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Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh aplikasi macam pupuk daun pada 

pertumbuhan bibit empat varietas mangga. Dengan hipotesis 1. adanya pengaruh macam pupuk 

daun terhadap pertumbuhan empat varietas mangga, 2. pupuk daun green tonic memberikan 

pengaruh yang lebih baik pada pertumbuhan empat varietas mangga dibandingkan dengan pupuk 

daun yang lain.  

Penelitian ini dilaksanakan screen house UMM dengan ketinggian 550 dpl. Waktu penelitian 

pada bulan April sampai Agustus 2004. Alat-alat yang digunakan adalah 

cangkul,gembor,handsprayer,alat tulis dan penggaris. Bahan-bahan yang digunakan adalah 

empat varietas bibit mangga (arumanis,manalagi,golek,lali jiwo) dan lima macam pupuk daun 

(green tonic, 88 spalding,vitonic,pupuk pelengkap cair alami,seprint). Penelitian menggunakan 

model Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial pengelompokan didasarkan pada ukuran 

bibit (tinggi sama), dengan Faktor I Macam varietas mangga (V) : V1 : Arumanis, V2 : 

Manalagi, V3 : Golek, V4 : Lali Jiwo. Faktor II : Macam pupuk daun dengan aplikasi seminggu 

sekali (7 hari sekali) dengan konsentrasi sesuai anjuran pupuk (P) : P1 : Green tonic dengan 

konsentrasi 3 cc/liter, P2 : 88 spalding dengan konsentrasi 2 ml/liter, P3 : Vitonic dengan 

konsentrasi 3 cc/liter, P4 : Pupuk pelengkap cair (PPC) alami dengan konsentrasi 2 cc/liter, P5 : 

Seprint dengan konsentrasi 3 cc/liter. Pengamatan terdiri dari : Tinggi Tanaman Diameter 

Batang., Jumlah Daun, Jumlah Tunas, Saat Muncul Tunas, Panjang Tunas  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi yang nyata antara 

perlakuan macam varietas dan macam pupuk daun terhadap pengamatan tinggi tanaman, jumlah 

daun, diameter batang, jumlah tunas dan panjang tunas. Perlakuan macam varietas berpengaruh 

nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, jumlah tunas, saat muncul tunas 

dan panjang tunas bibit mangga. Varietas Arumanis lebih baik dibandingkan manalagi, golek dan 

lalijiwo. Perlakuan macam pupuk tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan jumlah 

tunas bibit mangga. Jenis pupuk daun Green Tonik lebih baik dari 88 Spalding, Vitonic, PPC 

alami dan Seprint.  

 

 


