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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk cair Bio-
Extrim dan pupuk organik Bio-Slurry padat serta interaksinya terhadap pertumbuhan dan
hasil tanaman selada (Lactuca sativa L.). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei
hingga Juli 2018 di Dusun Karangmas, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar,
Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rancangan percobaan yang
digunakan adalah Rancangan Acak kelompok dengan pola faktorial yang terdiri atas 2
faktor yaitu faktor pertama dosis pupuk cair Bio-Extrim dengan 3 aras yaitu 1, 2 dan 3
liter/ha. Faktor kedua yaitu dosis pupuk Bio-Slurry dengan 3 aras yaitu 5, 10 dan 15 ton/ha,
sehingga didapatkan 9 kombinasi perlakuan. Masing-masing perlakuan diulang 3 kali. Data
hasil percobaan dianalisis menggunakan Analysis of Variant (Anova) pada taraf nyata 5%.
Jika ada beda nyata diuji lanjut dengan Beda Nyata Jujur pada taraf 5%. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemberian pupuk cair Bio-Extrim dengan dosis 1, 2 dan 3 liter/ha dan
pemberian pupuk organik Bio-Slurry padat dengan dosis 5, 10 dan 15 ton/ha serta interaksi
berbagai dosis tersebut tidak berbeda nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, warna
daun, indeks luas daun dan bobot basah tanaman. Disimpulkan bahwa pemberian berbagai
dosis pupuk cair Bio-Extrim dan berbagai dosis pupuk organik Bio-Slurry padat serta
interaksinya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada.

Kata kunci: Selada (Lactuca sativa L.),  Bio-Extrim, Bio-Slurry

ABSTRACT

The objective of this study is to determine the effect of interaction between Bio-
Extrim liquid fertilizer and solid Bio-Slurry organic fertilizer toward the growth and yield
of lettuce (Lactuca sativa L.). The research was conducted from May to July 2018 in
Karangmas Hamlet, Batu Kumbung Village, Lingsar District, West Lombok Regency, West
Nusa Tenggara Province.The Randomized Completelly Block Design with factorial
consisting of two factors namely: the first factor of Bio-Extrim liquid fertilizer dose with 3
levels, namely 1, 2 and 3 liters/ha. The second factor is the dose of Bio-Slurry fertilizer
with 3 levels, namely 5, 10 and 15 tons/ha, so that 9 treatment combinations were
obtained. Each treatment was repeated 3 times. The experimental data were analyzed
using analysis of variance (ANOVA) at the level of 5%. if there is a real difference tested
further with a real honest difference at the level of 5%. The results showed that the Bio-
Extrim liquid fertilizer with doses of 1, 2 and 3 liters/ha and the solid Bio-Slurry organic
fertilizers with doses of 5, 10 and 15 tons/ha and the interaction of various doses were not
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significantly different for plant height, number of leaves, leaf color, leaf area index and
plant wet weight. It was concluded that the application of various Bio-Extrim liquid
fertilizer doses and various doses of solid Bio-Slurry organic fertilizer and their
interactions did not affect the growth and yield of lettuce plants.

Keywords: Lettuce (Lactuca sativa L.), Bio-Extrim, Bio-slurry

PENDAHULUAN

Selada (Lactuca sativa L.) merupakan salah satu  sayuran yang dikonsumsi dalam

keadaan segar, sehingga kualitas selada menjadi salah satu pertimbangan konsumen.

Selada harus memenuhi syarat untuk dikonsumsi segar. Syarat sayuran dikonsumsi segar

yaitu bebas dari pupuk dan pestisida kimia. Untuk menghasilkan sayuran segar, diperlukan

penanganan budidaya sayur yang baik dan teknologi yang tepat. Salah satu teknik

budidaya yang dapat dilakukan untuk produksi sayuran yang berkualitas adalah dengan

pemupukan.

Pupuk sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan hasil tanaman. Pemberian

pupuk sangat penting karena tanaman membutuhkan unsur hara untuk pertumbuhan dan

perkembangannya, sehingga penggunaan pupuk organik menjadi salah satu alternatif.

Pupuk organik yang dapat digunakan adalah pupuk cair Bio-Extrim dan pupuk organik

Bio-Slurry Padat.

Pupuk cair Bio-Extrim merupakan pupuk hayati majemuk yang dikembangkan oleh

Wayan Supadno. Pupuk ini memiliki komposisi yang kaya mikroba penambat N dan

pelarut P dan K  serta mengandung beberapa unsur hara (Supadno, 2011). Bio-extrim juga

diperkaya C-organik yang bermanfaat sebagai media pembiakan mikroba dan

meningkatkan kesuburan tanah. Zat pengatur tumbuh yang terkandung dalam Bio-Extrim

dapat berfungsi untuk memacu pertumbuhan tanaman (Supadno, 2011). Hasil penelitian

Sulastri (2017) menyatakan pemberian pupuk Bio-Extrim pada tanaman selada dengan

dosis 6 liter/hektar dapat memberikan pengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah daun,

diameter batang dan berat berangkasan basah tanaman.

Pupuk organik lain yang dapat digunakan untuk meminimalisir penggunaan pupuk

anorganik adalah pupuk organik Bio-Slurry padat. Bio-Slurry padat adalah limbah kotoran

sapi dapat bermanfaat sebagai sumber nutrisi untuk tanaman. Bio-Slurry mengandung

nutrisi utama (makro) yang diperlukan tanaman seperti Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium

(K) Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), dan Sulfur (S), dan nutrisi pelengkap (mikro) seperti

Besi (Fe), mangan (Mn), Tembaga (Cu) Seng (Zn), Cobalt (Co), Molibdenum (Mo), dan
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Boron (B). Pupuk Bio-Slurry padat dapat memperbaiki kualitas (Tim Biogas Rumah,

2012). Hasil penelitian Azmiati (2018), Pemberian pupuk Bio-Slurry padat pada tanaman

basil dengan dosis 15 ton/ha berpengaruh terhadap jumlah daun, berat basah, berat kering,

dan luas daun.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang “Pengaruh

Pemberian Pupuk Cair Bio-Extrim dan Pupuk Organik Bio-Slurry Padat Terhadap

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Selada (Lactuca Sativa L.)”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk cair Bio-

Extrim dan pupuk organik Bio-Slurry padat serta interaksinya terhadap pertumbuhan dan

hasil tanaman selada (Lactuca sativa L.).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental yang

dilaksanakan di lapangan.

Waktu dan Tempat Percobaan

Percobaan ini telah dilaksanakan di Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar,

Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mulai dari bulan Mei 2018

sampai bulan Juni 2018.

Alat dan Bahan Percobaan

Alat-alat Percobaan

Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah alat-alat budidaya, kamera, alat

tulis, penggaris, munsell color charts for plants tissues, kertas label, handspayer,

timbangan analitik, kantong plastik dan oven.

Bahan-bahan Percobaan

Bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah benih tanaman selada, pupuk

cair Bio-Extrim, pupuk organik Bio-Slurry padat, pupuk kompos dan pasir.

Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak kelompok dengan

pola faktorial yang terdiri atas 2 faktor yaitu faktor pertama dosis pupuk cair Bio-Extrim

dengan 3 aras yaitu 1, 2 dan 3 liter /ha. Faktor kedua yaitu dosis pupuk Bio-Slurry dengan

3 aras yaitu 5, 10 dan 15 ton/ha, sehingga didapatkan 9 kombinasi perlakuan. Masing-

masing perlakuan diulang 3 kali sehingga didapatkan 27 plot percobaan.
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Pelaksanaan Percobaan

Persiapan Benih

Persemaian dibuat di tanah bedengan khusus untuk pembibitan. Media  persemaian

menggunakan tanah yang dicampur dengan pupuk kompos dengan perbandingan 1:1.

Benih ditabur secara merata di media semai yang telah disiram, kemudian ditaburi pasir

tipis. Persemaian dan pemeliharaan bibit dilakukan selama 21 hari. Benih selada yang

digunakan dalam penelitian ini adalah selada Cap Panah Merah yang diproduksi oleh PT.

East West Seed Indonesia yang memiliki umur panen 30-40 hari setelah tanam (HST), dan

daya tumbuh 85 %.

Pengolahan Tanah

Tanah percobaan dibersihkan dari gulma kemudian tanah diolah menggunakan

cangkul dengan kedalaman 30 cm agar tanah menjadi gembur. kemudian dibuat bedengan.

Selanjutnya plot-plot percobaan dibuat dengan ukuran  lebar 1,5 meter dan panjang 2 meter

sebanyak 27 plot. Jarak antar plot 30 cm, jarak antar blok 50 cm. Penentuan letak plot pada

masing-masing perlakuan blok diacak terlebih dahulu kemudian perlakuan di setiap blok.

Pengaplikasian Pupuk Organik Bio-Slurry Padat

Pupuk organik Bio-Slurry padat diaplikasikan pada saat 3 hari sebelum tanam pada

lubang pertanaman dengan masing-masing perlakuan pada plot-plot yang ditentukan. Pada

percobaan ini ada 3 dosis perlakuan yaitu S1= 5 ton/ ha, S2= 10 ton/ha dan S3= 15 ton/ha,

sehingga kebutuhan pupuk per tanaman untuk perlakuan S1 adalah 25 gram/tanaman, S2

adalah 50 gram/tanaman dan S3 adalah 75 gram/tanaman.

Penanaman

Penanaman bibit selada yang telah berumur 21 hari. Bibit yang ditanam sebanyak

satu bibit per lubang dengan jarak tanam 2 meter x 2,5 meter, sehingga satu plot percobaan

terdapat 60 tanaman dengan jumlah sampel tanaman sebanyak 6 tanaman. Kondisi bibit

harus dalam keadaan sehat dan bebas dari serangan hama dan penyakit. Hal ini

dimaksudkan supaya pertumbuhan bibit selada dapat berlangsung dengan baik.

Pengaplikasian Pupuk Cair Bio-Extrim

Pupuk cair Bio-Extrim diaplikasikan pada saat tanaman berumur 3 hari sebelum

tanam, 7 (hst) dan 17 (hst). Pupuk cair Bio-Extrim diaplikasikan sesuai dengan dosis 1

liter/ha, 2 liter/ha dan 3 liter/ha menghasilkan 0,3 ml/m²; 0,6 ml/m² dan 0.9 ml/m² dan

dilarutkan ke dalam air dengan volume 60 ml/m²; 120 ml/m² dan 180 ml/m² kemudian

disemprotkan ke daun menggunakan handsprayer.
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Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan Tanaman meliputi penyiraman, penyulaman, pemupukan,

penyiangan dan pengendalian hama dan penyakit.

Penyiraman

Penyiraman pada persemaian dilakukan 2 kali sehari sedangkan setelah pindah

tanam penyiraman dilakukan satu kali dalam sehari pada sore hari hingga panen dengan

menggunakan gembor dan apabila hujan tidak dilakukan penyiraman.

Penyulaman

Penyulaman dilakukan pada minggu pertama setelah pindah tanam pada tanaman

selada yang mengalami kerusakan dan mati dengan cara mengganti tanaman dari

persemaian.

Penyiangan

Penyiangan gulma dilakukan 2 kali dalam seminggu secara manual yaitu dengan

mencabut gulma pada petak percobaan. Penyiangan bertujuan untuk mencegah terjadinya

kompetisi antara tanaman yang dibudidayakan dengan gulma dalam penyerapan unsur

hara, cahaya, air serta dapat mencegah timbulnya serangan hama.

Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama dan penyakit tidak dilakukan karena tidak ditemukan gejala-

gejala gangguan yang ditimbulkan oleh hama dan penyakit pada tanaman selada.

Panen

Pemanenan selada dilakukan pada umur tanaman 35 hari dengan ciri-ciri daun yang

bagian bawah sudah menyentuh tanah. Pemanenan dilakukan dengan cara mencabut

tanaman selada hingga akar, kemudian dibersihkan. pemanenan dilakukan pada sore hari

untuk menghindari kehilangan kandungan air pada sayur setelah panen.

Variabel Pengamatan dan Cara Pengukuran

Tinggi Tanaman (cm)

Tinggi tanaman dilakukan dengan cara mengukur tinggi tanaman dari pangkal

batang di atas permukaan tanah sampai bagian daun tertinggi tanaman menggunakan

penggaris. Pengamatan dilakukan pada tanaman sampel berumur 0, 10, 20 dan 30 hari

setelah transplanting.
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Jumlah Daun (helai)

Jumlah daun ditentukan dengan menghitung jumlah daun pada sampel tanaman

yang telah ditentukan. Pengamatan dilakukan pada umur sampel tanaman 0, 10, 20 dan 30

hari setelah transplanting.

Warna Daun (helai)

Warna daun ditentukan menggunakan buku Munsell color charts pada sampel

tanaman yang sudah ditentukan. Pengamatan dilakukan pada umur sampel tanaman 10, 20

dan 30 hari setelah transplanting.

Indeks Luas Daun (cm)

Pengamatan dilakukan dengan cara pengukuran panjang dan lebar daun, kemudian

dikalikan faktor koreksi. Faktor koreksi diperoleh dari 15 sampel daun selada dalam

percobaan berdasarkan pengukuran menggunakan alat leaf area meter pada saaat panen.

Bobot Basah Tanaman (gram)

Bobot basah bagian atas tanaman ditentukan dengan  menimbang semua bagian

tanaman tanpa akar. Tanaman ditimbang satu per satu dengan menggunakan timbangan

analitik. Penimbangan dilakukan secara bertahap untuk menjaga kualitas hasil yang

sebenarnya.

Analisis Data

Data hasil percobaan dianalisis menggunakan Analysis of Variant (Anova) pada

taraf nyata 5%. Jika ada beda nyata diuji lanjut dengan Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf

5%. Untuk mengetahui perlakuan yang berbeda nyata, maka akan dilakukan uji lanjut

dengan menggunakan BNJ pada taraf nyata 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian pupuk cair Bio-Extrim dan pupuk organik Bio-Slurry padat serta

interaksinya tidak berbeda nyata terhadap laju pertumbuhan relatif pada tinggi tanaman,

laju pertumbuhan relatif pada jumlah daun, warna daun, indeks luas daun dan bobot basah.
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Rekapitulasi Sidik Ragam

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Relatif (Relatif Growth Rate= RGR) pada Perlakuan
Pupuk Cair Bio-Extrim dan Pupuk Organik Bio-Slurry Padat serta
Interaksinya

No Parameter Perlakuan
B*S B S

1. RGR Tinggi tanaman 0-30 HST Ns Ns Ns
2. RGR Jumlah daun tanaman 0-30 HST Ns Ns Ns

Keterangan: ns= Non Signifikan; B= Bio-Extrim; S= Bio-slurry; B*S= interasksi antara pupuk Bio-
Extrim dan Bio-slurry; HST= Hari Setelah Tanam

Rekapitulasi sidik ragam di atas menunjukkan bahwa interaksi antara aplikasi

pupuk cair Bio-Extrim dengan pupuk organik Bio-Slurry padat dan aplikasi pupuk cair

Bio-Extrim serta aplikasi pupuk organik Bio-Slurry padat tidak berbeda nyata terhadap laju

pertumbuhan relatif tanaman pada parameter tinggi dan jumlah daun tanaman selada

(Tabel 1).

Laju Pertumbuhan Relatif Tinggi dan Jumlah Daun

Interaksi antara pupuk cair Bio-Extrim dengan pupuk organik Bio-Slurry padat

tidak berbeda nyata terhadap laju pertumbuhan relatif terhadap tinggi tanaman, begitu juga

terhadap laju pertumbuhan relatif jumlah daun tidak berbeda nyata pada interaksi antara

pupuk cair Bio-Extrim dengan pupuk organik Bio-Slurry padat.

Tabel 2. Rerata Laju Pertumbuhan Relatif Tanaman Terhadap Tinggi dan Jumlah
Daun

Perlakuan
Laju Pertumbuhan Relatif
Tinggi Tanaman (cm) Jumlah Daun (helai)

B1S1 3,790 3,707
B1S2 4,657 3,843
B1S3 4,820 4,103
B2S1 4,383 4,530
B2S2 4,847 4,717
B2S3 4,917 4,503
B3S1 4,543 4,163
B3S2 4,687 4,297
B3S3 4,807 4,187

BNJ 5% - -
Keterangan : B= Bio-Extrim; S= Bio-slurry

Interaksi antara pupuk cair Bio-Extrim dengan pupuk organik Bio-slurry padat

tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun. Nilai tinggi
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tanaman antara perlakuan yang satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda berkisaran

antara 3,790-4,917 cm dengan hasil laju pertumbuhan rata-rata sebesar 4,605 cm yang

merupakan nilai pertumbuhan per 10 hari. Begitu pula dengan nilai jumlah daun antara

yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda berkisaran antara 3,707-4,717 helai dengan

hasil rata-rata laju pertumbuhan relatif sebesar 4,228 helai yang merupakan nilai

pertumbuhan per 10 hari (Tabel 2).

Peningkatan tinggi tanaman dan jumlah daun dipengaruhi oleh unsur hara. Unsur

hara yang paling dibutuhkan yaitu unsur hara Nitrogen yang berfungsi mempercepat

pertumbuhan tanaman, menambah tinggi tanaman, dan merangsang pertunasan. Parnata

(2004) menyatakan tumbuhan memerlukan unsur hara Nitrogen untuk pertumbuhan

terutama pada fase vegetatif yaitu pertumbuhan daun dan batang. Kandungan Nitrogen

pada pupuk cair Bio-Extrim yaitu 885 ppm dan hasil analisis kandungan nitrogen pada

pupuk organik Bio-slurry padat yaitu sebesar 1,39 % belum memenuhi kebutuhan tanaman

selada. Menurut pendapat Lingga (2006) menyatakan bahwa Nitrogen dalam jumlah yang

cukup mempercepat pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, khususnya batang dan

daun. Selain itu, hal ini diduga karena respon pupuk organik yang tergolong lambat

sedangkan tanaman selada merupakan salah satu jenis sayuran daun yang memiliki umur

pendek. Hal ini sejalan dengan pernyataan Klinton (2017) yang menyatakan pupuk organik

memerlukan waktu untuk proses penguraian sehingga unsur hara yang dibutuhkan oleh

tanaman akan tersedia secara bertahap pula. Waktu penyerapan unsur hara oleh akar

tanaman berlangsung dalam waktu yang relatif lama setelah pupuk diaplikasikan.

Warna Daun

Warna daun ditentukan dengan membandingkan warna daun tersebut dengan warna

standar pada buku munshell color chart for plant tissues. Diagram warna baku ini disusun

tiga variabel, yaitu: (1) hue, (2) value, dan (3) chroma. Hue adalah warna spektrum yang

dominan sesuai dengan panjang gelombangnya. Value menunjukkan tingkat kecerahan

suatu warna, sesuai dengan banyaknya sinar yang dipantulkan. Chroma menunjukkan

kekuatan dari warna spektrum.

Pengamatan warna daun pada 30 HST diperoleh nilai yaitu 5 GY 7/8 dan 5 GY

7/10, yang berarti warna daun selada tersebut mempunyai nilai hue yaitu 5 GY (green-

yellow), value yaitu 7 serta chroma yaitu 8 dan 10, yang secara keseluruhan warna daun

tanaman selada disebut hijau kekuningan yang berarti warna daun tersebut hijau cenderung
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sedikit kuning. Warna daun pada tanaman selada ini sangat dipengaruhi oleh faktor unsur

hara Nitrogen baik yang terdapat didalam tanah ataupun yang terkandung dalam pupuk

Cair Bio-Extrim dan Pupuk Organik Bio-Slurry Padat. Dimana salah satu fungsi unsur hara

Nitrogen yaitu membentuk klorofil yang menjadikan warna daun menjadi hijau.

Menurut Soepardi (1983) menyatakan unsur hara nitrogen merupakan yang paling

cepat merangsang pertumbuhan di atas tanah dan memberikan warna hijau pada daun.hasil

penelitian Tyas et al. (2013) warna daun pada umumnya dipengaruhi oleh zat hijau daun

atau klorofil. Klorofil dapat menyebabkan warna daun menjadi hijau. penyebaran klorofil

pada daun berbeda-beda. Perbedaan jumlah klorofil ini akan menunjukkan perbedaan pada

warna daun. Daun dengan umur muda akan berubah warna menjadi daun yang lebih hijau.

Indeks Luas Daun

Interaksi berbagai dosis pupuk Cair Bio-Extrim dengan pupuk organik Bio-slurry

Padat tidak berbeda nyata terhadap luas daun.

Tabel 3. Rerata Interaksi Pupuk Cair Bio-Extrim dan Pupuk Organik
Bio-Slurry Padat Terhadap Indeks Luas Daun

Perlakuan
Luas daun (cm2) (HST)
0 10 20 30

B1S1 3,046 24,805 53,226 63,377
B1S2 3,825 25,778 60,826 74,649
B1S3 4,021 29,953 61,567 98,391
B2S1 4,039 29,177 59,566 77,240
B2S2 3,961 30,691 67,502 80,799
B2S3 3,385 29,634 65,969 73,141
B3S1 3,948 27,799 58,852 78,130
B3S2 4,356 27,968 58,029 67,999
B3S3 3,956 29,504 61,101 75,768
BNJ 5% - - - -

Keterangan: B= Bio-Extrim; S= Bio-slury

Interaksi berbagai dosis antara pupuk cair Bio-Extrim dengan aplikasi pupuk

organik Bio-slurry padat tidak berpengaruh terhadap indeks luas daun tanaman selada.

Interaksi berbagai dosis antara pupuk cair Bio-Extrim dengan aplikasi pupuk organik Bio-

slurry padat menghasilkan indeks luas daun tanaman selada pada umur 30 HST berkisaran

antara 63.377-98,931cm2 (Tabel 3). Peningkatan luas daun tanaman berkaitan dengan

pertumbuhan yang didukung oleh ketersediaan unsur hara baik di dalam tanah dan pupuk
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cair Bio-Extrim dan pupuk Bio-slurry padat. Salah satu unsur hara yang berkaitan dengan

luas daun yaitu Nitrogen karena unsur ini berfungsi untuk menyehatkan pertumbuhan daun

yang berpengaruh juga terhadap luas daun. Marsono Dan Sigit (2002) menyatakan

beberapa unsur hara yang berperan dalam menunjang pembentukan daun yaitu N, Mg, Fe

dan Cu yang berfungsi sebagai pendorong pembentukan klorofil dan sebagai kompenen

yang tinggi akan mampu menujang tingginya luas daun tanaman selada. Besarnya luas

daun sangat mempengaruhi tingginya penyerapan cahaya matahari oleh tanaman, sehingga

mampu meningkatkan aktivitas laju fotosintesis.

Secara fisiologis semakin lama umur tanaman, semakin besar indeks luas daun

tanaman karena terjadi pertumbuhan. Indeks luas daun yang besar belum tentu menunjukan

bahawa setiap individu mampu menyerap energi matahari secara efektif. Hal ini terjadi

karena antara daun yang satu dengan yang lainnya dapat saling menaungi, sehingga tidak

mendapatkan sinar matahari penuh (Junita, et al, 2002).

Bobot Basah Tanaman

Interaksi pupuk Cair Bio-Extrim dengan pupuk organik Bio-slurry Padat tidak

berbeda nyata terhadap berat basah tanaman.

Grafik 1. Interaksi Pupuk Cair Bio-Extrim dan Pupuk Organik Bio-Slurry Padat
Terhadap Bobot Basah Tanaman Selada

Interaksi antara pupuk cair Bio-Extrim dengan pupuk organik Bio-slurry padat

tidak berpengaruh terhadap bobot basah tanaman selada. Bobot basah tanaman

menunjukkan besanya kandungan air dan bahan organik yang terkandung dalam jaringan

atau organ tanaman. Salah satu organ tanaman yang mempengaruhi bobot basah pada

percobaan ini yaitu jumlah daun, semakin banyak jumlah daun maka bobot basah yang
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diperoleh cenderung lebih tinggi.  Nilai bobot basah tanaman selada berkisaran antara

71,80-129,90 gram (Grafik 1). Hal ini diduga pupuk cair Bio-Extrim dan pupuk Bio-slurry

padat yang merupakan pupuk organik, dimana pupuk organik yang bersifat tergolong

lambat dalam menyediakan unsur hara terutaman unsur hara Nitrogen yang dibutuhkan

oleh tanaman selada, karena Nitrogen merupakan salah satu hara yang berperan penting

pertumbuhan vegetatif tanaman seperti tinggi tanaman dan jumlah daun yang dapat

berpengaruh terhadap bobot basah tanaman selada. Menurut Bachtiar et al.(2016), bahwa

nitrogen merupakan unsur komponen klorofil dan penyusun utama asam amino dan protein

sehingga dengan meningkatnya serapam N maka bobot basah tanaman meningkat pada

saat pemanenan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dikemukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Interaksi antara pupuk cair Bio-Extrim dengan pupuk organik Bio-Slurry padat

tidak berpengaruh terhadap semua parameter yang diamati.

2. Pupuk cair Bio-Extrim dan Pupuk Organik Bio-Slurry padat tidak berpengaruh

terhadap semua parameter yang diamati.

SARAN

Berdasarkann hasil dan pembahasan diatas, maka disarankan untuk dilakukannya

penelitian lanjut terkait dengan pertumbuhan dan hasil tanaman selada dengan perlakuan

dosis yang tepat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
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