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PENDAHULUAN
Gandum di Indonesia merupakan tanaman pendatang, karena komoditas ini
merupakan serealia dari daerah yang memiliki suhu musim panas yang hangat
dan musim dingin yang dingin, seperti wilayah beriklim dingin (temperate),
mediterania, subtropis, dan wilayah-wilayah tropis dengan ketinggian di atas
1.000 m dpl (Percival 1921, Elias 1995, OECD 1999, Nevo et al. 2002). Gandum di
daerah subtropis berdasarkan waktu tanamnya ada dua jenis, yaitu gandum
musim dingin (winter wheat) dan gandum musim panas (spring wheat).
Gandum yang ditanam di daerah semi-arid di kawasan mediteran yang bersuhu
dingin adalah jenis spring wheat. Seiring dengan perkembangan program
pemuliaan tanaman gandum, saat ini gandum sudah dapat dikembangkan di
Indonesia yang beriklim tropis (Elias 1995, OECD 1999, Hamdani et al. 2002,
Shewry 2009).
Pada awal evolusinya, gandum merupakan tanaman diploid yang kemudian
berkembang menjadi tanaman poliploid melalui proses persilangan alami
dengan kerabat liarnya sejak ribuan tahun yang lalu. Gandum yang saat ini
dikembangkan di seluruh dunia 95% adalah gandum hexaploid (Triticum
aestivum L., 2n=6x=42, AABBDD), atau dikenal sebagai gandum roti (bread
wheat), dan 5% sisanya adalah gandum tetraploid (Triticum turgidum L.,
2n=4x=28, AABB) yang lebih dikenal dengan gandum durum (durum wheat)
(Nevo et al. 2002, Shewry 2009). Gandum durum merupakan bahan baku pasta,
seperti spageti dan macaroni, sedangkan gandum biasa merupakan bahan
baku roti, cake, dan camilan.
Tulisan ini membahas morfologi dan fase pertumbuhan gandum yang
diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tanaman pangan ini.

MORFOLOGI
Gandum durum dan gandum roti, secara genetik berbeda namun secara
morfologi mirip, yang membedakan adalah kandungan proteinnya. Gandum
durum memiliki kandungan protein yang lebih tinggi daripada gandum roti (Pauly
et al. 2013). Gandum merupakan tanaman kelompok serealia, satu famili
dengan padi, jagung, hanjeli, dan sorgum. Dalam sistem taksonomi tumbuhan,
gandum termasuk dalam keluarga Poaceae atau lebih dikenal sebagai Gramineae
(rumput-rumputan), dengan ciri khas berakar serabut, batang berbuku, dan daun
sejajar dengan tulang daun. Secara umum morfologi tanaman gandum terdiri
atas akar, batang, daun, anakan, bunga dan biji (Gambar 1).
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Gambar 1. Tanaman gandum dan bagian-bagiannya.
Sumber: dimodifikasi dari Host et al. (1805)

Akar
Sebagaimana tanaman serealia lainnya, sistem perakaran gandum adalah
perakaran serabut. Terdapat dua tipe perakaran gandum, yaitu akar primer
(seminal root) dan akar skunder (nodal root). Akar primer terdiri atas radikula
(radicle) dan akar seminal lateral (lateral seminal roots) (Gambar 2). Akar primer
berkembang dari primordial akar yang tumbuh pada saat biji gandum
berkecambah, pada saat masih embrio, setidaknya terdapat enam akar
primordial, yang terdiri atas satu akar radikula (radical) dan dua pasang akar
seminal lateral. Pada saat perkecambahan akar primordial (radikula dan
seminal) menembus koleoriza dan akan tumbuh memanjang hingga kurang
lebih 2 m, akar kemudian digantikan oleh akar skunder (crown/adventitious)
(Gambar 3) (Percival 1921, Kirby 2002).
Akar sekunder berkembang pada saat tanaman mulai membentuk anakan
atau telah memiliki empat daun. Akar skunder tumbuh pada buku mahkota
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Gambar 2. Akar primer gandum pada 4 HST.

Gambar 3. Akar sekunder gandum
Sumber: dimodifikasi dari Cattlin (2011).

(crown nodes) yang terletak pada buku ke-3-7 paling bawah dari tunas utama
dan anakan. Pada buku yang lebih atas, setiap buku terdapat 5-6 akar (Percival
1921, Kirby 2002). Akar akan memanjang hingga kedalaman 2 m, bergantung
pada jenis tanah (Kirby 2002, Australian Government 2008). Pada musim dingin
(winter wheat), perakaran gandum bisa mencapai 2,2 m, namun pada musim
semi (spring wheat) hanya sekitar 1,1 m (Kirby 2002, Thorup-Kristensen et al.
2009). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh umur gandum musim dingin lebih
lambat, yaitu 280-350 hari, sedangkan gandum musim panas 120-145 hari
(Weaver 1926, FAO 2013). Kepadatan perakaran gandum dalam tanah kurang
dari 0,5 cm3 pada setiap 1cm3 tanah (Atta et al. 2013). Jaringan meristem pada
akar gandum terletak pada 2-10 mm di setiap ujung akar (Anderson and Garlinge
2000). Jumlah akar skunder akan terus bertambah seiring dengan pertambahan
jumlah anakan (Weaver 1926). Laju pertumbuhan akar 1,0-1,5 cm/hari (Anderson
and Garlinge 2000). Anakan akan membentuk akar sendiri pada saat memiliki
setidaknya tiga daun (Australian Government 2008).
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Batang
Batang gandum berupa jerami yang tegak, berbentuk silinder dan memiliki
permukaan yang halus, tersusun atas beberapa buku dan ruas (Gambar 4).
Ruas dan buku pada tanaman gandum berkisar antara 8-16. Buku batang
gandum umumnya keras, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, akar,
anakan dan malai, juga sebagai perantara keluar masuknya hara tanaman dan
fotosintat. Jarak antara dua buku disebut ruas. Sebagaimana ruas-ruas jerami
pada batang padi, ruas pada batang gandum juga berlubang di tengahnya,
namun pada beberapa varietas ada yang berisi empulur yang lembut.
Batang gandum terbungkus oleh pelepah daun guna menunjang batang
agar tetap tegak sehingga tidak mudah rebah. Ruas pada batang bawah
umumnya lebih pendek dari ruas yang ada di ujung tanaman, bahkan
berhimpitan satu sama lain, membentuk mahkota (crown). Mahkota ini tersusun
atas 8-14 buku dan ruas, ruas pada mahkota hanya berukuran beberapa
millimeter, sedangkan 4-7 ruas terakhir akan tumbuh lebih panjang. Ruas paling
panjang pada batang gandum adalah ruas terakhir (peduncle), yang berfungsi
menopang malai. Pemanjangan ruas terakhir berhenti pada saat anthesis. Ukuran
batang bergantung pada varietas dan lingkungan tumbuh. Pemanjangan ruas
dimulai pada saat tanaman mulai dewasa. Batang juga berfungsi sebagai tempat
penyimpanan cadangan fotosintat untuk pengisian biji. Pada saat malai mulai
muncul, kandungan karbohidrat pada batang gandum mencapai 25-40% dari
bahan kering total (Percival 1921, Anderson and Garlinge 2000, Kirby 2002,
Australian Government 2008).

Gambar 4. Batang gandum
Sumber: dimodifikasi dari Winfied (2014).
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Daun
Daun gandum berbentuk pita sejajar tulang daun, tersusun atas helai daun
(leaf blade), pelepah daun (leaf seath), ligula (ligule) dan aurikel (auricle)
(Gambar. 5). Bagian dasar pelepah daun melekat pada buku dan menyelimuti
batang. Pelepah daun berfungsi melindungi batang dari cuaca ekstrim dan
menopang batang agar tidak mudah rebah. Batang gandum bagian bawah
tertutup oleh pelepah yang saling tumpang tindih, sehingga batang tidak terlihat.
Namun pada ruas terakhir, pelepah daun akan menutupi bakal malai sebelum
malai pecah. Setelah malai pecah/muncul dan ruas terakhir memanjang, hanya
sebagian batang yang akan tertutup oleh pelepah (Percival 1921, Anderson and
Garlinge 2000, Kirby 2002).
Pada ujung pelepah daun terdapat helai daun. Helai daun gandum memiliki
permukaan yang licin, kadang terdapat sedikit bulu tipis. Pada beberapa varietas,
tepi daun juga berambut. Bagian bawah daun umumnya lebih halus dari sisi
bagian atas. Ukuran daun beragam, semakin ke atas semakin lebar, namun
akan memendek pada lima daun terakhir. Rata-rata daun gandum berukuran
5-10 cm. Daun yang terakhir muncul adalah daun bendera. Pada pertemuan
antara daun dan pelepah terdapat aurikel. Aurikel berbentuk kurva yang melekat
pada dasar setiap helai daun, berwarna hijau muda atau merah muda, dengan
bagian tepi berumbai atau juga berambut, aurikel melekat pelepah dengan
batang. Pada daun yang lebih atas, aurikel melekat lebih kuat dari padadaun
bagian bawah. Ligula pada daun gandum merupakan struktur membrane tipis
yang melekat pada batang, berfungsi mencegah air hujan, debu dan serangga
masuk ke dalam pelepah dan batang gandum. Ligula umumnya tidak berwarna,

Gambar 5. Daun gandum.
Sumber: dimodifikasi dari: 1. Rawson and Macperson. 2000.
2. Anderson et al. (2013).
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dengan pinggir yang tidak rata dan sedikit berjumbai. Ukuran ligula berkisar
antara 3-4 mm, semakin ke bawah letak daun semakin pendek ukuran ligula.
(Percival 1921, Anderson and Garlinge 2000, Kirby 2002, Australian Government
2008).
Anakan
Anakan tanaman gandum merupakan cabang lateral yang tumbuh dari pangkal
daun pada batang utama. Anakan memiliki struktur yang sama dengan batang
utama dan membentuk malai, meski tidak semua anakan mampu menghasilkan
malai. Anakan yang terbentuk umumnya sejumlah pangkal daun yang terdapat
pada buku mahkota. Anakan yang terbentuk dari batang utama disebut anakan
primer (primary tiller), yang menghasilkan anakan skunder (scondary tiller).
Pada bagian koleoptil juga kadang tumbuh anakan, yang disebut anakan
koleoptil (colleoptile tiller) (Gambar 6) (Anderson and Garlinge 2000, Kirby 2002,
Australian Government 2008).
Anakan umumnya mulai tumbuh pada saat daun ke-3 telah berkembang
sempurna dan daun ke-4 muncul dari batang utama. Anakan pertama (T1)
tumbuh di bawah ligula daun pertama, begitu seterusnya. Anakan primer
mampu membentuk anakan sendiri yang disebut dengan anakan skunder.
Pertumbuhan anakan ini terhenti setelah terjadi perpanjangan ruas. Jumlah
anakan bergantung pada varietas dan kondisi lingkungan. Jumlah anakan
produktif gandum musim dingin pada kondisi optimal adalah 2-3 batang per
tanaman. Pada kondisi suhu hangat, jumlah anakan yang muncul akan lebih

Gambar 5. Anakan gandum
Sumber: dimodifikasi dari: 1. Ranson (2006).
2. North Dakota State University Agriculture (2014).
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banyak daripada suhu dingin. Di Indonesia dengan suhu yang lebih hangat,
jumlah anakan produktifnya rata-rata 4 batang. Anakan juga memberikan
kontribusi bagi batang utama dalam menghasilkan karbohidrat dan hasil biji.
Bahkan pada kondisi tercekam, anakan sangat berperan dalam menguragi
kerugian hasil, terutama bila batang utama gagal membentuk malai atau rusak.
Jumlah populasi optimal setiap 930 cm2 adalah 30-35 tanaman dengan 70
anakan. Namun pada kondisi kekurangan nutrisi, anakan cenderung tidak
berhasil membentuk malai karena terjadi kompetisi antara batang utama dan
anakan dalam mendapatkan cahaya dan unsur hara serta fotosintat (Percival
1921, Anderson and Garlinge 2000, Kirby 2002, Conley et al. 2003, Australian
Government 2008, Puspita et al. 2013, Wahyu et al. 2013, Wirawan et al. 2013).
Bunga
Pembungaan pada tanaman gandum bersifat determinate, artinya pertumbuhan
vegetatif terhenti pada saat pembungaan. Bunga gandum merupakan
sekelompok bunga yang tersusun dalam malai (ear/spike) (Gambar 6). Pada
setiap malai terdapat beberapa spikelet (spikelet) (Gambar 7), dan setiap spikelet
terdiri atas beberapa bunga tunggal (floret) (Gambar 8) (Percival 1921, de Vreis
1971, Allan 1980, Australian Government 2008, Kirby 2002, Anderson and Garlinge
2000).
Malai gandum tersusun atas spikelet dan tangkai malai (rachis). Pada tangkai
malai utama terdapat beberapa ruas yang pendek sebagai tempat tumbuhnya
spikelet. Terdapat dua baris spikelet pada tangkai malai utama (main axis/rachis),
yang tersusun saling berhadapan. Distribusi spikelet beragam dari sangat rapat
hingga longgar, bergantung pada varietas. Beberapa varietas memiliki spikelet
yang longgar di bagian pangkal dan sangat rapat pada ujungnya. Spikelet yang
berada paling ujung malai disebut spikelet terminal (terminal spikelet). Spikelet
terminal pada beberapa varietas tidak berkembang dengan baik, bahkan tidak
ada, selain itu juga ditemukan spikelet yang tidak berkembang normal pada
pangkal malai. Dalam setiap malai terdapat 5-30 spikelet (Percival 1921, Allan
1980, Australian Government 2008, Kirby 2002, Anderson and Garlinge 2000).
Spikelet merupakan kumpulan dari bunga tunggal (floret), yang tersusun
pada tangkai malai skunder (sub-rachis/rachilla). Setiap spikelet memiliki 2-9
floret yang susunannya mirip dengan spikelet, namun lebih padat. Bagian paling
bawah spikelet adalah dua buah sekam. Sekam pada bagian paling bawah
disebut lower glume, sedangkan sekam yang berada di atasnya disebut upper
glume, keduanya tersusun berhadapan, sehingga menutup sejumlah bunga
tunggal yang ada pada spikelet. Sekam umumnya memiliki struktur keras, pada
saat masih muda berwarna hijau hingga keunguan, dan pada saat masak
fisiologis berwarna putih, cokelat, merah atau hitam, bergantung pada varietas.
Pada ujung spikelet juga sering terdapat 1-2 bunga tunggal yang abnormal akibat
tidak sempurnanya perkembangan benang sari dan bakal biji (Percival 1921,
Allan 1980, Australian Government 2008, Kirby 2002, Anderson and Garlinge
2000).
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Gambar 6. Malai gandum
Sumber: dimodifikasi dari: Winfied (2014).

Gambar 7. Spikelet bunga gandum
Sumber: dimodifikasi dari: 1. Illinois State University (2015).
2. Kirby (2002).
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Gambar 8. Bunga tunggal gandum.
Sumber: dimodifikasi dari: 1. NIIR Board of Consultants & Engineers (2006).
2. Winfied (2014).

Bunga tunggal (floret) gandum terbungkus oleh dua buah sekam yang
disebut lemma dan palea. Lemma adalah sekam paling luar dari bunga tunggal,
ujung dari lemma umumnya memiliki bulu (awn). Ukuran bulu pada lemma
beragam, mulai sangat panjang hingga sangat pendek bahkan gundil (tanpa
bulu), bergantung pada varietas. Bulu yang terdapat pada bagian tengah malai
umumnya paling panjang di antara bulu pada bagian yang lain. Warna bulu
bervariasi, mulai dari putih, merah hingga hitam. Bentuk bulu juga beragam
dari lurus hingga seperti spiral (Percival 1921, Allan 1980, Kirby 2002, Anderson
and Garlinge 2000). Pada gandum yang ditanam di daerah kering atau tercekam
kekeringan, buluh berperan dalam membantu proses fotosintesis, bahkan
mampu menyumbang 10-20% bobot kering biji, karena daun mengalami
pengeringan (scenescence) dengan cepat. Pada kondisi suhu udara yang rendah
dan curah hujan tinggi, pengaruh bulu terhadap fotosintesis tidak nyata (Paulsen
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1997). Palea merupakan sekam yang terletak di atas lemma, keduanya
menyelimuti bagian reproduksi bunga. Umumnya palea memiliki tekstur yang
lebih lembut dari lemma (Percival 1921, Allan 1980, Kirby 2002, Anderson and
Garlinge 2000).
Dalam setiap bunga tunggal yang normal terdapat tiga benang sari (filament)
dan satu putik (stigma). Benang sari gandum memiliki tangkai sari (stamen)
yang melekatkannya pada dasar bunga. Pada saat masih muda, tangkai sari
berukuran 2-3 mm, namun tumbuh dengan cepat pada saat kepala sari mulai
masak, pada saat bunga mekar ukurannya menjadi 7-10 mm, sehingga kotak
sari akan terjuntai keluar dari lemma dan palea. Benang sari pada gandum
masing-masing berukuran panjang 3-4 mm dan lebar 0.5-1 mm, memiliki dua
kotak sari (locule) berbetuk bi-lobed (dua tabung kembar). Pada masing kotak
sari terdapat 1.000-3.800 serbuk sari (pollen). Pollen yang telah masak (mature)
akan mendesak kotak sari dan keluar dari kotak sari melalui lubang (pore).
Pollen berbentuk bulat, agak oval atau bahkan tidak beraturan dengan diameter
57-65 μ. Putik bunga gandum tersusun atas kepala putik yang bercabang dan
berbulu, dan ovarium (ovary). Ovarium pada bunga gandum terdapat dalam
dua lodikula (lodicules) (Percival 1921, de Vreis 1971, Allan 1980, Australian
Government 2008, Kirby 2002, Anderson and Garlinge 2000).
Biji
Bagian tanaman gandum yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah bijinya. Bagi
tanaman gandum, biji merupakan alat perkembangbiakan, karena dalam biji
terdapat embrio (embryo) yang akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Biji
gandum bekeping satu dan keras sehingga sering disebut kariopsis (caryopsis).
Jumlah biji yang terbentuk dalam setiap spike bila semua bakal biji terserbuki
dan tumbuh normal mencapai lima biji/spike, sedangkan jumlah spike bisa
mencapai 20 spike/malai, namun jumlah biji per malai 10-60 biji. Panjang biji 38 mm, dengan bobot 1.000 biji berkisar antara 15-44 g. Bobot biji gandum akan
menurun bila suhu udara dan suhu tanah meningkat. Dengan bobot 1.000 biji
15-44 g, kebutuhan benih dalam 1 ha sekitar 50 kg (Percival 1921, Kirby 2002,
Hossain et al. 2013, Wahyu et al. 2013, Wirawan et al. 2013). Biji gandum pada
sisi belakang (dorsal) membulat dan halus, sedangkan bagian depan (ventral)
terdapat lekuk (crease), dan pada bagian ujung terdapat rambut halus. Embrio
terdapat pada bagian pangkal biji sisi bagian atas yang tertutup oleh lapisan
skutellum (scutellum) (Gambar 9).
Biji gandum terdiri atas embrio dan skutellum (germ), 3% dari bobot biji,
14% lapisan dedak/bekatul (bran), dan yang paling banyak adalah endosperma
(endosperm), 83% dari total bobot biji (Percival 1921, Kirby 2002, Australian
Government 2008) (Gambar 10).
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Gambar 9. Biji gandum.

Gambar 10. Penampang biji gandum.
Keterangan: a.1) rambut/hair, a.2) pericarp, b.1) endosperma/endosperm
b.2) skutelum/scutellum, b.3) koleoptil/coleoptiles
b.4) plumula/plumule, b.5) mesokotil/mesocotyl
b.6) radikula/radical, b.7) koleriza/coleoriza ….
Sumber: Carvalha et al. (2013).

Pada bagian terluar dari biji gandum terdapat lapisan dedak/bekatul (bran)
yang tersusun atas tiga lapisan yaitu 1) pericarp, 2) testa dan 3) aleuron (Percival
1921, Anderson and Garlinge 2000, Australian Government 2008) (Gambar 11).
Pericarp merupakan bagian terluar dari lapisan dedak, berupa lapisan dengan
ketebalan 45-50 μ, yang tersusun atas 4-5 lapisan sel, yaitu satu lapis sel epidermis
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luar, tiga lapis sel parenkim, dan satu lapis sel epidermis dalam. Di bawah pericarp
terdapat testa yang merupakan dua lapis sel panjang, sel pertama tidak berwarna
sedang sel berikutnya memiliki warna, sehingga biji yang masak akan berwarna
putih, krem, cokelat, merah atau hitam. Aleuron merupakan lapisan antara dedak
dengan endosperm, pada aleuron terdapat lapisan lilin dan minyak (Percival
1921, Anderson and Garlinge 2000).
Endosperm merupakan bagian yang paling banyak dari biji gandum,
tersusun atas pati (starch), protein, dan glutein (gluten). Dalam pati/tepung
gandum terdapat banyak vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi
pertumbuhan kecambah dan bagi manusia sebagai bahan pangan (Percival
1921, Anderson and Garlinge 2000) (Gambar 12).
Embrio yang terlindungi oleh skutelum disebut germ atau mata tunas.
Skutelum yang menyelimuti embrio memiliki ketebalan 2,5-3 mm, memisahkan
embrio dari endosperma, merupakan jaringan yang termodifikasi dari kotiledon
pada tanaman biji berkeping dua. Skutelum berfungsi pula sebagai tempat

Gambar 11. Bagian dari lapisan dedak.
Sumber: Anson et al. (2012).
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sekresi enzim-enzim yang dibutuhkan biji saat berkecambah dan mengabsorbsi
gula dari hasil pemecahan pati pada endosperm. Embrio gandum tersusun
atas bakal tunas (plumule) dan bakal akar (radicule) (Percival 1921, Anderson
and Garlinge 2000, Kirby 2002) (Gambar 13). Bakal tunas gandum sudah memiliki
empat primordial daun dan primordial tunas (primordial shoot apex). Bakal
akar juga sudah memiliki primordial akar primer (radicle) dan primordial akar
seminal (seminal root) (Percival 1921, Kirby 2002).

Gambar 12. Endosperm pada biji gandum.
Sumber: modifikasi dari Pierson (2014).

Gambar 13. Embrio pada biji gandum.
Sumber: modifikasi dari Pierson (2014)
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FASE PERTUMBUHAN GANDUM
Fase pertumbuhan tanaman gandum sama dengan fase pertumbuhan serealia
berbiji kecil lainnya seperti oat, barley, rye, dan padi (Large 1945, Zadoks et al.
1974). Waktu yang dibutuhkan dalam setiap fase pertumbuhan bergantung
pada varietas, unsur hara, suhu dan kelembaban, serta dipengaruhi oleh hama
dan penyakit. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan fase-fase pertumbuhan
tanaman gandum, mulai dari perkecambahan hingga masak fisiologis. Beberapa
teori tentang fase pertumbuhan gandum antara lain yang dikemukakan oleh
Feekes (1941), Haun (1973), dan Zadoks (1974).
Feekes (1941) membagi fase-fase pertumbuhan gandum berdasarkan
perubahan fisik tanaman, mulai dari muncul daum pertama hingga masak
fisiologis. Teori fase pertumbuhan ini umumnya digunakan membantu dalam
pengendalian hama, penyakit dan gulma (Large 1954, Simmons et al. 1995).
Fase pertumbuhan ini sering digunakan tetapi kurang populer karena kurang
terperinci (Simmons et al. 1995).
Fase pertumbuhan gandum yang dikembangkan Haun (1993) berdasarkan
pertumbuhan atau jumlah daun. Satu unit fase pertumbuhan ditandai oleh
pertumbuhan atau pertambahan daun baru. Fase pertumbuhan ini juga kurang
terinci dalam menjelaskan fase pertumbuhan anakan dan fase perkembangan
biji, sehingga kurang praktis untuk pengamatan di lapangan, karena diperlukan
ketelitian dalam menetukan status dari fase pertumbuhan yang sedang diamati
(Haun 1973, Simmons et al. 1995).
Teori fase pertumbuhan gandum yang paling banyak digunakan dalam
menentukan fase pertumbuhan gandum karena mampu menjelaskan
pertumbuhan gandum secara lebih terinci dan mudah diaplikasikan di lapangan
adalah yang diuraikan oleh Zadoks (1974). Fase pertumbuhan ini menggunakan
dua digit angka, digit pertama menjelaskan fase pertumbuhan utama,
sedangkan digit kedua menjelaskan fase pertumbuhan yang sedang terjadi
(Zadoks et al. 1974, Simmons et al. 1995).
Fase pertumbuhan gandum dikembangkan oleh Feekes (1941), Haun
(1973), dan Zadoks (1974), masing-masing memiliki skala yang berbeda. Feekes
(1941) membagi skala pertumbuhan gandum dalam 11 fase, Haun (1973) 15
fase utama dan Zadoks (1974) 10 fase utama. Berdasarkan dari ketiga teori
tersebut maka secara umum fase pertumbuhan gandum terbagi dalam 10 fase
utama, yaitu fase 0=perkecambahan, fase 1=pertumbuhan kecambah, fase
2=pertumbuhan anakan, fase 3=perpanjangan batang, fase 4=bunting, fase
5=pembungaan, fase 6=antesis, fase 7=masak susu, fase 8=masak
adonan,dan fase 9=pemasakan biji (Gambar 14).
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Gambar 14. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan gandum.
Keterangan: 0 = fase perkecambahan
1 = fase pertumbuhan kecambah
2 = pertumbuhan anakan
3 = perpanjangan batang
4 = bunting
5 = pembungaan
6 = antesis
7 = masak susu
8 = masak adonan
9 = pemasakan biji
Sumber: dimodifikasi dari Poole (2005).

Fase Perkecambahan
Fase perkecambahan biji gandum (Tabel 1), diawali dengan proses imbibisi air
dan oksigen oleh biji. Tahap ini sangat bergantung pada kelembaban tanah dan
suhu lingkungan tumbuh, sehingga persiapan lahan sangat penting (Paulsen
1997, Anderson and Garlinge 2000, Australian Government 2008, CIMMYT 2014).
Air dan oksigen dibutuhkan untuk memecah karbohidrat menjadi gula, yang
dibutuhkan oleh primordial akar dan tunas untuk tumbuh sebelum mampu
mendapatkan nutrisi dari lingkungan tumbuhnya (Anderson and Garlinge 2000).
Hama utama pada fase ini adalah tikus dan burung yang memakan biji (CIMMYT
2014).
Tahap setelah imbibisi adalah fase perkecambahan biji yang masih berada
dalam tanah. Bagian pertama muncul yang dari biji berkecambah adalah radikula
(radicle), akan tumbuh pertama, kemudian diikuti oleh koleoptil (coleoptiles)
(Gambar 15a). Pada umumnya koleoptil akan muncul ke permukaan tanah
dalam waktu 1-2 hari, bergantung pada kedalaman penanaman biji dan kondisi
lingkungan. Munculnya koleoptil ke permukaan tanah disebut seed emergence.
Kecambah muncul pada permukaan tanah 5-7 hari bila kondisi lingkungan
kurang mendukung dan ditanam terlalu dalam. Kecambah yang tumbuh 4-5
hari umumnya kurang toleran cekaman kekeringan (Paulsen 1997, Anderson
and Garlinge 2000, Australian Government 2008, Nur et al. 2010).
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Tabel 1. Fase perkecambahan gandum.
Zadoks (1974)
Digit 1

Digit 2

Haun
(1973)

Feekes
(1941)

0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.0

-

Keterangan
Biji kering
Mulai terjadi imbibisi
Proses imbibisi
Proses imbibisi berakhir
Radikula muncul dari biji
Koleoptil muncul dari biji
Daun pertama berada diujung koleoptil

Gambar 15. Fase perkecambahan gandum: (A) fase perkecambahan (germination) (Zadoks
0,7) Sumber: Cattlin (2007a). (B) fase munculnya kecambah (seed emergence)
(Zadoks 0,9) Sumber: Cattlin (2007b).

Fase Pertumbuhan Kecambah (Seedling Growth)
Setelah koleoptil muncul ke permukaan tanah maka pertumbuhannya akan
terhenti dan dari ujung koleoptil akan muncul daun pertama yang tumbuh dari
titik tumbuh (growing point) yang masih berada di bawah permukaan tanah
(Gambar 16a). Koleoptil berfungsi melindungi daun pertama selama proses
menembus permukaan tanah. Fase pertumbuhan kecambah berlangsung
hingga terbentuk 5-9 buah daun, bergantung pada varietas dan kondisi
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lingkungan (Gambar 16b) (Tabel 2). Varietas berumur dalam memiliki daun
yang lebih banyak. Sebagai contoh, gandum musim dingin yang berumur dalam
memiliki 11-15 daun. Pada fase ini penyiangan sangat penting karena persaingan
dengan gulma masih tinggi dan titik tumbuh masih di bawah permukaan tanah
(Paulsen 1997, Simmons et al. 1995, Acevedo et al. 2002, Anderson and Garlinge
2000, Australian Government 2008, CIMMYT 2014)

Gambar 16. Fase pertumbuhan kecambah gandum: (A) daun pertama muncul dari koleoptil
(Zadoks 1,0), Sumber: Cattlin (2007c); (B) daun ke-2 terbuka, daun ke-3 muncul
(Zadoks 1,2) Sumber: Cattlin (2007d).

Tabel 2. Fase pertumbuhan kecambah gandum
Zadoks (1974)
Digit 1
1

Digit 2

Haun
(1973)

Feekes
(1941)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.0
1.+
2.+
3.+
4.+
5.+
6.+
7.+
-

1
-

Keterangan
Daun pertama muncul dari koleoptil
Daun pertama (1) terbuka
Daun kedua (2) terbuka
Daun ketiga (3) terbuka
Daun keempat (4) terbuka
Daun kelima (5) terbuka
Daun keenam (6) terbuka
Daun ketujuh (7) terbuka
Daun kedelapan (8) terbuka
Daun kesembilan (9) atau lebih terbuka
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Fase Pertumbuhan Anakan (Tillering)
Anakan adalah tunas yang tumbuh dari tunas buku (nodal bud) pada batang
utama. Pada fase ini titik tumbuh juga masih di bawah permukaan tanah.
Pertumbuhan anakan erat kaitanya dengan laju pertumbuhan daun. Anakan
pertama tumbuh pada filokron pertama, yaitu di antara koleoptil dan daun
pertama (Gambar 17), pada saat tanaman berumur kurang lebih 30 HST (hari
setelah tanam). Filokron (phyllochronus) merupakan jarak antara daun dan
daun berikutnya. Jumlah anakan bergantung pada varietas dan kondisi
lingkungan tumbuh. Pertumbuhan daun pada anakan memiliki pola yang sama

B

A

Gambar 17. Fase pertumbuhan anakan gandum: (A) anakan pertama mulai muncul (Zadoks
2,1) (B) batang utama dengan tiga anakan (Zadoks 2,3) Sumber: Poole (2005).

Tabel 3. Fase pertumbuhan anakan gandum.
Zadoks (1974)
Digit 1
2
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Digit 2

Haun
(1973)

Feekes
(1941)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

2
3
-

Keterangan
Hanya batang utama
Batang utama dan 1 anakan
Batang utama dan 2 anakan
Batang utama dan 3 anakan
Batang utama dan 4 anakan
Batang utama dan 5 anakan
Batang utama dan 6 anakan
Batang utama dan 7 anakan
Batang utama dan 8 anakan
Batang utama dan 9 anakan atau lebih
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dengan batang utama. Anakan yang tumbuh mendekati fase pembungaan akan
mati (scenescence) terlebih dahulu. Anakan sangat penting bagi tanaman
gandum sebagai kompensasi bila jarak tanam terlalu lebar atau bila batang
utama gagal berkembang akibat cekaman lingkungan, baik biotik maupun
abiotik. Namun cekaman kekeringan atau suhu yang rendah pada fase ini akan
menurunkan jumlah anakan. Pada fase ini penyiangan dan pemupukan
diperlukan untuk pertumbuhan optimal, terutama pupuk N (Paulsen 1997,
Simmons et al. 1995, Anderson and Garlinge 2000, Australian Government 2008,
Nur et al. 2010, CIMMYT 2014).
Fase Perpanjangan Batang (Stem elongation/Jointing)
Fase perpanjangan batang merupakan proses memanjangnya ruas-ruas pada
batang gandum. Fase ini berkaitan dengan laju pertumbuhan daun, anakan,
akar dan pembungaan. Fase ini dimulai pada saat jumlah anakan sudah cukup
dan primordial bunga sudah berkembang sempurna, dimana benang sari sudah
tumbuh dan spikelet terakhir (terminal spikelet) juga sudah terbentuk, meski
dalam ukuran yang masih sangat kecil tersimpan pada titik tumbuh (Gambar
18 dan 19). Spikelet terakhir terbentuk pada saat tanaman memiliki 7-12 daun.
Pada fase ini umumnya batang utama telah memiliki setidaknya lima daun. Fase
pemanjangan batang akan berakhir pada saat daun bendera benar-benar
terbuka, yang ditandai oleh terlihatnya ligule daun bendera (Tabel 4), namun
pertambahan tinggi tanaman masih terus berlangsung hingga tanaman
memasuki fase antesis (anthesis) (Gambar 20). Bakal malai tumbuh sebelum
daun bendera muncul, hingga 10 hari setelah antesis. Pada saat daun bendera
belum muncul, pertumbuhan malai lambat. Pada saat ligula daun bendera
muncul, pertumbuhan sangat cepat (Paulsen 1997, Simmons et al. 1995,
Anderson and Garlinge 2000, Acevedo et al. 2002, Australian Government 2008).
Pertumbuhan batang mendorong titik tumbuh ke atas permukaan tanah.
Ruas yang pertama kali memanjang adalah ruas ke-4 dari bawah (Gambar 21).
Pada saat ruas ini memanjang hingga 50% dari ukuran panjangnya, maka ruas
di atasnya mulai memanjang (Gambar 22), begitu seterusnya hingga ruas terakhir
(peduncle), yang membawa malai. Peduncle merupakan ruas yang paling
panjang pada tanaman gandum. Panjang/tinggi tanaman gandum beragam
dari 30-150 cm, bergantung pada varietas dan lingkungan tumbuh. Tinggi
tanaman lebih disebabkan oleh ukuran ruas daripada jumlah buku. Tanaman
gandum berbatang pendek umumnya lebih toleran rebah. Pada fase ini hara
dan air yang cukup sangat penting karena jumlah spikelet dan floret mulai
berkembang dan merupakan fase pertumbuhan yang paling cepat, begitu juga
laju penyerapan unsur hara yang sangat tinggi, sehingga kekurangan hara dan
cekaman lingkungan akan menurunkan hasil, terutama hara N dan air (Paulsen
1997, Simmons et al. 1995, Anderson and Garlinge 2000, Acevedo et al. 2002,
Australian Government 2008, CIMMYT 2014).
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Gambar 18. Batang utama dengan primordial malai.
Sumber: dimodifikasi dari Poole (2005).

Gambar 19. Perkembangan primordial malai: (a) perkembangan primordial malai, (b)
perkembangan primordial malai gandum hingga antesis.
Sumber: Ferrante et al. (2010).
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Tabel 4. Fase perpanjangan batang gandum.
Zadoks
Digit 1
3

Digit 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Haun

Feekes

-

4-5
6
7
8
9

Keterangan
Pemanjangan batang-pseudo (pseudo-stem)
Ruas pertama (1) terlihat
Ruas kedua (2) terlihat
Ruas ketiga (3) terlihat
Ruas keempat (4) terlihat
Ruas kelima (5) terlihat
Ruas keenam (6) terlihat
Daun bendera baru muncul
Ligula (ligule/collar) daun bendera baru muncul

Gambar 20. Fase perpanjangan batang, pada saat daun bendera terlihat: (A) fase munculnya
daun bendera (Zadoks 3,7), (B) daun bendera yang baru muncul.
Sumber: dimodifikasi dari 1. Simmons et al. (1995)
2. Poole (2005)
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Gambar 21. Fase perpanjangan batang, ruas pertama: (A) tanaman gandum pada fase
pemanjangan ruas pertama (Zadoks 3,1), (B) penampang melintang batang saat
pemanjangan ruas pertama.
Sumber: Poole (2005)

Gambar 22. Fase perpanjangan batang, ruas kedua: (A) tanaman gandum saat fase pemanjangan
ruas kedua (Zadoks 3,2), (B) penampang melintang batang saat pemanjangan
ruas kedua.
Sumber: Poole (2005).
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Fase Bunting (Booting)
Fase bunting tanaman gandum merupakan awal dari fase reproduktif meskipun
sebenarnya telah dimulai sebelum tanaman memasuki fase pemanjangan
batang. Fase ini ditandai oleh pemanjangan pelepah daun bendera dan diakhiri
oleh munculnya buluh (Gambar 23) (Tabel 5). Pertumbuhan malai pada pelepah
daun mulai cepat pada saat ligula daun bendera terlihat. Pelepah daun bendera
semakin membengkak, akibat dorongan pertumbuhan malai di dalamnya. Pada
fase ini cekaman kekeringan, suhu udara yang rendah, dan penyinaran yang
terlalu tinggi atau terlalu rendah berpengaruh terhadap jumlah malai pada saat
panen, karena pertumbuhan bunga fertile dimulai pada fase ini. Suhu udara
yang terlalu rendah atau terlalu tinggi mengakibatkan banyak bunga tunggal
(floret) yang steril (Simmons et al. 1995, Warrington et al. 1977, Anderson and
Garlinge 2000, Acevedo et al. 2002, CIMMYT 2014).

Gambar 23. Fase bunting tanaman gandum:
A. Pemanjangan pelepah daun bendera (Zadoks 4.1)
B. Pelepah daun mulai terlihat bengkak (Zadoks 4.3)
C. Pelepah daun bendera bengkak (Zadoks 4.5)
D. Buluh mulai terlihat (Zadoks 4.9)
Sumber: dimodifikasi dari berbagai sumber.
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Tabel 5. Fase bunting gandum.
Zadoks (1974)
Digit 1
4

Digit 2

Haun
(1973)

Feekes
(1941)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

8
9.0
9.2
10.1

10
10.1

Keterangan
Pelepah daun bendera memanjang
Pelepah daun bendera mulai terlihat bengkak
Pelepah daun bendera bengkak
Pelepah daun bendera membuka
Buluh (awn) terlihat

Fase Pembungaan (Infloresence Emergence/Heading)
Fase pembungaan tanaman gandum diawali oleh munculnya malai dari dalam
pelepah daun bendera (Tabel 6) (Gambar 24). Umur berbunga gandum berbeda
dengan jagung. Pada jagung, umur berbunga ditentukan jika 50% kotak sari
pada poros utama malai telah pecah. Pada gandum, sorgum, padi, oat barley
dan rye, umur berbunga adalah jika malai telah 50% keluar dari dalam pelepah
daun bendera. Pada fase ini pertumbuhan malai dalam pelepah daun bendera
masih terus berlangsung dan semakin cepat, hingga mendekati antesis. Proses
perpanjangan ruas terakhir (peduncle) juga masih terus berlangsung. Di dalam
malai, bunga tunggal juga terus berkembang, beberapa bunga tunggal akan
degenerasi/luruh/aborsi akibat persaingan nutrisi antarbunga tunggal (Gambar
25). Bunga yang mengalami degenerasi ada yang luruh/aborsi, atau akan menjadi
bunga abnormal. Umumnya bunga abnormal masih memiliki anter tetapi bakal
bijinya tidak berkembang. Bunga yang mengalami degenerasi umumnya bunga
tunggal yang berada paling jauh dari tangkai malai utama, seperti bunga tunggal
yang berada paling ujung (terminal spikelet/floret) dan bunga tunggal yang
berada pada pangkal tangkai utama (Gambar 26). Munculnya malai pada batang
utama umumnya lebih awal dibanding anakan. Fase ini rentan terhadap
kekurangan air. Umur berbunga gandum yang ditanam pada ketinggian di atas
1.000 mdpl antara berkisar 43-65 HST, sedangkan di dataran rendah ≤ 500 mdpl
berkisar antara 43-65 HST (Paulsen 1997, Simmons et al. 1995, Acevedo et al.
2002, Nur et al. 2010, Wirawan et al. 2013, Wahyu et al. 2013, CIMMYT 2014).
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Tabel 6. Fase pembungaan gandum.
Zadoks (1974)
Digit 1
5

Digit 2

Haun
(1973)

Feekes
(1941)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10,2
10,5
10,7
11,0

10,1

Keterangan

10,2

Spikelet pertama baru saja terlihat
1/4 malai muncul

10,3

1/2 malai muncul

10,4

3/4 malai muncul

10,5

Malai muncul 100%

Gambar 24. Fase pembungaan tanaman gandum:
A. Malai muncul 25% (Zadoks 5.2-5.3)
B. Malai muncul 50% (Zadoks 5.4-5.5)
C. Malai muncul100% (Zadoks 5.8-5.9)
Sumber: dimodifikasi dari:
1. blog.dynagra.com
2. thomascountyag.com
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Gambar 25. Tahapan pertumbuhan anter di dalam bunga tunggal (floret) gandum:
A. Arah panah A menunjukkan tahap perkembangan bunga normal (umumnya
yang berada di tengah/dekat dengan tangkai malai utama)
B. Arah panah B menunjukkan tahap perkembangan bunga yang mengalami
degenerasi pertama (umumnya terjadi pada bunga tunggal yang luruh/aborsi)
C. Arah panah C menunjukkan tahap perkembangan bunga yang terakhir
mengalami degenerasi (umumnya terjadi pada bunga tunggal yang berada di
tengah/terminal spikelet)
Sumber: dimodifikasi dari: Ferrante et al. (2010).

Gambar 26. Bunga abnormal pada malai gandum:
A. Bunga abnormal pada ujung malai/terminal spikelet
B. Bunga abnormal pada pangkal malai
Sumber: dimodifikasi dari: 1. Anonimous (2014a).
2. Anonimous (2014b).
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Fase Antesis (Anthesis)
Fase antesis merupakan fase pecahnya kotak sari (anther) dan tersebarnya serbuk
sari keluar kotak sari. Bunga gandum termasuk klestogami, yaitu tanaman
menyerbuk sendiri (self pollination), di Maros Sulawesi Selatan, kotak sari telah
pecah sebelum keluar dari sekam. Pada saat kotak sari keluar dari sekam (lemma
dan palea) merupakan pertanda proses penyerbukan sudah terjadi, 5-7% serbuk
sari sudah tersebar di dalam sekam. Kotak sari yang keluar dari sekam berwarna
kuning hingga putih (de Vreis 1971, Allan 1980, Paulsen 1997, Simmons et al. 1995,
Anderson and Garlinge 2000, Acevedo et al. 2002, Australian Government 2008).
Fase antesis diawali dengan pecahnya sebuk sari dan diakhiri munculnya
kotak sari di seluruh bagian malai (Gambar 27) (Tabel 7). Kotak sari yang pertama
pecah adalah kotak sari pada bunga tunggal (floret) yang terletak pada 1/2
bagian tengah malai, kemudian bagian atas malai dan terakhir adalah bunga
tunggal yang terletak pada bagian paling bawah malai. Proses antesis dari awal
hingga malai 100% antesis memerlukan waktu 3-5 hari. Bunga akan mekar setiap
waktu pada siang hari, namun kebanyakan terjadi pada pagi hari dan hanya
sedikit yang mekar pada siang hari, bergantung pada varietas dan kondisi
lingkungan. Bunga tunggal gandum akan mekar hanya dalam waktu 8-60 menit.

Gambar 27. Tahapan pertumbuhan anter di dalam bunga tunggal (floret) gandum:
A. Kotak sari pertama muncul di 1/2 pertengahan malai (Zadoks 6.0-6.3)
B. 50% kotak sari sudah keluar dari sekam (Zadoks 6.4-6.5)
C. 100% kotak sari sudah keluar dari sekam (Zadoks 6.8-6.9)
Sumber: dimodifikasi dari: 1. LaBarge and County (2011).
2. University of Nebraska Lincoln (2012).
3. Montana State University (2014).
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Tabel 7. Fase antesis bunga gandum .
Zadoks (1974)
Digit 1
6

Digit 2

Haun
(1973)

Feekes
(1941)

Keterangan

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

11,4
11,5
11,6

10,51
10,52

50% antesis

10,54

Antesis 100%

Mulai antesis (serbuk sari pecah)

Putik (stigma) akan terus reseptif (receptive) hingga 13 hari setelah antesis,
namun yang paling reseptif adalah 0-3 hari setelah antesis. Viabilitas serbuk sari
di udara bebas kurang dari 30 menit (Percival 1921, de Vreis 1971, Allan 1980,
Paulsen 1997, Simmons et al. 1995, Anderson and Garlinge 2000, Acevedo et al.
2002, Australian Government 2008).
Peluang gandum untuk menyerbuk silang adalah ± 10%, bergantung pada
kepadatan populasi dan kondisi lingkungan. Pada kondisi cuaca yang kering
dan hangat, peluang menyerbuk silang 3,7-9,7%. Pada kondisi kelembaban
udara yang tinggi, peluang menyerbuk silangnya 0,1% dan pada musim dingin
0,1-5,6%. Lebih dari 90% serbuk sari gandum jatuh pada radius 3 m dari tanaman
(Acevedo et al. 2002, Nevo et al. 2002, Australian Government 2008). Cekaman
kekurangan air 7 hari menjelang dan saat antesis dapat menurunkan hasil biji
per malai (Wardlaw 1971).
Fase Masak Susu (Milk development)
Setelah terjadi proses penyerbukan maka proses pembuahan akan segera
dimulai, diawali dengan perkecambahan serbuk sari di atas putik, proses ini
terjadi hanya beberapa menit setelah serbuk sari mendarat di atas permukaan
putik yang reseptif. Serbuk sari yang berkecambah akan membentuk tabung
sari (pollen tube). Tabung sari tumbuh 1-2 jam setelah penyerbukan. Proses
selanjutnya adalah pembuahan yang terjadi 30-40 jam setelah penyerbukan.
(Percival 1921, de Vreis 1971, Australian Government 2008).
Setelah terjadi proses pembuahan maka endosperm (bakal biji/kernel) dan
embrio pada bakal biji segera berkembang. Laju pertumbuhan biji dan embrio
bergantung pada varietas dan lingkungan. Ukuran biji bertambah dengan cepat,
7-14 hari setelah penyerbukan ukuran biji sudah mencapai maksimum, tetapi
penimbunan pati belum maksimal, begitu pula pertumbuhan embrio. Ukuran
biji muda akan tetap hingga masak fisiologis (Gambar 28 dan 29). (Percival 1921,
Paulsen 1997, Simmons et al. 1995, Australian Government 2008, Wheat BP 2014).
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Gambar 28. Ilustrasi pertambahan ukuran biji gandum.
Sumber: dimodifikasi dari Rawson and Macperson (2011).

Gambar 29. Ukuran endosperm pada biji gandum setelah penyerbukan (DAP:day after
pollination): (a) 1 DAP, (b) 2 DAP, (c), 6 DAP ,(d) 8 DAP, (e) 10 DAP.
Sumber: dimodifikasi dari Winfied (2014).

Setelah ukuran endosperm mencapai maksimum, akumulasi pati dan
protein segera meningkat dengan cepat. Pada awal akumulasi pati dan protein,
endosperm masih berupa cairan, fase ini disebut fase masak susu. Fase masak
susu diawali pada saat cairan endosperm masih berupa air hingga berupa cairan
yang menyerupai susu (Tabel 8) (Percival 1921, Paulsen 1997, Simmons et al.
1995, Australian Government 2008, Herbek and Lee 2009). Pada fase masak
susu ini, sekam dan biji masih berwarna hijau, embrio masih dapat dipisahkan
dengan mudah dari endosperm, dan jika ditekan biji akan mudah pecah dan
berisi cairan seperti susu (Gambar 30). Fase paling awal dari fase masak susu
adalah fase masak air (water ripe), yaitu endosperm hanya berisi air. Pada fase
ini embrio masih sangat kecil, berada pada fase globular. Fase masak air terjadi
4-10 hari setelah pembuahan. Fase selanjutnya adalah masak susu awal (early
milk), yaitu cairan dalam endosperm tampak seperti susu. Hal ini terjadi karena
butiran pati telah terbentuk. Pada fase ini ukuran embrio bertambah tapi masih
kecil. Peningkatan kandungan pati mengakibatkan kekentalan cairan dalam
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Tabel 8. Fase masak susu pada gandum.
Zadoks (1974)
Digit 1
7

Digit 2

Haun
(1973)

Feekes
(1941)

0
1

12,1

-

2
3
4
5
6
7
8
9

13,0
-

11,1

-

Keterangan
Biji (caryopsis/kernel) berisi/masak air
(water ripe)
Masak susu awal (early milk)
Masak susu pertengahan (medium milk)
Masak susu akhir (late milk)
-

Gambar 30. Biji gandum saat masak susu.
Sumber: dimodifikasi dari: 1. Poole (2005).
2. Winfied (2014).
3. Flint (1990).
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endosperm bertambah, pada 11-16 hari setelah pembuahan biji memasuki fase
masak susu pertengahan (medium milk). Pada fase ini embrio tumbuh dengan
cepat. Pada hari ke-16, biji memasuki fase masak susu akhir (late milk), pada
fase cairan seperti susu yang kental, embrio telah terbentuk sempurna begitu
pula dengan skutelum (Percival 1921, Paulsen 1997, Simmons et al. 1995,
Australian Government 2008, Herbek and Lee 2009).
Fase Masak Adonan (Dough stage)
Fase masak adonan merupakan fase akumulasi pati pada endosperm meningkat
dengan sangat cepat. Cairan dalam endosperm biji semakin mengental jika
ditekan sehingga seperti adonan kue. Oleh karena itu, fase ini disebut sebagai
fase masak adonan. Pada fase ini, sekam dan biji akan mulai berubah warna
menjadi kekuningan atau pucat (Gambar 31) (Tabel 9). Fase masak adonan
diawali dengan fase awal masak adonan (early dough) (Gambar 32a). Pada fase
ini, akumulasi kandungan air masih banyak tetapi sudah mulai mengental. Fase
selanjutnya adalah fase masak adonan lunak (soft dough) (Gambar 32b). Pada
fase ini, endosperm terasa lembut tetapi kering karena kandungan air sudah
turun. Akumulasi bahan kering biji sebagian besar sudah tercapai. Embrio sudah
hampir mendekati ukuran maksimum. Fase masak adonan terjadi antara 17-21

Gambar 31. Biji gandum saat masak adonan (dough development).
Sumber: dimodifikasi dari: 1. La Bar (2009)
2. Winfied (2014)
3. Flint (1990)
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Tabel 9. Fase masak adonan pada gandum.
Zadoks (1974)
Digit 1
8

Digit 2

Haun
(1973)

Feekes
(1941)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

14.0
15.0
-

11.2

-

Keterangan
Awal masak adonan (early dough)
Masa adonan lunak (soft dough)
Masa adonan keras (hard dough)
-

Gambar 32. Biji gandum saat masak adonan (dough development):
a. Awal masak adonan (Early dough)
b. Masak adonan lunak (Soft dough)
c. Masak adonan keras (Hard dough)
Sumber: dimodifikasi dari Flint (1990).

100

Gandum: Peluang Pengembangan di Indonesia

hari setelah penyerbukan. Fase terakhir dari fase ini adalah masak adonan keras
(hard dough) (Gambar 32c). Pada fase ini, endosperm sudah keras jika ditekan
dengan jari, biji sudah tidak bisa pecah tetapi meninggalkan bekas kuku (dented).
Kandungan air pada endosperm berkisar antara 30-40%. Bobot kering kernel
sudah mencapai masimum. Fase ini terjadi pada 21-30 hari setelah penyerbukan.
Pada fase masak adonan, tanaman rentan terhadap rebah (Percival 1921, Paulsen
1997, Simmons et al. 1995, Australian Government 2008, Herbek and Lee 2009).
Fase Pemasakan Biji (Ripening)
Fase pemasakan gandum terjadi saat biji berumur 30-40 hari setelah
penyerbukan, bergantung pada varietas dan kondisi lingkungan. Umur masak
fisiologis gandum yang ditanam di dataran tinggi ≥1000 mdpl berkisar antara
94-105 HST, sedangkan yang ditanam pada ketinggian ≤ 500 mdpl lebih cepat,
73-93 HST. Pada fase ini tanaman mulai mengering, warna biji berubah semakin
kuning tua/cokelat/merah, bergantung pada varietas (Tabel 10). Biji pada fase
ini terasa keras saat ditekan dengan kuku, dan sulit pecah (Gambar 33).
Kandungan air biji akan terus turun, hingga saat masak fisiologis kandungan air
biji 13-12%, dan tanaman siap dipanen. Memasuki umur panen, biji gandum
yang kering adakalanya tampak keluar dari sekam, bahkan pada varietas yang
mudah rontok, biji akan rontok di lapang bila kondisi sangat kering. Namun bila
kondisi udara lembab, biji yang sudah masuk masa panen akan tumbuh di
malai (Gambar 34). Biji gandum sebaiknya dipanen pada kadar air biji kurang
dari 20%, untuk mencegah kerusakan biji (Percival 1921, Paulsen 1997, Simmons
et al. 1995, Australian Government 2008, Herbek and Lee 2009, Nur et al. 2010,
Wirawan et al. 2013, Wahyu et al. 2013).
Tabel 10. Fase pemasakan biji pada gandum.
Zadoks (1974)
Digit 1
9

Digit 2

Haun
(1973)

Feekes
(1941)

0
1

-

11,3

2

16

11,4

3

-

-

4

-

-

5
6
7
8

-

-

9

-

-

Keterangan
Biji (caryopsis/kernel) keras, saat ditekan
menggunakan ibu jari dan kuku, biji sulit
pecah
Biji (caryopsis/kernel) keras, saat ditekan
menggunakan ibu jari dan kuku, biji sudah
tidak bisa berlekuk (dented)
Biji (caryopsis/kernel) mudah rontok pada
siang hari
Lewat masak fisiologis (over-ripe), batang/
jerami mati dan rebah
Biji dorman (dormant)
Viabilitas biji/benih 50%
Masa dormansi hilang
Induksi dormansi sekunder/kedua
(secondary dormancy induced)
Masa dormansi sekunder hilang
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Gambar 33. Biji gandum saat pemasakan biji (ripening).
Sumber: dimodifikasi dari: 1. Agrodaily (2014)
2. Winfield (2014)
3. Flint (1990)

Gambar 34. Biji gandum yang tumbuh di lapang.
Sumber: Taken (2008)
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