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ABSTRAK
The orchid plants denote wisteia decorative plants that have magnetism and superior

chanctenstic comparing with another kind. Cultivations of Dendrobium orcniinaa bight prospect to
developed in Riau. This.research had a purpose to acquire fhe besf of liquid suppteientary fertitizer
casenlrations and antigen grew also interaction between both of inem inat was supportive
Dendrobium berthacong orchid ptant. This research there was canied out at Batai Benih tnduk of
Riau Province, Desember 2006-Mei 2A07. The result of the experiment indicate that giving atonik andvitabloom to growth orchid Dendrobium beribacong plants haves unreal affected toward high
increasing parameter, number of leaves, of bulb, ,oot t'ne best growth generaily works at vitabtoom
interactions at 1 g/l of water combtnes with atonik all of 1,5 clu or wbter, wnirc of btossom plant
percentage combination treatment V1A3, V3A1 , V3A2 tend to produce most flower per unit treatmentis 66,66%.

Keywords liquid supplementary feftilizer, vitabtoom and subslance grow, atonik, dendrobiurn
berthacong

PENDAHULUAN

Anggrek merupakan salah satu tanaman
hras yang mempunyai daya tarik dan pesona
tersendiri dibandingkan dengan jenis tanaman
hias lainnya Hal rni disebabkart karena anggrek
mempunyai jenis yang beragam yang dapat
dilihat dari bentuk tanaman, bunga, warna
bunga, bair dan lain sebagainya

Aneka keragaman anggrek diseluruh dunia
meliputi lebih dari 43 000 spesies dan 5.000
jenis diantaranya merupakan asI lndonesia,
beberapa genus yang terkenal secara
komersial adalah Dendrodrum, phalaeonopsis,
Arachnis, Cymbidium dan Vanda terdapat di
lndonesia dalam jumlah sangat besar.

Salah satu jenis anggrek yang banyak
diusahakan petani bunga di lndonesia pada
saat ini adalah anggrek Dendrobium. Anggrek
ini cukup menawan serta punya sifat unggul,
antara lain bisa iahan lama, artinya kuntum
bunga tidak mudah pudar warnanya dan tidak
mudah rontok atau layu sampai beberapa
waktu lamanya. Bahkan ada yang bisa tahan
tidak layu sampai lima bulan (Osman dan
Prasasti, 1991).

Kebutuhan komoditi anggrek di lndonesia
terus meningkat sejalan dengan meningkatnya
kesadaran masyarakat akan penlingnya
keindahan. Pengusaha anggrek sering
kehabisan stok karena adanya pemesanan
yang tiada henti. Luas panen dan produksi
pertangkai tanaman anggrek tahun 2002-2006
terus meningkat. Tahun 2002 luas tanaman
anggrek mencapai g0 Ha dengan produksi

sebanyak 4.996 juta tangkai bunga dan pada
tahun 2A04 luas panen 226 Ha dengan
produksi sebanyak 8.028 juta tangkai bunga.
Produksi anggrek di Riau tahun 2006 mencapai
produksi 23 ribu tanBkai dengam luas tanaman
anggrek B 230 m' dan pada tahun ZAAT
mencapai produksi 72 rlbu tangkai dengan luas
tanaman anggrek mencapai 10.903 mt. Jika
dilihat dari peningkatan ini, maka jelastah
bahwa lndonesia termasuk salah satu negara
yang memiliki luas dan produksi tangkai Uunga
yang cukup tinggi, sehingga baik untuk
dikembangkan dalam usaha agribisnis (Badan
Pusat Statistik, 2007).

Meningkatnya kebutuhan anggrek di
lndonesia, maka usaha di bidang ini harus terus
digalakkan, diantaranya dengan membuka
usaha perbanyakan anggrek, meningkatkan
keterarnpilan petani dalam budidaya anggrek
dan mengembangkan teknologi untuk
mempercepat pertumbuhan tanaman anggrek
salah satunya dapat dilakukan dengan cara
pemupukan yang dikombinasikan dengan
pemberian zat perangsang tumbuh.

Pemberian pupuk pada tanaman bertujuan
untuk melengkapi kekurangan unsur hara pada
medium yang memang miskin unsur hara dan
kurang kuat mengikat unsur hara yang
diberikan. Salah satu cara yaitu pemupukan
melalui daun dimana unsur hara yang diberikan
dapat langsung diserap oleh tanaman.
Pemberian pupuk melalui daun lebih efektif dan
efisien bila dibandingkan melalui media tumbuh.

Pupuk daun vitabloom adalah pupuk daun
yang khusus digunakan untuk tanaman
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anggrek, merupakan pupuk majemuk yang
mengandung unsur hara makro dan mikro
diataranya kandungan unsur makro N-p-K (30-
10-10) unsur mikro seperti magnesium,
tembaga, seng, molibdenum, boron, magan,
dan vitamin 81. Pupuk ini ben,rarna biru,
berbentuk kristal pemberiannya lewat daun
untuk pertumbuhan vegetatif tanaman anggrek
berumur 6 bulan sampai 1 tahun. Konsentrasi
yang dianjurkan untuk pemakaian pupuk daun
vitabloom adalah 1-2 gll air (Anonim, 19Bg).
Hasil penelitian Kurniati (2003), pemberian
pupuk vitabloom pada konsentrasi 1,S g/l air
memberikan pengaruh baik bagi pertumbuhan
tanaman anggrek Dendrobium, sp.

Atonik merupakan salah satu merk dagang
zat pengatur tumbuh, berbentuk cair yang dapat
disemprotkan langsung pada tanaman atau
dicampur dengan pupuk atau pestisida. Atonik
mengandung bahan aktif berupa senyawa
aromatik, yang terdiri dari natrium orto-
nitrofenol, natrium para-nitrofenol, natrium 2,4
dinitrofenol, natrium 5 nitroguaiakol, dan jumlah
bahan pelarut lainnya seperti S, B, Fe, Mn, Mo,
dan Ca Fungsi atonik dapat mengaktifkan
pertumbuhan dan perkembangan tanaman
pada semua fase, merangsang perakaran,
munculnya tunas, meningkatkan penyerapan
hara dan mempercepat keluarnya bunga.
Konsentrasi yang dianjurkan untuk pemakaian
atonik adalah 0,5 sampai 5 cc/l air (Anonim,
1987). Hasil penelitian Suara, dkk (1992)
menyatakan bahwa konsentrasi terbaik untuk
tanaman anggrek adatah 1,5 cc/l air dapat
memberikan pengaruh terbaik pada tanaman
anggrek Arach nis magi Oei.

Menurut Fiyanti dan lndah (1991),
mengemukakan bahwa pengaruh pemberian
pupuk akan maksimal bila diberikan secara
tepat, namun apabila kekurangan atau
kelebihan pemupukan justru akan menunjukkan
pertumbuhan yang lambat.

METODA PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Balai Benih
lnduk (BBl) Dinas Tanaman pangan dan
Horikultura Provinsi Riau, pekanbaru. Waktu
penelitian berlangsung 6 bulan mulaidari bulan
Desember 2006 sampai bulan Mei 2007.

_ Bahan digunakan meliputi: bibit anggrek
Dendrobiun befthacong rernaja umur 6 bulan,
Vitabloom (30.10:10), Atonik, Curacron, arang
kayu, akar pakis, Dithane M45, alkohol 70yo,
dll. Alat yang digunakan meliputi pot individu
dengan diameter 12 cm dan tinggi 10 cm, rak
kayu dengan ukuran 350 cm x 100 cm x 11S
cm, paranet 60%, dll.

Penelitian ini dilakukan secara eksperimen
dengan menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) dengan pota faktoriat, terdiri
dari 2 faktor yaitu: Faktor l, yaitu konsentrasi
Vitabloom |y') terdiriatas 3 taraf:Vl (pemberian
pupuk Vitabloom 1 gtl air), V2 (pemberian
pupuk Vitabloom 1,5 g/t air), V3 (pemberian
pupuk Vitabloom 2 gil air), Faktor il, yaitu
konsentrasi Atonik (A) terdiri dari 3 taral Ar
(pemberian Atonik 0,5 cc/t aifl, A2 (pemberian
Atonik 1 cc/l air), fu (pemberian Atonik 1,5 cc/t
ai|. Dari kedua faktor diatas diperoleh g
kombinasi perlakuan dengan 3 ulangan.
Sehingga diperoleh 27 masing-masing satuan
percobaan terdiri dari 3 tanaman sehingga
diperoleh 81 populasi tanaman.

Data yang diperoleh dianalisis secara
statistik dengan menggunakan sidik ragam:

Y,j = ! + 6k + Vi + A, + (VA),, + e,,*

Keterangan:
Y,, = Hasil pengamatan dari faktor Vitabloom

taraf ke-i dan faktor Atonik taraf ke-j
u - Nilai rata-rata tengah
Vi = Pengaruh faktor Vitabloom taraf ke-i
4 = Pengaruh faktor Atonik taraf ke-j
(VA), = Pengaruh interaksipada faktor

Vitabloom taraf ke-i dan faktor Atonik
taraf ke-j

6k = Pengaruh kelompok (blok)
rijr = Pengaruh error eksperimen faktor

Vitabloom taraf ke-l dan faktor Atonik
taraf ke-j dan kelompok ke-k

Data hasil sidik ragam kemudian di uji
lan1ut Duncan's New Multiple Range Test
(DNMRT) taraf 5o/o

HASIL PEMBAHASAN

Tabel 1 memperlihatkan bahwa interaksi
vitabloom dan atonik memberikan pengaruh
tidak nyata terhadap pertambahan tinggi
tanaman yang dihasilkan. Hal ini disebabkan
karena sifat dari pertumbuhan anggrek itu
sendiri yang relatif lambat sehingga
kemungkinan pengaruh pemupukan dan zat
perangsang tumbuh belum dapat dilihat dalam
waktu yang relatif singkat terhadap
pertambahan tinggi tanaman. Menurut Gunadi
(1979) anggrek adalah tanaman yang
pertumbuhannya lambat sekali, tetapi
pemupukan tetap merupakan faktor yang dapat
menunjang pertumbuhan tanaman anggrek,
dengan pemupukan tanaman anggrek akan
lebih baik dari pada tanaman yang tidak
dipupuk. Kecenderungan terbaik diperoleh
pada interaksi pemberian vitabloom dengan
konsentrasi tinggi yang dikombinasi dengan
pemberian atonik konsentrasi sedang akan
meningkatkan pertambahan tinggi tanaman
yaitu pada perlakuan V3A2 sebanyak 3,29 cm.
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Tabel 1. Rerata Pertambahan Tinggi Anggrek Dendrcbium berthacong pada pemberian Beberapa
Konsentrasi Vitabloom dan Atonik

Vitabloom Atonik (cc/lair)
A1 (0.5 A3 (1

Rerata
Vitabloom

v1 (1)
v2 (1,5)
v3 (2)

Rerata atonik

2,14a
1,71a
2,27a

1,93a
3,02a
3 29a

2,42a
1,99a
2,32a

2,16a
2,24a
2,63a

2,Ma 75a 2.24a
Angka-angka pada baris dan kolom yang diikuti oleh huruf kecil yang sama adalah berbeda tidak nyata menurut DNMRT
pada taraf 5%

Tabel 2. Rerata Pertambahan Jumlah Daun Anggrek Dendrobium bedhacong pada Pemberian
Beberapa Konsentrasi Vitabloom dan Atonik.

Vitabloom
(q/l airi 41 (0,5)

Atonik ccJl air
42 (1) A3 (1.5)

Rerata
Vitabloom

v1 (1)
v2 (1,5)
v3 (2)

3,00a
1,67a
2,67a

3,67a
2,67a
3,33a

4,00a
3,67a
3.00a

3,56a
2,67a
3,00a

Rerata atonik 2,44a 3,22a 3,56a
Angk
pada taral 5%

Faktor tunggal pemberian vitabloom
berpengaruh tidak nyata terhadap pertambahan
tinggi, kecenderungan nilai tertinggi terdapat
pada perlakuan V3 yaitu 2,63 cm Hal ini diduga
karena ketersediaan hara pupuk vitabloom 2 g/l
air lebih tersedia bagi tanaman sehingga
tanaman dapat memanfaatkan ketersediaan
unsur hara tersebut untuk proses metabolisme
tanaman Gardner, dkk (1991) menyatakan
pertambahan trnggi tanaman diawali dengan
terjadinya pembelahan sel, peningkatan jumlah
dan pembesaran sel sesuai dengan unsur hara
yang tersedra Tersedranya unsur N, P, dan K
yang cukup akan memacu pertumbuhan
tanaman d:mana unsur nitrogen adalah unsur
utama dalam p€rtambahan tinggi tanaman
disamping unsur fosfor dan kalium

Faktor tunggal pemberian atonik
berpengaruh trdak nyata terhadap pertambahan
tinggi tanaman kecenderungan nilai tertinggi
terdapat pada perlakuan 42 yailu 2,75 cm. Hal
ini diasumsikan bahwa pedakuan M lebih
efektif untuk membantu proses metabolisme
pada tanaman anggrek jika dibandingkan
dengan pemberian atonik pada perlakuan A1
dan A3. Menurut Abidin (1985) atonik sebagai
zat pengatur tumbuh mengandung unsur B
yang berperan dalam pembelahan sel terutama
di daerah titik tumbuh, selain itu atonik juga
mengandung Ca yang berperan dalam
pembelahan sel dan penyusun dinding sel,
kedua unsur ini menyebabkan sel-sel pada
tanaman aktif membelah diri sehingga terjadi
penembahan tinggi tanaman.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa interaksi
penggunaan vitabloom dan atonik memberikan
pengaruh tidak nyata terhadap pertambahan
jumlah daun anggrek. Hal ini diduga bahwa

ketersediaan unsur hara dalam vitabloom bagi
tanaman Dondrobium berthacong dapat
dimanfaatkan untuk proses metabolisme
tanaman ditambah dengan pemberian atonrk
sebagai zat pengatur tumbuh yang bermanfaat
untuk merangsang pertumbuhan sehingga
terjadinya pertambahan jumlah daun anggrek
Dendrobium berthacong Kecenderungan nilai
terbaik diperoleh pada interaksi pemberian
vrtabloom dengan konsentrasi rendah
dikombinasi dengan pemberian atonik
konsentrasi tinggi akan meningkatkan
pertambahan jumlah daun yang terdapat pada
perlakuan V143 yaitu 4,00 helai.

Faktor tunggal pemberian vitabloom
berpengaruh tidak nyata terhadap pertambahan
jumlah daun kecenderungan terbaik terdapat
pada perlakuan V1 yaitu 3,56 helai Hal ini
diduga bahwa suplai pupuk yang sesuai
dengan kebutuhan tanaman anggrek akan
memacu pertumbuhan tanaman dan proses
metabolisme sel tanaman, seperti unsur
nitrogen yang akan memepengaruhi
perkembangan bagian tanaman seperti
perakaran, cabang dan daun.

Faktor tunggal pemberian atonik
berpengaruh tidak nyata terhadap pertambahan
jumlah daun, kecenderungan terbaik pada
perlakuan A3 yaitu 3,56 helai. Hal ini diduga
karena fungsi atonik yang mengandung auksin
sintesis berperanan dalam memacu
pertumbuhan akar, sehingga unsur hara dapat
dimanfaatkan secara optimal, memacu
munculnya tunas, menambah diameter dan
tinggi tanaman, dengan bertambah tingginya
tanaman akan meningkatkan pertambahan
jumlah daun sebagai organ penting dalam
proses fotosintesis.
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Tabet 3 memper,ihatkan bahwa interaksipenggunaan vitabloom dan atonik membenkan
F€ng1r1t .lidak nyata terhadap p"rt"rU"nrn
lumtah butb (anakan) yang Oinasif[in- Hat inididuga karena aoania i"[lr, 

*gui;tik 
dariDendrobium berthi

pertu m bu ha n 
"n"*Jfl/"nnn 

t 
",Yn"If#;il T:lterbatas didaerah sekjt31,rrOi,"rr,'rJningg,

pertumbuhan lebih aktif. pada p"*"r-U"ng"n
dan pertumbuhan pada d;r;,;J;g";"; 

"k"r.Sedangkan pada bagian umbi semu(pseudobutb) proses Oiterensiasi sepedi
ffl?=iT,dan .pemberanan ser kurarri aktifoeKerya dan berjalan sangat lambat. Akidatnyapembentukan anakan disekitar 

-urOi"-""r,
terbatas dan tertahan. f-akitan 

-' 
(19gS)menyatakan bahwa, kemampuan tarlamanuntuk membentuk 

. 
tunas n"t ng -sangat

bervariasi, tunas batang turbrh- 
'j"rifrn"s

aksilar atau tunas latiral p"J, -["n"rup"
spesies tanaman. Kecenderungan niraiiernaikpada konsentrasi vitabloom i"nJ"f, yangdkombinasi dengan pemOerian- atonikkonsentrasi rendah pula yang terJapat iaOaperlakuan V141 yaitu .1,03 analan. 

--r-' I

*- fakfor tunggat pemberian puput vitabloommemberikan pengaruh. tidak 'nyut" 
i*in'rc"ppertambahan lumtah bulb V.ng'-Oih;riiLrnKecenderu n gan j u mtah. b, ro teruaiyJ'iJro"p",

pada perlakuan V.l yaitu 1 OO Oat'anq 
"Hl, 

inidrduga karena ketersediaan unsur ha"ra Oaramvitabtoom dengan dosis 1 g/i ";;,;;l 
"ouo",

drmanfaatkan bagi ta"naman 
- --"noqruL

D e n d ro b i u m b e rt h aco n g seh in g ga purt, m 0", i.,. ntanaman ang grek menlloi terpi"cu.'

*^_ Tan3man yang tumbuh harusmengandung N dalam bentuk sel_sel barukarena pertumbuhan tidak O"prt ;;d"rg;"g

:a1pa N. Nyakpa,- dkk (19S8) menyarakan
P"l*g proses tootsintesis'menlt{asitt<an
karbohidrat dari co2 oan iro n;;;;,,lror".
lleput tidak dapat nedangsung',i"nghj.irk"n
protein, asam nukteat oan isani"rind t"inny",bila N terjadi kekurangan.

Faktor tunogil pemberian atonikberpengaruh tidak iyata terhadap pertambahan
l:Tl?l' prlg lrng oinasirian-de[nj"luns.n
lumtah bulb (anakan) rerbaik i"iJ"j"i.p"o"perlakuan A3 yaitu 

,096 Oatanl*.5j"ngtrn
terendah terdapat pada pertaku"r"nZ u"ilu O eSbatang Hat ini diduga k;;;'Ting"n
p-"TFrj"n. atonik pada k6nsenir".il,sLr airtersebut akan mempengaruhi proses'ijotogis
tan3r.naJr seperti, m6ningfJtr.rn 

- 
i"giutrnmetabolisme tanaman, se,ta memperiiaruni

kegiatan fotosintesis yang dapat *unft["tf"npertumbuhan tanaman seningga p"*uJniur"nanakan baru tebih nanyJI iiu".oirgrm
konsentrasi lainnya.

vrtabloom dan atonik memberikan, 
-p"nirrrn

tidak nyata terhadap ;umran 
- 
at!l' "rung

dihasitkan. Hal ini diduga t 
"run" 

k"iJo*i u"nunsur hara yang terdapat dalam vitabioom-r.r.i
tanaman. anggrek Dendrobium 

-;;;;;
sudah dapat dimar,.faat<al -.1:_* ":::.:metabotrsme diramban dengan p"ro""!" l"ipengatur tumbuh atonrk yang Oeimanfaaiuntut
merangsang pertumbuhan sehingga terjadrnyapertambahan jumtah akar anggrJi oiiiniu,
berthacong Kecenderungan terbaik Oiperttefrpada rnteraksi vitabloorn dengan t<onsenirasi
sedang dikombinasi dengan #mbe;;;;;;nikkonsentrasi. tinggi jt<an' *uninoLuit rnpertambahan jumlah akar yang turo"pjt p"Ju
perlakuan V2A3 yaitu g,Bg buahi. 

-r-' r'

raber 3 
EilX'il",f[:?[i: iig*;H"i1g:,f k Dendrobium berthacons pada pemberian

Vitabloom
Atonik (co4 airj

{-q1,lllt 41 (0,5'} \(v"'^ \wr dr''r

ffi r,el"v2 (1,5)
v3 (2)

Rerata Atonik

0,78a O,Aga
0,89a 1,00a

4,77a
1,00a
0.93a

1,00a
0,82a
0.96a

Tabel 4' Rerata Pertambahan Jumlah Akar Anggr ek Dendrabium berthacong pada pemberianBeberapa Konsentrasi Vitabloom dan Atonik
Vitabloom

Atonik (ccll arr)

v2 (1,5) 8,56a
9,45a

7,78a
9,55a
8,78a

9,89a
8,55a
9,26a

9,37a
8,74a

7v3 (2)

yang diikuti otuh hu*
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F =t'+. .- vral p€mb€nan vitabloom
i1ef,.i1,r{{ar pengaruh tidak nyata terhadap
iet3::-!€,rat Junilah akar. Kecenderungan nilai
:eT€ { ierd3p31 pada perlakuan V1 yaitu g,37
-e a i-ia rnr drduga pada perlakuan V1 dengan
:€?:renan konsentrasi pupuk daun vitabloom 1

3 a r drduga pertumbuhan tanarnan anggrek
'-'eriradl terpacu, dimana kandungan unsur p
rada vitabloom dapat mendorong pertumbuhan
akar bila berada dalam keadaan yang cukup
seimbang. Menurut Syarif (1g86j, jik;
perakaran berkembang dengan baik maka
pertumbuhan bagian tanaman yang lainnya
akan baik pula karena akar mampu menyerap
air dan unsur hara yang dibutuhkan tanaman.
Kemampuan suatu tanarnan untuk membentuk
akar merupakan sifat dari dalam tanaman itu
sendiri yang ditentukan oleh cadangan
makanan yang terdapat dalam tanaman. Suatu
tanaman akan membentuk akar bila cadangan
makanan yang merupakan bahan Oit<u
pembentuk akar cukup tersedia. Bila tanaman
kekurangan unsur hara maka jumlah akar yang
tumbuh sedikit karena unsur hara yang sedikit
cenderung menghambat pertumbuhan jkar.

Selain unsur p, unsur N juga
mempengaruhi pembentukan akar Osman dan
Prasasti (1991) menlelaskan bahwa unsur N
sangat dibutuhkan oleh semua tanaman muda
dalam fase pertumbuhan vegetatifnya yaitu
untuk memperbanyak pembentukan akar,
batang dan daun Brla fase ini anggrek cukup
mendapat unsur N maka pertumbuhan akarnya
akan baik

Mekanisrne penyerapan hara melalui akar
dapat terjadi secara difusi. proses difusi terjadi
jika konsentrasi dituar sitosol (dinding sel) lebih
tinggi dari pada konsentrasi di dalin sitosol.
Agar proses difusi terjadi maka konsentrasi
beberapa ion dl dalam sitosol dipertahankan
untuk tetap rendah (Lakitan, 1gg5). Unsur harayang diserap melalui akar akan
ditransformasikan kebagian organ lain yang
digunakan untuk pertumbuhan, termasuk untuk
pertumbuhan tanaman itu sendiri.

Faktor tunggal pemberian atonik
berpengaruh tidak nyata terhadap pertambahan
jumlah akar yang dihasilkan, dimana
kecenderungan jumlah akar terbanyak terdapat
pada perlakuan 41 dan A3 yaitu 9,26 helai. Hatini diduga karena setiap tanaman
membutuhkan suplai zat perangsang tumbuh
dan ketersediaan hara yang cufup paida setiapfase pertumbuhan terutama iase awal
pertumbuhan organ seperti akar, batang dan
daun.. Dimana fungsi atonik yang mengaiOung
auksin sentesis berperanin i,emu"u
pertumbuhan akar, sehingga unsur hara dapat
dimanfaatkan secara optimal.

Pengamatan persentase tanaman
berbunga tidak dianalisis secara statistika Data
tanaman berbunga dari hasil penelitian
disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Persentase Tanaman Berbunga

Jumlah
Jumlah
yang Persentase

Pedakuan yang berbunga tanaman
ditanam persatuan berbunga

VeAr 9 O OO,OOVsA: I O OO,OOVeAr I b SS,SSVzAr g 5 55,55VrAr I S sS,SsVrAr IVzfu I

-V!& 
I

4 44,44
3 33,33

33.33

Data dari Tabel S memperlihatkan bahwa
interaksi vitabloom dan atonik menghasilkan

?yry-q terbanyak persatuan perlakuin yaitu
66,66%, dimana vitabloom yang drberrkan
dengan konsentrasi rendah (i g/l air) yang
dikombinasi dengan atonik kosentrasi' tinggr(1,5 cc/l air), dan pemberian vitabloom
konsentrasi tinggi (2 g/l air) yang dikombinasi
dengan pemberian atonik konsentrasi rendah
(0,5 cc/l air) sampai sedang (1 cc/l air) yang
mana terdapat pada pertakuan (V143, V3Ai,
v3A2).

.Anonim (1987), menjetaskan bahwa fungsi
atonik dapat mengaktifkan pertumbuhan dan
perkembangan tanaman pada semua fase,
merangsang perakaran serta mempercepat
keluarnya bunga, dengan pembenan atonik
maka unsur hara pada tanaman dan hasil
serapan dapat dimanfaatkan secara optimal

Pertumbuhan vegetatif tanaman
berbanding lurus dengan pertumbuhan
generatif suatu tanaman karena jika
ketersediaan unsur N, p dan K tercukupi pada
suatu tanaman akan mampu meningkatkan
produksi tanaman secara kualitai dan
kuantitas. Unsur hara yang terkandung dalam
vitabloom terutama p memegang perln y"ng
penting yaitu dalam perkembangan akar ierta
bunga (Lakitan, 2000)

Pemberian unsur hara yang
dikombinasikan dengan zal perangi"ng
tumbuh yang cukup pada awal pertumbuhan
tanaman akan membantu pembentukkan
primordia yang akan mempengaruhi potensi
genetik tanaman, sebab laju penyerapan harayang terkandung dalam vitabloom akan
memacu pertumbuhan dan perkembangan
tanaman dalam mencapai pertumbuhan
optimal.
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KESIMPULAN

Pemberian berbagai konsentrasi vitabloom
dan atonik pada tanaman anggrek Dendrobium
befthacong berpengaruh tidak nyata terhadap
pertambahan tinggi tanaman, jumlah daun,
jumlah bulb (anakan), dan jumlah akar. Secara
umum pertumbuhan terbaik pada interaksi
perlakuan vitabloom konsentrasi rendah V'1 (1
g/l air) yang dikombinasikan dengan pembenar
atonik kosentrasi tinggi 43 (1,5 cdt arrr
sedangkan untuk persentase tanama.
berbunga kecenderungan terbaik interak s
perlakuan vitabloom konsentrasi rendah Vi li
gll air) yang dikombinasi dengan pembena-
atonik konsentrasi tinggi A3 (1,5 cCl air'l ca-
pemberian vitabloom konsentrasi tinggr \/3 ?
g/l air) yang dikombinasi dengan pembena-
atonik konsentrasi rendah A1 (0,5 co/l a,,
sampai sedang M (1 ccll ak).
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KESIMPULAN
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atonik kosentrasi tinggi 43 (1,S cdt airi
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berbunga kecenderungan terbaik interaks
perlakuan vitabloom konsentrasi rendah V1 il
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