
  

IDENTIFIKASI VEGETATIF DAN GENERATIF BERBAGAI KLON 
TANAMAN KRISAN (Chrysantemum morifolium Ramat)  

 

 

Oleh: LUTFI QURROTUL AINI ( 01710050 )  
Agronomy 
Dibuat: 2006-08-07 , dengan 3 file(s).  

 

Keywords: vegetatif,generatif 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari morfologi beberapa klon tanaman krisan yang 

ditanam di daerah Nongkojajar. 

Penelitian dilakukan di Desa Blarang Kecamatan Nongkojajar Kabupaten Pasuruan dengan 

ketinggian 1080 mdpl. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2005. Alat-alat yang 

digunakan antara lain: cangkul, pisau, sprayer, penggaris, jangka sorong, net penyangga, lampu 

pijar 18 watt.  

Bahan yang digunakan antara lain: Bibit krisan dari klon-klon sebagai berikut: Fiji putih, Fiji 

kuning, Revert (hijau), Fiji pink, Ellen v langen, Kermit, Puma, Puma sunny, Reagen salmon, 

Stroika, Town talk, Lerbin, Reagen (Rosy dark), pupuk kandang (sapi), TSP, MgSO4, EM4, air 

kelapa, gula tetes, pupuk Daun. 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) Sub-Sampling dan diulang tiga 

kali. Perlakuan yang diteliti adalah macam klon yang terdiri dari 13 klon yaitu: (K1) Fiji putih 

tipe standar, (K2) Fiji kuning tipe standar, (K3) Fiji pink tipe standar, (K4) Revert tipe standar, 

(K5) Ellen v langen tipe spray, (K6) Puma tipe spray, (K7) Puma sunny tipe spray, (K8) Reagan 

salmon tipe spray, (K9) Stroika tipe spray, (K10) Town talk tipe spray, (K11) Kermit tipe spray, 

(K12) Lerbin tipe spray dan (K13) Reagen Spendid dark tipe spray. 

Pengamatan dilakukan pada saat tanaman krisan berumur 14, 43 dan 85 hari setelah tanam 

(HST). Adapun parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman (cm), diameter batang (cm), 

jumlah daun per tanaman (helai), luas daun pertanaman (cm2),umur berbunga pertama,umur 

panen (hari), diameter mahkota bunga (cm), jumlah bunga pertanaman (kuntum), warna mahkota 

bunga.  

Perlakuan berbagai macam klon tanaman krisan berpengaruh nyata pada semua umur 

pengamatan kecuali pada pengamatan diameter batang pada umur pengamatan 43 HST. Karakter 

morfologi tiap klon yang satu dengan lainnya sangat berbeda, sangat khas dan mudah dikenali 

dari bentuk dan warna bunga serta bentuk dan ukuran daun. Warna bunga krisan sangat beragam, 

antara lain: putih, kuning, pink, hijau, merah, salem dan oranye, sehingga memperbanyak 

alternatif pilihan bagi konsumen untuk menggunakannya sebagai bahan rangkaian bunga sesuai 

dengan kebutuhan. 

Pada penelitian yang akan datang perlu dikaji lebih lanjut tentang morfologi berbagai klon 

tanaman krisan pada musim dan tempat yang berbeda, sehingga dapat diketahui karakter klon 

krisan yang sesuai dengan standart pasar.  

 

 


