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1. Pohon Laban

Tanaman yang asli Indonesia ini memang jarang sekali ditemukan oleh
sebagian orang. Laban adalah salah satu tanaman yang bisa bertahan setelah
kebakaran terjadi.

Oleh sebab itulah, tanaman ini sangat dirokemendasikan sebagai tanaman
untuk menghambat kebakaran hutan dan mengurangi kerugian akibat
kebakaran hutan. Tanaman Laban merupakan salah satu jenis tumbuhan
potensial untuk mereklamasi lahan bekas tambang batubara.

Daun leben yang memiliki nama ilmiah Vitex pubescens Vahl adalah
tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia. Laban tumbuh hampir di
semua provinsi di Sumatera dan Kalimantan.

Pohon laban telah digunakan dalam banyak pengobatan tradisional.

Daun dan kulit batang laban digunakan untuk mengobati sakit pinggang,
gangguan pencernaan, demam, sengatan kalajengking hingga digunakan
sebagai obat penambah stamina.

Daun laban telah diteliti mengandung senyawa ecdysteroid, flavonoid,
steroid, dan fenolik yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh.



2. Pohon Dadap Duri

Tanaman Dadap duri dipercaya tahan terhadap api oleh masyarakat di
sekitar Hutan Gunung Merapi. Tanaman ini tidak akan terbakar meski
terjadi musim kemarau.Pohon dadap duri digunakan oleh masyarakat
Gunung Merapi sebagai skat untuk lahan bekas kebakaran.

Dadap kerap dipakai sebagai pohon peneduh di kebun-kebun kopi dan
kakao, atau pohon rambatan bagi tanaman lada, sirih, panili, atau umbi
gadung. Juga baik digunakan sebagai tiang-tiang pagar hidup. Di wilayah
Pasifik, dadap dimanfaatkan sebagai penahan angin.

Tanaman ini menghasilkan kayu ringan, lunak dan berwarna putih, yang
baik untuk membuat pelampung, peti-peti pengemas, pigura, dan mainan
anak. Kayunya juga merupakan bahan pulp.

Daun-daun dadap yang muda dapat digunakan sebagai sayuran. Daun-daun
ini berkhasiat membanyakkan susu ibu, membuat tidur lebih nyenyak, dan
bersama dengan bunganya untuk melancarkan haid. Cairan sari daun yang
dicampur madu diminum untuk mengobati cacingan; sari daun dadap yang



dicampur minyak jarak (kasteroli) digunakan untuk menyembuhkan
disentri. Daun dadap yang dipanaskan digunakan sebagai tapal untuk
meringankan reumatik. Pepagan (kulit batang) dadap memiliki khasiat
sebagai pencahar, peluruh kencing dan pengencer dahak.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You’ve Just Finished your Free Sample 
 

Enjoyed the preview? 
 

Buy:  http://www.ebooks2go.com

https://www.ebooks2go.com/pohon-dan-tanaman-tahan-api

	Judul
	Copyright Page
	Prolog
	1. Pohon Laban
	2. Pohon Dadap Duri
	3. Pohon Cemara Mediterania
	4. Pohon Gaharu
	5. Pohon Pisang
	6. Pohon Pinang
	7. Pohon Pepaya
	8. Pohon Jarak Pagar
	Daftar Pustaka
	Biografi Penulis



