
MEMBUAT PUPUK PERANGSANG BUNGA DAN BUAH  
SECARA SEDERHANA DAN MUDAH 

 

Oleh : Rudy Trisnadi. K 

Kita pasti berharap tanaman yang kita tanam cepat berbunga dan cepat berbuah yang banyak 

dan bagus. Hal tersebut tidak terlepas dari proses budidaya yang baik dan benar. 

Pemberian nutrisi tambahan merupakan proses yang penting dalam 

berbudidaya tanaman, kita akan kecewa jika tanaman milik kita kelihatan 

subur berdaun lebat, mempunyai banyak cabang, apakah artinya jika 

ternyata tanaman tersebut gagal berbuah dan gagal berbungagugur atau 

tidak berbunga sama sekali.. 

Pemupukan yang berlebihan terutama yang banyak mengandung N nya akan membuat tanaman 

menjadi rimbun, hijau dan sehat. Akan tetapi karena rimbunnya daun memnyebabkan tanaman 

akan kekurangan cahaya matahari yang masuk sehingg berkurangnya proses fotosintesa, sebagai 

akibat menyebabkan tanaman tidak dapat menghasilkan bunga dan buah. 

Kalium berperan dalam mengatur proses pembukaan dan penutupan stomata untuk penguapan 

air, selain itu kalium juga berguna untuk memperbesar dinding sel menstimulus sistem 

pertahanan alami tumbuhan. Kegunaan lainnya dari Kalium untuk proses pembentukan bunga 

dan buah, tanaman yang cukup Kalium memiliki batang yang kuat dan buah yang dihasilkan lebat 

dan berbobot. 

Kalium dan Pospat dapat kita pero;eh dari (Sabut kelapa, Krokot,Hati pohon pisang, kulit pisang, 

Jerami dan kulit nanas) bahan ini mudah kita dapatkan disekitar kita, 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bahan tanaman yang kandungan Keliumnya cukup tinggi 

 

 

K 



Cara Mudah Membuat Pupuk Perangsang Bunga dan Buah 

Setiap tanaman mempunyai waktu yang berbeda untuk dapat berbuah. Ada yang dalam 

beberapa bulan bisa langsung berbuah seperti tomat, mentimun, semangka dan pepaya, ada 

yang membutuhkan waktu sedang antara 5 s/d 12 bulan. Diantaranya buah naga, jambu biji, 

jeruk nipis dan blimbing. Ada pula tergolong berbuah yang lama berumur diatas satu tahun 

seperti srikaya, nangka, klengkeng, jambu air, sawo, mangga dan anggur. 

 

 

Pupuk perangsang bunga dan buah organik cair menjadi 

pilihan tepat bagi kita untuk merangsang pertumbuhan 

bunga dan buah. Cara  pembuatan pupuk perangsang bunga 

dan buah dapat dilakukan dengan mudah. Menurut para ahli 

unsur P dan K sangat dibutuhkan pada saat pembentukan dan 

pertumbuhan bunga dan buah. 

 

Cara Pembuatan Pupuk Organik Perangsang Bunga dan Bauh dilakukan sebagai berikut : 

Bahan : 

1. Telur bebek                                    :  3 butir 

2. Sabut kelapa :  1-2 kg 

3. Rumput Krokot :  0,5 kg 

4. Kulit Nanas :  1-2 kg 

5. Kulit Pisang / Hati pisang :  2 kg 

6. Gula/Tetes :  1 kg/ 1 ltr  

7. Air Kelapa :  20 ltr 

8. MO (EM4) :   1 ltr 

 

Proses Pembuatan Pupuk Perangsang Bunga dan Buah 

1. Telur bebek di pecahkan dan diremas dengan cangkangnya 

2. Sabut kelapa dicincang kecil kecil 

3. Rumput krokot diblender 

4. Kulit Nanas di blender 

5. Kulit pisang / hati pisang  diblender 

6. Bahan 1 s/d 5 dimasukkan dalam jerigen / drum plastik kemudian masukkan air kelapa, 

gula/tets dan EM4 di aduk hingga merata 

7. Semua bahan yang telah aduk hingga merata dalam jerigen / drum  selanjutnya jerigen / 

drum ditutup. 

8. Setiap hari sekali dibuka tutup nya untuk membuang gas hasil fermentasi. 

Alat  : 

1. Pengaduk 

2. Jerigen / drum plastik 

3. Baskom plastik 

4. Penyaring 

Alpokat berbuah lebat setalah di beri perangsang buah 



9. Pada hari yang ke 21 hari pupuk perangsang buah bisa di aplikasikan / digunakan sebagai 

perangsang bunya 

10.  Pemakaian perangsang bunga dan buah dapat dilakukan dengan cara kocor pada 

perakaran  atau semprotkan pada daun. 

11. Dosis pemakaian 200 – 400 nl untuk satu tangki 

12. Agar proses penyemprotan dapat berjalan sempurna sebaiknya dilakukan penyaringan 

terlebih dahulu hasil fermentasi pupuk perangsang bunga dan buah orgamik terebut 

dengan saringan halus / kain atau kaos. Kucuali penyiraman/kocor pada akar tidak perlu 

penyaringan 

13. Aplikasi sebaiknya sore hari paling tidak tidak tersiram air hujan > 2 jam 

Selamat Mencoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahasia agar Tanaman Buah dalam Pot Cepat Berbuah 

1. Kontrol jumlah air. Menanam tanaman dalam pot tak berarti harus 
berlebihan dalam menyiramnya.  

2. Kurangi daunnya danbuatlah goresan pada batangnya dan singkirkan daun-daun yang sudah 
tua serta kering sehingga hanya bagian daun mudanya yang masih tersisa 

3. Layukan tanaman dengan tidak menyiram selama kurang lebih 3 hari hingga daun daun layu 

4. Tambahkan pupuk kandang agar tanah lebih subur.  

5. Siram tanaman dengan air dan pupuk perangsang buah seminggu sekali dan semprotkan 
pupuk perangsang bunga dan buah pada dedaunan 

6. Perhatikan intensitas sinar mataharim ada beberapa tanaman yang membutuhkan sinar 
matahari, seperti mangga, sirsak, dan kelengkeng. Tanaman ini akan bertahan meski sinar 
matahari cukup terik. Namun, untuk tanaman jeruk, apel, ceri, dan belimbing membutuhkan 
sinar matahari dengan intensitas sedang, karena daunnya mudah layu saat panas. Jadi saat 
hari mulai memasuki waktu siang, pindahkan tanaman yang butuh sinar sedang ke tempat 
yang lebih sejuk 

7. Bersihkan area sekitar pot. buanglah segera daun yang jatuh agar tidak busuk yang bisa 
mengundang bakteri dan jamur yang berisiko menularkan tanaman. Lakukan pula 

Tanaman Yang Berbuah Lebat setah di berikan pupuk perangsang bunga dan buah organik cair 



pemangkasan setiap bulan agar tanaman tidak menjadi rimbun dengan daun tua yang 
membuat pertumbuhan bunga dan bakal buah terhamba 
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