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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil dua varietas 

tanaman gandum yang ditanam setelah tanaman padi dan setelah bero.  Percobaan 

dilaksanakan pada bulan Juli-September 2016, di Desa Santong, Kecamatan Kayangan 

Kabupaten Lombok Utara.  Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan dua faktor, pertama: varietas yang terdiri dari Nias (N) dan 

Gladius (G), kedua: tanaman sebelumnya dalam sistem rotasi yaitu Padi dan Bero, dalam 

enam ulangan. Data pengamatan dianalisis dengan Anova taraf 5 %, untuk parameter yang 

signifikan diuji lanjut dengan uji BNJ 5%.  Hasil penelitian menunjukan bahwa varietas 

Nias memberikan hasil yang lebih tinggi (2.89 ton/ha) dibandingkan varietas Gladius (2.32 

ton/ha). Varietas Nias memiliki pertumbuhan yang lebih cepat, serta tinggi tanaman, berat 

brangkasan kering, dan jumlah biji/m
2
 yang lebih tinggi dibandingkan Gladius, tetapi berat 

100 butir biji lebih rendah dari Gladius. Penanaman gandum setelah tanaman padi dan 

setelah bero memberikan hasil yang hampir sama.  Tanaman setelah bero memiliki tinggi 

tanaman lebih tinggi dibandingkan tanaman setelah padi pada umur 28 dan 42 hst. 

 

Kata kunci: Varietas gandum, penanaman setelah, padi, Bero. 

 

GROWTH AND YIELD OF TWO WHEAT VARIETIES 

(Triticum aestivum L.) PLANTED AFTER RICE AND AFTER FALLOW 

 

ABSTRACT 

The aim of this experiment was to investigate growth and yield of wheat varieties 

planted after rice and after fallow. The experiment was conducted at Santong, Kayangan, 

North Lombok Regency, from July to September 2016. The experiment was arranged in 

Randomized Block Design (RBD with two factors and six replications. The first factor was 

wheat varieties: Nias and Gladius, the second factor was the previous crop in the rotation 

system; rice and fallow. Data collected were analyzed by using Analysis of varianve at 5% 

level. The parameters wich showed significant effects were tested further with Honestly 

Significant Difference (HSD) at the 5% level. Results showed that Nias has higher yield 

(92.89 ton/ha) than Gladius (2.32 ton/ha). Nias was faster in growth, higher in crop 

height, biomas dry weight, number of seeds/m
2
 than those of Gladius, but lower in 100 

seeds weight. Wheat planted after rice and after fallow showed no different in yield. Wheat 

planted after fallow has taller stem than that after rice at 28 and 42 days after planting.  
 

Key words: Wheat variety, planting date, rice, fallow 

  



PENDAHULUAN 

Gandum mempunyai prospek cukup besar untuk dikembangkan di Indonesia 

karena kebutuhan tepung terigu, sebagai hasil penggilingan biji gandum selalu meningkat 

setiap tahun.  Gandum mengandung protein lebih banyak di bandingkan tanaman serealia 

lainnya, protein pada tanaman gandum mencapai 13%, dibandingkan dengan padi 8%, dan 

jagung 10%. Kandungan karbohidrat pada tanaman gandum mencapai 69%, sedangkan 

pada padi 65% (Porter, 2005).   

Peningkatan konsumsi terigu nasional berdampak terhadap peningkatan jumlah 

impor biji gandum setiap tahunnya.  Pada tahun 2010 impor gandum 4.8 juta ton, tahun 

2011 mencapai 5.4 juta ton dengan sumber utama dari Australia sebanyak 3.7 juta ton, 

Kanada 982 ribu ton dan Amerika Serikat 747 ribu ton. Pada tahun 2012, volume impor 

biji gandum naik lagi menjadi 6.2 juta ton (APTINDO, 2012). Konsumsi gandum 

indonesia memang terus menunjukan peningkatan. Pada tahun 2013-2014 naik menjadi 

7,16 juta ton, pada 2014-2015 naik menjadi 7,36 juta ton, dan 2015-2016 tembus menjadi 

7,95 juta ton (BPS, 2016). 

Untuk megatasi permasalahan ini perlu dilakukan penanaman gandum di Indonesia. 

Sementara itu produksi gandum didataran rendah jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

produksi gandum didataran tinggi (Zubaidi, 2014). Pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman gandum dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain faktor lingkungan, varietas 

dan pola tanam (Tobing, 1987). 

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan dapat diterapkan pola 

tanam sistem rotasi tanaman. Sistem rotasi tanaman dianjurkan karena memberikan 

beberapa keuntungan,diantaranya ialah memperbaiki struktur dan kesuburan tanah melalui 

residu tanaman dan menghindari peledakan hama dan penyakit tanaman (Samekto, 2008). 

Memasukan tanaman gandum sebagai tanaman rotasi dalam pola tanam disuatu daerah 

perlu dicoba, untuk mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan dan hasil tanaman 

gandum dalam sistem rotasi tanaman. 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman pangan penting yang menjadi makanan 

pokok lebih dari setengah penduduk dunia karena mengandung nutrisi yang diperlukan 

tubuh. Selain itu, limbah tanaman padi berupa jerami dan sekam dapat bisa dimanfaatkan 

sebagai bahan pupuk organik untuk penambahan unsur hara dalam tanah.  Di Indonesia, 

tanaman padi umumnya ditanam secara bergilir dengan tanaman dari family lain seperti 



pada pola tanam padi-padi-palawija.  Menurut Norsalis (2011), Sistem bero adalah suatu 

sistem pengembalian kesuburan tanah dengan cara membiarkan tanah tanpa ditanami. 

Lahan diberokan selam beberapa bulan atau sampai satu tahun, lalu dibersihkan kembali 

dengan digunakan untuk musim tanam 1-3 musim tanaman pangan (Kurnia, 1996). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil dua varietas 

tanaman gandum yang ditanam setelah tanaman padi dan setelah bero. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam 

upaya meningkatkan produksi gandum melalui penerapan teknik budidaya dan menjadi 

informasi bagi peneliti selanjutnya. 

METODE PENELITIAN 

Percobaan ini dilakukan di lapangan pada bulan Juni hingga September 2016 di 

Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara dengan ketinggian tempat 

470 m dpl.   

Bahan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah Gandum varietas Nias dan 

varietas Gladius, pupuk Urea, Pupuk NPK, dan insektisida Furadan. Alat-alat yang 

digunakan adalah cangkul, penggaris, kayu/papan nama perlakuan, timbangan triple beam, 

meteran, dan alat tulis menulis. 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok yang 

terdiri dari dua faktor yaitu faktor pertama varietas (Nias dan Gladius) dan faktor kedua 

yaitu tanaman sebelumnya (Setelah tanaman padi (P) dan setelah bero (B) ) yang terdiri 

dari  4 perlakuan yaitu PN (Lahan sebelumnya ditanami padi, lalu ditanami gandum 

varietas Nias), PG (Lahan sebelumnya ditanami padi, lalu ditanami gandum varietas 

Gladius), BN (Lahan sebelumnya diberokan lalu ditanami gandum varietas Nias), BG 

(Lahan sebelumnya diberokan lalu ditanami gandum varietas Gladius) masing perlakuan 

diulangi sebanyak 6 kali sehingga diperoleh 24 unit percobaan.   

Pelaksanaan percobaan meliputi kegiatan-kegiatan dari persiapan lahan hingga 

panen. Persiapan Lahan. Lahan yangdigunakan adalah lahan yang sebelumnya ditanami 

padi dan tidak ditanami (bero). Lahan yang ditanam setelah padi dan bero diolah dengan 

cara membajak dan mencangkul kemudian tanah digemburkan dan diratakan. Setelah itu 

tanah dibuat petakan dengan ukuran 1.4 x 4 m sebanyak 24 petak. Jarak antar petak dan 

antar Blok 5-0 cm.  Benih gandum yang digunakan varietas Nias dan varietas Gladius yang 

bernas.  Sebelum ditanam benih dicampur dengan Furadan.  Penaman benih dilakukan 

dengan cara menaruh benih pada larikan (barisan) dengan kedalam 2 cm, dengan jumlah 



benih di setiap larikan 200 benih.Jarak antar barisan dalam petak 20 cm.  Pupuk diberikan 

pada saat penanaman dengan cara dibuatkan garis sedalam 20 cm pada sela-sela baris 

tanaman.  Pupuk yang diberikan yaitu pupuk NPK dan Urea dengan dosis 300 kg/ha.  

Pupuk NPK diberikan hanya satu kali pada saat penanaman sebanyak 180 g/petak, 

sedangkan pemberian pupuk Urea diberikan 3 kali sebanyak 60 g/petak setiap kali 

pemupukan.  Pemupukan Urea pertama diberikan pada waktu penanaman, pempukan 

kedua diberikan pada pertumbuhan tanaman yaitu pada umur 23 hst dan pempukan ketiga 

diberikan pada fase pembungaan yaitu pada umur 45 hst.  Pengairan pertama dilakukan 

segera setelah penanaman, dan pengairan selanjutnya sekali seminggu selama periode 

pertumbuhan tanaman dengan cara irigasi jika tidak ada hujan.  Penyiangan dilakukan pada 

saat tanaman berumur 2 dan 4 minggu.  Panen dilakukan pada saat tanaman memasuki 

kriteria panen, yaitu ketika 80% tanaman gandum sudah mengering dan biji pada malai 

sudah mengeras. 

Parameter pengamatan meliputi parmeter pertumbuha dan hasil, yaitu: Fase 

pertumbuhan (Skala Zadoks), tinggi tanaman (cm), jumlah batang/rumpun, jumlah 

batang/m
2
, berat brangkasan kering/m

2
 (g), jumlah biji/spikelet (butir), jumlah 

spikelet/malai, jumlah biji/m
2
(butir), berat 1000 butir biji (g), dan hasil per hektar (ton/ha).  

Data hasil pengamatan dianalisa dengan Analisys of Variance (ANOVA) pada taraf 5%. 

Perlakuan yang berpengaruh nyata diuji lanjut dengan uji bedanyata jujur (BNJ) pada taraf 

5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil.  Hasil analisis ragam dirangkum pada Tabel 1.  Tabel 1 menunjukkan bahwa 

tidak ada interaksi antara faktor varietas dengan faktor tanaman sebelumnya pada semua 

parameter.  Faktor varietas (V) berpengaruh hampir pada seluruh parameter, kecuali pada 

pertumbuhan tanaman (Skala Zadoks) umur 14, 28 dan 42 HST, jumlah batang/rumpun 

umur 14 dan 28 HST, jumlah batang/m
2
, jumlah spikelet/malai dan jumlah biji/spikelet.  

Faktor tanaman sebelumnya (TS) hanya berpengaruh pada dua parameter yaitu tinggi 

tanaman umur 28 dan 42 HST. 



Tabel 1. Rangkuman Hasil Analisis Keragaman Pengaruh Faktor Varietas Gandum dan 

Tanaman Sebelumnya serta Interaksi Kedua Faktor pada Seluruh Parameter 

Pengamatan 

No Parameter Perlakuan 

Varietas 

(V) 

Tanaman 

sebelumnya (TS) 

Interaksi 

(V >< TS) 

1 Pertumbuhan Tanaman (Skala Zadoks) Umur 

 14 HST NS NS NS 

 28 HST NS NS NS 

 42 HST NS NS NS 

 56 HST S NS NS 

 63 HST S NS NS 

2 Tinggi tanaman (cm) umur 

 14 HST S NS NS 

 28 HST S S NS 

 42 HST  S S NS 

 49 HST S NS NS 

 56 HST S NS NS 

 63 HST S NS NS 

 70 HST S NS NS 

3 Jumlah batang per rumpun umur 

 14 HST NS NS NS 

 28 HST NS NS NS 

4 Jumlah batang/m
2 

NS NS NS 

5 Berat brangkasan 

kering/m
2
 

S NS NS 

6 Jumlah biji/spiklet NS NS NS 

7 Jumlah spikelet/malai NS NS NS 

8 Jumlah biji/m
2
 S NS NS 

9 Berat 1000 butir S NS  NS 

10 Hasil (ton/ha) S NS NS 

Keterangan: HST (hari setelah tanam); NS (non signifikan); S (signifikan) 

 

Tabel 2. Rata-rata Pertumbuhan Tanaman Gandum (Skala Zadoks) pada Faktor Varietas 

dan Tanaman Sebelumnya pada Umur 14, 28, 42, 56, dan 63 Hari Setelah 

Tanam 

Perlakuan Fase pertumbuhan (Skala Zadoks) umur 

14 hst 28 hst 42 hst 56 hst 63 hst 

Varietas (V)  

Nias (N) 12.7 29.9 49.2 56.5 a 60.1 a 

Gladius (G) 12.5 28.6 46.9 53.5 b 57.3 b 

BNJ 5% - - - 0.21 0.20 

Tanaman Sebelumnya (TS) 
Padi (P) 12.7 28.9 46.9 54.2 58.1 

Bero (B) 12.5 29.6 49.0 55.9 59.2 

BNJ 5% - - - - - 

Keterangan : - hst = hari setelah tanam 

- Angka yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama 

tidak berbeda nyata pada uji BNJ taraf nyata 5% 



 

Tabel 3. Rata-rata Tinggi Tanaman Umur 14, 28, 42, 56, 63, dan 70 Hari Setelah Tanam 

(cm) 

Perlakuan 
Tinggi tanaman (cm) umur 

14 hst 28 hst 42 hst 49 hst 56 hst 63hst 70 hst 

Varietas  

Nias (N) 21.0 a 34.2 a 67.2 a 77.9 a 92.8 a 102.3 a 105.9 a 

Gladius (G) 19.4 b 29.8 b 48.1 b 56.6 b 64.7 b 74.0 b 74.9 b 

BNJ 5% 0.30 0.45 0.72 1.01 1.36 0.73 1.28 

Tanaman sebelumnya 

Padi (P) 19.5 31.1 b 56.1 b 66.0 77.0 86.9 89.1 

Bero (B) 20.9 32.9 a 59.2 a 68.5 80.5 89.3 91.6 

BNJ 5% - 0.45 0.72 - - - - 

Keterangan : - hst = hari setelah tanam 

 

Tabel 4. Rata-rataJumlah Batang/RumpunUmur 14, 28, 42 dan 56 Hari Setelah Tanam 

Perlakuan Jumlah batang/rumpun pada umur 

14 28 

Varietas    

Nias (N) 5.9 7.3 

Gladius (G) 4.9 8.1 

BNJ 5% - - 

Tanaman sebelumnya 

Padi (P) 5.3 7.3 

Bero (B) 4.5 8.1 

BNJ 5% - - 

Keterangan : - hst = hari setelah tanam 

- Angka yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama 

tidak berbeda nyata pada uji BNJ taraf nyata 5%. 

 

Tabel 5. Rata-rata Jumlah Batang/m
2
 dan Berat Brangkasan Kering/m

2
 

Varietas Jumlah batang/m
2
 Berat brangkasan kering (g) 

Nias (N) 461.67 790.88 a 

Gladius (G) 498.75 675.17 b 

BNJ 5% - 9.19 

Tanaman sebelumnya Jumlah batang/m
2
 Berat brangkasan kering (g) 

Padi (P) 478.75 721.50 

Bero (B) 481.60 744.54 

BNJ 5% - - 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama 

menunjukan tidak berbeda nyata pada uji BNJ taraf nyata 5% 

 



Tabel 6. Rata-rata Jumlah Biji/Spikelet, Jumlah Spikelet/Malai, Jumlah Biji/m
2
, Berat 

1000 Butir Biji, dan Hasil/ha 

Perlakuan 
JB/Spik JS/Mal JB/m

2 
B 1000 

(g) 

Hasil 

(ton/ha) 

Nias (N) 1.673 13.18 961.80 a 30.20 b 2.89 a 

Gladius (G) 1.188 12.49 681.66 b 34.10 a 2.32 b 

BNJ 5% - - 4.63 0.42 0.10 

Tanaman sebelumnya  

Padi (P) 1.36 12.67 780.19 32.25 2.49  

Bero (B) 1.49 12.99 863.27 32.05 2.72  

BNJ 5% - - - - - 

Keterangan:- Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama 

menunjukan tidak berbeda nyata pada uji BNJ taraf nyata 5%. 

- JB/Spik (jumlah biji/spikelet), JS/Mal (jumlah spikelet/malai), JB/m
2
 (jumlah 

batang/m
2
), B 1000 (Berat 1000 butir, Hasil/hektar (ton). 

 

Pembahasan.  

Pertumbuhan tanaman ditentukan oleh faktor internal (genetika) dan lingkungan 

tumbuhnya. Selanjutnya tingkat pertumbuhan akan sangat menentukan hasil tanaman 

(Lakitan, 1996).  Tinggi tanaman merupakan salah satu indikator pertumbuhan dan salah 

satu parameter yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan sebagai respon terhadap 

pengaruh lingkungan. Pertumbuhan merupakan parameter yang paling mudah dilihat dan 

pengukuran dapat dilakukan tanpa merusak tanaman sampel.  Hal ini dikarenakan proses 

pertumbuhan tinggi tanaman diawali dengan proses pembentukan tunas. 

Pertumbuhan tanaman gandum varietas Nias tampak lebih tinggi dibandingkan 

Gladius.  Hal ini terlihat pada pertumbuhan tanaman gandum Skala Zadoks umur tanaman 

56 dan 63 HST, tinggi tanaman dari awal sampai pengamatan terakhir (Tabel 3), jumlah 

batang/rumpun umur 42 dan 49 (Tabel 4), dan berat brangkasan kering (Tabel 5).  Menurut 

Sugeng (2001) variasi tinggi tanaman yang terjadi antar varietas disebabkan setiap varietas 

memiliki faktor genetik dan karakter yang berbeda, yang dikendalikan oleh gen.  

Sedangkan menurut Sadjad (1993) perbedaan sifat genetik ini menyebabkan terjadinya 

perbedaan tanggap varietas-varietas tanaman terhadap kondisi lingkungan, sehingga 

perkembangan yang ditunjukan berbeda.  Perbedaan daya tumbuh antar varietas 

disebabkan oleh faktor genetik. 

Pada saat menyesuaikan diri, tanaman dapat mengalami perubahan fisiologis dan 

morfologis yang sesuai dengan lingkungan barunya.  Harjadi (1991) menyatakan bahwa, 

verietas tanaman yang berbeda menunjukan pertumbuhan dan hasil yang berbeda 

walaupun ditanam pada lahan yang sama.  Sedangkan menurut Gardner et al. (1991) 



pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan genetik.  Genetik 

merupakan sifat yang dibawa tanaman dari tetuanya.  Kemampuan suatu genotip untuk 

memunculkan karakternya tergantung dari kondisi lingkungan pertumbuhannya, apabila 

kondisi lingkungan tidak menguntungkan pertumbuhan, maka sifat yang dibawanya tidak 

dapat dimunculkan secara maksimal karena merupakan karakter kuantitatif yang sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan.  Menurut Mangoendidjojo (2003) perbedaan kondisi 

lingkungan memberikan kemungkinan munculnya variasi yang akan menentukan 

kemampuan akhir tanaman. 

Masa bero adalah periode pada lahan pertanian yanghanya dibiarkan apa adanya 

atau lahan hanya ditanami tumbuhan legum sebagai pupuk hijau.Masa bero ialah masa 

pemulihan lahan yang dilakukan secara alami setelah mengalami penurunan kualitas 

(Kurnia, 1996).  Pada penelitian ini (Tabel 2 sampai Tabel 6) faktor tanaman sebelumnya 

(padi dan bero) tidak berpengaruh terhadap seluruh parameter pengamatan kecuali tinggi 

tanaman umur 28 dan 42 hst, sehingga tidak ada perbedaan yang nyata antar perlakuan 

padi dan bero.  Diduga periode bero beberapa bulan belum cukup mempengaruhi secara 

positif kesuburan biologi, kimia dan fisika tanah sehingga belum memberikan pengaruh 

pula terhadap keadaan biologi dan fisiologi tanaman, kecuali pada tinggi tanaman, tetapi 

tidak memberikan pengaruh pada parameter yang lain. 

Lahan bekas tanaman padi (P) yang menyisakan bahan organik terurai dari 

jeraminya tidak menyebabkan pertumbuhan gandum lebih baik dibanding bero (B), malah 

sebaliknya.  Parameter hasil gandum tidak seluruhnya linier dengan pertumbuhannya, atau 

dengan kata lain tingkat pertumbuhan sebagaimana pada seluruh parameter tidak sejalan 

dengan parameter hasilnya. Hasil varietas Nias lebih tinggi dibandingkan varietas Gladius. 

Hanya pada berat 1000 butir dan hasil ton/ha yang menunjukan hasil yang bagus. 

Tumbuhan yang ada pada lahan bero semuanya menjadi bahan organik (pupuk 

hijau) bagi tanaman gandum. Pupuk hijau ini penyiapannya dilakukan ketika pengolahan 

tanah,tumbuhan yang ada menjadi terbalik, mati dan terdekomposisi.  

Menurut Kasno (2003) selain ketersediaan hara, produktivitas tanaman ditentukan 

oleh kesuburan tanah, kondisi tanah, kondisi iklim (curah hujan dan radiasi surya), varietas 

tanaman, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.  Dalam kondisi lingkungan 

biotik dan abiotik yang optimal, tanaman gandum dapat tumbuh dan berproduksi secara 

optimal sesuai dengan potensi hasil atau hasil maksimum untuk varietas tertentu.  Namun 

demikian kondisi ideal seperti ini tidak mudah terpenuhi karena banyaknya faktor 



penghambat pertumbuhan tanaman gandum.  Doberman & Fairhurst (2000) menjelaskan 

bahwa meskipun pengelolaan hara dan pengelolaan tanaman telah dilaksanakan dengan 

baik, capaian produksi gabah aktual di lahan petani hanya 80% dari potensi hasil padi atau 

terjadi kehilangan hasil (yield gap) sebesar 20%.  Penggunaan hara yang tidak berimbang 

akan menurunkan hasil hingga 40%, dan apabila disertai dengan pengelolaan tanaman 

yang tidak baik maka kehilangan hasil dapat mencapai 60% dari potensi hasilnya.  Oleh 

karena itu faktor pengelolaan hara dan tanaman harus mendapat perhatian yang seimbang. 

Pada saat panen tidak semua biomassa tanaman diangkut untuk dijual, sebagian 

ditinggal di lahan dan dibiarkan terurai sebagai bahan organik.  Mulsa jerami juga 

berpotensi memperbaiki cekaman suhu tinggi dengan mengurangi laju penguapan 

kelembaban tanah dan meningkatkan laju infiltrasi dan menurunkan suhu tanah (Badarudin 

et al., 1999).  Suhu permukaan tanah dapat melebihi suhu udara 10-15
o
C jika permukaan 

tanah gundul dan intensitas radiasi matahari tinggi.Kondisi ini menunjukan hasil gandum 

di lingkungan yang hangat dapat ditingkatkan dengan memodifikasi teknik 

budidaya.Teknik pemanfaatan tanah minimum yang terkait dengan pemanfaatan sisa 

tanaman dan curah hujan juga meningkatkan hasil gandum (Malik, 2004). 

Pertumbuhan gandum pada suhu tinggi sangat sensitif terhadap manajemen 

pengelolaan tanaman.Pendekatan terpadu yang merupakan kombinasi beberapa teknik 

budidaya yang sinergis dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui peningkatan 

ketersediaan air dan hara bagi tanaman. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan: 

Berdasarkan hasil pengamatan, hasil analisis dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Gandum varietas Nias memberikan hasil yang lebih tinggi (2.89 ton/ha) dibandingkan 

varietas Gladius (2.32 ton/ha).  

2. Varietas Nias memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan Gladius, dan 

memiliki tinggi tanaman, berat brangkasan kering, jumlah biji/m
2
 yang lebih tinggi dari 

Gladius, tetapi berat 100 butir biji lebih rendah dari Gladius.  

3. Penanaman gandum setelah tanaman padi dan setelah bero memberikan hasil yang 

hampir sama.  Tanaman setelah bero lebih tinggi dibandingkan tanaman setelah padi 

pada umur 28 dan 42 hst. 



Saran: 

Dari hasil yang diperoleh dalam percobaan ini, maka untuk peneliti selanjutnya 

diharapkan melakukan rotasi dengan tanaman yang lain. 
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