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ADAPTASI 

• Padang pastura dapat permanen dan 
produktif bila spesies yang ditanam 
beradaptasi dengan kondisi iklim dan edafik 
tempat tersebut serta mampu bertahan 
terhadap bermacam stress.  

• Tanaman melakukan adaptasi terhadap 
faktor-faktor lingkungan seperti 
fotoperiode, suhu, stress air, salinitas dan 
keasaman, dan Defoliasi.   

 



A. ADAPTASI TERHADAP FOTOPERIODE 

• Respon  to fotoperiode menentukan apakah 
tanaman akan berbunga pada garis lintang 
tertentu dan kapan akan berbunga.  

• Hal ini penting bagi produksi biji dan juga 
menentukan panjang masa vegetatif.  

• Permulaan pembungaan dan pembentukan 
biji pada banyak spesies berasosiasi dengan 
meningkatnya kedewasaan dan penurunan 
nilai nutrisi. 

 



B. ADAPTASI TERHADAP SUHU EKSTRIM 

• Di dalam iklim tropis, batas antara daerah 

lembab, semi-arid, dan arid menandai  

perbedaan suhu.  

• Di daerah lembab, suhu yang sangat 

tinggi melebihi 38 0C jarang terjadi. 

Kisaran suhu harian jarang melebihi 100C.  

• Di daerah arid, suhu tinggi diatas 40 0C 

adalah umum dan kisaran suhu harian 

dan musiman besar. 



• Suhu beku menyebabkan kematian dan senesen 
pada rumput tropis.  

• Terdapat variasi tolerasi terhadap suhu beku. 

• Suhu yang menyebabkan 50% kematian daun 
pada ekotipe-ekotipe rumput: 

     a. C. ciliaris adalah  -1.8 sampai -2.1 0C,  

     b. Rhodes (C. gayana) -2.6 sampai -3.5 0C,  

     c. Setaria anceps -2.1 sampai -4.3 0C.  

         Rumput Setaria kultivar Narok diseleksi   
berdasar toleransi terhadap beku dan 
kemampuan tetap hijau selama musim dingin 



• Legum tropis lebih rawan terhadap kerusakan 
oleh suhu beku dibanding rumput.  

• Tingkat ketahanan tanaman terhadap suhu beku 
yang dicatat oleh Jones (1969) sbb:  

    a. M. atropurpureum (siratro) 65 persen,  

    b. D. uncinatum (silverleaf) 56 persen,  

     c. G. wightii (clarence) 48 persen,  

     d. D. intortum (greenleaf) 36 persen,  

     e. Lablab purpureus 0 persen.  

Legum Lotononis bainesii toleransi paling besar 
terhadap suhu beku. 

 



• Di lingkungan tropis lembab, suhu 

ekstrem bukan faktor pembatas 

utama pertumbuhan pastura.  

• di daerah subtropis dan daerah tepi 

semi arid/lembab baik suhu ekstrem 

tinggi maupun ekstrem rendah dapat 

mengurangi produksi pastura dan 

mempengaruhi ketahanan jangka 

panjang. 

 



• Sebagian besar perennial harus mentoleransi dan 

bertahan terhadap periode stress air melalui 

bermacam cara resistensi kekeringan.  

• Banyak adaptasi yang terlibat, misalnya: dormansi, 

perakaran yang dalam, dan pembatasan 

transpirasi.  

• Rumput tropis C4 memiliki kontrol yang lebih 

sensitif terhadap resistensi stomata. Karena tingkat 

fotosintesis yang lebih tinggi dan kontrol yang lebih 

sensitif atas transpirasi, rumput C4 menghasilkan 

lebih banyak bahan kering per unit kehilangan air 

dibanding spesies C3 (Downes, 1970). 

C. TOLERANSI TERHADAP STRES AIR 



• Ketergenangan merupakan kondisi 
kejenuhan sempurna pori-pori tanah 
dengan air.  

• Banjir melibatkan penggenangan tanaman 
oleh permukaan air bebas.  

• Penjenuhan profil tanah dalam jangka 
waktu lama menyebabkan kondisi anaerob. 

 

D. TOLERANSI TERHADAP 
KETERGENANGAN DAN BANJIR 





• Spesies-spesies tanaman menunjukkan 

variasi toleransi terhadap ketergenangan 

dan banjir.  

• Defisiensi oksigen pada kondisi banjir 

membatasi pengambilan air oleh akar.  

• Layu dan kekeringan akan cepat terjadi dan 

pengambilan nutrient terhambat.  

• Translokasi karbohidrat dan auksin ke arah 

akar terhambat sehingga akumulasi pada 

batang bawah dapat menyebabkan 

produksi akar-akar adventif pada beberapa 

spesies. 

 



• toleransi berbeda-beda terhadap banjir.  

• Banyak spesies legum tropis kurang 

teradaptasi dibanding rumput. Macroptilium 

lathyroides tidak terlalu terpengaruh oleh 

banjir selama 21 hari dibanding M. 

atropurpureum, Centrosema pubescens and 

S. guianensis.  

• Pertumbuhan batang dan akar M. Lathyroides 

sama dengan tanaman yang tidak terbanjiri 

dan tetap memelihara nodul akar, sedangkan 

pada spesies-speseis yang lain pertumbuhan 

batang dan akar sangat terhambat dan nodul 

akar mengalami kebusukan. 

 

 



• Toleransi banjir pada Cenchrus ciliaris 

tipe rhizome tinggi lebih besar daripada 

tipe non-rhizome pendek.  

• Toleransi rata-rata kultivar terhadap 

banjir 30 hari yang dinyatakan dengan 

persentase daya hidup adalah sebagai 

berikut: kultivar Tarewinnibar 84, 

Nunbank 80, Boorara 77, Bilocia 74, 

Molopo 68, Gayndah 35, American 10. 

Kultivar Gayndah dan American 

merupakan tipe non-rhizome pendek. 

 

 



E. TOLERANSI TERHADAP SALINITAS DAN 
KEASAMAN TANAH 

• Kadar garam yang tinggi dalam larutan tanah, 

khususnya di daerah kering, dapat mempengaruhi 

pertumbuhan pastura.  

• Toksisitas NaCl umum terjadi dan  ion-ion lain seperti 

Mg2+, HCO3
- and SO4

- juga terlibat.   

• Pada beberapa tanah tropis lembab dengan pH yang 

rendah, kelebihan mangan dan aluminium yang 

dapat larut berpengaruh toksik.  

• Salinitas menyebabkan pengurangan pengambilan 

air yang disebabkan oleh pengaruh potensi osmotik 

larutan tanah. Pada tanaman legum, salinitas dapat 

mengurangi nodulasi dan menghambat fiksasi N. 

 





F. DEFOLIASI 
• Defoliasi dapat bersifat produktif atau destruktif.  

• Terdapat beberapa bagian dimana tanaman dapat tumbuh 

(akar, daun, kulmus, rhizoma, stolon, dan crown) tetapi 

pertumbuhan kembali daun paling penting bagi 

pertumbuhan kembali yang efisien setelah defoliasi.  

• Agar pertumbuhan kembali setelah defoliasi optimal maka 

harus terdapat pembelahan dan ekspansi sel pada sistem-

sistem meristem tanaman.  

• Pengetahuan tentang lokasi dan fungsi spesifik meristem-

meristem tersebut bersifat kritis bagi keberhasilan 

manajemen tanaman pakan.  

• Pertumbuhan kembali setelah defoliasi tergantung kepada 

sistem-sistem meristem yang produktif.  

 



• Meristem apikal: ujung (primordium, titik tumbuh) suatu 
batang atau tiller, menghasilkan daun, batang, dan calon 
bunga.  

• Meristem interkalar: terletak dimana helaian daun 
bergabung dengan selubung daun, merepresentasikan leher 
(collar) tanaman rumput, bertanggungjawab terhadap 
peningkatan panjang daun dan selubung daun. 

• Batang atau tiller: berkas silindris helaian-helaian daun muda 
yang terbungkus oleh selubung daun atau daun yang lebih 
tua. Daun-daun dibentuk dari lapisan sel yang berurutan 
pada meristem apikal.  

• Tunas-tunas dasar: inisial batang pada jaringan crown akan 
berkembang menjadi tiller-tiller baru (pertumbuhan 
recovery) bila defoliasi merusak titik tumbuh batang utama.  

 

Terdapat empat sistem meristem: 





Maristem, titik tumbuh 

• Meristem adalah jaringan pada tumbuhan 
berwujud sekumpulan sel-sel puncak yang aktif 
melakukan pembelahan sel. Jaringan ini mudah 
ditemukan pada bagian titik-titik tumbuh.  

• Jaringan maristem adalah jaringan yang sel-
selnya bersifat embrional yang mampu terus 
menerus membelah diri menambah jumlah sel 
tubuh. Meristem hanya terdapat pada bagian 
tertentu dari tubuh tumbuhan.  



• Adaptasi 
– Panjang hari: legum perennial tropik berbunga bila 

panjang hari pendek ex. Desmodium uncinatum, 
Desmodium intortum, Glycine, Centro, Stylo). 

– Stylosanthes humilis dan stylosanthes guyanensis 
(Schofield): tidak berbunga pada panjang hari 
kurang dari 14 jam 

– Stylosanthes guyanensis (oxley): berbunga pada 
panjang hari lebih dari 14 jam 



• Radiasi sinar matahari 

– Sebagian besar legum tropik tidak tahan naungan 
apabila ternaungi akan berusaha mencari sinar 
(tumbuh meninggi (pohon/ semak) membelit 
mencari sinar. 

– Yang agak tahan naungan: Puero, Desmodium 
intortum dan calopogonium mucunoides. 



Beberapa legum tropik 

• Centrosema pubescens (papilionaceae/ 
centro) 

– Asal Amerika Selatan 

– Penyebaran:  Sub tropik – tropik 

– Parennial 

– Daun trifoliate, ramping/ runcing, batang 
menjalar, menutup tanah (4 – 6 bulan) setelah 
penanaman 

 



– Tahan kering, agak tahan naungan 

– Ditanam sebagai pencegah erosi, penutup tanah, 
penekan gulma dan sebagai pakan ternak 

– Ditanam dengan biji 

– Produksi biji tinggi: ditanam dengan jarak tanam 
tertentu dan tanpa naungan 

– Produksi : 2 – 12 ton BK/ ha/ th 



• Clitoria cajani 

• Clitoria ternatea 
– Di Asia 

– Papilionacea 

– Mulai dari daerah tropik sampai sub tropik 

– Imparipinate sebanyak 5 – 7 daun. 

– Parennial 

– Batang memanjat (0,5 – 3 m) 

– Penutup tanah 

– Pencegah erosi karena perakaran dalam, buiji banyak 
sehingga ditanam dengan biji. 

– Perlakuan : abrasi (pasir dan biji diputar, Asam/ basa kuat, 
Air panas 

 



• Leucaena leucocephala/ glauca 

– Mimosaceae 

– Asal dari Amerika Selatan dan Tengah, Kepulauan 
pasifik, perakaran dalam, batang tegak/ pohon 
dengan tinggi 20 m. 

– Bipinnate (5 – 20 pasang) dengan 4 – 10 pasang 
tangkai daun, bunga bulat bentuk bola. 

– Baik pada daerah kurang subur 

– Sebagai pencegah erosi, terasering/ pagar. 

– Pohon pelindung tanaman perkebunan 



– Kayu bakar, tanaman pakan, padangan semak 
dipotong pendek yaitu 6-9 bulan, Zero grazing 
dipotong 3-4 bulan sekali. 

– Ditanam dengan biji keras perlu perlakuan) 

– Hasil hijauan 34,6 ton/ DM bervariasi 



• Pueraria (Khudzu) 

– Asal dari Asia Timur kepulauan pasifik 

– Semak yang rimbun, merambat, membelit. 

– Trifoliate 

– Pencegah erosi 

– Penutup tanah 

– Mencegah gulma 

– Pueraria Phaseoloiddes (Kudzu tropik) 

– Pueraria triloba 

– P. javavica (kacang ruji) 



• Rumput tingkat toleransi tinggi thd naungan 
– Axonopus compressus 

– Brachiaria miliiformis 

– Aschemun aristalum 

– Ischaemun timorense 

– Ottochloa nodosum 

– Paspalum conjugatum 

– Steno taphrum secundatum 



• Rumput tingkat toleransi medium terhadap 
naungan 

– Brachiaria brizantha 

– Brachiaria decumbens 

– Brachiaria humidicola 

– Imperata cylindrica 

– Panicum maximum 



• Rumput dengan tingkat toleransi rendah 
Brachiaria mutica 

Digitaria decumbens 



• Legum dengan tingkat toleransi tinggi 
terhadap naungan 

• Calopogonium caeruleum 

• Desmodium heterophyllum 

• Desmodium intortum 

• Desmodium ovalifolium 

• Flemingia congesta 

• Mimosa pudica 



• Legume dengan tingkat toleransi sedang 
terhadap naungan 
– Centrosema pubescens 

– Desmodium canum 

– Leucaena leucocephala 

– Macroptillium axillare 

– Neonotonia wightii 

– Pueraria phaseoloides 

– Vigna luteola 

 



• Legum dengan tingkat toleransi rendah 
terhadap naungan 

– Calopogonium mucunoides 

– Macroptillium atropurpureum 

– Stylosanthes guianensis 



HIJAUKAN BUMI 
• Angin bertiup semakin terasa kencang  

Hujan bicara tentang kerusakan  

Ulah manusia yang membabi-buta  

Seakan tak peduli tak ada asa  

 

Sampai kapan ini bertahan  

Bumi tak sanggup menopang  

 

Lihatlah rasakan sadarlah  

Bumi kita semakin tenggelam  

Lihatlah rasakan hijaukan  

Hijaukan bumi kembali  

 

Semua nafas yang bernafas akan hilang  

Ditelan udara yang semakin menghitam  

Bumi yang panas akan semakin mengering  

Akankah kita harus berdiam diri  

 

 

• Sampai kapan ini bertahan  

Bumi tak sanggup menopang  

 

Lihatlah rasakan sadarlah  

Bumi kita semakin tenggelam  

Lihatlah rasakan hijaukan  

Hijaukan bumi kembali  

 

Lihatlah, lihatlah rasakan 

sadarlah  

Bumi kita semakin tenggelam  

Lihatlah rasakan hijaukan  

Hijaukan bumi kembali  

 

Lihatlah rasakan sadarlah  

Bumi kita semakin tenggelam  

Lihatlah rasakan hijaukan  

Hijaukan bumi kembal 


