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ABSTRACT

Acacia crassicarpa plantation, as main raw material for pulp and paper industry in Indonesia, has many
problems in its management. One of them is weed attack. At least there are 2 problems of weed in A. crassicarpa
plantation, there are nutrition competition and as alternative host for many pest and diseases. The aim of this
research was to evaluate many weeds species and its structure in A. crassicarpa plantation. Vegetation analysis
was used as main method. 20 sample plots (2x1 m2) was taken from each location (1, 3, and 5 years of A.
crassicarpa). The distance between each plot is 20 m. The results showed that there were many weeds attack in
A. crassicarpa plantation. The fern group were Nephrolepis bisserata, Stenochlaena palustris, and
Dicranopteris linearis. The grasses and sedges group were Paspalum conjugatum, Scleria sumatrensis, and
Cyperus rotundus. The broad leaves group were Clidemia hirta, Mikania micrantha, Melastoma
malabatrichum, Costus specious, Trema aspera, Asystasia sp., and Vitis japonica. The hard wood group were
seed of A. crassicarpa and Macaranga sp. Two dominant species that found in first year of A. crassicarpa were
N. bisserata (IVI: 40,758) and S. sumatrensis (IVI: 23,619). At three years of A. crassicarpa, N. bisserata (IVI:
62,985) and S. palustris (IVI: 24,641) were found as two dominant species. But in fifth years of A. crassicarpa,
S. palustris (IVI: 124,053) became more dominant than N. bisserata (IVI: 25,648).
Keywords : Acacia crassicarpa, peatland, vegetation structure, weed
ABSTRAK

Acacia crassicarpa merupakan bahan baku utama dalam industri pulp dan kertas di Indonesia. Jenis ini
memiliki beberapa masalah dalam pengelolaannya, salah satunya adalah adanya serangan oleh gulma. Jenis
serangan oleh gulma dapat berupa kompetisi dengan tanaman pokok dan dapat menjadi inang alternatif bagi
beberapa hama dan penyakit. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui jenis gulma yang menyerang A.
crassicarpa pada lahan gambut dan mengetahui struktur vegetasi gulma pada tegakan A. crassicarpa. Metode
yang digunakan adalah analisis vegetasi untuk tumbuhan tingkat semai (bawah). Plot pengamatan yang
digunakan adalah 2x1 m2 dan jarak antar plot adalah 20 m. Hasil menunjukkan terdapat beberapa jenis gulma
pada tegakan A. crassicarpa di lahan gambut, yaitu kelompok paku-pakuan (Nephrolepis bisserata,
Stenochlaena palustris, dan Dicranopteris linearis), kelompok rumput-rumputan (Paspalum conjugatum,
Scleria sumatrensis, dan Cyperus rotundus), kelompok daun lebar (Clidemia hirta, Mikania micranta, Costus
specious, Melastoma malabatrichum, Trema aspera, Asystasia sp., dan Vitis japonica), dan kelompok kayu
keras (A. crassicarpa dan Macaranga sp.). Dua spesies yang dominan pada A. crassicarpa umur 1 tahun
adalah Nephrolepis bisserata (INP: 40,758) and Scleria sumatrensis (INP: 23,619). Sedangkan pada A.
crassicarpa umur 3 tahun spesies yang dominan adalah Nephrolepis bisserata (INP: 62,985) dan Stenochlaena
palustris (INP: 24,641). Pada A. crassicarpa umur 5 tahun, jenis Stenochlaena palustris (INP: 124,053)
menjadi lebih dominan dibandingkan Nephrolepis bisserata (INP: 25,648).
Kata kunci : Acacia crassicarpa, gambut, struktur vegetasi, gulma

33

Tekno Hutan Tanaman
Vol.4 No.1, April 2011, 33 - 40

I. PENDAHULUAN

Acacia crassicarpa merupakan salah satu jenis tanaman yang pertumbuhannya cepat (fast
growing) dan mampu bertahan hidup pada kondisi lahan yang marginal, dapat digunakan sebagai bahan
baku pulp dan kertas. Kenyataan di lapangan A. crassicarpa memiliki beberapa permasalahan dalam
pengelolaannya yaitu adanya serangan gulma. Gulma merupakan jenis Organisme Pengganggu Tanaman
(OPT) yang termasuk ke dalam kelompok tumbuhan. Mekanisme gangguan gulma adalah berkompetisi
dengan tanaman pokok (A. crassicarpa) untuk memperoleh nutrisi tanah. Permasalahan lain adalah
gulma dapat menjadi tempat berlindung bagi hama tertentu (khususnya hama yang bersifat polyphagus)
(Arif et al. 2006). Contohnya adalah Heliopeltis sp. yang menyerang pucuk daun muda A. crassicarpa
sehingga dapat menyebabkan kerugian terutama pada tanaman yang berumur kurang dari 6 bulan
(Tjahjono, 2008; komunikasi pribadi). Beberapa kerugian yang disebabkan gulma menurut Nasution
(1986) dalam Kastono (2003) adalah (1) menurunkan hasil atau produktivitas tanaman pokok dengan cara
berkompetisi dengan tanaman pokok, (2) menghasilkan senyawa atau metabolit (alelopati) yang dapat
menekan pertumbuhan tanaman pokok (sambung rambat (Mikania micrantha) yang mengeluarkan zat
eksresi berupa fenol dan flavon yang dapat menekan pertumbuhan tanaman pokok) dan (3) sebagai inang
pengganti/perantara beberapa serangga hama dan patogen.
A. crassicarpa yang berada di kawasan HPHTI PT Arara Abadi, Riau, berada di lahan gambut.
Supangat dan Aprianis (2008) menyatakan bahwa tanah gambut pada distrik Rasau Kuning Perawang
memiliki kandungan C organik yang tinggi dan miskin hara mikro. Hal ini tentu saja akan berdampak pada
pertumbuhan vegetasi di atasnya karena tingkat kesuburan yang rendah akan memberikan tingkat
kompetisi yang kuat antara vegetasi di atasnya. Menurut Supangat et al., (2009), struktur vegetasi lahan
gambut biasanya didominasi oleh tumbuhan paku (Pteridophyta) dan rumput-rumputan
(Poaceae/Graminae), kedua kelompok tumbuhan ini mampu mendominasi vegetasi tersebut dan dapat
mengalahkan vegetasi dari kelompok pohon pada awal musim tanam. Kenyataan seperti ini merupakan
sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pengelola HTI jenis A. crassicarpa karena dapat menurunkan
produktivitas kayu yang dihasilkan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan struktur vegetasi gulma pada tegakan A.
crassicarpa di lahan gambut. Sehingga setelah diketahui struktur vegetasi gulma pada A. crassicarpa di
umur 1, 3, dan 5 tahun, informasi ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam tehnik pengendalian
gulma secara terpadu dengan memperhitungkan nilai ekologinya. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode analisis vegetasi tumbuhan bawah. Setiap lokasinya, petak pengamatan yang digunakan
adalah berukuran 1x1m2 sebanyak 2 petak yang diletakkan secara berdampingan (Indriyanto, 2006). Jarak
antara petak pengamatan adalah 20 m. Penentuan petak pengamatan dilakukan secara systematic
sampling (berdasar urutan jarak tanam pohon A. crassicarpa tiap lokasinya). Banyaknya petak
pengamatan adalah 20 petak setiap lokasinya.
Penetuan Indeks Nilai Penting (INP)
Rumus yang digunakan adalah:
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Data dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap beberapa jenis gulma yang dinilai memiliki
potensi membahayakan, sedangkan data berupa struktur vegetasi gulma dianalisis secara deskriptif
kuantitatif diantara tiga kelompok umur (1, 3, dan 5 tahun).
II. JENIS DAN STUKTUR GULMA PADA TEGAKAN Acacia crassicarpa
DI LAHAN GAMBUT
A. Beberapa Jenis Gulma dan Pengelompokannya pada Hutan Tanaman A. crassicarpa
Secara umum, kelompok tumbuhan (divisio) yang mendominasi lantai hutan tanaman
A. crassicarpa adalah pterydophyta (tumbuhan paku-pakuan) dan spermatophyta (tumbuhan biji).
Divisio pterydophyta diwakili oleh Nephrolepis bisserata, Stenochlaena palustris, Melastoma
malabatrichum, dan Dicranopteris linearis. Tumbuhan paku ini merupakan jenis yang paling dominasi
di lantai hutan A. crassicarpa pada seluruh umur pengamatan (1, 3, dan 5 tahun). Divisio spermatophyta
diwakili oleh 4 kelompok, yaitu kelompok gulma rumput-rumputan (grasses dan sedges), kelompok
gulma berdaun lebar (broad leaves), dan kelompok gulma berbatang keras. Contoh gulma berdaun lebar
adalah Clidemia hirta, Mikania micrantha, Costus specious, Trema aspera, Assystasia sp., dan Vitis
japonica. Tumbuhan-tumbuhan ini merupakan kelompok tertinggi kedua yang mendominasi lantai
hutan A. crassicarpa. Contoh gulma rumput-rumputan adalah Paspalum conjugatum, Scleria
sumatrensis, dan Cyperus rotundus. Tumbuhan-tumbuhan ini merupakan kelompok tertinggi ketiga yang
mendominasi lantai hutan A. crassicarpa. Sedangkan contoh gulma berbatang keras adalah
A. crassicarpa dan Maccaranga sp. Kelompok ini merupakan terendah yang mendominasi lantai hutan
A. crassicarpa.
Pakis udang (S. palustris) memiliki habitus berupa semak dengan tinggi 102-141 cm. Batang
tanaman ini berupa stolon, keras, dan berkayu. Daunnya berbentuk lanset, susunan daun berseling, tepi
daun bergerigi tajam, ujung tumpul sampai meruncing, daun muda berwarna kemerahan (Martha, 2010).
Pakis sayur (N. biserrata) dikenal secara umum sebagai tanaman hias dan dapat juga dikonsumsi.
Di alam jenis tumbuhan ini tumbuh di tempat yang terlindungi dari sinar matahari dan di dataran rendah
yang tidak terlalu kering. Ciri-ciri tumbuhan ini adalah tangkai daun bersisik lembut, sisik-sisik tersebut
berwarna coklat, panjang tangkai daun mencapai 2 m pada jenis tanah yang sesuai. Bentuk daun fertilnya
lebih besar daripada daun sterilnya. Akar rimpangnya tegak, berdaun rapat dengan panjang tangkai daun
10-50 cm. Panjang helai daun 15-40 cm dan kerap kali menggantung. Tumbuhan ini mampu hidup secara
epifit maupun terestial (Abdurahim, 2006).
M. malabatrichum (M. affine) termasuk dalam jenis tumbuhan semak dengan tinggi mencapai 4 m.
Letak daunnya berselang seling secara berlawanan. Bunganya terbentuk pada bagian ujung tanaman
(apical) dan berkelompok (cluster) dan berwarna merah muda. Gulma ini terdapat pada hutan sekunder
atau lahan yang didominasi oleh rumput-rumputan. Berhabitat pada lahan yang basah sampai sangat
kering (Wibowo, 2008). M. affine termasuk gulma penting karena efek persaingannya dan
pengendaliannya memerlukan perhatian khusus (Utami et al., 2006).
M. micrantha (sembung rambat) merupakan spesies yang termasuk kelompok gulma yang mudah
menginvasi suatu lahan (invided weed). Gulma ini banyak ditemukan menimbulkan masalah pada
perkebunan kelapa sawit, kakao, kelapa, dan karet. Spesies ini memiliki kemampuan tumbuh dan
menyebar yang tinggi. Mereka dapat memperbayak diri dengan merundukkan bagian nodesnya ke tanah.
Menurut Ipor (1991) dalam Ipor and Tawan (1995), spesies ini termasuk jenis yang toleran akan naungan
bahkan dengan intensitas cahaya sebesar 25% saja. Gray dan Hew dalam Kastono (2010) melaporkan
bahwa M. micrantha menyebabkan kehilangan hasil tanaman kelapa sawit sebesar 20% selama lima
tahun. M. micrantha mengeluarkan zat ekskresi yang mengandung phenol dan flavon yang bisa menekan
pertumbuhan tanaman. Selain menimbulkan efek allelopati, M. micrantha membelit pulai darat yang bisa
menghambat pertumbuhan batang dan menurunkan nilai estetika karena merusak keindahan pertanaman.
Pada tanaman perkebunan, Gray dan Hew dalam Kastono (2010), melaporkan bahwa M. micrantha
menyebabkan kehilangan hasil tanaman kelapa sawit sebesar 20% selama lima tahun. Faiz (1989) dalam
Purba (2009) melaporkan bahwa penyemprotan campuran glifosat secara berturut pada karet dewasa
(TM) untuk general weed control menyebabkan dominansi Borreria alata, senduduk (M.
malabathricum), dan alang-alang (Imperata cylindrical).
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Assystasia digolongkan sebagai gulma jahat (noxius weed) karena sekali populasinya terbangun
pada satu lokasi akan sulit dikendalikan karena kemampuannya menghasilkan biji dalam jumlah banyak
(Rajaratnam et al., 1977 dalam Purba, 2009) sehingga Assystasia dengan cepat berkecambah dan menjadi
dominan. Lee (1984) dalam Purba (2009) memperkirakan kemampuan reproduksi Assystasia mencapai
27 juta biji per hektar.
A. crassicarpa merupakan pohon berukuran kecil atau sedang, tingginya dapat mencapai 25 m,
batang lurus tegak berdiameter 50 cm. Kulit batang berwarna coklat keabuan, keras dan kulit batang
dalam berwarna merah dan berserat. Daun berbentuk seperti bulan sabit, panjang 8-27 cm dan lebar 1-4,5
cm, berwarna hijau keabuan; memiliki 3 urat daun utama yang jelas, kekuningan. Perbungan bulir
berwarna kuning cerah, panjangnya 4-7 cm; tangkai bunga tebal, panjangnya 5-10 mm; mahkota bunga 5
helai yang panjangnya 1,3-1,6 mm, biseksual. Dapat hidup pada jenis tanah asam. Jenis ini juga termasuk
pada jenis perintis dan dapat dimasukkan ke dalam kelompok gulma karena sifatnya yang invasive
sehingga akan berkompetisi dengan tanaman pokoknya sendiri (Anonim, 2010).
Tabel (Table) 1. Tabel toleransi tanaman terhadap beberapa gulma (Barus, 2003) (Plant toleration table
to some weeds attack)
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Spesies (Species)
Nephrolepis bisserata
Stenochlaena palustris
Dicranopteris linearis
Scleria sumatrensis
Mikania micrantha
Melastoma malabatrichum
Assystasia sp.
Paspalum conjugatum
Cyperus rotundus

Kategori (Category)
C
A
A
B
B
A
B
C
B

Keterangan (Remarks):
A : Gulma yang harus dimusnahkan (Must eradicated)
B : Gulma yang harus ditekan pertumbuhannya dan jika perlu dimusnahkan (Suggested to be supressed and be eradicated)
C : Gulma yang kurang berkompetisi dengan tanaman namun harus dikendalikan (Less competed but should controoled)

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh bahwa beberapa jenis gulma yang merupakan jenis gulma
berbahaya bagi pertumbuhan tanaman pokok dan harus dimusnahkan (kategori A). Beberapa jenisnya
adalah S. palustris, D. linearis, M. malabatrichum, A. crassicarpa, dan Maccaranga sp. Sedangkan jenis
S. sumatrensis, M. micrantha, Assytasia sp. dan C. rotundus termasuk dalam kategori B (gulma yang
haris ditekan pertumbuhannya jika perlu dimusnahkan). Jenis N. bisserata dan P. conjugatum merupakan
gulma dalam kelompok C (gulma yang kurang berkompetisi dengan tanaman, namun harus
dikendalikan).
B. Dominasi gulma pada tegakan A. crassicarpa umur 1, 3, dan 5 tahun
Analisis dominasi gulma pada tegakan A. crassicarpa dilakukan dengan menghitung nilai INP
(Indeks Nilai Penting). Nilai INP untuk gulma ini terdiri atas dua komponen penyusun, yaitu frekuensi
dan kerapatan. Frekuensi merupakan banyaknya petak pengamatan (dari 20 petak pengamatan) dari
spesies gulma tertentu yang berhasil ditemukan, sedangkan kerapatan adalah banyaknya jumlah gulma
tertentu pada satu petak pengamatan dibagi luas petak pengamatan (1m2).
Pengamatan gulma pada tegakan A. crassicarpa umur 1 tahun menunjukkan bahwa terdapat
12 spesies gulma. Berdasarkan Tabel 2, spesies yang memiliki nilai INP tertinggi adalah N. bisserata
(40,758) dengan nilai kerapatan 50 atau 16,949% dan frekuensi 1 atau 23,809%. Spesies kedua adalah
S. sumatrensis (23,619) dengan nilai kerapatan 17 atau 5,762% dan frekuensi 0,75 atau 17,857%.
Sedangkanpesies ketiga adalah S. palustris (20,048) dengan kerapatan 17 atau 5,762% dan frekuensi
0,6 atau 14,285%. Spesies yang memperoleh nilai INP terendah adalah V. japonica (1,359) dengan
kerapatan 0,5 atau 0,169% dan frekuensi 0,05 atau 1,190%.
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Tabel (Table) 2. Indeks Nilai Penting untuk vegetasi jenis gulma pada tegakan A. crassicarpa umur 1
tahun (Important value index (IVI) for weed vegetation at first year of A. crassicarpa
plantation)
Frekuensi
Kerapatan
Spesies
Kerapatan (K)
Frekuensi (F) Relatif (FR)
INP
Relatif (KR)
(Species)
(Density)
(Frequency)
(Relative
(IVI)
(Relative density)
Frequency)
Nephrolepis bisserata
50
16,949
1
23,809
40,758
Scleria sumatrensis
17
5,762
0,75
17,857
23,619
Stenochlaena palustris
17
5,762
0,6
14,285
20,048
Mikania micrantha
21
7,118
0,4
9,523
16,642
Paspalum conjugatum
16
5,423
0,35
8,333
13,757
Melastoma malabatrichum
6
2,033
0,3
7,142
9,176
A. crassicarpa
3,5
1,186
0,25
5,952
7,138
Assystasia sp.
10,5
3,559
0,1
2,380
5,940
Trema aspera
3
1,016
0,15
3,571
4,588
Maccaranga sp.
1,5
0,508
0,15
3,571
4,079
Cyperus rotundus
1,5
0,508
0,1
2,380
2,889
Vitis japonica
0,5
0,169
0,05
1,190
1,359

Pengamatan gulma pada tegakan A. crassicarpa umur 3 tahun menunjukkan bahwa terdapat
9 spesies gulma. Berdasarkan Tabel 3, spesies yang memiliki INP tertinggi adalah N. bisserata (62,985)
dengan nilai kerapatan 136 atau 34% dan frekuensi 1 atau 28,985%. Spesies kedua adalah S. palustris
(24,641) dengan nilai kerapatan 29 atau 7,25% dan frekuensi 0,6 atau 17,391%. Sedangkan spesies ketiga
adalah Maccaranga sp. (15,867) dengan kerapatan 5,5 atau 1,375% dan frekuensi 0,5 atau 14,492%.
Spesies yang memperoleh nilai INP terendah adalah T. aspera (1,574) dengan kerapatan 0,5 atau 0,125%
dan frekuensi 0,05 atau 1,449%.
Tabel (Table) 3. Indeks Nilai Penting untuk vegetasi jenis gulma pada tegakan A. crassicarpa umur
3 tahun (Important value index (IVI) for weed vegetation at third years of A. crassicarpa
plantation)
Kerapatan
Frekuensi
Spesies
Kerapatan (K)
Relatif (KR)
Frekuensi (F) Relatif (FR)
INP
(Species)
(Density)
(Relative
(Frequency)
(Relative
(IVI)
density)
Frequency)
Nephrolepis bisserata
136
34
1
28,985
62,985
Stenochlaena palustris
29
7,25
0,6
17,391
24,641
Maccaranga sp.
5,5
1,375
0,5
14,492
15,867
Scleria sumatrensis
8,5
2,125
0,4
11,594
13,719
Mikania micrantha
10
2,5
0,35
10,144
12,644
Melastoma malabatrichum
6
1,5
0,35
10,144
11,644
Costus specious
2,5
0,625
0,05
1,449
2,074
Paspalum conjugatum
1
0,25
0,05
1,449
1,699
Trema aspera
0,5
0,125
0,05
1,449
1,574
Pengamatan gulma pada tegakan A. crassicarpa umur 5 tahun menunjukkan bahwa terdapat 11
spesies gulma. Berdasarkan Tabel 4, spesies yang memiliki nilai INP tertinggi adalah S. palustris
(124,053) dengan nilai kerapatan 163 atau 81,5% dan frekuensi 1 atau 42,553%. Spesies kedua adalah
N. bisserata (25,648) dengan nilai kerapatan 13 atau 6,5% dan frekuensi 0,45 atau 19,148%. Sedangkan
spesies ketiga adalah anakan A. crassicarpa (18,643) dengan kerapatan 7,5 atau 3,75% dan frekuensi 0,35
atau 14,893%. Spesies yang memperoleh nilai INP terendah adalah D. linearis, S. sumatrensis,
V. japonica, dan C. hirta (2,377) dengan kerapatan 0,5 atau 0,25% dan frekuensi 0,05 atau 2,127%.
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Tabel (Table) 4. Indeks Nilai Penting untuk vegetasi jenis gulma pada tegakan A. crassicarpa umur
5 tahun (Important value index (IVI) for weed vegetation at fifth years of A. crassicarpa
plantation)
Spesies
(Species)
Stenochlaena palustris
Nephrolepis bisserata
A. crassicarpa
Melastoma malabatrichum
Tenggek burung *)
Maccaranga sp.
Trema aspera
Scleria sumatrensis
Vitis japonica
Clidemia hirta
Dicranopteris linearis

Kerapatan
(K)
(Density)
163,0
13,0
7,5
6,5
5,5
1,5
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5

Kerapatan Relatif
(KR)
(Relative density)
81,50
6,50
3,75
3,25
2,75
0,75
0,50
0,25
0,25
0,25
0,25

Frekuensi (F)
(Frequency)
1,00
0,45
0,35
0,25
0,25
0,10
0,10
0,05
0,05
0,05
0,05

Frekuensi
Relatif (FR)
(Relative
Frequency)
42,553
19,148
14,893
10,638
10,638
4,255
4,255
2,127
2,127
2,127
2,127

INP
(IVI)
124,053
25,648
18,643
13,888
13,388
5,005
4,755
2,377
2,377
2,377
2,377

Keterangan: *) Nama local (local name)

Secara umum, kelompok tumbuhan paku-pakuan terutama N. bisserata menunjukkan INP yang
tertinggi untuk semua kelompok umur (kecuali kelompok umur 5 tahun). Hal ini sesuai dengan hasil
studi Supangat et al. (2009) yang menyatakan jenis N. bisserata merupakan salah satu spesies flora
tingkat semai yang dapat dijadikan penanda flora untuk lahan gambut. Jenis tanah gambut merupakan
jenis tanah organosol yang memiliki kandungan organik tinggi dan miskin hara sehingga tidak semua
jenis flora dapat tumbuh. Kelompok pakis-pakisan ini memiliki kemampuan hidup yang tinggi terutama
pada lahan-lahan yang marginal dan lembab. Selain itu hasil studi Wardani et al. (2005) menyatakan
bahwa jenis tumbuhan dominan di lahan gambut bekas terbakar adalah paku-pakuan yakni S. palustris
dan Blechnum indiatum. Keduanya tercatat mengawali suksesi bersama dengan jenis paku lainnya yaitu
N. falcata, serta perambat seperti Psychotria sarmentosa dan Adenanthera pavonina. Namun diantara
semua jenis tersebut, S. palustris merupakan jenis yang paling cepat perkembangannya (dalam rentang
tiga tahun setelah kebakaran).
Pada kelompok rerumputan (sedges dan grasses), spesies tertinggi diwakili oleh jenis
S. sumatranus dan P. conjugatum. Kedua spesies ini tampak mendominasi pada umur 1 tahun sedangkan
pada kelompok umur 3 dan 5 tahun dominasinya semakin menurun. Hal ini diduga ada pengaruhnya
dengan intensitas cahaya yang semakin berkurang sebagai akibat lebarnya tajuk tanaman inang
(A. crassicarpa). Rerumputan merupakan jenis tanaman yang termasuk dalam kelompok C4 yang
dalam proses fotosintesanya membutuhkan intensitas cahaya tinggi. Menurut anonim (2010), naungan
yang diberikan pada tanaman pokok (selain C4) akan memberikan pengaruh pada gulma sehingga
akan terhambat pertumbuhannya dan semakin jauh dari naungan pertumbuhan gulma akan semakin
cepat. Selain itu menurut Utami et al. (2006), gulma dari kelompok rerumputan lebih beragam dan
dominan jika berada pada jenis tanah alluvial atau hidromorfik dibandingkan jenis tanah lain sehingga
gulma dari kelompok rerumputan ini kurang mendominasi pada jenis lahan ini.
Pada kelompok gulma berdaun lebar, spesies tertinggi didominasi oleh jenis M. micrantha dan
M. malabatrichum. Akan tetapi tidak terlihat jelas bagaimana kecenderungan dari komunitas ini.
Misalnya pada kelompok umur 1 tahun untuk M. micrantha, dominasinya akan menurun pada umur
2 tahun dan meningkat kembali pada umur 5 tahun. Sedangkan jenis M. malabatrichum menunjukkan
dominasi yang cenderung yang meningkat untuk setiap kelompok umurnya. Menurut Nasution (1981)
dalam Utami et al. (2006), kelompok gulma daun lebar (C. hirta dan M. malabatrichum) akan dijumpai
pada jenis tanah podsolik. Hal ini merupakan dugaan mengapa gulma dari kelompok daun lebar ini
kurang mendominasi jenis lahan ini.

38

Jenis dan Stuktur Gulma pada Tegakan Acacia crassicarpa
di Lahan Gambut (Studi Kasus pada HPHTI PT Arara Abadi, Riau)
Avry Pribadi dan Illa Anggraeni

III. KESIMPULAN
1. Jenis gulma pada tegakan A. crassicarpa di lahan gambut, yaitu kelompok paku-pakuan (N. bisserata, S.
palustris, dan D. linearis), kelompok rumput-rumputan (P. conjugatum, M. malabatrichum, S.
sumatrensis, dan C. rotundus), kelompok daun lebar (C. hirta, M. micranta, Costus specious, Trema
aspera, Asystasia sp., dan Vitis japonica), dan kelompok kayu keras (A. crassicarpa dan Macaranga sp.).
2. Dua spesies yang dominan pada A. crassicarpa umur 1 tahun adalah N. bisserata (40,758) and Scleria
sumatrensis (INP: 23,619). Sedangkan pada A. crassicarpa umur 3 tahun spesies yang dominan
adalah Nephrolepis bisserata (INP: 62,985) dan Stenochlaena palustris (INP: 24,641). Pada A.
crassicarpa umur 5 tahun, jenis Stenochlaena palustris (INP: 124,053) menjadi lebih dominan
dibandingkan Nephrolepis bisserata (INP: 25,648).
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