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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kelapa Sawit

Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guinensis Jacq) berasal dari Nigeria, Afrika

Barat. Meskipun demikian, ada yang menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari

Amerika Selatan yaitu Brazil karena lebih banyak ditemukan spesies kelapa sawit

di hutan Brazil dibandingkan Afrika. Pada kenyataannya, tanaman kelapa sawit

hidup subur diluar daerah asalnya, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan

Papua Nugini. Tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangunan

perkebunan nasional. Selain mampu menciptakan kesempatan kerja dan mengarah

pada kesejahteraan masyarakat, kelapa sawit juga sumber perolehan devisa negara

dan Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak sawit (Fauzi et al.,

2008).

Menurut Pahan (2008), kelapa sawit diklasifikasikan  sebagai berikut:

Divisi: Embryophita Siphonagama, Kelas: Angiospermae, Ordo:

Monocotyledonae, Famili: Arecaceae, Subfamily: Cocoideae, Genus: Elaesis,

Species: 1. E.guineensis Jacq, 2. E.oleifera, 3. E.odora.

Tanaman kelapa sawit dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu bagian

vegetatif dan bagian generatif. Bagian vegetatif kelapa sawit meliputi akar,

batang, dan daun, sedangkan bagian generatif yang merupakan alat

perkembangbiakan tediri dari bunga dan buah (Fauzi et al., 2008).
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2.1.1 Akar

Menurut Lubis (1992), susunan akar kelapa sawit terdiri dari akar serabut

primer yang tumbuh vertikal ke dalam tanah dan horizontal ke samping dan

bercabang menjadi akar sekunderke atas dan ke bawah dan akhirnya cabang-

cabang ini pun bercabang lagi akar tersier dan seterusnya. Akar kelapa sawit dapat

mencapai 8 meter secara vertikal dan 16 meter secara horizontal. Akar primer

berdiameter 7-9 mm, keluar dari batang dan menyebar horizontal. Akar sekunder

berdiameter 2-4 mm, keluar dari akar primer. Akar tersier berdiameter 0.7-1.2

mm, keluar dari akar sekunder, dan akar kuartener keluar dari akar tersier yang

berdiameter 0.1-0.3 mm.

2.1.2. Batang

Menurut Hartono (2002), tanaman kelapa sawit termasuk tanaman

monokotil seningga tanaman ini tidak mempunyai kambium. Batang berbentuk

selinder dengan diameter batang antara 20-75 cm atau bergantung pada keadaan

lingkungan. Selama beberapa tahun, minimal 12 tahun, batang tertutup rapat oleh

pelepah daun. Tinggi batang bertambah kira-kira 45 cm/tahun, tetapi dalam

lingkungan yang sesuai dapat mencapai 100 cm/tahun. Tinggi maksimum

tanaman kelapa sawit yang ditanam di daerah perkebunan adalah 15-18 m, kerna

tanaman yang terlalu tinggi akan menyulitkan dalam pemanenan buahnya, maka

perkebunan kelapa sawit menghendaki tanaman yang pertumbuhan tinggi nya

lambat.
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2.1.3. Daun

Menurut Lubis (1992), susunan daun kelapa sawit adalah susunan daun

majemuk. Tanaman kelapa sawit yang tumbuh normal, pelepah daunnya

berjumlah 40- 60 buah dengan panjang daun sekitar 7.5-9 m. Umur daun mulai

terbentuk sampai tua sekitar 6-7 bulan. Daun kelapa sawit yang tumbuh sehat dan

segar kelihatan berwarna hijau tua. Jumlah anak daun pada setiap pelepah berkisar

antara 250–400 helai. Produksi pelepah daun selama satu tahun mencapai 20–30

pelepah terdiri dari bagian : 1) kumpulan anak daun (leaflets) yang mempunyai

helaian (lamina) dan tulang anak daun (midrib). 2) rachis yang merupakan tempat

anak daun melekat. 3) tangkai daun (petiole) yang merupakan bagian antara daun

dan batang, dan  4) seludang daun (sheath) yang berfungsi sebagai pelindung dari

kuncup dan memberi kekuatan pada batang.

2.1.4. Bunga

Bunga jantan dan betina terpisah namun berada pada satu pohon

(monoecious diclin) dan memiliki waktu pematangan berbeda sehingga sangat

jarang terjadi penyerbukan sendiri. Umumnya tanaman kelapa sawit melakukan

penyerbukan silang. Bunga jantan memiliki bentuk lancip dan panjang sementara

bunga betina terlihat lebih besar dan mekar (Pahan, 2008).

2.1.5. Buah

Menurut Lubis (1992), buah sawit mempunyai warna bervariasi dari

hitam, ungu, hingga merah tergantung bibit yang digunakan. Buah bergerombol

dalam tandan yang muncul dari tiap pelapah. Minyak dihasilkan oleh buah
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kandungan minyak bertambah sesuai kematangan buah. Setelah melewati fase

matang, kandungan asam lemak bebas FFA (free fatty acid) akan meningkat dan

buah akan rontok dengan sendirinya. Buah terkumpul di dalam tandan. Dalam

satu tandan terdapat sekitar 1.600 buah. Tanaman normal akan menghasilkan 20–

22 tandan per tahun. Jumlah tandan buah pada tanaman tua sekitar 12–14 tandan

per tahun. Berat setiap tandan sekitar 25–35 kg, buah terdiri dari tiga lapisan: 1)

eksoskarp, bagian kulit buah berwarna kemerahan dan licin,  2) mesoskarp,

serabut buah merupakan bagian yang mengandung minyak paling tinggi, 3)

endoskarp, cangkang rendemen pelindung inti, merupakan lapisan keras dan

berwarna hitam.

2.2. Syarat tumbuh Kelapa Sawit

Menurut Widyastuti (2008), pertumbuhan dan produksi kelapa sawit

dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan faktor teknis agronomis. Dalam

menunjang pertumbuhan dan proses produksi kelapa sawit, faktor tersebut saling

terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk mencapai produksi kelapa

sawit yang maksimal, diharapkan ketiga faktor tersebut selalu dalam keadaan

optimal.

2.2.1.Faktor Genetik

Pemuliaan tanaman merupakan upaya untuk mendapatkan bahan tanaman

yang baik sehingga diperoleh tanaman kelapa sawit yang produktifitasnya tinggi.

Upaya pemuliaan tanaman kelapa sawit telah dilaksanakan sejak dari menyeleksi

buah untuk benih hingga persilangan antar varietas. Tujuan pemuliaan tanaman
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kelapa sawit, selain untuk meningkatkan produksi dan rendemen minyak, adalah

untuk mendapatkan pohon yang pertumbuhan meningginya lambat, lebih toleran

terhadap penyakit, responsif terhadap pemupukan, komposisi buah dan minyak

lebih baik, tangkai tandan buah lebih pendek hingga panen lebih mudah, dan

memiliki daya adaptasi yang lebih baik terhadap lingkungan pertumbuhan

(Setyamidjaja, 2006).

2.2.2.Faktor Lingkungan (Iklim)

Faktor iklim sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tandan

kelapa sawit. Kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik pada daerah tropis basah

disekitar lintang Utara-Selatan 120C pada ketinggian 0-500 m dpl (Pahan, 2006).

Curah hujan optimum yang diperlukan tanaman kelapa sawit rata-rata 2.000-2.500

mm/tahun dengan distribusi merata sepanjang tahun tanpa bulan kering yang

berkepanjangan. Curah hujan yang merata dapat menurunkan penguapan dari

tanah dan tanaman kelapa sawit. Namun yang penting adalah tidak terjadi defisit

air sebesar 250 mm. Bila tanah dalam keadaan kering, akar tanaman sulit

menyerap mineral dari dalam tanah. Oleh sebab itu, musim kemarau yang

berkepanjangan akan menurunkan produksi. Daerah di Indonesia yang sering

mengalami kekeringan adalah lampung (Fauzi et al., 2008).

Menurut Hartono (2002), lama penyinaran optimum yang diperlukan

tanaman kelapa sawit antara 5-7 jam/hari. Beberapa daerah seperti Riau, Jambi,

dan Sumatera Selatan sering terjadi penyinaran matahari kurang dari 5 jam pada

bulan-bulan tertentu. Penyinaran yang kurang menyebabkan asimilasi dan

gangguan penyakit. Widyastuti (2008), menyatakan bahwa suhu yang optimum
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untuk pertumbuhan kelapa sawit yang baik adalah sekitar 24-28º C. Meskipun

demikian, tanaman masih bisa tumbuh pada suhu terendah 18º C dan tertinggi 32º

C. Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendah suhu adalah lama

penyinaran dan ketinggian tempat. Makin lama penyinaran atau makin rendah

suatu tempat, makin tinggi suhunya. Suhu berpengaruh terhadap masa

pembungaan dan kematangan buah.

Kelembaban udara dan angin adalah faktor yang penting untuk menunjang

pertumbuhan kelapa sawit. Kelembaban optimum bagi pertumbuhan kelapa sawit

adalah 80%. Kecepatan angin 5-6 km/jam sangat baik untuk membantu proses

penyerbukan. faktor-faktor yang mempengaruhi kelembaban adalah suhu, sinar

matahari, lama penyinaran, curah hujan, dan evapotranspirasi (Fauzi et al., 2008).

2.2.3.Faktor Agronomi

1. Pembibitan Awal

Pembibitan awal dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, pada pembibitan

awal kecambah ditanam pada polibag berukuran 14 x 22 cm dengan tebal 0,10

mm, polibag dilubangi keliling untuk perembesan kelebihan air pada waktu

penyiraman bibit. Tanah untuk mengisi polibag harus digemburkan dahulu,

setelah polibag diisi lalu disusun pada bedengan dengan ukuran lebar 160 cm dan

panjang disesuaikan dengan keadaan tanah. Jarak antar bedengan 80 cm berfungsi

untuk pemeliharaan, pengawasan, dan pembuangan air yang berlebihan saat

penyiraman atau waktu hujan (Setyamidjaja, 2006).

Pada tahap pembibitan awal, naungan atau pelindung bisa berupa pohon

hidup atau naungan yang terbuat dari daun kelapa sawit. Naungan ini
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dipertahankan sampai kecambah berdaun 2-3 helai. Selama 3 bulan di pembibitan

awal jenis pupuk yang biasa digunakan adalah larutan urea dengan konsentrasi

0,1-0,2% (1-2 gram/liter air untuk 100 bibit). Frekuensi pemupukan seminggu

sekali (Sunarko, 2007).

2. Pemeliharaan

Tanaman belum menghasilkan (TBM) adalah tanaman kelapa sawit yang

berada pada umur  mulai ditanam hingga berumur kurang lebih 2,5–3 tahun.

Tanaman dalam periode ini memerlukan pemeliharaan yang baik agar tumbuh

dengan sehat, subur dan terbebas dari ganguan hama dan penyakit. Beberapa

kegiatan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan yang penting dilaksanakan

adalah sebagai berikut: 1) penyulaman, 2) pembuatan dan pemeliharaan piringan,

3) pemeliharaan tanaman kacang-kacangan penutup tanah, 4) pemupukan, 5)

pemangkasan daun, 6) kastrasi bunga, 7) penyerbukan bantuan (Setyamidjaja,

2006).

Tanaman kelapa sawit muda sering mendapat gangguan hama dan penyakit

sehingga memerlukan pengendalian sehingga diperoleh tanaman yang tumbuh

sehat dan subur. Beberapa hama dan penyakit yang biasa menyerang tanaman

muda adalah jenis serangga, misalnya kumbang tanduk (Oryctes rhynoceros),

kumbang (Apogonia sp), belalang (Valanga sp), ulat perusak daun (Darna trima,

Thosea asigna, Setora nitens, Parasa lepida, Mahasena corbeti, dan Amatissa sp).

Hama lain yang penting diantaranya adalah tikus, babi hutan, gajah, landak, dan

kera, sedangkan penyakit yang sering menyerang diantaranya adalah penyakit

tajuk (Crown disiase) dan penyakit busuk pucuk (Setyamidjaja, 2006).
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2.3. Jenis Kelapa Sawit

Ada 3 jenis kelapa sawit yaitu dura, tenera, pisifera. Ketiga jenis kelapa

sawit tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) dura: tempurung tebal (2-8

mm), tidak terdapat lingkaran serabut pada bagian luar tempurung, Daging buah

relatif tipis, yaitu 35-50% terhadap buah, kernel (daging biji) besar dengan

kandungan minyak rendah, dalam persilangan dipakai sebagai pohon induk

betina; 2) tenera: hasil dari persilangan dura dengan pisifera, tempurung tipis (0,5-

4 mm), terdapat lingkaran serabut disekeliling tempurung, daging buah sangat

tebal (60-96 dari buah), tandan buah lebih banyak, tetapi ukurannya relatife lebih

kecil; 3) pisifera: ketebalan tempurung sangat tipis, bahkan hampir tidak ada,

daging buah tebal, lebih tebal dari daging buah dura, daging biji sangat tipis, tidak

dapat diperbanyak tanpa menyilangkan dengan jenis lain dan dipakai sebagai

pohon induk jantan (Hartono, 2008). Gambar tipe kelapa sawit dapat dilihat pada

Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Tiga Tipe Kelapa Sawit (Dermawan, 2009).

2.4. Pembibitan Kelapa Sawit

Pembibitan dapat dilakukan dengan satu tahap atau dua tahap pekerjaan.

Pembibitan satu tahap berarti kecambah kelapa sawit langsung ditanam di polibag
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besar atau langsung di pembibitan utama (main nursery). Pembibitan dua tahap

artinya penanaman kecambah dilakukan dipembibitan awal (prenursery) dan

terlebih dahulu menggunakan polibag kecil serta naungan, kemudian dipindahkan

ke main nursery ketika berumur 3-4 bulan dengan menggunakan polibag yang

lebih besar (Dalimunthe, 2009).

Pembibitan dua tahap (double stage) lebih banyak digunakan dan memiliki

keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pembibitan satu tahap. Jika

menggunakan pembibitan dua tahap, luasan pembibitan menjadi lebih kecil dan

memungkinkan untuk dibuat naungan. Keuntungan lainnya, penyiraman menjadi

mudah, jadwal pemupukan menjadi mudah, dan bibit terhindar dari penyinaran

matahari secara langsung sehingga risiko kematian tanaman menjadi kecil. Jika

menggunakan pembibitan satu tahap (langsung menggunakan polibag besar), luas

areal yang dibutuhkan cukup besar dan penggunaan naungan tidak efektif. Selain

itu, proses penyiraman dan pengawasan menjadi lebih sulit karena tidak semua

tanaman dapat dipantau (Dalimunthe, 2009).

Menurut Setyamidjaja (2006), pada pembibitan awal dapat dilakukan pada

petakan-petakan yang tanahnya ditinggikan sampai mencapai 35 cm atau bibit

ditanam dalam polibag kecil berupa tanah bagian atas (top soil) yang sudah

dibersihkan. Ciri utama pembibitan tahap awal adalah penggunaan polibag

berukuran kecil, sehingga jumlah pembibitan menjadi banyak. Untuk areal

pembibitan dipilih lahan yang rata dan datar (tidak miring), berdrainase lancar,

dekat sumber air, tetapi tidak rawan banjir. Pada pembibitan awal bibit ditanam

dan disusun rapat sampai berumur 3-4 bulan. Dalam waktu 3-4 bulan pertama dari

pertumbuhan bibit diperlukan naungan agar intensitas cahaya yang diterima bibit
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sekitar 40%. Bibit ditanam pada polibag kecil berukuran 14 x 22 cm dengan tebal

0,07 mm. Tanah yang diisikan adalah tanah atas (top soil).

Kecambah ditanam dengan plumula menghadap ke atas dan radikula ke

bawah sedalam 2-3 cm. Pembibitan awal merupakan tahap yang menentukan

keberhasilan dalam pengelolaan bahan tanaman selanjutnya. Pemeliharaan bibit di

pembibitan awal dilakukan dengan pengisian dan penyusunan polibag, alih tanam,

penyiraman, pengendalian gulma, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit

dan seleksi bibit (Pahan, 2008).

2.5. Tanah  Gambut

Tanah gambut adalah tanah yang terbentuk dari endapan bahan organik yang

berasal dari penumpukan jaringan sisa-sisa tumbuhan dengan ketebalan ≥ 40 cm.

Agar pemanfaatan lahan gambut dapat lestari dan berkesinambungan diperlukan

data dan informasi baik ekosistem maupun sifat gambut itu sendiri, sehingga

dalam pemanfaatannya harus didasarkan atas penelitian dan perencanaan yang

matang, baik dari segi teknis, sosial ekonomis maupun analisis dampak

lingkungannya (Ratmini, 2012).

Berdasarkan pembentukannya, gambut dibedakan atas gambut ombrogen

yang pembentukannya dipengaruhi curah hujan dan gambut topogen yang

pembentukannya dipengaruhi oleh keadaan topografi dan air tanah. Berdasarkan

tingkat kematangannya, ada tiga jenis gambut, yaitu gambut fibrik yang tergolong

gambut mentah yang tinggi kandungan bahan-bahan jaringan tanaman atau sisa-

sisa tanaman masih dapat dilihat keadaan aslinya dengan ukuran beragam.

Gambut hemik sudah mengalami perombakan dan bersifat separuh matang,
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sedangkan gambut saprik adalah tanah gambut yang sudah mengalami

perombakan lanjut yang bersifat matang hingga sangat matang. Tanah gambut

terbentuk karena lingkungan yang selalu jenuh atau terendam air sehingga proses

pelapukan lambat dan menyebabkan lebih cepatnya penumpukan bahan-bahan

organik yang menimbulkan kemasaman pada tanah (Kurnia, 2008).

Menurut Hakim et al. (1986), lahan gambut merupakan lahan marjinal

yang cukup potensial sebagai lahan pertanian. Kendala-kendala yang banyak

ditemukan pada lahan gambut cukup banyak antara lain pH tanah rendah (bisa 3-

5), ketersediaan unsur hara yang rendah terutama N, P, K, Ca, Mg, dan Cu,

pertukaran Al, Fe, dan Mn yang cukup tinggi, nisbah C/N yang tinggi dan tata air

yang belum teratur.

Perkebunan kelapa sawit diseluruh Indonesia pada tahun 2007 sekitar

6.318.000,20 hektar. Provinsi Riau memiliki areal tanaman kelapa sawit terluas di

Indonesia yaitu mencapai 1.611.381,60 hektar dan 39% lahan sawit yang ada di

Riau berada dilahan gambut (BPS, 2008). Dengan kondisi lahan gambut yang

banyak mengandung air dan kadar oranik tinggi, maka kelapa sawit dapat tumbuh

dengan mudah di lahan gambut karena kelapa sawit ini dalam pertumbuhannya

banyak memerlukan air, disamping itu juga karena tanah gambut yang lunak

memudahkan pertumbuhan akar kelapa sawit dengan cepat (Krisnohadi, 2011).

2.6. Abu Serbuk Gergaji

Serbuk gergaji adalah hasil serpihan ataupun sisa yang terbuang dari

tempat  pengolahan  kayu atau  industri  kayu, serbuk  ini biasanya  terbuang

percuma atau dimanfaatkan untuk bahan pembuatan obat nyamuk bakar.
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Alternatif lain untuk membuat limbah gergaji atau serbuk gergaji ini lebih

bermamfaat lagi dalam penggunaannya yaitu dengan menggunakannya dalam

pertanian (Effendi, 2005).

Hasil analisa terhadap abu serbuk gergaji adalah sebagai berikut: 0.22% N-

total; 0.96% P2O5; 4.78% K2O dan pH 11.60 (Subjatmaka, 1989). Hasil analisis

abu serbuk gergaji menunjukkan bahwa abu serbuk gergaji mengandung P, K, Ca

dan Mg (Hendrik 2000). Winarso (2005), mengatakan bahwa penambahan abu

serbuk gergaji dapat menambah unsur hara yang dibutuhkan tanaman serta dapat

memperbaki lahan pertanian, sehingga dapat meningkatkan produktifitas lahan

dan mengurangi biaya pemupukan kimia yang mahal, serta menjaga kualitas

lingkungan. Abu serbuk gergaji dapat menyokong  pertumbuhan akar, disamping

itu unsur kalium yang dikandungnya tinggi.

Penelitian lain dengan menggunakan abu dari tandan kosong kelapa sawit

menunjukkan bahwa dengan pemberian dalam berbagai tingkat dosis abu janjang

berpengaruh nyata terhadap  tinggi tanaman, berat kering tajuk tanaman, berat

kering akar pada tanaman kacang hijau. Abu janjang kelapa sawit merupakan

limbah pertanian yang berasal dari hasil pembakaran tandan kosong kelapa sawit

dengan incinerator di pabrik pengolahan kelapa sawit. Abu janjang kelapa sawit

ini mengandung kalium yang tinggi (33-40% K2O), bersifat higrokopis dan alkalis

sehingga dapat meningkatkan pH tanah. Disamping itu abu janjang kelapa sawit

juga mengandung P, Ca, Mg dan  unsur-unsur makro lainnya (Soverda, 2008).

Hasil penelitian Syahputra (2012), menunjukkan bahwa perbandingan volume abu

sekam padi dan tanah gambut sebagai media tanam terhadap pertumbuhan bibit

kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Prenursery berpengaruh sangat nyata
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terhadap semua peubah dan terbaik pada kisaran 1,22-2,07 : 1, sedangkan media

tanah gambut saja lebih baik dari pada media abu sekam padi saja.

2.7. Pupuk Urea

Pupuk urea adalah pupuk nitrogen yang telah lama dan banyak digunakan

untuk meningkatkan hasil produksi tanaman pangan maupun perkebunan. Pupuk

urea mengandung unsur hara N sebesar 46% dengan pengertian setiap 100 kg urea

mengandung 46 kg nitrogen (Kastono, 2003).

Nitrogen merupakan unsur hara esensial bagi tanaman sehingga bila

kekurangan unsur hara tersebut menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh

normal. Disamping itu juga nitrogen merupakan unsur hara penentu  produksi atau

sebagai faktor  pembatas utama produksi. Kandungan nitrogen yang tinggi

menjadikan daun lebih hijau dan mampu bertahan lebih lama. Tanaman yang

defisiensi nitrogen akan terlihat pada daun yang berwarna kuning pucat sampai

hijau kemerahan, sedangkan kelebihan nitrogen akan berwarna hijau kelam.

Menurut Wahyudi et al.(2011), kandungan nitrogen yang tinggi pada jagung

menyebabkan pertumbuhan vegetatif (tinggi tanaman, diameter batang, jumlah

daun, luas daun, jumlah tunas, jumlah akar, dan panjang akar) lebih baik. Nitrogen

adalah unsur hara makro yang sangat diperlukan tanaman. Bila dalam keadaan

kekurangan akan menghambat pertumbuhan vegetatif tanaman dan sebaliknya

dalam keadaan berlebihan  akan memperpanjang fase pemasakan buah.

Pemupukan bertujuan untuk memenuhi jumlah kebutuhan hara yang

kurang di dalam tanah sehingga meningkatkan produksi. Efisiensi pemupukan

haruslah dilakukan, karena kelebihan atau ketidak tepatan pemberian pupuk
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merupakan pemborosan yang berarti mempertinggi input. Keefisien pupuk

diartikan sebagai jumlah kenaikan hasil yang dapat dipanen atau parameter

pertumbuhan lainnya  yang diukur sebagai akibat pemberian satu satuan

pupuk/hara. Pemupukan mempunyai tujuan utama yaitu: 1) mengisi perbekalan

zat makanan tanaman yang cukup, dan 2) memperbaiki atau memelihara

keutuhan tanah , dalam hal struktur, kondisi pH, potensi pengikat terhadap  zat

makanan tanaman dan sebagainya (Kastono, 2003).

Hasil penelitian Saragih et al. (2013) menunjukkan bahwa waktu aplikasi

urea yang diberikan secara bertahap hanya dapat meninggikan tanaman. Hasil

penelitian Syahputra (2012), menunjukan bahwa pemberian dosis urea terhadap

pertumbuhan bibit kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di pembibitan awal

berpengaruh terhadap diameter batang dan jumlah pelepah. Dosis yang optimum

yaitu pada dosis urea 0,3%.


