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Resum Hasil Aplikasi POC BIoton Pada berbagai Tanaman 

No, Nama Komoditi Kenaikan dg Bioton 

1. Pusmalang, Pakem 

Yogyakarta 

Padi 

 

Mentimun 

 

Kacang panjang 

40% dari biasanya dan panen lebih cepat 1 (satu) minggu 

25%-40% dari biasanya 

panen lebih cepat 1 (satu) minggu dan tanaman terus berbuah. Apabila terlambat 

panen besar buah rata-rata sebesar labu. 

3 (tiga) musim berturut-turut ditanami kacang tanpa sela dan hasil rata-rata 

tetap meningkat 40%. Panjang kacang rata-rata 1 (satu) meter. 

2. Kauman Parakan, 

Temanggung 

 

 

 

Nilam 

Tembakau 

Kol/Kobis 

 

 

Kacang Kara 

 

Pertumbuhan tanaman nampak lebih sehat dan bau/aroma lebih harum 

Daun lebih lebar, pertumbuhan cepat, namun perlu diperhatikan jarak tanam 

Tanaman lebih tahan terhadap hama penyakit dan lingkungan yang kurang baik. 

Kualitas kol lebih baik/harga lebih tinggi. Berat rata-rata meningkat. Peningkatan 

hasil sekitar 30%-40%  

Masa berbuah lebih cepat sekitar 1 (satu) minggu dan buah lebih lebat. 

Tanah menjadi remah 

3. Semarang 

 

Cabai Hot 

Beauti & 

keriting 

Cabai rawit 

Kacang Tanah 

 

Sengon, Jati 

Emas 

Hasil buah meningkat, Warna cabai hot beauti orange segar, Panen lebih cepat 1 

(satu) minggu 

Panen lebih cepat 1 (satu) minggu. Apabila terlambat panen, besar buah jadi diluar 

ukuran 

Tanaman terlihat lebih sehat, kokoh dan daun lebih lebar.  Buah rata-rata diatas 

32 per rumpun.l 

Pertumbuhan cepat sekali pada saat pembibitan dan kematian dapat ditekan. 

Jumlah bintil akar rata-rata diatas 16. Penggunaan Bioton sangat bermanfaat pada 
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Kedelai 

Idamami 

umur 1-3 bulan 

Dengan perlakuan khusus pada percobaan polybag, tinggi tanaman mencapai 2 (dua) 

meter dan buah lebat pada setiap ruas 

Kualitas buah jauh lebih baik. Pada percobaan khusus tinggi tanaman mampu 

mencapai 3 (tiga) meter dan hasil buah meningkat 15%. 

4. Pekantingan, Cirebon Terong Sebelum menggunakan Bioton biasanya panen diperoleh hasil 16 Kg/pohon, setelah 

menggunakan Bioton hasil yang diperoleh mencapai 36 Kg per pohon. Kenaikan 

produksi yang diperoleh 300% dari biasanya. 

5. Pekantingan-Cirebon Mentimun Sebelum menggunakan Bioton biasanya hanya 20 kali petik namun setelah 

menggunakan Bioton mampu 30 kali petik. Peningkatan produksi yang diperoleh 

sebesar 50% 

6. Pekantingan-Cirebon Kacang Panjang Biasanya panen kacang panjang 4,66 ton per hektar tetapi setelah menggunakan 

Bioton diperoleh hasil 7,5 ton per hektarnya. Tampilan buah lebih baik dan panjang 

kacang rata-rata a1 meter - 1,3 meter padahal biasanya hanya sekitar 80 cm. 

7. Cirebon Kacang Hijau Sebelum menggunakan Bioton biasanya panen hanya mencapai 1,5 ton per Ha 

namun setelah menggunakan Bioton hasil yang diperoleh mampu mencapai 2,1 ton 

per hektarnya 

8. Pamuragan-Cirebon Kedele Sebelum menggunakan Bioton hasil yang dicapai sekitar 1,8 ton per hektar, namun 

setelah menggunakan Bioton bisa mencapai 2,3 ton per hektar. Baru kali ini ada 

PPC yang benar-benar bagus 

9. Indramayu Padi Biasanya dengan jenis padi yang sama hanya mencapai 4,2 ton per hektarnya, 

namun diluar dugaan saya menggunakan Bioton hasilnya mencapai 8,7 ton per 

hektar 
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10. Pamuragan-Cirebon Padi Menggunakan Bioton sejak lama dan telah merasakan hasilnya. Sebelum menggunakan 

Bioton biasanya hanya panen 5,1 ton per hektar tetapi sejak menggunakan Bioton 

mampu 9,7 ton rata-rata per hektar. Lahan saya pernah dikunjungi Bupati, 

wawancara wartawan cetak maupun televisi. Kalau menggunakan Bioton biasanya 

tanaman jauh lebih tinggi, daun lebar dan lemas, serta warnanya hijau segar, 

mungkin itu penyebab utama hasil bisa meningkat drastis. 

11 Nagasari-Boyolali Padi 

Membramo 

Hasil sebelum menggunakan Bioton berkisar 7 ton per Hektar, setelah menggunakan 

Bioton setengah tidak percaya sebelumnya ternyata mampu diperoleh hasil 14,6 ton 

per hektar. Kemudian lahan saya digunakan untuk lomba supra insus tingkat 

nasional. 

12. Gajah-Demak Padi IR-64 Setelah menggunakan Bioton terasa sekali hasilnya, karena benar-benar bisa 

meningkatkan panen dengan aman. Baru kali ini ada PPC yang sanggup meningkatkan 

hasil secara nyata cukup besar. Hasil panen setelah menggunakan Bioton 14,41 ton 

per hektar. Bulir padi “mentes”, jumlah kerontokan lebih sedikit, rendemen rendah. 

1. Mahasisma FP UNDIP Ayam Pedaging 

100 ekor 

Ayam meningkat nafsu makannya, dan pada 3 (tiga) hari terakhir kehabisan pakan 

Bioton tidak beracun untuk ternak dan ada indikasi positif dengan menggunakan 

Bioton 

2. Gunung Pati Semarang Sapi PFH 

Pejantan 

(penggemukan) 

Hijauan yang diberikan selalu habis, nafsu makan meningkat, bobot badan sapi cepat 

meningkat. 

Bioton dapat digunakan sebagai semacam obat penambah nafsu makan 

3. Dukuhseti, Kab. Pati Sapi Brahma 

(penggemukan) 

Sapi tidak mau mengkonsumsi komboran karena bau. 

Penggunaan Bioton dg dicampurkan pada komboran perlu dilakukan adaptasi terlebih 

dahulu. 
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4. Klaten Ayam broiler 

(Kemitraan 

CP) 

memberikan efek positip terhadap bobot tetapi agar dilakukan perhitungan yang 

matang dalam pemberian pakan karena penggunaan Bioton merangsang nafsu makan 

yang tinggi 

5. FP UNDIP Semarang Ayam Broiler 

 

Penggunaan Bioton pada air minum mengakibatkan bobot badan akhir ayam lebih 

tinggi dibanding tanpa Bioton. Penambahan Bioton secara ekonomis lebih 

menguntungkan pada dosis 0.5%  

Penggunaan Bioton mampu memberikan efek positif terhadap bobot badan ayam 

6. Magelang Bebek Aplikasi Bioton menunjukkan bahwa pertumbuhan bebek/itik relatif lebih cepat, daya 

rangsang makanan jadi besar, ketahanan tubuh meningkat, kalau malam cenderung 

tenang karena kenyang. 
 

 


