
ADENIUM1

Kategori yang ada di kontes:
 Unik alami/kreasi
Kondisi kesiapan pohon: 
- Tampil unik karena bentuk kepala 

yang ujungnya seperti belalai dan 
bentuk batang  yang perakarannya 
menyerupai kaki.

- Kekuatan visual pohon terletak 
pada bentuk seperti gajah. Bentuk 
akan lebih  sempurna bila 
cabang yang muncul di kepala 
berada di ujung belalai.

- Perlu perhatian khusus pada 
perawatan agar bentuk tidak 
berubah seiring dengan  
pertumbuhan pohon. 

- Ukuran dan warna pot tidak boleh 
mencolok sehingga obyek menjadi 
titik pandang  utama.

Jenis: 
 Unik alami
Prestasi:
 Juara I di Bali, April 2007.

Unik & Kreatif



2ADENIUM

Kategori yang ada di kontes:
 Unik alami/kreasi
Kondisi kesiapan pohon:
- Bentuk kepala yang cabangnya 

menyerupai tanduk, serta bentuk 
batang yang  p e r a k a r a n n y a 
seperti kaki dan ekor, membuat 
tampilannya unik.

- Kekuatan visual pohon terletak 
pada bentuknya yang seperti 
kijang. Bentuk akan lebih 
sempurna kalau leher tidak terlalu 
besar dan bekas sayatan di kulit 
sudah tampil alami.

- Kesehatan: batang atas akan lebih 
ideal kalau disambung dengan 
crispum yang  karakter cabang 
dan daunnya sesuai dengan 
karakter bentuk tanduk kijang.  
Pertumbuhan jenis crispum yang 
relatif lambat memungkinkan 
bentuk unik batang  
bawahnya tidak cepat berubah.

- Wadah pot lebih ideal kalau 
proporsinya sebanding dengan 
obyek, sehingga fokus  
perhatian lebih terpusat.

Jenis: 
 Unik alami
Prestasi: 
 Juara III di Bali, April 2007.



ADENIUM3

Kategori yang ada di kontes:
 Unik alami/kreasi.
Kondisi kesiapan pohon:
- Bentuk unik karena akar kecil 

yang muncul menimbulkan kesan 
ada ekor di belakang. Apalagi 
bentuk umbi utama meliuk 
seperti kaki, badan, dan tangan 
di  bagian depan. Batang yang 
dipotong pendek mirip dengan 
bentuk kepala.

- Kekuatan visualnya ada di bentuk 
yang menyerupai monyet. Akan 
lebih sempurna bentuknya jika 
cabangnya muncul di ujung 
tangan. Dengan demikian 
keberadaan ranting, daun, 
dan bunga tidak menyamarkan 
bentuknya yang mirip monyet.

- Perlu perawatan ekstra agar 
bentuknya tidak berubah seiring 
dengan pertumbuhan  pohon.

Jenis:  
 Unik alami.
Prestasi:  
 Juara 1 unik alami kontes Pati, 

April 2007.



ADENIUM 4

Kategori yang ada di kontes:
 Unik alami/kreasi
Kondisi kesiapan pohon: 
- Bentuk batang yang dipotong 

membuatnya mirip tempurung. 
Cabang yang dipahat  seperti 
kepala, seiring dengan perjalanan 
waktu, sudah menjadi kulit utuh 
dan  tampil alami. Akar yang 
menyerupai kaki juga menjadi 
keunikan pada pohon ini.

- Kekuatan visual pohon 
terletak pada bentuknya 
yang seperti kura-kura. Akan 
lebih  sempurna bila letak tumbuh 
cabang dan daun menyatu 
dengan bentuk kura-kura secara 
keseluruhan. Misalnya di bagian 
ekor.

- Wadah: penyajian sangat ideal. 
Ukuran, bentuk, warna, dan 
corak pot sangat  selaras 
dengan obyek yang disajikan.

Jenis: 
 Unik kreasi.
Prestasi: 
 Juara 1 unik kreasi kontes 

Walikota Cup, April 2007 di 
Tangerang.



ADENIUM5

Kategori yang ada di kontes:
 Unik alami/kreasi
Kondisi kesiapan pohon: 
- Ada dua keunikan utama. 

Pertama, cabang yang dipotong 
dan dipahat menyerupai  mulut. 
Kedua, cabang lain yang spasi 
pemotongannya menyerupai 
tanduk. Kelak  luka di bagian 
mulut tumbuh kulit dengan warna 
sama dengan bagian lain. Itu 
akan  membuat penampilan 
pohon lebih sempurna.

- Kekuatan visual pohon terletak 
pada bentuknya yang seperti rusa. 
Akan lebih  sempurna bila 
cabangnya disambung dengan 
jenis crispum yang karakter 
percabangan dan daunnya sesuai 
dengan karakter bentuk tanduk 
rusa.

- Kesehatan: perlu perhatian 
khusus pada perawatan, agar 
bentuk tidak berubah  seiring 
dengan pertumbuhan pohon. 

Jenis: 
 Unik kreasi.
Prestasi: 
 Juara III unik kreasi, Walikota 

Cup, April 2007, di Tangerang.



ADENIUM 6

Kategori yang ada di kontes:
 Unik alami/kreasi
Kondisi kesiapan pohon: 
- Keunikan terletak pada bentuk 

batang yang dipahat mirip mulut. 
Keunikan bertambah berkat 
bentuk umbi yang meliuk-liuk. 
Keunikan kian muncul karena  
pohon  ditanam dengan posisi dan 
arah yang tepat. Apalagi cabang 
tumbuh di  ujung mulut 
sehingga mirip lidah menjulur atau 
sungut. Setelah pada luka di  
bagian mulut tumbuh kulit yang 
warnanya sama dengan bagian 
lain, maka  p e n a m p i l a n 
pohon akan lebih sempurna.

- Kekuatan visual pohon terletak 
pada bentuknya yang seperti ular. 
Kelebihan itu  akan terekspose 
optimal bila ketinggian pot 
disajikan sejajar dengan 
pandangan  mata.  

- Wadah: penyajian sangat ideal. 
Ukuran, bentuk, warna, dan corak 
pot sangat  selaras dengan 
obyek yang disajikan.

- Pemakaian jenis crispum sebagai 
batang atas sangat tepat karena 
bentuk batang  bawahnya yang 
meliuk-liuk dan ramping.

Jenis: 
 Unik kreasi


