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ABSTRAK  

Cahaya mempunyai peranan penting bagi tanaman. Cahaya diperlukan untuk mendukung aktivitas 

metabolisme, antara lain : fotosintesis, respirasi, dan lain-lain. Dalam sistem agroforestri, tanaman ditanam 

secara bersama-sama antara tanaman berkayu dan tanaman pertanian. Tanaman-tanaman yang berada di 

bawah tegakan akan ternaungi dari tingkat ringan sampai berat. Tanaman yang ternaungi akan beradaptasi 

dengan naungan melalui mekanisme toleran dan penghindaran. Mekanisme penghindaran dengan cara  
meningkatkan efisiensi penangkapan cahaya dan mekanis kompensasi cahaya dan laju respirasi. Dampak terhadap tanaman antara 

lain: penurunan laju fotosintesis,  
luas daun, berat kering dan hasil panen yang pada akhi yang bisa dilakukan untuk peningkatan kemampuan adapta lain: 

pemupukan pupuk Nitrogen (N) dan magnesium (Mg), pencampuran dengan jenis legume, pengaturan 
 

jarak tanam, pemeliharaan penjarangan dan pemangkasan yang intensif 
 

Kata kunci : naungan, adaptasi, agroforestri, manipulasi lingkungan 
 
 
 
I.  PENDAHULUAN  

Cahaya memegang peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Cahaya diperlukan 

dalam mendukung proses fotosintesis, respirasi, transpirasi, dan beberapa proses metabolisme lainnya. 

Kualitas dan jumlah cahaya yang sampai pada tanaman akan sangat mempengaruhi proses metabolisme 

yang terjadi. Fitter dan Hay (1991) menyatakan bahwa secara tidak langsung, cahaya berperan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman seperti perkecambahan, perpanjangan batang, perluasan  
daun, sintesis klorofil dan dormansi tunas. Cahaya  
Fotosintesis maksimal akan mampu menghasilkan asimilat yang akan menunjang pertumbuhan tunas-

tunas sel apikal sehingga tanaman meninggi. 
 

Dalam penanaman pola agroforestri, tanaman ditanam secara bersama-sama antara tanaman semusim 

dan tanaman berkayu. Dalam pola ini, akan terbentuk strata tajuk karena tingkat pertumbuhan tanaman yang 

berbeda-beda. Hal ini juga berpengaruh terhadap jumlah cahaya yang diperoleh tanaman. Tanaman yang 

berada di bagian bawah akan ternaungi tajuk pohon yang lebih tinggi dan mendapatkan cahaya yang lebih 

sedikit. Semakin tinggi habitus tanaman pelindung dan semakin lebat (padat dan besar/lebar) tajuknya, 
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semakin sedikit radiasi yang dapat berpenetrasi pada permukaan tanaman sela (Sitompul, 2003).  

Naungan tersebut akan memberikan dampak terhada tanaman yang akan berpengaruh terhadap metabolisme 

tanaman. Fitter dan Hay (1991) menyebutkan 
 
bahwa terdapat 3 mekanisme tanaman dalam responnya terhadap naungan, yaitu: pengurangan kecepatan 

transirasi untuk menurunkan titik kompensasi, peningkatan luas daun untuk memperoleh satu permukaan yang 

lebih besar bagi absorbsi cahaya dan peningkatan kecepatan fotosintesis setiap unit energi cahaya. Cruz (1997) 

menyebutkan bahwa naungan dapat mengurangi enzim fotosintetik yang berfungsi sebagai katalisastor 2 

dandalammenurunkanfiksasititikkompensasi COcahaya. Hasil penelitian Sopandie et al. (2003) menyatakan 

bahwa kondisi kekurangan cahaya pada tanaman padi mengakibatkan terganggunya metabolisme. Hal ini 

menyebabkan menurunnya laju fotosintesis dan sistesis karbohidrat. Mekanisme 
 
adaptasi yang dilakukan tanaman terhadap naungan a Untuk dapat mengurangi dampak negatif dari naun pemahaman 

tentang respon fisiologis dan morfologi dari tulisan ini adalah untuk memberikan pemahama akibat efek naungan  dan 

upaya-upaya apa saja yan 

 

 
tanaman yang ternaungi pada pola agroforestri. 

 

II. SUMBER DAYA CAHAYA DALAM AGROFORESTRI   
1. Cahaya bagi Tanaman   

Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah cahaya. Secara   
fisiologis, cahaya mempunyai pengaruh langsung mau metabolisme secara langsung melalui fotosintesis, serta secara 

tidak langsung melalui pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Keduanya sebagai akibat respon metabolisme yang 

langsung dan lebih kompleks 
 
oleh pengendalian morfogenesis.  

Cahaya yang mempengaruhi tumbuhan dibagi dalam tiga komponen penting, yaitu kualitas, lama 

penyinaran dan intensitas. Kualitas berhubungan dengan panjang gelombang, dimana panjang gelombang yang 

mempunyai laju pertumbuhan baik pada fase vegetatif maupun generatif adalah cahaya tampak dengan 

panjang gelombang 360 nm sampai 760 nm. Panjang gelombang pada kisaran tersebut merupakan radiasi aktif 

untuk proses fotosintesis. Intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan melalui sintesis 

klorofil, fase reaksi cahaya fotosintesis, sintesi  
Fotosintesis merupakan salah satu proses metabolisme yang paling dipengaruhi oleh cahaya matahari. 

Energi sinar untuk proses fotosintesis berasal dari matahari. Radiasi matahari diterima di permukaan bumi, 

ketika cahaya matahari tegak lurus pada permukaan bumi dengan besarnya berkisar antara 1,4 sampai 1,7 

kal/cm2/menit pada hari cerah. Spektrum radiasi matahari yang kasat mata atau visible (panjang gelombang 

400-700 nm) berjumlah sekitar 44-50 % dari total radiasi matahari yang masuk ke permukaan bumi. Spektrum 

visible yang digunakan oleh tanaman untuk fotosintesis ini disebut fotosintesis radiasi aktif (photosynthetically 

active radiation/PAR). Menurut teori Quantum, cahaya berjalan dalam aliran partikel-partikel disebut photons, 

dan energi yang terdapat dalam photon disebut Quantum. Karena pengukuran 
 
PAR biasa didasarkan padaphotonperubahanantarapanjanggelombang(fluktuasi)400-700nm, ke disebut photosynthetic 

(PPFD)photon(Sabarnurdin,flux2002). density 
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Pola proses fotosintesis pada tanaman berbeda-beda. Berdasarkan pola fotosintesis, tanaman 

digolongkan menjadi 3 yaitu: tanaman C3, tanaman C4 dan tanaman CAM. Karakteristik dari masing-

masing pola fotosintesis disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Karakteristik penting dan perbandingan pola fotosintesis tanaman C3, C4 dan CAM 

 

 Karakteristik C3 C4 CAM 
C02 enzim RuBP carboxylase PEP carboxylase Malam hari, energi 

    dari glikolisis 
    

Stomata :    
o Malam Terbuka Terbuka Tertutup 
o Siang Tertutup Tertutup Terbuka 

    

Titik jenuh cahaya 65.000 lux >80.000 Seperti C3 
    

Water Use(WUE)Eficiency 600 300 50 
    

Titik kompensasi C02 50 5 2 (dalam gelap) 
    

Fotosintesis maksimum (mg/dm.jam) 30 60 3 
    

Diversitas taksonomi Sangat luas, antara lain Umumnya rerumputan Sangat sedikit, antara 
  : rerumputan musim musim panas (jagung, lain : nenas 
  dingin (gandum), tebu) dan pepohonan  

  legume, tembakau, sedikit.  

  kentang, dll   
     

 
Pada umumnya, ketika cahaya tersedia (PAR) meningkat, fotosintesis juga meningkat sampai tingkat 

tertentu. Tingkat kompensasi cahaya adalah tingkat cahaya ketika jumlah C02 yang diserap sama dengan 

C02 hasil revolusi respirasi, atau dengan kata lain ketika laju pertukaran karbon (CER) sama dengan nol. 

Jika tingkat cahaya terus bertambah, CER akan meningkat hingga titik yang dinamakan tingkat jenuh 

cahaya dimana peningkatan cahaya tidak menghasilkn peningkatan CER secara proporsional. 
 

Tingkat kejenuhan cahaya kebanyakan tanaman C4 lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman C3, ini 

berarti bahwa C02 yang diserap tanaman C4 terus meningkat dengan meningkatnya cahaya dibanding 

spesies C3. Selain itu, tanaman C4 mampu menggunakan cahaya suram lebih baik dibandingkan dengan  
tanaman C3. Namun, pada cahaya2tanamanrendahC3umumnya efisiensilebihtinggi pe dibandingkan pada tanaman C4. Jadi 

keefektifan kapasitas fotosintesis tanaman C4 yang umumnya lebih  
tinggi karena terjadi pada kondisi pertumbuhan yang optimal yaitu pada saat pembukaan tajuk (Tieszen, 

1983). 

 
2. Cahaya dalam Agroforestri   

Agroforestri adalah sistem penggunaan lahan terpadu, yang memiliki aspek sosial dan ekologi,   
dilaksanakan melalui pengkombinasian pepohonan dengan tanaman pertanian dan/atau ternak (hewan), baik 

secara bersama-sama atau bergiliran, sehingga dari satu unit lahan tercapai hasil total nabati atau hewan yang 

optimal dalam arti berkesinambungan (Nair, 1993). Sistem agroforestri memiliki ciri penting, antara lain: (1) 

Tersusun dari dua jenis tanaman atau lebih, salah satunya adalah tumbuhan berkayu, (2) Siklus dalam sistem 

agroforestri lebih dari satu tahun, (3) Adanya interaksi ekonomi dan ekologi antara tanaman berkayu dan tak 

berkayu, (4) Multi produk, misalnya: pakan, ternak, kayu bakar, buah-buahan dan obat-obatan, (5) Minimal 

memiliki salah satu fungsi pelayanan jasa, misalnya: pelindung angin, penaung dan 
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penyubur tanah, (6) Low input (terutama di daerah tropis), tergantung pada penggunaan dan manipulasi 

biomasa tanaman terutama dengan mengoptimalkan penggunaan sisa panen (Lundgren dan Raintree, 

1982). 
 

Cahaya adalah salah satu faktor utama yang mengendalikan ragaan agroforestri untuk menjalankan 

fungsinya yaitu fungsi agronomi dan hutan. Pengaruh radiasi matahari pada pertumbuhan tanaman dapat 

dilihat sangat jelas pada tanaman yang tumbuh di bawah naungan. Dalam sistem agroforestri, keberadaan 

tanaman pelindung dari jenis tanaman tahunan (pohon) akan mengurangi tingkat radiasi yang diterima oleh 

tanaman sela. Semakin tinggi habitus tanaman pelindung dan semakin lebat tajuknya, semakin sedikit radiasi 

yang dapat berpenetrasi pada permukaan tanaman sela (Sitompul, 2003). Naungan akan mengurangi 
 
produksi tangkai dan daun, batang dan akar, tetap rasio daun-batang, terutama pada spesies toleran naungan (Gardner 

et al., 1995). Agar mampu beradaptasi 
 
pada lingkungan intensitas cahaya rendah, tanaman mengalami berbagai perubahan pada tingkat molekuler, biokimia, 

anatomi, fisiologi,etal.2004)morfologi. dan agrono 
 

Pola pegaturan ruang tumbuh yang berbeda akan sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas cahaya 

yang diterima oleh tanaman semusim. Berdasarkan struktur dan komponen penyusun yang berpengaruh 

terhadap luas bidang oleh efektif dan intensitas cahaya, agroforestri dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: 
 
(1) Agroforestri awal, dimana model agroforestri yang pemanfaatan sumberdaya ruang horizontal untuk 

tanaman semusim lebih dari 50 %, (2) Agroforestri pertengahan, dimana model agroforestri yang 

berkembang sudah mengarah pada pengurangan bidang olah efektif. Pohon memberikan pengaruh 

naungan sehingga luasan bidang olah 25-50%, dan (3) Agroforestri lanjut, merupakan proses lanjutan dari 

agroforestri pertengahan sehingga model lanjutnya adalah sangat tergantung pada jenis pengkayaan. 

Apabila jenis yang dipilih adalah pohon multiguna maka bentuk agroforestri lanjutnya adalah kebun 

campur, sedangkan kalau menggunakan jenis pohon maka akan mengarah pada hutan rakyat (Suryanto 

dkk., 2005). Sedangkan berdasarkan pola pengaturan ruang tumbuh, pola agroforestri dikelompokkan 

menjadi 4 yaitu : alley cropping, trees along border, alternate rows dan random mixture. 
 

 
x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x x  

x  x  x  x  x  x  x  x  x x  x  x  

x  x  x  x  x  x  x  x 
x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 
 

Trees along border 
 
 

x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 

 
Alternate strips/alley cropping 

 
 

x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x  

 Alternate rows  
 

 x x x x x x x x x x 
 

x x x x x x x  x x 
 

 x   x x x x   x x x x x x 
 

 x x x x 
xx xx xx xx xxx 

x
x x  

 x 
 

 x x x x x  
 

 
Random mixture 

 
 
Gambar 1. Model pola tanam agroforestri berdasarkan pemanfaatan ruang spasial 
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Umumnya masyarakat banyak menggunakan pola random mixture. Pada pola ini, cahaya yang diperoleh 

tanaman juga tidak beraturan. Seringkali banyak ditemukan tanaman yang tertekan karena kekurangan 
 
cahaya. Pada agroforestri lanjut yang banyak didom rendah. Hal ini disebabkan salah satunya karena keterbatasan jumlah 

cahaya yang sampai ke lantai tegakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Penanaman agroforestry pola mixed random (Foto : Junaidah) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 

 
Gambar 3. Pola mixed random pada agroforestri lanjut (a) Persebaran tanaman secara horizontal,  

(b) Persebaran cahaya yang masuk ke lantai tegakan (Foto : Junaidah) 

 
Pada agroforestri awal, intensitas cahaya yang masuk ke lantai tegakan bisa mencapai 100-70 %, bahkan 

ada yang bisa mencapai 60 %. Jumlah pohon pada agroforestri awal masih sedikit sehingga luas bidang olah 

efektif untuk tanaman semusim lebih dari 50 %. Semakin lanjut tingkat perkembangan agroforestri, maka 

jumlah cahaya yang masuk semakin sedikit. Pada agroforestri lanjut, intensitas cahaya yang sampai ke lantai 

tegakan kurang dari 40 % atau intensitas naungannya lebih dari 40 % (Junaidah, 2013). 

 

III. CEKAMAN NAUNGAN DALAM AGROFORESTRI  
Cekaman biasanya didefinisikan sebagai faktor e menguntungkan pada tumbuhan. Konsep cekaman secara sangat 

mudah dihubungkan dengan konsep 
 
toleransi terhadap cekaman (stress tolerance) yang artinya kebugaran dari tumbuhan untuk menghadapi 

lingkungan yang tidak bersahabat. Apabila toleransi bertambah sebagai akibat dari pemaparan sebelum 
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cekaman, tumbuhan itu dikatakan teraklimasi (atau mengeras). Aklimasi dapat dibedakan dari adaptasi, 

yang biasanya mengacu pada suatu tingkat resistensi yang ditentukan secara genetik yang diperoleh dari 

proses seleksi melalui banyak generasi.Adaptasi dan aklimasi pada cekaman lingkungan akibat dari 

peristiwa terpadu yang terjadi pada semua tingkat organisasi, dari tingkat anatomi dan morfologi ke 

tingkat seluler, biokimia dan molekuler. 
 

Tanaman yang berada di bawah tegakan akan memiliki potensi mengalami cekaman naungan yang 

mempengaruhi pertumbuhan. Tanaman yang ditanam dengan pola agroforestri khususnya tanaman semusim 

sebagian besar akan mengalami mengalami cekaman naungan. Semakin tebal tajuk bagian atas, intensitas 

cahaya yang masuk ke lantai tegakan semakin sedikit dan tingkat naungan semakin tinggi. Respon tanaman 

terhadap cekaman naungan berbeda-beda. Mekanisme adaptasi tanaman terhadap naungan 
 
dapat melalui penghindaran dengan cara meningkatkan efisiensitolerandengan pen cara menurunkan titik kompensasi 

cahaya dan laju respirasi (Levitt, 1980). Cekaman cahaya juga direspon melalui perubahan fisiologi, morfologi, anatomi d 

terhadap cekaman cahaya antara lain: 

 
1) Pengurangan kecepatan respirasi  
 

Fitter dan Hay (1991) dan Levitt (1980) menyebutkan pengurangan kecepatan respirasi dapat 

dilakukan dengan cara menurunkan titik kompensasi.  
 
2) Peningkatan luas daun.  
 

Hasil penelitian Pradnyawan, et al. (2005) menyebutkan naungan 70% mengakibatkan meningkatnya 

luas daun. Sedangkan pada penggunaan naungan 0% menghasilkan luas daun yang lebih kecil 

dibandingkan perlakuan yang lainnya. Fitter dan Hay (1991) menyebutkan peningkatan luas daun 

bertujuan untuk memperoleh satu permukaan yang lebih besar bagi absorbsi cahaya. Hale dan Orchut 

(1987) juga menjelaskan bahwa kemampuan tanaman dalam mengatasi cekaman intensitas cahaya 

rendah pada umumnya tergantung pada kemampuannya melanjutkan fotosintesis dalam kondisi 

intensitas cahaya rendah. Kemampuan tersebut diperoleh melalui peningkatan luas daun sebagai cara 

mengurangi penggunaan metabolit serta mengurangi jumlah cahaya yang ditransmisikan dan yang  
 

direfleksikan. Peningkatan luas daun selain memu menyebabkan daun menjadi lebih tipis karena sel-sel palisade 

hanya terdiri dari satu atau dua lapis  
 

(Khumaida, 2002). Dalam kondisi demikian, kloroplas akan terorientasi pada permukaan daun bagian 

atas secara paralel sehingga daun tampak lebih hijau.  
 
3) Penurunan kecepatan laju fotosintesis  
 

Taiz dan Zaiger (2002) melaporkan bahwa daun yang tumbuh pada intensitas cahaya rendah, biasanya 

mengalami kerusakan, peristiwa ini disebut photoinhibition yang dapat merendahkan laju fotosintesis,  
 

serta kurang berfungsinya transfer elektron dan fotofosforilisasi. Taiz dan Zeiger (2002) dan Logan et 

al., (1999) juga menyebutkan akumulasi kloroplas pada permukaan daun merupakan salah satu  

mekanisme adaptasi untuk mengurangi jumlah cahaya yang ditransmisikan karena dengan demikian 
 

pigmen pemanen cahaya terutama klorofil dalam kl datangnya cahaya. Lebih lanjut, Salisbury dan Ross (1992) serta 

Pearcy (1999) juga menjelaskan bahwa 
 

distribusi kloroplas yang paralel terhadap permukaan daun akan memaksimumkan penangkapan 

cahaya. 
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4)Mengurangi jumlah cahaya yang direfleksikan  

Caranya antara lain melalui pengurangan jumlah trikoma (Levitt, 1980; Hale dan Orcutt, 1987). Cahaya 

yang diserap oleh daun dengan trikoma yang banyak, berkurang 40% dibanding daun tanpa atau 

trikomanya sedikit (Taiz dan Zeiger, 2002). Hal serupa juga diungkapkan oleh La Muhuria (2006) 

bahwa dalam intensitas cahaya 50% menurunkan kepadatan trikoma, ketebalan daun, panjang 

lapisan palisade, dana/b. nisbah klorofil  
5) Penebalan Daun  
 

Pada tumbuhan dikotil, daun di bawah kondisi ternaungi berukuran lebih besar dan lebih tipis 

dibandingkan dengan daun pada intensitas cahaya penuh (Salisbury dan Ross, 1995).  
 
6) Meningkatkan produk metabolisme sekunder  
 

Intensitas cahaya yang rendah menyebabkan meningkatnya konsentrasi produk metabolisme sekunder   
spesifik pada beberapamethylxanthinesjenispada Ilextanamanparaguariensis (Coelhoseperti:etal., 2007), 

kandungan protein pada tanaman Oryza sativa (Octavia, 2010) dan kandungan lemak serta protein pada 

tanaman Sesamun indicum (Junaidah, 2013). 

 

IV. UPAYA MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS LAHAN DALAM POLA 
AGROFORESTRI PADA CEKAMAN NAUNGAN 

 
Mekanisme adaptasi tanaman terhadap cekaman naung tanaman kecuali pada tanaman-tanaman yang memang 

bersifat toleran. Tanaman yang bersifat toleran 
 
(tahan naungan) dapat bertahan hidup pada kondisi ternaungi (intensitas cahaya yang sangat rendah) saat 

tumbuhan cocok terbuka tidak dapat bertahan hidup. Hal ini akan berdampak pula pada penurunan 

produktifitas lahan. 
 

Pada lahan yang dikelola dengan sistem agroforestri, terdapat tanaman semusim dan tanaman berkayu 

yang ditanam secara bersama-sama. Tanpa pengelolaan yang tepat, lahan tidak akan produktif karena adanya 

persaingan unsur air, hara dan cahaya. Cekaman naungan pada tanaman yang berada di strata tajuk 
 
bagian bawah akan mengurangi produktifitas lahan. A kita lakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan 

produktivitas lahan. Upaya-upaya tersebut antara 
 
lain: 

 
1. Memberikan pupuk dengan kandungan N dan Mg tinggi.  
 

Dalam kondisi ternaungi, beberapa tanaman akan ber   
untuk mendukung proses fotosintesis. Dalam pembentu  
(N) dan magnesium (Mg). Untuk mendukung proses adaptasi tanaman salah satunya melalui pemberian 

pupuk N dan pupuk Mg. Pupuk N sangat mudah didapat di pasaran, contohnya : urea (Anonim, 2013). 
 

Pupuk magnesium adalah pupuk tunggal yang mengandung hara MgO yang sangat dibutuhkan untuk 

memperbaiki sifat kimia tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Di pasaran pupuk ini dapat 

dijumpai dalam 2 jenis yaitu pupuk kieserit dan pupuk dolomit. Penggunaan keduanya umumnya 

diaplikasikan untuk meningkatkan derajat keasaman (pH) tanah pada lahan budidaya. Pupuk ini juga lazim 

disebut sebagai kapur pertanian (Anonim, 2013). 
 

Pupuk kieserit adalah pupuk magnesium yang dibuat sedemikian rupa dari bahan yang disebut brucit 

(Mg(OH)2) dan magnesit (MgCO3). Rumus kimia dari pupuk kieserit adalah MgSO4.H2O atau dalam bahasa 
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lainnya disebut magnesium sulfat. Pupuk kieserit berbentuk hablur dengan warna putih keabu-abuan dan 

agak sulit larut dalam air. Pupuk kieserit mengandung 29% MgO dan 23% S. Kandungan belerang (S) di 

dalam kieserit menyebabkan pupuk ini kurang efektif jika diaplikasikan untuk tujuan pengapuran tanah 

(Anonim, 2013). 
 

Pupuk dolomit adalah pupuk magnesium yang diperoleh dengan menggiling batuan dolomit hasil 

penambangan. Pupuk dolomit memiliki rumus kimia yang cukup panjang, yakni CaCO3.MgCO3. Pupuk ini 

selain memiliki kandungan MgO sekitar 18% hingga 21%, juga memiliki kandungan CaO sebesar 40%. 

Karena kandungan Mg dan kalsium (Ca) yang tinggi, pupuk ini sangat cocok diaplikasikan untuk tujuan 

meningkatkan pH tanah. Kelarutannya yang cukup baik serta keberadaannya yang mudah diperoleh 

menyebabkan pupuk ini banyak diminati oleh petani kita. (Anonim, 2013). 
 

Hasil penelitian Wasonowati et al. (2008) menyebutkan pemberian pupuk Mg secara tunggal dapat 

meningkatkan perrtumbuhan tanaman lidah buaya. Subhan dan Unung (2005) menyebutkan bahwa 

pemberian pupuk Mg bersama-sama dengan P dan K meningkatkan pertumbuhan bawang putih sehingga 

lebih kekar, lebih tinggi serta hasilnya tinggi dengan umbi yang lebih besar, dan susut bobot lebih kecil. 

Sedangkan Widayati et al. (2008) menyebutkan pemberian pupuk MgSO4 bersama-dama dengan pupuk K 

mampu meningkatkan lingkar batang vanili pada 12 dan 16 minggu setelah tanam. 

 
2. Melakukan pemilihan dan kombinasi tanaman   

Dalam penanaman agroforestri, sebaiknya dicampur/diselingi dengan tanaman legume. Tanaman   
legume mempunyai keuntungan yaitu menghasilkan bintil akar yang mampu bersimbiosis dengan 

rizobium. Hal ini akan menguntungkan karena dapat menjadi sumber N pada tanah. Unsur N sangat 

diperlukan tanaman dalam mendukung perkembangbiakan vegetatif. Hardjowigeno (2003) menyebutkan 

bahwa unsur N berfungsi untuk memperbaiki pertumbuhan vegetatif tanaman dimana tanaman yang 

tumbuh pada tanah yang cukup N akan berwarna lebih hijau dan membantu proses pembentukan protein. 

Sedangkan Sinclair (1991) dalam Sitompul (2003) menyebutkan peranan nitrogen dalam fotosintesis 

berhubungan dengan enzim yang mereduksi CO menjadi karbohidrat (ribulose 1,5-bisphosphate 

carboxylase) yang dapat mencapai sekitar 50% dari protein daun dapat larut. 
 

Jenis tanaman legume yang bisa digunakan antara lain adalah : jenis pohon (Albizzia falcate, Leucaena 

glauca, L. leucocephala.), jenis perdu (Crotalaria sp, Caliandra sp., Flemingia sp., Tephrosia sp ,lamtoro), jenis 

cover crops (Centrosema pubescens, Pueraria javanica, Calopogonium sp) dan lain lain. 
 

Wood dan Lass (2001) menyebutkan penanaman kopi yang ditanam bersama legume crover crops 

mampu membantu ketersediaan N di tanah, menyediakan naungan pada awal penanaman kopi dan 

mengurangi erosi. Cover crops yang bisa digunakan antara lain: Calapogonium muconoides, Crotalaria 

striata, Flemingia macrophylla, Pueraria javanica, P. phaseoloides, Sesbania punctata, Tephrosia candida and 

T. Vogelii. Petani juga harus jeli memilih cover crops yang digunakan. Setiap jenis cover crops memiliki 

respon yang berbeda-beda terhadap naungan. Balgar et al. (2008) menyebutkan cover crops yang diberi 

photosynthetic photon flux densities(PPFD)rendahakanmemberikan respon yang berbeda mulai dari 

pertumbuhan, pengambilan, transort dan penggunaan hara. 
 

Pemilihan jenis tanaman agroforestri berdasarkan pola fotosintesis menjadi salah satu pertimbangan 

dalam pemilihan jenis. Pada tipe tahunan atau musiman, penting sekali memperluas permukaan daun 

secepat mungkin, tanaman C4 merupakan calon terbaik untuk fungsi ini. Dalam kondisi dengan tajuk atas 
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pohon berkayu permanen, tanaman pola C3 cocok menjadi tajuk atas. Jika naungan sangat berat, pilihan  
untuk tanaman bawah tajuk lebih cocok 2padatingkattanaman penyinaran rendah dibandingkan tanaman C4. Namun 

demikian, jika tajuk atas terbuka maka tipe C4 dapat  
dipakai sebagai spesies tajuk bawah (Tiszen, 1983).  

Pada lahan dengan tingkat perkembangan agroforestri lanjut, bisa dipilih jenis tanaman temu-temuan.  
Tanaman  temu-temuan  memiliki  kemampuan  penangkapan  
Tanaman mampu melakukan proses fotosintesis dalam kondisi intensitas cahaya yang rendah sehingga 

produktivitas tanaman masih cukup baik di bawah tegakan. Secara umum, jenis tanaman herbal temu-

temuan dapat mentolelir intensitas naungan sampai dengan 40 % (Pribadi, Januwati dan Yusron, 2000), 

bahkan tanaman kencur, kunyit dan temulawak masih mampu tumbuh baik sampai intensitas naungan 50 

% (Januwati, Rosman dan Emmyzar, 1996). 

 
3. Pengaturan pola tanam   

Pola tanam yang paling efektif dalam penerimaan unsur hara, air dan cahaya adalah alley cropping.   
Shapo dan Adam (2008) menyebutkan sistem alley cropping telah terbukti menjadi teknologi yang bekerja efektif dan 

berkelanjutan untuk mengembangkan produ 
 
Hasil penelitian menunjukkan sistem alley cropping menggunakan tanaman berkayu A. stenophylla bisa diadopsi untuk 

memerangi desertifikasi,water usemengembangk(WUE)effiien dan mengembangkan hasil panen tanaman semusim pada 

wilayah semi padang pasir di Sudan Sebelah 
 
Utara. Pada sistem alley cropping, tanaman semusim mendapatkan intensitas cahaya yang cukup untuk 

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 

 
4. Pemangkasan tanaman secara intensif   

Pemangkasan tanaman dilakukan dengan beberapa tujuan, antara lain: agar tanaman di bawah tajuk   
mendapatkan cahaya yang lebih banyak, merangsang pertumbuhan cabang sehingga produksi buah atau 

daun meningkat, sumber hara bagi tanaman, meningkatkan jumlah mikroba dan fauna, menghilangkan 

bagian tanaman yang terserang penyakit dan menghindarkan tanaman bawah dari resiko rusak karena 

jatuhan cabang pohon yang tidak terawat. 
 

Tanaman yang tumbuh di bawah tegakan pohon yang dipangkas meloloskan cahaya lebih rendah (berarti 

intersepsi cahaya oleh tanaman lebih besar). Hasil penelitian Purnomo dan Sitompul (2006) menyebutkan 

pemangkasan 50% bagian bawah tajuk pohon jati meningkatkan penetrasi cahaya dari 63% menjadi 70-89% 

Peningkatan penetrasi cahaya oleh karena pohon dipangkas meningkatkan laju fotosintesis, luas daun 
 
spesifik dan bobot biomassa serta hasil tanaman ked lanjut, jumlah cahaya yang jatuh ke permukaan lantai tegakan sangat 

sedikit. Untuk itu perlu adanya 
 
pengaturan jarak tanam dan kegiatan pemangkasan. 

 
5. Mempertahankan pada Tingkat Perkembangan Agroforestri Awal dan Menengah.  
 

Pada agroforestri awal dan menengah, intensitas cahaya yang diperoleh tanaman masih cukup besar (>   
50 %) sehingga tanaman masih dapat beradaptasi dan tumbuh dengan baik. Upaya mempertahankan 

pada tingkat agroforestri awal dan menengah dapat dilakukan dengan: penjarangan dan pemangkasan. 
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V. PENUTUP  

Naungan akan memberikan pengaruh terhadap kondis fotosintesis, penurunan net asimilation ratio, pe lingkungan 

yang tepat akan memberikan dapat mendukung tanaman dalam mengurangi dampak negatif 

 
naungan pada pola agroforestri diantaranya: pemupukan unsur N dan Mg, kombinasi tanaman, pengaturan pola 

tanam dan jarak tanam, pemangkasan dan mempertahankan tegakan pada tingkat agroforestri awal 
 
dan menengah. Dengan manipulasi lingkungan, dihara dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. 
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