
Ekologi tanaman mengandung dua 
pengertian, yaitu ekologi sebagai ilmu 

tentang interaksi MH dan L, dan tanaman 
sebagai obyek

Secara Etimologis; Ekologi tanaman 
berarti ilmu tentang tanaman di 

lingkungan sendiri
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Ekologi Tanaman:  hubungan timbal balik
antara tanaman dan lingkungan, serta antara
kelompok-kelompok tanaman.
Tanaman melakukan interaksi tidak hanya
antar individu namun dengan kelompok. 
Semua tanaman berinteraksi satu sama lain 
yang sejenis, dengan tanaman lain dan
dengan lingkungan fisik
Dalam proses interaksi ini, tanaman saling
mempengaruhi satu dengan lainnya dan
dengan lingkungan sekitarnya, begitu pula 
berbagai faktor lingkungan tanaman. 

PERAN LINGKUNGAN



Ekologi tanaman meliputi tiga aspek 
pokok:

Agronomi, Fisiologi Tanaman, Klimatologi 
Pertanian

Plant ecology mendukung proses 
perubahan energi radiasi, energi kimia 
menjadi energi potensial atau bahan 

anorganik menjadi organik 
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ASPEK YANG PERLU DIPAHAMI:
1. KARAKTER PERTUMBUHAN
2. BAHAN TANAM
3. KONDISI LINGKUNGAN
4. KEBUTUHAN HIDUP
5. ORGANISME PENGGANGGU
6. PANEN



BAHAN TANAM

Tanaman dapat diperbanyak (reproduksi) dengan biji 
(secara generatif/seksual) dan atau dengan bagian 
vegetatif  a.l. bagian batang, stolon, akar, umbi, dan 
daun yang bertunas, atau sebagian jaringan                            
(secara vegetatif/aseksual)
Bahan tanam dinamakan bibit/benih (seed) 

Biji sebagai benih/bibit bermutu bila:
• tidak dalam masa dormansi
• daya kecambah relatif tinggi
• kecepatan berkecambah relatif tinggi
• tidak tercampur varietas lain
• tidak tercampur kotoran
• berisi/bernas (mentes)



Biji tumbuh disebut berkecambah (germinate). 
Tipe perkecambahan:
• epigeal (umumnya biji dikotil), kotiledon kecambah 
terangkat beberapa cm dari permukaan media tanam
• hipogeal (umumnya biji monokotil), kotiledon 
kecambah tetap di permukaan media tanam
Perkecambahan biji (seed germination) relatif mudah 
di daerah tropik, tetapi di sub tropik umumnya perlu 
germinator (mengapa?)
BAHAN TANAM
BAGIAN AKAR, BATANG, DAUN ATAU UMBI BERTUNAS 
DISEBUT STEK (TURUS) DAPAT TUMBUH MENJADI 
INDIVIDU BARU (KETURUNAN DISEBUT KLON) 
•TEKNOLOGI MODERN: MENGGUNAKAN SEBAGIAN  
JARINGAN (EKSPLAN) MELALUI KULTUR JARINGAN 
(TISSUE CULTURE) DAPAT MENJADI RIBUAN INDIVIDU


