
PENGARUH KONSENTRASI LARUTAN ZPT ROOTONE-F DAN 
DOSISUREA TERHADAP PERTUMBUHAN STUMP GAMAL(Gliricidia 
sepium (Jacq) Steud) UMUR 6 BULAN  

 

 

Oleh: ITA DWI ERLINA ( 02740022 )  
Forestry 
Dibuat: 2007-04-19 , dengan 3 file(s).  

 

Keywords: DOSIS 

UREA TERHADAP PERTUMBUHAN STUMP GAMAL 

Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki nilai sosial 

ekonomi yang tinggi dan dapat memberikan berbagai manfaat bagi manusia, baik 

berupa manfaat benda maupun manfaat jasa. Hutan dapat diartikan pula sebagai 

suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan 

persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan 

oleh pemerintah sebagai hutan. Sumberdaya alam yang terdiri dari hutan, tanah 

dan air merupakan sumber produksi dan unsur utama lingkungan hidup di 

samping sumberdaya manusia dan buatan. Pada saat ini dijumpai sumberdaya 

yang kondisinya menurun baik kualitasnya maupun kuantitasnya, disebabkan 

pemanfaatan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian. Hal tersebut terutama 

disebabkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang tidak disertai dengan 

penyediaan lapangan pekerjaan, adanya pergeseran tata nilai kehidupan yang 

cukup pesat dan belum memadai penguasaan pengetahuan serta adanya bencana 

alam. 

Karena seringnya terjadi bencana alam, contohnya banjir yang sering 

terjadi. Hal ini disebabkan karena penebangan illegal yang banyak terjadi dan 

tidak disertai dengan reboisasi kembali. Salah satu tanaman yang dapat dijadikan 

tanaman reboisasi adalah tanaman gamal (Glicidia sepiun (Jacq) Steud).Selain 

digunakan sebagai tanaman reboisaasi, gamal (G. sepium (Jacq) Ssteud)juga biasa 

digunakan sebagai sumber hijauan makanan ternak yang banyak terdapat di 

pedesaan dan dapat digunakan untuk manghemat biaya pakan. Dibandingkan 

dengan hijauan yang lainnya, pemberian hijauan gamal pada ternak sangat 

dianjurkan karena mudah dicerna, disukai oleh ternak dan menambah berat badan. 

Daun gamal mengandung protein yang cukup tinggi dan tidak membahayakan jika 

diberikan dalam jumlah banyak dan secara terus menerus dalam jangka yang 

lama. 

Saat ini banyak masyarakat yang membudidayakan tanaman Gamal, 

sehingga kebutuhan bibit tanaman ini meningkat dan mendesaknya penyediaan 

bibit berkualitas baik yang kurang memadai, maka kebijaksanaan pengelola hutan 

memberikan alternatif dalam hal penanaman dengan menggunakan tehnik-tehnik 

penanaman yaitu dengan cara stump. Penggunaan cara ini yaitu, bibit dapat 

diperoleh dari benih yang tumbuh secara alami di lapangan. Dapat juga 

diusahakan dengan menyemaikan biji-biji di persemaian dengan perlakuan khusus 

sampai jangka waktu yang siap dibuat stump, sekitar umur 3 bulan (Anonymous, 

1980) 

Menurut Daryadi dan Hartono (1964), menyatakan bahwa penanaman 

kembali benih yang cukup dan berkualitas baik merupakan faktor utama. Benih 

dapat diambil dari biji, semai yang di pot atau dicabut, stek maupun stump. Cara 

penanaman kembali dengan menggunakan benih yang berasal dari stump adalah 

cara mudah dan ekonomis. 



Sedangkan untuk kebutuhan zat tumbuh pada berbagai tanaman berbedabeda 

(Danusastro, 1978). Lebih lanjut dikemukakan bahwa bagian yang berkayu 

memerlukan konsentrasi yang tinggi. Seringkali varietas yang berbeda 

membutuhkan perlakuan yang berbeda pula (Soemomarto, 1975). Di Research 

Ceter Getas Ngawi telah dicoba berbagai macam ZPT akar untuk mempercepat 

keluarnya akar pada tanaman stump karet. Dengan larutan rooton-F konsentrasi 

125 mg/l maka batang dan lilit batang lebih besar dari pada tanpa ZPT akar. 

Nitrogen yang akrab disebut dengan urea, merupakan pupuk yang sering 

digunakan. Yoshida (1981) menyatakan bahwa Nitrogen yang diberikan pada 

tanaman sehingga dapat hilang melalui berbagai proses, pemberian pupuk N 

efisien melalui 2 – 3 kali pemberian dalam meningkatkan produksi tanaman. 

Pemberian unsur N bagi tanaman penghasil daun memang akan sangat 

menguntungkan bagi tanaman tersebut (Sutejo, 1987). 

 


