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Wahyudin dkk. : Pertumbuhan dan hasil tanaman jagung (Zea mays L.) toleran herbisida
akibat pemberian berbagai dosis herbisida kalium glifosat

Wahyudin, A.  ∙ Ruminta ∙ S. A. Nursaripah

Pertumbuhan dan hasil tanaman jagung (Zea mays L.) toleran
herbisida akibat pemberian berbagai dosis herbisida kalium glifosat

Growth and yield of herbicide tolerant corn (Zea Mays L.) due to
application of various dosages of potassium glyphosate herbicide

Diterima : 15 Juli 2016/Disetujui : 10 Agustus 2016 / Dipublikasikan : 30 Agustus 2016
©Department of Crop Science, Padjadjaran University

Abstract. This study aims to determine the effect of

potassium glyphosate herbicide on the growth and
yield of maize tolerant to glyphosate herbicide as

well as finding the lowest dose that can be used in

the cultivation of herbicide tolerant corn. The
experiment was conducted at the experimental

Ciparanje Faculty of Agriculture, University of
Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang regency, West

Java with a height of ± 750 meters above sea level
and the order of Inceptisols, the average rainfall

include the type C3 according Oldeman, and the
air temperature ranged between 22 , 23˚ - 26,47˚C. 

Experiments conducted from December 2014 until

April 2015. The experimental method used was a
randomized block design consisting of 8

treatments and repeated three times. The
treatments were as follows: weeding manually and

and various doses of the herbicide glyphosate
potassium. Results of the experiments showed that

the administration of various doses of the
herbicide are not significantly different effect on

the components of growth, yield components, and

crops. Treatment with low doses of herbicide that
is 0.75 L / ha gives the same response and the

results compared to manual weeding treatments
and doses of other herbicides.

Keywords: Herbicide tolerant maize  ∙ Herbicide 

glyphosate potassium 660 g/L ∙ Growth and yield 

Sari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pengaruh herbisida kalium glifosat terhadap

pertumbuhan dan hasil tanaman Jagung toleran
herbisida glifosat serta mencari dosis terendah

yang dapat digunakan dalam budidaya jagung
toleran herbisida. Percobaan dilaksanakan di

Kebun Percobaan Ciparanje Fakultas Pertanian

Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Kabupaten

Sumedang, Jawa Barat dengan ketinggian tempat
±750 meter di atas permukaan laut dan ordo tanah

Inceptisols, curah hujan rata-rata termasuk tipe C3

menurut Oldeman, dan temperatur udara berkisar
antara 22,23-26,47 ˚C. Percobaan dilakukan dari 

bulan Desember 2014 sampai April 2015. Metode
percobaan yang digunakan adalah Rancangan

Acak Kelompok yang terdiri dari 8 perlakuan dan
diulang sebanyak tiga kali. Perlakuannya adalah

sebagai berikut : Penyiangan manual, perlakuan
herbisida kalium glifosat dengan dosis 0,75 L/ha,

perlakuan herbisida kalium glifosat dengan dosis

1,125 L/ha, perlakuan herbisida kalium glifosat
dengan dosis 1,5 L/ha, perlakuan herbisida kalium

glifosat dengan dosis 1,875 L/ha, perlakuan
herbisida kalium glifosat dengan dosis 2,25 L/ha,

perlakuan herbisida kalium glifosat dengan dosis
2,625 L/ha, dan perlakuan herbisida kalium

glifosat dengan dosis 3 L/ha. Hasil percobaan
menunjukkan bahwa pemberian berbagai dosis

herbisida memberikan pengaruh tidak berbeda

nyata terhadap komponen pertumbuhan, kompo-
nen hasil, dan hasil tanaman. Perlakuan dengan

dosis herbisida terendah yaitu 0,75 L/ha mem-
berikan respon dan hasil yang sama dibandingkan

dengan perlakuan penyiangan manual dan dosis
herbisida lainnya.

Kata kunci: Jagung toleran herbisida ∙ Herbisida 
kalium glifosat 600 g/L ∙ Pertumbuhan dan hasil 

___________________________________________

Pendahuluan

Jagung merupakan salah satu serealia yang

strategis dan bernilai ekonomi serta mempunyai
peluang untuk dikembangkan karena kedudu-

kannya sebagai sumber utama karbohidrat dan
protein setelah beras juga sebagai sumber pakan

(Purwanto, 2008). Upaya peningkatan produksi

jagung masih menghadapi berbagai masalah
sehingga produksi jagung dalam negeri belum

Dikomunikasikan oleh Yudithia Maxiselly

Wahyudin, A. 1 ∙ Ruminta1 ∙ S. A. Nursaripah2

1 Staf Pengajar Program Studi Agroteknologi Fakultas
Pertanian Universitas Padjadjaran
2) Alumni Program Studi Agroteknologi Fakultas
Pertanian Universitas Padjadjaran
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