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• Definisi

1. Definisi subyektif, Gulma adalah:

– Tumbuhan yang tidak dikehendaki manusia

– Semua tumbuhan selain tanaman budidaya

– Tumbuhan yang masih belum diketahui manfaatnya

– Tumbuhan yang hidup di tempat yang tidak 
diinginkan

2. Definisi Umum, Gulma adalah :

– Semua jenis vegetasi tumbuhan yang menimbulkan 
gangguan pada suatu lokasi sehingga menimbulkan 
kerugian pada manusia.



Weed n Weeding

• Gulma    : saat periode kritis 
 akan berkompetisi thd 
faktor pertumbuhan tanaman 
(air, nutrisi & cahaya)

• Weeding  penyiangan : 
usaha meniadakan gulma dari 
pertanaman

• Weeding : sebaiknya bukan 
hanya perlakuan sesaat 
tetapi usaha yang terpadu 
dengan aspek budidaya 
lainnya



PENGARUH NEGATIF GULMA

Pada tanaman Pertanian:

• Mempunyai daya kompetisi yang tinggi ------
menurunkan kuantitas hasil panen

• Sebagai inang bagi hama atau penyakit tanaman

• Mengurangi mutu hasil panen

• Menghambat kelancaran aktivitas pertanian 



PENGARUH POSITIF GULMA
•Pengaruh 
menguntungkan pada 
tanah

– Mampu memompa 
hara ---- perakaran 
dalam

– Melindungi tanah dari 
bahaya erosi.



• Pengaruh pada populasi jasad pengganggu

– Beberapa jenis parasit tanaman lebih 
menyukai hidup di gulma dan akan menyerang 
tanaman budidaya jika tidak ada gulma

– pengendalian gulma secara total tidak 
dianjurkan.



Klasifikasi gulma
Berdasarkan morfologi gulma dapat digolongkan menjadi 3

macam yaitu:

•Grasses: Semua gulma yang berasal dari keluarga

Poaceae disebut grasses yang memiliki karakter daun yang

panjang sempit dan memutar. Contohnya: Echinocloa

colonum, Cynodon dactylon.

•Sedges: Gulma yang berasal dari keluarga Cyperaceae.

Kebanyakan daunnya dari dasar memodifikasi menjadi

batang dengan atau tanpa bonggol. Contohnya: Cyperus

rotundus, Fimbrystylis miliaceae.

•Broad leaved weeds:. Seluruh gulma dikotiledon adalah

gulma berdaun lebar. Contohnya: Flavaria australacica,

Digera arvensis, Abutilon indicum



•Berdasarkan Batang

Berdasarkan batang gulma diklasifikasikan

menjadi 3 yaitu:

•Berkayu (woody weeds), Contohnya Lantana

camera, Prosopis juliflora

•Setengah kayu (semi-woody weeds)

Contohnya: Croton sparsiflorus

•Herbaceous (herbaceous weeds.) Contohnya:

Amaranthus viridis.

Klasifikasi gulma



•Berdasarkan Daur Hidup,

Berdasarkan daur hidup, gulma diklasifikasikan menjadi 3

yaitu:

•Annual weeds, Gulma ini hanya hidup untuk satu musim

atau tahun dan menyelesaikan siklus hidupnya pada musim

itu.Contohnya: Commelina benghalensis, Boerhaavia erecta

• Biennial weeds: Gulma ini menyelesaikan pertumbuhan

vegetative pada musim pertama, berbunga dan membentuk

biji kemudian mati. Contohnya Alternanthera echinata,

Daucus carota

• Perennial weeds: Gulma ini hidup lebih dari dua tahun dan

mungkinhidup hampir tidak tentu.Contohnya: Sonchus

arvensis, Allium sp., Timothy sp., Sorghum halapense.

Klasifikasi gulma



•Berdasarkan Jumlah Kotiledon

Gulma ada yang memiliki satu kotiledon

(monocot) misalnya Panicum flavidum

dan dua kotiledon (dicots) misalnya

Crotalaria verucosa

Klasifikasi gulma



KOMPETISI

• Kompetisi adalah interaksi dua individu (baik 
yang sejenis maupun berlainan jenis) yang 
menimbulkan pengaruh negatif bagi keduanya 
sebagai akibat pemanfaatan bersama 
sumberdaya yang ada dalam keadaan terbatas.

• Pengurangan hasil panen, dipengaruhi oleh:

Jumlah gulma, berat gulma dan perbedaan 
siklus hidup gulma, jenis gulma (daun lebar > 
rerumputan)



• Di atas permukaan tanah (cahaya, CO2)

• Di bawah tanah (hara, air, ruang tumbuh)

• Alelopati (gas beracun, asam organik dan 
aldehida, asam aromatik, lakton 
sederhana yang tidak jenih, kumarin, 
kinon, flavonoid, tanin, alkaloida, 
terpenoid dan steroid)

KOMPETISI



Weeding Treatment 
1. MEKANIS :

 Cangkul

 Tangkil (cangkul kecil)

 Bajak singkal 

 Harrow 

FOR MORE INFO...

2. KIMIA :

 Herbisida

3. PENGATURAN BUDIDAYA TANAMAN

 Tanam sesegera mungkin setelah olah lahan

 Penggunaan benih/bibit dengan daya tumbuh baik

 Pacu pertumbuhan vegetatif





Penyiangan gulma pada tanaman padi sawah dengan 

mengggunakan alat (landak, osrok)



Penyiangan gulma pada tanaman tumpangsari ubikayu –

padi gogo  dengan mengggunakan alat (tangkil)



Alat penyiang gulma dengan rotary bermesin 



Penyiangan gulma pada lahan pertanaman kentang 

dengan menggunakan ridger sekaligus melakukan 

pembubunan tanaman dengan traktor



Weeding by other

• Rotasi dg tanaman yang berbeda

• Pengolahan lahan yang benar

• Tanam  as soon as possible

• Benih/Bibit yang baik/vigor

• Pacu pertumbuhan vegetatif

• Penggunaan mulsa 

• Herbisida pra tumbuh



NOV       DEC       JAN       FEB       MAR       APR       MAY       JUN       JUL       AUG       SEPT       OCT

1st RICE 2nd RICE 3rd RICE

RICE RICE/VEGETABLES/ 

SOYBEAN
MAIZE/VEGETABLES

PROPOSED CROPPING SYSTEM

EXISTING CROPPING SYSTEM

RICE VEGETABLES/ MAIZE/ 

OILSEEDS 
WHEAT



TANAM SESEGERA MUNGKIN
ROTASI DENGAN TANAMAN YANG BERBEDA

SETELAH PADI  PANEN SEGERA DITANAM  JAGUNG 



PENGGUNAAN MULSA JERAMI (MULSA ORGANIK) PADA PERTANAMAN 
UBI KAYU UNTUK MENEKAN PERTYUMBUHAN GULMA 



PENGGUNAAN MULSA PLASTIK HITAM PERAK (MPHP) (MULSA AN 
ORGANIK)  PADA LAHAN TANAMAN KENTANG. JAGUNG DAN UBIKAYU  

UNTUK MENEKAN PERTUMBUHAN GULMA





PENGGUNAAN HERBISIDA PADA LAHAN  
TANAMAN TEBU


