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ABSTRAK 

Di Indonesia, masih banyak petani menggunakan pupuk anorganik sebagai pilihan 

penyubur tanaman mereka. Penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus 

dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuhan, tanah dan lingkungan. Dalam 

penggunaan jangka panjang untuk tanaman dapat menimbulkan menurunnya 

produksi tanaman. Penggunaan pupuk organik kotoran dan urine kelinci (MFU)  

dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi masalah di atas. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah pupuk kotoran kelinci (MFU) memberikan 

hasil yang lebih baik daripada pupuk kimia terhadap pertumbuhan tanaman sawi 

(Brassica juncea). Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 32 bibit sawi yang memiliki ukuran 

yang seragam. Variabel bebas penelitian ini adalah pupuk kotoran kelinci (MFU) 

dengan dosis yang berbeda. Variabel terikat penelitian ini adalah pertumbuhan 

tanaman sawi yang meliputi tinggi batang, jumlah daun, luas daun, berat basah 

dan berat kering. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji ANOVA satu 

arah dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil (BNT). Hasil analisis 

menunjukkan bahwa dosis pupuk kotoran kelinci 17,5 gr memberikan hasil yang 

terbaik dibandingan dengan dosis lainnya.  

Kata Kunci: campuran pupuk kotoran dan urine kelinci (MUF), Pertumbuhan 

tanaman sawi, Parameter pertumbuhan tanaman, Macronutrients. 
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THE INFLUENCE OF THE ADDITION OF RABBIT’S FECES 

FERTILIZER  ON GROUND MEDIA THROUGH  THE GROWTH OF 

MUSTARD (Brassica Juncea) AS THE ENRICHMENT OF  PLANT 

PHYSIOLOGY PRACTICUM 

 

ABSTRACT 

In Indonesia, most farmers use anorganic fertilizer as an option to fertilize their 

plant. The use of anorganic fertilizer continuously causes negative effect for plant, 

ground, and environment. The use of anorganic fertilizer is the long terms, it can 

cause the decrease of plant productivity. The mixture of rabbit’s feces and urine 

fertilizer (MFU) can be uses as an alternatives to overcome the problems. This 

research was conducted to test whether MFU could give better mustard growth 

compared to chemical fertilizer. This research was experimental research using 32 

mustard seeds with similar sizes. The independent variable of this research was 

MFU  fertilizer’s. The dependent variable were growth of mustard, including stem 

height, leaf width, dry weight and fresh weight. The Data were analyzed by using 

one way Analysis of Variance, followed by the least significant difference test 

(BNT). The result showed that MFU fertilizer of 17,5 gr gives the best mustard 

growth than other treatment’s.   

Key word : Mixture of rabbit’s feces and urine fertilizer (MUF), the growth of 

mustard, Plant growth parameters, macronutrients. 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Peningkatan produktivitas tanaman 

sayuran dapat dipengaruhi oleh banyak 

faktor salah satunya adalah pemupukan, 

baik cara, dosis, maupun waktu 

pemberiannya. Pemupukan diberikan 

pada tanaman dengan tujuan menambah 

unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. 

Pemupukan dapat dilakukan dalam bentuk 

pupuk anorganik maupun organik. Pupuk 

anorganik mampu mempercepat masa 

tanam karena unsur haranya mampu 

diserap langsung oleh tanah dan mampu 

meningkatkan produksi tanaman. Namun, 

penggunaan pupuk anorganik yang terus 

menerus dapat mengakibatkan dampak 

negatif bagi tanah dan lingkungan 

(Susetya, 2012). 

Dampak  negatif yang timbul akibat 

penggunaan pupuk kimia yang kurang 

tepat yaitu dapat mengakibatkan tanaman 

keracunan dan tanah menjadi pejal atau 

keras. Tanah yang keras sukar diolah. 

Pada musim hujan tanah menjadi licin dan 

liat karena pori-pori tanah tertutup oleh 

sisa pupuk kimia yang tidak diserap oleh 

tanaman. Akibatnya, pertukaran udara dan 

air di dalam tanah tidak berjalan lancar 

sehingga terjadi akumulasi residu pupuk 

yang akhirnya akan berdampak negatif 

terhadap tanah, air dan tanaman itu 

sendiri. Sedangkan, dampak dari 

penggunaan dalam jangka yang relatif 

lama dapat berakibat buruk pada kondisi 

tanah. Tanah menjadi cepat mengeras, 

kurang mampu menyimpan air dan cepat 

menjadi asam yang pada akhirnya akan 

menurunkan produktivitas tanaman dan 

akan membuat mikroorganisme tanah 

menjadi mati. Salah satu jenis pupuk 

kimia yang digunakan oleh peneliti yaitu 
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Pupuk NPK yang memiliki kandungan N 

18%, P 12%, dan K 8% (Kusuma, 2007). 

Pupuk organik merupakan makanan 

bagi mikroorganisme tanah. Oleh karena 

itu, dengan adanya pupuk organik akan 

meningkatkan jumlah dan aktivitas 

mikroorganisme tanah (Pernata, 2004). 

Mikroorganisme tanah dapat membantu 

proses penggemburan tanah dan 

mengubah zat yang tidak bisa diserap 

tanaman menjadi bisa diserap oleh 

tanaman. Pupuk organik mengandung 

unsur hara lengkap yang dibutuhkan 

tanaman, tetapi jumlah unsur hara yang 

tersedia rendah. Salah satu contoh dari 

pupuk organik yaitu kotoran kelinci 

(Novisan, 2005). 

Pupuk organik kotoran kelinci 

mempunyai pengaruh yang nyata terhadap 

pertumbuhan tanaman. Penelitian yang 

dilakukan oleh Mutryarny (2014), 

menunjukkan bahwa pemberian pupuk 

organik cair urine kelinci dengan 

peningkatan konsentrasi dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan produksi 

tanaman sawi. Konsentarsi 100 %/L 

berpengaruh nyata terhadap semua 

parameter yang diamati yaitu tinggi daun, 

jumlah daun, lebar daun, bobot segar, dan 

bobot konsumsi tanaman sawi. Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Rosdiana (2015), 

hasil penelitian pada tanaman pakcoy 

(Brassica rapa), menunjukkan bahwa 

dosis konsentrasi urine kelinci 12 ml/L 

memberikan pengaruh nyata terhadap 

tinggi tanaman, panjang daun, lebar daun, 

jumlah daun, bobot basah dan bobot 

konsumsi. Pemberian pupuk kotoran 

kelinci pada tanaman kailan (Brassica 

oleracea) dengan dosis 446 g/polibag 

memberikan rerata terbaik bahan organik 

dalam tanah dan berpengaruh nyata 

terhadap variabel pengamatan kadar 

klorofil daun, berat segar, luas daun, 

volume akar tanaman dan berat kering 

tanaman (Anggrayni, 2012). 

Pada berbagai jenis tanaman, pupuk 

organik dapat meningkatkan kualitas hasil 

tanaman. Permintaan pupuk organik yang 

semakin tinggi dari unggas maupun 

ruminansia sehingga semakin sulit 

diperoleh karena harganya yang semakin 

mahal dan penggunaan pupuk kimia yang 

berlebihan dapat menurunkan 

produktivitas tanaman. Salah satu 

alternatif untuk mengatasi masalah 

tersebut yaitu dengan penggunaan kotoran 

kelinci. Kelinci dapat menghasilkan feses 

atau kotoran dan urine dalam jumlah yang 

cukup banyak. Karena itu, feses dan urine 

kelinci lebih baik diolah menjadi pupuk 

organik daripada dibuang percuma. 

Kotoran kelinci merupakan salah satu 

jenis bahan organik yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan 

produksi tanaman. Feses dan urine kelinci 

adalah pupuk yang memiliki kandungan 

unsur N 2,72 %, P 1,1 %, K 0,5 % yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan kotoran 

ternak lain seperti kuda, kerbau, sapi, 

domba, babi dan ayam (Badan Penelitian 

Ternak, 2010). 

Berdasarkan hal tersebut di atas, 

Peneliti ingin melakukan penelitian untuk 

melihat apakah  pengaruh penambahan 

pupuk kotoran kelinci pada media tanah 

terhadap pertumbuhan tanaman sawi 

(Brassica juncea). 

 

2. BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian eksperimen yang dilakukan 

pada Bulan Mei-Juni 2016 di Green 

House, Kebun Pendidikan Biologi 

Universitas Mataram.  

Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah pupuk kelinci dengan masing-

masing dosis 0 gr/kg, 8,75 gr/kg, 17,5 

gr/kg,
 
35 gr/kg. Variabel terikatnya yaitu 

pertumbuhan tanaman sawi (Brassica 

juncea) meliputi: tinggi batang, jumlah 

daun, luas daun, berat basah dan berat 

kering.  

Populasi pada penelitian ini adalah 

tanaman sawi (Brassica  juncea) yang 

ditumbuhkan dari biji yang dibeli di UD. 

Shinta, Sweta. Sampel pada penelitian ini 

adalah 32 tanaman (Bibit) sawi (Brassica 

juncea) yang memiliki ukuran yang 

seragam.  
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Penelitian ini menggunakan pola 

sederhana dengan pola rancangan acak 

lengkap (RAL) yang terdiri dari 8 taraf  

pemupukan dengan ulangan sebanyak 4 

kali, sehingga jumlah seluruhnya ada 32 

tanaman. 

Analisis data dilakukan secara 

statistik dengan menggunakan uji 

ANOVA (Analysis of Variance) satu 

arah. Uji lanjut dilakukan dengan uji beda 

nyata terkecil (BNT) jika Fhitung > 

Ftabel pada taraf signifikan 5%. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengamatan terhadap 

pertumbuhan tanaman meliputi: jumlah 

daun, tinggi batang, dan luas daun serta 

berat basah dan berat kering suatu 

tanaman. Data dikumpulkan 1 minggu 

sekali dan dianalisis menggunakan uji 

ANOVA satu jalur  dilanjutkan dengan 

menggunakan uji BNT 5%.  

 

3.1  Jumlah Daun  

  Daun merupakan organ yang 

sering diamati pada tumbuhan sebagai 

parameter pertumbuhan yang merupakan 

tempat zat makanan bagi tumbuhan. 

Banyaknya daun akan berpengaruh pada 

hasil fotosintesis yang akan diedarkan ke 

seluruh bagian tanaman karena berkaitan 

dengan intersepsi cahaya yang diterima 

oleh daun (Fathonah, 2008).  

Dampak negatif yang timbul akibat 

penggunaan pupuk kimia yang kurang 

tepat yaitu dapat mengakibatkan 

tanaman keracunan dan tanah menjadi 

keras atau pejal. Tanah yang keras sukar 

diolah yang pada akhirnya akan 

menurunkan produktivitas tanaman dan 

akan membuat mikroorganisme tanah 

menjadi mati.  

Salah satu alternatif yaitu 

penggunaan pupuk kotoran kelinci. 

Pupuk kotoran kelinci merupakan salah 

satu jenis bahan organik yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan 

produksi tanaman yang memiliki 

kandungan N, P, dan K yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kotoran ternak 

lainnya.  

Hasil pengamatan jumlah daun 

disajikan pada Gambar 3.1.  

 
Gambar 3.1 Rata-rata jumlah daun 

tanaman sawi pada saat 4 mst. 

Setiap Bar yang berdekatan 

menunjukkan kesetaraan kandungan 

N antara pupuk kotoran kelinci dan 

pupuk kimia untuk parameter 

jumlah daun pada 4 mst.  

 

Hasil pengamatan minggu 1, 2, 3, 

dan 4 jumlah  daun tertinggi tanaman sawi 

dengan perlakuan pupuk kotoran kelinci 

yakni, pada dosis 17,5 gr rata-rata 6,5 

helai lebih tinggi dibandingkan dengan 

tanaman yang menggunakan pupuk kimia 

dan tanpa menggunakan pupuk. 

Sedangkan, jumlah daun tertinggi 

tanaman sawi dengan perlakuan pupuk 

kimia yakni, pada dosis 2,5 gr rata-rata 

5,5 helai.  

Adanya respon pertumbuhan yang 

baik pada tanaman sawi dengan 

pemberian pupuk kotoran kelinci 

disebabkan oleh adanya nutrisi berupa 

hara yang terkandung di dalam pupuk 

kotoran kelinci. Secara rinci data hasil 

pengamatan rata-rata jumlah daun per-

minggu tanaman sawi (Brassica juncea) 

dapat dilihat pada Gambar 3.1 Rata-rata 

jumlah daun dengan perlakuan 

penambahan pupuk kotoran kelinci 

terdapat kecenderungan lebih banyak 

dibandingkan rata-rata tanaman sawi yang 
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menggunakan pupuk kimia dan tanpa 

menggunakan pupuk. Rata-rata jumlah 

per-minggu dapat dilihat pada Gambar 

3.2. 

 
Gambar 3.2  Perbandingan Rata-rata jumlah 

daun per minggu 1 mst-4 mst pada 

penambahan kotoran kelinci dan 
pupuk  

          kimia. M menunjukkan minggu.  

 

3.2 Tinggi Batang 
Tinggi batang termasuk dalam 

stadia pertumbuhan vegetatif sama seperti 

jumlah daun. Pengukuran tinggi batang 

dimulai pada pangkal batang (di atas 

permukaan tanah) sampai batang bagian 

tanaman tertinggi (pucuk). Parameter 

tinggi batang tanaman sawi (Brassica 

juncea) diukur tiap 1 mst sekali. Hal 

serupa dilakukan Fathonah (2008), bahwa 

pengambilan data tinggi tanaman 

purwaceng diambil tiap 1 minggu sekali 

selama penelitian berlangsung.  

Hasil pengamatan tinggi batang 

tanaman sawi disajikan dalam Gambar 

3.3. 

 

Berdasarkan Gambar  3.3 di atas 

rata-rata tinggi batang tanaman sawi 

(Brassica juncea) per-minggu 

menunjukkan data linier yang terus 

meningkat dari minggu ke minggu. Tinggi 

batang tanaman sawi yang paling tertinggi 

terdapat pada 4 mst, dimana terdapat 

perbedaan rata-rata tinggi batang antara 

eksperimen dan kontrol. Urutan rata-rata 

tinggi batang tanaman sawi tertinggi ke 

terendah pada pupuk kotoran kelinci 4  

mst  yaitu dosis 17,5 gr, 8,75 gr dan 35 gr 

masing-masing 11,72 cm, 7,92 cm, 6,4 cm 

dan rata-rata tinggi batang tanaman tanpa 

menggunakan pupuk (0 gr) 3,37 cm. 

Sedangkan, untuk pupuk kimia urutan 

rata-rata tinggi batang tanaman tertinggi 

ke terendah pada 4 mst yaitu 2,5 gr, 1,25 

gr dan 5 gr masing-masing 7,25 cm, 5,125 

cm, 4,875 cm. Sehingga dapat 

menunjukkan bahwa batang tanaman sawi 

yang tertinggi terdapat pada dosis 17,5 gr 

pupuk kotoran kelinci dengan rata-rata 

tinggi batang tanaman 11,72 cm, 

sedangkan rata-rata tinggi batang tanaman 

yang terendah terdapat pada dosis 5 gr 

pupuk kimia dengan rata-rata tinggi 

tanaman 4,75 cm dan tanpa menggunakan 

pupuk (kontrol). Kandungan unsur 

nitrogen yang terdapat pada pupuk 

organik urine kelinci mampu diserap oleh 
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1 

2.75 
3.25 

4.25 

3 

4.25 

5 5.5 

4.25 

5.5 
5.75 

6.5 

3.5 

4.5 4.75 

5.75 

2 

4 
4.5 

5 

1.75 

3.25 

4.75 

5.5 

2 

3.75 

4.5 

5.25 

0

1

2

3

4

5

6

7

M1 M2 M3 M4

J
u

m
la

h
 d

a
u

n
  

Rata-rata Jumlah daun Per 

minggu 
17,5 g 

8,75 g 

35 g 

1,25 g 

2,5 g 

5 g 

0 g 

Pupuk kotoran 
Pupuk kimia 
Tanpa 

0.75 
1.45 

2 

3.37 

1.07 
1.45 

3.37 

4.87 

1 
1.55 

5.5 

7.25 

0.82 

1.87 

3.75 

5.12 

1.37 

2.97 

4.95 

6.4 

1.7 

4.37 

8.87 

11.72 

1.5 

4 

6.92 

7.92 

0

2

4

6

8

10

12

14

M1 M2 M3 M4

T
in

g
g

i 
B

a
ta

n
g
  

Rata-rata tinggi batang per-

minggu  

17,5 g 

8,75 g 

35 g 

2,5 g 

5 g 

1,25 

g 

0 g 



5 
 

secara keseluruhan, terutama pada batang, 

cabang, dan daun. 

 

3.3  Luas Daun 
Pengambilan data luas daun 

tanaman sawi (Brassica juncea) dilakukan 

setelah pengambilan data jumlah daun, 

tinggi batang dan bobot basah tanaman 

minggu terakhir pengamatan. Rata-rata 

luas daun setiap minggunya menunjukkan 

data yang linier. Hasil pengamatan luas 

daun disajikan pada Gambar 3.5.  

 
Gambar 3.4 Rata-rata luas daun tanaman 

sawi. Setiap Bar yang berdekatan 

menunjukkan kesetaraan kandungan 

N antara pupu kotoran kelinci dan 

pupuk kimia untuk parameter luas 

daun.  

 

Berdasarkan Gambar 3.4 di atas 

rata-rata tinggi batang tanaman sawi 

(Brassica juncea) minggu terakhir 

pengamatan terdapat perbedaan rata-rata 

tinggi batang antara eksperimen dan 

kontrol. Urutan rata-rata luas daun 

tanaman sawi tertinggi ke terendah pada 

pupuk kotoran kelinci 4 mst  yaitu dosis 

17,5 gr, 35 gr dan 8,75 gr dengan masing-

masing luas daun 6,75 cm, 5,75 cm, 4,75 

cm. Sedangkan,  untuk pupuk kimia 

urutan rata-rata luas daun tertinggi ke 

terendah pada 4 mst yaitu 2,5 gr, 5 gr, dan 

1,25 gr, dengan luas daun masing-masing 

5,75 cm, 4,5 cm, 3,75 cm dan tanpa 

menggunakan pupuk (0gr) kontrol 2,25 

cm. Sehingga menunjukkan bahwa luas 

tanaman sawi yang tertinggi terdapat pada 

dosis 17,5 gr pupuk kotoran kelinci 

dengan rata-rata luas daun tanaman 6,75 

cm
2,.

 Sedangkan rata-rata luas daun 

tanaman yang terendah terdapat pada 

dosis 1,25 gr pupuk kimia dengan rata-

rata luas daun tanaman 3,75 cm
2
 dan 

tanpa menggunakan pupuk 0 gr (kontrol). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa luas 

daun tanaman sawi yang menggunakan 

pupuk kotoran kelinci menunjukkan hasil 

yang terbaik dibandingkan dengan luas 

daun tanaman sawi yang menggunakan 

pupuk kimia dan tanpa menggunakan 

pupuk.  

Penambahan pupuk kotoran 

kelinci memberikan adaptasi yang lebih 

baik daripada penambahan dengan 

menggunakan pupuk kimia sehingga 

sebagian besar hasil fotosintat yang 

dihasilkan dialihkan untuk proses 

perluasan daun. 

 

3.4 Berat Basah  

Pengambilan data berat basah 

tanaman sawi dilakukan pada minggu 

terakhir pengamatan yaitu pada minggu 4. 

Hasil pengamatan berat basah tanaman 

disajikan pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Rata-rata berat basah 

tanaman sawi. Setiap Bar yang 

berdekatan menunjukkan 

kesetaraan kandungan N antara 

pupuk kotoran kelinci dan pupuk 

kimia untuk parameter berat basah 

tanaman sawi.  

 

Gambar 3.5 menunjukkan bahwa 

berat basah tanaman sawi tanpa pupuk (0 

gr) yakni sebanyak 2 gr. Rata-rata berat 

basah tanaman sawi untuk perlakuan 

pupuk kotoran kelinci dengan dosis 8,75 

gr, 17,5 gr dan 35 gr yakni masing-masing 

5,5 gr, 8,25 gr, dan 4,25 gr. Sedangkan 

rata-rata pelakuan pupuk kimia dengan 

dosis 1,25 gr, 2,5 gr dan 5 gr masing-

masing 4,5 gr, 5,25 gr, dan 3,75 gr. 

Perlakuan dosis pupuk kotoran kelinci  

17,5 gr menghasilkan rata-rata berat basah 

tanaman tertingggi, yakni mencapai 8,5 

gr. Sedangkan,  perlakuan dosis pupuk 

kimia menghasilkan rata-rata berat basah 

tanaman terendah, yakni 3,75 gr dan tanpa 

menggunakan pupuk (0gr). Sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata berat 

basah tanaman dengan menggunakan 

pupuk kotoran kelinci memberikan hasil 

yang terbaik dibandingkan dengan 

mengunakan pupuk kotoran kimia. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pupuk 

kotoran kelinci dosis 17,5 gr mampu 

beradaptasi sehingga mengalami proses 

metabolisme lebih baik dibandingkan 

pupuk kimia yang diperlihatkan melalui 

berat basah yang dihasilkan.  

 

3.5 Berat Kering 

Pengambilan data bobot kering 

tanaman dilakukan setelah proses oven 

selama 24 jam pada suhu 70
o 

C. 

Pengambilan data bobot kering tanaman 

ini merupakan proses pengambilan data 

terakhir. Berat kering merupakan hasil 

dari proses fotosintesis. Berkurangnya 

laju fotosintesis akan menyebabkan 

penurunan pada berat kering tanaman. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Fisher 

dan Goldworthy (1992), bahwa berat 

kering tanaman merupakan hasil 

fotosintesis. Jika diketahui berat kering 

tanaman, maka dapat diketahui 

kemampuan tanaman sebagai penghasil 

fotosintat. Hasil pengamatan bobot kering 

tanaman disajikan pada Gambar 3.6.  

 
Gambar 3.6 Rata-rata berat kering 

tanaman sawi. Setiap Bar yang 

berdekatan menunjukkan 

kesetaraan kandungan N antara 

pupuk kotoran kelinci dan pupuk 

kimia untuk parameter berat 

kering tanaman sawi.  
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Secara umum, manfaat kotoran 

kelinci yaitu untuk membantu 

meningkatkan kesuburan tanah serta 

meningkatkan produktivitas tanaman. 

Dengan pemberian pupuk organik kotoran 

kelinci, tanah akan menjadi lebih subur 

dan gembur, jumlah oksigen akan 

meningkat akibat tumbuhnya mikroba 

aerob dan peresapan air tinggi. Dari hasil 

pengamatan tambahan bahwa di tanah 

yang sudah tercampur pupuk kotoran 

kelinci dengan perlakuan dosis 17,5 gr 

terdapat 2 organisme cacing tanah 

sedangkan di tanah pupuk kimia tidak 

terdapat cacing tanah. Cacing tanah yang 

aktif merombak dan melepaskan unsur 

hara dalam proses pelapukan dapat 

menyebabkan daya serab air menjadi 

lebih baik. Sehingga, kotoran kelinci juga 

dapat dimanfaatkan sebagai salah satu 

alternatif media dan nutrisi dalam 

produksi tanaman sawi. Berdasarkan hasil 

penelitian dilapangan, hasil produksi 

tanaman sayuran akan lebih tinggi dan 

rasanya lebih manis.  

Dari keseluruhan parameter yang 

diamati yaitu jumlah daun, tinggi daun, 

luas daun, berat basah dan berat kering 

tanaman sawi dosis pupuk kotoran kelinci 

17,5 gr menghasilkan pertumbuhan 

tanaman sawi yang paling baik.  

 

4. SIMPULAN  

Pupuk kotoran kelinci dengan dosis 

17,5 gr memberikan pengaruh yang baik 

terhadap pertumbuhan tanaman sawi 

(Brassica juncea). 
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