GOMPRENA
Nama ilmiah:
Gomphrena globosa
Nama famili:
Amaranthaceae

Gomprena alias bunga kenop mempunyai penampilan menarik.
Bentuk bunga membulat dengan warna ungu terang. Gomprena mudah
tumbuh di segala kondisi lingkungan sehingga seringkali dianggap
sebagai tanaman liar. Sebab itu ia mudah dijumpai, bahkan di pinggir jalan
sekalipun. Lokasi tumbuhnya mulai dari dataran rendah hingga ketinggian
1.400 m dpl. Yang menarik, gomprena berbunga sepanjang tahun sehingga

Bunga kenop bisa
dikonsumsi sebagai minuman
kesehatan. Sejumlah
produsen minuman kesehatan
memanfaatkan gomprena
sebagai bahan untuk teh
artisan. Dalam pengobatan
tradisional di Tiongkok bunga
kenop digunakan untuk
mengobati asma bronkial, dan
bronkitis akut dan kronis.

masyarakat bisa menikmati keindahan bunganya setiap saat.
Kehadiran gomprena mampu memperindah lingkungan rumah
maupun taman. Pun keberadaannya di dalam ruangan yang menjadi
semakin cantik dengan kumpulan gomprena dalam pot.
Bunga kenop mengandung senyawa antioksidan yang mampu
menangkal radikal babas. Cara konsumsinya cukup mudah. Petik bunga
lalu keringkan. Masukkan gomprena ke dalam cangkir lalu tuang air
panas. Tambahkan madu alami untuk memberikan rasa manis. Secangkir
minuman kaya antioksidan pun tersaji.
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PULAI
Nama ilmiah:
Alstonia scholaris
Nama famili:
Apocynaceae

Di kawasan kampus Kementerian
PUPR alstonia berfungsi sebagai tanaman
peneduh karena ukuran pohon cukup
tinggi. Pun tajuk tanaman lebar. Tinggi
pohon bergetah ini dapat mencapai 45
m. Daunnya tunggal dengan bentuk bulat
telur memanjang dan lanset. Permukaan
atas daun licin, sedangkan bawahnya
buram,

liat

seperti

kulit.

Panjang

daun 10—23 cm dan lebar 3—7,5 cm.
Bunganya termasuk bunga majemuk,
berbau wangi, dan berwarna hijau terang
atau putih kekuning-kuningan. Kedua
permukaan bunga berbulu halus dan
rapat. Buahnya termasuk buah bumbung
dengan panjang 20—50 cm
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FLAMBOYAN
Nama ilmiah:
Delonix regia
Nama famili:
Fabaceae

Dalam bahasa Yunani delonix berasal dari kata delos yang berarti
mencolok, sedangkkan onyx artinya cakar. Delonix mengacu pada bentuk
bunga serupa cakar yang berwarna mencolok. Nama itu layak disematkan
sebab delonix memang memiliki bunga yang berwarna cerah dengan
bentuk unik. Tanaman Delonix regia alias flamboyan merupakan tumbuhan
berkayu yang sering dimanfaatkan sebagai peneduh. Batang tanaman
tegak mencapai 9—15 m dengan kanopi lebar. Tajuk tanaman yang
rindang dengan bunga berwarna jinga cerah membuat flamboyan sedap
dipandang saat mekar.
Lazimnya, bunga mekar sepanjang musim panas. Bunga flamboyan
berukuran cukup besar dengan diameter 8—15 cm. Setiap kuntum
mempunyai empat kelopak sepanjang 4—7 cm dan satu mahkota tegak.
Benang sari berwarna merah tua, sedangkan putik kuning. Flamboyan
banyak tumbuh di kawasan tropis maupun subtropis. Ia tergolong tanaman
keluarga Fabaceae alias polong-polongan. Ukuran polong 40—70 cm dan
menampung sekitar 50 biji. Masyarakat bisa memanfaatkan biji flamboyan
untuk membuat manik-manik.
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SIG SAG
Nama ilmiah:
Euphorbia
tithymaloides
Nama famili:
Euphorbiaceae

Tanaman Euphorbia tithymalaoides mempunyai nama lokal sig-sag
atau penawar lilin. Ia merupakan tanaman hias sekaligus tanaman obat
dari famili Euphorbiaceae. Tanaman ini sering dimanfaatkan sebagai obat
luar untuk menyembuhkan luka, borok, bisul, koreng, gigitan lipan, dan
mata merah bengkak. Jenis tanaman ini memiliki rasa masam dan agak
beracun dengan kandungan epifriedelanol acetate dan betasitosterol,
sehingga dapat digunakan untuk menghilangkan bengkak, menghentikan
pendarahan (hemostatik), serta membersihkan panas dan racun.
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RUMPUT PAETAN
Nama ilmiah:
Axonopus compressus
Nama famili:
Poaceae

Rumput ini banyak di tanam di taman maupun tepi jalan. Ia pertama
kali menyebar di daerah Amerika Selatan, Meksiko, dan Brasil. Daun
berbentuk lanset dengan warna hijau kadang kemerahan. Tinggi tanaman
kurang dari 10 cm. Tidak mudah rusak walaupun sering terinjak-injak dan
akan tumbuh subur pada tanah berpasir yang memiliki drainase baik.
Perbanyakan tanaman melalui stolon dan benih. Lakukan pemangkasan
setidaknya setiap bulan agar pertumbuhan tanaman rapi. Jika sudah
mulai meninggi dan tampak berantakan pangkas rumput agar taman
kembali terlihat cantik.
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