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ABSTRAK 
 

 Lahan rawa lebak di Indonesia luasnya mencampai 13,28 juta ha.  Budidaya  
pertanian pada lahan ini dihadapkan dengan dua kendala utama  yakni kebanjiran pada 
musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau, dan waktunya sulit diperkirakan 
sehingga resiko gagal panen sering terjadi.  Pada musim kemarau lahan menjadi kering 
namun waktunya relatif singkat, pemanfaatannya untuk tanaman palawija dan hortikultura 
sangat mungkin asal saja tanaman yang diusahakan relatif berumur pendek agar sempat 
dipanen. Penelitian pengelolaan bahan organik dalam upaya mempertahankan kadar air 
tanah pada tanaman mentimun dilaksanakan di lahan rawa lebak di Desa Tawar, Kabupaten 
HSS pada MK. 2004. Percobaan menggunakan racangan acak kelompok, tiga perlakuan 
pengelolaan bahan organik yakni pemberian pupuk kotoran ayam, gulma in-situ dan kontrol 
dan tiga varietas mentimun yakni Panda, Hijau Roket dan Hercules yang ditanam dengan 
tiga ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan bahan organik tidak 
menunjukkan beda nyata terhadap perumbuhan tanaman maupun hasil mentimun, akan 
tetapi varietas yang ditanam menunjukkan beda nyata.  Varietas Hercules dapat 
memberikan hasil tertinggi yakni 29,99 t/ha selanjutnya diikuti oleh varietas Panda dan 
Hijau Roket masing-masing 18,56 dan 9,43 t/ha. Kadar air lengas tanah pada Agustus 
sampai September periode ke tiga relatif sama, akan tetapi pada periode awal oktober pada 
perlakuan kontrol kadar air tanah sudah dibawah 50% sedang pada perlakuan pengelolaan 
bahan organik kadar air tanah masih berada pada 55%. 
 
Kata Kunci : Lahan lebak, Kadar air tanah, Hasil mentimun 
 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Lahan rawa lebak merupakan lahan rawa non pasang surut, namun karena 
topografinya berbentuk cekungan maka lahan ini mengalami penggenangan baik secara 
periodik maupun secara permanen.  Di Indonesia diperkirakan terdapat sekitar 13,28 juta ha 
yang tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua dan telah direklamasi sekitar 1,54 
juta ha atau 11% (Widjaya Adhi et al., 1992). Mengingat luasnya lahan ini, maka lahan ini 
mempunyai potensi dan prospek untuk pembangunan pertanian terutama pada musim 
kemarau dan sebagai penyeimbang ekologi disaat terjadi El-Nino dimana pada beberapa 
tipologi lahan lainnya mengalami kekeringan dan penurunan produksi  
 Penggenangan pada kawasan lahan rawa terjadi dikarenakan datangnya air dari hulu 
sungai (DAS) yang terdapat disekitar kawasan lahan dan biasanya berlangsung mulai akhir  
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bulan Oktober – Nopember setiap tahunnya (Alkusuma, 2002). Berdasarkan pola, 
ketinggian genangan air dan lamanya genangan serta untuk memudahkan pengelolaannya, 
maka lahan rawa lebak dibedakan atas tiga kategori, yakni lebak dangkal dengan ketinggian 
air < 50 cm selama tiga bulan, lebak tengahan dengan ketinggian air antara 50 – 100 cm 
selama enam bulan dan lebak dalam dengan ketinggian air > 100 cm dengan masa 
genangan lebih dari enam bulan (Widjaya Adhi  et al., 1992). 
 Lahan lebak dangkal pada akhir musim hujan bulan Maret-April sudah mulai 
dimanfaatkan oleh petani untuk pertanaman padi rintak selanjutnya diikuti dengan tanaman 
palawija dan sayuran.  Lahan lebak tengahan memiliki ciri khusus, yakni air secara 
mendadak surut dan fase kering sangat singkat kurang lebih tiga bulan mulai bulan Juli 
sampai dengan Oktober (Arifin, 2004).   

Untuk pemanfaatan lahan lebak ini harus dilakukan secara tepat, diantaranya 
menaman tanaman berumur pendek, relatif tahan kekeringan atau dengan cara menerapkan 
teknologi yang dapat mengkonservasi air tanah untuk mempertahankan lengas tanah 
sehingga dapat mendukung kelangsungan pertumbuhan tanaman.  
 Intensitas dan produktivitas lahan rawa lebak masih dibawah potensinya, 
pertanaman pada umumnya dilakukan hanya satu kali setahun.  Kondisi yang demikian 
adalah disebabkan adanya dua masalah utama yakni adanya genangan pada musim 
penghujan dengan pola ketinggian air yang sulit diduga, dan kekeringan pada pertanaman 
dimusim kemarau.   
 Sesuai dengan keadaan hidrologi dan karakter lahan rawa lebak, maka budidaya 
pertanian yang dapat dikembangkan adalah, budidaya padi surung yang dilakukan pada 
musim penghujan dan budidaya padi rintak pada awal musim kemarau. Disamping padi 
rintak yang ditanam pada musim kemarau, tanaman palawija dan hortikultura berpeluang 
untuk dikembangkan terutama pada musim kemarau (MK I), diantaranya adalah jagung, 
kacang tanah, kacang hijau dan tanaman hortikultura yang banyak dikembangkan adalah  
cabe, tomat, mentimun dan semangka dengan teknologi sederhana (Nazemi et al., 2003).  

Salah satu komoditas sayuran yang secara ekonomis cukup menguntungkan untuk 
diusahakan di lahan rawa lebak adalah mentimun karena tanaman ini memberikan 
keuntungan tinggi dengan nilai R/C ratio sebesar 1,68 (Nazemi et al., 2003).  Secara 
agronomis tanaman cukup adaptif  dan banyak dikembangkan pada musim kemarau dimana 
air sudah mulai surut. Namun demikian di Kalimantan Selatan rata-rata hasil mentimun 
hanya 2,57 t/ha sedang rata-rata hasil tingkat nasional 9,26 t/ha (Sumpena, 2002).. Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Balittra, berbagai jenis tanaman sayuran berpeluang 
dikembangkan di lahan rawa lebak tengahan pada musim kemarau (MK II) pada bulan 
Agustus sampai dengan Oktober  (Raihan, 2004). 
 Permasalahan utama yang dihadapi pada pertanaman terutama dimusim kemarau 
fase ke dua adalah kekeringan.  Untuk menghindari (escape) terjadinya kekeringan pada 
tanaman yang dibudidayakan dilakukan dengan cara pengelolaan tanah secara  tepat yang 
dikaitkan dengan sistem konservasi air tanah (lengas tanah). Salah satu diantaranya adalah 
pemberian bahan organik dan mulsa yang diharapkan dapat mempertahankan kadar air 
tanah sehingga tanaman dapat berproduksi optimal. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan teknologi pengelolaan bahan organik 
dalam hubungannya dengan kadar air tanah, pertumbuhan tanam dan hasil mentimun di 
lahan rawa lebak yang ditanam pada musim kemarau. 
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BAHAN DAN METODA 
 
 Penelitian perbaikan teknologi budidaya tanaman mentimun dilaksanakan di lahan 
rawa lebak tengahan, berlokasi di Desa Tawar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 
Kalimantan Selatan, pada musim kemarau (MK-II) selama kurang lebih tiga bulan, yakni 
mulai bulan Agustus sampai dengan September 2004. 
 Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak 
kelompok (RAK) dengan tiga ulangan.  Perlakuan yang diteliti terdiri atas dua faktor; 
faktor pertama adalah pengelolaan bahan organik meliputi : pemberian pupuk kandang 
kotoran ayam, gulma in-situ dan kontrol (tanpa bahan organik), dan faktor kedua adalah 
tiga varietas mentimun yakni Panda, Hijau Roket dan Hercules.  Bahan organik berupa 
pupuk kandang diberikan sebanyak 2,5 t/ha, diberikan secara larik pada baris tanaman. 
Benih mentimun ditanam dengan jarak tanam 100 cm x 60 cm pada petak percobaan 
berukuran 1,5 m x 5,0 m. Pemupukan dasar diberikan dosis 60 kg N + 120 kg P2O5 + 50 kg 
K2O/ha dan 1,0 ton kapur/ha. Pemeliharaan tanaman dilakukan secara intensif 
(penyulaman, pengendalian gulma, perompesan, pembumbunan tanaman dan pengendalian 
hama/penyakit) untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang optimal. 

Pengamatan parameter sifat kimia tanah awal kadar lengas tanah, pertumbuhan 
tanaman meliputi berat kering tanaman, dan hasil mentimun dalam bentuk buah segar 
kemudian dikonversi ke satuan hektar (t/ha).  

 
 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Sifat Kimia Tanah 
 Hasil analisa tanah awal menunjukkan bahwa tanah mempunyai kemasaman yang 
relatif tinggi (pH rendah), kandungan C-organik rendah, P-total tinggi tetapi P-tersedia 
rendah, begitu juga K dapat ditukar rendah (Tabel 1). Tingginya kandungan Al dan Fe 
tanah mengakibatkan tingginya kemasaman tanah, rendahnya ketersediaan P meskipun P 
total tanah tinggi begitu juga terhadap K dapat ditukar menjadi rendah.  

Pada kondisi tanah yang masam tentunya akan mengakibatkan terjadi fiksasi P oleh 
Fe dan Al sehingga unsur hara P tidak tersedia bagi tanaman. Dilain pihak karena K 
merupakan unsur hara yang sifatnya mobil sehingga mudah tercuci kelapisan tanah yang 
lebih dalam mengakibatkan ketersediaannya juga rendah. Pemberian bahan organik salah 
satu cara untuk memperbaiki beberapa sifat kimia tanah tempat percobaan dilaksanakan.  

Tanaman sayuran termasuk mentimun untuk mendapatkan pertumbuhan dan hasil 
yang tinggi memerlukan unsur hara N, P dan K disamping pupuk organik agar diperoleh 
pertumbuhan yang baik dan hasil yang optimal.  Tanah yang subur dan mengandung humus 
merupakan syarat bagi tanaman mentimun. Oleh karena itu sesuai dengan kondisi tanah 
seperti lahan tempat percobaan (Tabel 1) maka pemberian pupuk baik pupuk organik 
maupun pupuk buatan sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang tinggi. 
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Tabel  1.  Analisa kimia tanah awal  lokasi penelitian Tawar-2 di lahan lebak tengahan 
No. Sifat kimia tanah Nilai Kriteria *) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

pH  H2O 
C-organik  (%) 
N – total  (%) 
Ca  (me/100g) 
Mg  (me/100g) 
K  (me/100g) 
Na  (me/100g) 
Al  (me/100g) 
H+  (me/100g) 
P-Bray  (ppm) 
P2O5  (mg/100g) 
K2O  (mg/100g) 
Fe (ppm) 
 

4.73 
1.32 
0.25 
52.31 
5.67 
0.28 
0.25 
1.40 
0.05 
2.76 
26.97 
40.52 
276.45 
 

Rendah 
Rendah 
Sedang 
Sangat tinggi 
Tinggi 
Rendah 
Rendah 
Tinggi 
- 
Sangat rendah 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 

Keterangan : Berdasarkan PPT, (1983) dalam Hardjowigeno, (1987) 
 
Kadar Air Tanah 
 Pengamatan terhadap kadar air tanah dilakukan selama pertumbuhan tanaman 
sebanyak enam kali.  Hasil pengamatan/pengukuran kadar air tanah, maka diketahui 
dinamika keadaan kadar air tanah selama percobaan berlangsung/selama pertumbuhan 
tanaman dapat digambarkan sebagaimana pada Gambar 1.   
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Gambar 1. Dinamika kadar air tanah selama pertumbuhan tanaman, MK. 2004 di lahan 
                  lebak tengahan Desa Tawar, Kabupaten HSS 
 

Pada awalnya yakni bulan Agustus, keadaan kadar air tanah masih relatif dapat 
mendukung pertumbuhan tanaman sehingga benih mentimun dapat berkecambah dan 
tumbuh baik. Namun setelah masuk pada periode minggu I September hujan tidak ada lagi 
dan air tanah menurun sehingga tanah mulai kering. Kondisi air tanah pada  saat ini 
merupakan periode kristis bagi pertumbuhan tanaman mentimun karena kadar air tanah 
hampir mendekati nol (Gambar 1). Hal tersebut bisa terjadi karena curah hujan selama 
periode ini hampir tidak ada (Gambar 2), kalaupun ada hujan jumlah curah hujan dan 
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frekuensinya sangat terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan optimal untuk 
mendukung pertanaman mentimun.  

Pada waktu yang sama, Nazemi (2004) melaporkan bahwa dinamika tinggi muka air 
tanah di lahan rawa lebak tengahan pada periode bulan September berada pada kedalaman 
lebih dari 100 cm, dan hal ini erat hubungannya dengan lengas tanah.  Untuk 
mempertahankan pertumbuhan tanaman agar dapat tumbuh baik dan optimal perlu 
dilakukan konservasi muka air tanah dengan cara melakukan pengendalian muka air tanah, 
atau dilakukan dengan cara pemberian mulsa untuk mengurangi laju penguapan air dari 
dalam tanah.  Disamping untuk mengendalikan laju penguapan air tanah, mulsa yang 
diberikan setelah mengalami dekomposisi juga dapat berfungsi sebagai bahan organik 
sehingga bahan organik tanah meningkat. 
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Gambar 2. Pola curah hujan tahun 2004 di Desa Tawar, Kabupaten HSS 
                   
Tanaman mentimun selama pertumbuhannya memerlukan banyak air agar dapat 

tumbuh baik dan optimal (Sumpena, 2002), maka untuk mempertahankan pertumbuhan 
tanaman dilakukan penyiraman secara merata pada seluruh petak percobaan selama 
beberapa minggu secara periodik sampai minggu III bulan September dengan asumsi 
bahwa penyiraman yang dilakukan tidak mempengaruhi pelaksanaan peneltian dan hasil 
yanag diperoleh. Meskipun demikian penyiraman tersebut diduga setidak-tidaknya masih 
mempengaruhi kadar air tanah, akan tetapi pengaruhnya tidak menyebabkan perbedaaan 
yang signifikan karena penyiraman diperlakukan dengan cara yang sama dan merata. 

Dengan cara melakukan penyiraman air secukupnya, tanaman mentimun dapat 
bertahan dan bisa hidup sampai pada fase genaratif.  Kasus pada penelitian ini dapat 
dikatakan bahwa tanaman mentimun dapat bertahan hidup dan sampai bisa berproduksi 
adalah dikarenakan tersedianya air yang diperoleh dari tindakan penyiraman dan bukan 
bersumber dari air yang tersedia di dalam tanah.  Namun demikian kadar air tanah (Gambar 
1) tersebut telah memberikan gambaran dinamika keadaan air tanah pada kondisi musim 
kering sebagaimana yang dijelaskan di atas. 
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Dari hasil penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa secara mikro pengelolaan bahan 
organik dengan menggunakan mulsa gulma in-situ masih relatif lebih baik untuk 
mempertahankan hilangnya air dari dalam tanah dibanding dengan pupuk kandang kotoran 
ayam, namun demikian secara makro ke dua sumber bahan organik ini dapat 
mempertahankan kadar air tanah yang relatif sama dibanding dengan tanpa bahan organik.  

 
Pertumbuhan Tanaman 
 Secara agronomis keadaan kelembaban hisbi tanah yang digunakan untuk 
pertanaman mentimun pada penelitian ini termasuk sudah mencapai pada batas kritis bagi 
tanaman mentimun, karena persyaratan tumbuh bagi tanaman mentimun supaya dapat 
tumbuh baik dan optimal menghendaki air dalam jumlah yang banyak, kelembaban relatif 
yang baik bagi tanaman pada kisaran 50-85% dengan kisaran curah hujan 200-400 
mm/bulan (Sumpena, 2002). Dilihat dari keadaan kadar air tanahnya yang cukup rendah 
tentunya tanaman mentimun setidak-tidak mengalami stress karena kekurangan air, dan 
untuk memenuhi kebutuhan air minimal dilakukan penyiraman secara periodik dan merata 
sehingga tanaman mentimun dapat tumbuh normal dan memberikan hasil. 

Sebagaimana sifat morpologi tanaman mentimun, yakni merupakan jenis tanaman 
indeterminate yang tumbuhnya tidak berdiri tegak melainkan menjalar atau memanjat 
(Sumpena, 2002), maka untuk menopang pertumbuhan tanaman supaya dapat tumbuh baik 
tegak ke atas dan dapat menjalar di atas permukaan tanah, maka tanaman didukung dengan 
kayu sebagai tongkat/ajir/lanjaran yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya 
sehingga tanaman dapat menjalar secara baik. 

Analisa keragaman terhadap berat berangkasan tanaman mentimun, bahwa 
pengaruh perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata baik karena perlakuan 
pengelolaan bahan organik maupun perbedaan varietas mentimun yang ditanam.  Berat 
berangkasan ketiga varietas (Panda, Hijau Roket dan Hercules) relatif sama yakni antara 
51,01 – 56,15 gram/tanaman. 
 Jumlah buah mentimun per tanaman sangat nyata dipengaruhi oleh perbedaan 
varietas yang ditanam, sedangkan pengelolaan bahan organik tidak menunjukkan beda 
nyata. Tanaman mentimun varietas Panda, Hijau Roket dan Hercules dapat menghasilkan 
jumlah buah/tanaman masing-masing sebanyak 6,93, 5,08 dan 12,28 buah. Varietas 
HerculEs menghasilkan jumlah buah tertinggi, dan diduga disebabkan karena sifat 
genetiknya yang memiliki potensi hasil yang tinggi.  Sedangkan pengaruh pengelolaan 
bahan organik jumlah buah/tanaman yang dihasilkan pada pupuk kotoran ayam, gulma in-
situ dan kontrol, masing-masing 8,61,  8,66 dan  7,02 (Tabel 2).  
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Tabel 2. Pengaruh pengelolaan bahan organik dan varietas mentimun terhadap jumlah 
buah/tanaman di lahan lebak tengahan Desa Tawar, MK. 2004 

Pengaruh perlakuan Jumlah buah/tanaman 
Pengelolaan bahan organik 
Pupuk kotoran ayam 
Gulma In-situ 
Kontrol (tanpa bahan organik) 

 
8,61 a 
8,66 a 
7,02 a 

Varietas mentimun 
Panda 
Hijau Roket 
Hercules 

 
6,93 a 
5,08 a 

12,28  b 
Keterangan :   angka yang diikuti huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pada taraf  5% uji DMRT 
 
  Jumlah buah mentimun yang dihasilkan oleh varietas Hercules jauh lebih banyak 
dan berbeda sangat nyata dibanding dengan dua varietas mentimun lainnya yakni Panda 
dan Hijau Roket.  Perbedaan jumlah buah yang signifikan ini adalah disebabkan karena 
potensi hasil dari masing-masing varietas mentimun yang ditanam berbeda, meskipun. 
secara kualitatif keadaan pertumbuhan tanaman mentimun antara tiga varietas yang ditanam 
tidak menunjukkan perbedaan yang nyata terutama berdasarkan berat berangkasan kering 
tanaman yang dihasilkan ketiga varietas relatif sama. 
 Berat/bobot setiap buah adalah salah satu komponen hasil yang mempengaruhi hasil 
tanaman mentimun persatuan luas. Semakin tinggi bobot per buah maka hasil yang 
diperoleh cenderung akan menjadi tinggi.   Analisis keragaman memperlihatkan bahwa 
bobot/berat dipengaruhi oleh interaksi antara pengelolaan bahan organik dan varietas 
mentimun yang ditanam (Tabel 3). Bobot buah mentimun yang tertinggi ditemukan pada 
perlakuan pemberian pupuk kotoran ayam dengan varietas mentimun Panda yakni 450,18 
gram/buah.   
 
Tabel 3. Pengaruh pengelolaan bahan organik dan varietas terhadap bobot buah mentimun 

di lahan lebak tengahan, Desa Tawar Kab. HSS, MK. 2004 
Varietas 
mentimun 

Bahan organik Rata-rata 
Kot. ayam Gulma In-situ Kontrol 

Panda 450.18 a 380.31 a 427,17 a 419,22 
Hijau Roket 443,89 a 375,00 a 325,00 b 381,29 
Hercules 275,00 b 343,29  a 361,11 ab 326,47 
Rata-Rata 389,69 366,20 371,09  
CV (%)                                                                                            14,8 

Keterangan :   angka yang diikuti huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pada taraf  5% uji DMRT 
 
 

Hasil mentimun (t/ha buah segar) yang dihasilkan dipengaruhi oleh  varietas 
mentimun yang ditanam, sedangkan pengelolaan bahan organik tidak menunjukkan 
perbedaan yang nyata (Tabel 4).  Varietas Hercules lebih unggul dan hasil yang diperoleh 
lebih tinggi karena dapat menghasilkan 29,99 t/ha buah segar mentimun kemudian diikuti 
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oleh varietas Panda (18,56 t/ha), sedang varietas Hijau Roket hanya menghasilkan 9,43 t/ha 
buah segar. 

 
Tabel 4. Pengaruh pengelolaan bahan organik dan varietas yang ditanam terhadap hasil  

tanaman mentimun di lahan lebak tengahan, Desa Tawar Kab. HSS, MK. 2004. 
Varietas 
mentimun 

Bahan organik Rata-rata 
Kot. Ayam Gulma In-situ Kontrol 

Panda 19,22 a 17,69 a 18,77 a 18,56 
Hijau Roket 9,69 a 9,82 a 10,12 a 9,43 
Hercules 30,35 a 32,23 a 27,37 a 29,99 
Rata-Rata 19,82 19,92 18,75  
CV (%) 18,9 

Keterangan : Angka dalam kolom yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata 
                      pada taraf 5% uji DMRT 

 
Perbedaan hasil mentimun yang cukup menyolok ini tampaknya jumlah buah per 

tanaman dan berat/bobot buah segar sangat berperan.  Mentimun varietas Hercules dapat 
menghasilkan buah segar 29,99 t/ha, tingginya hasil ini adalah disebabkan karena produksi 
jumlah buah per tanaman cukup tinggi yakni 12,28 buah dan lebih tinggi dibanding dengan 
varietas Panda dan Hijau Roket meskipun bobot buah masih lebih rendah dibanding dengan 
bobot buah varietas Panda.  Hasil mentimun varietas Panda juga cukup tinggi yakni 18,56 
t/ha buah segar, adalah karena didukung oleh bobot/berat buah yang cukup tinggi yakni 
419,22 gram/buah. 

Melalui hasil penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa mentimun varietas Hercules sangat 
potensial dan cocok dikembangkan di lahan rawa lebak, karena baik diberi bahan organik maupun 
tidak diberi bahan organik varietas ini memperlihatkan keunggulan dan memberikan hasil yang 
tinggi. Pada penelitian ini juga diketahui peranan bahan organik tidak berpengaruh nyata, 
meskipun kandungan C-organik tanah lokasi percobaan rendah tetapi tidak menjadi faktor 
pembatas bagi tanaman mentimun.  
 
 

KESIMPULAN 
 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pengelolaan bahan organik melalui pemberian pupuk kandang, mulsa gulma in-situ 

tidak memperlihatkan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan dan hasil mentimun. 
Dalam hubungannya dengan kadar air tanah tampak bahwa pemberian bahan organik 
baik pupuk kotoran ayam maupun bahan organik mulsa gulma in-situ relatif dapat 
memperbaiki kadar air tanah. 

2. Hasil mentimun dipengaruhi oleh varietas yang ditanam. Berturut-turut hasil yang 
didapat adalah varietas Hercules memberikan hasil yang tertinggi yakni 29,99 t/ha buah 
segar, diikuti varietas Panda 18,56 t/ha dan Hijau Roket sebesar 9,43 t/ha buah segar. 
Mentimun varietas Hercules memperlihatkan keunggulan dibanding varietas Panda dan 
Hijau Roket. 
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