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Abstrak 

 Tanah yang miskin unsur hara cenderung mempunyai kejadian penyakit busuk pangkal batang yang besar. 

Pada budidaya kelapa sawit, pencegahannya sejak dini dapat dilakukan sejak fase pembibitan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui potensi kompos limbah kelapa sawit dan mikroba endofit dalam meningkatkan ketersediaan hara 

nitrogen, fosfor dan kalium di pembibitan kelapa sawit prenursery. Penelitian dilakukan  dalam percobaan faktorial 

dengan faktor yang diuji adalah jenis kompos, jenis dan waktu inokulasi mikroba endofit. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kadar hara nitrogen, fosfor dan kalium  di tanah  dipengaruhi oleh efek interaksi 2 faktor perlakuan yang diuji. 

Kompos tandan kosong dan aplikasi  mikroba  endofit setelah introduksi Ganoderma  menunjukkan efek yang lebih 

baik dibanding kompos pelepah dalam meningkatkan kadar hara N, P, K tanah. Efek interaksi kompos tandan kosong 

dan ketiga jenis mikroba endofit (Trichoderma sp1, Trichoderma sp2, Aspergillus sp) juga  lebih baik dibanding 

kompos pelepah dalam meningkatkan kadar hara N, P, K tanah. 

 

Kata kunci: kompos tandan kosong, kompos pelepah, mikroba endofit, nitrogen, fosfor, kalium 

 

Abstract 

The soil which have insufficient nutrient always tend to  happened basal stem rot (BSR) disease. In palm oil 

plantations, BSR disease can be early  protected since prnursery  seedling step.  The objective of this research was to 

study the potency of palm oil waste compost and endophytic microbes in improving the avaibility of soil nutrient 

especially nitrogen, phosphor and potassium in palm oil prenursery seedling. The research was done in factorial design 

with tree treatment factors namely: kinds  of compost, type and inoculation time of endophytic microbes. The result 

showed that nitrogen, phosphor and potassium were affected by the interaction  of two treatment factor studied. The  

empty fruit bunches compost and endophytic microbes  inoculation after Ganoderma inoculation have the better effect 

than the midrib compost in increasing nitrogen, phosphor and potassium in soil. The application of  empty fruit bunches 

compost and inoculation each kind of endophytic microbes (Trichoderma sp1, Trichoderma sp2, Aspergillus sp) also 

increased nitrogen, phosphor and potassium in soil higher  than the midrib compost application.  

 

Keywords: empty fruit bunches compost, midrib compost, endophytic microbes, nitrogen, fosfor, potassium 

 

I. PENDAHULUAN 

Penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan 

Ganoderma telah menjadi salah satu masalah paling 

serius dalam budidaya kelapa sawit terutama pada satu 

atau lebih dari dua generasi tanam dan juga pada kelapa 

sawit generasi tua. Penyakit busuk pangkal batang 

merupakan penyakit penting yang menyebabkan 

kehilangan hasil secara luas pada perkebunan kelapa 

sawit [24]. 

Faktor-faktor yang menyebabkan penyakit ini masih 

terus dikaji, salah satu adalah faktor tanah. Penyakit ini 

dapat terjadi pada berbagai  karakter tanah dengan kisaran 

yang luas. Sifat tanah di bawah tegakan sawit yang 

terserang Ganoderma memiliki pH 4,30-6,39 (sangat 

asam-agak asam), N-total tanah 0,09% - 0,17% (sangat 

rendah-rendah), C-organik 1,09% - 7,03% [5]. Laju 

infeksi Ganoderma di medium tanam pasir ini lebih cepat 

munculnya dan lebih tinggi kejadiannya dibandingkan 

dengan di medium tanam bertekstur lempung [2]. Tanah 

yang relatif miskin unsur hara cenderung mempunyai 

kejadian penyakit busuk pangkal batang yang besar. 

 Berbagai metode pengendalian terhadap  

Ganoderma telah banyak dikaji, dengan tingkat 

keberhasilan yang bervariasi. Pemupukan dan 

pengendalian secara biologi merupakan metode yang 

disarankan [9],[19]. Pemupukan N, P dan K dapat 

memberikan sedikit perubahan positif  terhadap serangan 

dan produktivitas tanaman [9]. Menurut referensi [20], 

aplikasi pupuk Cu dan  Ca dapat menurunkan kejadian 

penyakit di pembibitan. Sementara, jenis jamur seperti 

Trichoderma [3] dan Penicillium [4] diketahui 

menunjukkan reaksi antagonis dengan Ganoderma. 

Cendawan endofit Trichoderma sp1, Trichoderma sp2, 

dan Aspergillus sp. memiliki daya hambat yang lebih 

tinggi terhadap Ganoderma dibanding Fusarium sp. dan 

Penicillium sp.[10]. 

Pengendalian terhadap Ganoderma sebagai 

jamur patogen tular tanah ini sulit dilakukan karena jamur 
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ini hidup sebagai saprofit di dalam tanah dan dapat hidup 

dengan baik pada berbagai bahan organik serta dapat 

bertahan hidup dalam periode yang panjang dalam tanah. 

Salah satu cara pencegahan penyakit busuk pangkal 

batang adalah mempersiapkan bibit yang sehat pada 

media tanam yang bebas dari Ganoderma. Namun, pada 

daerah endemik Ganoderma hal itu tidak dapat dilakukan. 

Demikian juga pada pembibitan yang menggunakan tanah 

tidak subur, potensi terserang Ganoderma sangat tinggi. 

Sebagian besar lahan sawit menempati lahan marginal 

pada tanah tersier yang memiliki liat aktivitas rendah dan 

sifat kimia tanah yang jelek [25]. Sehingga dalam 

pembibitan sejak prenursery harus dilakukan 

pengendalian Ganoderma yaitu dengan meningkatkan 

kandungan hara tanah melalui pemupukan dan 

pengendalian secara hayati dengan mikroba endofitik. 

Limbah padat tandan kosong kelapa sawit  sangat 

berpotensi sebagai pupuk organik berdasarkan 

ketersediaan dan kandungan haranya.  Limbah tandan 

kosong selalu tersedia, sekitar 23% per ton tandan buah 

segar [18].  Tandan kosong sawit memiliki kandungan 

bahan organik dan hara cukup tinggi sebesar 42.8% C, 

2.90% K, 0.8% N, 0.22% P, 0.3% Mg dan unsur mikro 10 

ppm B dan 23 ppm Cu [6] . Aplikasi kompos tandan 

kosong diketahui dapat memperbaiki sifat kimia tanah 

dan produksi [21]. Limbah organik lain yang berpotensi 

digunakan sebagai pupuk organik adalah pelepah sawit 

yang selama ini umumnya digunakan sebagai pakan 

ternak [18]. Menurut referensi [15], satu hektar tanaman 

kelapa sawit mampu menghasilkan pelepah daun kelapa 

sawit dengan bobot kering 14,47 ton sekali dalam 30 

tahun (peremajaan) dan 10,4 ton dari pangkasan setahun. 

Pelepah kelapa sawit mempunyai kandungan selulosa 

sebanyak 54.35-62.60%, hemiselulosa 20.5-21.83%%, 

lignin 24.5-34.8% [14]. Beberapa mikroba endofitik 

seperti Trichoderma dan Aspergillus yang telah diketahui 

menunjukkan reaksi antagonis dengan Ganoderma, juga 

memiliki kemampuan sebagai biofertilizer khususnya 

dalam meningkatkan ketersediaan fosfor tanah 

[8],[11].Salah satu faktor yang mempengaruhi 

perkembangan dan aktivitas mikroba pelarut fosfat ini 

adalah bahan organik [22]. Perlu dikaji bagaimana 

peranan kompos limbah sawit dalam mikroba endofitik 

dalam meningkatkan ketersediaan hara nitrogen, fosfor 

dan kalium tanah pada media tanam yang mengandung 

Ganoderma di pembibitan prenursery. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui potensi kompos limbah 

kelapa sawit dan mikroba endofit dalam meningkatkan 

ketersediaan hara nitrogen, fosfor dan kalium tanah yang 

mengandung Ganoderma di pembibitan kelapa sawit 

prenursery. 

II. BAHAN DAN METODE 

Penelitian menggunakan biakan murni 

Ganoderma dan tiga jenis Mikroba Endofitik koleksi 

Laboratorium Penyakit Fakultas Pertanian Universitas 

Sumatera Utara yang diisolasi dari tanaman kelapa sawit 

di Desa Gunung Melayu, Kabupaten Asahan, Sumatera 

Utara,  bahan tanah steril, kompos tandan kosong sawit, 

kompos pelepah sawit dan bibit sawit umur 1 bulan.  

Percobaan dilakukan di rumah kassa Fakultas Pertanian 

Universitas Sumatera Utara, menggunakan rancangan 

acak kelompok faktorial. Faktor pertama adalah waktu 

inokulasi ganoderma dan mikroba endofit, yaitu 

introduksi ganoderma, 2 minggu kemudian aplikasi 

kompos berendofit (W1) dan aplikasi kompos berendofit, 

2 minggu kemudian aplikasi ganoderma (W2). Faktor 

kedua adalah aplikasi kompos, terdiri dari  tanpa kompos 

(K0), kompos tandan kosong (K1), dan kompos pelepah 

sawit (K2). Faktor ketiga adalah jenis mikroba endofitik 

terdiri dari tanpa mikroba endofitik (E0), Trichoderma 

sp1 (E1), Trichoderma sp2 (E2)  dan  Aspergillus sp (E3). 

Jenis mikroba endofit yang digunakan didasarkan dari  

hasil uji invitro [10].   

 Perbanyakan cendawan endofitik dilakukan pada 

carrier jagung giling. Setelah itu diperbanyak dengan 

menggunakan zeolit dengan perbandingan 1:9 (cendawan 

endofit di dalam jagung giling : zeolit). Ganoderma 

diperbanyak pada batang kayu karet. Batang karet 

diketam untuk membuang kulit kayunya, setelah itu 

dipotong-potong dengan ukuran sekitar 5 cm. Potongan 

batang karet direbus untuk menghilangkan kandungan 

tanin setelah itu disterilisasi dengan NaOCl 5,25% selama 

5 menit, dilanjutkan dengan etanol 95% selama 30 detik. 

Setelah itu dibilas dengan air steril sebanyak 3 kali. 

Selanjutnya potongan batang karet dimasukkan dalam 

oven pada temperatur 100°C selama lebih kurang 60 

menit. Setelah itu potongan batang karet dicelupkan 

dalam media mealt extract agar (MEA) dan disterilisasi 

dengan menggunakan autoclaf [12]. Inokulasi 

Ganoderma dilakukan dengan menempelkan potongan 

biakan murni Ganoderma di atas potongan batang karet. 

Biakan diinkubasi pada temperatur ruang selama 4 

minggu. 

 Aplikasi kompos dan introduksi Ganoderma 

serta inokulasi mikroba endofit disesuaikan dengan 

perlakuan yang telah disusun.  Inokulasi dilakukan pada 

bibit kelapa sawit pre nursery. 300 g kompos dicampur 

dengan 30 g cendawan endofit diberikan pada setiap 

polibeg ukuran 10 kg tanah. Waktu pemberian kompos  

dan endofit maupun Ganoderma disesuaikan dengan 

perlakuan, yaitu ada kompos berendofit diberi diawal 

tanaman dengan mencampurkannya dengan media tanam. 

Pada perlakuan lain kompos berendofit diberikan 2 

minggu setelah aplikasi ganoderma. Aplikasi Ganoderma 

dilakukan dengan cara kontak langsung Ganoderma pada 

potongan batang karet dengan akar sawit.  

 Pemupukan anorganik tidak dilakukan. 

Percobaan dilaksanakan sampai tanaman berumur 6 

bulan. Peubah amatan yang diukur adalah hara tanah yaitu 

N-total tanah, P-tersedia dan K-tukar tanah. Data 

dianalisis dengan menggunakan analisis ragam dan uji 

beda rataan Duncan pada taraf 5%. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek utama 

kompos dan efek interaksi dua faktor kompos dengan 

jenis mikroba endofit maupun waktu inokulasi mikroba 

endofit sangat nyata mempengaruhi kadar N-total tanah, 

P-tersedia dan K-tukar tanah. Sedangkan efek utama 

mikroba endofit nyata mempengaruhi unsur N dan K saja. 

Sementara efek interaksi 3 faktor perlakuan yang diuji  

tidak mempengaruhi kadar hara N, P, K tanah (Tabel I). 
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Tabel I. Pengaruh pupuk organik, jenis dan waktu aplikasi 

mikroba endofit terhadap kadar N, P, K tanah 

 

Perlakuan N-total tanah 

(%) 

P-tersedia 

tanah (ppm) 

K-tukar 

Tanah 

(me/100) 

K ** ** ** 

W tn ** tn 

E * tn ** 

KxE ** ** ** 

KxW ** ** ** 

WxE ** ** ** 

KxWxE tn tn tn 

Keterangan:   

tn : tidak nyata,   * :  nyata, **  : sangat nyata 

K : Perlakuan kompos, E : Perlakuan jenis mikroba endofit, W : 

Perlakuan waktu introduksi Ganoderma dan  mikroba endofit 

 

Perbedaan  kadar hara N, P, K tanah sebagai efek 

interaksi antara faktor pupuk organik dan  jenis mikroba 

endofit dapat dilihat pada Tabel II. Aplikasi kompos 

pelepah  dan inokulasi setiap jenis mikroba endofit 

memberikan pengaruh yang lebih baik dalam 

meningkatkan N-tanah, dibanding kompos tandan kosong. 

Berdasarkan hasil analisis kompos yang digunakan 

diketahui bahwa kadar N kedua kompos hampir sama 

yaitu 1,45% tetapi kadar C kompos pelepah (37.12%) 

lebih tinggi dibanding kompos tandan kosong (32.14%) 

sehingga nisbah C/N  pada kompos pelepah (25) lebih 

tinggi dibanding kompos tandan kosong (22). Perbedaan 

dalam kandungan karbon mengakibatkan kompos pelepah 

lebih memacu perkembangan mikroba endofit karena 

sebagai mikroba yang bersifat saprofit, mendapatkan 

karbon yang lebih banyak.  Selain itu pelepah 

mengandung serat yang tinggi terutama lignin dan 

selulosa [14]. Ini menyebabkan proses mineralisasi 

kompos pelepah lebih lama dibanding kompos sawit.  

 
Tabel II. Pengaruh pupuk organik dan  jenis mikroba endofit 

terhadap kadar hara N, P, K tanah 

  

Perlakuan N-total 

(%) 

P-

tersedia 

(ppm) 

K-tukar 

 

(me/100) 

Tanpa 

kompos 

Tanpa Endofit  0.37 de 13.05 d 0.19 d 

Endofit 1 0.32 e 13.29 d 0.24 d 

Endofit 2 0.44 bcd 14.70 d 0.31 d 

Endofit 3 0.51 a 12.21 d 0.21 d 

Kompos 

Tandan  

Tanpa Endofit  0.39 d 45.98 a 1.47 a 

Endofit 1 0.47 bcd 49.10 a 1.49 a 

Endofit 2 0.40 d 50.88 a 1.48 a 

Endofit 3 0.41 cd 44.20 a 1.56 a 

Kompos 

Pelepah  

Tanpa Endofit  0.48 ab 21.85 c 0.69 d 

Endofit 1 0.46abc 24.31 bc 1.05 b 

Endofit 2 0.49 ab 21.87 c 0.95 b 

Endofit 3 0.44 bcd 31.13 b 1.16 b 

Keterangan: Angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf 

yang sama,  tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada . 5% 

 

Aplikasi kompos tandan kosong maupun kompos 

pelepah dan inkulasi setiap jenis mikroba endofit nyata 

meningkatkan kadar P-tersedia dan K-tukar tanah, dalam 

hal  ini efek kompos tandan kosong lebih baik dibanding 

kompos pelepah. Meningkatnya P tersedia tanah 

dikarenakan adanya peranan interaksi antara kompos dan 

mikroba endofit. Berdasarkan hasil analisis diketahui 

kandungan P pada kompos tandan kosong (1.16%) lebih 

tinggi dibanding kompos pelepah (0.3%). Demikian juga 

dengan kandungan K, pada kompos  tandan kosong 

(1.93%) lebih tinggi dari kompos pelepah (1.22%). Jenis 

mikroba endofit yang digunakan adalah Trichoderma dan 

Aspergillus, keduanya termasuk jamur pelarut fosfat [8], 

[11]. Pupuk organik meningkatkan produksi fosfatase  

untuk melarutkan P-terikat menjadi P-tersedia. Menurut 

referensi [13],  biomassa mikroba dan aktivitas enzim 

fosfatase bergantung dari sumber energi yang ada di 

dalam media. Produksi enzim fosfatase dapat meningkat 

setelah penambahan sumber energi yang berasal dari 

bahan organik. Dari penelitian ini diketahui ketiga jenis 

mikroba endofit memiliki efek yang sama pada jenis 

kompos yang sama. Ini berarti perbedaan kualitas kompos 

akan menentukan aktivitas dari mikroba. Meskipun dari 

penelitian lain diketahui bahwa kemampuan 

menghasilkan fosfatase dan asam organik juga ditentukan  

oleh faktor genetik  mikroba. Menurut referensi [13], dari  

enam isolat mikroba pelarut fosfat yang diuji diperoleh 

dua isolat yang paling potensial adalah Pseudomonas 

cepacea dengan aktifitas enzim fosfatase sebesar 0,211 

μM g
-1

 dan BPF AVM lembab mampu menghasilkan 

asam organik total sebesar 6,4 ppm. 

Perbedaan  kadar hara N, P, K tanah sebagai efek 

interaksi antara faktor waktu inokulasi dan  jenis mikroba 

endofit dapat dilihat pada Tabel III.Terjadi peningkatan 

hara tanah dengan adanya inokulasi mikroba endofitik.  

Setiap jenis mikroba endofit menunjukkan pengaruh yang 

beragam terhadap kadar N, P dan K tanah tergantung 

waktu inokulasinya dan jenis hara yang dipengaruhi. 

Pengaruh yang lebih baik dari jenis mikroba endofit 1 

(Trichoderma sp1) diperoleh jika diinokulasi setelah 

introduksi Ganoderma.   

 
Tabel III. Pengaruh jenis dan waktu aplikasi mikroba endofit 

terhadap kadar hara N, P, K tanah 

 

Perlakuan N-total 

tanah 

(%) 

P-tersedia 

tanah 

(ppm) 

K-tukar 

Tanah 

(me/100) 

Endofit 

sebelum 

introduksi 

Ganoderma 

Tanpa 

Endofit  0.41 c 21.85 c 0.76 c 

Endofit 1 0.37 d 30.41 b 0.99 a 

Endofit 2 0.45 abc 21.87 c 0.99 a 

Endofit 3 0.48 a 31.92 b 0.95 ab 

endofit 

setelah 

introduksi 

Ganoderma 

Tanpa 

Endofit  0.41 c 32.06 ab 0.81 bc 

Endofit 1 0.46 ab 27.39 b 0.87 ab 

Endofit 2 0.43 bc 36.42 a 0.84 abc 

Endofit 3 0.42 bc 26.44 b 1.00 a 

Keterangan: Angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf 

yang sama,  tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada . 5% 

 

Pengaruh yang lebih baik dari jenis mikroba 

endofit 2 (Trichoderma sp2) terutama pada hara P 

diperoleh jika diinokulasi sebelum  introduksi 

Ganoderma. Sedangkan jenis mikroba endofit 3 

(Aspergillus sp) memberikan pengaruh yang lebih baik 

terhadap kandungan N tanah jika diinokulasi sebelum 

introduksi Ganoderma. Perbedaan efek dalam interaksi ini 

disebabkan adanya kompetisi  dalam mendapatkan 

karbon, unsur hara dan ruang antara mikroba endofit dan 

Ganoderma. Pada uji invitro diketahui ketiga jenis 



 

Prosiding Seminar Nasional FKPTPI 2015    | 130  
Fakultas Pertanian – Universitas Lambung Mangkurat 

mikroba endofit yang digunakan memiliki kemampuan 

antagonis yang baik [10] tetapi dalam pengujian pada 

media tanam tanah banyak faktor lingkungan yang 

mempengaruhinya. Menurut referensi [17],  melaporkan 

bahwa isolat Trichoderma sp. SBJ8 dapat menghambat 

pertumbuhan G. boninense pada hari ke-4 sebesar 

65,25%. Pemberian Ganofend efektif dalam menurunkan 

tingkat kematian kecambah. Mikroba endofitik diketahui  

memiliki kemampuan dalam meningkatkan hara P tanah 

dan sebagai biokontrol terhadap patogen. Menurut 

referensi [14],  isolat jamur pelarut fosfat berpotensi 

sebagai inokulum pupuk hayati pelarut P, serta mampu 

mencegah serangan penyakit moler dan meningkatkan 

pertumbuhan bawang merah.  

Perbedaan  kadar hara N, P, K tanah sebagai efek 

interaksi antara faktor waktu inokulasi endofit dan  

kompos dapat dilihat pada Tabel IV. Aplikasi kompos 

tandan kosong maupun kompos   pelepah dan inokulasi 

mikroba endofit sebelum atau sesudah introduksi 

Ganoderma meningkatkan kadar P dan K tanah, dimana 

kompos tandan kosong memberikan pengaruh yang lebih 

baik. Peningkatan hara K terutama berasal dari bahan 

kompos, kompos tandan kosong mengandung K yang 

lebih tinggi dibanding kompos pelepah. 

 
Tabel IV. Pengaruh waktu aplikasi mikroba endofit dan jenis 

kompos terhadap kadar N, P dan K tanah 

 

Perlakuan 

N-total 

(%) 

P- 

tersedia 

(ppm) 

K-tukar 

(me/100) 

Endofit 

Sebelum 

introduksi 

Ganoderma 

Tanpa kompos 0.47 a 13.31 d 0.26 e 

Kompos tankos 0.40 b 42.00 b 1.45 b 

Kompos 

pelepah 

0.42 b 24.24 c 1.06 c 

Endofit 

Setelah 

introduksi 

Ganoderma 

Tanpa kompos 0.35 c 13.32 d 0.22 e 

Kompos tankos 0.43 b 53.08 a 1.55 a 

Kompos 

pelepah 

0.52 a 25.34 c 0.87 d 

Keterangan: Angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf 

yang sama, tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada . 5% 

 

Pemberian kompos tersebut  telah merubah status K-

tukar dan  P-tersedia tanah dari rendah menjadi tinggi. 

Menurut refernsi [23] status K-tukar dan P-tersedia tanah 

untuk tanaman kelapa sawit adalah tinggi masing-masing 

pada titik kritis 0.3 me/100 dan 25 ppm.  

        Kandungan N tanah mengalami penurunan jika 

kompos dan mikroba endofit diaplikasikan bersamaan   

sebelum introduksi Ganoderma. Hal ini menunjukkan 

terjadi immobilasi N tanah oleh mikroba endofit yang 

dibutuhkan mikroba endofit untuk mendekomposisi bahan 

organik dari kedua jenis kompos. Kedua kompos 

memiliki C/N di atas 20, sehingga reaksi mineralisasi 

belum berlangsung secara maksimal. Menurut referensi 

[22], Trichoderma termasuk mikroba dekomposer yang 

memiliki kemampuan menguraikan sellulosa dan lignin. 

Dalam penelitian ini, pupuk anorganik tidak diberikan 

sementara kandungan  N dalam kompos rendah, sekitar 

1.4%. Karena itu terjadi persaingan hara N antara 

tanaman, mikroba endofit. 

Dari Tabel IV diketahui  bahwa kandungan N tanah 

meningkat jika kompos dan Ganoderma diaplikasikan 

bersamaan sebelum inokulasi mikroba endofit. Hal ini 

disebabkan dalam masa inkubasi 2 minggu sebelum 

inokulasi mikroba berlangsung proses mineralisasi 

sehingga menambah N tanah. Bertambahnya N-total 

tanah disebabkan sumbangan dari bahan kompos dan sel 

mikroba endofit yang diduga populasinya di dalam tanah 

meningkat karena mendapatkan nutrisi dan kondisi kimia 

dan fisik tanah yang mendorong pertumbuhannya sebagai 

efek  dari pemberian pupuk organik.  

IV. KESIMPULAN  

Efek interaksi kompos tandan kosong dan ketiga jenis 

mikroba endofit (Trichoderma sp1, Trichoderma sp2, 

Aspergillus sp) lebih baik dibanding kompos pelepah 

dalam meningkatkan kadar hara N, P, K tanah di 

pembibitan prenursery. Mikroba endofitik Trichoderma 

sp2 yang diaplikasi setelah introduksi Ganoderma 

berpotensi dalam meningkatkan kandungan P-tanah di 

pembibitan prenursery. Mikroba endofit yang diinokulasi 

sebelum atau sesudah Ganoderma  dan aplikasi kompos 

tandan kosong sawit meningkatkan hara P dan K tanah 

lebih tinggi dibanding kompos pelepah sawit pada media 

tanam di pembibitan prenursery.  
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