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- Tanaman memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energi dalam proses 

fotosintesis, tidak terkecuali tanaman kelapa sawit. 

- Tanaman kelapa sawit akan tumbuh dan berkembang secara optimal dengan lama 

penyinaran minimal 5 jam/hari dan intensitas radiasi 16 MJ/m2/hari. 

- Pemanfaan energi radiasi cahaya matahari oleh pertanaman kelapa sawit selain 

ditentukan oleh tingkat efisiensi penggunaan radiasi cahaya matahari juga sangat 

ditentukan oleh kondisi tajuk tanaman (Harahap, 2006). 

- Pengaturan kondisi tajuk tanaman dapat dilakukan melalui manajemen jumlah pelepah 

tanaman.  

- Tajuk tanaman yang terlalu rapat / terlalu “gondrong” maupun terlalu kurang / overpruning 

dapat menyebabkan laju fotosintesis menjadi tidak optimal. Laju fotosintesis yang tidak 

optimal dapat menyebabkan distribusi asimilat khususnya asimilat untuk pembentukan 

buah juga menjadi tidak optimal. Pengaruh manajemen pelepah terhadap produktivitas 

tanaman akan sangat terasa pada areal dengan kondisi tanah dan iklim yang relatif miskin 

/ kurang sesuai bagi tanaman kelapa sawit (Turner and Gillbanks, 1974).  

- Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), 

pengaruh manajemen jumlah pelepah terhadap produktivitas tanaman ditampilkan pada 

tabel di bawah ini   

Jumlah 
pelepah/pohon 

Produksi pada tahun (umur) 
Rerata 

(ton/ha/tahun) 
5 6 7 8 

....kg TBS/pohon.... 

32 180,2 156,5 143,9 146,6 22,4 

40 181,3 199,6 174,5 180,2 26,3 

48 214,8 237,1 177,2 231,9 30,8 

56 199,1 248,2 200,3 170,8 29,3 

64 181,5 226,4 206,0 118,3 26,2 

 

- Agar proses fotosintesis dan produktivitas yang dihasilkan tanaman optimal, sebaiknya 

untuk tanaman muda (≤ 8 tahun) jumlah pelepah dipertahankan pada kisaran 48-56 

pelepah, sedangkan pada tanaman tua (> 8 tahun) dipertahankan pada kisaran 40-48 

pelepah.  
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