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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan pengaruh inokulasi isolat Glomus spp dan 

pemberian pupuk organik terhadap peningkatan produktivitas tanaman apel varietas Anna pada 

sistem pertanian organik.  

Penelitian dilaksanakan di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Hortikultura Loka Penelitian Tanaman Jeruk dan Hortikultura Subtropik Kebun 

Percobaan Banaran Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Malang. Penelitian 

dilaksanakan dengan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) yang disusun secara 

faktorial dengan analisis data Orthogonal Kontras yang terdiri atas 2 faktor yaitu isolat Glomus 

spp dan pupuk organik ditambah dengan satu perlakuan kontrol dan diulang 3 kali. Faktor 

pertama ( G ) macam isolat terdiri dari : G0 : Tanpa isolat, G1 : Glomus fasciculatum, G2 : 

Glomus etunicatum, G3 ; Glomus deserticola, G4 ; Glomus delhiense masing-masing sebanyak 

50 spora. Faktor kedua ( F ) macam pupuk organik terdiri dari : F0 : Tanpa pupuk, F1 : Pupuk 

Organik Kascing 10 kg/tanaman, F2 : Pupuk Kandang Kambing 10 kg/tanaman. 

Parameter pengamatan meliputi ; saat muncul kuncup daun, kuncup bunga, bakal buah, jumlah 

buah jadi, jumlah total buah panen, berat total buah panen, kadar vitamin C buah, kecepatan 

browning buah, tekstur buah, serapan P pada daun, serta infeksi isolat Glomus spp pada 

perakaran tanaman.  

Analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan macam isolat Glomus spp dan pupuk organik 

tidak berpengaruh nyata terhadap parameter pertumbuhan maupun parameter kuantitas dan 

kualitas buah apel Anna. Diduga ada beberapa faktor yang berpengaruh, antara lain : isolat 

Glomus spp belum membentuk hifa, kandungan unsur hara tanah terutama N dan P rendah, unsur 

hara yang terkandung dalam pupuk yang diberikan belum bisa diserap tanaman, adanya kegiatan 

perompesan daun dan pemangkasan, syarat tumbuh isolat Glomus spp belum terpenuhi, jumlah 

spora Glomus spp kurang, dosis pupuk terlalu sedikit, tanah tidak steril serta tanaman terserang 

hama dan penyakit. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan isolat Glomus spp dan pupuk organik 

belum bisa meningkatkan produktivitas tanaman apel varietas Anna pada sistem pertanian 

organik.  
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