
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang disajikan dalam bab ini adalah pengamatan selintas dan utama.

4.1. Pengamatan Selintas

Pengamatan selintas merupakan pengamatan yang hasilnya tidak diuji secara

statistik. Pengamatan selintas ini digunakan untuk mendukung hasil pengamatan utama. Pada

penelitian ini gandum ditanam pada lahan yang memiliki ketinggian tempat ±1600 m dpl dan

menurut hasil penelitian Susilawati,dkk (2012), lahan ini mempunyai jenis tanah andosol

dengan pH tanah antara 6,8-7,4. Lahan yang tekstur tanah lempung berdebu ini merupakan

lahan yang sebelumnya dipergunakan untuk penanaman tanaman kentang. Pada saat

penanaman gandum, lahan disekitarnya adalah tanaman kubis (kol).

Hama yang dijumpai adalah belalang, ulat jengkal dan siput. Serangan hama dan

penyakit tersebut tergolong rendah persentase serangannya dan relatif tidak berpengaruh pada

hasil tanaman gandum. Dengan kata lain, serangan hama dan penyakit diabaikan dalam

penelitian ini.

Data tentang suhu maksimum, suhu minimum, suhu rata-rata, dan jumlah hari hujan

dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Tabel Suhu Maksimum, Suhu Minimum, Suhu Rata-rata, dan Jumlah Hari
Hujan selama Penelitian

Bulan
Suhu

Maksimum(oC)
Suhu

Minimum(oC)
Rata-rata
Suhu (oC)

Jumlah Hari Hujan

Gerimis Gerimis-deras Total

September
'13

22,50 12,23
17,36

2 0 2

Oktober '13 23,79 13,25 18,52 4 3 7
November

'13
21,00 12,60

16,80
7 11 18

Desember '13 20,74 12,42 16,58 2 22 24
Januari '14 20,13 12,13 16,13 1 30 31

Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian, Kecamatan Batur, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa
Tengah
Keterangan:Gerimis bila intensitas hujan ≤ 0.05 mm / menit, dan disebut Gerimis-deras bila

intensitas hujan ≥ 0.05 mm/ menit (Anonimc, 2014)

Menurut Danakusuma (1985), tanaman gandum dapat tumbuh dan berproduksi

dengan baik pada beberapa lokasi di Indonesia, khususnya pada dataran tinggi. Menurut

Fisher dan Goldsworthy (1992) dataran tinggi memiliki kondisi lingkungan yang sesuai untuk

tanaman gandum, terutama pada suhu lingkungan. Suhu lingkungan merupakan salah satu

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman gandum. Tanaman gandum akan tumbuh

dan menghasilkan hasil dengan optimal pada suhu 10oC–25oC. Pada tabel 4.1. dapat dilihat
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bahwa suhu maksimum dan suhu minimum lingkungan selama penanaman 12,13oC–23,79oC.

Ini berarti suhu lingkungan sangat mendukung tumbuh baiknya pertanaman gandum.

Suhu udara yang relatif rendah dan disertai total hari hujan yang tinggi dari bulan

November 2013 sampai bulan Januari 2014 menyebabkan tanaman gandum yang sedang

tumbuh memiliki persediaan air yang cukup sehingga tanpa adanya penyiraman tanaman

gandum juga masih dapat tumbuh denganbaik. Akan tetapi curah hujan yang tinggi ini

menjadi masalah pada saat tanaman gandum memasuki fase pembungaan terutama pada saat

penyerbukan karena air hujan akan menyebabkan serbuk sari basah sehingga proses

penyerbukan akan terhambat dan akan menurunkan kuantitas biji gandum. Curah hujan yang

tinggi juga akan menyebabkan biji gandum mempunyai kadar air yang tinggi sehingga pada

saat pengeringan, biji gandum akan menjadi keriput yang akan menurunkan kualitas biji.

Pada saat pemanenan juga ditemukan biji-biji yang berkecambah dimalai.

4.2. Pengamatan Utama

Pengamatan utama dipilah menjadi 2 sub-bab, yaitu komponen pertumbuhan dan

komponen hasil. Komponen pertumbuhan terdiri dari tinggi tanaman, jumlah anakan, umur

berbunga dan umur panen sedangkan komponen hasil terdiri dari jumlah malai/m2, panjang

malai, jumlah biji/malai, bobot 1000 biji dan bobot 1 liter biji dan bobot petak neto.

Penampilan dari sebuah tanaman akan dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu: faktor

lingkungan, faktor genetik dan faktor interaksi genetik terhadap lingkungan hidupnya.

Interaksi genotip(genotype = G) dan lingkungannya (environment = E)atau disebut GxE

merupakan perbedaan yang tidak tetap diantara genotip-genotip yang ditanam di tempat yang

berbeda (Allard dan Bradsaw, 1964). Dalam penelitian ini, faktor lingkungan dianggap sama

karena tanaman gandum hanya ditanam di lahan datar dengan memiliki luas 15 m x 30 m dan

sebagian besar hasil dari analisis sidik ragam juga menunjukkan bahwa uji F kelompok tidak

signifikan berpengaruh, sehingga faktor genetik menjadi penyebab perbedaan antar

perlakuan.

4.2.1. Komponen Pertumbuhan

Pada Grafik 4.1. dapat dilihat proses pertumbuhan tinggi tanaman gandum selama

15 minggu. Pada minggu pertama sampai minggu ke 10, pertumbuhan tinggi tanaman

gandum masih terus meningkat akan tetapi pada minggu ke 11 terjadi penurunan tinggi

tanaman. Hal ini disebabkan pada minggu ke 11 terjadi perubahan cara pengukuran tinggi

tanaman. Pada minggu pertama sampai minggu ke 10 tinggi tanaman diukur dari pangkal

batang hingga ke ujung daun, sedangkan mulai dari minggu ke 11 tinggi tanaman diukur dari
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pangkal batang hingga ujung malai (tidak termasuk bulu/awn). Hal ini dikarenakan pada

minggu ke 1 hingga minggu ke 10 tanaman gandum belum mengeluarkan malai sehingga

tinggi tanaman diukur hingga ujung daun sedangkan pada minggu ke 11 malai gandum sudah

mulai terbentuk.

Pada Grafik 4.1., perlakuan Jarissa dan M9 memiliki data tinggi tanaman hingga

minggu ke 15. Hal ini dikarenakan pada perlakuan tersebut memiliki umur tanaman yang

lebih panjang dari perlakuan lainnya. Namun, analisis tinggi tanaman menggunakan data

minggu ke 14, karena pada minggu ke 14 sudah didapatkan tinggi tanaman yang relatif stabil.

Grafik 4.1. Grafik Tinggi Tanaman

Grafik 4.2. menunjukkan pertumbuhan jumlah anakan tanaman gandum yang di

tanam di dataran tinggi Dieng. Semua perlakuan baru akan membentuk anakan pada minggu

ke 3. Menurut Tanahdjaja (2006), hal ini karena pada umumnya tanaman gandum akan

membentuk anakan pada 20-24 HST atau minggu ketiga setelah penanaman.

Pada Grafik 4.2. dapat dilihat bahwa data jumlah anakan diperoleh hingga minggu ke

14. Analisis Jumlah anakan hanya menggunakan data padaminggu ke 9. Hal ini dikarenakan

pada minggu ke 9 sudah didapatkan jumlah anakan yang relatif stabil
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Grafik 4.2. Grafik Jumlah Anakan

Tabel 4.2. menunjukkan beberapa variabel komponen pertumbuhan pada tanaman

gandum antara lain: tinggi tanaman, jumlah anakan, umur berbunga dan umur panen. Tinggi

tanaman dan jumlah anakan merupakan variabel yang mengukur pertumbuhan vegetatif

tanaman gandum.

Pada variabel tinggi tanaman menunjukkan tinggi tanaman pada genotip M9 nyata

lebih tinggi daripada genotip Selayar. Perbedaan tinggi tanaman ini diduga disebabkan

genotip yang berbeda. Menurut Khrishnamoorthy (1981), potensi genetik merupakan faktor

dalam yang menentukan tinggi tanaman.

Pada Variabel jumlah anakan menunjukkan jumlah anakan pada genotip SO3 nyata

lebih banyak daripada genotip Dewata. Menurut Grubben dan Partohardjono (1996),

banyaknya jumlah anakan pada tanaman gandum tergantung pada jenis spesiesnya dan

kultivarnya.

Variabel umur berbunga dan umur panen sangat berhubungan erat karena tanaman

gandum yang berbunga lebih cepat akan mengalami penyerbukan lebih cepat sehingga umur

panen dari tanaman gandum tersebut juga akan lebih cepat. Variabel umur berbunga dan

umur panen bertujuan untuk mengetahui umur dari tanaman tersebut hingga dapat

menghasilkan biji gandum. Tanaman gandum yang diharapkan adalah tanaman gandum yang

memiliki umur yang singkat tetapi hasil yang tinggi. Variabel umur berbunga dan umur

panen pada penelitian ini menunjukkan umur tanaman pada genotip Jarissa nyata lebih lama

daripada genotip Nias.

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ju
m

la
h 

an
ak

an

Minggu ke-

Grafik Jumlah Anakan M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

SO3

SO8



17

Tabel 4.2. Tabel Penampilan dan Hasil Analisis Tinggi Tanaman, Jumlah Anakan,
Umur Berbunga dan Umur Panen

Perlakuan

Variabel

Tinggi tanaman
(cm)

Jumlah
anakan

Umur berbunga
(hari)

Umur panen
(hari)

M1 110,37 cde 21,80 Bc 67,33 bcde 111,33 bcd
M2 108,67 cde 18,63 Abc 65,33 abcd 114,33 cd
M3 110,40 cde 18,33 Abc 71,33 de 119,00 de
M4 102,13 abcd 16,00 Ab 69,33 de 106,00 abc
M5 101,20 abc 18,83 Abc 68,67 cde 111,33 bcd
M6 105,00 cd 18,13 Abc 72,00 e 119,00 de
M7 99,23 abc 21,97 Bc 61,33 ab 100,33 ab
M8 93,07 ab 20,80 Abc 62,33 abc 109,00 abcd
M9 123,37 f 21,70 Bc 82,67 f 126,00 ef
SO3 118,73 ef 22,67 C 65,33 abcd 119,00 de
SO8 113,23 def 20,70 Abc 65,67 abcde 119,00 de
SO9 110,60 cde 18,87 Abc 68,67 cde 119,00 de
Jarissa 105,37 cd 18,90 Abc 98,33 g 133,00 f
Selayar 91,50 a 18,57 Abc 70,67 de 119,00 de
Nias 101,77 abcd 18,87 Abc 60,33 a 98,00 a
Dewata 103,47 bcd 14,67 A 71,67 de 119,00 de
SO10 102,90 abcd 17,23 Abc 65,67 abcde 109,67 bcd
Keteranga
n:

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak
berbeda nyata antar perlakuan sedangkan angka diikuti huruf yang
berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata antar perlakuan.

4.2.2. Komponen Hasil

Tabel 4.3. menunjukkan variabel dari komponen hasil pada tanaman gandum.

Beberapa variabel yang tercantum pada Tabel 4.3. antara lain jumlah malai per m2, panjang

malai dan jumlah biji per malai. Semua variabel ini berhubungan erat dengan hasil dari

tanaman gandum. Jumlah malai per m2 bertujuan untuk mengetahui banyaknya malai gandum

yang dapat terbentuk pada konsidi lingkungan di dataran tinggi, semakin banyak malai yang

terbentuk setiap meternya diharapkan akan meningkatkan produksi biji dari tanaman tersebut.

Variabel jumlah malai per meter pada penelitian ini menunjukkan jumlah malai per meter

pada genotip M9 nyata lebih banyak daripada genotip M4.

Variabel panjang malai merupakan variabel yang berpengaruh pada jumlah biji per

malainya. Variabel panjang malai pada penelitian ini menunjukkan pada genotip M2 dan

Jarissa nyata lebih banyak daripada genotip M8. Menurut Nagarajan (1996), panjang malai

merupakan proses pertumbuhan generatif yang memerlukan asimilat dari hasil fotosintesis

untuk pertumbuhannya dan panjang malai setiap tanaman gandum berbeda-beda tergantung

pada jenis varietasnya.



18

Variabel jumlah biji per malai bertujuan untuk mengetahui jumlah biji yang dapat

dihasilkan oleh setiap tanaman gandum dan akan berpengaruh pada biji gandum yang

dihasilkan. Variabel pada penelitian ini menunjukkan pada genotip M9 nyata lebih banyak

daripada genotip M8. Menurut Gardner (1991), Jumlah biji per malai dipengaruhi oleh hara

yang tersedia bagi tanaman dan proses fotosintesis aktif selama fase reproduksif dan selain

itu juga dipengaruhi oleh aktifitas tanaman selama fase reproduksi yang berbeda-beda setiap

varietasnya.

Tabel 4.3. Tabel Penampilan dan Hasil Analisis Jumlah Malai per m2, Panjang
Malai dan Jumlah Biji per Malai

Variabel

Perlakuan Jumlah malai /m2 Panjang malai
(cm) Jumlah biji/malai

M1 338,33 c 8,97 bc 40,40 abcd
M2 318,00 c 10,12 d 44,07 cd
M3 351,67 c 9,50 bcd 43,03 bcd
M4 238,00 a 9,40 bcd 42,53 bcd
M5 324,00 c 8,97 bc 39,27 abc
M6 311,33 c 9,72 cd 39,93 abcd
M7 302,00 abc 9,18 bc 43,03 bcd
M8 363,00 cde 8,02 a 37,17 a
M9 433,33 f 10,22 d 44,60 d
SO3 422,33 def 9,45 bcd 41,27 abcd
SO8 357,00 cd 8,87 abc 41,17 abcd
SO9 426,00 ef 9,70 cd 42,57 bcd
Jarissa 429,00 ef 10,30 d 44,10 cd
Selayar 244,33 ab 8,63 ab 38,80 ab
Nias 299,33 abc 9,42 bcd 40,17 abcd
Dewata 310,33 bc 9,67 cd 42,70 bcd
SO10 310,33 bc 9,07 bc 38,97 ab
Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak

berbeda nyata antar perlakuan sedangkan angka diikuti huruf
yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata anter
perlakuan.

Pada tabel 4.4. terlihat bahwa variabel bobot 1 liter biji antar 17 perlakuan atau

genotip berbeda sangat nyata. Hal ini diduga tanaman gandum yang ditanaman di dataran

tinggi mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, karena menurut Fisher and Goldsworty

(1992) tanaman gandum akan tumbuh dan berkembang dengan baik apabila ditanam pada

ketinggian ≥800 m dpl. Variabel bobot 1 liter ini juga dapat digunakan untuk menentukan

luas volume yang dibutuhkan biji dalam proses pengepakan dan pengiriman biji. Variabel
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bobot 1 liter pada penelitian ini menunjukkan bobot 1 liter pada genotip Jarissa nyata lebih

besar daripada genotip M2, M6 dan Dewata. Bobot petak neto bertujuan untuk mengetahui

hasil panen yang dihasilkan per satuan luas dan dalam pembobotan tersebut pengaruh kadar

air sangat berpengaruh.

Variabel bobot petak neto pada penelitian ini menunjukkan bobot petak neto pada

genotip M7 dan M8 nyata lebih berat daripada genotip Jarissa. Pada konversi bobot biji

menjadi ton per ha, dapat dilihat bahwa ketiga perlakuan kontrol yakni Selayar, Nias dan

Dewata menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan deskripsi masing-masing varietas

(Lampiran 12, 13 dan 14) yaitu 1,86 ton/ha (Selayar), 0,81 ton/ha (Nias) dan 1,01 ton/ha

(Dewata). Hal ini diduga karena pemanenan dilakukan pada saat hujan sehingga banyak biji

yang berkecambah dan kadar air biji tinggi yang menyebabkan biji keriput dan nenurunkan

bobot biji.

Bobot 1000 biji bertujuan untuk mengetahui bobot biji dari setiap perlakuan. Bobot

biji ini sangat dipengaruhi dari proses pengisian sampai pematangan biji (semakin sempurna

pengisian biji maka bobot biji akan semakin meningkat) sehingga variabel bobot 1000 biji ini

sangat berhubungan erat dengan variabel bobot 1 liter biji dan bobot petak neto.

Bobot biji per biji pada saat panen ditentukan oleh suplai asimilat dari proses

fotosintesis dari proses pengisian biji hingga pemasakan biji. Pada saat pengisian biji

sebagian besar asimilat yang baru terbentuk ataupun tersimpan akan digunakan untuk

meningkatkan berat biji (Puspita, dkk, 2012).

Variabel bobot 1000 biji antar 17 perlakuan tidak beda nyata. Hal ini dikarenakan

pada saat proses pematangan biji tanaman gandum yang ditanam di dataran tinggi roboh

karena tidak kuat menahan hujan lebat yang menguyur lahan tanaman gandum sehingga

pemanenan gandum dilakukan lebih cepat dari yang seharusnya dan hasilnya bobot dari biji

gandum belum mencapai bobot maksimal.

Tabel 4.4. Tabel Penampilan dan Hasil Analisis Bobot 1000 biji, Bobot 1 Liter Biji,
Bobot petak neto, Kadar air biji dan Konversi Bobot Biji

Perlakuan

Variabel

Bobot
1000

Biji (g)

Bobot 1 Liter
biji (g)

Bobot Petak Neto
(g)

Kadar
Air
Biji
(%)

Konversi
Bobot

Biji
(ton/ha)

M1 6,18 a 508,23 cde 133,97 abcd 11,13 0,85
M2 6,00 a 451,11 a 83,60 abc 12,27 0,53
M3 10,42 a 456,73 ab 91,57 abcd 12,53 0,58
M4 6,64 a 494,82 bc 108,16 abcd 13,73 0,69
M5 6,16 a 487,28 abc 180,07 bcd 12,33 1,14
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Perlakuan

Variabel

Bobot
1000

Biji (g)

Bobot 1 Liter
biji (g)

Bobot Petak Neto
(g)

Kadar
Air
Biji
(%)

Konversi
Bobot

Biji
(ton/ha)

M6 5,78 a 448,99 a 80,30 abc 11,27 0,51
M7 7,68 a 652,35 i 370,88 d 12,67 2,35
M8 7,18 a 675,01 i 414,32 d 11,27 2,63
M9 6,02 a 513,61 cdef 39,22 ab 11,40 0,25
SO3 6,04 a 545,27 efg 118,27 abcd 11,50 0,75
SO8 5,88 a 552,97 fg 129,58 abcd 11,80 0,82
SO9 5,94 a 562,56 g 134,54 abcd 12,43 0,85
Jarissa 5,56 a 473,37 abc 5,99 a 12,80 0,04
Selayar 7,18 a 608,87 h 293,27 cd 12,27 1,86
Nias 6,42 a 536,72 defg 126,87 abcd 10,97 0,81
Dewata 6,04 a 452,03 a 159,44 abcd 12,93 1,01
SO10 5,50 a 496,24 bcd 21,08 ab 12,37 0,13
Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata

antar perlakuan sedangkan angka diikuti huruf yang berbeda menunjukkan
perbedaan yang nyata antar perlakuan.

Pada penelitian ini uji analisis menggunakan BNJ 5% masih belum dapat menentukan

genotip yang terpilih untuk dataran tinggi Dieng karena komponen pertumbuhan dan hasil

relatif tidak konsisten hasil uji BNJnya, sehingga untuk menentukan pemilihan genotip

tersebut diperlukan perhitungan nilai skor untuk masing-masing genotip.

Tabel 4.5. menunjukkan besar kecilnya persentase pembobotan yang diberikan

berdasarkan korelasi antar variabel akhir pengamatan dengan hasil akhir (bobot petak neto).

Nilai r berbanding lurus dengan persentase pembobotan, semakin kecil nilai r maka

persentase pembobotan juga semakin kecil dan juga sebaliknya. Dilihat dari tabel 4.5.

variabel yang menunjukkan persentase pembobotan paling tinggi ditunjukkan pada variabel

bobot 1 liter biji dengan nilai r = 0,83 dan menghasilkan persentase pembobotan 19,93

sedangkan variabel yang menunjukkan persentase pembobotan paling rendah ditunjukkan

pada variabel jumlah anakan dengan nilai r = 0,26 dan menghasilkan persentase pembobotan

6,31.

Tabel 4.5. Persentase Pembobotan Masing-masing Variabel Hasil Variabel

no Parameter
pengamatan

Nilai korelasi
terhadap Bobot

Petak Neto

Persentase
Pembobotan

1 Bobot Petak Neto 1,0000
2 Tinggi Tanaman 0,6292 18,8686
3 Jumlah Anakan 0,2632 7,8937

4 Umur Panen 0,4617 13,8474
5 Umur Berbunga 0,4999 14,9912
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no Parameter
pengamatan

Nilai korelasi
terhadap Bobot

Petak Neto

Persentase
Pembobotan

6 Jumlah Malai Per Meter 0,2967 8,8976
7 Panjang Malai 0,7254 21,7540
8 Jumlah Biji per Malai 0,4584 13,7476
9 Bobot 1 Liter Biji 0,8305 24,9061

jumlah 4,1650 100,0000

Tabel 4.6. Tabel Penampilan dan Hasil Perhitungan Nilai skor

Perlakuan Skor

M6 156,63
Dewata 156,97

M2 157,32
M4 158,45
M3 162,10
M5 163,18

SO10 163,59
Nias 169,07
M1 169,92

Jarissa 175,25
SO8 181,25

Selayar 181,25
M9 183,86
SO3 185,40
SO9 188,22
M7 192,78
M8 200,87

Tabel 4.6. menunjukkan nilai skor yang dapat digunakan untuk menentukan genotip

gandum yang mampu memberikan nilai skor yang tinggi apabila ditanam di dataran tinggi

Dieng. Pada Tabel 4.6, perlakuan atau galur yang merupakan genotip yang berpotensi untuk

ditanam dan dikembangkan untuk dijadikan varietas baru di dataran tinggi ditunjukkan pada

galur M9, SO3, SO9, M7 dan M8. Kelima galur ini menunjukkan hasil yang lebih baik

dibandingkan semua perlakuan termasuk perlakuan kontrol yaitu Dewata, Nias dan Selayar.

Varietas Selayar dan varietas Dewata merupakan varietas lokal yang sudah

dikembangkan dan dibudidayakan di Indonesia. Pada deskripsi dari varietas Selayar

(Lampiran 12), varietas ini mampu memproduksi 2.95 ton biji gandum/ha sedangkan pada

varietas Dewata (Lampiran 13) mampu memproduksi 2.96 ton biji gandum/ ha. Pada varietas

Nias (Lampiran 14) mampu memproduksi 2 ton biji gandum/ha. Ketiga varietas tersebut

dianjurkan untuk ditanam pada tempat yang memiliki ketinggian ≥ 800 mdpl supaya dapat
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menghasilkan hasil yang baik sehingga dataran tinggi merupakan tempat yang baik untuk

membudidayakan tanaman gandum. (Fisher dan Goldsworthy, 1992). Namun, Selayar,

Dewata, dan Nias dalam penelitian ini belum mampu menghasilkan bobot ton/ha yang sesuai

dengan deskripsi. Hal ini disebabkan karena terjadi hujan dari saat berbunga sampai panen

(lihat Tabel 4.1.)

Pada penelitian ini, semua perlakuan atau genotip yang menunjukkan perkembangan

yang baik walaupun pada hasil akhirnya ada beberapa perlakuan atau genotip yang

menunjukkan hasil yang kurang baik  atau rendah seperti pada M9. Perlakuan M9 memiliki

umur tanaman yang lebih panjang dari perlakuan lain terutama pada fase vegetatif sehingga

genotip ini memiliki tanaman yang lebih tinggi dari perlakuan lainnya, akan tetapi pada

dataran tinggi sering terjadi hujan lebat dan disertai dengan angin sehingga kondisi seperti ini

akan menyebabkan tanaman gandum mudah rebah terutama tanaman yang tinggi yang

akhinya menyebabkan tanaman mati dan gagal menghasilkan biji yang baik.

Genotip M9, SO3, SO9, M7 dan M8 merupakan genotip gandum yang menunjukkan

banyak keunggulan dari penelitian ini bahkan nilai skor jauh lebih baik dibandingkan varietas

kontrol. Hal ini diduga karena tanaman gandum ditanam pada kondisi lingkungan yang sesuai

dengan tanaman gandum tersebut. Akan tetapi untuk membuktikannya diperlukan pengujian

lebih lanjut dengan cara menanam hasil biji dari penelitian ini (F1 atau G1) pada musim yang

tepat tahun berikutnya. Ada kemungkinan hasil akan menunjukkan hasil lebih baik dari

sebelumnya apabila penanaman ditanam pada akhir musim penghujan dan pemanenan dapat

dilakukan pada musim kemarau.




