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PENGARUH INTENSITAS PEMBERIAN PUPUK SILIKAT PLUS (Si Plus)
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI RUMPUT MULATO

(Brachiaria hybrid cv. Mulato I) PADA DEFOLIASI KE III

INTISARI

Oleh :

Saad Mulyadi
B1B 009 013

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas pemberian
pupuk Silikat plus (Si plus) terhadap pertumbuhan dan produksi rumput Mulato
(Brachiaria hybrid cv. Mulato 1) pada Defoliasi ke III. Penelitian ini dilaksanakan
di rumah kaca Fakultas Pertanian dan dilaboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan
Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Materi yang digunakan dalam
Penelitian : Rumput Mulato, pupuk Silikat Plus, pupuk organik, dan tanah regosol.
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Adapun perlakuannya yaitu: P0 (kontrol), P1
(10-20 hari), P2 (10, 20 dan 30 hari), P3 (10, 20, 30, dan 40 hari) setelah potong
paksa. Variabel yang diamati adalah jumlah anakan, tinggi tanaman, berat segar,
dan berat kering. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis of
varian (ANOVA) dan untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan dilakukan uji
Duncan’s. hasil penelitian : Tinggi Tanaman P0 : 93,34 cm, P1 : 95,20 cm, P2 :
94,35 cm, dan P3 : 95,30 cm. Sementara pertambahan tingngi tanaman P0 : 78,32
cm, P1 : 80,20 cm, P2 : 79,34 cm, dan P3 : 80,30 cm, dan Jumlah Anakan P0 : 2,58
pols, P1 : 3,05 pols, P2 : 2,30 cm, dan P3 : 2,02 cm, sementara pertambahan jumlah
anakan P0 : 12,62 pols, P1 : 15,25 pols, P2 : 14,00 pols, dan P3 : 11,38 pols,
sementara Berat Segar P0 : 462,5 gram, P1 : 651,1 gram, P2 : 396,2 gram, P3 :
493,8 gram dan Berat Kering P0 : 52,40 %, P1 : 51,90 %, P2 : 55,70 %, dan P3 :
54,58 %. Disimpulkan bahwa penyemprotan Si plus berpengaruh tidak nyata
terhadap pertumbuhan dan produksi rumput Mulato.

Kata Kunci: Pupuk Silikat Plus, Tanah Regosol, Pupuk Organik, Rumput
Mulato, Jumlah  Anakan, Tinggi  Tanaman,   Berat Segar, Berat
Kering.
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THE EFFECT OF FEEDING INTENSITY OF FERTILIZER SILICATE
PLUS (Si Plus) ON THE GROWTH AND PRODUCTION OF GRASS
MULATO (Brachiaria hybrid cv. Mulato I) IN DEFOLIATION TO III

ABSTRACT

by

Saad Mulyadi
B1B 009 013

The research aims to determine the effect intensity fertilizer plus Silicate (Si
plus) on the growth and production of grass Mulato (Brachiaria hybrid cv. Mulato
1) on defoliation to III. Research was conducted at the faculty of agriculture
mataram university greenhouse and laboratory Sciences and Nutrition Faculty of
Animal Husbandry, University of Mataram. The material used in the study : Mulato
grass, fertilizer plus silicate, organic fertilizer, and soil regosol. The experimental
design used was completely randomized design (CRD) with 4 treatments and 5
replications. As for treatment are: P0 (control), P1 (10-20 days), P2 (10, 20 and 30
days), P3 (10, 20, 30, and 40 days) after the force cutting. The variables measured
were the number of tillers, plant height, fresh weight and dry weight. Data were
analyzed using analysis of variance (ANOVA) and to know the difference between
treatments carried Duncan's test. The results of research: Plant High P0: 93.34 cm,
P1: 95.20 cm, P2: 94.35 cm, and P3: 95.30 cm. While accretion tingngi plant P0:
78.32 cm, P1: 80.20 cm, P2: 79.34 cm, and P3: 80.30 cm, and the Number of
Tillers P0: 2,58 pols, P1: 3.05 pols, P2: 2.30 cm, and P3: 2.02 cm, while the
increase in the number of tillers P0: 12.62 pols, P1: 15.25 pols, P2: 14.00 pols, and
P3: 11.38 pols, while for Fresh P0 weight: 462.5 grams, P1: 651.1 grams, P2: 396.2
grams, P3: 493.8 grams dry weight P0: 52.40%, P1: 51.90%, P2: 55, 70%, and P3:
54.58%.pItpwaspconcludedpthatpsprayingpSippluspnoprealpeffectponpthepgrowth
andpproductionpofpMulatopgrass.

Keywords : Fertilizer plus Silicate, Regosol, fertilizer organic, Mulato Grass,
aaaaaaaaaaNumber of Tillers, High plant, fresh weight, dry weight.
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PENDAHULUAN

Latar belakang

Hijauan pakan merupakan semua bentuk bahan pakan yang berasal dari

tanaman atau rumput termasuk leguminosa baik yang belum dipotong maupun yang

sudah dipotong dari lahan dalam keadaan segar (Akoso, 1996). Menurut

Reksohadiprodjo (1985), hijauan pakan merupakan segala bahan makanan yang

tergolong dalam pakan yang berserat kasar yang berasal dari pemanenan bagian

vegetatif tanaman yang berupa bangian hijau yang meliputi daun, batang, dan juga

pada generatif yang dapat berupa sumber makanan ternak.

Tanah regosol, tanah jenis ini mempunyai sedikit kekurangan atau belum

berkembang profilnya. Oleh sebab itu solum tanah pada umumnya tidak melebihi

25 cm. Tanah ini berwarna kelabu, coklat atau coklat kekuning-kuningan sampai

keputih-putihan (Sarief, 1986).

Menurut Reksohadiprodjo (1985), rumput Mulato merupakan rumput yang

mempunyai daya kompotisi sangat kuat, tumbuhnya semi merayap, mempunyai

setolon dan mampu bertahan hidup tahunan. Rumput Mulato ini salah satu jenis

rumput dengan produksi dan kualitas yang cukup  tinggi. Rumput Mulato

merupakan hasil persilangan antara Brachiria brizantha dan Brachiria ruziziensi.

Menurut Sitompul dan Guritno (1995), pertumbuhan adalah suatu proses

yang di lakukan oleh tanaman yang dapat hidup pada lingkungan tertentu dengan

sifat-sifat tertentu untuk menghasilkan kemajuan perkembangan dengan

menggunakan faktor lingkungan.

Menurut Supardi (2001) menyatakan pupuk cair atau pupuk silikat

plus (SI Plus) memberikan beberapa keuntungan, misalnya pupuk ini dapat

digunakan dengan cara menyiramkannya ke akar tanaman ataupun disemprotkan ke

tanaman dan menghematkan tenaga sehingga proses penyiraman dapat menjaga

kelembaban tanah.

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui pertumbuhan dan

produksi rumput Mulato yang diberikan pupuk cair silikat plus pada Defoliasi ke III
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yang ditanam ditanah  regosol dengan menggunakan pot, di Rumah Kaca Fakultas

Pertanian Universitas Mataram.

Kegunaan Penelitian

a. Sebagai salah satu sumber informasi bagi peneliti yang sebelumnya,

b. Sebagaian dari syarat untuk menjadi sarjana peternakan pada Fakultas

Peternakan Universitas Mataram,

c. Sebagai pedoman dan informasi bagi peternak dalam memanfaatkan spesies

rumput unggul pada jenis tanah yang berbeda.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Materi Penelitian

1. Tanah Regosol,

2. Rumput Mulato (Brachiaria hybrid cv. Mulato I),

3. Pupuk Silikat Plus (Si Plus),

4. Pupuk Organik.

Bahan Penelitian

a) Bahan yang digunakan di UPT. Pengolahan Rumah Kaca

 Rumput Mulato,

 Tanah regosol,

 Pupuk organik,

 Pupuk silikat plus.

b) Bahan yang digunakan diLaboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan

Ternak

 Rumput Mulato yang sudah dicacah.

Alat Penelitian

a. Alat yang digunakan di UPT. Pengolahan Rumah Kaca

 Papan nama untuk masing-masing perlakuan,

 Pot,

 Meteran atau penggaris,

 Tali rapia,

 Tabung sepray,

 Kayu,
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 Sabit atau gunting,

 Kantong sampel,

 Ember,

 Jarum suntik ukuran 3 ml.

b. Alat yang digunakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan

Ternak

 Timbangan analitik,

 Terminologi

Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UPT. Pengolahan Rumah Kaca Fakultas

Pertanian Universitas Mataram dan Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April 2015 sampai bulan Juli 2015 di

UPT. Pengolahan Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas Mataram Dan

Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas

Mataram.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu sebagai berikut :

Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman dalam penelitian ini yaitu dengan menyiram tanaman

pada saat awal penanaman yaitu 3 kali seminggu. Setelah 15 hari rumput dipotong

paksa untuk diseragamkan, penyiraman dilakukan 2 kali seminggu. Pemberian

pupuk silikat plus setiap 10 hari sampai dengan 40 hari dihitung dari potongan

paksa, gulma yang tumbuh disekitar tanaman dibersihkan dengan cara dicabut.

Tanah yang ada di dalam pot digemburkan 1 kali seminggu.

Pengukuran dan perhitungan

Setiap minggu dilakukan pengukuran tinggi tanaman menggunakan penggaris

atau  meteran dengan cara diukur mulai dari pangkal batang (batang diatas

permukaan tanah) sampai ujung daun yang paling tinggi, dan setelah panen

dilakukan penimbangan untuk mengetahui berapa produksi untuk rumput Mulato.
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Pemanenan

Setelah tanaman berumur 15 hari, dilakukan potongan paksa untuk tujuan

(penyeragaman) dan dipanen setelah tanaman berumur 60 hari dihitung sejak

pemotongan paksa (penyeragaman).

Analisis Data

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap

(RAL) dan dianalisis dengan analisis of variance (ANOVA) apabila terdapat

perbedaan yang nyata maka akan diuji lanjut dengan uji Duncan’s (Steel dan

Torrie,.1989). Perhitungan statistik dilakukan dengan bantuan program SAS 2012.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Rumput Mulato (Brachiaria hybrid cv. Mulato I)

Pengaruh intensitas pemberian pupuk Silikat Plus terhadap tinggi tanaman

dan jumlah anakan pada rumput Mulato (Brachiaria hybrid cv. Mulato 1) pada

Defoliasi ke III.

Berdasarkan hasil analisis of varian diperoleh hasil tinggi tanaman dan

jumlah anakan sebagaimana diterapkan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Rataan Tinggi Tanaman dan pertambahan jumlah anakan rumput  Mulato
yang diberikan Pupuk Silikat Plus Pada Defoliasi Ke III.

Perlakuan
Variabel

Tinggi Tanaman
(cm)

Pertambahan Tinggi
Tanaman (cm)

P0 93.34a 78.32
P1 95.20a 80.20
P2 94.35a 79.34
P3 95.30a 80.30

Keterangan: Nilai yang diikuti oleh superskrip yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan respon berbeda tidak nyata (P>0,05)

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa tinggi tanaman berbeda tidak nyata

(P>0,05) sedangkan jumlah anakan menunjukkan respon yang berbeda tidak nyata

(P>0,05) pada setiap perlakuan.

Tinggi Tanaman Rumput Mulato I

Rataan tinggi tanaman rumput Mulato yang diberi pupuk silikat plus pada

Defoliasi ke III pada perlakuan P0 : 93.34 cm, P1 : 95.20 cm, P2 : 94.35 cm, P3 :

95.30 cm. Secara statistik, tinggi tanaman rumput Mulato yang diberikan pupuk
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silikat plus pada defoliasi ke III menunjukkan respon yang berbeda tidak nyata

(P>0,05) pada tiap perlakuan. Pemberian pupuk silikat plus pada rumput Mulato

pada Defoliasi ke III, mampu memberikan respon yang berbeda tidak nyata pada

tinggi tanaman yang dihasilkan karna pada pemotongan ke III penyediaan unsur

hara tanah dan karbohidrat sudah berkurang sehingga mampu memberikan

perbedaan yang berbeda tidak nyata dari variabel lainnya dalam penelitian yang

dilakukan.

Hasil uji lebih lanjut dengan uji jarak berganda duncan’s menunjukan bahwa

terdapat perbedaan yang berbeda tidak nyata (P>0.05) sedangkan tinggi tanaman

antara perlakuan P3 : 95.30 cm, P2 : 94.35 cm, P1 : 95.20 cm maupun dengan

perlakuan P0 : 93.33 cm. Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa tidak

terdapat variasi perbedaan pada pertumbuhan tinggi tanaman, perbedaan tinggi

tanaman ini lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat dan karaktristik dari keempat

perlakuan yang berbeda-beda dan perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan

dari perlakuan masing-masing sehingga hal ini akan memberikan kemampuan yang

berbeda dalam pertumbuhan tanaman.

Dengan pertumbuhan yang tegak pada perlakuan P3 akan menjadi lebih

tinggi dari perlakuan P2, P1, dan P0, terbukti bahwa dari hasil penelitian yang

dilakukan bahwa pupuk silikat plus berbeda tidak nyata dalam meningkatkan

pertumbuhan tinggi tanaman rumput Mulato.

Grafik 1. Rataan tinggi tanaman rumput Mulato.

Dari hasil rata-rata tinggi tanaman pada Tabel 1. Perlakuan P3 mampu

memberikan hasil yang lebih baik bagi tinggi tanaman dibandingkan dengan

perlakuan P1, P2, dan P0 pada penelitian ini.
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Pertambahan Tinggi Tanaman Rumput Mulato I

Pertambahan Tinggi Tanaman rumput Mulato yang diberikan pupuk Silikat

Plus dengan intensitas berbeda dari masing-masing perlakuan P3 : 80.3 cm, P1 :

80,2 cm, P2 : 79,34 cm, dan P0 : 78,32 cm, mempunyai pertambahan tinggi

tanaman yang lebih optimal dibanding penelitian Nurul dan Mastur. Hasil yang

diperoleh dari penelitian ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan pernyataan

Syamsu Bahar (2006) bahwa rumput Mulato tumbuh tengak setinggi 40-60 cm.

Siregar (1985) disitasi Nopitasari (2014) juga mengatakan tinggi tanaman

merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi hasil kerna berkaitan erat

dengan fotosintesis dan ketehanan rebah. Tinggi tanaman adalah indikator

pertumbuhan dan sebagai parameter untuk mengukur pengaruh lingkungan atau

perlakuan yang di terapkan.

Menurut Gardner dkk., (1991) disitasi Mastur (2010) pertumbuhan dan

perkembangan tanaman merupakan proses yang sangat penting dalam kehidupan

perkembangbiakan suatu spesies tanaman. Pertumbuhan dan perkembanganbiakan

tanaman berlangsung secara terus menerus sepanjang daur hidup, tergantung pada

tersedianya meristem, hasil asimilasi, hormon serta lingkungan. Gardner dkk.,

(1991) menjelaskan bahwa dalam memaksimalkan laju pertumbuhan tanaman dapat

dilakukan dengan dua hal yaitu dengan secara transpran dan memanipulasi

lingkungan adalah dengan melakukan pemupukan.

Adapun pertambahan tinggi tanaman rumput Mulato menurut Heddy dkk.,

(1994) menjelaskan bahwa pertumbuhan tanaman dapat diartikan sebagai

peningkatan ukuran tanaman yang tidak akan kembali. Peningkatan tersebut

sebagai akibat pembelahan dan pembesaran sel. Sedangkan perkembangan tanaman

diartikan sebagai proses hidup yang terjadi di dalam tanaman yang meliputi

pertumbuhan diferensiasi sel dan morfogenesis dari tanaman itu sendiri untuk

meningkatkan pertumbuhan yang dihasil.
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Grafik 2. Rataan pertambahan tinggi tanaman rumput Mulato.

Dari hasil rataan pertambahan tinggi tanaman pada Tabel 1. Perlakuan P3

mampu memberikan hasil yang lebih baik bagi pertambahan tinggi tanaman

rumput mulato dibandingkan dengan perlakuan P1, P2, dan P0 pada penelitian ini.

Tabel 2. Rataan jumlah anakan dan pertambahan jumlah anakan rumput Mulato
(Brachiaria hybrid cv. Mulato I) yang diberikan pupuk Silikat Plus pada
Defoliasi ke III.

Perlakuan
Variabel

Jumlah Anakan
(pols)

Pertambahan Jumlah Anakan
(pols)

P0 2.58a 12.62
P1 3.05a 15.25
P2 2.30a 14.00
P3 2.02a 11.38

Keterangan : Nilai yang diikuti oleh superskrip yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan respon berbeda tidak nyata (P>0,05).

Jumlah Anakan Rumput Mulato I

Hasil uji lebih lanjut dengan uji jarak berganda duncan’s menunjukan bahwa

terdapat perbedaan yang berbeda tidak nyata (P>0.05) pada jumlah anakan pada

perlakuan yang berbeda P1 : 3.05 pols, P2 : 2.58 pols maupun dengan perlakuan P2

: 2.30 pols. Tetapi antara perlakuan P3 : 2.02 pols dengan perlakuan P1 : 3.05 pols,

berbeda tidak nyata (P>0.05). Demikian juga terhadap perlakuan P2 dengan

perlakuan P0. Hal tersebut juga terjadi antara perlakuan P2 dengan perlakuan P0,

yaitu tidak memperlihatkan adanya perbedaan yang berbeda tidak nyata (P>0.05).

Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa tidak terdapat variasi

perbedaan pada pertumbuhan jumlah anakan, perbedaan jumlah anakan sama

halnya dengan tinggi tanaman juga lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat dan

karaktristik dari ke empat perlakuan yang berbeda-beda dan perbedaan tersebut

77
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disebabkan oleh perbedaan dari perlakuan masing-masing sehingga hal ini akan

memberikan kemampuan yang berbeda dalam pertumbuhan tanaman rumput

Mulato.

Grafik 3. Rataan jumlah anakan rumput Mulato.

Dari hasil rataan jumlah anakan tanaman pada Tabel 1. Pada perlakuan P1

mampu memberikan jumlah anakan yang banyak dibandingkan dengan Perlakuan

P0, P2, dan P3 pada penelitian ini.

Pertambahan Jumlah Anakan Rumput Mulato I

Pertambahan jumlah anakan Tanaman rumput Mulato yang diberikan pupuk

Silikat Plus dengan intensitas berbeda dari masing-masing perlakuan P1 : 15,25

pols, P2 : 14,00 pols, P0 : 12,62 pols, dan P3 : 11,38 pols, mempunyai pertambahan

jumlah anakan yang lebih optimal.

Grafik 4. Rataan pertambahan jumlah anakan rumput Mulato.

Dari hasil rataan pertambahan jumlah anakan pada Tabel 2. Perlakuan P1

mampu memberikan hasil yang lebih baik bagi pertambahan jumlah anakan rumput

mulato dibandingkan dengan perlakuan P2, P0, dan P3 pada penelitian ini.
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Peningkatan tersebut sebagai akibat pembelahan dan pembesaran sel. Sedangkan

perkembangan tanaman diartikan sebagai proses hidup yang terjadi di dalam

tanaman yang meliputi pertumbuhan diferensiasi sel dan morfogenesis dari

tanaman itu sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan yang dihasil.

Produksi Rumput Mulato (Brachiaria hybrid cv. Mulato I)

Tabel 3. Rataan pengaruh intensitas pemberian pupuk silikat plus terhadap berat
segar dan berat kering rumput Mulato pada Defoliasi ke III.

Perlakuan
Variabel

Berat Segar (gr) Berat Kering (%)
P0 462.5a 52.40a

P1 651.1a 51.90b

P2 396.2a 55.70a

P3 493.8a 54.58a

Keterangan  : Nilai yang diikuti superskrip yang sama pada kolom yang sama
menunjukan respon berbeda tidak  nyata (P>0,05).

Pada Tabel 2 menunjukan respon yang berbeda tidak nyata (P>0.05)

terhadap berat segar dan berat kering rumput mulato yang diberikan pupuk silikat

plus pada Defoliasi ke III yang berbeda pada setiap perlakuan.

Berat Segar Rumput Mulato (Brachiaria hybrid cv. Mulato I)

Hasil analisis menunjukan bahwa berat segar yang tertinggi terdapat pada

perlakuan P1 : 651.1 gr, kemudian diikuti oleh perlakuan P3 : 493.8 gr, P0 : 462.5

gr, dan hasil berat segar terendah terdapat pada pelakuan P2 : 396.2 gr. Hasil

analisis statistik yang dilanjut dengan uji Duncan”s pada perlakuan P1 menunjukan

berbeda tidak nyata (P>0.05) terhadap perlakuan P0, P2, dan P3.

Grafik 5. Rataan berat segar rumput mulato.
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Dari hasil penelitian ini dapat diketahui berat segar tertinggi terdapat pada

perlakuan P1 berbeda tidak nyata (P>0.05) terhadap perlakuan P2 dan P3 yaitu

pemberian pupuk silikat plus dua kali, dan berat segar terendah terdapat pada

perlakuan  P2 yang dimana perlakuan P2 berbeda tidak nyata (P>0.05) yaitu

pemberian pupuk silikat selama 3 kali.

Tinggi rendahnya berat segar dalam tanaman dapat ditentukan oleh jenis

tanaman itu sendiri,yaitu ukuran tanaman dan umur tanaman serta faktor lainnya

semakin mudah tanaman semakin tinggi berat segarnya yang dapat mendukung

faktor lainya yaitu faktor lingkungan dan faktor interval pemotongan. Faktor

lingkungan yang dapat mempengaruhi berat segar diantaranya faktor cahaya sinar

matahari, faktor penyiraman, pada perlakuan P1 yang diberikan pupuk silikat plus

selama dua kali sementara faktor interval pemotongannya dapat berupa laju

pertumbuhan dan umur tanaman.

Berat Kering Rumput Mulato (Brachiaria hybrid cv. Mulato I)

Nilai rataan berat kering dari masing-masing perlakuan P2 : 55,70 %,  P3 :

54.58 %, P0 : 52.40 % dan P1 : 51.90 %. Hasil analisis statistik dengan uji jarak

Duncan’s pada perlakuan P2 berbeda tidak nyata terhadap perlakuan P3, P0 dan P1

dan Perlakuan P2 menunjukkan hasil yang paling baik dibandingkan dari masing-

masing perlakuaan.

Grafik 6. Rataan berat kering rumput Mulato.
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faktor tersebut dapat menyebabkan pengaruh yang nyata terhadap kualitas dan

produktivitas tanaman. Disamping itu kualitas pakan hijauan dapat juga

dipengaruhi oleh perbandingan batang dan daun sehingga kondisi tanah  dan

pemupukan menjadi setara antara pertumbuhan tanaman. Sedangkan Sarief (1989),

menyatakan bahwa peroduksi dan kualitas tanaman ditentukan oleh unsur nitrogen,

kerna nitrogen  merupakan unsur hara utama bagi pertumbuhan tanaman baik

dalam pertumbuhan lebar daun dan proses potosintesis dapat berjalan dengan baik.

Adapun pemberian pupuk silikat plus selama dua kali pada perlakuan P1

memiliki berat kering yang paling rendah salah satu penyebabnya adalah kerna

unsur hara yang terdapat dalam tanah sedikit, hal tersebut dapat menyebabkan

rendahnya berat kering pada tanaman rumput mulato yang diberikan pupuk silikat

plus yang berbeda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Intensitas penyemprotan pupuk silikat plus tidak berpengaruh terhadap

tinggi tanaman, jumlah anakan, berat segar pada pemotongan ke III,

2. Penyemprotan yang dilakukan dengan menggunakan pupuk silikat plus pada

pemotongan ke III berpengaruh terhadap bahan kering,

3. Rataan tinggi tanaman dari masing-masing perlakuan adalah P3 : 95,30 cm,

P1 : 95,20 cm, P2 : 94,35 cm, dan P0 : 93,34 cm, dan rataan pertambahan

tinggi tanaman dari masing-masing perlakuan adalah P3 : 80,30 cm, P1 :

80,20 cm, P2 : 79,34 cm, P0 : 78,32 cm,

4. Rataan jumlah anakan dari masing-masing perlakuan P1 : 3.05 pols, P0 :

2,58 pols, P2 : 2,30 pols, P2 : 2,02 pols, dan rataan pertambahan jumlah

anakan dari masing-masing perlakuan adalah P1 : 15,25 pols, P2 : 14,00

pols, P0 : 12,62 pols, dan P3 : 11,38 pols,

5. Rataan berat segar dari masing-masing perlakuan P1 : 651,1 gram, P3 :

493,8 gram, P0 : 462,5 gram, P2 : 396,2 gram,

6. Rataan berat kering dari masing-masing perlakuan adalah P2 : 55,70 %,  P3

: 54,58 %, P0 : 52,40 %, P1 : 51,90 %.
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Saran

Penelitian ini dapat saya sarankan bahwa  penelitian ini tidak dapat uji

lanjutkan lagi kerna penelitian ini bersifat non signifikan dan penelitian ini dapat

dijadikan sebagai pedoman atau refrensi dalam menyelesaikan tugas akhir.
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