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ABSTRAK

EFIKASI HERBISIDA ATRAZIN TERHADAP GULMA UMUM PADA
BUDIDAYA TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.)

Oleh

Mustajab

Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman pangan yang banyak

dibudidayakan di dunia, termasuk juga di Indonesia.  Tanaman jagung selain

digunakan sebagai bahan pangan sebagian masyarakat Indonesia, juga digunakan

sebagai bahan baku untuk makanan ternak.  Tanaman jagung relatif mudah

dibudidayakan dan tidak terlalu banyak membutuhkan persyaratan khusus.

Meskipun demikian hingga saat ini produksi jagung di Indonesia belum dapat

memenuhi kebutuhan jagung nasional karena rendahnya produktivitas lahan.

Salah satu hal yang menyebabkan rendahnya produksi jagung adalah karena

masalah gulma.  Tanaman jagung harus bersaing dengan gulma dalam hal

perebutan sarana tumbuh, terutama pada fase kritis tanaman. Akibat

permasalahan gulma ini tanaman tidak dapat mencapai potensi produksi yang

dimiliki.  Oleh karena itu, pengendalian gulma merupakan salah satu cara untuk

membantu agar tanaman jagung dapat mencapai potensi produksinya.Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui efikasi herbisida atrazin dalam mengendalikan

gulma umum pada budidaya tanaman jagung (Zea mays L.) dan untuk mengetahui

bagaimanakah fitotoksisitas herbisida atrazin pada tanaman jagung.
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Penelitian dilaksanakan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Kebun

Percobaan Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan jenis

tanah ultisol dan di Laboratorium Gulma Fakultas Pertanian Universitas Lampung

dari bulan Juni hingga September 2013. Penelitian ini disusun dalam Rancangan

Acak Kelompok (RAK) dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan.  Rancangan perlakuan

terdiri dari herbisida atrazin 1.2, 1.6, 2.0, dan 2.4 kg/ha, serta penyiangan

mekanis, dan kontrol. Homogenitas ragam diuji dengan uji Bartlet dan aditivitas

diuji dengan uji Tukey, selanjutnya data dianalisis dengan sidik ragam dan perbedaan

nilai tengah diuji dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 %. Hasil

penelitian menunjukan bahwa : (1). Herbisida atrazin dosis 1,2 – 2,4 kg/ha mampu

mengendalikan pertumbuhan gulma total hingga 6 minggu setelah aplikasi (MSA),

(2). Herbisida atrazin dosis 1,2 – 2,4 kg/ha mampu mengendalikan gulma golongan

daun lebar dan rumput hingga 6 MSA, (3). Herbisida atrazin dosis 1,2 – 2,4 kg/ha

tidak meracuni tanaman jagung (Zea mays L.).
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