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ABSTRAK

PROPORSI SUMBANGAN NITROGEN OLEH TANAH, PUPUK DAN PSEUDOMONAS
PUT IDA LIKE DALAM T ANAMAN SORGHUM P ADA INCEPTISOL SUMA TERA SELA TAN. Proporsi
N yang diserap dari sumber N aJami (tanah), pupuk N dan mikroorganisme penambat N2 dalam budidaya
tanaman sorghum pada lahan alang-alang yang tergolong Inceptisol perlu dikaji guna menjaga tingkat kesuburan
tanah tersebut. Dalam penelitian ini, sumbangan Ndari ketiga sumber N tersebut diamati selama rase vegetatif v
tanaman sorghum pada tiga Subgrup Inceptisol Sumatera Selatan. Penelitian rumah kaca yang didesain dengan
RancR11gan Acak Kelompok dalam pola Petak Terpisah telah dilakukandi IPB Bogor dan bulan Mei -Desember
1998. Pengamatan diutamakan pada partisi sumbangan N dari tanah, pupuk dan Pseudomonas putida like
terhadap total serapan N sorghum 4 daD 8 minggu setelah tanam. Pemilahan jumlah N yang disumbangkan oleh
ketiga sumber N tersebut ditentukan dengan penghitungan berdasarkan metode A-value. Tanaman sorghum
mengambil N-tanAh daJam proporsi yang lebih besar (63,36 -48,83 % pada 4 fiSt dan 58,13 -64,58 % pada 8
fist) dibandingkan dari pupuk dan P. putida like pada ketiga Subgrup tanah. Serapan N-tanah oleh tanaman
sorghum tertinggi pada tanah Oxic Dystropept karena pertumbuhan tan;unan yang lebih baik. Pseudomonas
putida like relatif tidak mampu mensubstitusi kebutuhan N dari tanah dan pupuk terutama pada Subgrup Typic
Humitropept dan Typic Dystropept. Pseudomonas putida like hanya mampu menyumbangkan sejumlah kecil N
bagi tanaman sorghum di Subgrup Oxic Dystropept (23,05 -23,95 % pada 4 fist dan 15,91 -34,44 % pada 8
fist). Peningkatan luas pennukaan akar mungkin meningkatkan serapan N dalam jumlah yang jauh lebih besar
dibandingkan fiksasi N2. Dengan demikian, budidaya tanaman sorghum yang toleran pada kondisi lahan marginal
tetap memerlukan penambahan pupuk N.

ABSTRACT

PROPORSI SUMBANGAN NITROGEN OLEB TANAII, PUPUK DAN PSEUDOMONAS
PUTIDA LIKE D.;\LAM TANAMAN SORGHUM PADA INCEPTISOL SUMATERA SELATAN.:-The-
proportion of N which absorbed either from natural source (soil), N-fertilizer or N2-fixing microorg~ism-on
sorghum plantation in marginal alang:.alang lands that group to Inceptisol should be studied in securing the soil
fertility. In this experiment, N contribution of thpse N sources was determined during vegetatif stage of sorghum I
on three Subgrup of South Swnatera's Inceptisols. A greenhouse experiment that arranged in Randomized
Complete Block Design using 2 Factorial Split Plot was carried out in IPB Bogor from May to December 1998.
The observation was focused on partition of N contribution from the soil, N-fertilizer and Pseudomonas putida
like (N2-fixing microorganis) on total plant-N content 4 and 8 weeks after plantations (WAP). N-partition from
those N-sources was done based on A-value method. Sorghum was absorb larger proportion of N from soil
(63,36 % -48,83 % on 4 WAP and 58,13 -64,58 % on 8 WAP) than from fertilizer and P. putida like on all of
the soil Subgrups. Soil-N absorption was highest on Oxic Dystropept. Pseudomonas putida like was not able to
substitute soil-N and fertilizer-N in sufficient amount to vigourous plant growth particularly on Typic
Humitropept and Typic Dystropept. The lnicroorganism was only provide a small amount of N to sorghum on
Oxic Dystropept (23,05 -23,95 % on 4 WAP and 15,91 -34,44 % on 8 WAP). The increament of plant root
surface area could be eillance in greater extent of plant-N absorption than N2-fixation. Thus, plantation of
marginal toleran sorghum still need addittiOIl ofN-fertilizer.

PENDAHULUAN Laban alang-alang cukup potensial untuk
dikembangkan menjadi lahan pertanian, tetapi akan
memerlukan penggunaan pupuk dalam jumlah besar.
Satari (1968 dalam Soerjani, 1970) menyatakan, bahwa
lahan alang-alang umumnya merniliki kandungan N dan
P tanah yang lebih rendah dibandingkan dengan lahan
lainnya.

Penganekaragmnan dml peningkatan produksi
pangan guna menunjang pertmnballan kebutuhan pangan
nasional sebaiknya ditunjang dengan ekstensifikasi dan
intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi pertanian dapat
dilakukan pacta lallan terlantar antara lain lahan alang-
alang. Tipe lahan ini di Indonesia memiliki luasan :I: 9
juta ha yang sebagian besar tergolong Inceptisol (:I: 6 juta
ha) (Soekardi, et al., 1993) temtaIna di Kalimantan dan
Sumatera (Sumardiyono et al., 1993).

Aplikasi pupuk buatan antara lain pupuk N yang
digunakan dalam dosis tinggi di Indonesia selalu
diperlukan untuk meningkatkan produksi pertanian.
Kelemahan metode ill adalah dampak jangka panjangnya
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yang kurang baik terhadap lingk1.ll1gan kalau tidak
diimbangi dengan pengg1.ll1aan ballaD organik serta
lwganya semakin mallal akhir-akhir ini.

Budidaya tanaman sorghUln yang toleran terhadap
lahan-lallaD marginal disertai dengan pengg1.ll1aan pupuk
N dalam dosis mininml m1.ll1gkin merupakan Salall satu
alternatif usalla tani yang selarns alamo Alternatif lain
yang perlu dikaji adalah pengg1.ll1aan Inikroba penambat
N2 1.ll1tuk mensubstitusi sebagian kebutuhan nitrogen
tanaman. Tien et al. (1979) menyatakan, ballwa bakteri
rizosfer yang mampu menambat N2 m1.ll1gkin
meningkatkan produktivitas tanaman melalui stimulasi
hormonal maup1.ll1 suplai nitrogen. Beberapa Inikroba
tersebut antarn lain adalah spesies-spesies Azotobacter,
Azospirillum. Pseudomonas, Acetobacter dtw Bacillus

(Glick, 1994).
Bakteri mikroaerofilik Pseudomonas pulida like

penambat N2 yang mampu memproduksi IAA berhasil
diisolasi dari lal1cw alang-alang yang tergolong lnceptisol
di SUInatera Selatan. lnokulasi tanaInan sorghum dengan
bakteri tersebut dilmrapkan mampu mensubstitusi
kebutuhan N tanaman melalui kemamplk'Ulllya untuk
menambat N2 ataupun peningkatan jangkauan serapan
akar karena produksi IAA. Oleh karena itu, penelitian ini
ditujukan untuk mengkaji proporsi smnbangan N dari
tanall, pupuk daD Pseudomonas putida like pada rase
vegetatif tanmnan sorghum di beberapa Subgrup
lnceptisol bekas lallan alang-alang dari SUlnatera Selatan.

(T) sebagai petak utama dan kombinasi antara
Pseudomonas pulida like (P) daD dosis pupuk (N)
sebagai anak petak. Petak utama (T) terdiri daTi 3
subgrup Inceptisol (karakteristik tanah disajikan pada
Tabel Lampiran 1), yaitu:
1. Oxic Dystropept
2. Typic Humitropept
3. Typic Dystropept.
Anak petak terdiri dari 5 taraf, yaitu :
1. tanpa isolat dan tanpa N (PoNo)
2. tanpa isolat daD 25 ppm N (PoN2s)
3. tanpa isolat dan 50 ppm N (PoNso)
4. dengan isolat tetapi tanpa N (PI No)
5. dengan isolat dan 25 ppm N (p\N2s.
Keseluruhan satuan percobaan yang diuji beljumlah 90
(masing-masing 45 unit untuk seri pengamatan 4 dan 8
minggu setelah tanam) dengan model rancangan sbb.:

Yjjk = !l + Kj + Tj + &jj + PNk + (T AN)jk + Bijk

Keterangan :
Yijk : Hasil pengamatan pada kelompok ke-i, yang

memperoleh perlakuan ~-jk
!l : Nilai rata-rata
Kj : Pengaruh kelompok ke-i (i : 1,2,3)
Tj : Pengaruhjenis tanah ke-j (j : 1,2,3)
PNk : Pengaruh kombinasi P dan N ke-k (k : 1, 2, 3, 4,

5)
&ij~ : Pengaruh galat pada kelompok ke-i yang

memperoleh perlakuan ke-jk.

BAHAN DAN METODE Peubah yang diamati adalah proporsi serapan N-
total tanaman dari tanah, pupuk ~ daD P. pulido like pacta
urour 4 daD 8 minggu setelah tanam (4 daD 8 fist). Data
basil pengamatan dianalisis dengan sidik ragam pacta
selang kepercayaan 5%. Heda nyata antar perlakuan
yang dicobakan diuji dengan uji Tukey.

BASIL DAN PEMBAHASAN

Bahan. Ballan yang diglUlakan dalam penelitian
ini meliputi tiga Subgrup Inceptisol dari Sumatera
Selatan dan bahan kimia untuk analisis kandungan N-
total dan 15N tanaman. Pengambilan tanah dilakukan
secara komposit dari kedalaman 0 -20 cm kemudian
dibersihkan dari batuan dan sisa-sisa tanaman serta
dikeringudarakan. Media tanam dari setiap Subgrup
tanah ditempatkan dalam polybag sejumlah 3 dan 5 kg
setara berat kering mutlak, masing-masing untuk
pengamatan 4 dan 8 minggu. Tanah tersebut kemudian
disterilkan dengan sinar y pada dosis 45 kGy.

Isolat yang digunakan diidentifikasi sebagai
Pseudomonas putida like yang mmnpu mereduksi asetilin
meojadi 2,3841 nmol eblin/jilin dan menglmsilkan
17,785 f.1g IAN 100 ml dalmn 4 hari illkubasi. Benih
yang akan ditanam disterilisasi pennUkaannya
berdasarkan metode kerja Zamudio dan Bastarrachea
(1994). Bibit beruInur 2 hari diinokulasi dengan suspensi
kultur hidup bakteri dalam larutan Falueaus (untuk
perlakuan inokulasi) dan suspensi kultur yang diautoklaf
(untuk perlakuan tanpa inokulasi) dengan kepekatan 108
spk/t~nan. Sejumlah 6 bibit ditanam dalam setiap pot
yang kemudian dijarangkan pacta I lninggu setelah
tanam. Pemberian 15N dalmn bentuk (NH4)2S04 (10,27%
15N) dilakukan setelall penjarangan dengan dosis 100

fig/pot.

Tanah merupakan sumber N terbesar bagi
tanalnan sorghum berumur empat minggu pacta Inceptisol
Sumatera Selatan (fabel I). Proporsi sumbangan N-tanah
pacta ketiga Subgrup Inceptisol tersebut adalah sebesar
63,36 % (Oxic Dystropept), 62,38 % (fypic
Humitropept) daD 48,83 % (fypic Dystropept).
Pertumbuhan tanaman yang lebih baik pacta Oxic
Dystropept menyebabkan penyerapan N-tanah jaul} lebih
besar dibandingkan pacta kedua Subgrup Inceptisol
lainnya (Data tidak ditampilkan).

Pertumbuhan tanaman yang terns berlangsung
menyebabkan terjadinya perubahan proporsi serapan N-
tanah di ketiga Subgrup Inceptisol pacta 8 minggu setelah
tanam (8 fist). Proporsi sumbangan N-tanah Oxic
Dystropept sebesar 58,13 % lebih rendah pacta 4 fist

sekalipun jumlah serapannya meningkat (162,90 fig)
(Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa tanaman di
Subgrup tersebut memperoleh suplai N tambahan dari
sumber N selain tanah. Keadaan sebaliknya terjadi pacta
Subgrup Typic Humitropept yang mungkin disebabkan
oleh kondisi kimia tanah setelah irradiasi yang kurang
kondusif bagi pertumbuhan tanaman dan mikroba.

Metode. Penelitian dirancang dengan Rancangan
Acak Kelompok (tiga kelompok), sedangkan perlakuan
didesain berdasarkan pola Petak Terpisah. Perlakuan
yang dicobakan terdiri dari 2 faktor, yaitu Subgrup tanah
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Proporsi swnbangaIl N-pupuk hanya berkisar 1/2 -
1/3 dibandingkan swnbangan N-tanall (Tabel I).
Sumbangan N-pupuk pada 4 fist adalall sebesar 22,34 %
(Oxic Dystropept), 20,67 % (Typic Humitropept) dan
27,56 % (Typic Dystropept). Pertwnbu11an akar tanaInan
sorghum pacta awal rase vegetatif sampai pada 4 fist
nampaknya belum terlalu besar. KeterbataSaIl jangkauan
serapan akar dan rendahnya dosis pupuk N yang
diaplikasikan menyebabkan rendahnya jumlall N yang
mampu dimanfaatkan oleh tanaman. Pertwnbuhan
tanaman yang lebih baik serta bertambalmya areal
serapan akar pada 8 fist (data tidak ditampilkan)
nampaknya mampu meningkatkan jumlah N yang diserap
daTi pupuk oleh tanalnan di Subgrup Oxic Dystropept
daD Typic Humitropept sehingga mengurangi serapan N-
tanall.

Pseudomonas pulida like merupakan penyumbang
N yang terkecil dibandingkan tanah dan pupuk pada
ketiga Subgrup Inceptisol. Proporsi sumbangan N oleh
mikroba tersebut pada 4 list adalah sebesar 9,40 % (Oxic
Dystropept), 11,93 % (Typic Humitropept) dan 17,55 %
(Typic Dystropept) yang relatif tidak berbeda dengan
sumbangan N pada 8 list yang berturnt -turnt sebesar
10,07 %, 11,12 % dan 11,27 % (Tabel I). Hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan P. pulida like untuk
menyumbangkllil N bagi tanaman sorghwn relatif rendall.
Nitrogen yang disumbangkan tersebut kemungkinan
lebih banyak berasal dari N-tanall yang disemp daillin
jumlah lebih besar karena perluasan areal sempan akar
dibandingkan fiksasi N2.

lebih besar di Subgrup Typic Humitropept daD Typic
Dystropept karena serapan N-tanah yang lebih besar.
Suplai N daTi pupuk dan P. putida like di kedua Subgmp
Inceptisol tersebut mulai menurun karena harnbatan
perturnbuhan tanarnan (Data tidak ditampilkan).

Kombinasi P. putida like dan dosis N nyata
menunmkan serapan N-tanah oleh tanaman. Pacta Tabel
2 terlihat bahwa serapan N-tanah pacta perlakuan kontrol
(PoNo) semakin tinggi dengan bertambahnya umur
tanaman, yaitu dari 91,52 % (4 fist) menjadi 96,13 % (8
fist). Penambahan 25 ppm N (PoN2s) tanpa inokulasi P.
putida like mampu menunmkan serapan N-tanah pacta 4
fist menjadi sebesar 57,63 % karena adanya sumbangan
N-pupuk sebesar 37,02 %. Oleh karena rendahnya dosis
N yang diaplikasikan maka 8 fist serapan N-tanah pacta
perlakuan tersebut meningkat kembali menjadi 60,54 %,
sementara proporsi kontribusi N-pupuk relatif sarna
(37,08 %).

Dosis 50 ppm N nampaknya marnpu memenuhi
sebagian kebutuhan N tanaman sehingga tidak terjadi
serapan N-tanah yang lebih besar dibandingkan dengan
perlakuan kontrol pacta 4 rnaupun 8 fist (Tabel 2).
Serapan N-tanah pacta perlakuan 50 ppm N tanpa
inokulasi P. putida like relatif sarna pacta 4 dan 8 fist,
yaitu bertumt-tumt sebesar 40,83 % dan 39,64 %.
Perlakuan ganda inokulasi P.putida like daD 25 ppm N
marnpu menurunkan secara nyata serapan N-tanah pacta 4
fist menjadi 38,46 % karena adanya substitusi N daTi
pupuk sebesar 25,21 % dan daTi P. putida like sebesar
32,90 %. Serapan N-tanah sebesar 38,46 % pacta 4 fist

Tabel Sumbangan N daD Serapan N Berasal dati 15N, Tanah, PupUk, daD Pseudomonas putida like)
dalam Tanaman Sorghum di Inceptisol Sumatera Selatan

Tanah
4 mst

"'N Tanah PuDuk P. Dutida like
~.~ m~__{%)~==-:::.~

1.17 (4.90 A)
0.21 (5.04 A)
0.39 (6.07 A)

Oxic Dystropept
Typic Humitropept
~':'P~Q~p~pt

2.24 (9.40 B)
0.51 (11.93 BA)
1.12 (1_7~L

BNJ
8 mst

(4.57)

5.32 (22.34 A)
0.87 (20.67 A)
1.75 (27.56 A)

(14.51) 17.32)
~2-

4.62
0.59
1.31

162.90 (58.13 A)
20.67 (62.00 A)
21.94 (64.58 A)

Oxic Dystropept
Typic Humitropept
Tvpicpy!!!!!:~p~p~

BN] (1.89) (53.27)

84.49 (30.15 A)
8.37 (25.11 A)
6.90 (20.32 A)

J~L-

28.22 (10.07 A)
3.71 (11.12 A)
3.83 (11.27 A)

_{14.20)
Keterallgan Angk.'l-aIlgka yang diikuti oleh huruf berbeda pacta kolorn yang sarna rnenunjukkan

perbedaan nyata pacta tarat a,= 5% uji Tukey.
Angka-angka dalarn tanda ( ) rnenunjukkan surnbangan N dalarn satuan persen.

tersebut cenderung lebih kecil dibandingkan serapan N-
tm1all pada perlakuan 50 ppm N tanpa inokulasi P. putida
like (40,83 %). Hal ini menunjukkan, bahwa inokulasi P.
putida like yang disertai dengan penambahan 25 ppm N
mampu menyumbangkan N daIam jumlah yang sedikit
lebih besar dibandingkan dengan perlakuan 50 ppm N
sehingga tidak terlalu banyak menyerap N-tanah. Namun
demikian, pertumbuhan tanaman selanjutnya rupanya
memerlukan lebih banyak N sehingga pada 8 fist P.
putida like tidak mampu menyediakan N dalam jumlah
yang sesuai kebutuhan tanaman.

Tanaman Sorgllum di Subgrup Typic Dystropept
memanfaatkan N dc1ri pupuk daD P. pulido like dalam
proporsi yang lebih besar dibandingkan tana1ll£1n di
Subgrup Oxic Dystropept daD Subgmp Typic
Humitropept yang justru lebih banyak menyerap N-tanah
pacta perlakuan yang smna crabell). Dengan demikian
potensi penumnan kandungan N-tanah empat minggu
setelah penanarnan sorghum lebih besar pacta Subgmp
Oxic Dystropept dan Typic Humitropept dibandingkan
Subgrup Typic Dystropept. Akan tetapi, penumnan
kandungan N -tanall karena serapan talli1man pacta 8 liSt

0.,

15.10 (63.36 A)
2.64 (62.38 A)
3.11 (48.83 B)

(5.83)
(%)

65 B)
77 B)
84 A)
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Tabel 2. Sumbangan N daD Serapan N Berasal dari 15N, Tanah, Pupuk, daD P. putida like dalam Tanaman
Sorghum pads Beberapa Kombinasi P. putida like

Keterangan Angka-angka yang diikuti oleh huruf berbeda pacta kolom yang salna menunjukkan
perbedaan nyata pacta tarat a.= 5% uji Tukey.
Angk.:'l-angka dalam tanda ( ) menunjukkan sumbangan N dalam samaIl persen

Tabel 3. Sumbangan N dati Serapan N yang Berasal dati 15N, Tanah, Pupuk daD P. putida like) dalam

Tanaman Sorghum di Subgrup Oxic Dystropept

Pu~uk P. lJutida likePerlakuan-1 j"N Tanah

4 mst
0.00 (0.00 B)
0.00 (0.00 B)
0.00 (0.00 B)
5.60 (23.05 BA)
5.20 (23.95 BA)

0.00 (0.00 F)
8.32 (32.37BDEC)
15.90 (54.41 BA)
6.15 (24.93 DE)~ 

(0.00 F)

18.42 (92.82 A)
16.49 (62.77 DC)
12.64 (42.35DEC)
12.02 (48.32 DEC)
16.57 (70.52~~Q

J~l

(~._89) (24.15)

PoND
PoN25
PoN5o
PjN25

~
BNJ

8 mst
7.46 (3.02 BDC)
3.90 (1.46 ED)
2.68 (0.82 E)
3.54 (1.23 ED)

4.81_(1.74 EDL

-

224.38 (96.98 A)
143.45 (53.44 BC)
100.85 (32.29 C)
128.01 (44.12 BC)
_IJO.74 (63.83 BAC)

0.00 (0.00 C)
119.76 (45.10BA)
226.83 (66.89 A)
110.30 (38.75 BAC)

0.00 (0.00 C)

0.00 (0.00 A)
0.00 (0.00 A)
0.00 (0.00 A)

46.00 (15.91 A)

)0_~.41(34.44 ~)-
(35.38) J12!?1l (42.29)

PoND
PON25
PoN5o
P\N25

~
BNJ (2.00)

Keterangan Ang~'l-angka yang diikuti oleh humf berbeda pada kolorn yang sarna rnenunj~
perbedaaIl nyata pada taraf cx.= 5% uji Tukey.
Angka-angka dalarn tanda ( ) rnenunjukkan surnbangan N dalarn satuan persen

Swnbangan N daTi P. putida like mungkin lebih
besar berasal dari perluasan areal serapan akar
dibandingkan fiksasi N2. Hal ini didukung oleh serapan
N-tanah yang lebih besar pada perlakuan inokulasi P.
putida like dengan penambahan 25 ppm N dibandingkan
pada perlakuan inokulasi P. putida like tanpa pemupukan
N sekalipwl sUDlbangan N daTi P. putida like relatif
sarna. Sumbangan N-pupuk daTi perlakuan tersebut
terlihat lebih besar (dari 25,21 % padt'l 4 mst menjadi
30,09 % pada 8 fiSt), sedangkan proporsi sUDlbangan N
daTi P. putida like menurun daTi 32,90 % menjadi 23,51
% ([abel 2). Hal ini menunjukkan, bahwa dengan

meningkatnya kebutuhan N pada pertumbuhan tanaman
yang lebih baik, pengaruh pupuk N sebagai sumber N
yang mudall tersedia lebih kuat dibandingkan P. pulido
like. Akan tetapi, apabila sumber N yang mudah tersedia
mulai terbatas jurnlahnya rnaka tanarnan cenderung lebih
mudah memperoleh N dari tanah. Oleh karena itu,
budidaya tanaman sorghum tettip memerlukan tambahan
pupuk N sekalipun telah diinokulasi dengan mikroba

penambat N2 (P. pulido like).
Serapan N oleh tanaman sangat berbeda pada

ketiga Subgmp Inceptisol (Tabel 1, Tabel Lampiran 2
daD 3). Jumlah serapan N oleh tanaman sorghum jauh

QR

1.43 (7.18B)
1.25(4.86 CB)
0.97 (3.24 C)
0.92 (3.71 C)
1.30 (5.53 CB)

(3.20)
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sarna dan rneningkat ~da Typic Dystropet, yaitu
berturut-turut sebesar 58,13 %, 62,00 %, daD 64,58 %.
Surnbangan N daTi pupuk rneningkat pada Subgrup Oxic
Dystropept daD Typic Hurnitropept, tetapi rnenunm pada
Typic Dystropept, sedangkan kontribusi P. putida like
relatif tidak berubah.

Serapan N daTi perlakuan pupuk N dengan
rnaupun tanpa inokulasi sedikit rneningkat hila
dibandingkan pada 4 fiSt, yaitu sebesar 37,08 % (25 pprn
N tanpa inokulasi), 58,79 % (50 pprn N tanpa inokulasi)
daD 30,09 % (25 pprn N dengan inokulasi). Proporsi
surnbangan N dari P. putida like tetap terlalu kecil
dibandingkan kebutuhan N-total bahkan sedikit rnenunm
hila dibandingkan dengan pada 4 fiSt, yaitu 23,57 % dan
30,52 % berturut-turut untuk perlakuan dengan dan tanpa
25 pprn N.

Tanarnan pada Subgrup Oxic Dystropept lebih
banyak rnemanfaatkan N dari pupuk, yaitu dengan
proporsi 45,10 % (25 pprn N tanpa inokulasi), 66,89 %
(50 pprn tanpa inokulasi) dan 38,75 % (25 pprn N dengan
inokulasi). Surnbangan P. putida like jauh lebih kecil
dibandingkan proporsi yang disurnbangkan oleh tanah
daD pupuk, yaitu 23,05 -23,95 % pada 4 fist dan 15,91 -
34,44 % pada 8 fiSt.

lebih tinggi pada Subgrup Oxic Dystropept karena
pertumbuhan tanaman yang lebih baik di Subgrup
tersebut (data tidak ditampiIkan). Pertumbuhan tanaluan
di Subgrup Typic Humitropept daD Typic Dystropept
tidak menjadi lebih baik dengan bertambahnya umur
tanaman maupun perlakuan pemupukan N dan inokulasi
P. pulido like. Dengan demikian, pembahasan
selanjutnya lebih ditekankan terll3dap tall3h Oxic
Dystropept (Tabel 3).

Kebutuhan N tanaman di Subgrup Oxic
Dystropept meningkat dengan selnakin besamya
morfologi tanalnan sehingga serapan N-tanah pacta
perlakuan kontrol (PoNo) meningkat daTi 92,82 % pada 4
mst menjadi 96,98 % pada 8 mst (Tabel 3). Perlakuan
pemupukan 25 ppm N mengurangi secara nyata serapan
N-tanah pada 4 mst menjadi 62,77 % karena adanya
kontribusi sebesar 32,37 % daTi pupuk N. Dengan
bertambahnya luas serapan akar pada 8 mst, serapan N-
pupuk meningkat menjadi 45,10 % sehingga
pengambilan N-tanaIl menurun menjadi 53,44 %.
Peningkatan dosis pupuk N menjadi 50 ppm N mampu
menunmkan secara nyata proporsi serapan N-tanah
menjadi 42,35 % (4 mst) daD 32,29 % (8 lUst) karena
sumbangan N-pupuk bertambah menjadi 54,41 % (4 mst)
daD 60,89 % (8 mst).

Penggunaan 25 ppm N yang disertai dengan P.
pulido like mampu menghemat serapan N-pupuk menjadi
24,93 % daD N-tanah sebesar 48,32 % pada 4 mst (Tabel
3). PengIlelnatan serapan N-pupuk dan N-tanc1l1 pacta 8
mst tetap diperoleh sekalipun kebutullan N-tanalnan
meningkat. Serapcw N-pupuk pacta perlakuan tersebut
adalah 38,75 %, sedangkan dari tanah sebesar 44,12 %.
Akan tetapi, apabila inokulasi P. pulido like tidak disertai
dengan penambal1an pupuk N, lnaka proporsi serapan N-
tanall menjadi lebih besar sekalipun kontribusi N dari P.
pulido like tidak berbeda dengan perlakuan P. pulido like
yang disertai dengan 25 ppm N.
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TanalI merupakan swnber N terbesar bagi
tanaman SOrglIWn berumur empat lninggu pacta Inceptisol
Sumatera Selatan dengan proporsi swnbangan N sebesar
63,36 % (Oxic Dystropept), 62,38 % (Typic
Humitropept) daD 48,83 % (Typic Dystropept). Proporsi
sumbangan pupuk wm P. pulido like jaulI lebih kecil
dengan kisaran 22,34 -27,56 % (berasal dari pupuk) dan
9,5 -17,55 % (berasal P. pulido like). Penggunaan
pupuk N dalam dosis nrinimal dengan maupun tanpa
inokulasi P. pulido like mampu mengurangi serapan N-
tanall sehingga mencap.'1i serapan N-tanah minimal
sebesar 38,46 % pacta perlakuan 25 ppm N dengan
inokulasi P. pulido like yang disertai dengan penambahan
25 ppm N. Proporsi sumbangan N dari pupuk adalah
sebesar 32,37 0/0, 54,41 0/0, datI 24,93 % berturut-turut
untuk perlakuan 25 ppm N datI 50 ppm N tanpa inokulasi
serta perlakUcw 25 ppm N yang disertai dengan inokulasi
P. pulido like.

Tanah tetap merupakttn sumber N terbesar bagi
tanalnan sorghwn delapan minggu setelalI tanam.
Proporsi serapan N-tanah menurun pacta Subgrup Oxic
Dystropept, sedangkan pacta Typic humitropept relatif
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LAMPIRAN

Tabel 1. Karakteristik Kimia daD Fisika Tanah Inceptisol Sumatera Selatan

Sub2ruP Tanah
IYJ?.ic Humitrooept

Parameter
9~if-QY~~'?-!

r! 
Typic Dystropept

5.30
4.20
2.75
0.19
4.60

5.40
4.30
4.77
0.2514.01

5.40
4.30
6.51
0.35
36.06

4.96
1.91
0.07
0.12
13.03
54.18
1.46
0.26

Berliat Halus

5.53
2.39
0.2

0.24
21.53
38.83
1.79
0.32

Liat Berpasir

PH (1:1) :
-H2O
-KCI

C-organik (%)
N-total (%)
P-Bray I (ppm)
Basa-basa dapat ditukar
(me/IOO g) :
-Ca

-Mg
-K

-Na
KTK (me/iOO g)
Kejenuhan basa (%)
Al-dd (me/iOO g)
H-dd (me/IOO g)
Tekstur :

4.89
2.01
0.08
0.09
13.98
50.57
1.51
0.29

Lempung Liat
Berpasir

61.93
11.98

26.09

-Pasir (%)
-Debu (%)
-Liat (%)

27.53
18.92
53.55

61.44
8.25

30.31

Tabel 2. Sumbangan N dari Serapan N yang Berasal dari IsN, Tanah, Pupuk dan P. putida like dalam
Tanaman Sorghum Empat Minggu Setelah Tanam di Inceptisol Sumatera Selatan

I Perlakuan / I~N Tanah Pupuk I P. putida like

Oxic Dvstropeot
PoNo
PoNI
PoN2
PIN,
P\No

1.43 (7.18

1.25 (4.86

0.97 (3.24
0.92(3.71
1.30 (5.53

18.42 (92.82 A)
16.49 (62.77 DC)
12.64 (42.35 DEC)
12.02 (48.32 DEC)
16.57 (70.52 BAC)-

0.00 (0.00 B)
0.00 (0.00 B)
0.00 (0.00 B)
5.60 (23.05 BA)
5.20 (23.95 BA)

0.00 (0.00 F)
8.32 (32.37BDEC)
15.90 (54.41 BA)
6.15 (24.93 DE)

Q.~~Q-,-OOF)
1:~oic Humitrooeot

PoNo
PoNt
PoN2
PIN1
PINo

0.19 (7.46 B)
0.22 (5.18 CB)
0.22 (3.62 C)
0.14 (3.46 C)
0.22 (5.49 CB)

2.38 (92.54 BA)
2.77 (64.62 BDAC)
2.70 (44.32 DEC)
1.76 (42.45 DEC)
2.80 (67.99 BAC)

0.00 (0.00 F)
1.27 (30.21DEC)
3.18 (52.06 BAC)
0.83 (20.96 FE)
0.00 (0.00 F)

0.00 (0.00 B)
0.00 (0.00 B)
0.00 (0.00 B)
1.38 (33.13 BA)
1.08 (26.52 BA)

PoND
PoN]

PoNz
PIN.

~
BNJ (3.20) (29.89) (24.15)

0.00 (0.00 B)
0.00 (0.00 B)
0.00 (0.00 B)
2.41 (42.53 A)).02 

(45.22 A)
(35.20)

Keterangan Angka-angka yang diikuti oleh huruf berbeda pacta kolom yang sarna menunjukkan
perbedaan nyata pacta tamf a= 5% uji Tukey
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Tabel 3. Sumbangan N dati sera pan N yang berasal dari J5N, tanah, pupuk N daD P. pulido like dalam
tanaman Sorghum Delapan Minggu Setelah Tanam di Inceptisol Sumatera Selatan

Perlakuan a:;N Tanah Pu.-uk P. outida like
--

m % Oxic Dvstrooeot

PoNo

PoN(
PoN2
P\N(
PI No

7.46 (3.02 BDC)
3.90 (1.46 ED)
2.68 (0.82 E)
3.54 (1.23 ED)
4.87_(1.74 ED)

224.38 (96.98 A)
143.45 (53.44 BC)
100.85 (32.29 C)
128.01 (44.12 BC)
170.74 (63.83 BAC)

0.00 (0.00 C)
119.76 (45.10BA)
226.83 (66.89 A)! 
110.30 (38.75 BAC)

~~}

0.00 (0.00 A)
0.00 (0.00 A)
0.00 (0.00 A)

46.00 (15.91 A)
108.41(34.44 A)

Ty.-ic HumitropeDt
PoND
PoNI
PoNz
PIN)

PI No

0.79 (2.97 BDC)
0.61 (1.80 ED)
0.38 (0.86 E)
0.46 (1.29 ED)
~(12£pDC)

25.48 (97.03 A)
21.25 (62.53 BAC)
15.44 (35.46 BC)
16.45 (45.57 BC)
18.62 (69.43 BA)

0.00 (0.00 A)
0.00 (0.00 A)
0.00 (0.00 A)
9.62 (26.94 A)
7.89 (28.65 A)

-

0.00 (0.00 C)
11.72 (35.67 BAC)
28.38 (63.68 BA)
9.05 (26.20 BC)

~9J)9C)

1.75 (5.63 A)
1.42 (3.89 BAC)
1.34 (3.03 BOC)
0.81 (2.64 BEOC)
1.05 (4.9~L

PoNo

PoN}
PoN2
PINt~
BNJ (2.00) (35.38)

illMl.

0.00 (0.00 A)
0.00 (0.00 A)
0.00 (0.00 A)
9.20 (27.86 A)
8.32 (28.46 A)

(42.29)
Keterangan: Angka-angka yangdiikuti oleh huruf berbeda pacta kolom yang sarna menunjukkan

perbedaall nyata pacta taraf a. = 5% uji Tukey

DISKUSI

SUDONO SLAMET 3. Bagaimanakah kebutuhanlketersediaan unsur ham
pacta ketiga subgrup tanah tersebut untuk
pertmnbuhan organisme, demikian juga
bagaimanakah pH pacta ketiga tanah tersebut ?

KESUMADEWIA.A

1. Berapa jumlall koloni Pseodomonos pulido like
diberikan pada saat inokulasi ?

2. BagaimaI1£'1 cara inokulasi clan kapan waktu yang
diberikan, mengingat Pseodomonas pulido like
menyumbangkan sejumlah kecil N pada 4 MST dan 8
MST?

3. Mohon penjelasan apak.'1h Pseodomonas tersebut
didapatkan dari isolasi tanah inceptisol Sumatra
Selatan ?

A.A.I. KESUMADEWI

1. 1 rnJ rnengandung 108 spk/tanarnan suspensi P.
pseudomonas like.

2. Kecarnbah direndarn selarna 30 rnenit pacta suspensi
P. pseudomonas like sebelurn di tanmll.

3. Va, diisolasi dari tanall inseptisol Sumatra Selatan.

TJUK SUWARTIJAH

1. Mohon dijelaskan perbedaaIl P. pulido dan P. pulido
like. Setallu saya P. pulido dapat meningkatkan
tersedianya P.

2. Berapakah besarnya mikroorgaIusme yang diberikan
padatanall(uk/kgtanalI)?

I. Pseudomonas pulida like dinyatakan sebagai spesies
mikroba yang kami gunakan karena berdasarkan
Biolog syslem kekerabatannya paling dekat dengan
Pseudomonas pulida tetapi karena % kesamaannya
rendall (45%) kemungkinan pula mikroba tersebut
termasuk kelompok lain. Pseudomonas sp sebagian
besar tergolong pathogen (80%) dan sebagian kecil di
antaranya termasuk menguntungkan, antarn lain
pelarut P, perombak bahan organik, dIl.

2. Ilnl mengandung 108 spk/tanaman.
3. Hasil analisis tanaIl menunjukkan :

Oxic dystropept .N = rendah ; P = rendah ;
K = rendah ; BO = rendah

Typic humitropept : N = rendah ; P= sedang ;
K = sedang ; BO = sedang

Typic dystropept : N = sedang ; P = tinggi ;
K = sedang ; BO = tinggi

Yang paling berpengaruh sebenarnya kandungan
bahan organik yang sangat berbeda pacta ketiga
subgrupo
pHnya tidak jauh berbeda, tergolong agak masam.


