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Anggrek merupakan komoditi hortikultura yang beraneka ragam macam kultivar. Anggrek 

termasuk suku Orchidacheae yang tergolong tanaman efifit. Selain sebagai tanaman hias, 

anggrek juga merupakan bunga potong yang memiliki prospek agribisnis yang baik dan 

menjanjikan dimasa sekarang maupun yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui respon hibrid Anggrek Dendrobium sp. terhadap pemberian kombinasi ZPT dalam 

memacu pertumbuhan anggrek Dendrobium sp. Penelitian ini dilakukan di Greenhouse Fakultas 

Pertanian UMM dengan ketinggian tempat 564 m dpl. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 

17 Mei sampai tanggal 14 Agustus 2006. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) faktorial, dengan 2 faktor dengan 3 kali ulangan, masing – masing faktor yang 

meliputi:Faktor I : Kombinasi ZPT (Z) , terdiri dari 3 level yaitu Z1 : A + G (Auksin + 

Giberilin), Z2 : S + A (Sitokinin + Auksin), Z3 : A + S + G (Auksin + Sitokinin + Giberilin). 

Faktor II : Hibrid Anggrek Dendrobium(A),terdiri dari 3 level yaitu:A1 : Dendrobium 

Buranavade , A2 : Dendrobium Redhill/Srisopon x Kritten Ann, A3 : Dendrobium Elena Jaya 

Wardene x Vera trivolium. Hasil Penelitian menunjukkan Perlakuan hibrid anggrek Dendrobium 

sp. yang diberi perlakuan kombinasi ZPT terjadi interaksi yang nyata terhadap pertambahan luas 

daun. Kombinasi perlakuan Z3A1 ( Auksin + Sitokinin + Giberelin : Dendrobium Buranavade ) 

dapat meningkatkan pertambahan luas daun terbesar yaitu 7,90 cm2. Perlakuan hibrid anggrek 

Dendrobium sp. hanya berpengaruh nyata terhadap pertambahan jumlah daun dan kandungan 

klorofil pada akhir pengamatan. Untuk pertambahan jumlah daun terbesar yaitu perlakuan 

Dendrobium Elena jayawardane x Veratrifolium (A3) 2,22 helai dan untuk kandungan klorofil 

tertinggi yaitu Dendrobium Buranavade (A1) sebesar 43,26 molekul/6 mm2. Perlakuan 

Kombinasi ZPT belum dapat meningkatkan pertumbuhan tiga hibrid anggrek Dendrobium sp. 

sampai akhir pengamatan.  

 

 


