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I. TANAMAN HIAS 

 

Tanaman hias adalah  (Ornamental plant) adalah tanaman hortikultura non 

pangan, yang dibudidayakan untuk dinikmati nilai estetika atau keindahannya.  

Tanaman hias yang dibicarakan  dalam tulisan ini dimasukkan dalam pokok 

kajian Florikultura, yaitu ilmu yang mempelajari tentang budidaya tanaman hias 

untuk produksi bunga potong (cut flower), tanaman hias pot (tanaman dalam 

ruangan), dan tanaman hias taman. 

Berdasarkan industri  secara komersial, tanaman hias digolongkan 

menjadi : 

1. Bunga potong (cut flower): anggrek (familia Orchidaeceae), krisan 

(Chrysanthemum spp), mawar (Rosa sp),  anthurium (Anthurium sp), gladiol 

(Gladiolus sp), dan heliconia (Heliconia sp). 

2. Bunga hias dalam ruangan (Indor plants): suplir (Adianthum sp), Monstera 

(Monstera sp), dan Philodendron sp). 

3. Tanaman hias taman (Outdoor plants). 

Sedangkan berdasarkan nilai estetika yang dimiliki oleh organ  tanaman, 

tanaman hias dikelompokkan menjadi: 

1. Tanaman hias bunga. 

2. Tanaman hias daun. 
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Sebagai negara tropis yang mempunyai dataran rendah dan dataran 

tinggi, Indonesia dapat menghasilkan hampir semua jenis komoditas 

florikultura. Pengusahaan komoditas ini dapat dilakukan dengan pemanenan 

sepanjang tahun tanpa terganggu musim sehingga kontinuitas dapat terus 

terpenuhi untuk memenuhi permintaan pasar. 

Perkembangan pasar tanaman hias dan bunga potong domestik yang 

cukup cepat membawa dampak terhadap perubahan sistem pengelolaan usaha 

tani dari sistem tradisional menjadi sistem agribisnis yang berorientasi pada 

kebutuhan konsumen. Dengan demikian terciptalah segmen pasar yang 

menggunakan bahan tanam berkualitas tinggi walaupun belum begitu besar, 

yang ditunjukkan dengan peningkatan 10% per tahun. 

Pengembangan industri florikultura yang berdaya saing tinggi sangat 

membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada 

pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dengan mempertimbangkan 

lingkungan nasional dan global, pemberdayaan potensi wilayah, peningkatan 

efisiensi usaha tani dan pelestarian lingkungan.  

Berdasarkan pola permintaan yang ada selama ini, terbagi dua macam 

‘trend’ permintaan pasar terhadap tanaman hias, yaitu 

1. Permintaan yang relatif tetap tidak terlalu berfluktuasi.  Permintaan yang 

relatif tetap umumnya terdapat pada jenis tanaman hias yang dibutuhkan 

untuk pernikahan, seperti bunga-bunga berwarna kuning dan putih (krisan), 
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atau bunga ‘sakral’ dengan keharuman khas seperti melati dan sedap 

malam. Demikian pula dengan bunga potong atau daun potong yang hampir 

selalu ada/dibutuhkan pada rangkaian bunga dengan vase life yang panjang. 

Contoh bunga potong semacam ini seperti anyelir, krisan, anggrek, gerbera, 

lily dan mawar (terutama untuk perayaan valentine day), Sedangkan contoh 

daun potong seperti asparagus bintang, dracaena, silver dollar, dan caspea. 

2. Permintaan yang sangat dipengaruhi oleh trend pasar yang berlaku saat itu. 

Jenis yang kedua adalah jenis tanaman hias yang permintaannya sangat 

dipengaruhi oleh trend yang biasanya diciptakan oleh para pelaku bisnis 

tanaman hias itu sendiri. Misalnya, pada sekitar tahun 1987-1988 tanaman 

suplir sangat populer sehingga semua hobyist sibuk mengkoleksi suplir, lalu 

pudar lagi. Pada tahun 1997 tanaman dari famili bromeliads menjadi populer 

dan diminati banyak pecinta tanaman hias. Kemudian pada tahun 1998 

terkenal tanaman pacira dengan batangnya yang dikepang dan tahun 1999 

tanaman dracaena yang ditata sedemikian rupa menjadi populer dengan 

nama ‘bambu air’ dan dihubungkan kepemilikannya dengan image rejeki. 

Kini macam tanaman hias tersebut sudah tidak begitu populer lagi. Di awal 

2000 popularitas tanaman ‘kamboja Jepang’ (Adenium sp) mencuat dan di 

tahun 2002 popularitasnya sudah mulai meredup kembali. 
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Tabel 1.  Tanaman hias ungulan nasional 

No Jenis  No Jenis 

1  Krisan  12 Cemara udang 

2  Rimpang 13 Kamboja 

2  Anyelir 14 Pisang obor 

3  Anthurium 15 Agave 

6  Anggrek 16 Aglaonema 

7  Mawar 16 Philo giant 

8  Sikas 17 Kamboja jepang 

9  Palm 18 Alokasia 

10  Perasok 19 Nanas-nanasan 

11  Pisang kipas 20 Kastuba 

 

Tabel 2. Sentra produksi tanaman hias unggulan daerah. 

No Jenis Sentra produksi 

1  Anggrek (BALI) Kota Denpasar, Buleleng, 

Karangasem, Gianyar, (NAD) Aceh Barat, 

Aceh Besar (JATIM) Malang (BANTEN) 

Serang (NTB) Kota Mataram (KALBAR) 

Kota Pontianak (KALSEL) Kota 

Banjarmasin 
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2  Krisan  (SUMBAR) Solok (SUMSEL) Kota Pagar 

Alam (LAMPUNG) Lampung Barat 

(JABAR) Cianjur (JATENG) Semarang 

(DIY) Sleman 

3 Rimpang (SUMBAR) Solok (SUMSEL) Kota Pagar 

Alam (LAMPUNG) Lampung Barat 

(JABAR) Cianjur (JATENG) Semarang 

(DIY) Sleman 

3  Melati  (JATENG) Tegal 

4  Sedap malam  (JATIM) Pasuruan 

5 Lidah Buaya (KALBAR) Pontianak 

Sumber: (1). Departemen Pertanian, 2008. (2). Diktat Hortikultura, 2005. 

Jurusan Budidaya Pertanian, Fak. Pertanian Unud. 

 

Tabel 3.  Tanaman Hias andalan daerah Bali 

No Jenis Tanaman No Jenis Tanaman 

1 Lidah buaya/ Aloe vera 14 Cemara / Casuarina junghunia 

2 Asam / Tamarindus indica L. 15 Sisih / Phyllanthus buxipolius 

3 Pandan wangi / Pandanus 

odorus 

16 Kedongdong / Spandias 

mombin 

4 Palem weregu / Rhapis 17 Salam / Eugenia polyantha 
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excels Wight 

5 Bambu kuning / Bambusa 

vulgaris 

18 Tunjung /Nymphaea lotus 

6 Hanjuang / Cordyline sp 19 Tapak dara / Catheranthus 

roseus 

7 Puring / Codiaeum sp 20 Soka / Ixora sp 

8 Wali songo /  Scheffera 21 Kamboja / Plumeria rubra 

9 Praksok / Dracaena laureiri 22 Bougenvile / Bougainvillea sp 

10 Beringin / Ficus benjamina 23 Alamanda / Alamanda 

chatartika 

11 Paku pidpid / Nephrolefts 

exaltata 

24 Cempaka / Michelia champaka 

12 Naga sari / Masua ferica L. 25 Melati / Jasminum sambac 

13 Suji / Pleomele angustifolia 26 Kaca piring / Gardenia augusta 
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II.  TEKNOLOGI BUDIDAYA TANAMAN ANGGREK 

 

  Secara alami anggrek (Famili Orchidaceae) hidup epifit pada pohon dan 

ranting-ranting tanaman lain, namun dalam pertumbuhannya anggrek dapat 

ditumbuhkan dalam pot yang diisi media tertentu. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman, seperti faktor lingkungan, antara lain 

sinar matahari, kelembaban dan temperatur serta pemeliharaan seperti : 

pemupukan, penyiraman serta pengendalian OPT.  

Pada umumnya anggrek-anggrek yang dibudidayakan memerlukan 

temperatur 28 + 2° C dengan temperatur minimum 15° C. Anggrek tanah pada 

umumnya lebih tahan panas dari pada anggrek pot. Tetapi temperatur yang 

tinggi dapat menyebabkan dehidrasi yang dapat menghambat pertumbuhan 

tanaman. 

Kelembaban nisbi (RH) yang diperlukan untuk anggrek berkisar antara 

60–85%. Fungsi kelembaban yang tinggi bagi tanaman antara lain untuk 

menghindari penguapan yang terlalu tinggi. Pada malam hari kelembaban dijaga 

agar tidak terlalu tinggi, karena dapat mengakibatkan busuk akar pada tunas-

tunas muda. Oleh karena itu diusahakan agar media dalam pot jangan 

terlampau basah. Sedangkan kelembaban yang sangat rendah pada siang hari 

dapat diatasi dengan cara pemberian semprotan kabut (mist) di sekitar tempat 

pertanaman dengan bantuan sprayer.   
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2.1. JENIS TANAMAN ANGGREK 

Berdasarakan pola pertumbuhannya, tanaman anggrek dibedakan 

menjadi dua tipe yaitu, simpodial dan monopodial. Anggrek tipe simpodial 

adalah anggrek yang tidak memiliki batang utama, bunga ke luar dari ujung 

batang dan berbunga kembali dari anak tanaman yang tumbuh. Kecuali pada 

anggrek jenis Dendrobium sp. yang dapat mengeluarkan tangkai bunga baru di 

sisi-sisi batangnya. Contoh dari anggrek tipe simpodial antara lain : Dendrobium 

sp., Cattleya sp., Oncidium sp.,dan Cymbidium sp. Anggrek tipe simpodial pada 

umumnya bersifat epifit. Anggrek tipe monopodial adalah anggrek yang dicirikan 

oleh titik tumbuh yang terdapat di ujung batang, pertumbuhannnya lurus ke 

atas pada satu batang. Bunga ke luar dari sisi batang di antara dua ketiak daun. 

Contoh anggrek tipe monopodial antara lain : Vanda sp., Arachnis sp., 

Renanthera sp., Phalaenopsis sp., dan Aranthera sp. 

Habitat tanaman anggrek dibedakan menjadi 4 kelompok sebagai berikut  

1. Anggrek epifit, yaitu anggrek yang tumbuh menumpang pada pohon lain 

tanpa merugikan tanaman inangnya dan membutuhkan naungan dari cahaya 

matahari, misalnya Cattleya sp. memerlukan cahaya +40%, Dendrobium sp. 

50–60%, Phalaenopsis sp. + 30 %, dan Oncidium sp. 60 – 75 %. 

 2. Anggrek terestrial, yaitu anggrek yang tumbuh di tanah dan membutuhkan 

cahaya matahari langsung, misalnya Aranthera sp., Renanthera sp., Vanda 
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sp., dan Arachnis sp. Tanaman anggrek terestrial membutuhkan cahaya 

matahari 70 – 100 %, dengan suhu siang berkisar antara 19 – 380C, dan 

malam hari 18–210C. Sedangkan untuk anggrek jenis Vanda sp. yang 

berdaun lebar memerlukan sedikit naungan. 

3. Anggrek litofit, yaitu anggrek yang tumbuh pada batu-batuan, dan tahan 

terhadap cahaya matahari penuh, misalnya Dendrobium phalaenopsis. 

 4. Anggrek saprofit, yaitu anggrek yang tumbuh pada media yang mengandung 

humus atau daun-daun kering, serta membutuhkan sedikit cahaya matahari, 

misalnya Goodyera sp. 

  

2.2. PERBANYAKAN 

Perbanyakan tanaman anggrek pada umumnya dilakukan melalui dua 

cara yaitu, (1) Konvensional dan (2) dengan metoda kultur in vitro. 

Perbanyakan tanaman yang dilakukan secara konvensional adalah sebagai 

berikut : 

a. Perbanyakan vegetatif malalui pemecahan/pemisahan rumpun seperti 

Dendrobium sp., Oncidium sp., Cattleya sp., dan Cymbidium sp.; 

pemotongan anak tanaman yang ke luar dari batang seperti Dendrobium 

sp.; pemotongan anak tanaman yang ke luar dari akar dan tangkai bunga 

seperti Phalaenopsis sp., yang selanjutnya ditanam ke media yang sama 

seperti pakis, mos serabut kelapa, arang, serutan kayu, disertai campuran 
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pecahan genting atau batu bata. Perbanyakan secara vegetatif ini akan 

menghasilkan anak tanaman yang mempunyai sifat genetik sama dengan 

induknya. Namun perbanyakan konvensional secara vegetatif ini tidak praktis 

dan tidak menguntungkan untuk tanaman bunga potong, karena jumlah 

anakan yang diperoleh dengan cara-cara ini sangat terbatas.  

b. Perbanyakan generatif yaitu dengan biji. Biji anggrek sangat kecil dan tidak 

mempunyai endosperm (cadangan makanan), sehingga perkecambahan di 

alam sangat sulit tanpa bantuan jamur yang bersimbiosis dengan biji 

tersebut. Secara generatif, benih tanaman diperoleh melalui biji hasil 

persilangan yang secara genetis biji-biji tersebut bersifat heterozigot. 

Sehingga benih-benih yang dihasilkan mempunyai sifat tidak mantap dan 

beragam. Dengan cara ini untuk mendapatkan tanaman yang sama dengan 

induknya sangatlah sulit, karena persilangan anggrek telah berkembang 

demikian luasnya. Namun dengan cara ini akan diperoleh varietas baru 

  

Pada saat ini metode kultur in vitro merupakan salah satu cara yang 

mulai banyak digunakan dalam perbanyakan klon atau vegetatif tanaman 

anggrek. Kultur in vitro pertama kali dicoba oleh Haberlandt pada tahun 1902, 

karena adanya sifat tanaman yang disebut totipotensi yang dicetuskan oleh 

kedua orang sarjana Jerman Schwann dan Schleiden pada tahun 1830. Metode 

kultur in vitro yaitu menumbuhkan jaringan-jaringan vegetatif (seperti : akar, 
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daun, batang, mata tunas) dan jaringan-jaringan generatif (seperti : ovule, 

embrio dan biji) pada media buatan berupa cairan atau padat secara aseptik 

(bebas mikroorganisme). Dengan metode ini dapat diharapkan perbanyakan 

tanaman dapat dilakukan secara cepat dan berjumlah banyak, serta sama 

dengan induknya. 

Tanaman anggrek dapat ditanam di sekitar rumah atau pekarangan atau 

di kebun yaitu di bawah pohon atau dengan naungan yang diberi paranet atau 

sejenisnya dengan pengaturan intensitas cahaya tertentu atau di lahan terbuka. 

Oleh karena tanaman anggrek mempunyai potensi ekonomis yang tinggi, maka 

untuk jenis-jenis tertentu dapat ditanam di dalam rumah kaca (green house). 

Selain untuk melindungi tanaman dari gangguan alam, juga akan mengurangi 

intensitas serangan OPT. 

 

2.3.  MEDIA TUMBUH 

Media tumbuh yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 

tidak lekas melapuk, tidak menjadi sumber penyakit, mempunyai aerasi baik, 

mampu mengikat air dan zat-zat hara secara baik, mudah didapat dalam jumlah 

yang diinginkan dan relatif murah harganya. Sampai saat ini belum ada media 

yang memenuhi semua persyaratan untuk pertumbuhan tanaman anggrek. 

Untuk pertumbuhan tanaman anggrek, kemasaman media (pH) yang 

baik berkisar antara 5–6. Media tumbuh sangat penting untuk pertumbuhan dan 



12 

 

produksi bunga optimal, sehingga perlu adanya suatu usaha mencari media 

tumbuh yang sesuai. Media tumbuh yang sering digunakan di Indonesia antara 

lain : moss, pakis, serutan kayu, potongan kayu, serabut kelapa, arang dan kulit 

pinus. 

Pecahan batu bata banyak dipakai sebagai media dasar pot anggrek, 

karena dapat menyerap air lebih banyak bila dibandingkan dengan pecahan 

genting. Media pecahan batu bata digunakan sebagai dasar pot, karena 

mempunyai kemampuan drainase dan aerasi yang baik Moss yang mengandung 

2–3% unsur N sudah lama digunakan untuk medium tumbuh anggrek. Media 

moss mempunyai daya mengikat air yang baik, serta mempunyai aerasi dan 

drainase yang baik pula. Pakis sesuai untuk media anggrek karena memiliki 

daya mengikat air, aerasi dan drainase yang baik, melapuk secara perlahan-

lahan, serta mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan anggrek untuk 

pertumbuhannya. Serabut kelapa mudah melapuk dan mudah busuk, sehingga 

dapat menjadi sumber penyakit, tetapi daya menyimpan airnya sangat baik dan 

mengandung unsur-unsur hara yang diperlukan serta mudah didapat dan murah 

harganya. Dalam menggunakan serabut kelapa sebagai media tumbuh, 

sebaiknya dipilih serabut kelapa yang sudah tua. 

Media tumbuh sabut kelapa, pakis, dan moss merupakan media tumbuh 

yang baik untuk pertumbuhan tanaman anggrek Phalaenopsis sp. Namun bila 

pakis dan moss yang tumbuh di hutan ini diambil secara terus-menerus untuk 
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digunakan sebagai media tumbuh, dikhawatirkan keseimbangan ekosistem akan 

terganggu. Serutan kayu atau potongan kayu kurang sesuai untuk media 

anggrek karena memiliki aerasi dan drainase yang baik, tetapi daya menyimpan 

airnya kurang baik, serta miskin unsur N. Proses pelapukan berlangsung lambat, 

karena kayu banyak mengandung senyawa-senyawa yang sulit terdekomposisi 

seperti selulosa, lignin, dan hemiselulosa. 

Media serutan kayu jati merupakan media tumbuh yang baik untuk 

pertumbuhan anggrek Aranthera James Storie. Pecahan arang kayu tidak lekas 

lapuk, tidak mudah ditumbuhi cendawan dan bakteri, tetapi sukar mengikat air 

dan miskin zat hara. Namun arang cukup baik untuk media anggrek. 

Penggunaan media baru (repotting) dilakukan antara lain sebagai berikut 

: 

1. Bila ditanam dalam pot (wadah) sudah terlalu padat atau banyak tunas. 

2. Medium lama sudah hancur, sehingga menyebabkan medium bersifat asam, 

bisa menjadi sumber penyakit 

Tanaman anggrek yang sedang aktif tumbuh, membutuhkan lebih 

banyak air dibandingkan dengan yang sudah berbunga. Frekuensi dan 

banyaknya air siraman yang diberikan pada tanaman anggrek bergantung pada 

jenis dan besar kecil ukuran tanaman, serta keadaan lingkungan pertanaman. 

Sebagai contoh adalah tanaman anggrek Vanda sp., Arachnis sp., dan 

Renanthera sp., yaitu anggrek tipe monopodial yang tumbuh di bawah cahaya 
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matahari langsung, sehingga membutuhkan penyiraman lebih dari dua kali 

sehari, terutama pada musim kemarau. 

Seperti tumbuhan lainnya, anggrek selalu membutuhkan makanan untuk 

mempertahankan hidupnya. Kebutuhan tanaman anggrek akan nutrisi sama 

dengan tumbuhan lainnya, hanya anggrek membutuhkan waktu yang cukup 

lama untuk memperlihatkan gejala-gejala defisiensi, mengikat pertumbuhan 

anggrek sangat lambat. 

 

2.4. PUPUK 

Dalam usaha budidaya tanaman anggrek, habitatnya tidak cukup mampu 

menyediakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan. 

Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya tanaman diberi pupuk baik organik 

maupun anorganik. Pupuk yang digunakan umumnya pupuk majemuk yaitu 

yang mengandung unsur makro dan mikro. 

Kualitas dan kuantitas pupuk dapat mengatur keseimbangan 

pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman. Pada fase pertumbuhan 

vegetatif bagi tanaman yang masih kecil perbandingan pemberian pupuk NPK 

adalah 30:10:10, pada fase pertumbuhan vegetatif bagi tanaman yang 

berukuran sedang perbandingan pemberian pupuk NPK adalah 10:10:10. 

Sedangkan pada fase pertumbuhan generatif yaitu untuk merangsang 

pembungaan, perbandingan pemberian pupuk NPK adalah 10:30:30. 
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Jika dilakukan pemupukan ke dalam pot maka hanya pupuk yang larut 

dalam air dan kontak langsung dengan ujung akar yang akan diambil oleh 

tanaman anggrek dan sisanya akan tetap berada dalam pot. Pemupukan pada 

sore hari menunjukkan respon pertumbuhan yang baik pada anggrek 

Dendrobium sp.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

III. TEKNOLOGI BUDIDAYA  TANAMAN   KRISAN 

  

Krisan merupakan tanaman bunga hias berupa perdu dengan sebutan 

lain Seruni atau Bunga emas (Golden Flower) berasal dari dataran Cina. Krisan 

kuning berasal dari dataran Cina, dikenal dengan Chrysanthenum indicum 

(kuning), Chrysanthenum morifolium (ungu dan pink) dan Chrysanthenum daisy 

(bulat, ponpon). Di Jepang abad ke-4 mulai membudidayakan krisan, dan tahun 

797 bunga krisan dijadikan sebagai simbol kekaisaran Jepang dengan sebutan 

Queen of The East. Tanaman krisan dari Cina dan Jepang menyebar ke kawasan 

Eropa dan Perancis tahun 1795. Tahun 1808 Mr. Colvil dari Chelsa 

mengembangkan 8 varietas krisan di Inggris. Jenis atau varietas krisan modern 

diduga mulai ditemukan pada abad ke-17. Krisan masuk ke Indonesia pada 

tahun 1800. Sejak tahun 1940, krisan dikembangkan secara komersial. 

 

3.1. JENIS TANAMAN KRISAN  

Klasifikasi botani tanaman hias krisan adalah sebagai berikut: 

 Divisi        : Spermathophyta 

 Sub Divisi  : Angiospermae 

 Famili       :  Asteraceae 

 Genus       : Chrysanthemum 

 Species     : Chrysanthenum morifolium Ramat,   Chrysanthenum 

http://blog.ub.ac.id/muhammadaliridlo/2010/05/21/budidaya-tanaman-krisan/
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                      indicum,   Chrysanthenum  daisy dll 

Jenis dan varietas tanaman krisan di Indonesia umumnya hibrida berasal dari 

Belanda, Amerika Serikat dan Jepang.   Krisan yang ditanam di Indonesia terdiri 

atas: 

1. Krisan lokal (krisan kuno) : Berasal dari luar negri, tetapi telah lama dan 

beradaptasi di Indoenesia maka dianggap sebagai krisan lokal. Ciri-cirinya 

antara lain sifat hidup di hari netral dan siklus hidup antara 7-12 bulan dalam 

satu kali penanaman. Contoh C. maximum berbunga kuning banyak ditanam 

di Lembang dan berbunga putih di Cipanas (Cianjur). 

2. Krisan introduksi (krisan modern atau krisan hibrida) : Hidupnya berhari 

pendek dan bersifat sebagai tanaman annual. Contoh krisan ini adalah C. 

indicum hybr. Dark Flamingo; C. i.hybr. Dolaroid; C. i. Hybr. Indianapolis 

(berbunga kuning) Cossa, Clingo, Fleyer (berbunga putih), Alexandra Van 

Zaal (berbunga merah) dan Pink Pingpong (berbunga pink). 

3. Krisan produk Indonesia : Balai Penelitian Tanaman Hias Cipanas telah 

melepas varietas krisan buatan Indonesia yaitu varietas Balithi 27.108, 

13.97, 27.177, 28.7 dan 30.13A. 
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3.2.  MANFAAT TANAMAN 

Kegunaan tanaman krisan yang utama adalah sebagai bunga hias. 

Manfaat lain adalah sebagai tumbuhan obat tradisional dan penghasil racun 

serangga. Sebagai bunga hias, krisan di Indonesia digunakan sebagai: 

1. Bunga pot : Ditandai dengan sosok tanaman kecil, tingginya 20-40 cm, 

berbunga lebat dan cocok ditanam di pot, polibag atau wadah lainnya. 

Contoh krisan mini (diameter bunga kecil) ini adalah varietas Lilac Cindy 

(bunga warna ping keungu-unguan), Pearl Cindy (putih kemerah-

merahan), White Cindy (putih dengan tengahnya putih kehijau-hijauan), 

Applause (kuning cerah), Yellow Mandalay (semuanya dari Belanda). 

Krisan introduksi berbunga besar banyak ditanam sebagai bunga pot, 

terdapat 12 varitas krisan pot di Indonesia, yang terbanyak ditanam 

adalah varietas Delano (ungu), Rage (merah) dan Time (kuning). 

2. Bunga potong : Ditandai dengan sosok bunga berukuran pendek sampai 

tinggi, mempunyai tangkai bunga panjang, ukuran bervariasi (kecil, 

menengah dan besar), umumnya ditanam di lapangan dan hasilnya dapat 

digunakan sebagai bunga potong. Contoh bunga potong amat banyak 

antara lain Inga, Improved funshine, Brides, Green peas, Great verhagen, 

Puma, Reagen, Cheetah, Klondike dll. 
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3.3. SENTRA PENANAMAN 

Daerah sentra produsen krisan antara lain: Cipanas, Cisarua, Sukabumi, 

Lembang (Jawa Barat), Bandungan (Jawa Tengah), Brastagi (Sumatera Utara). 

 

3.4.  SYARAT PERTUMBUHAN 

1. Iklim 

a. Tanaman krisan membutuhkan air yang memadai, tetapi tidak tahan 

terhadap terpaan air hujan. Oleh karena itu untuk daerah yang curah 

hujannya tinggi, 

penanaman dilakukan di dalam bangunan rumah plastik. 

b. Untuk pembungaan membutuhkan cahaya yang lebih lama yaitu dengan 

bantuan cahaya dari lampu TL dan lampu pijar. Penambahan penyinaran 

yang paling baik adalah tengah malam antara jam 22.30–01.00 dengan 

lampu 150 watt untuk areal 9 m 2 dan lampu dipasang setinggi 1,5 m 

dari permukaan tanah. Periode pemasangan lampu dilakukan sampai fase 

vegetatif (2-8 minggu) untuk mendorong pembentukan bunga. 

c. Suhu udara terbaik untuk daerah tropis seperti Indonesia adalah antara 

20-26 derajat C. Toleran suhu udara untuk tetap tumbuh adalah 17-30 

derajat C. 

d. Tanaman krisan membutuhkan kelembaban yang tinggi untuk awal 

pembentukan akar bibit, setek diperlukan 90-95%. Tanaman muda 
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sampai dewasa antara 70-80%, diimbangi dengan sirkulasi udara yang 

memadai. 

e. Kadar CO2 di alam sekitar 3000 ppm. Kadar CO2 yang ideal untuk 

memacu fotosistesa antara 600-900 ppm. Pada pembudidayaan tanaman 

krisan dalam bangunan tertutup, seperti rumah plastik, greenhouse, 

dapat ditambahkan CO2, hingga mencapai kadar yang dianjurkan. 

2. Media Tanam 

a. Tanah yang ideal untuk tanaman krisan adalah bertekstur liat berpasir, 

subur, gembur dan drainasenya baik, tidak mengandung hama dan 

penyakit. 

b. Derajat keasaman tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman sekitar 

5,5-6,7. 

3.  Ketinggian Tempat 

ketinggian tempat yang ideal untuk budidaya tanaman ini antara 700–1200 

m dpl. 

 

3.5. PEDOMAN BUDIDAYA 

1. Pembibitan 

a. Persyaratan Bibit : Bibit diambil dari induk sehat, berkualitas prima, daya 

tumbuh tanaman kuat, bebas dari hama dan penyakit dan komersial di 

pasar. 
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b. Penyiapan Bibit : Pembibitan krisan dilakukan dengan cara vegetatif yaitu 

dengan anakan, setek pucuk dan kultur jaringan.  

1. Anakan Bibit asal 

2. Bibit asal stek pucuk : Tentukan tanaman yang sehat dan cukup 

umur. Pilih tunas pucuk yang tumbuh sehat, diameter pangkal 3-5 

mm, panjang 5 cm, mempunyai 3 helai daun dewasa berwarna hijau 

terang, potong pucuk tersebut, langsung semaikan atau disimpan 

dalam ruangan dingin bersuhu udara 4 derajat C, dengan kelembaban 

30 % agar tetap tahan segar selama 3-4 minggu. Cara penyimpanan 

stek adalah dibungkus dengan beberapa lapis kertas tisu, kemudian 

dimasukan ke dalam kantong plastik rata-rata 50 stek. 

3. Penyiapan bibit dengan kultur jaringan : 

    Tentukan mata tunas atau eksplan dan ambil dengan pisau silet, 

stelisasi mata tunas dengan sublimat 0,04 % (HgCL) selama 10 

menit, kemudian bilas dengan air suling steril. Lakukan penanaman 

dalam medium MS (murasic and scop isinya unsure makro dan mikro, 

vitamin, sukrosa dan agar.)  berbentuk padat. Hasil penelitian 

lanjutan perbanyakan tanaman krisan secara kultur jaringan: 

a. Medium MS padat ditambah 150 ml air kelapa/liter ditambah 0,5 

mg NAA/liter ditambah 1,5 mg kinetin/liter, paling baik untuk 
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pertumbuhan tunas dan akar eksplan. Pertunasan terjadi pada 

umur 29 hari, sedangkan perakaran 26 hari. 

b. Medium MS padat ditambah 150 ml air kelapa/liter ditambah 0,5 

mg NAA/liter ditambah 0,5 BAP/liter, kalus bertunas waktu 26 hari, 

tetapi medium tidak merangsang pemunculan akar. 

c. Medium MS padat ditambah 0,5 mg NAA/liter ditambah 0,5-0.2 mg 

kinetin/liter ditambah 0,5 mg NAA/liter ditambah 0,5-2,0 BAP/liter 

pada eksplan varietas Sandra untuk membentuk akar pada umur 

21-31 hari. Penyiapan bibit pada skala komersial dilakukan dengan 

dua tahap yaitu:  

 Stok tanaman induk : Fungsinya untuk memproduksi bagian 

vegetatif sebanyak mungkin sebagai bahan tanaman Ditanam 

di areal khusus terpisah dari areal budidaya. Jumlah stok 

tanaman induk disesuaikan dengan kebutuhan bibit yang 

telah direncanakan. Tiap tanaman induk menghasilkan 10 

stek per bulan, dan selama 4-6 bulan dipelihara memproduksi 

sekitar 40-60 stek pucuk. Pemeliharaan kondisi lingkungan 

berhari panjang dengan penambahan cahaya 4 jam/hari 

mulai 23.30–03.00 lampu pencahayaan dapat dipilih Growlux 

SL 18 Philip. 

 Perbanyakan vegetatif tanaman induk.  
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 Pemangkasan pucuk, dilakukan pada umur 2 minggu 

setelah bibit ditanam, dengan cara memangkas atau 

membuang pucuk yang sedang tumbuh sepanjang 0,5-1 

cm. 

 Penumbuhan cabang primer. Perlakuan pinching dapat 

merangsang pertumbuhan tunas ketiak sebanyak 2-4 

tunas. Tunas ketiak daun dibiarkan tumbuh sepanjang 15-

20 cm atau disebut cabang primer.  

 Penumbuhan cabang sekunder. Pada tiap ujung primer 

dilakukan pemangkasan pucuk sepanjang 0,5-1 cm, 

pelihara tiap cabang sekunder hingga tumbuh sepanjang 

10-15 cm. 

 

2. Teknik Penyemaian Bibit 

a. Penyemaian di bak : Siapkan tempat atau lahan pesemaian berupa bak-

bak berukuran lebar 80 cm, kedalaman 25 cm, panjang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan sebaiknya bak berkaki tinggi. Bak dilubangi untuk 

drainase yang berlebihan. Medium semai berupa pasir steril hingga cukup 

penuh. Semaikan setek pucuk dengan jarak 3 cm x 3 cm dan kedalaman 

1-2 cm, sebelum ditanamkan diberi Rotoon (ZPT). Setelah tanam pasang 

sungkup plastik yang transparan di seluruh permukaan. 
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b. Penyemaian kultur jaringan : Bibit mini dalam botol dipindahkan ke 

pesemaian beisi medium berpasir steril dan bersungkup plastik tembus 

cahaya. 

 

3.  Pemeliharaan Pembibitan/Penyemaian. 

Pemeliharaan untuk stek pucuk yaitu penyiraman dengan sprayer 2-3 kali 

sehari, pasang bola lampu untuk pertumbuhan vegetatif, penyemprotan 

pestisida apabila tanaman di serang hama atau penyakit. Buka sungkup 

pesemaian pada sore hari dan malam hari, terutama pada beberapa hari 

sebelum pindah ke lapangan. Pemeliharaan pada kultur jaringan dilakukan di 

ruangan aseptik, setelah bibir berukuran cukup besar, diadaptasikan secara 

bertahap ke lapangan terbuka. 

Pemindahan Bibit : Bibit stek pucuk siap dipindahtanamkan ke kebun pada 

umur 10-14 hari setelah semai dan bibit dari kultur jaringan bibit siap pindah 

yang sudah berdaun 5-7 helai dan setinggi 7,5-10 cm. 

 

4. Pengolahan Media Tanam 

a. Pembentukan Bedengan : Olah tanah dengan menggunakan cangkul 

sedalam 30 cm hingga gembur, keringanginkan selama 15 hari. 

Gemburkan yang kedua kalinya sambil dibersihkan dari gulma dan bentuk 
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bedengan dengan lebar 100-120 cm, tinggi 20- 30 cm, panjang 

disesuaikan dengan lahan, jarak antara bedengan 30-40 cm. 

b. Pengapuran : Tanah yang mempunyai pH > 5,5, perlu diberi pengapuran 

berupa kapur pertanian misalnya dengan dolomit, kalsit, zeagro. Dosis 

tergantung pH tanah. Kebutuhan dolomit pada pH 5 = 5,02 ton/ha, pH 

5,2 = 4,08 ton/ha, pH 5,3 = 3,60 ton/ha, pH 5,4 = 3,12 ton/ha. 

Pengapuran dilakukan dengan cara disebar merata pada permukaan 

bedengan. 

 

5. Teknik Penanaman 

a. Teknik Penanaman Bunga Potong  

 Penentuan Pola Tanam. : Tanaman bunga krisan merupakan tanaman 

yangdapat dibudidayakan secara monokultur. 

 Pembuatan Lubang Tanam : Jarak lubang tanam 10 cm x 10 cm, 20 

cm x 20 cm. Lubang tanam dengan cara ditugal. Penanaman biasanya 

disesuaikan dengan waktu panen yaitu pada hari-hari besar. Waktu 

tanam yang baik antara pagi atau sore hari. 

 Pupuk Dasar : Furadan 3G sebanyak 6-10 butir perlubang. Campuran 

pupuk ZA 75 gram ditambah TSP 75 gram ditambah KCl 25gram 

(3:3:1)/m2 luas tanam, diberikan merata pada tanah sambil diaduk. 
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 Cara Penanaman : Ambil bibit satu per satu dari wadah penampungan 

bibit, urug dengan tanah tipis agar perakaran bibit krisan tidak 

terkena langsung dengan furadan 3G. Tanamkan bibit krisan satu per 

satu pada lubang yang telah disiapkan sedalam 1-2 cm, sambil 

memadatkan tanah pelan-pelan dekat pangkal batang bibit. Setelah 

penanaman siram dengan air dan pasang naungan sementara dari 

sungkup plastik transparan. 

b. Teknik Penanaman untuk Memperpendek Batang : Penanaman dilakukan 

sama dengan untuk bunga potong biasa, tetapi dengan menambah 

cahaya agar tangkai menjadi pendek.  

 Pengaturan dan Penambahan Cahaya : Dilakukan sampai batas 

tertentu dengan ketinggian tanaman yang dinginkan. Misalnya, bila 

diinginkan bunga krisan bertangkai 70 cm, maka penambahan cahaya 

sejak ketinggian 50-60 cm. Lampu dimatikan. Periode berikutnya 

beralih ke generatif. Tangkai bunga memanjang mencapai 80 cm. Bila 

dipanen tangkainya 70 cm, maka tangkai bunga yang tersisa adalah 

10 cm pada tanaman. Total lama penyinaran sejak bibit ditanam 

sampai periode generatif antara 12-15 minggu tergantung varietas 

krisan. Cara pengaturan dan penambahan cahaya yaitu dengan pola 

byarpet, yaitu pencahayaan malam selama 5 menit lalu dimatikan 

selama 1 menit dilakukan secara berulang-ulang hingga mencapai 30 
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menit. Cara lain pengaturan dan penambahan cahaya adalah dengan 

memasang lampu TL pada tengah malam mulai pukul 22.30-01.00. 

 Pemupukan : Waktu pemupukan dimulai umur 1 bulan setelah tanam, 

kemudian diulang kontinue dan periodik seminggu sekali, dan 

akhirnya sebulan sekali. Jenis dan dosis pupuk yang diberikan pada 

fase vegetatif yaitu Urea 200 gram ditambah ZA 200 gram ditambah 

KNO3 100 gram per m 2 luas lahan. Pada fase Generatif digunakan 

pupuk Urea 10 gram ditambah TSP 10 gram ditambah KNO3 25 gram 

per m 2 luas lahan, cara pemberiannya dengan disebar dalam larikan 

atau lubang ditugal samping kiri dan samping kanan. 

 Pembuangan Titik Tumbuh : Waktu pembuangan titik tumbuh adalah 

pada umur 10-14 hari setelah tanam, dengan cara memotes ujung 

tanam sepanjang 5 cm. 

 Penjarangan Bunga : Jika ingin mendapatkan bunga yang besar, 

dalam 1 tangkai bunga hanya dibiarkan satu bakal bunga yang 

tumbuh. 

c. Teknik Penanaman untuk Bunga Pot : Sebanyak 5-7 Bibit yang telah 

berakar ditanam di dalam pot yang berisi media sabut kelapa (hancur) 

atau campuran tanah dan sekam padi (1:1). Untuk memperpendek 

batang, pot-pot ini ditumbuhkan selama 2 minggu dengan penyinaran 16 

jam/hari. Untuk merangsang pembungaan, pot-pot kemudian diberi 
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pencahayaan pendek dengan cara menutupnya di dalam kubung dari jam 

16.00-22.00. Selama pertumbuhan tanaman diberi pupuk cir multihara 

lengkap. Pembungaan ini dapat pula dipacu dengan menambahkan 

hormon tumbuh giberelin sebanyak 500 ppm pada saat penyinaran 

pendek. Untuk mendapatkan bunga yang besar dan jumlahnya sedikit, 

bakal bunga dari setiap batang perlu diperjarang dengan hanya 

menyisakan satu kuncup bunga. Dengan cara ini akan didapatkan krisan 

pot dengan 5-7 bunga yang mekar bersamaan. 

 

6. Pemeliharaan Tanaman 

a. Penjarangan dan Penyulaman : Waktu penyulaman seawal mungkin yaitu 

10-15 hari setelah tanam. Penyulaman dilakukan dengan cara mengganti 

bibit yang mati atau layu permanen dengan bibit yang baru. 

b. Penyiangan : Waktu penyiangan dan penggemburan tanah umumnya 2 

minggu setelah tanam. Penyiangan dengan cangkul atau kored dengan 

hati-hati membersihkan rumput-rumput liar. 

c. Pengairan dan Penyiraman : Pengairan yang paling baik adalah pada pagi 

atau sore hari, pengairan dilakukan kontinu 1-2 kali sehari, tergantung 

cuaca atau medium tumbuh. Pengairan dilakukan dengan cara 

mengabutkan air atau sistem irigasi tetes hingga tanah basah. 

 



29 

 

 

3.6. HAMA DAN PENYAKIT 

    Hama 

1. Ulat tanah (Agrotis ipsilon) 

 Gejala: memakan dan memotong ujung batang tanaman muda, sehingga 

pucuk dan tangkai terkulai. 

 Pengendalian: mencari dan mengumpulkan ulat pada senja hari dan 

semprot dengan insektisida. 

2. Thrips (Thrips tabacci) 

 Gejala: pucuk dan tunas-tunas samping berwarna keperak-perakan atau 

kekuning-kuningan seperti perunggu, terutama pada permukaan bawah 

daun. 

 Pengendalian: mengatur waktu tanam yang baik, memasang perangkap 

berupa lembar kertas kuning yang mengandung perekat, misalnya IATP 

buatan Taiwan. 

3. Tungau merah (Tetranycus sp) 

 Gejala: daun yang terserang berwarna kuning kecoklat-coklatan, 

terpelintir, menebal, dan bercak-bercak kuning sampai coklat. 

 Pengendalian: memotong bagian tanaman yang terserang berat dan 

dibakar dan penyemprotan pestisida. 

4. Penggerek daun (Liriomyza sp) : 
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 Gejala: daun menggulung seperti terowongan kecil, berwarna putih 

keabu-abuan yang mengelilingi permukaan daun. 

 Pengendalian: memotong daun yang terserang, penggiliran tanaman, 

dengan aplikasi insektisida. 

 

   Penyakit 

1. Karat/Rust 

 Penyebab: jamur Puccinia sp. karat hitam disebakan oleh cendawan P 

chrysantemi, karat putih disebabkan oleh P horiana P.Henn. 

 Gejala: pada sisi bawah daun terdapat bintil-bintil coklat/hitam dan 

terjadi lekukan-lekukan mendalam yang berwarna pucat pada permukaan 

daun bagian atas. Bila serangan hebat meyebabkan terhambatnya 

pertumbuhan bunga. 

 Pengendalian: menanam bibit yang tahan hama dan penyakit, 

perompesan daun yang sakit, memperlebar jarak tanam dan 

penyemprotan insektisida. 

2. Tepung oidium 

 Penyebab: jamur Oidium chrysatheemi. 

 Gejala: permukaan daun tertutup dengan lapisan tepung putih. Pada 

serangan hebat daun pucat dan mengering. 
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 Pengendalian: memotong/memangkas daun tanaman yang sakit dan 

penyemprotan fungisida. 

3. Virus kerdil dan mozaik 

 Penyebab: virus kerdil krisan, Chrysanhenumum stunt Virus dan Virus 

Mozaoik Lunak Krisan (Chrysanthemum Mild Mosaic Virus). 

 Gejala: tanaman tumbuhnya kerdil, tidak membentuk tunas samping, 

berbunga lebih awal daripada tanaman sehat, warna bunganya menjadi 

pucat. 

 Penyakit kerdil ditularkan oleh alat-alat pertanian yang tercemar penyakit 

dan pekerja kebun. 

 Virus mosaik menyebabkan daun belang hijau dan kuning, kadang-

kadang bergaris-garis. 

 Pengendalian: menggunakan bibit bebas virus, mencabut tanaman yang 

sakit, menggunakan alat-alat pertanian yang bersih dan penyemprotan 

insektisida untuk pengendalian vektor virus. 

 

3.7. PANEN 

1.  Ciri dan Umur Panen 

Penentuan stadium panen adalah ketika bunga telah setengah mekar atau 3-

4 hari sebelum mekar penuh. Tipe spray 75-80% dari seluruh tanaman. 

Umur tanaman siap panen yaitu setelah 3-4 bulan setelah tanam. 
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2.  Cara Panen. 

Panen sebaiknya dilakukan pagi hari, saat suhu udara tidak terlalu tinggi dan 

saat bunga krisan berturgor optimum. Pemanenan dapat dilakukan dengan 2 

cara yaitu dipotong tangkainya dan dicabut seluruh tanaman. Tata cara 

panen bunga krisan: tentukan tanaman siap panen, potong tangkai bunga 

dengan gunting steril sepanjang 60-80 cm dengan menyisakan tunggul 

batang setinggi 20-30 cm dari permukaan tanah. 

3.  Prakiraan Produksi 

Perkiraan hasil bunga krisan pada jarak 10 x 10 cm seluas 1 ha yaitu 

800.000 tanaman. 

 

3.8. PASCAPANEN 

1.  Pengumpulan 

Kumpulkan bunga hasil panen, lalu ikat tangkai bunga berisi sekitar 50-1000 

tangkai simpan pada rak-rak. 

2.  Penyortiran dan Penggolongan 

Pisahkan tangkai bunga berdasarkan tipe bunga, warna dan varietasnya. 

Lalu bersihkan dari daun-daun kering atau terserang hama. Buang daun-

daun tua pada pangkal tangkai. Kriteria utama bunga potong meliputi 

penampilan yang baik, menarik, sehat dan bebas hama dan penyakit. 

Kriteria ini dibedakan menjadi 3 kelas yaitu: 
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a. Kelas I untuk konsumen di hotel dan florist besar, yaitu panjang tangkai 

bunga lebih dari 70 cm, diameter pangkal tangkai bunga lebih 5 mm. 

b. Kelas II dan III untuk konsumen rumah tangga, florits menengah dan 

dekorasi massal yaitu panjang tangkai bunga kurang dari 70 cm dan 

diameter pangkal tangkai bunga kurang dari 5 mm. 

3.  Pengemasan dan Pengangkutan 

Tentukan alat angkutan yang cocok dengan jarak tempuh ke tempat 

pemasaran dan susunlah kemasan berisi bunga krisan secara teratur, rapi 

dan tidak longgar, dalam bak atau box alat angkut.tujuannya adalah agar 

tanaman tersebut tidak rusak sewaktu di perjalanan 
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IV. TEKNOLOGI BUDIDAYA TANAMAN MAWAR 
(Rosa sp) 

  

      Mawar merupakan tanaman bunga hias berupa herba dengan batang 

berduri. Mawar yang dikenal nama bunga ros atau Ratu Bunga merupakan 

simbol atau lambang kehidupan religi dalam peradaban manusia. Mawar berasal 

dari dataran Cina, Timur Tengah dan Eropa Timur. Dalam perkembangannya, 

menyebar luas di daerah-daerah beriklim dingin (sub-tropis) dan panas (tropis). 

  

4.1. JENIS 

Dalam sistematika tumbuhan (taksonomi), mawar diklasifasikan sebagai 

berikut:  

Kingdom    :  Plantae  

Divisi         :  Spermatophyta  

Sub Divisi   :  Angiospermae  

Kelas         :  Dicotyledonae  

Ordo          :  Rosanales  

Famili         :  Rosaceae 

Genus        :  Rosa  

Species      :  Rosa damascena Mill., Rosa multiflora Thunb., Rosa  

                   hybrida Hort 

 

http://www.kebonkembang.com/
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Di Indonesia berkembang aneka jenis mawar hibrida yang berasal dari 

Holand (Belanda). Mawar yang banyak peminatnya adalah tipe Hybrid Tea dan 

Medium, memiliki variasi warna bunga cukup banyak, mulai putih sampai merah 

padam dan tingkat produktivitas tinggi: 120-280 kuntum bunga/m2 /tahun.  

Varietas-varietas mawar hibrida (Hybrid Tea) yang telah ditanam di 

Indonesia oleh PT. Perkebunan Mangkurajo adalah: Coctail, Diplomat, Idole, 

Jacaranda, Laminuette, Osiana, Pareo, Samorai, Sonate de Meilland, Sonia, 

Sweet Sonia, Tineke, Vivaldi, White Success dan Yonina. Sedangkan mawar tipe 

Medium antara lain adalah Golden Times, Jaguar, Sissel, Laser, dan Kiss. 

Kelebihan varietas mawar hibrida adalah tahan lama dan warna-warninya 

menarik. Mawar tipe Hybrid Tea bertangkai bunga 80-120 cm, tipe Medium 40-

60 cm.   Beberapa varietas mawar introduksi yang dianjurkan didataran rendah: 

Cemelot, Frad Winds, Mr. Lincoln, dan Golden Lustee sebagai mawar bunga 

potong. Sedangkan varietas Folk Song, Khatherina Zeimet, Woborn Abbey dan 

Cimacan Salem untuk tanaman taman.  
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4.2. MANFAAT TANAMAN    

a. Tanaman hias di taman/halaman terbuka (out doors),  

b. Tanaman hias dalam pot pengindah dan penyemarak ruang tamu ataupun  

koridor,  

c.  Dijadikan bunga tabur pada upacara kenegaraan atau tradisi ritual,  

d.  Diekstraksi minyaknya sebagai bahan parfum atau obat-obatan (pada skala 

penelitian di Puslitbangtri).  

 

4.3. SENTRA PENANAMAN  

Daerah pusat tanaman mawar terkonsentrasi di kawasan Alaska atau 

Siberia, India, Afrika Utara dan Indonesia. Sentra penanaman bunga potong, 

tabur dan tanaman pot di Indonesia dihasilkan dari daerah Jawa Barat, 

Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jakarta.  

 

4.4. SYARAT PERTUMBUHAN  

a. Iklim: 

1.   Angin tidak mempengaruhi dalam pertumbuhan bunga mawar,  

2.   Curah hujan bagi pertumbuhan bunga mawar yang baik adalah 1500-

3000 mm/tahun. Memerlukan sinar matahari 5-6 jam per hari. Di daerah 

cukup sinar matahari, mawar akan rajin dan lebih cepat berbunga serta 



37 

 

berbatang kokoh. Sinar matahari pagi lebih baik dari pada sinar 

matahari sore, yang menyebabkan pengeringan tanaman,  

3.   Tanaman mawar mempunyai daya adaptasi sangat luas terhadap 

lingkungan tumbuh, dapat ditanam di daerah beriklim dingin/sub-tropis 

maupun di daerah panas/tropis. Suhu udara sejuk 18-26 derajat C dan 

kelembaban 70-80 %. 

 

b. Media Tanam  

   1.  Penanaman dilakukan secara langsung pada tanah secara permanen di  

kebun atau di dalam pot. Tanaman mawar cocok pada tanah liat berpasir 

(kandungan liat 20-30 %), subur, gembur, banyak bahan organik, aerasi 

dan drainase baik.  

   2.  Pada tanah latosol, andosol yang memiliki sifat fisik dan kesuburan tanah 

yang cukup baik.  

   3.  Derajat keasaman tanah yang ideal adalah PH=5,5-7,0. Pada tanah asam 

(pH 5,0) perlu pengapuran kapur Dolomit, Calcit atupun Zeagro dosis 4-5 

ton/hektar. Pemberian kapur bertujuan untuk menaikan pH tanah, 

menambah unsur-unsur Ca dan Mg, memperbaiki kehidupan 

mikroorganisme, memperbaiki bintil-bintil akar, mengurangi keracunan 

Fe, Mn, dan Al, serta menambah ketersediaan unsurunsur P dan Mo. 

Tanah berpori-pori sangat dibutuhkan oleh akar mawar.  
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c. Ketinggian Tempat  Mawar tumbuh baik pada:  

              1. Ketinggian 560-800 m dpl, suhu udara minimum 16-18 derajat C 

dan maksimum 28-30 derajat C.  

              2. Ketinggian 1100 m dpl, suhu udara minimum 14-16 derajat C, 

maksimum 24-27 derajat C.  

              3. Ketinggian 1400 m dpl, suhu udara minimum 13,7-15,6 derajat C 

dan maksimum 19,5-22,6 derajat C.  Di daerah tropis seperti 

Indonesia, tanaman mawar dapat tumbuh dan produktif berbunga 

di dataran rendah sampai tinggi (pegunungan) rata-rata 1500 m 

dpl.  

 

4.5. PEDOMAN BUDIDAYA  

  Pembibitan  Persyaratan Bibit  Supaya biji tumbuh dengan baik, pilih biji 

yang sehat dengan memasukan ke dalam air (yang baik akan tenggelam, yang 

mengapung dibuang).  Penyiapan Benih  Tahap-tahap penyiapan benih tanaman 

dari biji: 

a.  Pemilihan buah  

 Pilih buah mawar dari tanaman induk yang sudah produktif    berbunga 

dan jenis unggul sesuai keinginan.  

 Petik buah mawar terpilih yang sudah matang (masak) di pohon.  
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b. Perlakuan After Ripening  

 Siapkan media semai berupa tanah berhumus dan berpasir (1:1). 

 Masukkan (isikan) media tadi ke dalam bak persemaian atau wadah yang 

praktis dan layak digunakan untuk tempat semai.  

 Siram media semai dengan air bersih hingga cukup basah (lembab). 

 Tanamkan buah mawar satu persatu kedalam media semai hingga cukup 

terkubur sedalam 0,5-1,0 cm.  

 Biarkan buah mawar hingga kulit luarnya membusuk pada kondisi media 

yang lembab, beraerasi baik, dan suhu udaranya sekitar 5 derajat  

c. Waktu yang diperlukan pada perlakuan After Ripening berkisar antara 50-

270 hari (tergantung jenis mawar).  

d. Teknik Penyemaian Benih 

4.3. Ambil (angkat) biji-biji mawar dari buah yang telah membusuk 

         dalam media semai.   

     2. Pilih biji-biji mawar yang baik, yaitu bernas yang tenggelam bila  

dimasukkan ke dalam air  

 3.  Cuci biji mawar dengan air bersih.  

 4. Tiriskan biji-biji mawar terpilih ditempat teduh untuk segera disemaikan 

pada bak persemaian.  
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 5. Semaikan biji mawar secara merata menurut barisan pada jarak antar-

baris 5- 10 cm. Biji akan berkecambah pada umur empat minggu setelah 

semai.  

e. Pemeliharaan Pembibitan/Penyemaian  

     1. Siram media persemaian mawar secara kontinu 1-2 kali sehari.  

4.4. Sapih (perjarang) bibit mawar yang sudah cukup besar ke dalam polybag 

kecil yang sudah diisi media campuran tanah, pasir dan pupuk organik 

(1:1:1).  

4.5. Pemindahan Bibit  Pindahkan tanam bibit mawar yang sudah berumur 22 

bulan ke kebun/tempat penanaman yang tetap (permanen).  

f.  Tempat Penanaman 

    Tempat penanaman mawar dapat dilakukan di lahan kebun, taman dan   

dalam pot.  Tata cara penyiapan lahan untuk kebun mawar agak berbeda 

dengan dalam pot/polybag.   

     1.  Penyiapan lahan kebun/taman  

 Lahan untuk kebun/taman mawar dipilih tanah gembur, subur dan 

mendapat sinar matahari langsung (terbuka).  

 Bersihkan lokasi kebun dari rumput-rumput liar/batu kerikil.  

      2.  Penyiapan media dalam pot  

 Siapakan media tanam berupa tanah subur, pupuk organik (pupuk 

kandang, kompos, Super TW Plus) dan pasir. Komposisi media 
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campuran tanah, pupuk kandang, kompos dan pasir, 1:1:1. Campuran 

tanah dengan Super TW Plus perbandingan 6:1. 

 Sediakan pot yang ukurannya disesuaikan dengan besar kecilnya 

tanaman mawar. Pot yang paling baik adalah pot yang terbuat dari 

bahan tanah dan tidak dicat.  

 Siapkan bahan-bahan penunjang lainnya seperti pecahan bata merah 

atau genteng atau arang. Bahan tersebut dapat berfungsi sebagai 

pengisap kelebihan air (drainase) dan memudahkan sewaktu 

pemindahan tanaman ke pot atau tempat tanam yang baru.  

      3. Pengisian media tanam ke dalam pot  

 Dasar pot dilubangi untuk kelebihan air.  

 Basahi pot dengan air hingga cukup basah.  

 Isikan pecahan bata merah/genting/arang pada dasar pot setebal 

Â±1 cm sampai sepertiga bagian pot, lubang pembuangan air di 

dasar pot jangan tersumbat.  

 Isikan serasah (humus) secara merata setebal Â± 1cm di atas lapisan 

bata merah/genting.  

 Isikan media tanam campuran tanah, pasir dan pupuk kandang/ 

kompos (1:1:1) atau campuran tanah dengan pupuk organik Super 

TW Plus (6:1) ditambah sedikit abu dapur. Pengisian media sampai 90 
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% penuh atau 0,5- 1,0 cm di bawah batas permukaan pot sebelah 

atas. Pot siap ditanami bibit (tanaman) mawar.   

4.  Pembukaan Lahan 

 Tanah dicangkul/dibajak sedalam Â± 30 cm hingga gembur.  

 Biarkan tanah dikeringanginkan selama 15-30 hari agar matang  dan 

bebas dari gas-gas beracun.  

 Buat bedengan-bedengan dengan ukuran lebar 100-120 cm, tinggi 30 

cm, jarak antar bedengan 30-40 cm, dan panjangnya tergantung 

keadaan lahan. Bila akan dirancang taman mawar yang asimetris, 

maka penyiapan lahannya dibuat bentukbentuk yang diinginkan, 

misalnya lingkaran (bulat) atau guludan-guludan yang serasi dengan 

lingkungan sekitarnya. 

 Pupuk organik (pupuk kandang/kompos) 20-30 ton/hektar atau Super 

TW Plus 4-5 ton/hektar diberikan secara disebar dan dicampur merata 

bersama tanah sambil merapikan lahan (bedengan). Pemberian pupuk 

organik dengan dimasukkan (diisikan) ke dalam lubang tanam rata-

rata 1-2 kg/tanaman.  

g.  Teknik Penanaman  

Penentuan Pola Tanam  Buat lubang tanam pada jarak 60—60 cm atau 70—

70 cm, tergantung jenis mawar dan kesuburan tanahnya.    Pembuatan 

Lubang Tanam  Untuk membuat lubang diperlukan sekop melengkung 
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supaya diperoleh lubang berbentuk silindris. Ukuran lubang 45—45—45 cm. 

Kedalaman yang baik yaitu bila tanaman diletakkan dalam lubang, 

kedudukan bagian percabangan utama (bud union) letaknya sejajar dengan 

permukaan tanah. Akar mawar tidak dapat menembus tanah terlalu dalam, 

maka tidak perlu mencangkul tanah terlalu dalam, cukup 45-55 cm.  Pada 

saat membuat lubang, tanah di permukaan (top soil), sub-soil dikumpulkan 

terpisah, karena akan digunakan untuk menutup lubang kembali. Bila daerah 

itu tertutup rumput, harus diambil dalam bentuk lempengan-lempengan dan 

diletakkan di tempat teduh, untuk digunakan sebagai pupuk, dengan 

memasukkannya ke dalam lubang. Lempengan rumput diletakkan terbalik. 

Top soil dicampur dengan bahan organik (seperti kompos, pupuk hijau, 

pupuk kandang dan sebagainya) perbandingan 4 bagian tanah dan 1 bagian 

bahan organik. Lubang ditimbuni sub-soil dicampur dengan bahan organik 

(dalam jumlah lebih banyak dari pada campuran untuk top soil) dan super 

fosfat (dapat juga dipakai tepung tulang) 20%. Jumlah super fosfat 1,5-2 kg 

per 10 m2 tanah, tepung tulang 1,5-3 kg per 10 m2. Lubang diisi top soil 

dan bahan organik sampai membentuk gundukan.Cara Penanaman Waktu 

tanam mawar adalah pada awal musim hujan (bila keadaan airnya memadai 

dapat dilakukan sepanjang musim/tahun. Tanaman mawar yang ditanam 

berupa bibit cabutan (tanpa tanah), dan bibit yang berasal dari polybag. 

Cara penanaman bibit mawar cabutan : 
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 Bongkar bibit tanaman mawar dari kebun pembibitan secara cabutan.  

 Potong sebagian batang dan cabang-cabangnya, sisakan 20-25 cm agar 

habitus tanaman menjadi perdu (pendek).  

 Potong sebagian akar-akarnya dengan gunting pangkas tajam dan steril.  

 Rendam bibit mawar dalam air atu larutan Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) 

seperti Dekamon 1-2 cc/liter selama 15-30 menit.  

 Tanam bibit mawar di tengah-tengah lubang tanam dan akarnya diatur 

menyebar ke semua arah. Timbun (urug) dengan tanah hingga batas 

pangkal leher batang.  

 Padatkan tanah di sekeliling batang tanaman mawar pelan-pelan agar 

akarakarnya dapat kontak langsung dengan air tanah.  

 Siram tanah di sekeliling perakaran tanaman hingga basah.  

 Pasang naungan sementara dari anyaman bambu/bahan lain untuk 

melindugi tanaman mawar dari teriknya sinar matahari sore hari.  

 

Penanaman bibit mawar dari polybag berbeda dengan penanaman bibit 

mawar cabutan. Bibit mawar dari polybag dipindahtanamkan secara lengkap 

bersama tanah dan akar-akarnya. Tata cara penanaman bibit mawar dari 

polybag adalah sebagai berikut:  

 Siram media dalam polybag yang berisi bibit mawar hingga cukup basah.  
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 Angkat polybag kemudian balikkan posisinya sambil ditekuk-tekuk bagian 

dasarnya agar bibit mawar bersama tanah dan akar-akarnya terlepas 

(keluar) dari polybag. Bila polybag berukuran besar, maka pengeluaran 

bibit mawar dapat dengan cara menyobek atau menyayat polybag 

tersebut. . 

 Tanamkan bibit mawar ke dalam lubang tanam yang telah disiapkan jauh 

hari sebelumnya. Letak bibit mawar tepat di tengah-tengah lubang 

tanam, kemudian urug dengan tanah sampai penuh sambil dipadatkan 

pelan-pelan  

 Siram tanah di sekeliling perakaran tanaman mawar hingga cukup basah. 

Bibit mawar akan langsung segar dan tumbuh tanpa melalui pelayuan 

atau istirahat dulu.  

h. Pemeliharaan Tanaman. 

 Penyiangan Kegiatan penyiangan biasanya bersamaan dengan pemupukan 

agar dapat menghemat biaya dan tenaga kerja. Rumput liar yang tumbuh 

pada selokan/parit antar bedengan dibersihkan agar tidak menjadi sarang 

hama dan penyakit. Penyiangan sebulan sekali (tergantung pertumbuhan 

gulma), dengan mencabut rumput-rumput liar (gulma) secara hati-hati agar 

tidak merusak akar tanaman atau membersihkan dengan alat bantu 

kored/cangkul.  
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i. Pemupukan. Jenis dan dosis (takaran) pupuk yang dianjurkan untuk tanaman 

mawar adalah pupuk NPK (5-10-5) sebanyak 5 gram/tanaman. Bila 

pertumbuhan tunas lambat dipupuk NPK pada perbandingan 10:10:5, bila 

tangkainya lemah perbandingan pupuk NPK 5:15:5. Jenis dan dosis pupuk 

lain adalah campuran pupuk yang terdiri atas: 90-135 kg N ditambah 400 kg 

P2O5 ditambah 120 kg K2O/ha/tahun atau setara dengan 200- 300 kg Urea 

ditambah 840 kg TSP ditambah 250 kg KCL/ha/tahun. Berdasarkan hasil 

penelitian Balai Penelitian Hortikultura (Balitro), tanaman mawar perlu 

dipupuk pupuk NPK 5 gram/pohon pada saat tanam atau 7â€ ―15 hari 

setelah tanam. Pemupukan berikutnya secara kontinu tiap 3â€ ―4 bulan 

sekali, tergantung keadaan pertumbuhan tanaman. Dosis dan jenis pupuk 

yang dianjurkan adalah campuran pupuk Nitrogen 600 kg N ditambah Fosfat 

1000 kg P2O5 ditambah Kalium 400 kg K2O/ha/tahun atau setara dengan 

urea Â± 1350 kg ditambah TSP 2100 kg ditambah KCL 800 kg/ha/tahun. 

Tiap kali pemupukan diberikan 1/4 - 1/3 dosis pupuk 337,5-450 kg Urea 

ditambah 525-700 kg TSP ditambah 100-133 kg KCl per hektar. Pemberian 

pupuk sebaiknya pada saat sebelum berbunga, sedang berbunga, dan 

setelah kuntum bunga layu. Cara pemberian pupuk dengan ditabur dalam 

paritparit kecil dan dangkal diantara barisan tanaman atau di sekeliling tajuk 

tanaman, kemudian ditutup dengan tanah tipis dan segera disiram hingga 

cukup basah. 
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j.  Pengairan dan Penyiraman Pengairan dan penyiraman dilakukan:  

 Pada fase awal pertumbuhan (sekitar umur 1-2 bulan setelah tanam), 

dilakukan secara kontinu tiap hari 1-2 kali. Pengairan berikutnya 

berangsur-angsur dikurangi atau tergantung keadaan cuaca dan jenis 

tanah (media). 

 Waktu pemberian air yang baik pada pagi dan sore hari, saat suhu udara 

dan penguapan air dari tanah tidak terlalu tinggi.  

 

4.6. HAMA DAN PENYAKIT 

    Hama  

a. Kutu daun (Macrosiphum rosae Linn., Aphids) Kutu daun, kecil, panjang 

Â±0,6 mm, berwarna hijau, kadang-kadang tidak bersayap. Menyerang 

pucuk, sering menempel pada ranting dan kuncup bunga. Gejala:: 

mengisap cairan (sel) tanaman, sehingga menyebabkan gejala abnormal, 

pada daun atau pucuk jadi keriting/mengkerut. Dapat berperan sebagai 

vektor virus dan sering meninggalkan cairan madu manis yang menempel 

pada permukaan daun, sehingga menjadi penyebab penyakit embun 

jelaga (Capnodium sp.). Pengendalian: menjaga kebersihan (sanitasi) 

kebun dan disemprot insektisida Decis 2,5 EC atau Buldok 25 EC, 

Confidor 200 LC, Curacron 500 EC, Fastac 15 EC pada konsentrasi yang 

dianjurkan. 
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b. Kumbang Tiga jenis kumbang penyerang tanaman mawar: kumbang 

Chafer (Macrodactylis subspinosus), Fuller (Autoserica castanca) dan 

Curculio (Rhyncite bicolor). Kumbang Chafer warna coklat kekuning-

kuningan panjang tubuh sekitar 12 mm, kumbang Fuller warna coklat 

keabu-abuan, panjang 10 mm. Kumbang Curculio berwarna merah 

bergaris hitam Â± 5 mm. Gejala:: memakan daun, tangkai dan kuntum 

bunga, sehingga bolong-bolong/rusak pada bagian yang diserang. Larva 

sering memakan perakaran tanaman. Pengendalian: mengumpulkan dan 

memusnahkan hama tersebut dan cara kimia disemprot dengan 

insektisida Hostathion 40 EC, Decis 2,5 EC, Ambush 2 EC, Elsan 60 EC, 

dan lain-lain pada konsentrasi yang dianjurkan.  

b. Siput berbulu Tubuh berwarna putih kehijau-hijauan, panjang Â± 12 mm, 

ditutupi bulu-bulu kasar. Gejala:: pada stadium larva, menyerang 

tanaman dengan cara memakan daun sebelah bawah yang menyebabkan 

daun berlubang tinggal tulang daun.Pengendalian: merontokkan 

kepompong yang menempel pada tanaman, dan disemprot dengan 

insektisida Brestan 60 (Moluskasida) pada konsentrasi yang dianjurkan.  

c. Tungau (Tetranychus telarius) Tungau mirip laba-laba, sangat kecil Â± 

0,3 mm, berwarna merah/hijau/kuning. Berkembangbiak dengan cepat 

bila cuaca lembab dan panas, serta sirkulasi udara kurang baik. Gejala:: 

menyerang tanaman dengan cara mengisap cairan sel tanaman, pada 
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bagian daun/pucuk, sehingga menyebabkan titik-titik merah berwarna 

kuning/abu-abu kecoklat-coklatan. Pengendalian: disemprot insektisida-

akarisida seperti Omite 570 EC atau Kelthane 200 EC atau Mitac 200 EC 

Meothrin 50 EC, Nissuron 50 EC dan lain-lain pada konsentrasi yang 

dianjurkan.  

d. Thrips Hama ini berukuran sangat kecil Â± 1 mm, berwarna kuning-

oranye/kuning kecoklat-coklatan. Gejala:: merusak/mengisap cairan sel 

tanaman, terutama bunga, daun, dan cabang. Menyenangi mawar bunga 

berwarna kuning/terang lainnya. Pengendalian: pemangkasan bagian 

tanaman yang terserang berat dan disemprot dengan insektisida Mesurol 

50 WP, Tokuthion 500 EC, Pegasus 500 SC, Decis 2,5 EC dan lain-lain 

pada konsentrasi yang dianjurkan. 

e. Nematoda akar (Meloidgyne sp.) Nematoda akar ukurannya sangat kecil 

(hanya dapat dilihat dengan mikroskop). ejala:: menyerang akar 

tanaman mawar, dapat menembus ke bagian batang sehingga 

menyebabkan gejala pertumbuhan kerdil, kadang layu (kehilangan 

kekuatan tumbuh) dan terdapat bintil-bintil pada akar. Pengendalian: 

pergiliran tanaman, sterilisasi media tanam, dan menggunakan bahan 

kimiawi (nematisida) : Furadan 3 G, Rugby 10 G atau Indofuran 

pendidikan G pada saat tanam.  

f. Hama-hama lain:  
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 Ulat daun (Udea rubigalis), menyerang daun dan kuncup bunga 

sehingga menjadi rusak/bolong-bolong. Pengendalian: disemprot 

insektisida Hostathion 40 EC, Decis 2,5 EC, Dekasulfan 350 EC, 

Nomolt 50 EC atau Confidor 70 WS pada konsentrasi yang dianjurkan. 

 Serangga malam (Night feeding insect), menyerang daun dan bunga. 

pengendalian ulat daun. 

  Serangga pengisap sel tanaman (Leaf hoppers), menyerang daun 

hingga bintik-bintik putih membentuk lingkaran. Pengendalian: 

disemprot dengan insektisida yang digunakan pada pengendalian ulat 

daun. 

  Lalat (Dasyncura rhodophaga), ukuran tubuh kecil 1,2 mm, warna 

coklat kemerah-merahan/kekuning-kuningan. Telur diletakkan pada 

tunas baru, setelah menjadi larva akan merusak/memakan tunas. 

Larva menjatuhkan diri ke tanah, kemudian dalam waktu satu minggu 

berubah menjadi lalat. Pengendalian: memusnahkan tanaman yang 

terserang berat dengan dibakar, menjaga kebersihan kebun, dan 

penyemprotan insektisida Agrohion 50 EC, Meothrin 50 EC atau 

Ofunack 40 EC pada konsentrasi yang dianjurkan. 

  Kutu batang (Aulacaspis rosae) dari famili Coccidae, berukuran kecil 

3 mm, Gejala: mengisap cairan sel tanaman, bagian daun dan batang. 

Bagian yang terserang akan layu, lambat laun mengering (mati). 
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Pengendalian: memangkas bagian tanaman yang terserang untuk 

dimusnahkan/dibakar dan disemprot dengan insektisida Decis 2,5 EC, 

Mitac 200 EC, Monitor 200 LC atau Orthene 75 SP pada konsentrasi 

yang dianjurkan.  

  Kumbang kecil (Small carpenter bees), ukuran tubuh kecil panjang 8 

mm, warna hitam-metalik, Gejala: melubangi sekaligus merusak 

batang bagian dalam. Tanaman yang diserang menjadi layu. 

Pengendalian: memangkas bagian tanaman yang diserang untuk 

dibakar atau disemprot dengan insektisida : Decis 2,5 EC, Atabron 50 

EC, Buldok 25 EC atau Bassa 50 EC pada konsentrasi yang dianjurkan. 

7.2.  

 

Penyakit  

a. Bercak hitam Penyebab: cendawan (jamur) Marsonina rosae (Lib.) Lind. 

b. Gejala: daun bercak hitam-pekat yang tepinya bergerigi. Lambat laun 

bercak-bercak berdiameter Â± 1 cm menyatu, sehingga jaringan daun di 

sekitarnya menjadi kuning. Dapat pula terjadi pada tangkai daun, batang, 

dasar bunga, kelopak dan tajuk bunga. Daun yang terserang akan mudah 

berguguran. Pengendalian non kimiawi: memangkas bagian tanaman 

yang sakit dan menjaga kebersihan kebun (sanitasi). Pengendalian 
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kimiawi: disemprot fungisida yang berbahan aktif Propineb dan Mankozeb 

pada konsentrasi yang dianjurkan.  

c. Karat daun Penyebab: cendawan (jamur) Phragmidium mucronatum 

(Pers. ex Pr.) SchlechtGejala: bintik-bintik warna jingga kemerah-

merahan pada sisi bawah daun, pada sisi daun atas terdapat bercak 

bersudut warna kemerah-merahan. Daun yang terserang berat akan 

mudah gugur (rontok). Pengendalian non kimiawi: 

pemotongan/pemangkasan daun sakit kemudian dimusnahkan. 

Pengendalian kimiawi: disemprot fungisida yang berbahan aktif Zineb 

atau Maneb pada konsentrasi yang dianjurkan.  

d. Tepung mildew Penyebab: cendawan Oidium sp. Gejala: terdapat 

tepung/lapisan putih pada permukaan daun sebelah bawah dan atas. 

Daun/bagian tanaman yang terserang akan berubah warna dari hijau 

menjadi kemerah-merahan, lambat laun kekuningkuningan dan akhirnya 

daun-daun cepat rontok (gugur). untuk dimusnahkan dan menjaga 

kebersihan kebun (sanitasi). Pengendalian kimiawi: disemprot fungisida 

Belerang, atau mengandung bahan aktif Pirazifos.  

e. Bengkak pangkal batang Penyebab: bakteri Agrobacterium tumefacien 

(E.F Sm et Town.) Conn. Gejala: terjadi pembengkakan pada pangkal 

batang dekat permukaan tanah, sehingga tanaman menjadi kerdil dan 

akhirnya mati. Pengendalian non kimiawi: mencabut tanaman yang sakit 
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untuk dimusnahkan dan sewaktu pemeliharaan tanaman (pemangkasan) 

menggunakan gunting pangkas yang bersih dan steril. Pengendalian 

kimiawi: disemprot oleh bakterisida yang berbahan aktif Streptomisin 

atau Oksitetrasikin.  

f. Mosaik (belang-belang) Penyebab: virus (Virus Mosaik Mawar) (Rose 

mosaic Virus). Gejala: daun menguning dan belang-belang, tulang-tulang 

daunnya seperti jala. Pengendalian: penanaman bibit yang sehat, 

pemeliharaan tanaman secara intensif, penyemprotan insektisida untuk 

pengendalian serangga vektor, dan membongkar (eradikasi) tanaman 

yang sakit untuk dimusnahkan agar tidak menular kepada tanaman yang 

lainnya.  

g. Bercak daun Penyebab: dua patogen, yaitu cendawan Cercospora 

rosicola Pass. dan Alternaria sp. Gejala: serangan cercospora bercak-

bercak coklat pada daun-daun tua, sedangkan bercak alternaria berwarna 

kehitam-hitaman. Pengendalian nonkimiawi: memotong/memetik daun 

yang sakit untuk dimusnahkan dan menjaga kebersihan kebun (sanitasi).  

Pengendalian kimiawi: disemprot fungisida yang mengandung bahan aktif 

Tembaga (Cu). 

h. Jamur upas Penyebab: cendawan Corticium salmonicolor (Berk. et Br.) 

Tjokr. Gejala: terdapat lapisan kerak berwarna merah pada batang, dan 

lambat laun batang akan membusuk serta mati. Pengendalian 
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nonkimiawi: mengelupaskan kulit dan mengerok bagian tanaman yang 

sakit, kemudian diolesi cat/ter, dapat pula sekaligus memotong bagian 

batang yang terinfeksi berat. Pengendalian kimiawi: disemprot fungisida 

yang berbahan aktif Tridemorf.  

i. Busuk bunga Penyebab: cendawan Botrytis cinerea Pers. Fr. Gejala: 

kuntum bunga yang telah membuka membusuk berwarna coklat, dan 

berbintil-bintil hitam. Pengendalian nonkimiawi: membungkus bunga 

yang mulai mekar dengan kantong kertas minyak/plastik dan 

penanganan pasca panen bunga sebaik mungkin. Pengendalian kimiawi: 

penyemprotan fungisida yang berbahan aktif Benomil. 

j. Penyakit Fisiologis Penyebab: kekurangan unsur hara (defisiensi), kurang 

Nitrogen, Phosfor, dan Kalium. Gejala: kekurangan nitrogen 

menyebabkan warna daun hujau-muda (pucat) kekuning-kuningan dan 

pertumbuhan tanaman menjadi lambat (kerdil). Kekurangan phosfor 

menyebabkan tanaman menjadi kurus dan kerdil, sedangkan kurang 

kalium daun-daun menjadi mengering di sepanjang tepi/pinggirannya. 

O5, dan K2O ataupun disemprot pupuk daun yang kandungan unsur 

haranya tinggi sesuai dengan gejala defisiensi.  
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4.7. P A N E N  

Ciri dan Umur Tanaman Berbunga Ciri-ciri bunga mawar siap dipetik 

(dipanen) untuk tujuan sebagai bunga potong : kuntum bunganya belum mekar 

penuh dan berukuran normal. Untuk tujuan bunga tabur pemetikan bunga pada 

stadium setelah mekar penuh. Waktu panen yang ideal adalah pagi atau sore 

hari (saat suhu udara dan penguapan air tidak terlalu tinggi). Di beberapa 

sentra produsen bunga potong melakukan pemetikan bunga mawar pada 

malam hari.  

    Cara panen bunga mawar adalah dengan memotong tangkai bunga pada 

bagian dasar (pangkal) atau disertakan dengan beberapa tangkai daun. Alat 

pemotong bunga mawar dapat berupa pisau ataupun gunting pangkas yang 

tajam, bersih dan steril.  

Periode Panen Tanaman mawar yang bibitnya berasal dari stek ataupun 

okulasi dapat dipanen pada umur 4-5 bulan setelah tanam atau tergantung 

varietas dan kesuburan pertumbuhannya. Pembuangan ini akan produktif 

bertahun-tahun berkisar 3-5 tahun.  

Prakiraan Produksi Tanaman mawar yang dipelihara secara intensif dari jenis 

/ varietas unggul dapat menghasilkan 120.000-280.000 kuntum / hektar / 

tahun. Tingkat produksi ini tergantung pada varietas mawar, kesuburan tanah, 

jarak dan tingkat perawatan tanaman selama di kebun.   
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4.8. PASCA PANEN 

 a.  Pengumpulan pascapanen bunga potong mawar:  

 Kumpulkan bunga segera seusai panen dan masukkan ke dalam wadah 

(ember) yang berisi air bersih. Posisi tangkai bunga diatur sebelah bawah 

terendam air.  

  Angkut seluruh hasil panen ke tempat pengumpulan hasil untuk 

memudahkan penanganan berikutnya.  

 b. Pengumpulan pascapanen bunga mawar tabur: Kumpulkan kuntum bunga 

mawar yang baru dipetik ke dalam suatu wadah (keranjang plastik, 

tampah/ember berisi air bersih).  

 c. Penyortiran dan Penggolongan  

 Sortir bunga yang rusak, layu dan busuk pisahkan secara tersendiri.  

 Klasifikasikan bunga berdasarkan jenis, ukuran bunga, panjang tangkai 

bunga dan warna bunga yang seragam. Pengklasifikasian berdasarkan 

panjang tangkai bunga dipisahkan ke dalam dua grade. Grade A bunga 

dengan panjang tangkai lebih dari 60 cm, grade B panjang tangkai 

kurang dari 60 cm.  
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d.  Penyimpanan  

 Untuk bunga potong mawar, simpan bunga yang telah dikemas ke dalam 

ruang penyimpanan bersuhu dingin (cold storage) dengan kelembaban 

relatif stabil 90 %.  

 Untuk bunga mawar tabur, simpan di tempat/ruangan teduh, dingin, 

lembab, dan sirkulasi udara baik.  

e.  Pengemasan dan Pengangkutan  

 Ikat bunga yang telah diklasifikasikan dan disatukan menjadi suatu 

ikatan-ikatan. Tiap ikatan berisi 20 tangkai bunga.  

 Kemas ikatan-ikatan bunga tadi ke dalam keranjang/dos karton dan 

sirkulasi udara baik.  

 Angkut bunga mawar ke tempat sasaran pasar.  

 Alasi pangkai tangkai bunga dengan kapas basah atau masukkan ke 

dalam botol plastik berisi air, terutama untuk tujuan pengiriman jarak 

jauh. 

 Tambahkan remukan es di sekitar wadah (kontainer) bunga mawar agar 

kondisi ruangan alat angkut cukup dingin dan lembab.  

f.  Pengemasan.  

Bunga mawar segar dikemas dengan kotak karton yang baru dan kokoh, 

baik, bersih dan kering serta berventilasi. Jumlah tangkai sebanyak 15-20 

tangkai diikat dan dibungkus. Kemudian dimasukkan ke dalam kemasan 
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karton. Kemasan lain dengan bobot dan jumlah tangkai tertentu dapat 

digunakan atasdasar kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli. 

Ujung tangkai bunga dimasukkan ke dalam kantong plastik berisi kapas 

basah mengandung bahan pengawet.  
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V. TEKNOLOGI BUDIDAYA TANAMAN  
ANTHURIUM 

 
Anthurium adalah tanaman hias tropis, memiliki daya tarik tinggi sebagai 

penghias ruangan, karena bentuk daun dan bunganya yang indah, Anthurium 

yang berdaun indah adalah asli Indonesia, sedangkan yang untuk bunga potong 

berasal dari Eropa. 

Di Indonesia tidak kurang terdapat 7 jenis anthurium, yaitu Anthurium 

cyrstalinum (kuping gajah), Anthurium pedatoradiatum (wali songo), Anthurium 

andreanum, Anthurium rafidooa, Anthurium hibridum (lidah gajah), Anthurium 

makrolobum dan Anthurium scherzerianum. 

5.1. Perbanyakan 

Anthurium dapat diperbanyak dengan 2 cara, yaitu generatif (biji) dan 

vegetatif (stek). 

1. Perbanyakan dengan cara generatif (biji) 

Tanaman anthurium memiliki 2 macam bunga (Gambar 1) yaitu bunga jantan 

dan bunga betina. Bunga jantan ditandai oleh adanya benang sari, sedangkan 

bunga betina ditandai oleh adanya lendir. Biji diperoleh dengan menyilangkan 

bunga jantan dan bunga betina. 

Dengan menggunakan jentik, bunga sari diambil dan dioleskan sampai rata di 

bagian lendir pada bunga betina. Sekitar 2 bulan kemudian, bunga yang 

dihasilkan sudah masak, di dalamnya terdapat banyak biji anthurium. Biji-biji 

tersebut di kupas, dicuci sampai bersih dan diangin-anginkan, kemudian 
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ditabur  pada medium tanah halus. Persemaian ditempatkan pada kondisi 

lembab dan selalu disiram. 

2. Perbanyakan dengan cara vegetatif (stek) 

Ada 2 cara perbanyakan secara vegetatif, yaitu stek batang dan stek mata 

tunas. Cara perbanyakan dengan stek batang adalah memotong bagian atas 

tanaman (batang) dengan menyertakan 1 – 3 akar, bagian atas tanaman ‘yang 

telah dipotong kemudian ditanam, pada medium tumbuh yang telah disiapkan. 

Sebaliknya perbanyakan dengan mata tunas adalah mengambil satu mata pada 

cabang, kemudian menanam mata tunas pada medium tumbuh yang telah 

disiapkan.  

 

5.2. Penyiapan Medium Tumbuh 

Berdasarkan kegunaannya, medium tumbuh dibagi menjadi 2 macam, yaitu 

medium tumbuh untuk persemaian dan untuk tanaman dewasa. Medium 

tumbuh terdiri dari campuran humus, pupuk kandang dan pasir kali. 

Humus  atau tanah hutan dan pupuk kandang yang sudah jadi di ayak dengan 

ukuran ayakan 1 cm, sedangkan pasir kali di ayak dengan ukuran ayakan 3 mm. 

Humus, pupuk kandang dan pasir kali yang telah di ayak, dicampur dengan 

perbandingan 5 : 5 : 2. Untuk persemaian, medium tumbuh perlu disterilkan 

dengan cara mengukus selama satu jam. 
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  Penyiapan Pot 

Untuk menanam bunga anthurium, dapat digunakan pot tanah, pot plastik atau 

pot straso. Pot yang paling baik adalah pot tanah karena memiliki banyak pori-

pori yang dapat meresap udara dari luar pot. Apabila digunakan pot yang masih 

baru, pot perlu direndam dalam air selama 10 menit. Bagian bawah pot diberi 

pecahan genting/pot yang melengkung, kemudian di atasnya diberi pecahan 

batu merah setebal 1/4 tinggi pot. Medium tumbuh berupa campuran humus, 

pupuk kandang dan pasir kali dimasukkan dalam pot 

 Pemeliharaan 

Setelah tanam, tanaman dipelihara dengan menyiram 1 – 2 kali sehari. Daun 

yang sudah tua atau rusak karena hama dan penyakit, dipotong agar tanaman 

tampak bersih dan menarik. Sebaiknya tanaman ini dipelihara di tempat teduh 

karena tanaman tidak tahan sinar matahari langsung. 
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