabkan laju pertumbuhan 
rendah, disebut faktor pembatas. Lihat gambar 
hukum minimum Liebig ! (untuk unsur hara) 

 Betapapun besarnya faktor lain diperbaiki, bila faktor 
pembatas tersebut tetap, hasil panen tidak akan 
meningkat.  Hal tersebut berlaku dengan faktor suhu, 
cahaya, kelembaban, dll.  Karena itu perlu 
memperhatikan syarat ekologi !    

 Berlaku hukum Minimum Liebig’s : hasil maksimum 
suatu proses ditentukan oleh faktor yang paling 
minimum 
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Hukum Minimum Liebig’s 

Ca 

Mg 
Zn 

Fe 

H 

S 
K P N 

C 
O 

Volume air maksimum ditentukan tinggi bilah Fe (ini 

merupakan faktor pembatas)  



Fotoperiodisme 

Fotoperiodisme: pengaruh lama atau 
kurangnya panjang hari terhadap 
periode kritisnya terhadap pembungaan 
(fase generatif)  

 Tanaman hari panjang akan memasuki 
fase generatif jika panjang hari lebih 
lama dari periode kritisnya. 

 Tanaman hari pendek memasuki fase 
generatif jika panjang hari kurang dari 
periode kritisnya. 



Suhu 

Vernalisasi: perlakuan suhu rendah untuk 

mendorong pembungaan (suhu 1-10 

0C).  

 

Vernalisasi umumnya dilakukan pada umbi 

selama beberapa minggu sampai 2 

bulan. Contoh: amarilis, bawang, lili, dll 



Hormon Tumbuhan 

 Auksin 

 Sitokinin 

 Giberelin 

 Asam absisat 

 Etilen 

 



Pengaruh Hormon Tumbuh 

pada Tanaman 
 Auksin: IAA, IBA, NAA, 2,4-D, MCPA 

Peran: 

 Mendorong pembesaran sel dan pertumbuhan 
batang 

 Pembelahan sel (kombinasi dengan sitokinin) 

 Induksi perakaran 

 Respon tropisme terhadap cahaya dan 
gravitasi 

 Dominansi apikal 

 Menghambat senesen daun, bunga, dan buah 

 Pertumbuhan buah 



Pengaruh Hormon Tumbuh 

pada Tanaman 
 Sitokinin: Zeatin, 2 iP, kinetin, BA, Thidiazuron 

Peran: 

 Pematahan dormansi 

 Pertumbuhan tunas, akar, dan diferensiasi 

 Pembentukan akar adventif 

 Mendorong pembungaan pada beberapa jenis 
tanaman 

 Mendorong pembentukan bunga betina pada 
tanaman dioecious (mentimun, semangka, 
melon, pepaya) 

 Mendorong senesen bunga dan daun 



Pengaruh Hormon Tumbuh 

pada Tanaman 
 Giberelin: pada tanaman terdiri dari GA1 sd 

GA78 (Umumnya GA3) 

Peran: 

 Induksi pembelahan dan elongasi sel (batang) 

 Induksi perkecambahan biji 

 Bolting pada beberapa jenis tanaman (lettuce, 
seledri, bayam, dll) 

 Mendorong pembuahan dan perkembangan 
buah 

 Mendorong pembentukan bunga betina pada 
tanaman dioecious (mentimun, semangka, 
melon) 



Pengaruh Hormon Tumbuh 

pada Tanaman 
 Asam absisat: ABA 

Peran: 

 Penutupan stomata 

 Menghambat pertumbuhan batang 

 Mendorong pembentukan protein pada biji 

 Menghambat sintesis enzim alfa amilase 

 Dormansi benih 

 Mendorong pembentukan proteinase 
inhibitor (pertahanan terhadap serangga) 

 



Pengaruh Hormon Tumbuh 

pada Tanaman 
 Etilen: satu-satunya fitohormon berbentuk gas. 

C2H4 dari Karbid (CaC2). Dijual dalam bentuk 
cair (ethrel atau ethepon)  

Peran: 

 Melepas dormansi 

 Pertumbuhan tunas, akar, dan diferensiasi 

 Pengguguran daun, bunga, dan buah 

 Mendorong pembungaan pada beberapa 
tanaman 

 Mendorong pembentukan bunga betina pada 
tanaman dioecious 

 Mendorong pemasakan buah 



Pembungaan Tanaman 

 INISIASI PEMBUNGAAN: transisi dari meristem 
apikal vegetatif (memproduksi primordia daun) yang 
belum terdeterminasi menjadi apikal reproduktif 
(memproduksi primordia bunga) yang terdeterminasi 
dan akan berkembang menjadi organ-organ bunga. 

 Meristem apikal (terminal dan atau lateral): 
indeterminat – determinat  

 Tanaman mencapai tahap perkembangan atau 
ukuran tertentu  

 Perubahan terjadi secara bertahap  

 Tanaman semusim: akhir dari siklus hidup 

 Tanaman tahunan: pembungaan akan berulang  



Inisiasi Pembungaan 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi: 

 Panjang hari  

 Suhu  

 Intensitas cahaya  

 Kelembaban tanah  

 Mineral dan hara 

 Lain-lain: faktor cekaman 



Perlakuan untuk Induksi 

Pembungaan 
 Pemupukan: meningkatkan nitrogen - sebelum inisiasi 

 Pelukaan: menghambat translokasi karbohidrat ke akar 

 Manipulasi kelembaban: pemangkasan akar-berat 
(biasanya dikombinasi dengan perlakuan GA) 

 Pemangkasan, pembersihan, pelebaran jarak tanam 

 Manipulasi cahaya 

 Vernalisasi  

 Penyungkupan: meningkatkan suhu (rumah kaca) 

 Disbudding: membuang sebagian tunas vegetatif 

 Defoliasi: secara kimiawi atau oleh hama 

 Pembengkokan: menghambat aliran karbohidrat 

 Perlakuan zat pengatur tumbuh: penghambat 
pertumbuhan (angiospermae), GA (gymnospermae) 



Bagian-Bagian Bunga 

Bagian-bagian bunga dan fungsinya 

 Sepal/kelopak - kaliks untuk melindungi 

kuncup bunga dan menjaga kelembaban 

 Petal/mahkota - korola untuk menarik 

serangga 

 Stamen/benangsari: filamen dan antera 

organ reproduksi jantan 

 Pistil/ovarium dan putik: ovarium, stilus dan 

stigma organ reproduksi betina 



Bagian-Bagian Bunga 

 


