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ABSTRAK
STUDIKOMPARASITRANSFER NITROGEN PADA LEGUMINOSA HIDUP DAN MATIDENGAN
TEKNIK PELABELAN " N. Fenetitian tenfang transfer N oleh tanaman leguminosa hidup dan mati ke nonleguminosa telah dilakukan dengan menggunakan teknik pelabelan ls N. Clover merah (Trifolium prasente cv Astra)
dikecambahkan selama 38 hari. Kecambah kemudian dipindahkan ke dalam pot penelitian (diameter 12,5 cm), berisi
500 g tanah segar. Sebanyak 300 tng benih rumput Ilalian rye (Loiium multiflorum cv Tribune) ditanam secara campuran
dengan leguminosa dan ditanam secara monokultur. Dua puluh delapan (28) hari setelah pemindahan clover merah, satu
helai daun dibalut dengan kertas tissue, kemudian dimasukan ke dalam kantong plastik dan sebanyak 1 ml 30 niM
(NH4)2SO4 (99 atom% U N) diinjeksikan kedalamnya. Plastik kemudian disegel. Kondisi ini kemudian dibiarkan selama
1 tninggu. Perlakuan ini diulang sampai 3 kali. Dua puluh satu (21) hari setelah pelabelan terakhir tanaman dipanen
dan dianalisis. Parameter yang diamati terdiri dari batang dan akar leguminosa dan rumput (berat kering, N total, dan
" N), dan tanah (NOj'-N, " NO3-N, N H / - N , " NH^-N,N biomass, " N biomass). Rancangan acak Iengkap digunakan
untuk mendesain penelitian. Perlakuan terdiri dari rumput monokultur (kontrol), rumput + clover merah hidup, rumput
+ clover merah mati. Data diolah dengan analisis sidik ragam, sedangkan perbedaan antar perlakuan dilakukan secara
bertahap dengan uji T. Penelitian menunjukkan terdapat transfer N oleh clover merah ke rumput tye Italia. Kandungan
N batang yang ditransfer Clover merah mati lebih tinggi daripada yang ditransfer oleh Clover merah hidup, dan
sebaliknya untuk kandungan N pada akar.
Kala kunci: Leguminosa, Pelabelan '5 N, Transfer Nilrogen

ABSTRACT
The experiment was done in order to evaluate the N transfer frotn the intact and decapitated legumes by using
the 1S N labeling technique. Seven days after final labeling the above ground biomass from labeled legume species was
removed and the remaining stalks capped to prevent regrowth. Twenty days after final labeling (Fourteen days after
capping) the all treatments were sampled and analyzed. The decapitated legumes appeared to transfer rnore percentage
N than the intact legumes. Although both decapitated and intact legumes transferred, the transfer of N did not incur a
dry matter and N yield benefit.
Key word: Intact and decapitated legumes, " N labeiing technique, N iransfer

PENDAHULUAN
Dekomposisi bahan organik seperti bintil dan
jaringan akar tanaman merupakan faktor penting dalam
penyediaan N tanah. Penambahan bahan organik,
pemotongan batang tanaman atau defoliasi dalam rangka
memperbaiki status nitrogen tanah telah dipraktekan
bertahun-tahun. Beberapa faktor seperti kualitas subtrat,
suhu, kadar lengas, dan aerasi berpengaruh terhadap
pelepasan nitrogen dari bahan organik (Paul, 1984; Haynes,
1986). Constantinides, et al., (1994) menyatakan bahwa
pelepasan nitrogen dari bahan organik dipengaruhi oleh
komposisi kimia seperti nitrogen, lignin dan polyphenol
terlarut. Lignin dan polyphenol dikenal mampu menghambat
pertumbuhan mikrobia tanah, selanjutnya peristiwa ini
mempengaruhi laju pelepasan nutrisi.
Pelepasan nitrogen baik karena penambahan bahan
organik atau pembusukan bintil dan jaringan akar tanaman
telah diteliti bertahun-tahun (Simpson, et al, 1965; Ta, et

ai, 1987;Franzluebbers,efa/., 1993;Constantinides,e?a/.,
1994). Siinpson, et al., (1965) melaporkan bahwa
pemotongan batang pada tanaman cloverputih dan lucerne
mempengaruhi pelepasan nitrogen, nainun demikian
peristiwa ini hanya terjadi pada jangka waktu yang pendek.
Selanjutnya dilaporkan bahwa pada pemanenan pertama
pemindahan nitrogen oleh leguminosa yang telah mati lebih
tinggi daripada yang dipindahkan oleh leguminosa hidup.
Sedangkan pada pemanenan kedua pemindahan nitrogen
oleh tanaman leguminosa tnati menurun dengan cepat,
sebaliknya pemindahan nitrogen oleh leguminosa hidup
meningkat. Perontokan bintil akar dan kematian jaringan
akar tanaman distimulasi oleh defoliasi.
Simpson, et al, (1965) dan Ta, et al, (1987)
raelaporkan bahwa frekuensi defoliasi meningkatkan
pemindahan nitrogen dari tanaman leguminosa ke nonleguminosa. Ta, etai, (1987) mencatatbahwadekomposisi
bintil dan jaringan akar alfalfa yang telah mati memberikan
kontribusi nitrogen ke rumput timothy. Selanjutnya
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dilaporkan bahwa kandungan nitrogen total dari rumput
pada pemotongan ketiga alfalfa lebih tinggi daripada
pemotongan sebelumnya dan berikutnya. Peristiwa ini
muncul dikarenakan peningkatan nitrogen tanah tersedia
dari dekomposisi bintil dan jaringan akar.
Penelitianbertujuan untuk mengevaluasi pengaruh
pemotongan legiuninosa terhadap pemindahan nitrogen
oleh leguminosa, Clover merah dan pea, ke rumput rye.
Teknik pelabelan 1S N digunakan untuk mendeteksi
pemindahan nitrogen tersebut.
Pemindahan nitrogen dilakukan baik oleh tanaman
leguminosa mati tnaupun hidup. Pada awalnya pemindahan
nitrogen oleh leguminosa mati akan lebih tinggi daripada
leguminosa hidup, namun kondisi ini akan berbalik pada
pengamatan yang lebih panjang.
Telah banyak informasi bahwa penggunaan
leguminosa pada tanaman campuran tidak selalu mampu
memperbaiki status nitrogen tanah, namun demikian
leguminosakadang-kadang menekanketersediaan nitrogen
tanah. Hal ini mungkin terjadi jika leguininosa berperan
sebagai kompetitor yaiig kuat terhadap kebutuhan nitrogen
tanah atau jika penambahan bahan organik justru
meningkatkan laju immobilisasi.
Berdasarkan pada alasan tersebut banyak peneliti
masih mencoba untuk mencapai hasil yang optimal dari
penggunaan leguminosa di dalam memperbaiki status
nitrogen tanali, seperti defoliasi dan pemotongan batang
tanaman. Dilaporkan bahwa hal ini mengakibatkan
peningkatan status nitrogen tanah melalui pelapukan bintil
dan jaringan akar yang telah mati.
Simpson, et al., (1965) mengevaluasi pengaruh
frekuensi defoliasi dan pembunuhan tanaman beberapa
leguminosa seperti Clover putih dan Lucerne terhadap
peinindahan nitrogen dari beberapa leguminosa di Australia.
repens L., dan Clover subterranean L., ditanam campur
dengan rumput Dactylis ghmerata L., Cockfoot var:
Brigroles. Pertanaman campuran tersebut ditanam pada 100
g tanah yang dicampur dengan 2,6 g CaCO r Sebagai kontrol
ditanam rumput secara monokultur. Larutan standard tanpa
nitrogen ditambah pada setiap pot sebanyak tiga kali dengan
jumlah yang sama.
Sebanyak 134 mg (NH4)2SO4 ditambahkan selama
perkecambahan rumput sampai mencapai establish sebelum
dilakukan penananian leguminosa. Ruinput didefoliasi setiap
8 minggii. sedangkan leguminosa didefoliasi pada ininggu
ke2,4, dan8.
Simpson, et al., (1965) melaporkan bahwa
pemindahan nitrogen dipengaruhi oleh frekuensi defoliasi
dan species Ieguminosa. Selanjutnya dilaporkan bahwa
seiring dengan peningkatan frekuensi defoliasi pemindahan
nitrogen pada tanaman campuran Clover subterraneanrumput dan Z,«cer«e-riunput menurun. Sebaliknya
pemindahan nitrogen oleh Clover putih hanya terjadi pada
defoliasi 2 mingguan. Peristiwa ini terjadi karena perbedaan
penyimpanan energi pada leguminosa.
Dilaporkan bahwa frekuensi defoliasi yang sering,
tanaman membutuhkan energi yang leblH banyak untuk
mendorong pertumbuhan kembali daripada untuk
memindahkan nitrogen. Kompetisi antara leguminosa
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dengan rumput juga dipengaruhi oleh laju pemindahan
nitrogen. Clover subterraman dan Lucerne berkompetisi
dengan nimput lebih lemahdaripada kompetisi antara Clover
putih dengan rumput. Simpson, etal., (1965)jugamencatat
bahwa pembunuhan leguminosa berpengaruh terhadap
pemindahan nitrogen oleh leguminosa pada rumput. Pada
pemotongan pertama pemindahan nitrogen oleh Clover
putih dan Lucerne mati lebih tinggi daripada nitrogen
yang dipindahkan oleh Clover putih dan Lucerne hidup.
Namun demikian pada pemotongan kedua nitrogen yang
dipindahan oleh leguminosa mati menurun dengan tajam,
dan sebaliknya pemindahan nitrogen oleh leguminosa hidup
meningkat.
Kim, etal., (1993) menemukan bahwa laju fiksasi
N2 dan suplai C menurun sampai 10 hari setelah pemotongan
batang leguminosa, kemudian meningkat setelah 24 hari.
Dilaporkan bahwa sekitar 80% dari /5 N akar ditemukan di
batang. Hal ini mengindikasikan bahwa akumulasi C dan N
mungkin digunakan untuk pertumbuhan ketnbali daripada
hilang. Goodman (1988), disisi lain, meinpelajari
pemindahan nitrogen oleh Clover ke rumput rye pada
padang di dataran rendah dan tinggi. dilaporkan bahwa
produksi hijauan dan kandungan N rumput pada pertanaman
campuran Clover-rumput lebih tinggi daripada pada
pertanaman rumput monokultur.

MATERI DAN METODA
Prosedure Penelitian. Penelitian dilaksanakan di
rumah kaca dari bulan Maret - Juni 1995. Suhu udara di
dalam rumah kaca berkisar antara 11,5°C - 31,5°C. Clover
merali (Trifolium prasente cvAstra) dikecambahkan selama
38 hari. Kecambah dipindahkan ke dalam pot penelitian
(diameter 12,5 cm), berisi 500 g tanah segar (lolos saring 5
mm). Sebanyak 300 mg benih rumput Italian rye (Lolium
multiflorum cv Thbune) ditanam secara campuran dengan
leguminosa dan ditanam secara monokultur.
Penelitian diaturdengan tujuan untuk mengevaluasi
pengaruh Clover merah mati dan hidup terhadap pemindahan
nitrogen dengan menggunakan teknik pelabelan " N . Tiga
perlakuan terdiri atas rumput monokultur, rumput + Clover
merah hidup, dan rumput + Clover merah mati berturutturut lima dan enain ulangan dilakukan pada sistem
monokultur dan campuran.
Dua puluh delapan (28) hari setelah pemindahan
clover merah, satu helai daun dibalut dengan kertas tissue,
kemudian dimasukan ke dalam kantong plastik dan sebanyak
1 ml 30 mM (NH4)2SO, (99 atom% W N) diinjeksikan
kedalamnya. Plastik kemudian disegel. Kondisi ini kemudian
dibiarkan selama 1 minggu. Perlakuan ini diulang sampai 3
kali. Dua puluh satu (21) hari setelah pelabelan terakhir
tanaman dipanen dan dianalisis.
Enam pot pada setiap pertanaman campuran
leguminosa/rumput dipanen dan diambil sampelnya untuk
dianalisis, dengan perincian sebagai berikut:
• Leguminosa :
batang dan akar (berat kering, N total, dan " N)
• Rumput:
batang dan akar (berat kering, N total, dan " N)
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• Tanah
(NO3--N, " NO/-N, NH/-N, " NH/-N, N biomass, " N
biomass)
Pada perlakuan peinotongan leguminosa batang
dipotong dan dimatikan dengan jalan menutup permukaan
batang yang tertinggal supaya tidak terjadi regrowth.
Bersainaan dengan itu, rumput baik pada pertanainan
monokulturdan campurandengan leguminosajuga dipotong
dengan ketinggi sekitar 2 cm dari pennukaan tanah. Empat
belas hari kemudian seinua tanaman dipanen.
Kalkulasi N yang dipindahkan dari Leguminosa.
N yang dipindahkan dari leguminosa dikalkulasi dengan
meodifikasi rumus N^menjadi:

, (mg) =

N^
drc
d^
d^,

x kandungan N (mg)

: N yang dipindahkan dari leguminosa
: kandungan " N rumput pada pertanaman campuran
: kandungan " N nimput pada pertanainan monokultur
: kandungan " N pada akar leguminosa

Analisis Statistik. Penelitian dirancang dengan
mengunakan rancangan acak lengkap. Data yang diperoleh
dianalisis dengan menggunakan sidik ragam, selanjutnya
perbedaan antar perlakuan diuji secara bertahap dengan
menggunakan uji T.

HASIL PENELITIAN
Pengaruh Perlakuan tcrhadap Produksi Bahan
Kering dan Rasio Batang : Akar. Produksi bahan kering
rumput pada pertananian campuran dengan Ieguminosa
yang dimatikan lebih tinggi daripada dengan leguminosa
yang hidup. Walaupun perbedaan tersebut tidak nyata
berbeda (P>0,05). Rasio batang : akar monokultur lebih
rendah (P<0,01) dibandingkan pada pertanaman campuran.
Secara detail tersaji pada Tabel 1.
PengaruhPerlakuanterhadapKonsentrasiNO}~
-N," NO,--N, NH/-N," NH4+-N, N Biomass," N Biomass.
Konsentrasi NO 3 -N tanah tidak terdeteksi pada pertanaman
monokultur, dan campuran. Konsentrasi NH,+-N tanah pada
pertanaman monokultur tidak berbeda nyata (P>0,05)
dibandingkan dengan pada pertanaman campuran.
Kandungan " NO3-N dan "NH/-N pada rumput monokultur
tidak nyata berbeda (P>0,05) dibandingkan pada ruinput
dalam pertanaman campuran.
Namun data menunjukkan bahwa kandungan
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NO 3 -N dan '5NH4+-N rumput pada pertanaman campuran
dengan leguminosa yang dimatikan lebih tinggi daripada
dengan leguminosa yang dibiarkan hidup. Biomas ;5 N pada
pertanaman monokultur nyata lebih rendah (P<0,05) daripada
pada pertanaman campuran baik dengan leguminosa mati
maupun hidup. Biomas N tanah pada pertanaman monokultur
nyata lebih tinggi (P<0,01) daripada pada pertanaman
campuran. Data secara rinci tersaji pada Tabel 2.
Pengamh Perlakuan terhadap N Total N dan
Kandungan Atom% '• N Pada Tanaman. Kandungan N

total pada batang dan akar rumput pada monokultur sangat
nyata lebih tinggi (P<0,01) dibandingkan dengan pertanaman
campuran baik pada leguminosa hidup maupun mati. Disisi
lain atom% IS N pada batang dan akar rumput pada
monokultur sangat nyata berpengaruh
(P<0,01)
dibandingkan pada pertanaman campuran leguminosa hidup
dan mati. Secara rinci data terlihat pada Tabel 3.
Clover merah hidup berturut-turut mampu
mentransfer N sebesar 13,3% dan 30,2% pada batang dan
akar rumput. Nilai ini tidak berbeda nyata (P>0,05)
dibandingkan dengan N yang ditransfer oleh Clover merah
yang dimatikan. Sebesar 17,0% dan 27,3%Nberturut-turut
ditransfer oleh Clover merah hidup ke batang dan akar
ramput. Sejumlah384mgNpof' (0,3 k g N h a ' ) d a n 1.496
mg N pot' (1,2 kg N ha') masing-masing ditransfer oleh
leguminosa hidup ke batang dan akar rumput.
SedangkanClovermerahmati601 mgNpot' 1 (0,5
1
kg N ha ) dan 1.260 mg N pot1 (1,0 kg N ha 1 ) ditransfer ke
batang dan akar rumput. Data N yang dipindahkan oleh
Clover merah ke rumput pada pertanaman campuran tersaji
padaTabeU.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Perlakuan terhadap Produksi Bahan
Kering. Data yang terangkum pada Tabel 1 menunjukkan
bahwa kompetisi antar species tanaman pada pertanaman
campuran lebih dominan daripada kemungkinan N yang
ditransfer oleh tanaman leguminosa pada rumput. Pada
pertanaman monokultur, dalain mengabsorbsi N tanah akar
rumput mempunyai keseinpatan yang lebih baik
dibandingkan pada pertanaman campuran. Hal ini didukung
oleh kenyataan bahwa pertumbuhan leguminosa pada
pertanainan campuran dengan rumput tidak selalu
memperbaiki status N tanah, bahkan pada kondisi tertentu
leguminosa menurunkan ketersediaan N tanah melalui
kompetisi dengan tanaman partner. Hasil ini bersesuai
pendapat dengan Pezo, et al, (1990) bahwa leguminosa
mampu meningkatkan status N tanah dan mentransfernya
ke tanaman partner, Namun demikian persyaratan
kebutuhan nutrisi juga meningkat seiring dengan
peningkatan umur tanainan. Hal ini yang menyebabkan
kompetisi antara leguminosa dan rumput meningkat dan
transfer N menurun.
Produksi bahan kering rumput pada pertanaman
campuran dengan Clover merah hidup lebih rendah
dibandingkan dengan produksi yang sama pada pertanaman
campuran leguminosa yang dimatikan. Namun demikian
angka tersebut secara statistik tidak berbeda nyata (P>0,05).
Hal ini menunjukkan bahwa N transfer pada leguminosa
yang dimatikan ke rumput lebih tinggi daripada yang
ditransfer oleli Ieguminosa hidup. Kemungkinan ini diduga
karena bintil akar dan jaringan akar tanaman dari clover
yang dimatikan telah terdekomposisi dan termineralisasi,
hal ini yang diduga mampu meningkatkan status N tanah.
Interprestasi ini tepat dengan data yang ditunjukkan
oleh bahan anorganik dan N biomass. N anorganik tanah
pada perlakuan pertanaman dengan leguminosa yang
dimatikan lebih tinggi daripada leguminosa yang hidup,
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sedangkah N bioniass sebaliknya. Kesimpulan ini sesuai
dehgan Simpson (1965), Ta, et al., (1987), Kiiti, et at.,
(1993). Simpson (1965) ineiiemukaii bahwa leguminosa
yarig dimatikan mampu meningkatkah transfef N dari
legiiminosa ke nbn-lfegiuhinosa. Selanjutnya dilaporkan
bahwa transfer N yang dilakukan oleh Clover putih dan
Lucerne yang dimatikan lebih tinggi daripada yang ditransfer
oleh kedua leguminosa tersebut dalam kondisi hidup. Hal
ini dikarenakan pemotongan batang menyebabkan kematian
bintil dan jaringan akar. Peristiwa ini yang menyebabkan
peningkatan N anorganik melalui mineralisasi (Simpson,
1965, Ta, et al, 1987). Simpson (1965), sebaliknya,
melaporkan bahwa N yang ditransfer oleh leguminosa mati
menurun saat masa inkubasi ditingkatkan.
Disisi lain, terdapat kemungkinan bahwasuplai C
dari hasil fotosintesis pada perlakuan leguminosa yang
dimatikan menurun. Pendapat ini sesuai dengan Kim, etai,
(1993) yang menemukan bahwa suplai energi mempengaruhi
metabolisme bintil akar dan laju fiksasi nitrogen. Ta, et al.,
(1987) selanjutnya inenambahkan bahwa defoliasi
menstimulasi perontokan bintil akar dan kematian jaringan
akar tanaman, yang kemudian termineralisasi dan
mengakibatkanpeningkatanstatusNtanah.Namundemikian
Simpson (1965) melaporkan bahwa transfer N oleh Clover
subterranean dan Lucerne menurun seiring dengan
peningkatan frekuensi defoliasi.
Pengaruh Perlakuan terhadap N Total dan
Kandungan Atom% " N Pada Tanaman. Kandungan N
total dan atom% " N (Tabel 3) mengindikasikan bahwa
kompetisi lebih dominan dari pengaruh transfer nitrogen
dari leguminosa ke rumput. Perbedaan N total rumput pada
monokultur lebih besar daripada N total pada rumput pada
pertanaman campuran mengindikasikan bahwa kompetisi
terjadi antara leguminosa dan rumput pada pertanaman
cainpuran. Naumun demikian transfer nitrogen juga terjadi
pada pertanaman campuran. Fenomena diperlihatkan bahwa
kandungan atom% / 5 N pada rumput monokultur lebih
rendah dibandingkan pada pertanaman campuran.
Hal ini sangat kuat mendukung indikasi bahwa N
ditransfer oleh leguminosa ke rumput. Jumlah N yang
ditransfer oleh leguminosa mati lebih rendah dari N yang
ditransfer oleh leguminosa hidup. Hal ini sesuai dengan
pendapat Simpson (1965) yang melaporkan bahwa N telah
ditransfer oleh beberapa leguminosa seperti Clover
subterranean, Clover putih, dan Lucerne ke rumput rye.
Hasil ini juga sesuai dengan Ledgard, et al., (1985) dan
Giller, et ai, (1991) yang melaporkan bahwa leguminosa
mampu mentransfer N ke non-leguminosa. Disisi lain,
Goodman (1988) meneinukan bahwa kandungan N rumput
pada pertanaman monokultur lebih rendah daripada
kandungan N ruinput pada pertanaman carapuran dengan
leguminosa.
Pengaruh Perlakuan terhadap Transfer N oleh
Leguminosa. Kandungan N dan atom% " N (Tabel 3)
lnenunjukkan bahwa N telah ditransfer baik bleh leguminosa
hidup niaupun mati. N transfer yang dilakukan oleh
leguminosa hidup dan mati secara statistik tidak berbeda
nyata (Tabel 4).
Gambaran ini terjadi dikarenakan disamping N
telah ditransfer oleh kedua leguminosa hidup dan mati,
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namun kompetisi juga terjadi antara tanaman leguminosa
dan rumput. Pada kbndisi yang sarigat terbatas (diameter pot
: 12,5 mm) mengakibatkan kompetisi N dan transfer N
terjadi secara simultan; Kemuiigkinan irii didukung oleh
data= i dari; produksi bahan kering dan kandungan N.
Kesimpulan ini sesuai dengan Ledgard, etal., (1985) yang
melaporkan bahwa pada penelitian pot, N telah ditransfer
oleh leguininosa ke non-leguminosa, sedang pada penelitian
lapang tidak ada bukti adanya transfer N. Hasil ini didukung
oleh Goodman (1988) yang melaporkan bahwa produksi
hijauan daii kandungan N rumput pada pertanaman campuran
Clover-rumput lebih tinggi daripada pada pertanainan rumput
monokultur. Didugabahwa N transferberasal dari turnover
bahan organik makro.

KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa N ditransfer
oleh leguminosa Clover merah ke rumput rye Italian selatna
periode pertumbuhan. Leguininosa mati pada pertanaman
campuran terbukti mampu mentransfer N, hal ini
memungkinkan N tanah tersedia meningkat melalui
mineralisasi.
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Tabel 1. Penganih perlakuan terhadap produksi bahan kering dan rasio batang dan
akar rumput pada sistem monokultur dan campuran (21 hari setelah
labelling terakhir)
Perlakuan

Batang
mg pof'

Akar
mg pot'

Batang + akar
mg pof'

ratio batang:
akar

Rumput
monokultur

592.3"
34.9

1369.8"'
121.5

1962.0""
137.9

0.3"'
0.1

Cainpuran Clover
hidup-rumput
n=6

316.6"
32.7

534.8"
108.0

851.4"
115.7

0.6"
0.1

Campuran Clover
mati-rumput
n=6

358.4"
68.4

544.5"
74.0

902.9"
133.0

0.7"
0.1

Angka tercetak miring adalah standard deviasi. Superskrip yang berbeda
menunjiikkan perbedaan sangat nyata (PO.05), * (P<0,01)
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Tabel 2. PengaruhPerlakuanterhadapKonsentrasiNO3-N, " NO3-N, NH/-N, s NH/-N, Nbiomass,
" N biomass (21 hari setelah labelling terakhir)
Perlakuan

NO3--N
(Hg g"1 soil)

15N

15N

I5 N

NO 3 -N

NH/-N
(Hg g 1 soil)

. NH 4 -N

biomass

biomass N
(Hg g'soil)

+

Rumput
monokultur
n=5

X

0.446"
0.07

1.03"
0.8

0.460"
0.05

0.374"
0.001

31.6"
1.3

Campuran Clover
hidup-nimput

X

0.425"
0.05

1.0"
0.8

0.495"
0.09

0.432"
0.03

25.2"'
2.3

X

0.452"
0.09

1.29"
0.8

0.595"
0.3

0.40c
0.007

19.0c"
3.6

11 = 6

Campuran Clover
lnati-nmiput
n=6

Angka tercetak miring adalah standard deviasi. Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan
sangatnyata (P<0.05), *(P<0,01)

Tabel 3. Pengaruh Perlakuan terhadap Kandungan N total dan atom% ' 5 N (21 hari setelah
labelling terakhir)
Perlakuan

N batang
mg pot'

Nakar
mg pot"'

Ntotal
mg pot'

Atom% " N
batang

Atom%" N
akar

Rumput
monokultur
n=5

5.5»
0.5

9.9""
0.7

15.7""
1.2

0.376""
0.001

0.375a"
0.002

Campuran Clover
hidup-rumput
n=6

2.9"'
0.3

5.0"
1.1

7.9"
1.1

0.427"
0.05

0.572"
0.03

Campuran Clover
mati-rumput
n=6

3.5C
0.4

4.8"
0.5

8.3"
0.8

0.449"
0.06

0.543"
0.05

Pengaruh Perlakuan terhadap Transfer N oleh Clover Merah Angka tercetak miring adalah
standard deviasi. Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0.05), *
(P<0,01)
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Tabel 4. Pengaruh Perlakuan terhadap N yang ditransfer oleh clover pada pertanaman campuran
Clover merah hidup + rumput dan Clover merah mati + rumput (21 hari setelah labelling
terakhir)

Perlakuan

Total N ditransfer
1
(MJgNpor )

•%totaIN
ditransfer

Total N iditransfer
(kglNI ha')

batang

akar

batang

akar

batang

akar

Campuran Clover
hidup-rumput
n=6

13.3»
6.7

30.2"
9.8

384"
270

1496"
587

0.3"
0.2

1.2"
0.5

Campuran Clover
mati-rumput
n=6

17.0"
12.0

27.3"
12.5

601"
422

1260"
474

0.5"
0.3

1.0"
0.4

Angka tercetak miring adalah standard deviasi

DISKUSI
SUKARDJI P.

SUHARYONO

Apakah penelitian transfer N itu diamati
sebelumnya tentang analisis N tanah dalam pot, dan
seandainya telah ada unsur (hara N) baik dari pupuk
kandang atau pupuk buatan, atau kandungan N dari tanah
itu sendiri ?

Apakah penelitian ini diharapkan untuk
mendapatkan kesuburan tanah atau mendapat efisiensi
penmpukan N. Mohon penjelasan ?

DIDIK W. WIDJAYANTO
Analisis tanah awal telah dilakukan, karena itu
adalah prosedur basal.

DIDIK W. WIDJAYANTO
Ya, Penelitian diharapkan mampu meinberikan
informasi seberapa besar N dapat ditransfer oleh legume ke
tanaman partner dalam pertanaman campuran.
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