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KATA PENGANTAR

Bagi daerah dengan beriklim tropis, kerugian terbesar
akibat perubahan iklim adalah berhubungan dengan
ketersediaan pangan (sektor pertanian). Dampak langsung
dari perubahan iklim tersebut dapat langsung melalui
perubahan biofisik dan sumber daya lahan terhadap pro-
duksi tanaman baik tanaman pangan maupun horti-
kultura, tetapi juga dapat karena berkurangnya luas lahan
karena peningkatan muka air laut. Secara tidak langsung,
perubahan iklim tentu mempengaruhi kebijakan pemerin-
tah dalam perencanaan dan pengembangan wilayah, pe-
ngembangan pendidikan, kesehatan, dan juga kebijakan di
tingkat internasional karena bekurangnya daya beli
masyarakat terhadap produk-produk pertanian. Oleh
karena itu, sehubungan perubahan iklim telah terjadi dan
dampaknya sudah dirasakan oleh semua makhluk hidup
yang ada di bumi ini, maka banyak cara yang dilakukan
untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan ma-
syarakat dalam menghadapi perubahan iklim.

Adaptasi, merupakan suatu cara dalam menghadapi
pengaruh perubahan iklim, yaitu dengan melakukan pe-
nyesuaian dengan cara yang tepat untuk mengurangi pe-
ngaruh merugikan dari perubahan iklim, atau me-
manfaatkan pengaruh positifnya. Strategi dan kebijakan
umum yang dapat diandalkan dalam menanggulangi dam-
pak perubahan iklim terhadap pertanian adalah mem-
posisikan program aksi adaptasi pada subsektor tanaman
pangan dan hortikultura sebagai prioritas utama.

Sayuran merupakan salah satu komoditas penting
yang dibudidayakan oleh petani di berbagai daerah di
Indonesia. Komoditas sayuran merupakan cash crop yang
dapat secara nyata mendatangkan keuntungan bagi petani.
Dengan demikian, keberhasilan dalam usaha tani sayuran
dapat memberikan sumbangan yang besar bagi kese-



jahteraan petani secara langsung. Pada sisi lain yang
sangat menarik adalah bahwa konsumsi sayuran segar di
Indonesia diprediksikan akan terus meningkat sejalan
dengan membaiknya kondisi perekonomian dan meningkat-
nya taraf pendidikan masyarakat. Peluang meningkatnya
permintaan tersebut perlu diantisipasi dengan peningkatan
kuantitas dan kualitas produk sayuran yang dihasilkan dan
sekaligus ditawarkan.

TAKEDAPOT merupakan sebuah singkatan dari tanam
kelor dalam pot, yang dipandang sebagai sebuah solusi dari
permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang
memiliki lahan terbatas namun di lain sisi berkemauan
bercocok tanam tanaman yang memberikan manfaat bagi
kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa lahan yang luas, ber-
cocok tanam kelor, si tanaman serba guna, masih dapat
dilakukan.

Menanam kelor memang terbilang mudah, namun
ketersediaan teknik bercocok tanam yang berpeluang
memberikan hasil yang lebih menguntungkan dan ber-
kelanjutan belum tersedia, apalagi TAKEDAPOT. Buku yang
berupa monograp ini dipersiapkan dengan harapan dapat
berfungsi sebagai suatu panduan dalam mempersiapkan
sumber pangan (sayuran) sehat yang efektif dan efisien
dalam memanfaatkan pekarangan yang terbatas ke-
tersediaannya. Semoga buku (monograp) ini dapat pula
memberikan inspirasi acuan bagi pemerhati, hobiis,
ataupun pengembang tanaman kelor yang nantinya dapat
mendukung dan meningkatkan produktivitas serta ke-
lestarian, terlebih-lebih saat ini ekplorasi komponen hasil
tanaman ini begitu intensif dilakukan terhadap tegakan
yang ada dibandingkan pembaharuan tegakan.

Ibarat tak ada gading yang tak retak, maka tak dapat
kami pungkiri bahwa karya monograp ini adalah sebuah
karya manusia yang pasti pula akan ada banyak ke-
kurangannya. Karena itu, saran dan kritik sangat di-
harapkan. Seraya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa atas terselesaikannya penerbitan buku ini,
harapan penulis semoga buku ini dapat menjadi amal
sholeh bagi kami dalam pandangan Tuhan Yang Maha Esa,



dan bermanfaat bagi khalayak yang tertarik dan berminat
untuk menanam tanaman kelor dengan menggunakan
sistim TAKEDAPOT, mengembangkan tanaman kelor di
Indonesia, bahkan meneliti lebih lanjut.

Mataram, Januari 2020

PENULIS
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dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan buku
(monograp) ini.



1

PENDAHULUAN

Tujuan Penyajian Bab

Bab Pendahuluan ini dipersiapkan dengan tujuan agar
para pembaca setelah mempelajari materi pada bab  ini,
akan mengetahui aspek botani tanaman kelor berikut
beberapa manfaatnya. Selain itu, pembaca akan
mengetahui dan memahami pula pentingnya TAKEDAPOT
sekaligus tinjauan aspek agronomisnya.

Isi Bab

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pada Bab
Pendahuluan ini berisikan penjelasan terkait:
 Tanaman Kelor dan Manfaatnya

o Tinjauan botanis tanaman kelor
o Manfaat tanaman kelor

 Bertanam Kelor Dalam Pot (TAKEDAPOT)
o Kepentingan bertanam dalam pot
o Tinjauan agronomis bertanam dalam wadah

 Tentang Buku Ini
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A. Tanaman Kelor dan Manfaatnya

Tanaman yang di Indonesia dikenal sebagai kelor ini
secara botani termasuk genus Moringa. Genus Moringa
terdiri atas 13 spesies yang telah tersebar di kawasan
Selatan Himalaya, pada rentang wilayah India, Sri Lanka,
Afrika Timur Laut dan Afrika Barat Daya Selatan,
Madagaskar, dan Arab. Spesies yang paling dikenal dan
paling banyak tersebar dan dimanfaatkan oleh manusia
adalah Moringa pterygosperma Gaerthn (syn. Moringa
oleifera Lam). Namun, dengan perjalanan waktu,
tanaman Moringa oleifera telah tersebar hampir di semua
negara di kawasan tropis, termasuk di sebagian besar
wilayah Indonesia.

1. Tinjauan botanis tanaman kelor

Klasifikasi botani dari tanaman yang dikenal sebagai
kelor (Moringa oleifera Lam.) adalah:
Kingdom : Plantae
Division : Magnoliophyta
Class : Magnoliopsida
Order : Brassicales
Family : Moringaceae
Genus : Moringa
Species : oleifera

Batang dan Cabang. Tanaman kelor merupakan tanam-
an tahunan yang tumbuh cepat dan dapat tumbuh hing-
ga mencapai tinggi hampir 10 m, dengan kulit batang
berwarna abu-abu atau pucat yang halus atau sedikit
kasar. Diameter batangnya dapat mencapai 20-40 cm.
Batang umumnya lurus tetapi kadang-kadang tidak
terbentuk dengan baik. Pohon kelor tumbuh dengan
batang lurus pendek yang dapat mencapai ketinggian
1,5-3 m sebelum mulai bercabang. Cabang-cabang ke-
mudian tumbuh dan berkembang secara tidak teratur
dan kanopi berbentuk payung.
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Gambar 1.
Tanaman kelor di halaman rumah di kawasan lahan kering

Kabupaten Lombok Utara.

Daun. Daun kelor menyirip alternate, dua kali atau tiga
kali tumbuh sebagian besar di ujung cabang. Panjang
daun sekitar 20-70 cm sedangkan panjang tangkai daun
sekitar 8-10 cm, dengan warna daun keabu-abuan saat
masih muda dan kemudian hijau setelah tumbuh dan
berkembang maksimal.

Gambar 2.
Daun tanaman kelor
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Buah dan Biji. Buahnya menyerupai atau berbentuk
polong dengan tiga sisi memanjang hingga sekitar 10-60
cm, dan berisikan sekitar 12-35 biji. Walaupun buahnya
berbentuk polong, tanaman kelor bukan termasuk atau
tergolong tanaman legumenose. Buah akan berubah
warna dari hijau saat muda menjadi cokelat saat masak.
Saat masak, buah mudah pecah menjadi tiga bagian.

Biji kelor berbentuk bundar dengan kulit berwarna
coklat yang bersifat semi permeabel. Pada kulitnya ter-
dapat organ menyerupai "sayap" berwarna putih hingga
krem yang memanjang dari bawah ke atas biji pada
ketiga sisinya. Berat kering setiap biji sekitar 0,3 g dan
rasio kernel (isi biji) terhadap kulit biji 75:25 persen atau
perbandingan 3:2 (w/w).

Gambar 3.
Buah kelor (kiri), biji bersayap (kanan atas), dan

biji yang telah dihilangkan sayapnya (kanan bawah).

Bunga. Bunganya berwarna putih atau krem dan ter-
kadang memiliki tanda merah. Bunga tumbuh dan ber-
kembang dalam tandan yang panjangnya sekitar 10-25
cm. Bunga berdiameter berukuran sekitar 2,5 cm dan
mengeluarkan aroma yang cukup harum. Bunga terdiri
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atas lima helai sepal (kelopak bunga) yang mengelilingi
lima benang sari.

Gambar 4.
Bunga tanaman kelor

2. Manfaat tanaman kelor

Tanaman kelor banyak memiliki nama istilah,
seperti "pohon kehidupan" atau "pohon surga" karena
manfaatnya pada lingkungan, manfaat sebagai obat, dan
manfaat sebagai bahan makanan yang luar biasa.
Julukan lainnya dari tanaman kelor ini adalah pohon
serba guna yang daun, bunga, buah, kulit kayu, dan akar
semuanya dapat langsung dikonsumsi. Kualitas nutrisi
yang terkandung menjadikan tanaman kelor terkenal
sebagai tanaman yang dapat memerangi permasalahan
malnutrisi.

Ketermanfaatan tanaman kelor pada awalnya yang
telah berlangsung sangat lama hanya sebagai sumber
sayuran jika bahan sayuran lain (pokok) tidak tersedia.
Di beberapa daerah memanfaatkan tanaman kelor hanya
sebagai bahan obat alternatif. Oleh karenanya hingga
kini, tanaman kelor banyak dijumpai tumbuh atau se-
ngaja ditumbuhkan hanya sebagai tanaman peteduh di
halaman rumah, ataupun sebagai pagar pembatas pe-
karangan atau kebun.

Kepentingan tanaman kelor ini semakin meningkat
dan terus berkembang dikarenakan produk-produk lain-
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nya juga dapat ditingkatkan dalam bentuk produk
dengan nilai tambah yang lebih tinggi, seperti minyak
kelor (moringa oil). Minyak kelor ini tidak saja bermanfaat
sebagai bahan herbal maupun bahan kosmetika, tetapi
belakangan ini hasil penelitian menunjukkan bahwa
minyak biji kelor juga berpotensi sebagai alternatif bahan
bakar minyak yang tentunya ramah lingkungan. Hal-hal
inilah yang menjadikan tanaman kelor semakin menjadi
suatu tanaman yang serba guna dan memiliki nilai
ekonomis yang tinggi.

Gambar 5.
Tanaman kelor ditanam untuk peteduh halaman rumah (atas),

pagar pembatas pekarangan-jalan (tengah), dan pagar
pembatas antar pekarangan (bawah).
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Manfaat tanaman kelor bagi masyarakat kurang
mampu, khususnya para petani bermodal usahatani kecil
di banyak belahan dunia sudah sangat terasa. Bercocok
tanam tanaman kelor membutuhkan sedikit modal
investasi, namun pengembangannya dapat menciptakan
lapangan kerja, dan dapat diolah tanpa menggunakan
bahan kimia. Tanaman kelor dilaporkan oleh banyak
peneliti membutuhkan air dan pupuk organik dalam
jumlah terbatas, yang terpenting pemberiannya teratur.
Pada kondisi demikian, tanaman kelor akan mampu
tumbuh dengan dedaunan yang lebat sepanjang tahun.

Pemrosesan atau pengolahan daun kelor menjadi
tepung daun (moringa leaf powder) juga akan mem-
berikan keuntungan pengembangan tanaman kelor ini.
Pengering-an daun cukup dengan memanfaatkan sinar
matahari atau hanya dengan mengangin-anginkan saja,
suatu metode yang murah dan efisien untuk men-
dapatkan hasil yang berkualitas. Penggilingan tidak me-
merlukan peralatan khusus dan pengemasan harus
kedap udara dan kedap cahaya. Aspek dasar pengolahan
yang ter-penting adalah kontrol kebersihan dan ke-
lembaban untuk memastikan bahwa tepung daun tetap
kering sempurna sampai dikemas.

Daun kelor merupakan sumber protein, vitamin,
dan mineral yang tidak mahal untuk suatu negara ber-
kembang. Daun kelor yang telah dikeringkan ataupun
yang telah berupa tepung mudah disimpan dan di-
gunakan oleh keluarga. Penambahan tepung daun kelor
ke dalam makanan sehari-hari sangat baik bagi pe-
ningkatan kesehatan tubuh.Tepung daun juga dapat
digunakan oleh industri pengolahan makanan untuk
fortifikasi. Jadi, daun kelor dapat membantu mengurangi
ketergantungan negara berkembang pada barang impor
yang terlalu mahal.

Daun kelor dapat digunakan sebagai sayuran daun
seperti layaknya bayam ataupun sayuran daun lainnya.
Daun kelor adalah sayuran kaya nutrisi, ekologis, dan
ekonomis yang tersedia di hampir semua wilayah di
Indonesia. Oleh karena itu pengembangan teknologi
budidaya pada berbagai sistim tanam sangat diperlukan,
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termasuk pengembangan bertanam atau budidaya kelor
dalam pot dengan tujuan menyediaan sumber pangan
sehat-green super food-keluarga secara berkelanjutan.

B. Bertanam Kelor Dalam Pot (TAKEDAPOT)

1. Kepentingan TAKEDAPOT

Tanaman kelor sementara ini tidak banyak ditanam
sebagai tanaman budidaya seperti tanaman perkebunan
tahunan lainnya. Kebanyakan tanaman kelor ditanam
hanya dengan tujuan sebagai pagar pembatas ataupun
peneduh halaman rumah tinggal (Gambar 5).

Tanaman kelor di sebagian besar di kawasan
Indonesia, banyak tumbuh dan berkembang khususnya
di pedesaan daerah kering. Tanaman kelor di daerah ini
tumbuh sebagai tanaman tahunan. Kebanyakan tanaman
kelor diperbanyak dengan cara memanfaatkan stek
batang. Pada kawasan atau daerah kering, tanaman kelor
lebih banyak diperbanyak dengan memanfaatkan stek
batang. Biji-biji yang jatuh sebagian besar bahkan
seluruhnya mati. Biji-biji berjatuhan di saat akhir musim
hujan atau awal musim kemarau, sehingga hanya sedikit
jumlah biji yang berhasil berkecambah, karena ke-
lembaban tanah yang sangat rendah. Kalaupun terdapat
biji yang berhasil berkecambah, bibit tanaman tersebut
sebagian besar tidak sempat tumbuh dan berkembang
menjadi tanaman dewasa. Hal ini di-sebabkan karena
saat memasuki periode pertumbuhan cepat, ketersediaan
kelembaban tanah (air) sangat terbatas bagi per-
tumbuhan tanaman kelor lebih lanjut. Selain itu,
kematian tanaman muda banyak pula disebabkan
dimakan oleh ternak-ternak yang oleh pemilik sebagian
besar digembalakan secara liar. Namun demikian, bagi
biji yang berhasil berkecambah dan kemudian berhasil
tumbuh menjadi tanaman muda, tanaman ini akan
toleran terhadap kekeringan dan mudah beradaptasi
dengan beragam ekosistem dan sistem pertanian.

Budidaya tanaman kelor di Indonesia belum di-
lakukan, tepatnya belum ada yang pernah meng-
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usahakannya secara intensif. Namun beberapa tahun
belakangan ini telah ada perusahaan di Indonesia yang
mengusahakan atau mengembangkan tanaman kelor ini
dengan intensif. Persiapan untuk budidaya kelor berbeda
dengan persiapan untuk budidaya komoditas perkebunan
ataupun pertanian lainnya. Perbedaan pada sistim pro-
duksinya yang sangat tergantung pada bagian apa yang
akan dijadikan komoditas dan produksi dari pohon kelor
itu (seperti daun, buah muda, biji, akar, ataukah
kulitnya) yang masing-masing memerlukan sistem
produksi ter-sendiri.

Seperti halnya TABULAPOT yang telah popular ter-
lebih dahulu, demikian pula halnya dengan TAKEDAPOT,
karena teknik bertanam ini relatif kompak, fleksibel, dan
portabel. Bahkan bagi pekarangan yang umumnya relatif
sempit di perkotaan, TAKEDAPOT dapat sebagai elemen
lansekap yang memperindah halaman atau taman pe-
karangan.

Tanaman kelor yang dapat tumbuh di hampir
semua jenis tanah di daerah kering, jika dijadikan
sebagai TAKEDAPOT yang dipersiapkan dengan baik,
maka kehadirannya di halaman atau pekarangan
(terutama di perkotaan) akan menjadi bentuk karya seni
tersendiri. Sebuah tanaman yang mungkin tampak
umum dan tidak memiliki daya tarik khusus dalam
lansekap, dapat memberikan dan menghadirkan karakter
lansekap yang sama sekali baru ketika ditampilkan
dalam pot, yaitu sesuatu yang unik. Khususnya pada
daerah lahan kering TAKEDAPOT akan sangat me-
nguntungkan sehubungan dengan pemanfaatan air
siraman yang lebih efisien dan menghadirkan hijauan
yang meningkatkan suasana kesegaran di halaman
rumah.

Bertanam tanaman kelor dalam pot (TAKEDAPOT)
memiliki arti penting yang cukup luas, tidak saja sebagai
pemenuhan kebutuhan akan sayur (pangan) sehat,
namun juga sebagai sarana penyediaan pangan yang
berkelanjutan untuk paling tidak keluarga, sebagai
sarana pelestarian sumberdaya tanaman kelor, serta jika
ditujukan sebagai element lansekap pekarangan, tanam-
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an kelor dalam pot juga dapat diandalkan. Jika ke-
pemilikan TAKEDAPOT cukup banyak yang disertai
dengan perawatan yang baik, maka kelebihan hasil
panenan tentunya dapat dijual. Hal ini menjadi salah
satu peluang usaha yang mendatangkan tambahan
pendapatan bagi rumah tangga.

Jadi, TAKEDAPOT dapat dijadikan sebagai kegiatan
agribisnis yang menguntungkan. Seperti diketahui
bahwa, agribisnis merupakan suatu bentuk kegiatan
yang dilakukan manusia yang memanfaatkan sumber
daya alam dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.
Agribisnis mempelajari strategi dalam memperoleh ke-
untungan dengan mengelola aspek budidaya, pasca-
panen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran.
Selanjutnya, usaha agroindustri kelor tergolong jenis
usaha yang menggunakan teknologi pengolahan yang
sederhana dan memanfaatkan bahan baku tanaman
kelor yang diolah lebih lanjut menjadi berbagai macam
produk makanan maupun olahan yang memiliki nilai
tambah.

2. Tinjaun agronomis TAKEDAPOT

Menanam tanaman sayuran tahunan seperti kelor
dalam pot (TAKEDAPOT) dapat merupakan sesuatu yang
menyenangkan sekaligus menantang. Secara umum,
TAKEDAPOT membutuhkan persyaratan seperti sinar
matahari dan pot yang dapat memfasilitasi jeluk (daerah)
perakaran yang cukup luas. Persyaratan mutlak adalah
sinar matahari sekitar 5-6 jam dan sirkulasi udara yang
memadai. Setelah persyaratan ini terpenuhi, maka pe-
nanam dapat menempatkan TAKEDAPOT di mana saja
dengan aman. Kesuksesan TAKEDAPOT tidak lepas dari
dapat tidaknya penanam memenuhi kebutuhan dasar
tanaman; yaitu media tumbuh yang memadai, cahaya
yang cukup, suhu yang tepat dan kelembaban serta
nutrisi yang diperlukan.

Tanaman kelor memiliki beberapa karakter yang
cocok dan menguntungkan jika ditanam dalam pot
(TAKEDAPOT). Tanaman kelor memiliki persyaratan se-
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bagai tanaman tahunan yang dipelihara di dalam wadah
(pot), yaitu mudah dirawat, tahan kekeringan dan daya
adaptasi yang luas, serta dapat tumbuh pesat untuk
menghasilkan daun sebagai hasil utama bertanam kelor
dalam pot.

Saat ini, memang telah ada tanaman kelor jenis
pendek (kerdil) yang dihasilkan melalui program pemulia-
an di India. Khususnya untuk di Indonesia, jenis-jenis
kerdil belum berkembang. Namun demikian, dengan cara
rekayasa sistim tanam, tanaman kelor yang ada sekarang
(jenis-jenis yang tinggi besar) dapat tumbuh berkembang
sesuai dengan keinginan penanam, yaitu dapat tumbuh
lebih kerdil (kecil) disertai dengan pertumbuhan daun
yang pesat.

Karakter-karakter tanaman kelor yang menjadikan
atau membuat tanaman ini dapat sebagai TAKEDAPOT
adalah sebagai berikut:
a. Umur menghasilkan produk berupa biomasa daun

sangat singkat (genjah), walaupun ditanam dengan
bibit berasal dari stek batang maupun berasal dari biji.

b. Habitus tanaman kelor mudah direkayasa untuk
tumbuh atau berpenampilan lebih pendek maupun
lebih lebar.

c. Tahan terhadap pemangkasan. Pemangkasan adalah
teknik panen daun kelor.

d. Produktivitas daun sangat pesat, dikarenakan sifat
regrowth tanaman kelor sangat baik.

e. Daya adaptasi terhadap lingkungan tumbuh cukup
luas, yakni dapat tumbuh baik walaupun dalam wadah
di dataran rendah hingga dataran tinggi. Tahan
kekeringan sehingga tidak memerlukan air siraman
yang banyak.

f. TAKEDAPOT dapat dijadikan atau dimanfaatkan juga
sebagai elemen lansekap (taman) pekarangan, karena
nilai estetika atau keindahan tajuk (kanopi) tanaman
dan juga warna hijau yang menimbulkan kesegaran
dan kesejukan.

g. Dapat digunakan untuk memanfaatkan halaman atau
lahan yang sempit yang sekaligus dapat pula dipindah-
pindah sesuai keinginan.
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h. Mudah dalam melakukan perawatan tanaman.
i. Sangat cocok untuk program penghijauan pekarangan

berbasis pangan sehat dan herbal ataupun program
penyediaan pangan sehat berbasis keluarga.

j. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak akan
merusak bangunan yang ada di sekitarnya.

k. Kebutuhan unsur hara mineral dan air dapat dipenuhi
secara optimal dan efisien.

l. Dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan dengan
menjual daun maupun buah yang dihasilkan.

C. Tentang Buku Ini

Buku atau monograf yang berjudul TAKEDAPOT ini
bertujuan untuk memberi informasi kepada para
pembaca mengenai beberapa aspek terkait teknik
bercocok tanam tanaman kelor dalam wadah atau pot.
Buku monograf ini berisikan beberapa informasi dari
teknis penyiapan benih untuk mempersiapkan bahan
tanam (bibit), persiapan media tanam, teknik menanam,
dan aspek-aspek pemeliharaan tanaman kelor dalam pot,
serta teknik panen. Kehadiran buku TAKEDAPOT mung-
kin saja dapat ditujukan atau dimanfaatkan untuk
dijadikan panduan cara bertanam kelor dalam pot dalam
rangka intensifikasi pekarangan baik di perdesaan
maupun di perkotaan, sepanjang tidak tersedia buku
atau panduan lain.

Teknologi TAKEDAPOT yang diuraikan dalam buku
ini terbagi dalam beberapa pokok bahasan yang tertuang
dalam masing-masing bab. Pada Bab 1, diuraikan aspek
botani tanaman kelor berikut beberapa manfaatnya.
Selain itu, diuraikan pula pentingnya bertanam kelor
dalam pot dan dilanjutkan dengan uraian terkait dengan
tinjauan agronomisnya. Kemudian pada Bab 2, berisikan
penjelasan terkait biji dan benih, persiapan benih sebagai
bahan tanam, dan pembibitan untuk menghasilkan bibit
yang siap tanam sebagai TAKEDAPOT. Uraian terkait
persiapan wadah produksi seperti persiapan pot (jenis
dan ukuran pot) dan persiapan media tanam dalam pot
disajikan dalam Bab 3. Uraian terkait teknik bertanam
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atau cara menanam, penempatan tanaman dalam pot,
dan perawatan pasca pindah-tanam merupakan materi
yang disajikan pada Bab 4. Buku monograf ini diakhiri
dengan menghadirkan Bab 5 yang menguraikan materi
terkait dengan waktu panen, cara panen, dan pe-
nanganan awal pascapanen, serta uraian nilai dan
manfaat dari TAKEDAPOT.
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PERSIAPAN BENIH DAN
PEMBIBITAN

Tujuan Penyajian Bab

Dipersiapkannya bab kedua ini adalah bertujuan agar
pembaca setelah mempelajari uraian materi dalam bab
ini akan;
 Mengetahui apa yang dimaksud dengan biji dan juga

benih,
 Mengetahui dan mampu mempersiapkan benih sebagai

bahan tanam,
 Mengetahui dan mampu melaksanakan pembibitan

tanaman kelor untuk menghasilkan bibit yang siap
ditanam pada TAKEDAPOT.

Isi Bab

 Biji dan Benih
 Persiapan Benih
 Pembibitan

o Mempersiapkan media semai dan pembibitan,
o Penaburan benih
o Pemeliharaan semai
o Persiapan media sapih
o Pindah tanam semai
o Pemeliharaan bibit
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A. Biji dan Benih

Biji-biji kelor berwarna coklat dan berbentuk bulat.
Pada sisinya yang berjumlah tiga menyerupai punggung
(trigonous) dan padanya terdapat struktur seperti sayap
berwarna putih. Biji kelor merupakan biji berkeping dua
(dikotil) dan tersusun atas kulit (shell) dan isi biji (cernel)
yang di dalamnya terdapat embrio. Bobot rata-rata per
biji kelor adalah sekitar 0,3-0,4 g dan rasio bobot antara
isi biji atau kernel terhadap kulit adalah 3:1 atau dengan
kata lain, dari total bobot biji, bagian yang berupa kulit
menempati sekitar 23,7-35,2% dan isi biji sekitar 64,8-
76,3%.

Gambar 6.
Buah dan biji kelor. (A). Buah kelor yang telah matang,

(B). Buah kelor yang telah kering dengan biji-biji bersayap,
(C) Biji tanpa sayap, dan (D) kernel atau isi biji.

Benih kelor merupakan biji kelor yang sengaja di-
produksi atau dipersiapkan dengan menggunakan
teknik-teknik tertentu, sehingga memenuhi persyaratan
untuk digunakan sebagai bahan tanam atau bahan
perbanyakan tanaman selanjutnya. Benih sangat menen-
tukan keber-langsungan generasi tanaman berikutnya
dari suatu tanaman kelor, sehingga keberadaannya dapat
ber-kelanjutan bahkan lestari.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka
dalam kaitannya dengan usahatani tanaman kelor, benih

A B C D
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merupakan faktor produksi yang penting bagi usaha
pengembangan tanaman kelor unggul. Sehubungan pula
dengan belum tersedianya dengan memadai benih kelor
saat ini, pemilihan benih sebagai bahan tanam untuk
digunakan sebagai salah satu sarana produksi dari suatu
tegakan tanaman kelor yang ada saat ini merupakan
suatu hal yang dapat dikatakan mudah dan murah. Hal
ini dikarenakan bahwa dalam memproduksi dan mem-
persiapkan benih tanaman kelor dapat dilakukan dengan
mudah dengan biaya yang murah pula.

B. Persiapan Benih

Seperti diketahui bahwa benih adalah cikal bakal
dari suatu kehidupan tanaman, sehingga merupakan
penentu keberhasilan suatu usaha pertanaman. Karena
benih merupakan penentu atau kunci keberhasilan,
tentunya benih tersebut harus bermutu. Untuk mem-
peroleh benih bermutu tidaklah mudah, karena proses-
nya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari
dalam benih itu sendiri maupun faktor di luar benih
(lingkungan).

Sehubungan dengan belum banyak tersedianya
benih tersertifikat sebagai bahan tanam dalam pe-
ngembangan kelor, maka pengadaan bahan tanam
berupa benih dapat dilakukan dengan mengikuti kaidah
produksi benih yang benar, agar supaya diperoleh bahan
tanam yang berkualitas. Berikut adalah ringkasan dari
buku yang telah diterbitkan oleh penulis terkait dengan
bagaimana mempersiapan benih sebagai bahan tanam
kelor. Buku tersebut berjudul Biji dan Teknologi Benih
Kelor (Moringa oleifera Lam.). Berikut adalah ringkasan
prosedur (tahapan) mempersiapkan biji kelor sebagai
bahan tanam yang dapat menjamin pertumbuhan kelor
akan baik sesuai dengan harapan.

Langkah pertama diawali dengan tahapan pemilihan
dan penentuan pohon kelor dari tegakah yang sudah ada
sebagai sumber benih kelor yang baik. Kriteria tanaman
kelor yang baik untuk dijadikan tanaman (pohon) sumber
benih adalah sebagai berikut:
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1. Tegakan (pohon) terbaik dari beberapa tegakan atau
populasi yang tumbuh di lingkungan yang seragam.

2. Pohon terbaik adalah pohon yang paling baik tumbuh
bila dibandingkan dengan pohon lain yang ada di
sekitarnya.

3. Pilih pohon yang memiliki bercabangan yang lebat
dengan pertumbuhan daun yang subur, dan juga
banyak menghasilkan buah (biji).

Kriteria pohon sumber benih untuk tanaman kelor
yang tujuan pengembangannya atau pembudidayaannya
untuk menghasilkan sumber bahan pangan sehat, obat
(herbal), dan juga pakan ternak yang produknya atau
hasil yang diharapkan berupa biomasa daun, adalah
sebagai berikut,

1. Pertumbuhan cepat,
2. Produksi daun tinggi,
3. Daun mengandung cukup banyak unsur gizi,
4. Daya pangkas tinggi,
5. Mudah diperbanyak secara vegetative,
6. Bebas hama-penyakit,
7. Pendek,
8. Tahan kering, dan
9. Cukup tua.

Tahapan berikutnya adalah pemanenan biji untuk
dipersiapkan sebagai bahan tanam atau benih. Beberapa
hal penting yang perlu mendapat perhatian terkait
dengan pemanenan buah (biji) untuk perbenihan;

1. Tingkat kematangan buah kelor pada kondisi telah
masak optimal hingga lewat masak dapat dijadikan
indikator panen buah kelor untuk sumber benih, yaitu
ditandai dengan buah yang telah mengering sebagian
hingga buah mengering seluruhnya.

2. Biji-biji kelor yang berada pada posisi pangkal dan
tengah pada buah kelor memiliki viabilitas lebih baik
dibandingkan biji berposisi di ujung buah.
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Biji-biji terpilih sudah siap sebagai benih. Benih
sebagai bahan tanam tersebut sebaiknya dimasukan
dalam kantong plastik dan tertutup rapat, kemudian di-
simpan dalam ruangan dengan fluktuasi suhu dan
kelembaban rendah. Gambar berikut adalah contoh
mempersiapkan (penyimpanan) benih sebagai bahan per-
banyakan kelor yang cukup baik.

Gambar 7.
Biji terpilih sebagai bahan perbanyakan (benih) dalam
kantong plastik yang siap disimpan untuk pemakaian

1-2 tahun kemudian.

C. Pembibitan

Bibit tanaman kelor adalah tanaman muda dan
kecil yang telah memiliki daun dan batang lengkap dan
telah berkayu yang diproduksi atau dipelihara di
pembibitan.

Salah satu syarat dan merupakan tahapan dalam
upaya mencapai sukses dari suatu penanaman tanaman
perkebunan jenis tahunan dalam hal ini termasuk pula
tanaman kelor, adalah pembuatan pesemaian dan/atau
pembibitan. Di dalam areal persemaian ini dibuat
bangunan untuk produksi semai ataupun bibit seperti
bedeng tabur dan bedeng sapih.
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Pembibitan tanaman kelor yang dilakukan di pe-
semaian adalah bibit yang berasal dari biji dan/atau
dapat pula bibit yang berasal dari stek batang. Bibit yang
baik merupakan jaminan pasti bagi keberhasilan dalam
pengembangan tanaman tahunan, termasuk juga untuk
tanaman kelor yang ditanam dalam pot (TAKEDAPOT).

Terkait dengan pembibitan tanaman kelor. Penulis
juga telah menerbitkan buku (monograp) terkait dengan
pembibitan tanaman kelor. Pada buku tersebut diuraikan
segala aspek agronomis perbanyakan tanaman kelor baik
dengan menggunakan teknik vegetatif, berupa stek
batang, ataupun teknik generatif, menggunakan biji.

Ada beberapa langkah dalam melaksanakan pem-
bibitan tanaman kelor dengan menggunakan biji. Berikut
adalah tahapan pelaksanaan pembibitan tanaman kelor
asal biji, yang merupakan persiapan bahan tanaman
yang baik untuk keperluan TAKEDAPOT;

1. Persiapan media pesemaian dan pembibitan

Media pembibitan yang harus disediakan terdiri dari
media tabur dan media sapih (media pembibitan dalam
polibag). Media tabur atau semai sebaiknya meng-
gunakan media campuran dari tanah lapisan olah-pasir
kali-sekam. Sedangkan media sapih menggunakan media
campuran tanah lapisan olah-kompos atau bahan
organik limbah pertanian dengan perbandingan yang
sesuai. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa
media campuran yang baik untuk pembibitan tanaman
kelor adalah campuran tanah-cocopeat atau campuran
tanah-seresah daun bamboo, dengan perbandingan 1:1
(v/v).

Tanah untuk media sapih yang baik adalah tanah
yang gembur dan partikelnya halus. Oleh karena itu,
untuk mendapatkan kondisi tersebut, maka tanah
lapisan olah (top soil) perlu diayak dan digemburkan
dengan cara menyaring dengan menggunakan saringan
kawat. Kondisi media demikian itu juga dapat diperoleh
dengan membuat media campuran. Campuran antara
tanah, pasir, dan kompos atau pupuk kandang.
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Sebelumnya, dasar bak kecambah diberi lubang
secukupnya untuk drainase air yang berlebihan. Bak
kecambah sebaiknya diletakkan di tempat pesemaian
yang cukup cahaya matahari dan terlindung terpaan air
hujan, aman dari gangguan, tidak terlalu lembab, serta
mudah dalam pengawasan. Jika pesemaian meng-
gunakan bedengan, maka bedengan dibuat sedemikian
rupa agar dipersiapan sesuai dengan persyaratan media
semai seperti yang dijelaskan di atas. Untuk mem-
permudah perawatan, sebaiknya ukuran bedengan
jangan terlalu besar.

Gambar 8.
Bak semai sederhana dan plug tray untuk pesemaian dan

pembibitan tanaman kelor.

Perlakuan pendahuluan pada biji (seed pre-
treatment) bertujuan untuk memecah dormansi benih
atau meng-kondisikan benih akan mudah dan seragam
ber-kecambahnya. Cara yang paling mudah adalah me-
rendam benih dalam air hangat kuku (± 50 OC) kemudian
dibiarkan selama semalaman. Esok harinya benih ter-
sebut ditiriskan selama 2-3 jam sampai kering di atas
kertas tissue atau koran. Setelah kering, benih-benih siap
untuk ditabur di tempat (bak atau bedeng) pesemaian.
Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa dengan
perlakuan awal berupa perendaman dalam air hangat
tersebut menghasilkan kecepatan berkecambah biji lebih
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baik dibandingkan benih yang tidak diperlakukan. Per-
kecambahan terjadi dengan lebih serentak dan jumlah
benih berkecambah sangat tinggi, atau dengan kata lain
viabilitasnya lebih baik.

2. Penaburan Benih
Penaburan benih siap semai dapat dilakukan secara

langsung ke polibag (pembibitan langsung) atau penabur-
an ke bak kecambah terlebih dahulu (pembibitan tidak
langsung). Kelebihan penaburan langsung ke polibag
adalah tidak perlu ada kegiatan penyapihan dengan
demikian mengurangi biaya tenaga kerja dan akar semai
tidak akan terganggu. Kelemahannya adalah kualitas
bibit tidak seragam karena tidak dilakukan seleksi semai
sebelumnya dan dikarenakan pula oleh viabilitas biji
yang digunakan bukan (belum) sebagai benih ber-
sertifikat; serta pengawasan dan pengendalian hama dan
penyakit yang menyerang semai relatif lebih sulit, serta
diperlukan tindakan penyulaman terhadap benih yang
tidak ber-kecambah.

Kelebihan pembibitan tidak langsung (melalui pe-
nyemaian terlebih dahulu pada bak kecambah) adalah
mudah dalam pengawasan, pemeliharaan, dan juga
mudah pengendalian hama dan penyakit yang menyerang
semai karena lokasinya terkonsentrasi pada tempat yang
lebih sempit. Semai yang akan disapih dipilih sehingga
akan lebih seragam baik dalam kualitas tumbuh maupun
ukurannya. Sedangkan kelemahannya adalah membu-
tuhkan tambahan biaya untuk upah kerja penyapihan,
dan secara teknis jika tidak hati-hati dalam proses
penyapihan sering akan menyebabkan akar semai
terganggu seperti patah atau terlipat saat menanam
kembali. Hal tersebut sangat mempengaruhi proses
pertumbuhan berikutnya. Oleh karena itu, proses
penyapihan harus hati-hati dengan menggunakan alat
yang sesuai (mencungkil sekaligus mencabut), media
sapih harus yang mudah diangkat. Selain itu, saat
penaburan benih ke bak kecambah dilakukan dengan
jarak teratur agar benih dapat berkecambah dengan baik
dan memudahkan dalam proses penyapihan. Jarak
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tanam di bak semai sebaiknya 2-3 cm. Benih yang
ditabur dapat berupa biji yang masih bersayap ataupun
biji dengan sayap telah dibuang terlebih dahulu. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa biji-biji kelor yang telah
dihilangkan sayapnya, lebih cepat berkecambah dengan
kecepatan berkecambah (periode pesemaian) lebih
singkat.

Benih dibenamkan (1-2 cm) pada media dalam bak
semai, kemudian ditutupi dengan media tersebut. Benih
(biji) kelor sudah mulai terlihat tumbuh di permukaan
media semai setelah 5-7 hari sejak penanaman.
Sementara itu periode semai akan berakhir antara 15-17
hari sejak penanaman.

3. Pemeliharaan Semai
Pemeliharaan pesemaian dilakukan hingga semai

siap disapih. Kriteria semai siap sapih adalah semai telah
memiliki calon batang yang tegak, sehat, dan memiliki
daun yang telah mulai mekar (1-2 helai). Pada tahap
jarum (epikotil dan akar telah saling membentuk anatomi
yang lurus) juga merupakan tahapan semai yang baik
untuk dilakukan penyapihan.

Pemeliharan semai atau kecambah merupakan
tindakan menjaga agar media semai tetap basah melalui
kegiatan penyiraman. Semai yang terlihat terkena serang-
an jamur segera dibuang agar tidak menular ke benih
dan semai lainnya. Penyiraman dilakukan dengan cara
menuangkan air secara perlahan di posisi pinggir bak
semai.

4. Persiapan Media Sapih (Pembibitan)
Media pembibitan yang baik harus memenuhi

kriteria sebagai berikut; ringan, memiliki kepadatan (bulk
density) rendah, drainase dan aerasi baik sehingga me-
mudahkan pertukaran udara dan air, kemampuan me-
nahan air cukup baik, pengembangan dan penyusutan
media sangat rendah sehingga tidak merusak akar saat
kekeringan, tersedia dalam jumlah memadai dan mudah
diperoleh dengan harga keekonomian, bebas hama dan
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penyakit, dan tentunya mengandung unsur hara yang
cukup bagi kebutuhan pertumbuhan bibit.

Untuk memperkaya kecukupan unsur hara pada
media sapih sebaiknya media tanah yang berupa tanah
lapisan olah (top soil) dicampur dengan kompos, atau
pupuk kandang, sedangkan untuk membuat drainase
yang baik sebaiknya menggunakan media campuran
sekam padi atau serasah daun bambu. Rasio pen-
campuran tanah-cocopeat-pupuk kandang atau tanah-
serasah daun bambu-pupuk kandang adalah 1:1:1 (v/v).

Tanah dan bahan media organik, baik berupa
sekam padi, serasah daun bambu, cocopeat, ataupun
cacahan tongkol jagung yang akan digunakan sebagai
bahan media campuran sebaiknya disterilisasi seperti
halnya pada waktu sterilisasi media semai. Tanah yang
digunakan sebaiknya juga halus, oleh karena itu, perlu
diayak terlebih dahulu.

Gambar 9.
Media sapih atau pembibitan dalam polibag yang siap

ditanami semai (Repro: Santoso dkk. 2017).

Wadah yang sering digunakan dalam pembibitan
adalah polibag berwarna hitam ukuran diameter 16 cm
dan tinggi 20 cm (ukuran ini baik untuk bibit hingga
umur dua bulan) atau ukuran diameter 25 cm dan tinggi
30 cm (untuk bibit umur tiga bulan). Polibag diisi penuh
dengan media pembibitan dan kemudian dipadatkan
secukupnya agar media tersebut kompak. Lubang untuk
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sapihan semai dibuat di tengah-tengah dengan
menggunakan alat yang sesuai. Kedalaman lubang tanam
semai sekitar 3-5 cm atau yang terpenting pada saat
tanam semai kedalaman pangkal akar-batang tertanam
sekurang-kurang 2 cm dari permukaan media. Polibag
berisi semai kemudian disusun secara rapi di bedeng
pembibitan di areal yang tidak terkena terlalu terik
cahaya matahari, atau sebaiknya di bawah atau di antara
naungan alami dengan intensitas cahaya masuk 70-80
persen.

5. Pindah Tanam Semai
Pindah tanam semai atau penyapihan semai

dilakukan setelah semai memiliki 1-2 daun, berbatang
tegak dengan tinggi sekitar 5-7 cm, dan sehat. Kondisi
tersebut akan dicapai pada hari ke 8-10 setelah tabur
benih di pesemaian. Pada kondisi stadia pancing, yaitu
saat hipokotil atau batang semai membentuk (berupa)
pancing, dan/atau saat akar-pucuk/tunas-batang semai
membentuk garis; lurus merupakan dua tahapan semai
yang baik untuk dilakukan pindah tanam semai. Semai
kemudian ditanam dalam media polibag lalu media di
sekitar lubang tanam dipadatkan seperlunya agar semai
berdiri dengan tegak dan kokoh.

6. Pemeliharaan Bibit
Pada dasarnya bibit asal biji tidak perlu dinaungi.

Penaungan awal hanya bertujuan untuk menjaga semai
yang baru dipindah tanam dari terpaan terlalu teriknya
cahaya matahari. Namun jika kelembaban pembibitan
dapat dijaga agar tidak turun-naik secara drastis, maka
sebenarnya penaungan tidak diperlukan.

Pengaturan intensitas naungan sangat diperlukan
pada pembibitan tanaman kelor. Pengurangan intensitas
naungan mulai dilakukan saat bibit berumur dua minggu
setelah sapih. Intensitas cahaya pada umur tersebut
diperlukan lebih banyak agar supaya pertumbuhan bibit
kelor lebih kokoh. Intensitas cahaya sebaiknya berkisar
80-85 persen, kemudian setelah umur satu bulan
intensitas cahaya sebaiknya 80-90 persen, bulan kedua
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dibiarkan terbuka (tanpa naungan). Tujuan pengurangan
intensitas naungan ini adalah untuk mempersiapkan
bibit agar lebih tahan terhadap cahaya matahari penuh,
dan memperkokoh bibit.

Bibit kelor siap tanam adalah bibit yang sehat
berbatang tunggal yang telah memiliki kayu pada bagian
batangnya sehingga dapat berdiri dengan kokoh dan
memiliki 6-8 daun yang sehat. Bibit dengan kondisi ter-
sebut akan dicapai setelah bibit berumur 2-3 bulan
setelah pindah tanam semai.

Penyiangan dilakukan bila terdapat gulma yang
mengganggu pertumbuhan bibit, misalnya rumput.
Penyiangan bertujuan untuk mengurangi tingkat per-
saingan dalam absorpsi unsur hara. Perlu kehati-hatian
dalam mencabut rumput atau tanaman pengganggu
lainnya yang tumbuh bersama bibit dalam satu polibag,
hindari terjadinya kerusakan akar bibit.

Gambar 10.
Bibit tanaman kelor pada bedengan polibag saat umur
1 bulan (kiri) dan 2 bulan (tengah), dan keragaan bibit

tanaman kelor asal biji umur 1 bulan (kanan atas) dan umur
2 bulan (kanan bawah) pada berbagai media tanam organik

(Repro: Santoso dkk. 2017)

Pemupukan diberikan bertujuan untuk memacu
pertumbuhan bibit agar cepat tinggi dan besar. Pemu-
pukan pada bibit dilakukan pertama kali setelah bibit
berumur minimal 14-16 hari setelah pindah semai.
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Gunakan pupuk majemuk (NPK) 15:15:15 atau dapat
juga 16:16:16 dengan dosis 5 g/polibag.

Pencegahan serangan hama dan penyakit sangat
diperlukan. Adanya serangan hama dan penyakit sangat
merugikan bagi pertumbuhan semai dan bibit. Oleh
karena itu, untuk mengendalikan kejadian serangan
hama dan penyakit, sebaiknya pembibitan diupayakan
jangan terlalu lembab atau tergenang air. Lubang
drainase di sekitar pembibitan ataupun media dalam
polibag harus baik jangan sampai tersumbat.
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PERSIAPAN POT DAN
MEDIA TANAM

Tujuan Penyajian Bab

Bab ini ditujukan agar para pembaca setelah mempelajari
uraian isi bab, akan mengetahui bagaimana cara
mempersiapkan pot dan juga mempersiapkan media
tanam TAKEDAPOT.

Isi Bab

 Persiapan pot
o Jenis pot
o Ukuran pot
o Jumlah tanam dalam pot
o Lubang draenase

 Persiapan media tanam
o Macam media
o Fungsi media tumbuh
o Media campuran
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Wadah atau tempat atau pot untuk TAKEDAPOT
dapat berupa apa saja yang dapat menampung media
tanam, asalkan pada pot tanam tersebut ada saluran
pembuangan (draenasi), memungkinkan pertumbuhan
akar yang sehat, dan tidak mudah hancur atau rusak
dalam waktu cukup lama. Memahami bagaimana sifat
daripada pot mempengaruhi kesehatan dan pertumbuh-
an tanaman, serta operasional pertanaman, akan mem-
bantu penanam (grower) memilih pot terbaik untuk
kebutuhannya. Jenis dan dimensi atau ukuran pot me-
mengaruhi perkembangan akar, jumlah air dan nutrisi
mineral yang tersedia untuk pertumbuhan tanaman serta
mempengaruhi pula lama waktu bercocok tanam
TAKEDAPOT.

A. Persiapan Pot

1. Jenis pot

Jenis atau bahan pot tentunya akan terkait dengan
fasilitas draenasie dan aerasi, walaupun pada dasarnya
lubang draenase dapat dibuat terutama di dasar (bagian
bawah) pot. Drainase yang memadai adalah persyaratan
lain untuk TAKEDAPOT. Sebagian besar pot komersial
memiliki lubang drainase, tetapi seringkali dijumpai
fasilitas ini tidak cukup memadai bagi terjadinya
draenase yang baik. Oleh karena itu perlu dibuatkan
sebagai lubang draenase tambahan.

Ada banyak jenis pot yang dapat digunakan untuk
TAKEDAPOT, seperti pot tanah liat merah, pot kayu, pot
plastik, pot beton, dan besi (drum), ataupun planter bag.
Setiap jenis tentu memiliki kelebihan ataupun ke-
kurangan. Selama penelitian berlangsung yang dilaku-
kan penulis, penulis sangat dimudahkan terutama dalam
hal kemudahan pengangkutan dan pemindahan serta
pemeliharaan TAKEDAPOT jika menggunakan planter bag
dan pot plastik. Gambar 11 berikut adalah wadah atau
pot tanam TAKEDAPOT yang disarankan penulis untuk
digunakan.
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Gambar 11.
Jenis pot yang baik untuk TAKEDAPOT. Planter bag (atas)

dan pot plastik (bawah).

2. Ukuran pot

Ukuran pot menentukan seberapa besar tanaman
dapat ditanam di dalamnya. Ukuran pot optimal terkait
dengan spesies, ukuran tanaman target, kepadatan
tumbuh, panjang musim tumbuh (pemeliharaan), dan
media tumbuh yang digunakan.

Menetapkan ukuran pot adalah merupakan
keputusan ekonomi karena biaya produksi merupakan
fungsi dari berapa banyak tanaman yang dapat ditanam
di dalam pot dalam waktu tertentu. Pot yang lebih besar
menempati ruang yang lebih besar dan membutuhkan
waktu lebih lama untuk menghasilkan ukuran akar yang
besar yang memenuhi pot. Oleh karena itu, tanaman
dalam wadah yang lebih besar lebih mahal atau lebih
banyak membutuhkan biaya produksi. Namun, tidak
menutup kemungkinan manfaatnya mungkin lebih besar
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daripada biaya jika tujuan pe-nanaman lebih berhasil
dipenuhi.

Pot berukuran besar adalah yang terbaik untuk
menanam TAKEDAPOT. Selama tanaman kelor terjamin
atau pot memiliki ruang untuk perakaran yang cukup,
TAKEDAPOT dapat memberikan hasil yang memuaskan
seperti halnya tanaman ini biasanya tumbuh di tanah (di
lapang). Pengaturan jumlah tanaman dalam pot merupa-
kan hal sangat penting, sehubungan keter-kaitannya
dengan jumlah panenan yang memadai.

Volume atau ukuran pot secara langsung me-
nentukan seberapa besar atau jumlah tanaman yang
dapat ditanam di dalamnya. Ukuran wadah optimal
terkait dengan jumlah ataupun ukuran tanaman kelor
yang akan ditanam (dipelihara), umur atau periode atau
masa tumbuh, dan media tanam yang digunakan.
Misalnya, untuk menanam tanaman kelor berjumlah
hanya satu saja dengan periode tumbuh (pemeliharaan)
yang pendek tentunya membutuhkan ukuran pot yang
lebih kecil dibandingkan dengan rencana periode
pemeliharaan yang panjang. Demikian pula hanya bila
direncanakan akan menanam dua atu tiga atu lebih
tanaman dalam setiap pot, maka diperlukan ukuran pot
yang besar untuk populasi yang lebih banyak di-
bandingkan populasi yang lebih sedikit.

Pada hakekatnya, pemilihan dan kemudian me-
mutuskan ukuran pot mana yang akan dipilih adalah
keputusan ekonomi karena ukuran pot akan mem-
pengaruhi biaya produksi adalah fungsi dari berapa
banyak tanaman yang dapat ditanam di ruang tertentu
dalam waktu tertentu. Kontainer yang lebih besar
menempati ruang yang lebih besar dan membutuhkan
waktu lebih lama untuk memberikan hasil (panenan).
Oleh karena itu, bertanam tanaman kelor untuk produksi
daun dalam pot yang lebih besar bahkan bila lebih kuat
maka lebih mahal biaya produksinya. Namun demikian,
sudah pasti manfaatnya akan lebih besar daripada biaya
jika tujuan penanaman lebih berhasil dipenuhi.
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Tinggi pot. Tinggi pot penting untuk diperhatikan
karena menentukan kedalaman sistim perakaran (steker
root). Banyak para penanam yang menginginkan tanaman
mereka memiliki sistem akar yang dalam (luas) yang
dapat tetap berhubungan dengan kelembaban tanah
(media) sepanjang musim. Ketinggian pot juga penting
karena menentukan proporsi media tanam yang mengalir
bebas dalam wadah. Ketika air siraman diberikan pada
pot berisi media tanam, gravitasi meresapnya ke bawah
hingga mencapai dasar dan habis keluar melalui lubang
pembuangan di bagian dasar pot. Di daerah bagian
bawah media tanam, air relatif terhenti bergerak (atau
boleh dikatakan lambat) karena daya tarik (ikat) media
tanam, akan menciptakan zona jenuh air yang selalu ada
di bagian bawah pot. Tinggi pot mempengaruhi
kedalaman (ketebalan) lapisan jenuh ini. Pada kondisi
jenis media tanam yang sama, kedalaman lapisan jenuh
selalu lebih besar secara proporsional pada pot yang lebih
pendek. Jadi, jenis media juga mempengaruhi fenomena
tersebut di atas. Semakin kuat daya pegang air oleh
media tanam maka kedalaman lapisan jenuh akan
semakin tinggi.

TAKEDAPOT merupakan bertanam jenis tanaman
tahunan yang mempunyai sistem perakaran yang dalam
sehingga membutuhkan pot yang dalam juga. Oleh
karena itu, sebaiknya tidak menggunakan pot yang
dangkal.

Diameter Pot. Diameter pot penting dalam kaitannya
dengan jenis spesies yang ditanam. Pohon berdaun lebar,
semak, dan tanaman herba membutuhkan dia-meter
wadah yang lebih besar sehingga air irigasi yang
diterapkan dari atas dapat menembus dedaunan yang
lebat dan mencapai medium. Terkait dengan rencana
penanaman TAKEDAPOT untuk tujuan diperolehnya
hasil berupa daun yang tumbuh baik dan segar sebagai
sumber pangan sehat, maka diameter pot yang lebih
lebar diperlukan agar dapat menanam sejumlah 2-3
tanaman kelor dalam setiap potnya.



32

Bentuk Pot. Pot telah tersedia dalam berbagai bentuk
dan sebagian besar diameternya mengecil dari atas ke
bawah. Sebagian besar pot berbentuk bulat tetapi ada
yang berbentuk persegi. Bentuk pot tidaklah begitu
penting untuk rencana penanaman TAKEDAPOT. Kecuali
jika rencana penanaman TAKEDAPOT juga disertai
dengan rencana dekorasi halaman atau di-jadikan
sebagian dari komponen taman halaman.

Namun demikian, untuk TAKEDAPOT, sebaiknya
pilih pot yang mempunyai bentuk silinder dan tidak
terlalu menyempit ke bawah untuk memberikan ruang
yang cukup bagi pertumbuhan akar. Hindari, meng-
gunakan pot yang mempunyai bibir (pinggir atas) yang
terlalu melebar ke samping dan menyempit di bagian
tengah.

3. Jumlah Tanaman dalam Pot.

Ini berarti pula sebagai pengaturan jarak tanam
(lebih tepat dikatakan sebagai tata letak tanaman dalam
pot) yang sangat penting untuk diperhatikan dalam
bertanam kelor pada pot. Hal ini tentunya akan
mempengaruhi jumlah cahaya, air, dan nutrisi yang
tersedia untuk masing-masing tanaman. Secara umum,
tanaman yang tumbuh pada kepadatan lebih tinggi akan
memiliki diameter batang yang lebih kecil daripada
tanaman yang tumbuh pada kepadatan lebih sedikit.
Biasanya tanaman kelor yang meninggi sedikit mem-
produksi dedaunan per individu tanamannya. Jumlah
tanaman yang direncanakan untuk ditanam pada pot
tentunya juga mempengaruhi ukuran pot. Semakin besar
ukuran pot akan berkorelasi dengan semakin banyak
jumlah tanaman yang akan ditanam hingga jumlah
optimal tertentu. Atau sebaliknya, jika ingin menanam
tanaman dalam jumlah yang banyak, maka diperlukan
pot yang berukuran lebih besar. Namun demikian, pot
yang besar tentu akan dapat menampung jumlah
tanaman yang banyak, tetapi juga mem-butuhkan media
yang lebih banyak, sehingga akan menyebabkan bobot
TAKEDAPOT akan cukup berat.
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Beberapa pengaruh dari kepadatan atau jumlah
tanaman tiap pot terhadap pertumbuhan dan per-
kembangan tanaman kelor dalam pot adalah sebagai
berikut ini:

Tanaman kelor pada kepadatan (populasi) rendah akan:
 Tanaman lebih pendek dengan diameter batang yang

lebih besar
 Mudah dilakukan penyiraman dengan teknik sprinkle

atau penyiraman dari atas
 Sirkulasi udara dalam kanopi lancer, daun akan

tumbuh lebih sehat
 Kanopi akan tumbuh lebih baik dan sehat serta merata

di antara daun di bagian atas dengan daun di bagian
bawah

Tanaman kelor pada kepadatan (populasi) tinggi akan:
 Tanaman lebih tinggi dengan diameter batang lebih

kecil
 Relatif lebih sulit disiram atau dipupuk dengan teknik

sprinkle
 Mudah terjangkit penyakit daun karena kurangnya

pergerakan udara di dalam kanopi
 Suhu media tumbuh lebih dingin
 Daun-daun yang letaknya di bagian bawah akan

mudah atau cepat gugur akibat pengaruh penaungan
daun-daun yang ada di atasnya

4. Lubang Drainase.

Pot untuk TAKEDAPOT harus memiliki lubang dasar
atau lubang yang cukup besar untuk mem-fasilitasi air
siraman yang berlebihan terdraenase atau keluar dari
pot. Lubang draenase tidak boleh terlalu besar ataupun
terlalu kecil. Yang terpenting lubang draenase yang ada
dapat mencegah hilangnya media tanam yang berlebihan
selama proses pengisian wadah ataupun saat penyiraman
(terikut dengan air yang terdraenase).
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Jadi, secara singkat dapat diuraikan bahwa ciri-ciri
atau kriteria pot yang baik untuk TAKEDAPOT adalah
sebagai berikut:
a. Mampu mendukung pertumbuhan dan perkembang-an

perakaran tanaman kelor hingga umur atau ukurun
pertumbuhan yang diinginkan,

b. Memiliki lubang (lubang draenasi) untuk mem-
fasilitiasi keluarnya atau terbuangnya air yang ber-
lebihan,

c. Tidak terlalu berat, agar mudah dipindahkan,
d. Tidak mudah lapuk dan pecah,
e. Dinding pot mampu merembeskan air dan udara ke-

luar agar suhu media tetap stabil.

B. Persiapan Media Tanam

1. Macam media

Media tanam adalah salah satu faktor penting yang
menentukan keberhasilan TAKEDAPOT, karena sudah
pasti bahwa media tanam tanaman dalam pot jumlahnya
dibatasi oleh volume pot, sehingga komposisi yang tepat
akan membuat perakaran tanaman dapat berkembang
dengan baik untuk menunjang per-tumbuhan dan per-
kembangan tanaman.

Penggunaan media tanam TAKEDAPOT dengan
komposisi yang ideal akan sangat menunjang per-
tumbuhan akar menjadi lebih optimal, akar dapat
tumbuh dengan leluasa karena mendapatkan suplai
oksigen dan air dalam jumlah memadai, dan dalam
kondisi pertumbuhan optimal tersebut, akar dapat
menjalankan fungsinya untuk menyerap air dan hara-
hara yang diperlukan dari dalam media tanam untuk
disinergikan dalam proses pertumbuhan dan per-
kembangan tanaman.

Seperti kita ketahui bahwa, media tanam atau
media tumbuh diartikan sebagai zat yang dilalui akar
yang tumbuh dan mengekstrak air dan nutrisi. Oleh
karena itu, memilih media tanam yang baik adalah hal
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yang harus menjadi perhatian agar tanaman kelor yang
akan tumbuh pada media tanam tersebut baik dan sehat.

Media tanam yang dapat digunakan dalam me-
nanam tanaman kelor pada pot tersedia dalam dua
bentuk dasar, yaitu berbasis tanah dan berbasis organik.
Jika keduanya dibandingkan maka, media berbasis tanah
atau media dengan tanah sebagai komponen utama
cenderung menghasilkan tanaman yang kurang baik
tumbuhnya. Sedangkan pada media tanam berbasis
organik (bahan dasar organik yang dapat berupa kompos,
sekam, gambut, sabut kelapa, atau bahan organik
lainnya, dicampur dengan bahan anorganik dapat berupa
tanah) cenderung menghasilkan tanaman yang tumbuh
lebih baik dan subur, dikarenakan media organik
mendorong perkembangan akar yang lebih baik.

Media tanam yang baik terdiri dari dua atau lebih
bahan campuran. Para penanam (grower) harus mampu
dan terbiasa dengan karakteristik positif dan negatif dari
berbagai bahan media dalam mempengaruhi per-
tumbuhan tanaman.

2. Fungsi Media Tumbuh

Media tanam yang baik untuk bertanam tanaman
kelor dalam pot adalah yang memiliki empat fungsi
sebagai berikut ini,

Fungsi Fisik. Media tanam harus berpori cukup
sekaligus menjamin secara fisik tanaman akan tegak
berdiri (kuat memegang sistim perakaran). Tanaman
harus tetap tegak beridiri agar dapat berfotosintesis dan
tumbuh. Dengan jumlah tanaman yang ditanam lebih
banyak pada setiap individu pot, media tanam harus
cukup berat untuk menahan tanaman tegak lurus
terhadap terpaanangin.

Aerasi. Akar tanaman membutuhkan pasokan oksigen
yang stabil untuk mengubah fotosintat dari daun menjadi
energi sehingga akar dapat tumbuh dan mengambil air
dan mineral dalam jumlah banyak (cukup). Produk
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sampingan dari respirasi ini adalah karbon dioksida yang
harus didispersikan ke atmosfer untuk mencegah
penumpukan konsentrasi racun di dalam zona
perakaran. Pertukaran gas ini terjadi di pori-pori besar
(makropori) atau ruang udara pada media tanam. Karena
tanaman kelor tumbuh dengan cepat, maka tanaman
kelor membutuhkan media dengan porositas yang baik.

Pasokan Air. Tanaman menggunakan sejumlah besar air
untuk tumbuh dan berkembang, dan pasokan air
(ketersediaan air) ini harus disediakan oleh media tanam.
Media tanam diformulasikan sehingga media tanam
dapat menahan air pada pori-pori kecil (mikropori) di
antara partikel-partikelnya. Banyak media tanam
mengandung persentase tinggi bahan organik seperti
kompos karena bahan ini memiliki ruang internal yang
dapat menampung air seperti ibaratnya spons. Oleh
karena itu, media tanam harus memiliki porositas yang
memadai untuk mampu menyerap dan menyimpan
sejumlah besar air yang kemudian mudah pula me-
lepaskannya jika dibutuhkan oleh tanaman yang sedang
tumbuh.

Pasokan Nutrisi. Sebagian besar nutrisi mineral penting
yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan yang
cepat harus diperoleh melalui akar dari media tanam.
Sebagian besar nutrisi mineral adalah ion bermuatan
listrik. Ion-ion bermuatan positif (kations) seperti
ammonium (NH4+), kalium (K+), kalsium (Ca+2), dan
magnesium (Mg+2). Kation-kation ini tertarik (bergerak) ke
lokasi bermuatan negatif pada partikel medium yang
sedang tumbuh sampai pada titik akar mengekstrak
kation.

Kapasitas media tanam untuk mengadsorpsi kation ini
disebut sebagai kapasitas pertukaran kation (KTK).
Komponen media tanam yang berbeda akan berbeda pula
dalam hal KTK. Kompos atau media asal bahan organik
lainnya umumnya memiliki nilai KTK yang tinggi, ehingga
komponen media tanam ini sangat popular digunakan
sebagai bahan pembuatan media tanam campuran.
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3. Media Campuran

Seperti halnya media tanam tabulampot (tanaman
buah dalam pot) bermacam-macam jenisnya, demikian
juga halnya untuk TAKEDAPOT. Media tanam berfungsi
sebagai tempat tumbuhnya akar dan untuk menopang
berdiri tegaknya tanaman. Media tanam TAKEDAPOT
harus dapat menyimpan air dan memasok nutrisi yang
dibutuhkan tanaman, namun juga harus mampu
mendraenasenya dengan cepat air yang berlebih.

Terkait dengan kelor, maka TAKEDAPOT sangat
dianjurkan menggunakan media campuran. Gunakan
campuran media campuran yang menyediakan drainase
cepat dengan ruang udara yang cukup tetapi tetap
mempertahankan kelembaban.

Media tanam tunggal berbasis tanah tidak dianjur-
kan untuk TAKEDAPOT. Tanah kebun sangat berat dan
akan mudah memadat (kompak) sehingga akan me-
ngurangi ruang udara, sehingga tidak cocok diguna-kan
sebagai media tanam tanaman kelor dalam pot.

Media campuran berbasis kompos sangat di-
anjurkan dalam TAKEDAPOT. Media tanam campuran
berbasis kompos akan menyediakan komponen media
yang dibutuhkan tanaman kelor untuk tumbuh dan
berkembang dengan baik. Media tanam berbasis kompos
akan memiliki sifat fisik, kimia, dan biologi yang baik.
Karena alasan ini, bahan kompos selalu digunakan
bersama dengan bahan lain untuk mempersiapkan media
tanam campuran. Kompos yang dihasilkan dari limbah
pertanian banyak digunakan sebagai komponen media
tanam.

Media tanam yang sering digunakan para pehobi
tabolampot antara lain campuran tanah, kompos dan
arang sekam dengan komposisi 1:1:1 (v/v). Dapat juga
campuran tanah, pupuk kandang kambing dan sekam
padi dengan komposisi 1:1:1 (v/v). Untuk menekan biaya,
sering digunakan bahan baku yang banyak ditemui di
lingkungan sekitar. Demikian pula halnya dengan macam
media pada TAKEDAPOT, selain jenis yang sudah banyak
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diuraikan dalam banyak referensi untuk tabulapot, pada
TAKEDAPOT macam media yang baik agar tercapai
tujuan penanaman TAKEDAPOT, maka lebih disarankan
menggunakan media campuran tanah, sekam padi, dan
seresah daun mambu dengan perbandingan
campurannya 1:1:1 (v/v). Pada media campuran ini,
selain menghasilkan daun yang lebih banyak, media
campuran ini menghasilkan daun yang lebih hijau
namun tidak kaku dan tebal.

Media campuran dua bahan dasar seperti tanah dan
pupuk kandang juga dapat digunakan untuk sistim
produksi TAKEDAPOT, dengan perbandingan campuran
1:1 (v/v). Media campuran tanah dan pupuk kandang,
dari hasil penelitian penulis, menunjukkan bahwa
macam pupuk kandang pengaruh nya terhadap
pertumbuhan tanaman kelor pada sistim TAKEDAPOT.
Urutan dari tertinggi hingga terendah bobot basah
maupun kering tajuk yang diperoleh dari penggunaan
pupuk kandang pada TAKEDAPOT adalah sebagai
berikut, media campuran tanah-pupuk kandang kuda,
media campuran tanah-pupuk kandang, media campur-
an tanah-pupuk kandang sapi, dan media campuran
tanah-pupuk kandang ayam.

Campuran tanah dengan bahan organik dari limbah
pertanian juga dapat digunakan untuk TAKEDAPOT.
Media campuran tanah-cocopeat, tanah-hancuran tongkol
jagung, dan tanah-seresah daun bambu merupakan
media terbaik dan lebih cocok bagi tanaman kelor pada
sistim produksi TAKEDAPOT dibandingkan media tanah
tunggal dan media campuran tanah-serbuk gergaji.

Tanah dan material organik di daerah tropis
biasanya memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi.
Bila bahan-bahan media tanam tersebut terlalu asam
campurkan kapur pertanian atau dolomit ke dalamnya.
Setelah menyiapkan media tanam, selanjutnya siapkan
pot sebagai wadah. Telah dijelaskan di atas.
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PENANAMAN

Tujuan Penyajian Bab

Bab ini dihadirkan dengan tujuan, agar para pembaca
dapat mengetahui dan kemudian dapat melakukan
dengan baik terhadap cara penanaman atau pindah
tanam bibit ke dalam pot; menempatkan TAKEDAPOT
dan pengaturan tanam tanaman kelor dalam pot; serta
perawatan TAKEDAPOT.

Isi Bab

Untuk mencapai tujuan di atas, maka bab ini berisikan
materi yang menjelaskan:

 Penanaman Bibit (pindah tanam),
 Penempatan TAKEDAPOT dan Posisi Tanaman Dalam

Pot,
 Perawatan Pasca Pindah Tanam
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A. Penanaman Bibit (Pindah Tanam)

Media tanam yang telah siap digunakan untuk ber-
tanam tanaman kelor dalam pot (TAKEDAPOT) segera
dimasukkan ke dalam pot terpilih. Sebelum media tanam
dimasukkan dalam pot, sebaiknya pada dasar pot
setinggi 5-10 cm diisi dengan pecahan batu bata agar
supaya air siraman yang berlebihan mudah untuk keluar
(ter-draenasi). Hal ini perlu mendapat perhatian
sehubungan tanaman kelor tidak suka dengan kondisi
media tumbuh yang berlebihan air.

Tahapan berikutnya, mengisi pot dengan media
tanam yang telah dipersiapkan hingga setengah penuh
dan kemudian siram hingga cukup lembab. Biarkan
selama 1-2 hari agar supaya memaksimalkan luas media
yang lembab. Media yang berada di pinggiran atau dekat
dinding pot sebaiknya ditekan-tekan agar cukup
mepadat.

Pindah tanam atau menanam kelor ke dalam pot
dapat dilakukan dengan dua cara atau teknik. Cara
pertama, adalah dengan mencabut bibit dari pesemaian
dalam kondisi akar telanjang (bare root), dan cara kedua
adalah secara balled root (bibit berakar beserta
medianya). Hasil percobaan penulis sebagai dasar
menyarankan kepada para pembaca bahwa, terkait
dengan TAKEDAPOT lebih baik menggunakan teknik atau
cara kedua, agar supaya bibit tanaman setelah pindah
tanam tidak mengalami cekaman yang menyebabkan
layu untuk beberapa hari bahkan hingga kemungkinan
mati.

Jika pembibitan menggunakan individu plug (atau
polibeg) pindah tanam akan sangat mudah dibandingkan
pindah tanam bibit yang disemaikan dalam semai masal
(community pot). Hasil percobaan penulis juga
menunjukkan bahwa keberhasilan hingga 100% dalam
memindah-tanam bibit dicapai bila bibit yang dipindah-
tanam berasal dari plug tray dan juga bibit dalam polibag.
Sementara itu pindah tanam bibit asal pesemaian massal
(seed bed), penulis menghadapi atau melakukan tindakan
penyulaman tanaman sebanyak hingga 10-15%.
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Tingginya persentase keberhasilan dari sistim pindah
tanam bibit berakar beserta medianya (balled root) ini
dikarenakan tidak terganggunya sistim perakaran pada
bibit disaat pindah tanam dilakukan.

Kunci keberhasilan pindah tanam bibit kelor ke pot
pemeliharaan dan produksi (TAKEDAPOT) terletak pada
dua hal, yaitu:

1. Memilih bibit. Bibit yang akan dipindah tanam
sebaiknya dipilih yang sehat, subur, seragam, cukup
umur, tegak lurus, dan tidak cacat. Bahasan terkait
umur bibit telah dijelaskan di atas.

2. Menanam bibit ke dalam pot. Menanam bibit ke dalam
pot harus dilakukan secara hati-hati karena akar-
akar-nya, batang dan daun bibit kelor masih lemah
sehingga sangat mudah patah.  Jika akarnya putus,
kemungkinan akan terinfeksi jamur atau bakteri
sangat tinggi.  Batang bibit kelor rapuh sehingga jika
dipegang terlalu ketat dapat menyebabkan batang bibit
patah.

Untuk memindah tanam bibit ke dalam wadah atau
pot TAKEDAPOT tentu tidak mungkin dilakukan secara
sembarangan. Jika dilakukan dengan asal-asalan akan
berakibat gagalnya proses pembuatan TAKEDAPOT.
Berikut adalah langkah-langkah menanam dalam
TAKEDAPOT;

1. Siapkan media tanam yang akan digunakan (telah
diuraikan pada bab terdahulu), kemudian ayak dan
buang segala kotoran ataupun benda-benda yang tidak
termasuk dalam kriteria media yang dipersiapkan
seperti kerikil-kerikil ataupun batu. Aduk bahan-
bahan media tanam dalam suatu tempat (wadah)
sampai tercampur rata.

2. Siapkan pot yang akan digunakan. Besarnya atau
ukuran pot disesuaikan dengan rencana jumlah
ataupun ukuran tanaman kelor yang akan dipelihara.

3. Letakan pencahan genteng pada bagian dasar pot,
kemudian lapisi dengan ijuk jika ada, atau sabut



42

kelapa. Setelah itu, diisi dengan media tanam
campuran sampai setinggi setengah tinggi (volume) pot
yang digunakan.

4. Untuk mengurangi penguapan tanaman, pangkas
sebagi-an daun bibit tanaman kemudian buka polibag
bibit tanaman dan letakan/masukan ke dalam pot.
Posisinya harus pas di tengah pot (jika hanya satu
tanaman yang dikehendaki), kemudian timbun dengan
media tanam sampai pangkal batang bibit. Jika
dikehendaki lebih dari satu tanaman dalam pot (dua,
tiga, empat, ataupun lima), maka pengaturan jarak
atau posisi antar tanaman diatur sedemikian rupa
sehingga berjarak atau berposisi yang sama atau
terdistribusi baik di luasan permukaan pot.

5. Padatkan media tanam yang ada di sekitar tanaman
(sekitar pangkal batang). Pastikan tanaman sudah ter-
topang dengan kuat (berdiri tegak-kuat) sehingga tidak
mudah roboh. Kemudian siram dengan air untuk men-
jaga kelembaban tanah atau media tanam sekaligus
tanaman.

6. Tahapan terakhir adalah meletakan TAKEDAPOT di
tempat yang teduh agar bibit tanaman yang baru
dipindah-tanam dapat beradaptasi dengan lingkungan.
Siram setiap pagi atau sore setiap harinya. Setelah
satu minggu dari sejak tanam, pindahkan tabulampot
ke tempat yang terkena matahari secara langsung,
atau tempat dimana dikehendaki meletakkan
TAKEDAPOT.

Jika penanaman atau pindah tanam bibit dilakukan
setelah pot berisi media telah tersedia cukup lama
(beberapa hari sebelum pindah tanam), maka yang harus
diperhatikan adalah cara membuat lubang tanam atau
lubang pindah tanam bibit. Pembuatan lubang tanam
yang kelihatannya merupakan hal sangat sepele, namun
ke-salahan dalam pembuatan lubang tanam akan sangat
berpengaruh terhadap kualitas pertumbuhan tanaman
kelor pada sistim TAKEDAPOT. Pengaruh yang merugikan
tersebut akan berlangsung dalam kurun waktu yang
cukup lama dan sangat mungkin dapat menyebabkan
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per-tumbuhan tanaman tidak sesuai dengan yang
diharapkan (pertumbuhan lambat, mal nutrisi, waktu
tunggu tanaman berproduksi menjadi lebih lama,
tanaman rentan terhadap serangan hama penyakit, dan
sebagainya). Oleh karena itu lubang tanam harus
dipersiapkan dengan baik, seperti halnya mempersiapkan
bibit sebelum menanam.

Pengelolaan lubang pindah tanam dimulai dengan
memodifikasi ruang tumbuh akar pada awal
pertumbuhan tanaman dengan menyediakan ruang
tumbuh yang ideal, khususnya bagi pertumbuhan akar.
Bibit tanaman kelor yang ditanam umumnya adalah bibit
yang berukuran kecil, kurang dari 1 meter bahkan
ukurannya hanya kurang dari 0,5 meter. Lingkungan
pertumbuhan bagi bibit yang baru saja mengalami
pindah tanam adalah sesuatu hal yang bersifat kritis,
artinya lingkungan tumbuh yang baru yang baik akan
mendukung pertumbuhan bibit menjadi lebih baik.
Dengan menyediakan ruang tumbuh yang ideal, akar
tanaman kelor akan tumbuh dengan optimal untuk men-
dukung pertumbuhan tanaman di atas tanah di dalam
pot. Manifestasi dari kondisi kualitas pertumbuhan akar
yang baik tercermin pada pertumbuhan tanaman
(terutama tajuk) yang sehat dan kuat, dan sebaliknya
kualitas per-tumbuhan tajuk tanaman akan terlihat
lambat dan jelek jika pertumbuhan akar di dalam tanah
dalam pot ter-hambat.

Berikut adalah urutan bagimana mempersiapkan
lubang tanam hingga penanaman bibit pada sistim
produksi TAKEDAPOT,

1. Tentukan titik letak penanaman di dalam pot dengan
mempertimbangkan jarak tanam yang dikehendaki
(berkaitan dengan populasi tanaman per pot).

2. Gali lubang tanam dengan ukuran minimum 25x25x25
cm jika bibit yang akan ditanam berumur 1 bulan,
atau 30x30x30 cm jika bibit yang akan ditanam
berumur 2 bulan.

3. Taburkan pupuk fosfat seperti SP36 (Super Phosphat
36), di bagian bawah lubang tanam sebanyak 10-15
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gram. Unsur fosfat dibutuhkan tanaman kelor untuk
membentuk akar dan sistem perakaran yang kuat
pada awal pertumbuhan tanaman. sehingga tanaman
akan tumbuh lebih baik dan lebih cepat.

4. Robek plastik polibeg dan keluarkan bibit dari polybag,
kemudian letakkan bibit pada bagian tengah lubang
tanam dengan kedalaman yang disesuaikan.

5. Masukkan kembali campuran tanah (media) di
sekeliling lubang, menutupi semua akar bibit hingga
sebatas leher akar/batang bibit tersebut.

Gambar 12.

Membuat lubang tanam dengan
ukuran lebih besar dari bongkahan
media bibit yang akan dipindah
tanam.

Merobek plastic polybag bibit
dengan hati-hati. Hindari
bongkahan media perakaran
mengalami kerusakan (hancur).

Sesegera memasukkan bibit beserta
media ke lubang yang telah
dipersiapkan.

Memadatkan media disekitar (di
sekeliling) perakaran bibit dengan
menekan-nekan media. Pastikan
tanaman berdiri tegak dan kuat.
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Tahapan menanam atau pindah tanam bibit kelor pada sistim
TAKEDAPOT

6. Padatkan tanah di sekeliling bibit agar bibit berdiri
dengan tegak, tidak miring ke salah satu sisi yang
dapat menyebabkan arah pertumbuhan tanaman
menjadi jelek pada akhirnya.

7. Ulangi lagi langkah nomor 1 hingga nomor 6, untuk
tanaman kedua dan/atau ketiga dan/atau keempat,
tergantung pada jumlah populasi tanaman per pot
yang direncanakan.

8. Akhirnya, pemadatan tanah/media di sekeliling
tanaman di dalam pot sangat diperlukan agar tanaman
dapat berdiri dengan tegak dan kokoh. Media
campuran yang digunakan untuk TAKEDAPOT
merupakan jenis media campuran yang sangat gembur
sehingga meski ditekan-tekan agar supaya cukup
memadat. Selain itu pe-madatan media tanam juga
bertujuan untuk mengisi semua ruang yang ada di
bagian samping atau pinggir atau dinding pot yang
mungkin belum terisi oleh media sehingga dapat
dihindari media yang berlubang atau  berongga besar
saat dilakukan penyiraman.

9. Segera siramkan air dalam volume secukupnya (tidak
lebih dari 5 liter) ke media dalam pot agar media
menjadi basah dan jenuh oleh air, sekaligus
menghindarkan tanaman menjadi layu setelah
penanaman.

B. Penempatan TAKEDAPOT dan Posisi Tanaman
dalam Pot

Setelah penanaman bibit kelor ke dalam pot
budidaya, maka selese sudah langkah awal bercocok
tanam tanaman kelor dalam pot. Setelah itu, dimana pot-
pot tersebut akan diletakkan. Jika halaman cukup luas,
TAKEDAPOT dapat diletakkan di halaman rumah. Jika
akan dimanfaatkan sebagai pembatas pekarangan maka
TAKEDAPOT dapat diletakkan di pinggir halaman
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menggantikan bahan pagar yang biasa digunakan sebagai
pembatas. Khususnya di kawasan perkotaan,
TAKEDAPOT selain sebagai unsur pengisi lansekap
pekarangan juga dapat dijadikan sebagai unsur
keindahan di pinggiran saluran air atau kali kecil.

Penempatan TAKEDAPOT di halaman tentunya
harus memperhatikan persyaratan lingkungan tumbuh
dari tanaman kelor. Adapun persyaratan tumbuh
tanaman kelor adalah tempatnya harus terbuka dan
mendapat sinar matahari yang cukup banyak sepanjang
hari. Pada bulan Maret-Agustus sumber cahaya matahari
datangnya dari sebelah Utara, sedangkan pada bulan
September-Februari sumber cahaya matahari datangnya
dari arah Selatan. Fenomena arah penyinaran matahari
tersebut hendaknya dijadikan pertimbangan dalam
meletakkan TAKEDAPOT di halaman. Bahkan sebaiknya
menjadi pertimbangan perlu-tidaknya dilakukan
pemindahan letak atau posisi TAKEDAPOT secara berkala
pada halaman terkait dengan fenomena penyinaran
matahari yang berubah tersebut.

Jika jumlah TAKEDAPOT lebih dari satu yang akan
ditempatkan pada halaman atau pekarangan rumah,
maka pengaturan jarak antar TAKEDAPOT perlu menjadi
per-hatian. Jarak antar TAKEDAPOT diatur sekitar 1-2
meter dan disesuaikan dengan kondisi halaman atau
pekarangan, dan dekat dengan sarana bagi
mudah/tidaknya dilakukan tindakan perawatan
tanaman.

Pada dasarnya, mayoritas sayuran akan tumbuh
lebih baik di bawah sinar matahari penuh. Namun,
sayuran berdaun dapat mentolerir lebih banyak naungan
daripada sayuran akar. Berikut ini adalah pembagian
kelompok-kelompok tanaman berdasarkan kebutuhan
(persyaratan) terhadap pencahayaan matahari,
1. Tanaman sayuran yang membutuhkan sinar matahari

penuh. Kelompok tanaman sayuran ini membutuhkan
antara 6-8 jam sinar matahari langsung per hari, agar
dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

2. Tanaman sayuran yang membutuhkan sebagian sinar
matahari. Kelompok sayuran ini membutuhkan antara
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4-6 jam sinar matahari sehari, lebih disukai di pagi
dan sore hari.

3. Tanaman sayuran naungan. Kelompok sayuran yang
dapat tumbuh baik pada penyinaran kurang dari 4 jam
sinar matahari langsung per hari.

TAKEDAPOT dapat dimasukkan pada kelompok
pertama, namun dapat tumbuh baik pula pada kondisi
untuk kelompok kedua. Suatu keuntungan TAKEDAPOT
memiliki kemungkinan atau kemudahan untuk dipindah
tempatkan ke lokasi yang berbeda untuk memungkinkan
mereka mendapatkan lebih banyak persyaratan tumbuh
bagi baiknya pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Sehubungan dengan TAKEDAPOT, maka jumlah
tanaman kelor dalam setiap pot dapat diatur. Pengaturan
tersebut pada dasarnya mempertimbangkan seberapa
kali suatu rumah tangga mengkonsumsi sayur kelor
setiap minggunya. Keberlanjutan pertumbuhan dan hasil
daun kelor tentu dipertimbangkan agar TAKEDAPOT
dapat tumbuh optimal. Kapan diperlukan TAKEDAPOT
dapat menyediakan secara berkelanjutan.

Penempatan individu tanaman ditetapkan sejak
dilakukan pindah tanam bibit atau penanaman bibit
dalam pot. Populasi tanaman dalam setiap pot sangat
tergantung pada ukuran pot. Dapat hanya satu tanaman
dalam pot atau dua tanaman, atau tiga tanaman, atau
empat tanaman bahkan dapat pula lima tanaman dalam
setiap pot. Hanya saja yang perlu menjadi pertimbangan
adalah semakin banyak populasi tanaman makan sudah
pasti membutuhkan ukuran pot yang lebih besar.
Ukuran pot yang lebih besar tentu membutuhkan pula
media tanam yang lebih banyak, sehingga akan
menyebabkan bobot pot akan sangat berat. Pot dengan
bobot yang berat tentu akan mengalami kesulitan jika
akan dilakukan pemindahan tempat.

Pengaturan jarak tanam antar tanaman dalam pot
perlu diperhatikan dengan baik. Jarak antar tanaman
sebaiknya seragam dan tidak saling berebut dalam hal
sumberdaya tumbuh yang tersedia di dalam pot.
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Pengaturan posisi juga memberikan keragaan atau
penampilan TAKEDAPOT semakin baik dan menarik.
Gambar 13, mengilustrasikan bagaimana setiap tanaman
diatur dengan baik di dalam pot.

Gambar 13.
Pola letak penanaman atau pengaturan jarak tanam pada

TAKEDAPOT. Penanaman tanaman dapat hanya satu, atau
dua, tiga, dan empat tanaman dalam satu wadah pot.

Hasil penelitian penulis terkait pengaturan populasi
tanaman dalam sistim produksi TAKEDAPOT, bahwa
terdapat pengaruh nyata populasi terhadap hasil
panenan daun kelor. Populasi tanaman kelor sebanyak
empat tanaman tiap pot berukuran 100 liter (ukuran
lebar atau diameter 50 cm dan ketinggian 51-55 cm)
merupakan jumlah atau populasi dan ukuran
TAKEDAPOT yang memadai bagi dihasilkannya biomasa
daun sebagai hasil TAKEDAPOT. Sedangkan bila
menggunakan pot berukuran 75 liter (diameter 40 dan
tinggi 45-50 cm) sebaiknya ditanam sejumlah maksimal 2
tanaman tiap pot.

Berikut adalah Gambar 14 yang memaparkan
keraga-an TAKEDAPOT dengan berbagai populasi
tanaman per pot saat tanaman kelor baru dipindah
tanam (bibit berumur 1 bulan). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pertumbuhan masing-masing
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individu tanaman yang kurang maksimal ditunjukkan
oleh TAKEDAPOT dengan jumlah populasi sebanyak lima
tanaman. Sedangkan populasi empat tanaman
merupakan jumlah atau populasi tanaman yang
memberikan hasil yang maksimal dari TAKEDAPOT.

Gambar 14.
Keragaan tampak atas TAKEDAPOT pada berbagai

populasi tanaman per pot sesaat setelah pindah tanam (atas)
dan TAKEDAPOT dengan empat tanaman saat umur 2 bulan

setelah pindah tanam (bawah).

C. Perawatan Pasca Tanam

Perawatan tanaman adalah berbagai tindakan
agronomis yang ditujukan agar supaya tanaman tetap
tumbuh dengan baik dan sehat. Dalam pelaksanaan
pindah tanam (transplanting), bibit yang disemai akan
mengalami proses kerusakan, jika tidak dilakukan
dengan hati-hati, terutama sekali pada sistem
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perakarannya. Hal ini erat kaitannya dengan proses
absorbsi dan transpirasi yang berlangsung secara
bersamaan dimana saat pindah-tanam, tanaman muda
tersebut akan berhenti untuk sementara waktu
mengabsorbsi air, sementara di lain pihak proses
transpirasi tetap berlangsung. Dengan demikian akan
terjadi reduksi air di dalam tubuh bibit tanaman. Untuk
mengembalikan pada keadaan awal, diperlukan adanya
daya bangun atau daya pulih (recovery) atau daya
sembuh dari tanaman-tanaman muda itu sendiri.

Pada dasarnya daya pulih dari tanaman-tanaman
muda kelor yang masih memiliki batang yang lunak
tergantung dari:
1. Ukuran dan umur dari bibit tanaman (size and age of

seedling),
2. Jenis tanaman (ekotipe ataupun provenan), dan
3. Perlakuan atau tindakan pada waktu sebelum

(seedling treatment) atau saat dilakukan pindah tanam.

Pada saat pindah-tanam dilakukan, umur bibit
tanaman berbanding terbalik dengan jumlah akar rambut
yang tertinggal. Artinya semakin panjang (tua) umur bibit
tanaman, akan mengakibatkan lebih sedikitnya akar
rambut yang tertinggal. Hal ini tentunya berhubungan
dengan kemampuan tanaman tersebut dalam melakukan
absorbsi air dan sekaligus unsur hara.

Jika pembibitan dilakukan dengan teknik tidak
langsung, atau menggunakan tahapan pesemaian, maka
tanaman muda atau bibit kelor akan mengalami pindah
tanam sebanyak dua kali. Pada umumnya semai kelor
sudah dapat dipindahkan ke bedeng pembibitan setelah
semai terlihat seperti berbentuk pancing hingga tegak
lurusatau hingga semai telah memiliki daun sebenarnya
(true leaves) sebanyak 1-2 helai. Pindah tanam kedua,
yaitu pada saat pindah tanam bibit (berumur 1-2 bulan)
ke pot produksi.

Ukuran dan umur bibit tanaman juga berhubungan
langsung dengan makin luasnya permukaan daun
(transpirasi). Berdasarkan kenyataan tersebut dan juga
hasil penelitian penulis, maka pindah tanam bibit kelor
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ke pot sebaiknya pada saat bibit tanaman kelor telah
berumur antara 3-4 minggu sejak tanam benih hingga
bibit tanaman berumur 7-8 minggu.

Jika pindah tanam dilakukan saat bibit kelor
berumur antara 3-4 minggu setelah semai, maka sangat
diperlukan tindakan ekstra hati-hati. Selain itu,
perawatan sejak pindah tanam, setelah tertanam pada
pot dibutuhkan cukup intensif. Jika pindah tanam
dilakukan terhadap bibit berumur antara 7-8 minggu,
maka kemungkinan kesulitan-nya adalah membuka
polibeg dan pengaturan letak di dalam pot, jika
penanaman lebih dari satu bibit setiap pot-nya. Oleh
karena itu, sebaiknya pindah tanam dilakukan untuk
TAKEDAPOT terhadap bibit setelah berumur 4 minggu (1
bulan). Pada kondisi ini, secara teknis pindah tanam
dapat dengan mudah, dan secara fisiologis bibit belum
terlalu tua, serta masih mendapatkan dukungan kondisi
tumbuh dari media yang ada pada polybag (masih
memadai dalam hal ukuran yang dapat mensuplai
kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan bibit saat di
bedeng pembibitan).
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PEMELIHARAAN

Tujuan Penyajian Bab

Bab ini dihadirkan dengan tujuan agar setelah membaca
dan mempelajari isi uraian bab ini, para pembaca
mengetahui beberapa macam tindakan agronomi untuk
memelihara TAKEDAPOT dan mengetahui cara
memeliharanya.

Isi Bab

 Penyiraman
 Pengelolaan Media Tumbuh dan Pemupukan
 Pemangkasan
 Pengendalian Hama-Penyakit
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A. Penyiraman

Tujuan utama TAKEDAPOT adalah memproduksi
atau menghasilkan daun, baik untuk keperluan
konsumsi (sayur) ataupun sebagai bahan olahan
keperluan herbal ataupun pangan olahan, serta bahan
industri lainnya. Untuk produksi daun tersebut,
konsekwensinya adalah diperlukan penyiraman
(mengairi) secara teratur. Meskipun tanaman kelor ini
terbilang tahan terhadap kekeringan, produksi daun
relatif terganggu di saat musim kemarau panjang dengan
ketersediaan fasilitas air terbatas.

Pada saat musim kemarau yang panjang dengan
fasilitas pengairan terbatas, TAKEDAPOT akan
kehilangan daunnya, tetapi tanaman tidak akan mati.
Ketika mendapat pengairan yang tetap rutin atau hujan
telah turun, tanaman akan kembali tumbuh subur.
Namun demikian, jika hujan sebagai andalannya, maka
awal musim hujan tanaman kelor dalam pot sebaiknya
dipangkas dan kemudian tambahkan pupuk organik
(pupuk kandang atau kompos) untuk memastikan
kembalinya pertumbuhan cabang dan daun yang sehat.

Pohon atau tanaman kelor dalam wadah tentu akan
mengering jauh lebih cepat daripada yang tumbuh di
tanah (lapang), oleh karena itu TAKEDAPOT perlu
disiram secara teratur. Beberapa penyiraman mungkin
diperlukan untuk memastikan kedalaman media tanam
yang dapat terbasahi. Jumlah air yang diperlukan
tersebut dijadikan ukuran setiap melakukan penyiraman.

Frekuensi penyiraman berpengaruh nyata terhadap
pertumbuhan akar maupun tajuk tanaman kelor. Pada
saat fase bibit (umur 1-3 bulan), penyiraman setiap hari
merupakan frekuensi yang terbaik terhadap
pertumbuhan bibit kelor dibandingkan frekuensi
penyiraman 2 hari sekali, 3 hari sekali dan 4 hari sekali.
Namun demikian tanaman kelor yang ditanam dalam pot
atau TAKEDAPOT memerlukan penyiraman sehari sekali
selama 3-4 minggu pertama setelah itu, penyiraman
dapat dilakukan 3 hari sekali.
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Namun tanaman kelor memang tahan terhadap ke-
keringan. TAKEDAPOT bibit berasal dari biji dengan
menggunakan media tanam berupa media campuran
tanah lapisan olah-pupuk kandang-sekam padi maupun
tanah lapisan olah-pupuk kandang-seresah daun bambu,
tahan dan masih dapat tumbuh dengan baik walaupun
selama seminggu tidak mendapatkan air siraman.

Gambar 15. TAKEDAPOT asal biji masih tampak tumbuh baik
walaupun selama seminggu tidak mendapat air siraman

B. Pengelolaan Media Tumbuh dan Pemupukan

Penggantian media tanam TAKEDAPOT sebenarnya
bukanlah hal mutlak yang harus dilakukan. Meskipun
media tanam TAKEDAPOT tidak pernah diganti, namun
jika pemberian nutrisi baik organik dan juga anorganik
dilakukan secara teratur dan dalam jumlah yang cukup,
TAKEDAPOT akan tetap tumbuh dan berkembang dengan
baik, sehingga produksi daun dapat berkelanjutan hingga
siklus produksi yang panjang.
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Penggantian media tanam pada TAKEDAPOT dapat
dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, adalah peng-
gantian media tanam sekaligus penggantian ukuran pot
yang lebih besar, atau sering dikenal sebagai repotting.
Cara kedua, adalah dengan penggantian media tanam
tanpa diikuti dengan penggantian pot, yang berarti harus
dilaku-kan pengurangan massa akar dari volume akar
sebelumnya agar diperoleh ruangan baru untuk
mengganti media tanam yang juga baru. Cara kedua ini
sebaiknya dilakukan dengan mengerok media tanam di
bagian atas (sekitar kedalaman 10-15 cm), lalu kemudian
memasukkan media baru.

Mempertahankan ukuran tanaman kelor dalam pot
agar tetap sesuai dengan ukuran pot akan
memperpanjang masa produksi TAKEDAPOT. Hal ini
dikarenakan ukuran pohon sebanding dengan ukuran
sistem akarnya. Pot biasanya akan membatasi
pertumbuhan akar sehingga diperlukan pembaruan
media tanam dengan cara yang diuraikan di atas.

Memupuk sudah pasti bertujuan untuk mencukupi
kebutuhan tanaman akan unsur hara esensial, agar
tanaman dapat tumbuh baik secara vegetatif (akar dan
batang) maupun generatif (bunga dan buah). Agar kelor
pada sistim produksi TAKEDAPOT menghasilkan daun
dalam jumlah besar, media tanaman kelor harus
diberikan pupuk. Menambahkan kompos atau pupuk
kandang sebagai sumber unsur hara sekaligus pembenah
tanah (media) sangat diperlukan untuk pemeliharaan
pertumbuh-an TAKEDAPOT.

Unsur hara esensial ini terdiri dari unsur hara
makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro yaitu
unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah
banyak, terdiri dari unsur-unsur Nitrogen (N), Fosfor (P),
Kalium (K), Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg).
Sedangkan unsur hara mikro yaitu unsur hara yang
dibutuhkan tanaman hanya dalam jumlah sedikit tetapi
harus ada. Unsur hara mikro dapat bersifat racun bila
tersedia dalam jumlah berlebihan. Unsur hara mikro
terdiri dari unsur-unsur Besi (Fe), Tembaga (Cu), Boron
(B), Mangan (Mn), Belerang (S), dan Zeng (Zn).
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Penambahan unsur pupuk (nutrient) ke dalam media
tanam TAKEDAPOT atau pemupukan dilakukan secara
bertahap dan berkelanjutan. Pemupukan pertama kali
dilakukan ketika media tanam disiapkan, yaitu sekitar 5-
6 kg kompos atau pupuk kandang per m² atau setara
dengan sekitar 50-60 ton per ha. Selanjutnya,
pemupukan berikutnya dengan pupuk kandang atau
kompos setahun sekali sebanyak 0.5-1 kg setiap tanaman
yang di-tumbuhkan dalam sistim TAKEDAPOT.
Sebaiknya dilaku-kan pada saat awal musim hujan.

Pemupukan susulan tersebut (pada tahun ke 2-3)
dapat dilakukan sekaligus dengan tindakan penggantian
media tanam cara kedua (telah dijelaskan di atas).
Dengan cara mengikis media tanam bagian atas dan
kemudian menggantikannya dengan campuran tanah dan
pupuk atau kompos tersebut.

Jika ketersediaan pupuk kandang atau kompos
relatif sulit di saat awal (memulai) menanam, yaitu di
saat persiapan media, maka pemupukan awal dapat
dilakukan dengan menggunakan 3 g/pot Urea, 1 g/pot
SP36, dan 1 g/pot KCl. Tiga bulan memudian
pemupukan susulan dengan memberikan 2
g/pot/tanaman Urea, 1 g/pot/ tanaman SP36, 1
g/pot/tanaman KCl, dan 500 g/pot pupuk kandang atau
kompos. Pemupukan susulan tersebut kemudian diulang
setiap 3 bulan sekali hingga TAKEDAPOT berumur 1-1,5
tahun. Setelah TAKEDAPOT berumur 2 tahun,
disarankan memberikan pupuk susulan dengan dosis
ditingkatkan dua kali lipat.

C. Pemangkasan

Pemangkasan (pruning) pada tanaman buah-
buahan dan tanaman hias maupun tanaman hortikultura
lainnya diartikan sebagai tindakan pemotongan bagian-
bagian tanaman yang tidak dikehendaki, baik itu batang
utama maupun cabang, agar tanaman yang dipangkas
tersebut tumbuh dan berkembang membentuk kanopi
yang lebih baik dalam mendukung produksi (hasil)
tanaman. Pemangkasan dapat dilakukan dari sejak awal
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yaitu sejak masih bibit atau sejak batang utama telah
tumbuh maupun setelah tanaman berumur satu tahun
maupun lebih, yang bertujuan untuk merangsang
munculnya tunas-tunas produktif. Produksi tunas atau
tumbuhnya tunas mening-kat dengan semakin
intensifnya frekuensi pemangkasan.

Pengalaman pada tanaman hortikultura lainnya,
pemangkasan batang utama akan meningkatkan jumlah
cabang primer yang tidak dibatasi. Pemangkasan batang
utama akan merangsang pembentukan cabang yang lebih
banyak dan lebih cepat dibandingkan tanpa pangkas,
sehingga penambahan jumlah cabang tersebut yang
terjadi karena hilangnya dominansi apikal akibat
pemangkasan tunas pucuk batang utama, tentu akan
menambah potensi hasil. Pemangkasan pucuk-pucuk
apical akan menyebab-kan tunas-tunas lateral pada
batang utama tumbuh dan berkembang yang pada
akhirnya membentuk cabang-cabang baru pada
tanamantersebut.

Bagi tanaman-tanaman yang organ atau bagian
yang dipanen berada pada setiap pucuk percabangan
(pucuk setiap tunas yang terbentuk) seperti halnya pada
tanaman jarak pagar, bahwa pemangkasan secara umum
dapat meningkatkan jumlah cabang sekunder yang
terbentuk, dan dengan semakin banyaknya jumlah
cabang sekunder yang terbentuk dapat memberikan
pengaruh positif terhadap jumlah daun. Demikian juga
pada tanaman jarak kepyar, pemangkasan batang utama
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah
cabang primer, jumlah cabang sekunder, dan panjang
malai buah (buah) pada masing-masing cabang. Pada
tanaman teh, pemangkasan yang rutin dilakukan akan
merangsang percabangan baru sehingga daun-daun yang
nantinya berpotensi untuk dipanen akan semakin
banyak. Pemangkasan akan menyebabkan dominansi
apikal terhenti (atau pematahan efek dominasi apikal),
selanjutnya akibat dominansi apikal yang terhenti
menyebabkan auksin terakumulasi dan terdistribusi ke
meristem lain yang ada di bawahnya sehingga terbentuk
tunas-tunas lateral dalam jumlah yang banyak.
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Pemangkasan pada TAKEDAPOT ada dua macam.
Pertama, pangkas untuk panenan daun, dan kedua,
pemangkasan ranting-ranting yang tidak diinginkan
untuk tetap tumbuh atau berada pada kanopi tanaman.

Ketika tanaman kelor baik yang tumbuh di lapang
maupun yang ditanam dalam pot dipangkas, tanaman
akan tumbuh (bertunas) kembali dengan subur dan vigor
sehingga menghasilkan lebih banyak percabangan
dengan daun yang hijau segar. Pemangkasan pertama
kali dilakukan dapat saja hanya bertujuan untuk
merangsang pertunasan awal. Dalam hal ini daun hasil
pangkasan tidak dimanfaatkan untuk konsumsi. Namun
demikian, daun hasil pangkasan tersebut dapat juga
dimanfaatkan untuk tujuan olahan (contoh untuk
dijadikan tepung daun maupun sibuat teh daun kelor).
Pangkas yang dimaksud ini adalah pangkas pertama di
saat tanaman telah berumur 50-60 hari sejak tanam.
Biasanya tanaman kelor pada umur ini hanya memiliki
satu batang utama, sehingga hasil pangkasan hanya
berupa satu potongan tunas apikal yang padanya
terdapat 5-6 daun.

Pada umumnya, tinggi posisi pangkasan pertama
tanaman hortikultura akan mempengaruhi pertumbuhan
cabang berikutnya yang sekaligus mem-pengaruhi
banyak-sedikitnya pangkasan (panenan) berikut-nya.
Namun, hasil penelitian pada tanaman kelor yang
ditanam di lapang (sawah tadah hujan di kawasan Amor-
Amor, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat)
menunjukkan bahwa perbedaan tinggi pemangkasan
berpengaruh tidak nyata terhadap hampir semua
parameter pertumbuhan cabang-cabang yang terbentuk
sebagai respon pemangkasan tersebut. Perbedaan tinggi
pangkasan berpengaruh tidak nyata terhadap
pertumbuhan dan hasil biomassa daun kelor. Demikian
pula halnya dengan pemangkasan pada TAKEDAPOT,
perbedaan tinggi pangkasan berpengaruh tidak nyata
pada bobot biomasa daun saja, maupun jumlah cabang,
panjang cabang, dan jumlah daun.

Jadi, tinggi pemangkasan yang berbeda dapat
menghasilkan biomassa daun yang sama bobotnya.



59

Tinggi pemangkasan pada batang utama tanaman kelor
di-sarankan pada ketinggian 25 cm dari atas permukaan
tanah, karena dengan tinggi pemangkasan ini disamping
menghasilkan pertumbuhan dan biomassa daun yang
baik dan subur, juga akan memudahkan dalam
perawatan, pemanenan, dan batang hasil pangkasan
masih dapat berpotensi digunakan untuk bahan
perbanyakan tanaman kelor secara vegetatif.

Pemangkasan atau dalam hal ini pemanenan
TAKEDAPOT yang baik dan rutin dapat mempengaruhi
pertumbuhan perakaran yang baik pula. Hal ini sangat
penting sehubungan TAKEDAPOT merupakan sistim pro-
duksi tanaman kelor pada tempat tumbuh yang dibatasi,
seluas ukuran pot yang digunakan. Pada keadaan ini
pertumbuhan akar akan terbatas dan memungkinkan
pula membatasi pertumbuhan tajuk yang merupakan
komponen utama hasil daripada TAKEDAPOT.

Pemangkasan akar adalah teknik yang mirip dengan
bonsai dan akan membantu menjaga tanaman kelor tetap
tumbuh relatif kecil bila dibandingkan jika ditanam di
lapang. Pemangkasan akar dilakukan bersamaan dengan
pergantian pot (dari ukuran kecil ke ukuran besar)
ataupun hanya sebagian kecil akar yang dipangkas
dengan cara dan saat penambahan (pergantian sebagian)
media tanam. Lihat penjelasan pada sub bab pengelolaan
media tanam dan pemupukan di atas.

Akar dan tunas suatu tanaman akan selalu tumbuh
seimbang. Setelah pemangkasan dilakukan, tanaman
(tunas) akan tumbuh kembali untuk membangun
kembali keseimbangan pertumbuhan ini. Penting untuk
memangkas tajuk atau tunas yang tumbuh tidak subur
atau tidak menguntungkan, agar supaya sumberdaya
tumbuh yang berasal dari akar dapat digunakan untuk
pemeliharaan ataupun pertumbuhan yang lebih baik bagi
pertunasan (tajuk) yang telah tumbuh baik tersebut.

Pada siklus produksi tahun kedua atau ketiga,
pangkas kembali pada ketinggian 50-75 cm dari per-
mukaan media tanah untuk tujuan mempertahankan ke-
tinggian tanaman agar mudah dilakukan pemanen.
Bilamana TAKEDAPOT diharapkan untuk membentuk 2-
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3 cabang utama maka panen (pemangkasan) pada siklus
produksi ini dilakukan terhadap 2/3 bagian cabang, atau
meninggalkan panjang cabang sekitar 10-20 cm.

Ini penting bagi TAKEDAPOT yang bertujuan untuk
produksi daun. Jika dibiarkan tumbuh secara alami,
pohon kelor memiliki kecenderungan untuk
menghasilkan batang utama yang tinggi dan hanya
menghasilkan daun di sekitar apikal dan sub-apikal. Hal
in tentu akan menyebabkan hasil biomassa daun yang
dapat dipanen hanya sedikit. Oleh karena itu sangat
penting untuk merangsang pembentukan cabang lateral
yang memberikan kelimpahan bercabangan beserta
daun-daunnya yang berdampak pada tingginya biomassa
daun yang dapat dipanen.

Berikut adalah ilustrasi (Gambar ....) acuan teknis
atau tata cara pemangkasan TAKEDAPOT yang dapat
diterapkan agar memberikan hasil yang berkelanjutan
hingga periode produksi yang cukup panjang.

1. Pangkas pertama, dilakukan pada saat tanaman kelor
telah mencapai ketinggian sekitar 60 cm. Saat itu
tanaman kelor telah berumur 1,5-2 bulan setelah
pindah tanam (A), yaitu dengan memotong batang
utama pada posisi 25-30 cm di atas media tanam (B).

2. Pada saat pemangkasan di atas, biasanya tanaman
kelor hanya menyisakan batang utama (C). Pada saat
ini hindari penyiraman (bila diperlukan) mengenai
bidang potong batang tersebut.

3. Sekitar 1-2 minggu, tunas-tunas primer baru tumbuh
dan berkembang (D), serta membentuk kanopi yang
subur (E). Umumnya bila tanaman berasal dari biji,
membentuk dua cabang primer, walaupun sering pula
membentuk 3 cabang.

4. Pangkas kedua pada TAKEDAPOT, dilakukan terhadap
cabang primer pada posisi 5-10 cm dari pangkal
(dasar) percabangan (F). Pemangkasan ini dilakukan
saat 1-2 bulan setelah pemangkasan pertama
(tergantung pada tingkat atau kecepatan
pertumbuhan). Hasil pangkasan sekaligus merupakan
produk panenan kedua dari TAKEDAPOT.
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Gambar 16. Ilustrasi tata cara pemangkasan pada TAKEDAPOT

5. Pemangkasan tersebut akan meninggalkan tanaman
kelor seperti ilustrasi G. Batang utama tanaman
disertai dengan potongan (5-10 cm) pangkal cabang
yang terdapat beberapa titik tumbuh aksilar.

A B             C          D             E

F             G              H     ...................       I
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6. Setelah sekitar 1-2 bulan kemudian, tunas cabang
skunder telah tumbuh dan berkembang dengan pesat.
Saat ini TAKEDAPOT telah siap dipangkas (dipanen)
yang ketiga kalinya (H)

7. Pangkas ketiga, pangkas panenan pada cabang
skunder yang tumbuh dan berkembang dari ujung
potongan cabang primer. Panjang pangkasan sama
seperti pada pangkas kedua.

8. Pangkas keempat, yang juga merupakan pangkas
pemeliharaan dilakukan pada sekitar 1-2 bulan setelah
pemangkasan ketiga (I). Demikian seterusnya, pemang-
kasan dilakukan sekaligus sebagai tindakan agronomis
pemanenan untuk TAKEDAPOT.

9. Pemangkasan pemeliharaan sering dilakukan ketika
daun dipanen, dengan memotong semua cabang di
atas ketinggian tertentu, tepatnya sedikit di bawah
posisi pangkasan yang pertama. Pangkasan yang
teratur ini akan mempertahankan tinggi TAKEDAPOT.
Pangkas keempat atau bila tanaman memiliki potensi
tumbuh yang baik dapat hingga pangkas panen kelima
juga dapat merupakan pangkas habis bagi cabang
tertier atau memangkas habis cabang-cabang yang ada
pada saat panen ketiga (atau dapat yang keempat)
dilakukan dan dibiarkan tumbuh setelahnya.

D.Pengendalian Hama-Penyakit

Pohon kelor dapat dikatakan tahan terhadap
serangan hama dan penyakit. Walaupun diserang hama
ataupun penyakit, biasanya tidak berakibat fatal. Namun
demikian serangan hama dan penyakit tentu akan dapat
berakibat fatal seiring dengan perkembangan tanaman ini
dibudi-dayakan secara intensif. Fenomena ini terjadi juga
pada beberapa tanaman lain yang baru mendapat
perhatian intensif teknis budidayanya.

Beberapa jenis hama yang sering menyerang pohon
kelor pada areal dimana tanaman ini banyak tumbuh dan
berkembang adalah tungau, rayap, aphid, dan ulat.
Sedang-kan jenis penyakit yang dijumpai menyerang
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tanaman kelor adalah busuk akar disebabkan oleh jamur
busuk akar, Diplodia sp.

Biasanya untuk hama serangga yang menyerang
tanaman hortikultura lainnya dikendalikan dengan
meng-gunakan insektisida. Sehubungan dengan tanaman
kelor merupakan tanaman yang diambil daunnya untuk
dikonsumsi maupun diolah (diproses), maka yang harus
diperhatikan jika tanaman kelor terserang hama ataupun
penyakit, sedapat mungkin menggunakan insektisida
biologi, karena penggunaan insektisida kimia dapat
menimbulkan kontaminasi residu bahan aktif yang
membahayakan kesehatan konsumen.

Pada areal pertanaman kelor yang diusahakan
dengan intensif, beberapa jenis hama yang dijumpai
berpotensi mengurangi hasil adalah berupa ulat Eupterote
molifera, Heliothis armiigera, kutu daun Zonocerus
variagatus, aphids, dan juga rayap. Sementara itu,
penyakit yang sering dijumpai adalah penyakit busuk
akar Diplodia spp. Penyakit ini sering muncul pada
kondisi buruknya draenasi di pertanaman.

Untuk mengendalikan atau menekan serangan
hama, sebaiknya dilakukan dengan jadwal panen yang
rutin dan benar. Hal ini jika dilakukan dengan baik akan
mengurangi keberadaan dedaunan tanaman kelor yang
terus menerus sepanjang waktu ataupun menjaga
kelembaban yang aman bagi berkembangkan serangga
hama maupun penyakit. Jadi dengan melakukan
panenan yang baik dan teratur lebih disarankan daripa
menggunakan insektisida (bahan kimia yang
membahayakan).

Kalaupun penggunakan bahan kimia tidak dapat
dihindari, maka gunakan insektisida biologis berbasis
daun ataupun biji beberapa jenis tanaman yang bersifat
inseksidal.  Biji dari tanaman Mimba (sebanyak 500 g biji
dihancurkan dalam 10 liter air) dan kemudian dicampur
dengan air sabun 3% dapat digunakan untuk mengen-
dalikan beberapa jenis hama.

Penyakit yang paling sering muncul selain busuk
akar pada tanaman kelor adalah penyakit yang
disebabkan oleh jamur dengan gejala serangan berupa
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noda gelap pada daun atau menutupi seluruh daun,
sehingga dapat menyebabkan daun menguning dan mati.
Penyakit pada tanaman kelor ini dapat dikendalikan
dengan mengguna-kan fungisida berbahan aktif
mancozeb atau maneb.

Gambar 17. Hama daun Eupterote molifera (kiri) dan Ulat bulu
atau ulat daun Metanastira hyrtaca (kanan)

(Sumber: https://de.depositphotos.com/1022779/stock-photo-hairy-
caterpillar.html)

Gambar 18. Hama daun Heliothis armiigera
(Sumber: https://www.slideshare.net/AkshayChittora/insect-pests-of-

amaranthus-and-moringa-53613459)
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Gambar 19. Hama daun Zonocerus variagatus
(Sumber: http://www.nbair.res.in/insectpests/imageindex.php?

keyword=S)

Gambar 20. Ulat daun Noorda moringae (atas) dan
Noorda blitealis (bawah)

(Sumber: https://www.alamy.com/cotton-or-old-world-bollworm-
helicoverpa-armigera-caterpillar-feeding-image5289971.html)

Gambar 21. Hama daun Aphids sp.
(Sumber: https://www.slideshare.net/AkshayChittora/insect-pests-of-

amaranthus-and-moringa-53613459)



66

MEMANEN DAN
PEMANFAATAN TAKEDAPOT

Tujuan Penyajian Bab

Bab ini dihadirkan dengan tujuan agar setelah membaca
dan mempelajari isi uraian bab ini, para pembaca
mengetahui waktu dan cara panen TAKEDAPOT yang
benar sekaligus cara penanganan awal hasil panen, serta
mengetahui nilai dan manfaat TAKEDAPOT.

Isi Bab

Sehubungan dengan tujuan tersebut, maka, bab ini
berisikan meteri yang menjelaskan:

 Waktu Panen
 Cara Panen
 Penanganan Awal Hasil Panen
 Nilai dan Manfaat dari TAKEDAPOT

o Penyaring udara terpolusi dan sumber oksigen,
o Menurunkan suhu udara,
o Sumber pangan sehat dan obat herbal,
o Obyek terapi murah dan penyaluran hobi, dan
o Peluang sumber penghasilan.
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A. Waktu Panen

Panenan dari TAKEDAPOT adalah berupa biomasa
daun kelor. Daun kelor pada sistim TAKEDAPOT dapat
dipanen (panen pertama) sekitar 3-4 bulan setelah
pindah tanam bibit (berumur 1 bulan). Pada saat itu
tanaman kelor pada sistim TAKEDAPOT telah memiliki
tinggi batang sekitar 1,0-1,5 m dari permukaan tanah
dimana pot diletakkan. Kemudian, jika TAKEDAPOT
tumbuh dengan baik dan subur, maka panen daun dapat
dilakukan rutin setiap 45-60 hari sekali.

Hasil panen berupa biomasa daun memiliki karakter
mudah atau cepat layu dan mudah busuk jika
kelembaban tinggi. Sehubungan dengan mudahnya daun
kelor rusak atau membusuk, maka panen sebaiknya
dilakukan pagi hari dengan kondisi daun hasil panen
bebas dari embun, atau dapat juga panen dilakukan pada
sore hari.

B. Cara Panen

Pemanenan pada tanaman kelor, jika berupa daun,
biasanya sekaligus dilakukan dengan pemangkasan.
Pada sistim TAKEDAPOT, pemanenan dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu memetik daunnya tanpa
memotong batang atau pucuk, dan memanen daun
sekaligus memotong bagian batang atau pucuk dengan
panjang sekitar 20-50 cm dari ujung (pucuk)
tunas/cabang (apikal). Pemangkasan ataupun
pemanenan pertama ini akan memicu per-tumbuhan
cabang lateral sehingga akan meningkatkan hasil daun
pada panen berikutnya. Pada tanaman kelor yang tidak
dipangkas, tanaman akan tumbuh terus meninggi
dengan sistim batang tunggal. Lain halnya jika dilakukan
pemangkasan. Akibat dari pada pemangkasan tanaman
membentuk percabangan sehingga tentu akan
meningkatkan jumlah hasil panen dan memudahkan
proses panen, sehubungan postur tanaman tetap rendah.

Panen pertama jika dilakukan dengan cara pemang-
kasan tunas apikal sebaiknya dilakukan ketika pohon
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telah memiliki tinggi 1,5-2,0 m (berumur 4-5 bulan dari
sejak tanam biji atau 2-3 bulan dari sejak bindah tanam
bibit). Pada saat ini tanaman kelor hanya memiliki sistim
batang utama. Pemangkasan dapat dilakukan pada
ketinggian 25-50 cm di atas permukaan tanah.
Pemanenan dengan cara ini akan mendorong
pertumbuhan tunas baru, yang nantinya akan dapat
dipanen selanjutnya setelah 30-60 hari setelah panen
pertama tersebut. Kemudian panen berikutnya dengan
memotong sepanjang 30-50 cm percabangan (batang) dari
ujung tunas (apical), atau meninggalkan batang cabang
sepanjang 10-15 cm dari pangkal percabangan.

Waktu panen yang baik adalah jika dilakukan pada
pagi atau sore hari. Jika panen akan dilakukan pada pagi
hari maka sebelum dipanen daun dipastikan tidak
berembun untuk menghindari pembusukan selama
transportasi.

C. Penanganan Awal Hasil Panen

Hasil panen daun atau produk TAKEDAPOT adalah
biomasa daun segar yang umumnya dapat dikonsumsi
dalam dua hari setelah panen dan sering kali hanya
dalam sehari. Daun sangat mudah rusak dan layu
sehingga harus disimpan pada kondisi suhu dingin dan
kelembaban tinggi untuk menghindari layu yang
berlebihan. Jika proses atau pemanfaatannya akan
ditunda sementara, maka jangan membiarkan daun-
daun kelor hasil panenan menumpuk. Jika menumpuk
selama waktu cukup lama, maka daun kelor akan rusak
karena panas yang ditimbulkan akibat penumpukan
tersebut. Sebaiknya daun kelor dihamparkan dengan
ketebalan satu-dua tumpukan daun.

Cara sederhana dan murah serta cukup efektif
untuk mempertahankan kesegaran daun kelor hasil
panen adalah dengan masukkan daun-daun hasil panen
tersebut ke dalam kantong plastik, dan kemudian
disimpan pada ruangan yang bersuhu sekitar 15-18 OC.

Jika proses pengeringan harus atau perlu
dilakukan, maka proses pengeringan harus dilakukan
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dengan cepat. Pengeringan yang baik adalah dengan cara
pengeringan udara mengalir tanpa terkena sinar
matahari langsung. Upaya ini ditujukan agar daun kelor
mengering secara perlahan dan menghindari terjadinya
degradasi vitamin oleh sinar ultraviolet dari matahari.

Secara sederhana, yang memungkinkan untuk
dilakukan oleh petani ataupun masyarakat umumnya,
ada tiga teknik pengeringan daun kelor yang dapat
digunakan, yaitu:

1. Pengeringan pada rak-rak yang ditempatkan pada
bangunan sederhana.

2. Pengeringan dengan cara menghamparkan daun-daun
hasil panenan beralaskan tikar pada lantai bangunan.

3. Pengeringan dengan cara daun-daun kelor hasil
panenan digantung pada bentangan tali.

Teknik atau cara pengeringan di atas merupakan
pengeringan dengan memanfaatkan hembusan angin
yang membawa hawa cukup panas sehingga
memudahkan terjadinya penguapan air dari jaringan
daun kelor tersebut. Bukan pengeringan langsung
memanfaatkan terpaan sinar matahari.

D.Nilai dan Manfaat dari TAKEDAPOT

Manfaat tanaman kelor sangat banyak (telah
diuraikan pada Bab Pendahuluan), namun terkait dengan
TAKEDAPOT, maka beberapa manfaatnya adalah sebagai
berikut:

1. Penyaring udara terpolusi dan sumber oksigen
Udara terpolusi atau udara kotor merupakan

masalah serius bagi manusia, hal ini dikarenakan udara
(yang padanya terdapat oksigen) adalah kebutuhan paling
utama manusia untuk bertahan hidup. Berbagai polusi
udara seperti polusi kegiatan industry (pabrik),
kendaraan bermotor, asap rokok, karbon dioksida,
nitrogen, ataupun debu merupakan ancaman berbahaya
dan serius terhadap masyarakat. Dengan menanam
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TAKEDAPOT di halaman dan di sekitar rumah maka
polutan udara tersebut di atas akan diserap oleh
tanaman kemudian menggantinya dengan oksigen
berkualitas yang diperlukan mahluk hidup terutama
manusia.

2. Menurunkan suhu udara
Kota besar contohnya Jakarta memiliki suhu udara

sangat panas, selain disebabkan karena lokasinya di
pesisir pantai juga salah satunya akibat kurangnya
penghijauan. Sebagai mana yang kita ketahui, Proses
fotosintesis adalah cara tumbuhan untuk menghasilkan
makanan dan energi untuk dirinya sendiri. Prosesnya
membutuhkan input berupa sinar matahari, karbon
dioksida dan air. Kemudian tumbuhan akan
menghasilkan glukosa, air bersih dan oksigen. Dengan
demikian jika terdapat banyak tumbuhan dan tanaman
di sekitar tempat tinggal manusia maka dapat dipastikan
selain udara menjadi bersih juga menurunkan suhunya
sehingga menjadi sejuk.

3. Sumber pangan sehat dan obat herbal
Tidak seperti halnya semua tabulampot,

bahwasannya akan mengalami proses fase generatif,
yaitu memasuki fase pembungaan dan kemudian
pembuahan. Hal inilah tujuan utama tabulampot, karena
buah yang dihasilkan adalah merupakan bentuk produk
cara bertanam tanaman buah ini. Namun demikian, bagi
TAKEDAPOT, hasil utama dalam bercocok tanam cara ini
adalah berupa daun dari kelor. Daun-daun segar inilah
yang menjadi sumber konsumsi dan makanan sehat,
serta bahan herbal. Dengan kandungannya yang sangat
banyak dan beragam akan protein, serat, nutrisi, dan
vitamin yang berguna untuk proses metabolisme dalam
tubuh manusia, tentu saja menjadikan tanaman kelor ini
sangat bermanfaat.

4. Obyek terapi murah dan penyaluran hobi
Tercekam atau yang lebih popular dikenal dengan

istilah stress adalah kondisi yang sering dialami oleh
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masyarakat yang diakibatkan tekanan aktifitas berlebih
dan kondisi tidak nyaman dengan kehidupan ataupun
ling-kungannya. Itulah fenomena kehidupan di jaman
modern sekarang ini. Untuk mengatasi dan
menanggulangi masalah stress maka rekreasi adalah
suatu cara, yaitu dengan mengunjungi tempat-tempat
wisata baik di daerah pegunungan ataupun tempat-
tempat wisata lainnya, yang umumnya berlokasi di luar
kota (tempat hunian).

Namun demikian jika ketersediaan waktu ataupun
fasilitas lainnya merupakan hambatan untuk berrekreasi
ke luar rumah. Penghijauan di lingkungan sekitar
halaman rumah, dengan TAKEDAPOT yang tumbuh
subur dengan warna hijaunya yang segar, mungkin saja
juga karena pengaruh daripada mengkonsumsi daunnya,
maka akan meghilangkan atau mengurangi stress
tersebut secara bertahap.

Bagi hobbiis bercocok tanam atau mencintai bidang
pertanian, khususnya tanaman-tanaman hortikultura
tahunan namun tidak memiliki lahan ataupun
pekarangan yang cukup luas, atau tidak memiliki waktu
yang banyak untuk mengembangkan hobinya di lahan
yang luas, maka TAKEDAPOT menjadi solusi penyaluran
hobi tersebut. TAKEDAPOT dapat dilakukan pada lahan
sempit bahkan pada rumah yang tidak memiliki
pekarangan sekalipun, karena TAKEDAPOT dapat juga
diletakkan di atas loteng atau di atas atap yang terbuat
dari beton. Terhadap TAKEDAPOT para hobiis tentu
dapat menyalurkan kingin-tahuannya sesuai dengan
ilmu pengetahuan yang dimiliki terhadap keragaan
pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelor dalam
pot ini.

5. Peluang sumber penghasilan
TAKEDAPOT tidak saja menyediakan sumber

pangan sehat yang bekelanjutan pagi penghuni rumah
yang me-milikinya. Jika kepemilikan TAKEDAPOT cukup
banyak dan dengan perawatan yang baik (terutama
pemupukan, pengairan, pengendalian hama-penyakit),
maka kelebihan hasil panenan tentunya dapat dijual. Hal
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ini menjadi salah satu peluang usaha yang
mendatangkan tambahan pendapatan bagi rumah
tangga.

Terkait dengan peluang usaha karena adanya hasil
panenan yang banyak, berikut ini adalah uraian hasil
penelitian yang bertujuan pengaturan jumlah tanaman
pada setiap pot agar diperoleh hasil panenan biomasa
daun yang maksimal dan berkelanjutan.

Biomassa segar dan kering maksimum yang dapat
dipanen dari TAKEDAPOT adalah berisikan 2-3 tanaman
kelor untuk pot berkapasitas 75 liter (diameter 45 cm)
dan berisikan 4 tanaman untuk pot berkapasitas 100
liter (diameter 55 cm). Jika jumlah tanaman lebih dari itu
pada masing-masing ukuran pot tersebut, tanaman
bersaing untuk mendapatkan sinar matahari, nutrisi,
dan air, yang dapat menyebabkan pengurangan hasil per
tanaman, dikarenakan jumlah daun terbentuk sedikit
ataupun karena terjadinya keguguran daun, dan juga
mudah terserang hama-penyakit.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa
tanaman kelor yang ditanam dengan jumlah populasi
yang lebih banyak pada suatu ukuran pot tertentu akan
memberikan biomassa daun yang lebih tinggi
dibandingkan dengan yang jumlah tanamannya lebih
sedikit. Beberapa hasil penelitian lainnya juga
mengungkapkan bahwa terdapat korelasi positif antara
peningkatan jumlah tanam dan total produksi kelor.

Bahwa hasil maksimum biomassa daun kelor
diperoleh ketika tanaman kelor dipanen pada interval
pemotongan 45-60 hari sekali juga diperoleh pada
penelitian penulis. Sedangkan beberapa peneliti lainnya
(di Afrika) melaporkan hasil biomassa daun kelor yang
lebih tinggi pada interval pemotongan 75 hari sekali.
Interval pemotongan yang lebih lama menghasilkan
komponen fraksi hasil yang lebih halus (biomassa kayu
meningkat), sehingga interval pemotongan 75 hari tidak
cocok dalam kondisi iklim yang panas dan kering.
Sedangkan hasil penelitian di daerah dengan iklim yang
lebih basah, diperoleh informasi bahwa interval antara
20-30 hari sekali merupakan interval yang memberikan
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hasil panenan terbaik. Pada daerah ini, hal tersebut
disebabkan jika interval pemotongan semakin singkat
(atau jumlah panenan/pemotongan meningkat), maka
cabang-cabang yang terbentuk di atas atau lebih panjang
dapat menaungi cabang yang lebih rendah, yang dapat
mempengaruhi proses fotosintesis yang mungkin juga
mengakibatkan pengurangan hasil total. Kondisi tersebut
tentunya dapat dipahami. Pada aspek fisiologis tanaman,
panenan daun (pemotongan/pemangkasan) yang terlalu
sering dari tanam-an akan mengurangi asimilasi nutrisi
yang mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman dengan
mempengaruhi per-kembangan daun.
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INFORMASI DALAM GAMBAR

Keragaan TAKEDAPOT menggunakan bibit asal stek
batang yang telah berumur 1,5 bulan sejak tanam (bibit
berumur 1 bulan). Jumlah bibit asal stek dalam tiap pot
sebaiknya tidak lebih dari empat jika menggunakan
planter-bag atau pot berkapasitas 100 liter.
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Keragaan TAKEDAPOT pada dua pekarangan (halaman
rumah) di kawasan Amor-Amor di Kabupaten Lombok
Utara. Tanaman kelor yang ditanam berupa hasil per-
banyakan secara vegetatif-menggunakan stek batang-
berjumlah 2-3 tanaman tiap pot. Pot berupa planter-bag
berukuran 750 liter. Panen secara teratur dan bergiliran
dari sejumlah 10 TAKEDAPOT dapat memberikan
peluang mengkonsumsi sayur daun kelor setiap tiga hari
sekali.
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Keragaan TAKEDAPOT asal bibit vegetatif (stek batang
ukuran besar) berumur 1,5 bulan setelah tanam bibit
berumur 1 bulan. Jika dibandingkan dengan keragaan
TAKEDAPOT asal bibit vegetaif (stek batang ukuran
kecil), maka TAKEDAPOT ini tampak pertumbuhannya
lebih lambat (gambar kiri). Namun pada saat 3 bulan
setelah pindah tanam, TAKEDAPOT asal stek batang
berukuran besar tumbuh dan berkembang cukup pesat
dan sudah dapat dipanen (gambar kanan). TAKEDAPOT
dengan memanfaatkan stek batang berukuran besar
tidak saja produktif dalam menghasilkan biomasa daun,
namun kenampilannya yang unik dapat dijadikan sebagai
elemen lansekap pekarangan, sehingga lansekap
pekarangan semakin indah dan menarik.
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Keragaan TAKEDAPOT asal bibit generatif (biji) saat ber-
umur 2 bulan sejak pindah tanam dari bibit berumur 1
bulan pada salah satu pekarangan. Tampak tanaman
tumbuh subur dan sudah dapat untuk dipanen pertama
kali.
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DAFTAR ISTILAH

Absorpsi (aktif), pergerakan ion-ion dan air ke dalam akar
tanaman sebagai hasil prosesproses metabolisme oleh
akar, dan seringkali melawan gradien aktifitas. Absorpsi
(pasif), pergerakan ion-ion dan air ke dalam akar
tanaman sebagai hasil difusi sepanjang gradien aktifitas.

Adaptasi, adalah proses penyesuaian diri pada makhluk hidup
dengan lingkungan atau dengan cara hidupnya sehingga
dapat terus mempertahankan kehadirannya.

Aeroculture atau aerokultur adalah metode dari
menumbuhkan tanaman tanpa tanah dengan memberi
mereka semprotan atau tetesan yang terus-menerus yang
membasahi akar dengan air dan nutrisi.

Agriculture atau pertanian adalah kegiatan pemanfaatan
sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk
menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau
sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan
hidupnya.

Air, adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah
permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air
permukaan, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di
darat. Sumber air, adalah tempat/wadah air baik yang
terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan
tanah (dalam penjelasan termasuk dalam pengertian;
sungai, danau, mata air, aquifer, situ, waduk, rawa dan
muara serta dijelaskan sifat wadah air yang kering
permanent).

Air tersedia, air tanah yang bertahan sesudah kelebihannya
teratur, yaitu Antara kapasitas lapangan dan titik layu
permanen.

Bahan bakar nabati (BBN), adalah bahan bakar yang diperoleh
atau dibuat atau berasal dari biomassa. Sementara itu
biomassa adalah bahan-bahan organik yang berasal dari
tumbuhan atau hewan, maupun produk atau limbah
industry budidaya pertanian.

Bare-root, salah satu metode yang digunakan dalam
memudahkan transportasi tanaman yang dilakukan
dengan membiarkan akar tanpa media.
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Bedengan, tanah yang ditinggikan dari sekitarnya untuk
tempat tumbuh tanaman.

Benih (seed), adalah tanaman atau bagiannya (biji) yang
dipergunakan untuk memperbanyak atau
mengembangbiakan tanaman (tujuan budidaya
tanaman).

Bibit, bahan tanaman berasal dari benih yang telah ditumbuh
kembangkan atau bibit yang berasal dari bagian
vegetative tanaman. Bibit, semua bagian tanaman yang
digunakan untuk perbanyakan/perkembangbiakan.

Biji (grain), bagian tanaman hasil perbanyakan generative yang
digunakan untuk kepertingan ekonomi.

Biodiesel, lebih tepat disebut FAME (fatty acid methyl ester),
merupakan BBN yang digunakan untuk menggerakkan
mesin-mesin diesel sebagai pengganti solar.

Budidaya tanaman keras atau semak belukar yang dipelihara
untuk produksi komersial disebut perkebunan atau
orchard.

Dripculture atau budidaya infus adalah metode hidroponik
pada tanaman yang tumbuh dengan memberikan nutrisi
yang menetes perlahan ke media lembam di mana
tanaman tumbuh

Dominasi Pucuk Apikal, pengaturan pertumbuhan pada
tanaman dimana auksin dihasilkan oleh tunas apical
(cabang utama) menghambat pertumbuhan tunas-tunas
lateral pada cabang yang sama.

Dosis, takaran pupuk atau pestisida yang diberikan seluruh-
nya per satuan luas lahan.

Draenase, gerakan air meninggalkan sistim perakaran dan
media tumbuh (area pertanaman). Drainase, sistem
pembuangan air tanah atau air permukaan baik melalui
cara alami maupun buatan.

Efektif adalah tepat pada sasaran atau mempunyai akibat
yang tepat. Efisien adalah dengan tenaga dan biaya yang
tersedia mendapat hasil sebesar-besarnya.

Electroculture atau kultur elektronik adalah penggunaan
listrik (dan magnet) untuk merangsang pertumbuhan
tanaman, termasuk penggunaan radio, cahaya buatan,
dan aplikasi suara buatan.

Energi hijau, sumber daya yang berasal dari tumbuhan yang
dilambangkan dengan warna hijau.

Energi terbarukan, energi yang berasal dari bahan yang
ditanam (tumbuhan) yang dibudidayakan oleh manuasia
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dan selanjutnya dipanen dan diolah menjadi bahan bakar
secara berkesinambungan.

Etiolasi, pertumbuhan pemanjangan suatu batang (cabang
dan ranting) akibat kurang mendapatkan cahaya
matahari.

Fotosintat, atau sering disebut pula sebagai asimilat, yaitu
hasil dari fotosintesis seperti karbohidrat yang disimpan
sebagai cadangan makanan.

Floriculture adalah budidaya dan pengelolaan tanaman hias
terutama tanaman berbunga indah.
Citriculture adalah budidaya buah jeruk dan limau.
Viticulture / viniculture atau Vitikultur adalah usaha
budidaya produksi dan pemasaran anggur. sedang
tentang pembuatan anggur sebagai minuman wine
disebut oenology.

Generatif, suatu periode pertumbuhan dan perkembangan dari
tanaman yang dicirikan oleh adanya pembentukan organ
generatif seperti bunga maupun buah.

Hama, organisme yang dianggap merugikan dan tak diinginkan
dalam kegiatan sehari-hari manusia. Walaupun dapat
digunakan untuk semua organisme, dalam praktik istilah
ini paling sering dipakai hanya kepada hewan.

Hortikultura (horticulture) berasal dari bahasa Latin hortus
(tanaman kebun) dan cultura/colere (budidaya), dan
dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun.
Kemudian hortikultura digunakan secara lebih luas
bukan hanya untuk budidaya di kebun. Istilah
hortikultura digunakan pada jenis tanaman yang
dibudidayakan. Bidang kerja hortikultura meliputi
pembenihan, pembibitan, kultur jaringan, produksi
tanaman, hama dan penyakit, panen, pengemasan dan
distribusi. Berbeda dengan agronomi, hortikultura
memfokuskan pada budidaya tanaman buah
(pomologi/fruticulture), tanaman bunga (floriculture),
tanaman sayuran (olericulture), tanaman obat-obatan
(biofarmaka), dan taman (lansekap). Hortikultura adalah
ilmu budidaya tanaman mulai dari penelitian dalam
disiplin propagasi tanaman dan budidaya, produksi
tanaman, pemuliaan tanaman dan genetika. rekayasa,
biokimia tanaman, dan fisiologi tanaman. Yang bertujuan
untuk meningkatkan hasil panen, kualitas, nilai gizi, dan
ketahanan terhadap serangga, penyakit, dan tekanan
lingkungan. Hortikultura biasanya mengacu pada skala
yang lebih kecil, sementara pertanian mengacu pada
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budidaya skala besar tanaman. (Hortikultura dari bahasa
Yunani kuno hortus, yang berarti kebun dan cultura yang
berarti penanaman).

Iklim mikro, keadaan dalam suatu lingkungan yang sangat
kecil, misalnya di dalam tajuk dedaun tanaman (Sebagai
lawan di luar tajuk – iklim makro)

Kanopi, adalah suatu istilah yang sama artinya dengan tajuk,
yaitu sistim percabangan berikut daunnya pada suatu
tanaman. Rangkuman keseluruhan daun-daun suatu
pertanaman atau tanaman.

Kapasitas Pertukaran Kation (KPK), Kemampuan tanah untuk
menarik/mengikat ion-ion bermuatan positif (kation)
seperti Ca2+, Mg2+, K+, dinyatakan dalam mili-
ekivalen/100 gram tanah.

Kekeringan, adalah keadaan dimana kebutuhan air tanaman
tidak dapat lagi dipenuhi oleh pasokan air baik dari
curah hujan maupun irigasi sehingga menyebabkan
tanaman menjadi layu.

Kompetisi, adalah suatu interaksi dimana satu organisme
menekan yang lain untuk mendapatkan nutrisi, ruang
dan sebagainya seperti dua spesies berebut untuk
membatasi jumlah nutrisi, O2 atau keperluan lainnya.

Kompos, adalah salah satu bahan organik yang telah terjadi
pelapukan, sehingga dapat digunakan sebagai pupuk dan
diberi nama pupuk kompos.

Konsentrasi, adalah tingkat kepekatan cairan semprot.
Konsentrasi dinyatakan dalam cc/lt, g/lt.Contoh: 2cc/lt
air.

Lahan Potensial Kritis
Lahan potensial kritis adalah lahan yang masih produktif
bila diusahakan untuk pertanian tanaman pangan.
Namun demikian bila pengelolaan lahan yang diterapkan
tidak didasarkan pada kaidah-kaidah konservasi tanah
dan air, maka lahan akan rusak dan cenderung menjadi
lahan semi kritis atau bahkan lahan kritis.

Leher akar atau pangkar akar, atau collum yaitu bagian akar
yang bersambungan dengan pangkal batang.

Malnutrisi, menurut Depkes RI (1999), mendefiniskan sebagai
keadaan terang gizi yang disebabkan oleh rendahnya
konsumsi energi dan protein dalam keadaan sehari-hari
sehingga tidak memenuhi dalam angka kecukupan gizi.
Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),
mendefinisikan sebagai “ketidakseimbangan seluler
antara pasokan nutrisi dan energi dan kebutuhan tubuh
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terhadap mereka untuk menjamin pertumbuhan,
pemeliharaan, dan fungsi tertentu.”

Meristem, satu kelompok sel yang sangat aktif membelah.
Biasanya terjadi pada ujung akar, ujung pucuk, dan pada
kambium.

Monoculture atau monokultur adalah produksi pertanian
dengan satu tanaman tunggal di wilayah yang luas. Hal
ini banyak digunakan dalam industri pertanian modern
dan pelaksanaannya telah diizinkan untuk panen besar
dengan tenaga kerja yang minimal.

Naungan, atap, penutup bidang atas tanaman untuk
mengurangi atau menutup sama sekali dari
pencahayaan.

Pascapanen, adalah tahapan kegiatan yang dimulai sejak
pemungutan (pemanenan) hasil pertanian sampai
pemasaran produk hingga produk tersebut sampai ke
konsumen.

Polyculture atau Polikultur adalah pertanian dengan
menggunakan beberapa tanaman dalam ruang yang
sama, meniru keragaman ekosistem alami, dan
menghindari dominasi tanaman tunggal, atau
monokultur. termasuk rotasi tanaman, multi-tanam,
tumpangsari, penanaman pendamping, gulma
menguntungkan, dan gang tanam.Contoh polikultur yang
umum adalah tumpang sari (multiple cropping), tumpang
sela (intercropping), wana tani (jagung atau kacang di
sela-sela tanaman hutan) dan mina tani (ikan air tawar di
sawah) dan tumpang gilir.

Permaculture atau permakultur merupakan suatu pendekatan
untuk merancang pemukiman manusia dengan sistem
pertanian yang menyerupai hubungan yang ditemukan di
ekologi alamiahnya. Disebut juga pertanian organik.
Arboriculture adalah budidaya, manajemen, dan studi
individu pohon, semak, tanaman merambat, dan
tanaman berkayu keras untuk tujuan ornamentasi,
dekorasi dan peneduh.

Repotting, menanam ke dalam pot, dan biasanya disertai
dengan ganti media; pemindahan tanaman dari pot yang
sudah padat akarnya ke pot yang lebih besar.

Root-balling, salah satu metode yang digunakan dalam
memudahkan transportasi tanaman yang dilakukan
dengan membungkus bola akar beserta media
tumbuhnya.
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Sawah, lahan usahatani yang secara fisik permukaan tanahnya
rata, dibatasi oleh pematang, dapat ditanami padi dan
palawija tanaman pangan lainnya. Sawah Irigasi, adalah
sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi.
Sawah Tadah Hujan, adalah sawah yang sumber air
utamanya berasal dari curah hujan.

Semai atau semaian, benih tumbuhan (yang sudah
berkecambah) yang akan ditanam lagi sebagai bibit di
tempat lain seperti polybag dan lain sebagainya.
menyemai, menanam atau (menaburkan) benih (biji-
bijian) di tempat yang tersedia untuk menghasilkan bibit
tanaman yang akan ditanam lagi di tempat lain.
pesemaian atau persemaian, tempat menyemai(kan)
bibit pohon (biji-biji atau bahan tanam lainnya).

Sylviculture atau silvicultur: pengembangan dan perawatan
hutan, mulai dari membuat, mengelola, menggunakan
dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia.
Fruticulture / Pomeculture atau frutikultur adalah
budidaya mulai dari pembenihan, produksi hingga
pemasaran buah-buahan. Sedang Pomologi adalah ilmu
tentang buah-buahan.

Stek, potongan atau bagian vegetatif tanaman (akar, batang,
daun) yang digunakan untuk bahan perbanyakan
tanaman bersangkutan.

Tanah (soil), tubuh alam yang berasal dari hancuran batuan
dan bahan organik.

Tegalan/Tanah Darat Ringan
Tegalan/tanah darat ringan adalah sebidang tanah yang
diusahakan/dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering
antara lain padi gogo dan palawija.

Tegal/kebun/ladang/huma
Lahan kering yang ditanami tanaman musiman seperti
padi ladang, palawija/hortikultura dan letaknnya
terpisah dengan halaman sekitar rumah.

Tunas Aksilar (Axillary Bud), tunas-tunas yang tumbuh dan
berkembang di ketiak daun.

Tunas, struktur rudimenter (dasar atau tidak sempurna) dari
jaringan meristematik yang memiliki potensi untuk
tumbuh dan berkembang menjadi struktur vegetatif,
reproduktif ataupun keduanya.
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