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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pupuk daun yang lebih efektif dalam memacu 

pertumbuhan anggrek Dendrobium elena jaya wardene x Dendrobium vera trivolium, dan 

mendapatkan frekuensi pemberian pupuk daun yang lebih efektif pada anggrek Dendrobium 

elena jaya wardene x Dendrobium vera trivolium. 

Hipotesis penelitian ini adalah diduga terjadi interaksi antara jenis dan frekuensi pemberian 

pupuk daun terhadap anggrek Dendrobium elena jaya wardene x Dendrobium vera trivolium, 

pengaruh pupuk daun GrowMore lebih baik dari pada POC NASA, dan pada frekuensi 

pemberian 10 hari sekali dapat berpengaruh baik terhadap pertumbuhan anggrek Dendrobium 

elena jaya wardene x Dendrobium vera trivolium. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pada 

bulan April - Juli 2006 dengan ketinggian tempat + 510 m dpl. Dengan suhu pada siang hari 23-

270C dan suhu pada malam hari 20-240C. Kelembaban udara berkisar 40-76 %.  

Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial 

dengan 3 ulangan. Adapun faktor I Jenis Pupuk Daun terdiri dari POC NASA (P1), GrowMore 

20:20:20 (P2), dan GrowMore 10:55:10 (P3), Faktor II Frekuensi Pemberian terdiri dari 5 hari 

sekali (F1), 10 hari sekali (F2), dan 15 hari sekali (F3). Sedangkan parameter pengamatan yang 

diamati adalah Pertambahan tinggi tanaman, pertambahan diameter batang, pertambahan jumlah 

daun, pertambahan luas daun dan pertambahan kandungan klorofil. 

Berdasarkan kesimpulan analisa ragam antara jenis dan frekuensi pemberian tidak terjadi 

interaksi nyata pada semua parameter pengamatan selama 90 hari (Lampiran 1 dan 2). Antara 

jenis pupuk daun yang digunakan tidak ada perbedaan terhadap pertumbuhan anggrek 

Dendrobium elina jayewardene x Dendrobium fera trivolium, dan frekuensi pemberian 5, 10 dan 

15 hari sekali tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan anggrek Dendrobium elina jayewardene 

x Dendrobium fera trivolium.  

 

 


