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KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tulisan tentang 

Efek Tanah dan Iklim Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Teh yang 

merupakan tugas dari mata kuliah Ekofisiologi Tanaman. Terima kasih penulis 

ucapkan kepada Bapak Prof. B. Sengli J. Damanik selaku pembimbing dalam mata 

kuliah Ekofisiologi Tanaman. 

 Paper ini membahas tentang pertumbuhan dan produksi tanaman teh yang 

dipengaruhi oleh faktor iklim dan tanah. Produksi daun teh saat ini mengalami 

penurunan, sedangkan permintaan pasar akan daun teh masih tetap tinggi. Produksi 

daun teh dipengaruh oleh kondisi iklim, tanah dan teknik budidaya. Kualitas daun teh 

ditentukan oleh teknik budidaya dan penanganan pasca panen.   

Dalam penulisan paper ini tentunya masih banyak hal yang perlu diperbaiki, 

oleh karena itu penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran demi 

perbaikan kualitas tulisan.  

 

Medan, 31 Januari 2009 

penulis 
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PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

Teh merupakan minuman yang sudah dikenal dengan luas di Indonesia dan di 

dunia. Kebiasan minum teh di pagi dan sore hari bagi masyarakat Indonesia sudah 

menjadi rutinitas turun-temurun. Teh juga umum disediakan dalam suatu acara baik 

keluarga, menghormati jamuan tamu dan bahkan acara resmi di kantor seperti 

perjamuan makan atau pun rapat. Di Jepang bahkan ada waktu khusus acara minum 

teh dengan tata cara yang unik.  

Dengan minum teh, badan akan terasa segar dan nyaman, karena di dalam 

daun teh terdapat kandungan tiamin yang dapat menyegarkan, sedikit kafein yang 

membuat orang merasa nyaman. Dalam situs http://kumpulan.info. diakses Januari 

2009, mengemukakan bahwa minuman berwarna coklat ini umum menjadi minuman 

penjamu tamu. Aromanya yang harum serta rasanya yang khas membuat minuman ini 

banyak dikonsumsi. Selain kelebihan tadi, ada banyak zat yang memiliki banyak 

manfaat yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh.  

Manfaat teh antara lain adalah sebagai antioksidan, memperbaiki sel-sel yang 

rusak, menghaluskan kulit, melangsingkan tubuh, mencegah kanker, mencegah 

penyakit jantung, mengurangi kolesterol dalam darah, melancarkan sirkulasi darah. 

Karena itu selain sebagai minuman ringan, teh juga dapat digunakan sebagai terapi 

untuk kesehatan. Kandungan dalam teh antara lain : Polifenol, polifenol pada teh 

berupa katekin dan flavanol. Senyawa ini berfungsi sebagai antioksidan untuk 

menangkap radikal bebas dalam tubuh juga ampuh mencegah berkembangnya sel 

kanker dalam tubuh. Radikal bebas ada di tubuh kita karena lingkungan udara yang 

tercemar polusi dan juga dari makanan yang kita makan. Selain itu vitamin E sekitar 

100-200 IU yang merupakan kebutuhan satu hari bagi tubuh manusia. Jumlah ini 

berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membuat kulit menjadi halus, vitamin C 

berfungsi sebagai imunitas, anti oksidan atau daya tahan bagi tubuh manusia, vitamin 

A yang ada pada teh berbentuk betakaroten merupakan vitamin yang diperlukan 

tubuh (Tuminah, 2009). 
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Produksi teh saat ini mengalami penurunan akibat pemanasan global memicu 

perubahan iklim dunia maupun Indonesia. Perubahan meningkatnya temperatur (10 

tahun = 1-2ºC). Periode kemarau yang ekstrim saat ini terjadi lebih cepat (2-3 tahun; 

Tahun 1990 : 5-7 tahun) curah hujan tinggi, terjadi degradasi lapisan tanah atas. 

Berkurangnya produksi tanaman teh : Indonesia : 3-53%, tergantung lokasi, jenis 

tanah dan tanaman. Srilanka : berkurangnya curah hujan 100 mm/bulan 

mengakibatkan turun produksi 150-400 kg/ha pucuk (Rachmiati, 2008).  

Mengingat rutinitas minum teh masyarakat Indonesia dari usia muda hingga 

usia tua tetap berlangsung, berarti kebutuhan akan daun teh masih terus meningkat 

seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan minat masyarakat. Oleh karena itu 

perlu usaha untuk mulai memanfaatkan informasi agroklimat untuk analisis 

perencanaan pengelolaan tanaman teh agar produksinya tetap optimal tanpa 

terpengaruh kondisi perubahan iklim.  

 
Tujuan  

 Tujuan penulisan paper adalah untuk membahas pengaruh tanah dan iklim 

terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman teh. 
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KONDISI TANAH DAN IKLIM YANG SESUAI UNTUK 
PERTUMBUHAN TANAMAN TEH 

 

 
Biologi Tanaman Teh  

 Teh (Camellia sinensis) adalah tanaman asli daerah selatan atau Asia 

tenggara, tetapi saat ini pertanamannya terbentang di seluruh dunia di wilayang tropis 

dan sub tropis.Teh merupakan tanaman semak yang selalu berdaun hijau yang 

biasanya tingginnya kurang dari dua meter apabila ditanam untuk produksi daunnya. 

Mempunyai perakaran yang kuat, bunga berwarna kuning-putih dengan diameter 2.5-

4 cm dan jumlah petal 7-8 (http://en.wikipedia.org/wiki, diakses Januari 2009). Biji 

Camellia sinensis dan Camellia oleifera dapat diolah menjadi minyak teh, pemanis 

rasa dan minyak masakan yang sering membingungkan dengan pohon teh penghasil 

minyak, minyak esensial yang digunakan untuk obat dan kosmetik serta keasliannya 

dengan yang dihasilkan dedaunan dari tanamnan lainnya. 

  

Gambar. Daun, Bunga dan Biji Teh 
(sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Koeh-025.jpg) 

Panjang daun sekitar 4-15 cm dan lebar 2-5 cm. Daun segar mengandung 

sekitar 4% cafein. Daun muda, daun hijau yang mengkilat lebih disukai untuk 

dipanen untuk produksi teh, mempunyai bulu-bulu putih pendek pada bagian bawah. 

Daun-daun tua warnanya lebih hijau. Perbedaan umur panen daun menyebabkan 
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perbedaan kualitas teh, karena komposisi kimianya juga berubah. Biasanya 

pemanenan pada pucuk dan dua-tiga daun pertama untuk prosesing. Pemanenan 

dengan tangan dilakukan secara berkala setiap satu atau dua minggu sekali. 

Sifat Tanah yang Sesuai untuk Tanaman Teh 

Kedalaman tanah efektif untuk pertumbuhan teh minimal 60 cm, tanah subur 

yang kaya nutrisi dengan keseimbangan yang baik diantara nutrisi tersebut. 

Kemasaman tanah yang sesuai antara pH tanah 4.5-5.5. Air dapat meresap dengan 

mudah selama hujan dan lepas lambat ke akar tanaman saat cuaca kering. Tanah 

dengan drainase yang baik, air bawah tanah minimal 80 cm di bawah permukaan 

akar.  

Pertumbuhan teh akan baik jika tanah gembur, mudah diolah sehingga akar 

tanaman mudah untuk penetrasi.Tanah sehat, bahan organik cepat terdekomposisi dan 

tanah tidak terinfeksi oleh jamur dan nematoda. Tanaman teh mempunyai toleransi 

yang lebar terhadap tekstur. Di Indonesia tanaman teh dapat tumbuh pada tanah 

entisol yang berpasir (serasi bersyarat), tanah berlempung inceptisol (serasi bersyarat) 

dan pada tanah berdebu Andisols (serasi). Karena tekstur tanah tidak dapat diubah 

oleh perlakuan, yang perlu dilakukan adalah pengelolaan kemampuan kapasitas 

menahan dan menyimpan air, supaya air dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh 

tanaman.  

Struktur tanah yang sesuai untuk teh adalah dengan susunan partikel tanah ke 

dalam agregat seperti pasir, debu dan liat membentuk butiran yang lebih besar 

sehingga pori-pori antar agregat tanah terdapat udara, yang merupakan sumber 

penting oksigen untuk pernapasan akar dan dapat memegang air. Struktur tanah yang 

baik menyebabkan pergerakan dari udara dan air melalui tanah, membantu 

perkembangan sistem perakaran yang baik. Akar tanaman akan mengisi volume tanah 

lebih banyak pada tanah yang beragregasi baik.  

Perakaran teh yang baik dapat menjangkau air lebih dalam dan luas. Sifat 

positif ini dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan. Agregasi 

tanah berhubungan erat dengan aktivitas biologi tanah dan level dari bahan organik 
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pada tanah. Bahan perekat yang mengikat komponen tanah menjadi agregat yang 

dibentuk sebagian besar oleh berbagai mahluk hidup yang berada pada tanah yang 

sehat. Sehingga agregasi tanah akan meningkat oleh perlakuan yang mendukung 

kehidupan biota tanah. Untuk mempertahankan agregat tanah yang baik biota tanah 

harus dibentuk dan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan harus diminimalisir. 

Tekstur tanah dan agregasi menentukan sirkulasi air dan udara, ketahanan 

terhadap erosi, kemudahan pengolahan, kehilangan air dan penetrasi akar. Namun, 

jika tekstur merupakan sifat tanah yang tidak dapat diubah dengan perlakuan, tetapi 

agregasi dapat diperbaiki atau bisa juga terganggu akibat pola pengelolaan lahan. 

Salah satu cara untuk memperbaiki struktur tanah adalah dengan menambah 

bahan organik, kompos, bahan organik segar dan sebagainya. Kompos yang sudah 

matang mengandung humus yang berperan sebagai perekat untuk mengikat partikel 

tanah dan bahan organik segar akan menyediakan sumber makanan untuk biota tanah 

yang kemudian akan memperbaiki struktur tanah. Menambah bahan organik akan 

memperbaiki struktur tanah-tanah berat (liat), hal ini akan mengatasi masalah sulitnya 

air untuk meresap pada tanah dengan mudah. Menambah bahan organik juga 

memperbaiki struktur tanah-tanah ringan (pasir). Tanah berpasir mempunyai masalah 

sulit menyimpan air, bahan organik khususnya kompos dan humus akan menyelimuti 

butiran pasir dan menyimpan sejumlah air seperti busa (Rachmiati, 2008).  

 
Klasifikasi Keserasian Tanah Untuk Tanaman Teh 

• Tanah Serasi 

Menurut Rachmiati (2008) juga disebutkan bahwa tanaman teh akan tumbuh 

baik pada kedalaman efektif >40 cm, struktur remah contoh : Jenis tanah Andisol. 

Daya mengikat air sangat tinggi, selalu dalam keadaan jenuh apabila tanah tertutup 

vegetasi. Umumnya tanah sangat gembur, tetapi mempunyai derajat ketahanan 

struktur tinggi, sehingga mudah diolah. Jumlah makro pori banyak, menyebabkan 

permeabilitas (peresapan air) tinggi. 
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• Tanah Serasi Bersyarat 

Kedalaman tanah efektif minimal 40 cm, struktur remah atau gumpal lemah, 

sebagai contoh : Jenis tanah Entisol, Inseptisol dan Ultisol. Daya mengikat air 

kurang, apabila kena hujan akan menjadi lengket dan bila kekeringan akan mengeras. 

Struktur remah pada Ultisol, gumpal lemah pada Inseptisol. 

Sifat umum penyanggaan air dalam tanah perkebunan teh yaitu :  

• Serasi :(Andisols), struktur tanah bawahan (sub soil) gembur (crumb) atau granuler.  

• Serasi Bersyarat : Ultisols ( Podsolik coklat ) Inceptisols (Latosol), Entisols 

(Regosol). serasi bersyarat struktur tanah bawahan (sub soil) gumpal. 

Tingkat penyanggaan air pada tanah-tanah serasi dan serasi bersyarat 

ditentukan dari subfaktor struktur tanah yaitu (1) kadar bahan organik tanah yang 

komponen utamanya asam humat dan (2) kadar mineral liat. Pada tanah-tanah serasi 

umumnya mengandung bahan organik berhumat lebih tinggi dan berliat amorf, 

sehingga disamping berstruktur gembur , juga mampu lebih banyak menyangga air  

Sedangkan pada tanah-tanah yang lebih banyak menyangga air. Sedangkan 

pada tanah-tanah yang serasi bersyarat karena kadar bahan organik rendah dan 

mineral kiatnya 1 : 1 (kaolinit), kurang mampu mengangga air dan berstruktur tanah 

gumpal. Hasil pengamatan kekeringan tahun l994 penurunan produksi pada jenis 

tanah ( Andisols/Entisols vulkanik :15,5 % dan Inceptisols/Ultisols: 35,0%). 
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MEMANIPULASI KONDISI TANAH DAN IKLIM MIKRO UNTUK 
PERTUMBUHAN TEH 

 

Peranan Tanah dalam Penyanggaan Air 

Salah satu peranan tanah adalah sebagai tempat penyimpanan air, tertahannya 

air oleh tanah disebabkan oleh proses adhesi antara air dan tanah serta proses kohesi 

air. Air yang tertahan dijumpai di dalam pori-pori mikro ataupun selaput-selaput yang 

ada disekeliling zarah-zarah tanah. Air yang tidak tertahan akan mengisi pori-pori 

makro dan kemudian meresap kebawah karena adanya gaya gravitasi. 

Persentase antara pasir, debu, dan liat di dalam tanah disebut tekstur tanah. 

Tanah yang ideal memiliki kandungan ketiga fraksi tersebut jumlahnya seimbang. 

Tekstur tanah menentukan kemampuan tanah menyerap air, menyimpan air, dan 

menyimpan hara yang dibutuhkan tanaman. Tekstur merupakan karakteristik tipe 

tanah dan tidak dapat diubah oleh perlakuan agronomi. Namun yang perlu dilakukan 

adalah mengelola agar kelembaban tanahnya optimal.  

Pasir (tanah ringan) : pergerakan baik untuk air, nutrisi, dan akar tetapi 

penyimpanan air dan hara kurang bagus. Liat (tanah berat) : pergerakan air, hara dan 

akar kurang bagus tetapi penyimpanan air dan hara baik. Apabila tanah mengandung 

terlalu banyak liat, maka tanah tersebut dapat menyimpan air dalam jumlah yang 

besar, akan tetapi air tidak mudah meresap kedalam tanah tersebut karena air akan 

mengalir pada permukaan tanah dan menyebabkan erosi. Atau apabila tanah berpasir, 

air akan mudah meresap tetapi tidak dapat disimpan lama karena akan infiltrasi 

kelapisan bawahnya. Dengan demikian, tanah yang ideal adalah tanah yang 

mempunyai tekstur yang kandungan yang ideal adalah tanah yang mempunyai tekstur 

yang kandungan liat, pasir, dan debunya seimbang disebut lempung (loam). 

Air yang tersedia untuk tanaman pada tekstur lempung sampai lempung 

berliat termasuk tinggi, namun total air yang menguap meningkat menurut kandungan 

liat, karena liat mempunyai total pori yang lebih sedikit untuk mengikat air, tetapi 

pori-porinya sangat kecil sehingga air yang dipegangnya sangat kuat untuk diserap 

tanaman. Pasir mempunyai total ruang pori yang lebih sedikit untuk mengikat air, 

tetapi banyak air yang terikat dapat tersedia bagi tanaman.  
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Penguapan air dari tanah-tanah berpasir lebih cepat dibandingkan tanah-tanah 

berliat, sehingga tanah berpasir lebih cepat kering setelah hujan, dan tanaman yang 

tumbuh di atasnya menunjukkan pengaruh akibat kekeringan dibanding dengan 

tanaman pada tanah-tanah yang teksturnya lebih halus.  

Peran Bahan Organik dan Mulsa dalam Penyanggaan Air 

Bahan organik tanah sangat besar peranannya dalam penyanggaan air tanah 

sehingga besar dalam penyanggaan air tanah, sehingga besar pula pengaruhnya 

terhadap produksi tanaman teh. Dalam tanah-tanah teh, variasi kadar bahan 

organiknya dipengaruhi oleh jenis tanah. Tanah-tanah Entisols Volkanik dan 

Andisols berkadar bahan organik lebih tinggi dibanding Inceptisols dan Ultisols. 

Komponen bahan organik tanah mempengaruhi daya sangga tanahnya terhadap air.  

  Bahan organik tanah memperbaiki struktur tanah baik langsung atau tidak 

langsung. Peranan langsung adalah kandunga humus yang berperan sebagai 

penyimpan air. Pengaruh tidak langsung adalah dari perekat yang dihasilkan oleh 

biota tanah yang memakan bahan organik sebagai sumber karbon. Humus, 

gums(perekat) dan biota tanah bekerja bersama untuk mengikat bersama partikel 

partikel kecil untuk mengikat bersama partikel-partikel keciltanah, membentuk ruang 

untuk bergeraknya air dan udara. 

Pemulsaan (mulching) merupakan penambahan bahan organik mentah 

dipermukaan tanah. Dalam usaha konservasi air pemberian mulsa bertujuan untuk 

menghambat penguapan air, sehingga sampai batas waktu tertentu, tanaman akan 

mampu menyerap air dari dalam tanah. Penghambatan penguapan air oleh pemulsaan 

dipengaruhi oleh tingkat penutupan permukaan tanah, bukan oleh tebalnya mulsa.  

Penutupan mulsa rumput guatemala lebih efektif dibanding oleh alang-alang. Mulsa 

disamping berfungsi sebagai pelestari lengas tanah, dalam jangka panjang juga akan 

meningkatkan kadar bahan organik tanah dan daya sangganya terhadap air. 

Tanaman teh merupakan tanaman yang memerlukan air dalam jumlah yang 

cukup banyak karena tanaman teh peka terhadap kekeringan, sehingga hanya cocok 

pada daerah yang mempunyai curah hujan yang cukup tinggi dan merata sepanjang 

tahun. Pada musim kering yang setiap tahun terjadi, baik yang normal (<2 bulan) 
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maupun panjang (>3 bulan) dapat menyebabkan penurunan produksi sebesar 40-60 % 

dan kematian tanaman 20-40% (Wibowo, Z.S dkk, l998 dalam Rachmiati, 2008).  

Tanaman teh di Indonesia yang dibudidayakan dilahan kering kebutuhan 

airnya sangat tergantung pada air hujan, Jumlah curah hujan minimal untuk 

pertumbuhan tanaman teh adalah 1150–1400 mm/tahun terbagi merata sepanjang 

tahun (Carr, 1972 dan Eden1965 dalam Rachmiati, 2008).  ) jika periode kering lebih 

dari dua bulan maka akan terjadi gangguan pertumbuhan dan kehilangan produksi 

yang besar (Eden, l976 dalam Rachmiati, 2008).  Menurut Keegel (1965), pucuk teh 

berbeda kadar airnya pada setiap musim yaitu pada musim kemarau sebesar 70 % dan 

musim penghujan sebesar 83 %. Meskipun jumlah kebutuhan air yang besar tersebut 

tidak seluruhnya dimanfaatkan untuk pertumbuhan pucuk, tanaman teh membutuhkan 

curah hujan yang tinggi dan merata terutama untuk evapotransipirasi dan 

mempertahankan kelembaban udara agar tetap tinggi.Oleh karena itu jika selama 2 

(dua) bulan berturut- turut curah hujan kurang dari 50 mm maka dapat 

mengakibatkan produksi pucuk berkurang (Eden, 1965 dalam Rachmiati, 2008).  

Pekebun sangat memperhatikan bagaimana memelihara dan mempertahankan 

kesuburan tanah dalam rangka mempertahankan hasil yang baik. Yang sering 

penekanan pada penambahan hara dari pupuk, tetapi tidak begitu banyak untuk 

melindungi tanah dari melalui konservasi tanah. Tetapi sesungguhnya pemupukan 

dan konservasi tanah keduanya merupakan hal yang sama pentingnya. Nutrisi 

berkaitan dengan kualitas sifat kimia tanah , sedangkan konservasi tanah 

penekanannya pada karakteristik tanah secara fisik dan biologi. Konservasi tidak 

hanya mencegah hilangnya tanah karena erosi, tetapi juga memelihara struktur tanah 

yang baik dan menstimulasi aktivitas mikroorganisme dalam tanah. 

Kondisi permukaan tanah yang terbuka, sangat mudah terkena hujan, angin, panas 

matahari. Hal ini merupakan faktor utama yang menyebabkan rusaknya struktur tanah 

dan erosi tanah. Selama pertumbuhan tanaman muda di lapangan, tanah perlu ditutup 

oleh mulsa atau tanaman penutup tanah. Usaha ini akan melindungi permukaan tanah 

dan melindungi dari erosi oleh angin, air dan merupakan cara yang baik untuk 

meningkatkan kesuburan tanah. 
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Penambahan bahan organik secara teratur ke tanah merupakan seperti kompos 

dapat memberi suplai hara penting kepada tanaman dan membantu memelihara 

keseimbangan pH. Bahan organik juga menstimulasi aktivitas mikroorganisme yang 

menguntungkan dalam tanah. Mikroorganisme membantu melepaskan hara dari 

bahan organik, membantu memperbaiki struktur tanah, dan membantu melindungi 

akar dari penyakit. 

Memelihara vegetasi di areal pertanaman dan area perbatasan sekeliling 

lingkungan pertanaman akan melindungi tanah dari run-off oleh hujan atau angin. 

Selain itu vegetasi yang telah mati menjadi sumber bahan organik, pupuk, bahan 

bakar dan berperan sebagai wind breaker. 

Penggunaan pestisida harus diminimalkan karena dapat mengganggu aktivitas 

mikroorganisme dalam tanah dan membuat ketidakseimbangan kesuburan tanah. 

Demikian juga dengan penggunaan pupuk kimia harus sesuai dengan kebutuhan, 

sebagai alternatif dapat digunakan pupuk organik yang lebih ramh terhadap 

lingkungan. Apabila sejumlah besar bahan organik diberikan ke tanah setiap tahun, 

penggunaan pupuk anorganik akan semakin berkurang. Pupuk kimia akan 

menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem tanah. 

Konservasi Air Dalam Zona Perakaran 

• Perorakan : Pembuatan rorak di antara barisan tanaman merupakan langkah 

pengendalian erosi, tetapi dengan membuat rorak yang baru setelah tertutup 

seresah dan endapan lumpur, akan meningkatkan kadar bahan organik tanah dan 

daya sangganya terhadap air.  

• Penggarpuan : Penggarpuan atau pengolahan tanah ringan merupakan usaha untuk 

memperbaiki aerasi tanah, menggemburkan tanah, dan memutuskan pipa-pipa 

kapiler air. Dalam suasana defisit air di permukaan tanah, akan terjadi gerakan 

balik (reflux) dari air sub soil ke top soil, sebagai akibat dari perbedaan tegangan 

air di antara kedua lapisan tanah tersebut dan proses evaporasi di permukaan 

tanah. Dengan tindakan penggarpuan pada saat menjelang musim kering, maka 

saluran air kapiler akan terputus dan proses evaporasi lanjut terhenti pula. Tanah 

yang digarpu juga berfungsi sebagai mulsa (self mulching). 
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• Menurunkan suhu harian: memperkecil evaporasi dapat memperpanjang 

penyanggaan air dalam tanah yaitu dengan cara menurunkan suhu udara sekitar 

perdu teh terutama di kebun dataran rendah. Suhu udara harian yang lebih tinggi 

dari 22ºC perlu selalu diturunkan dengan penanaman pohon pelindung. 

Efektivitas penurunan suhu udara sangat tergantung kepada kerapatan pohon 

penaung, sehingga semakin rendah elevasi perkebunan teh semakin rapat jarak 

pohon penaungnya. 

• Selektif weeding: Gulma mempunyai perakaran sangat dangkal dibanding teh, 

sehingga persaingan air satu sama lainnya dalam keadaan deficit, kurang terasa 

apabila populasi gulmanya tidak terlalu besar. Sanusi (1984 dalam Rachmiati, 

(2008) menganalogikan persaingan air dan hara antara teh dan gulma dengan 

hambatan pertumbuhan menyebutkan bahwa populasi gulma sebesar 20% belum 

mengganggu pertumbuhan teh secara ekonomi. Dengan adanya gulma di 

permukaan tanah, justru evapotranspirasi lebih kecil dari pada evaporasi. 

Agaknya pada musim kering gulma dapat berperan sebagai mulsa dibandingkan 

tanah yang terbuka. Gulma menutup dan berjarak rapat dengan permukaan tanah 

berfungsi sebagai penangkap radiasi matahari langsung sehingga suhu permukaan 

rendah dan air menjadi lebih lestari. 

• Curah hujan pada dekade terakhir tidak kurang dari 100 mm, tetapi tidak melebihi 

300 mm. Penghitungan dekade di sini sebenarnya merupakan dekade berjalan, 

artinya penambahan hari sekaligus mengurangi hari di depan yang 

ditinggalkannya. 

• Pendugaan bulan yang sedang dilalui di kebun yang bersangkutan tergolong bulan 

dengan curah dan hari hujan bawah normal (<15% dari hujan normal) atau atas 

normal (>15% dari hujan normal), berdasarkan rerata curah hujan selama 10 - 30 

tahun. 

• Komponen cuaca lain yang penting adalah lamanya penyinaran matahari. Pada 

bulan dengan penyinaran matahari pendek (3,5 jam/hari) atau  terlalu panjang (7 

jam/hari) jumlah pupuk yang diberikan terutama N dan K perlu dikurangi karena 

secara rasional tidak sesuai dengan perkembangan pucuk yang sedang lambat.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

• Faktor yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan teh selain iklim adalah 

tanah.  

• Iklim, baik curah hujan, radiasi matahari dan ketinggian tempat mempengaruhi 

pertumbuhan dan produksi tanaman teh. 

 

Saran 

Kondisi tanah baik kesuburan, pH dan kehidupan mikroba dalam tanah harus 

dipelihara sehingga pertumbuhan dan produksi teh akan optimal. 

Mengkonsumsi teh dalam bentuk minuman secara teratur dapat menyehatkan badan 

dan mencegah beberapa penyakit. 
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