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Materi 03 
Tanaman dan Lingkungan Tumbuhnya 



Re: Karakteristik ‘baru’ Agronomi 

Aplikasi ilmu (dan teknologi) untuk memajukan 
sistem produksi tanaman dengan tetap menjaga 

kualitas udara, tanah, dan air. 

Ekologi Ekonomi 

SUSTAINABILITY 
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Pengelolaan Lahan 

• Tanah sebagai penyangga berdirinya tanaman; 

• Tanah sebagai penyedia unsur hara; 

• Tanah sebagai penyimpan dan penyedia air; 

• Tanah untuk penyaluran oksigen untuk metabolisme akar 

Tanah perlu dikelola agar optimal 
dalam mendukung proses produksi 

tanaman 



Penyangga Berdirinya Tanaman  

• Tanah sebagai media padat merupakan tempat sistem 
perakaran tanaman untuk mencengkeram agar batang bisa 
berdiri tegak (namun ada tanaman yang tumbuh merayap); 

• Tanah dapat digantikan dengan media padat lainnya selama 
penetrasi sistem perakaran dapat terjadi dan unsur hara serta 
air yang dibutuhkan tanaman dapat dipenuhi; 

• Tanaman bisa dibudidayakan tanpa tanah sebagai media 
tumbuhnya, misalnya pada media cair, selama fungsi tanah 
sebagai penyangga berdirinya tanaman dapat digantikan 
dengan alat bantu lain (ini yang dilakukan pada sistem 
hidroponik).  



Tomat tumbuh dan berbuah 
di semen retak depan pintu pagar 



Penyedia Unsur Hara 

• Unsur hara esensial yang mutlak dibutuhkan tanaman terdiri dari 13 
jenis mineral dan 3 non mineral, yakni karbon (C), hidrogen (H) dan 
oksigen (O) yang bersumber dari air dan udara; 

• Unsur hara mineral bersumber dari tanah, dikelompokkan menjadi 
unsur hara makro (dibutuhkan dalam jumlah lebih besar) dan unsur 
hara mikro (dibutuhkan dalam jumlah sedikit); 

• Unsur hara makro dapat dibagi lagi menjadi unsur hara primer, 
yakni nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K); dan unsur hara 
sekunder, yakni kalsium (Ca), magnesium (Mg), dan belerang/sulfur 
(S); 

• Unsur hara mikro kadang juga disebut sebagai unsur hara minor 
atau trace elements, terdiri dari boron (B), tembaga (Cu), besi (Fe), 
khlorida (Cl), mangan (Mn), molibdenum (Mo) dan seng (Zn). Ada 
yang menambahkan Nikel (Ni) dan Kobalt (Co) juga. 



Penyimpan Air dan Penyalur Oksigen   

• Tanah mempunyai kemampuan untuk menyimpan/menahan 
air (water holding capacity) sehingga tersedia bagi tanaman.  
Selain itu, air tersebut juga menjadi pelarut bagi berbagai 
unsur hara sehingga menjadi tersedia bagi tanaman; 

• Tanah mempunyai pori/rongga sehingga juga berfungsi untuk 
menyalurkan udara/oksigen untuk memenuhi kebutuhan 
metabolisme aerobik akar; 

• Jika pori tanah dipenuhi oleh air (jenuh), maka penyaluran 
oksigen ke sistem perakaran dan metabolisme akar akan 
terganggu, kecuali untuk tanaman ‘hidrofit’ yang memiliki 
mekanisme internal untuk penyaluran oksigen. 



Adaptasi Iklim Mikro 

• Metabolisme, pertumbuhan, dan hasil tanaman dipengaruhi 
oleh unsur-unsur iklim, termasuk intensitas cahaya, panjang 
hari, total dan intensitas hujan, suhu udara, kelembaban 
udara, dan kecepatan angin; 

• Namun demikian upaya untuk menyesuaikan kondisi unsur-
unsur iklim agar optimal untuk tanaman hanya dapat 
dilakukan pada skala mikro. 

Pengelolaan iklim mikro dilakukan 
pada skala yang secara teknis 
memungkinkan DAN secara 
ekonomis menguntungkan 



Intensitas Cahaya - Fotosintesis 

Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD) 
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Konsetrasi CO2 - Fotosintesis 
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Suhu Udara - Fotosintesis 
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Ragam Agroklimat Penting 
di Indonesia 

• Iklim Tropika Lembab (Humid Tropics) 

• Iklim Tropika Kering (Arid Tropics) 

• Dataran Tinggi Tropis (Tropical Highlands) 

• Lahan Basah (Wetlands) 

• Lahan Kering Masam (Acidic Dry Lands) 

• Lahan Suboptimal Lainnya (Other Suboptimal Lands) 
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