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ABSTRAK

PERTUMBUHAN DAN KANDUNGAN N TANAMAN SEJUMLAH GALUR MUTAN KEDELAI
DI LAHAN MASAM. Telah dilakukan dua percobaan lapang untuk menguji inokulan Bradyrhizobium campuran
untuk meningkatkan pertumbuhan, kandungan N tanaman kedelai sebagai tanaman sela karet di Kebun Percobaan
Balai Penelitian Sembawa, Pusat Penelitian Karet pada MH 1996/1997. Kapur pada taraf 0,6 t/ha diberikan di
permukaan tanah pada jalur tanam 3 hari sebelum tanam. Cara ini merupakan cara yang diterapkan petani di Proyek
Pengembangan kedelai di Mesuji, Sumatera Selatan MH 1995/1996. Pada percobaan pertama diuji strain tunggal B-
22, TAL 102, dan inokulan campuran (B-22+TAL 102) pada galur mutan kedelai No. 55, 58, 76-A, dan varietas Wilis.
Percobaan kedua merupakan uji sejumlah inokulan campuran (B-22+B-28), (B-22+B37), (B-22+FA 3), (B-22+G49),
dan (B-22+TAL 102) pada dua galur mutan kedelai No. 55 dan 58. Dilakukan pengamatan pembentukkan bintil akar,
pertumbuhan tanaman dan N yang dikandung tanaman pada stadium avval pengisian polong (R5). Jutnlah N yang
difiksasi ditentukan dengan menggunakan metode selisih. Dari penilaian pembentukkan bintil akar tampak bahwa
galur mutan No. 58 lebih tanggap terhadap inokulasi dibandingkan dengan galur mutan No. 55, 76-A, dan varietas
Wilis. Inokulan strain tunggal B-22 dan TAL 102 setara dengan inokulan campuran dalam meningkatkan pertumbuhan
dan kandungan N tanaman. Pemberian kapur hanya ditabur pada jalur tanam di permukaan tanah kurang mendorong
pembentukkan bintil akar yang baik pada lahan dengan kejenuhan Al yang tinggi (68%) pada percobaan ini. Pertumbuhan
tanaman dan kandungan N tanaman kontrol sangat rendah, dengan bobot 11-16 gr/10 tanaman dan 166 mg N/10
tanaman. Inokulasi meningkatkan bobot tanaman hampir dua kali lipat dan kandungan N tanaman menjadi sekitar
678-943 mg N/10 tanaman. Namun nilai ini hanya sekitar 60% dari kandungan N jika tanaman mendapatkan kapur 2
t/ha. Untuk memperbaiki penampilan pertumbuhan dan produksi dengan budidaya secara ini, perlu dipikirkan
penatnbahan bahan aineliorasi (abu sekam/gergaji kayu) atau bahan organik (pupuk kandang) yang berlimpah tersedia
di lokasi.

ABSTRACT

GROWTH AND N YIELD OF SOME SOYBEAN MUTANT LINES IN ACID SOIL. Two field
experiments had been conducted at Sembawa Field Exp. Sta. to screen some Bradrhyzobium inoculants on soybean
mu-tant lines with liming rate of 0.6 t/ha similar to the technique used by farmers in soybean pilot plant at Mesuji,
South Sumatera (banded at planting row on soil surface) three days prior to planting. The first experiment screened
single strains B-22, TAL 102, and mixed inoculants (B-22+TAL 102) on soybean mutant lines No. 55, 58, 76-A, and
cv. Wilis. The second experiment screened some mixed inoculants (B-22+B-28), (B-22+B37), (B-22+FA 3), (B-22 +
G49), and (B-22+TAL 102) on two soybean mutant lines No. 55 and 58. The soybeans were grown in between two
year old rubber plants. Nodulation, plant growth were observed at early pod filling (R5), and N yield at this stage were
detennined. Aniount of N derived from fbcation was detennined by N difference method. Result froni two experiments
showed that soybean mutant line No. 58 was more responsive to inoculation compared to the other mutant lines No.
55, 76-A, and cv. Wilis. Banded liming at plant rows on soil surface could not induce good nodulation in the land with
high Al saturation (68%). Growth and N yield control plant was very low ranging from 11-16 g/10 plants and 678-943
mg N/10 plants. Inoculation enhanced plant growth nearly twice, and plant N yield range from 678 to 943 mg N/10
plants. This amount was only 60% of the N yield when lime was given at 2 t/ha broadcasted. To enhance good plant
growth when using this cultural technique, it was suggested to add organic matter or soil amendment found abundant
in the area, such as manure, sawdust or rice husk ash.

PENDAHULUAN

Kedelai sebagai tanainan sela karet telah dikenal
dan dianjurkan untuk dibudidayakan pada perkebunan karet
rakyat (1). Untuk memperbaiki penampilan pertuinbuhan
tanaman tersebut di lahan perkebunan yang merupakan
lahanpodsolik merah kuning (PMK) dibutuhkan pemberian
kapur sebelum taiiain. Pemberian kapur dapat meningkatkan

ketersediaan hara P, Ca, dan Mg dan menurunkan hara Al
dan Mn yang merupakan racun bagi tanaman (2). Kapur
dapat diberikan dengan cara ditabur pada jalur tanatn pada
kedalaman 5-7 cm atau pada permukaaan beberapa hari
sebelum tanain. Peinberian kapur dengan kedua cara
tersebut (3), dan inokulasi Bradyrhizobium yang toleran
pada lahan yang tidak dikapur dilaporkan dapat
memperbaiki penampilan pertumbuhan tanainan kedelai
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(4,5). Hasil percobaan sebelumnya menunjukkan bahwa
kombinasi perlakuan pemberian kapur dan inokulasi
Bradyrhizobium meningkatkan pertumbuhan tanaman, N
tanaman dan produksi kedelai (6). Selain itu ditemukan
bahwa pemberian kapur secara sebar 2 t/ha dapat
meningkatkan produksi bila dikombinasikan dengan kedelai
dan inokulan Bradyrhizobium yang serasi (6).

Pada budidaya tanaman kedelai yang dilakukan
oleh petani di lahan PMK, produksi kedelai tidak peraah
mencapai 1 t/ha yang disebabkan karena pemeliharaan
tanaman yang kurang intensif dan inokulasi jarang
dilakukan. Untuk mengurangi ongkos produksi yang
disebabkan sarana dan ongkos pekerja, pada lokasi
pengembangan kedelai skala luas di ProyekPengembangan
Pertanian Rakyat Terpadu (P2RT) Sumatera Selatan, kapur
diberikan secara ditabur pada jalur tanam di permukaan
tanah (7). Cara pemberian kapur demikian kurang sesuai
bagi perakaran dan pertumbuhan tanaman dan produksi
tinggi tidak bisa diharapkan.

Pada makalah ini dilaporkan seberapa jauh
pengaruh cara perlakuan kapur yang umutn digunakan
petani pada uji inokulan Bra-dyrhizobium campuran
terhadap pertumbuhan, kadar %N, dan kandungan N
tanaman galur mutan kedelai pada musim hujan (MH) 1996/
1997 di lahan podsolik merah kuning Sembawa, Sumatera
Selatan.

BAHAN DAN METODE

Percobaan dilaksanakan di Kebun Percobaan Balai
Penelitian Sembawa, Pusat Penelitian Karet, Sumatera
Selatan pada MH 1996 /1997. Lokasi percobaan terletak
pada 0° 08LS, 104°18'LB dengan ketinggian 10 m di atas
pennukaan laut. Lahan yang digimakan adalah bertipologi
ultisol dengan pH 4,5, %N 0,14 (Kjeldahl), P 0,50 ppm
(Bray-II), C-organik 2,07 % dengan nilai kejenuhan Al 68%.

Rancangan percobaan. Percobaan dilaksanakan
dengan Rancangan Acak Petak Terpisah dengan empat
ulangan. Pada percobaan pertama inokulan Bradyrhizobium
yang terdiri dari perlakuan tanpa inokulasi, inokulasi dengan
strain tunggal B-22, TAL 102, inokulan campuran (B-
22+TAL 102) ditempatkan pada petak utama. Pada anak
petak ditempatkan galur mutan kedelai No. 55, 58, 76-A,
daii varietas Wilis. Pada percobaan kedua, pada petak utania
ditempatkan inokulan campuran Bradyrhizobium yang
terdiri dari perlakuan kontrol, perlakuan inokulasi dengan
inokulan campuran (B-22+B28), (B-22+B37), (B22+FA 3),
dan (B-22+G49). Galur mutan kedelai No. 55 dan 58
ditempatkan pada anak petak.

Inokulan Bradyrhizobium. Inokulan campuran
yang digunakan merupakan campuran strain
Bradyrhizobium B-22 dengan strain lain pada komposisi
1:1 dan disuntikkan ke gambut steril. Strain dengan
singkatan B (Batan), merupakan hasil isolasidari bintil akar
sejumlah varietas dan galur mutan kedelai (8). Strain TAL
102 merupakan strain yang berasal dari Proyek NifTAL dan
Mircen, Hawaii, Amerika Serikat. Strain FA 3 dan G49
merupakan strain yang berasal dari koleksi CIRAD,
Montpellier, Perancis.

Plot percobaan berukuran 4 m x 5 m terletak pada
gawangan antara tanaman karet berusia dua tahun. Kapur
(dolomit) diberikan setara dengan 0,6 t/ha ditabur padajalur
tanain. Benih kedelai yang telah diinokulasi dengan
inokulan Bradyrhizobium ditanam dengan jarak 40 cm x
15 cm. Pemupukan dasar setara dengan 20 kg N /ha (urea),
90 kg P2O5/ha (SP 36), dan 60 kg K p (KCl) diberikan segera
setelah tanam.

Pada stadium awal pengisian polong (R5)
dilakukan pengamatan pertumbuhan tanaman dengan cara
mengamati pembentukkan bintil akar dan bobot tanaman
dari 10 tanaman sampel. Tanaman bagian atas dipisah
menjadi polong dan stover (batang dan daun). Skoring pem-
bentukkan bintil akar dilakukan menurut cara yang
dilakukan ACIAR (10) berdasarkan jumlah dan lokasi bintil
yang terbentuk pada sistem perakaran.

Bagian tanaman dipisah menjadi polong dan
stover, kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 70°C
selama 2x24 jam. Persentase N (%N) dalam sampel tanaman
ditentukan dengan metode Kjeldahl dan digunakan untuk
lnenentukan kandungan N tanaman. Untuk memperoleh
infonnasi seberapa jauh pemberian sejumlah kecil kapur
(0,6 t/Iia) yang ditabur pada jalur tanam di permukaan tanah
(Kl) mempengaruhi pertumbuhan tanaman, %N bagian
tanaman, dan kandungan N tanaman, data yang diperoleh
dibandingkan dengan data percobaan pada pemberian kapur
secara sebar merata 2 t/ha (K2) yang dilakukan pada MH
1995/1996 di lokasi yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian kapur 0,6 t/ha yang ditabur di
pennukaan tanah pada jalur tanam (Kl), tidak mampu
merangsang pertumbuhan tanaman kontrol secara optimal,
terutama pembentukkan polong. Pada stadium awal
pengisian polong (R5), tanaman memiliki bobot yang
berkisarantara 11,00 -18,50 g/10 tanaman pada percobaan
1, dan antara 14,75 -16,00 g/10 tanaman pada percobaan 2
(Tabel 1). Polong memiliki bobot yang sangat rendah, yaitu
hanya sekitar 1,75-3,00 g/10 tanaman atau 10% dari bobot
stover. Selain itu, persentase (%) N bagian tanaman yang
rendah menyebabkan kandungan N polong, stover dan
seluruh tanaman sangat rendah bila dibandingkan dengan
kandungan N bagian tanainan yang sama pada tanaman
yang tnendapatkan kapur 2 t/ha secara sebar (K2) yang
dilakukan setahun sebelumnya di lokasi sama. Bobot polong,
stover, dan keseluruhan tanaman pada perlakuan K2
masing-masing adalah 15,02 - 28,13 g/10 tanaman, 27,38 -
34,97 g/10 tanaman, dan 42,30 - 63,10 g/10 tanaman.
Polong merupakan bagian tanaman yang sedang aktif
tumbuh pada stadium R5, pada K2 memiliki bobot hampir
9 kali lipat bobot pada Kl. Pertumbuhan yang baik pada
K2 disebabkan karena pH tanah dan ketersediaan hara
menjadi lebih tinggi pada pemberian kapur 2 t/ha (7). Kapur
yang diberikan di permukaan tanah dalam jumlah sedikit
(0,6 t/ha) pada jalur tanam di permukaan mudah hilang
tercuci karena hujan sehingga kurang cukup untuk
meningkatkan ketersediaan hara daerah perakaran tanaman,
menimbulkan kondisi yang kuraiig serasi bagi pembentukan
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bintil akar yang terlihat dari nilai skor pada Tabel 3 (9).
Selain mempengaruhi pembentukkan bintil akar,
kekuraiigserasian daerah perakaran juga mempengarulii %N
dan kandungan N tanaman (Tabel 1) dan lahan masih tetap
bersifat masam dengan pH tanah belum mencapai pH
optitnum bagi tanaman kekacangan, yaitu sekitar pH 5,5-
6,0. Penghambatan pertumbuhan karena kemasainan tanah
umum dijumpai pada kebanyakan tanaman kekacangan,
seperti kedelai, alfafa, kacang tanah, yang diikuti oleh
pengurangan pembentukkan bintil akar (2, 10, 11).

Inokulasi pada kedua percobaan mempengaruhi
secara nyata (P<0,01) semua parameter pertumbuhan
tanaman yang diamati, yaitu bobot bagian tanaman,
pembentukkan bintil akar, persentase (%) N dan kandungan
N tanaman (Tabel 2). Perbaikan pertumbuhan karena
inokulasi dapat dilihat dari peningkatan bobot tanaman,
dengan kisaran 35,75-61.75 g/10 tanaman pada percobaan
1, dan 30,75-50,50 g/10 tanaman pada percobaan 2 atau
kenaikan hampir dua kali lipat dari bobot tanaman kontrol
pada kedua percobaan tersebut. Walaupun demikian, bobot
tanaman tidak niampu inenyamai bobot tanaman pada
pemberian kapur K2.

Hasil uji F pada percobaan pertama menunjukkan
tidak ada perbedaan yang nyata pada bobot polong, stover,
dan keseluruhan tanaman (Tabel 2). Hal tersebutdisebabkan
keempat galur yang diuji, galur mutan No.55, 58, 76-A,
dan varietas Wilis meiniliki tanggapan yang serupa terhadap
inokulan yang digunakan, yaitu strain tunggal B-22, TAL
102, dan campurannya B-22+TAL 102 seperti yang terlihat
pada Tabel 3. Kemampuan strain tunggal B-22 dan TAL
102 setara dengan kemampuan suatu inokulan campuran
(B-22 + B-37) untuk meningkatkan kandungan N tanaman
di lahan yang sama telah ditunjukkan pada percobaan
sebelumnya (6).

Kandungan N tanaman yang diinokulasi hanya
sekitar 1000 mg N /10 tanaman atau sama dengan
kandungan N tanaman kontrol atau hanya 50%kandungan
N tanaman yang diinokuiasi pada perlakuan K2 (Tabel 1).
Polong tidak mampu memberikan kontribusi yang cukup
bagi kandungan N-total tanaman.

Pada uji sejumlah inokulan campuran tampak
bahwa galur nuitan No. 58 lebih tanggap terhadap inokulasi
daripada galur mutan No. 55 memperkuat data dari
percobaan sebelumnya (6). Hasil yang diperoleh dari
percobaan ini dan percobaan sebelumnya menunjukkan
bahwa galur mutan No. 58 lebih serasi untuk dikembangkan
di lahan PMK.

Pada percobaan kedua, tampak bahwa inokulan
campuran (B-22+B-28), (B-22+FA-3), dan(B-22+TAL 102)
memiliki kecenderungan meningkatkan kandungan N
tanaman dibandingkan dengan inokulan campuran (B-
22+B-37) dan (B-22+G-49).

Dari kedua percobaan yang mengadaptasikan cara
pemberian kapur yang digunakan petani di pilot plant
Propinsi Sumatera Selatan tampak bahwa cara ini kurang
mampu meningkatkan pertumbuhain dan kandungan N
tanaman. Untuk mencapai kandungan N tanaman yang
optimal ada baiknya bila teknik budidaya tersebut
dikombinasikan dengan peinberian bahan organik atau
ameliorasi lainnya yang tersedia. Percobaan yang dilakukan

di lahan transmigrasi di Rasau Jaya, Kalimantan Barat
dengan pemberian kapur 0,25^ang dikombinasikan dengan
abu kayu gergaji dapat meningkatkan produksi kedelai
varietas Wilis dari 1,5 menjadi 2,9 t/ha (12).

KESIMPULAN

Dari hasil kedua percobaan dapat diajukan
beberapa kesimpulan:
1. Dari kedua percobaan yang dilakukan terlihat bahwa

galur mutan No. 58 lebih tanggap terhadap inokulasi
dibandingkan galur mutan No. 55, 76-A, dan Wilis.

2. Pemberian kapur dalamjumlah sedikit pada permukaan
tanah pada jalur tanam kurang mendorong
pembentukkan bintil akar yang baik pada lahan dengan
lingkat kesuburan yang rendah seperti yang digunakan
untuk percobaan ini.

3. Strain tunggal B-22 dan TAL 102 mainpu meningkatkan
pertumbuhan dan kandungan N tanaman setara dengan
campurannya (B-22 + TAL 102). Inokulan
Bradyrhizobium campuran (B-22+B-28), (B-22+FA-3),
dan (B-22+G-49) metniliki kecenderungan keefektifan
yang paling baik, dibandingkan dengan inokulan
campuran (B-22+B-37).
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Tabel 1. Kisaran bobot tanatnan, persentase (%) N. dan kandungan N-total tanaman
pada pemberian kapur yang berlainan

Cara
peinberian

kapur

larik
a. polong

stover
tanaman

b. polong
stover
tanaman

sebar
polong
stover
tanaman

larik
a. polong

stover
tanaman

b. polong
stover
tanaman

sebar
polong
stover
tanaman

bobot bag. tanaman, persentase N,
.. gram/10 tan

1,75 - 3,00
9,25 -16,25
11,00-18,50

1,75 - 2,25
12,50 - 14,25
14,75 - 16,00

15,02-28,13
27,38 - 34,97
42,40-63,10

6,75 - 14,75
27,75 - 47,00
35,75-61,75

5,00 -10,00
23,75 - 40,50
30,75 - 50,50

28,84 - 39,65
30,43 - 53,46
53,46 - 91,46

.. %..

Kontrol

1,79 - 2,05
1,11-1,36

1,79 - 2,09
1,06 - 1,36

3,32-3,52
0,95 -1,18

Inokulasi

2,47 - 3,23
1,54-2,07

2,62 - 3,07
1,35 - 2,08

3,36-4,51
1,23 - 1,69

kandungan N,
.. mg N/10 tan ..

34- 77
104 - 229
138 - 270

24- 44
136 - 203
179 - 228

492- 990
300 - 409
819-1399

187- 437
521 - 828
671 - 1265

130- 308
368 - 864
498-1173

1025 - 1802
390- 850

1520 - 2264

Keterangan :
larik : tabur di perniukaan pada jalur tanam 0,6 t/ha (Kl)
sebaf : sebar merata 2 t/ha (K2)
a : percobaan pertama
b : percobaan kedua

Tabel 2. Hasil uji F pada kedua percobaan

I
G

I x G

I
G

IxG

bobot tanaman
pol.

* •

tn
tn

**
tn
tn

sto.

• •

tn
tn

* •

* *

* *

tan.

**
tn
tn

**
**
**

bintil akai
bbt. sko.

percobaan 1
* •

tn
tn

**
tn
tn

percobaan 2
**
tn
tn

**
tn
tn

pol.

**
tn
tn

**
tn
tn

%
sto

**
*
tn

**
**

tn

,N
pol.

**
tn
tn

**
tn
tn

N-total
sto.

**
tn
tn

**
**

tn

tan

**
tn
tn

**
**
*

Keterangan : tn = tidak nyata
* = nyata pada P<0,05 I = Inokulasi
** = nyata pada P<0,01 G = Galur mutaii/varietas
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Tabel 3. Pertumbuhan bagian tanaman dan kandungan N-total pada awal
pengisian polong (percobaan 1)

Sandi
perlakuan

Inokulasi
Kontrol
B22
TAL 102
B-22+TAL102

pol

2,38
9,25
7,09
8,57

Bbt. tanaman
sto

g/lOtan

12,88
35,13
34,25
39,88

tan

15,25
44,38
41,94
48,44

N-total
mg N/10 tan

207
874
779
978

BNT0,05 3,42 6,27 8,94 232

Galur/varietas kedelai
No. 55
No. 58
No. 76-A
Wilis

BNT 0,05
K. K., (%)

5,69
6,63
7,13
8,48

Ui

40

26,69
31,56
30,63
33,25

tn
29

32,38
38,19
37,75
41,69

tn
30

625
728
700
784

tn
40

Tabel 4. Pertumbuhan bagian tanaman dan kandungan N total pada awal pengisian polong (percobaan
2)

Sandi
perlakuan

Inokulasi
Kontrol
B-22+B-28
B-22+B-37
B-22+FA-3
B-22+G-49
B-22+TAL 102

Nodulasi
skoring

0,00
1,34
1,42
1,95
1,54
1,60

bbt

0
734
892
1046
837
804

Bobot tanaman
pol

g/io

1,38
8,38
5,63
7,88
6,75
6,26

sto
tan

12,63
36,63
29,75
35,38
30,63
31,38

tan

15,25
45,00
35,38
43,25
37,13
37,61

N-total
mg N/10 tan

203
994
678
855
874
700

BNT0.05 0,53 425 3,58 7,07 6,07 297

Galur/vanetas kedelai
No. 55
No. 58

BNT 0,05
K. K., (%)

1,08
1,54

tn
21

706
731

tn

5,38
6,71

1,29
29

26,50
31,83

0,89
30

53,69
64,31

1,14
40

576
764

tn

aa;.;r!i;v-^-nj-n "iiilsO •= O
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DISKUSI

M. MITROSUHARDJO

Penambahan kapur dengan cara tabur menurut
penyaji makalah kurangbaik. Penambahankapuryang ideal
bagaimana caranya ?

S. GANDANEGARA

Yang dimaksud adalah pemberian kapur seperti
yang dilakukan petani. Pemberian kapur tersebut adalah
secara tabur dalam jumlah sedikit (0,6 t/ha) di permukaan
tanah pada baris tanaman kurang mendorong pertumbuhan
tanaman. Pemberian kapur pada baris tanaman pada
kedalaman 5-7 cm lebih baik daripada cara pertama. Kapur
dalam jumlah sedikit terkonsentrasi pada daerah perakaran
dan dapat menyediakan kondisi yang lebih baik buat
pertumbuhan tanaman (pH dan ketersediaan hara daerah
perakaran lebih tingi) dari cara pertama. Hara Kalsium dan
Mg yang dibutuhkan oleh tanaman meningkat karena
pemberian kapur. Cara pemberian kapur yang ketiga adalah
tabur merata pada plot percobaan yang membutuhkan
takaran kapuryang lebih tinggi (1-3 t/ha). Cara ini dianggap
paling baik, karena baik pH tanah niaupun kefersediaan hara
yang diperoleh lebih optimal untuk tanaman dibandingkan
dengan cara pemberian kapur pertama dan kedua.
Kekurangannya adalah pada lokasi dimana kapur sangat

sulit diperoleh perlu dilakukan pendekatan tenaga pekerja
yang lebih lama untuk pembuatan (larik + pemberian kapur,
dan penutupan kembali tanah).

HARYANTO

1. Pemberian kapur 0,5 t/ha berupa unit pH tanah dapat
dinaikan dan dalam interval waktu pemberian kapur ini
diberikan ?

2. Tujuan pemberian kapur yang dilakukan sebetulnya lebih
diarahkan kepada siapa, tanaman kedelai atau
Bradyrhizobium ?

S. GANDANEGARA

1. Yang dimaksud 0,5 t/ha pada baris tanaman kedalaman
5-7 cm (pada tranparansi), pemberiankapur dengan cara
tersebut pada percobaan lain di Sembawa, dapat
meningkatkan pH tanah dari 4,85 menjadi 5,82,
sedangkan hara Al dari kejenuhan 50 % menjadi tak
terukur.

2. Tujuan pemberian kapur adalah untuk menyediakan
kondisi yang serasi untuk pertumbuhan kedelai di lahan
masani. Baik tanainan kedelai maupun Bradyrhizobium
memiliki pH optium 5,5-6,0.
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