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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang potensial untuk dijadikan 

sebagai lahan pertanian. Iklim tropis yang ada di Indonesia memiliki  karakteristik 

basah, curah hujan tinggi serta temperatur yang tinggi sehingga sangat potensial 

untuk dilakukan budidaya tanaman sepanjang tahun. Budidaya tanaman sepanjang 

tahun dapat menjadi lingkungan yang kondusif untuk ditumbuhi oleh gulma. 

Gulma dapat didefinisikan sebagai tumbuhan yang tumbuh/hadir pada suatu 

tempat/keadaan yang tidak kita inginkan.Gulma mengganggu tanamanbudidaya 

karena berkompetisi dalammendapatkan hara, air, cahaya dan ruang.Karakter 

gulma yang dapat hidup disetiap macam lingkungan membuat produksi gulma 

akan selalu ada diberbagai lapisan tanah. Propagul merupakan calon/bakal gulma 

yang akan tumbuh menjadi gulma ketika lingkungan sekitar memungkinkan untuk 

tumbuh. Semakin banyaknya propagul yang ada pada lapisan tanah maka akan 

semakin banyak gulma yang akan tumbuh. 

Tumbuhnya gulma dari berbagai lapisan tanah terjadi karena adanya 

adaptasi dari gulma tersebut dengan budidaya yang terjadi sepanjang tahun 

sehingga propagul gulma yang ada dalam tanah dapat bertahan. Banyaknya 

jumlah spesies gulma yang ada didalam tanah dapat menjadi tempat gulma untuk 

berkembang biak. Sifat-sifat vegetatif gulma bisa berubah sesuai dengan 

lingkungan, dan sifat-sifat generatif gulma akan cenderung tetap. 

Keberadaan gulma yang ada saat iniditentukan oleh simpanan biji gulma 

dalamtanah. Tumbuhnya gulma dapat menjadi kompetisi bagi tanaman yang 
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dibudidayakan karena sifat gulma yang menginginkan unsur hara, cahaya, dan 

ruang lingkungannya.Dalam keadaan yang tidak baik, gulma akan mengalami 

dormansi.Tanah yang diolah dalam budidaya akan memberikan lingkungan yang 

sesuai untuk tumbuh gulma, baik dari kedalaman, cara pengolahan dan rotasi 

tanam. 

Pengolahan tanah yang dilakukan oleh petani menggunakan cara 

tradisionaldan cara modern dapat memberikan lingkungan yang baru untuk 

tumbuh pada sebaran propagul. Keberadaan propagul dibeberapa kedalaman akan 

terangkat dengan pengolahan tanah yang dilakukan sehingga lingkungan gulma 

untuk tumbuh dapat terpenuhi. Oleh sebab ituuntuk dapat megetahui sebaran 

propagul pada berbagai kedalaman tanah dan kondisi lahan bekas tanaman padi, 

jagung, kedelai, dan tebu perlu dilakukan penelitian pada kedalaman tanah 5, 10, 

15, 20, dan 25 cm. 

Pengendalian gulma yang tepatuntuk memperoleh hasil yang 

memuaskanperlu dipikirkan terlebih dahulu. Pengetahuantentang biologis dari 

gulma (daur hidup), faktoryang mempengaruhi pertumbuhan gulma,pengetahuan 

mengenai cara gulma berkembangbiak, menyebar, dan bereaksi dengan 

perubahanlingkungan dan cara gulma tumbuh pada keadaanyang berbeda-beda 

sangat penting untuk diketahui dalam menentukan cara 

pengendalian.Keberhasilan dalam pengendalian gulma harusdidasari dengan 

pengetahuan yang cukup danbenar dari sifat biologi gulma tersebut, 

misalnyadengan melakukan identifikasi gulma pada jenis lahan bekas tanaman 

dan beberapa kedalam tanah. Dengan mengidentifikasi gulma pada masing-
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masing bekas lahan tanaman maka dapat diketahui cara pengendalian gulma pada 

lahan bekas tanaman tersebut.  

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana sebaran propagul gulma pada berbagai kedalaman dan kondisi lahan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mendapatkansebaran propagul gulma pada berbagai kedalaman dan kondisi lahan 

 


