ekskresi gulma sering mengganggu tanaman.

Kacang hijau bukan tanaman yang mampu bersaing melawan gulma terutama
pada stadia awal pertumbuhan (Moody, 1978). Oleh karena itu pengendalian gulma
sangat penting dalam setiap fase pertumbuhan tanaman, khususnya pada awal
pertumbuhan.

Besarnya kehilangan hasil karena gulma sangat beragam tergantung pada
keadaan lingkungan dan pertumbuhan gulmanya. Di Filippina, kehilangan hasil
dapat mencapai 95% pada pertanaman musim hujan. Di musim kemarau saat
pertumbuhan gulma lebih rendah, kehilangan hasil hanya 77%. Demikian pula di
Taiwan,kehadiran gulma pada pertanaman kacang hijau di musim semi menyebab-

kan kehilangan hasil hingga 60%. Sedang di musim panas, kacang hijau hanya
kehilangan hasilsebesar27% (Moody, 1978),Penelitian diAsianVegetable Research
and Development Center (AVRDC) pada tahun 1984 menunjukkan bahwa gulma
padakacang hijaudapatmenurunkan hasilhingga55% apabila ditanam padamusim
panas (AVRDC, 1984).

Penelitian di KP Mojosari, Jawa Timur (Widodo et al, 1987; Winarto, 1988)
menunjukkan bahwa kehadiran gulma selama umur tanaman kacang hijau menu
runkan hasil hingga 43% baik pada pertanaman musim kemarau maupun musim

hujan. Purnomo (1986) menginformasikan bahwa kehilangan hasil karena gulma
pada tanaman kacang hijau yang ditanam pada musim hujan maupun kemarau
adalah sama,rata-rata sebesar 33%. Dari penelitian tersebut diperoleh data bahwa

bobot kering gulma mencapai 74,4 g/nTapabila tidak dilakukan penyiangan sama
sekali. Penyiangan duakali pada umur 21 dan 42hari ternyata menurunkan bobot

kering gulma dan bobot gulma hanya 13,8 g/m2 sedang bobot kering gulmanya 2,9

g/m . Pada petak yang disiang tiga kali.

Walaupun kehilangan hasil akibat gangguan gulma cukup besar, tetapi sebagian besar petani masih beranggapan bahwa penyiangan gulma merupakan suatu
tindakan pilihan daripada suatu keharusan.

Untuk mengendalikan gulma secara intensif faktor tenaga dan biaya seringkali
menjadi pertimbangan utama bagi kebanyakan petani. Mereka tidak ingin mengambil risiko untuk melakukan penyiangan gulma dengan keterbatasan sumberdaya
yang dipunyainya dengan tanpa adanya kepastian hasil yang diperoleh akari jauh
lebih tinggi. Pada musim kemarau penyiangan dilaksanakan sebagai tindakan penyediaan bahan hijauan untuk ternak.
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Periode kritis kacang hijau terhadap gangguan gulma

Vega et aL (dalam Utomo et al.y 1986) menyatakan bahwa tidak semua fase
pertumbuhan suatu tanaman budidaya peka terhadap kompetisi dengan gulma.
Apabila gulma tumbuh bersama pada suatu fase tumbuh tanaman budidaya dan
mengakibatkan hasilnya rendah maka pada saat inilah sesungguhnya tanaman

budidayasaiigatpeka terhadap persaingangulma. Periodeinidisebut periode kritis
dan merupakan saat yang tepat untuk mengendalikan gulma. Penelitian Utomo

et al (1986) menyimpulkan bahwa periode kritis tanaman kacang hijau terhadap
persaingangulma adalah antara empat hinggaenam minggu setelah tanam.
Pada kebanyakan tanaman, gulma dapat bersaing secara efektif selama seperempat hingga sepertiga dari umur tanaman. Pengendalian gulma pada fase awal
pertumbuhan tanaman adalah tepat guna. Madrid dan Vega {dalam Moody, 1978)
mengatakan agar kacang hijau dapat memberi hasil setinggi dan sebaik tanaman
yangbebas gulmasepanjang hidup tanaman, maka kacang hijauyangditanam pada
musim hujan menghendaki agar selama lima minggu pertama bebas dari gangguan
gulma, sedangyang ditanam pada musim kemarau hanya menghendaki tiga minggu
pertama saja. Gulma yang dibiarkan tumbuh di lapang dan kemudian bersaing
dengan kacang hijau selama dua minggu pada musim kemarau dan empat minggu
musim hujan akan berpengaruh kecil terhadap hasil biji. Persaingan antara tanaman
dengan gulma yang melebihi lima minggu pertama untuk musim hujan atau tiga

minggu untukmusim kemarau akan nyata menurunkan hasil, danpenyiangan gulma
harus segera dilaksanakan.

Saat penyiangan gulma pada tanaman kacang hijau

Penelitian Damanik (1979) menunjukkan bahwa kacang hijau yang bebas
gulma hingga umur 30 hari ternyata memberikan hasil paling tinggi.

Penyiangan gulma satu kali pada saat tanaman berumur 30 hari walaupun
sudah terlambat ternyata masih dapat meningkatkan hasil kacang hijau 34% lebih
tinggi dari tanaman kacang hijau yang tidak disiang sama sekali di daerah Ilo-Ilo,
Filipina (Moody, 1978).

Penelitian di AVRDC (1982) menunjukkan bahwa penyiangan gulma satu kali

padaumur30harimemberikan hasil sama dengan yang dicapai tanaman yang bebas
gulma.
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