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ABSTRAK

EFISIENSI N-UREA PADA PADI SAWAH YANG DIAPLlKASI DENGAN AZOLL4. Telah dilakukan
percobaan pemupukan N dalam bentuk urea tablet, clan urea prill yang dikombinasikan dengan penggunaan
Azalia. Dua belas perlakuan kombinasi diujikan pada dua varietas (Atomita-4 dan ffi-64). Untuk mengetahui
efisiensi pemakaian pupuk digunakan urea bertanda I~. Percobaan dilaksanakan pada musim kemarau (l\4K)
clan musim penghujan (MP) di Kebun percobaan Pusakanegam, Subang, Jawa Barat tahun 1994/1995. Hasil
percobaan menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan pupuk N tertinggi, ditemukan pada pemupukan
menggunakwl Urea tablet pada varietas Atomita-4 (MK = 46,1 % MP =35,8 %).Pemakaian Azalia yang
ditumbuhkan selama daur hidup padi, dapat meningkatkan efisiensi penggunaan urea prill (i5 %), dibanding
dengan yang dibenamkan sebelum tanam padi, tetapi tidak pada urea tablet. Sedangkan penggunaan varietas
Atomita-4, secara umum dapat memantaatkwl N-pupuk (efisiel1Si ) lebih tinggi daripada varietas ffi-64 dengan
memperlihatkan produksi gabah, Atomita-4 YWlg lebih tinggi (MK= 6,2 ton ha-1 MP = 5,9 ton ha-l) dibwlding
ffi-64 (MK= 5,8 ton ha-1 clan MP = 5,3 ton ha-I). Tidak terlihat pengaruh pengurangan takaran pupuk TSP.
terhadap efisiCilsi penggunan urea oleh tanaman padi baik pada MK, maupun pada MP.

ABSTRACT

N-1.JREA EFFICIENCY IN LOWLAND RIC~APPLIED wrrn AZaLIA. Two N-fertilizer experiments
have been conducted USll1g urea tablet al1d prill urea c&mbined with Azolla application. Twelve treatments have
been tested USll1g 2 rice varieties namely Atomita-4 and IR-64. To enable the determination ofN-urea effeciency
I~ labelled urea was used. The experimeI1ts were conducted in the dry and wet season (DS and WS) 1994/1995
at the experimental station, Pusaka Negara, Subang, West Java. Data obtained from the two experiments showed
that the highest N-urea efficiency was foU11d in Atomita-4 applied with urea-tablet (DS = 46,1%, WS = 35,8 %).
Letting the Azolla grow during one lowland rice growth period could increase the N-urea prill efficiency (:1:5%)
compared wheI1 no Azolla was applied. Apparently Atomita-4 coul!! use N-urea more efficiently compared to IR-
64, showing higher grain yield (Atomita-4 DS= 6.2 ton haol WS= 5.9 ton ha°l) vs IR-64 (DS = 5.8 ton ha°l,
WS= 5,3 ton ha-I): Decreasing the levels ofTSPnot influence to the urea efficiency at the DS and WS.

PENDABULUAN

Berdasarkan lmsil pengamatan, penggunaan
pupuk N buatan, dalam budidaya padi sawall terns
meningkat. Di lain pilmk laju serapan lmra daD
keefisienan tanalnan untuk memanfaatkan ham dari
pupuk bersifat spesifik d.'1n terbatas untuk setiap varietas.
Selain dari ill, unsur llara N bersifat mudall lamt, sangat
mobil daD juga mudah menguap. Menumt BECKING (1)
daD BROADBENT and TUESNEEM (2)dari berbagai
lmsil percobaan, pupuk N yang diaplikasikan di lahan
sawall dapat hilang antara 50% hingga 90%. Sedangkan
kehilangan N karena volatilisasi dapat mencapai 7 % -40
% (3, 4). Peningkatan takaran pemupukan akan
berakibat menurunnya efisiensi serapan pupuk oleh
tanarnan, dan akan meningkatkan jumlall absolut pupuk
N yang hilang dari sistem taIk'1h -tanaman. Pengurangan
takaran pemupukan N dalam budi daya padi sawall
dengan tujuan meningkatkaJl efisiensi pemupukan daD
menguraIlgi pencelnaran nitrat daD nitrit dapat berakibat
pada penurnnan basil. Untuk mencegall hal tersebut perlu
dilakukan U&'1lla lmtuk menggantikan sebagian sumber N
dari pupuk buatan dengan sUlnber lain yang tidak mudah

menguap dan membebaskan N secara berangsur-angsur
(slaw release).

Dari basi] pene]itian sebe]umnya (5), ditemukan
bahwa sumber N altematif yang memenulli maksud
tersebut adalall Azalia, karena Azalia merupakan
tanalnan paku air yang dapat hidup da]am kondisi sawall
dan mampu menambat N dari udara. Di ketahui ballwa
Azalia yang diturnbuhkan di sawall dapat manghasilkan
sekitar 30 kg N.ha-l. Dengan adanya lapisan Azalia yang
tumbull selama daur hidup padi dapat pula menekan laju
volatilisasi ]0% -50% (6).

Berdasarkan ha] tersebut diajukan llipotesis
sebagai berikut : ]) Efisiensi serapan pupuk N-buatan
oleh tananaman padi dapat ditingkatkan dengan cara
mengurangi takaran pemberian pupuk-N disertai dengan
pemilihan cara pernupukan yang tepat, 2) Azalia dapat
digunakan untuk meningkatkan efisiensi serapan pupuk-
N oleh padi dan rnengurangi kehi]angan N-pupuk rnelalui

penguapan.
Tulisan ini menyajikan llasil percobaan lapangan

pada musirn kernarau «MK) dan musirn penghujan (MP)
yang dilaksanakan di Pusaka Negara, Subang, Jawa
Barat. Perlakuan yang diujikan berupa takafan pupuk
Urea, pupuk P (TSP) dan pemakaian Azalia pada
budidaya padi sawall.
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BAHAN DAN METODE Parameter yang diamati meliputi Bobot kering gabah,
serapan N-total tanaman Sumbangan N berasal dari
pupuk dalam gabah daD jerami, daD efisiensi penggunaan
N-pupuk oleh tanaman. Untuk mengetahui sumbangan,
daD serapan N berasal dari pupuk dalam tanaman
digunakan pupuk urea bertanda 15N dengan atom ekses
2,4 %.

Percobaan dilaksanakan di kebUll percobaan Balm
penelitian Tanaman Padi Stlkamandi di Pusak.'1negara,
Subang, Jawa Barat pada musim tanam musin kemarau
daD musim penghujan tahun 1994 -1995. Perlakuan yang
diujikan pada percobaan ini seberti pada Tabel I, berikut.

Tabell. Perlakuan percobaan penggunaan .4zolla, pupuk
Urea daD TSP

RASIL DAN PEMBAHASAN

No.
Perlakuan

Azalia
AB AP

TSP
TS TP

-
x

x

-

x

x

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

-
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

Keteratlgan :
AB = Azolla diinokulasi 21 llari sebelum tanam padi

(200 g segar/m2)
AP = Azolla diinokulasi 3 llari sesudall tanatn padi
UT = Urea Tablet (45 kg N ha-l)
UP = Urea prill (60 kg N Ik,-I)
TS = TSP setengall (50 kg TSP ha-l)
TP = TSP takaran penult (100 kg TSP ha-l)
*) = takaran pupuk N 150 kg Urea ha-1

Varietas padi yang digunakan adalah VI = Atomita-4
daD V2 = IR-64. Sebanyak 2 -3 anakan berumur 21 hari

ditanam dengan jarak 25 X 25 cm pad-'! petak percobaan
berukuran 5 x 4 m. daD didalam petak tersebut dibuat
aDak petak berukural1 I X I m untuk pemupukan N
bertanda 15N. Semua petak perlakuan mendapatkan
pupuk dasar 100 kg K Cl ha-l. Semua pupuk (Urea, TSP,
daD K Cl ) diberikan pacta saar tanam.

Percobaan berbentuk faktorial daD dilaksanakan
dalam rancangan acak kelompok (RAK), dil11ana faktor I
adalall varietas ( Atomita-4 d-w IR-64) d-m faktor II
adalall 12 model pemupuka11, d-m semua perlakuan
diulang 4 kali.

Pada Tabel 2, disajikan bobot kering gabah,
serapan N-tanaman dari musim tanam musim kemarau
(MK) daD musim penghujan (MP). Dari basil uji statistik,
diketalmi perbedaan hanya diperoleh daTi perlakuan
pemupukan, baik pada musim kemarau maupun pada
musim penghujan. Produksi gabah rata-rata pada musim
kemarau lebih tinggi (VI = 5282 kg V2 = 5243 kg)
dibandingkan dengan musirn penghujan (VI = 5101 kg,
V2 = 4584 kg). Hasil ini agak menyimpang daTi

kebiasaan, dimana produksi padi MP lebih tinggi
dibandingkan daTi MK. Hal ini mungkin disebabkan pada
waktu tumbuhkembang tanaman padi MP, iklim kurang
bersahabat, sering terjadi banjir di lokasi percobaan
karena hujan terns meDeros, sehingga proses
pertumbuhan generatif (terutama pembentukan
malai/gabah) mungkin terganggu. Produksi gabah
tertinggi ditemukan pada perlakuan pemupukan 150 kg
Urea ha-1 (pemupukan petani setempat), baik pada
Varietas Atomita-4 (VI) maupun varietas IR-64 (V2).
Sedangkan produksi tertinggi penggunaan Azolla dan
urea, diperoleh daTi perlakuan Azolla yang ditumbuhkan
sesudah tanam (AP) dan pemakaian urea tablet (UT)
pada MK (VI = 6164 kg ha-l) meningkat 61 %, dan pada
MP (VI = 5941 kg ha-1) meningkat 78 % dibandingkan

dengan kontrol.
Pada Tabel 3, disajikan nilai rata-rata pengarull

penggunaan Azalia, urea dan TSP terhadap produksi
gabah dan serapan N-total tanaman. Penggunaan Azolla
secara inokulasi 3 hari sesudah tanam (AP), lebih baik
daTi yang dibenamkan sebelum tanam (AB). Apabila
dilihat pacta pemakaian urea, Urea Tablet (UT) lebih baik
daTi urea prill (UP), walaupun secara uji statistik tidak
berbeda, tetapi takaran UT (45 kg N ha-I), lebih rendah
dibanding UP (60 kg N Ita-I). Sedangkan pada
penggunaan TSP, tidak terlihat perbedaan antara TS
dengan TP. Sehingga diperoleh gambaran bahwa
pemupukan dengan 50 kg TSP lla-l sudah cukup pada
lokasi illl.

Secara umum serapan N- tanaman, pada musim
penghujan (MP) lebih tinggi dibanding dari musim
kemarau (MK). Hal ill menunjukkan bahwa
pertumbuhan vegatatif padi (jerami) pada MP, sebih
subur (banyak) dibanding MK, baik pada varietas
Atomita-4 maupun varietas IR-64. Seperti pacta produksi
gabah, serapan N-tanaman dipengaruhi hanya oleh
pemupukan. Umumnya Azolla yang diinokulasikan 3
hari sesudah tanam dan pemakaian pupuk urea dalam
bentuk tablet (UT) dapat meningkatkan serapan N-
tanalnan. Pemupukan dengan 50 kg TSP ha-1 (TS),
dapat menghasilkan serapan N-tanaman lebih tinggi
dibadingkan dengan pemupukan dengan 100 kg TSP ha-1
(TP). Hal ini perlu dipelajari lebih lanjut, karena lokasi

Waktu pelaksanaan

Kegiatan

Semai benih
Tanam
Panen

M1

25
16
15
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percobaan terdapat pada persawallan yang dikelola secara
intensif, kernungkinan surnber tIara temtarna P, sudah
terlalu banyak tertirnbun sellingga ada pengamhnya
kepada ketersediaan hara lailUtya temtarna nitrogen (N).

statistik memperlihatkan bahwa tidak terdapat perbedaan
yang nyata kadar N-bdp pada varietas Atomita-4 dengan
IR-64. baik pada MK atau pada tv1P. Perbedaan hanya
terlihat pada perlakuan pemupukan. Seperti telah
dikemukaan bahwa pada musim tanmn tv1P, terjadi
banjir clan hujan memungkinkan tercuci atau hanyut
pupuk terutarna urea yang sudah diaplikasikan. Hal ini
dapat dilihat pengaruhnya terhadap sumbangan N-bdp
dalam komponen gabah clan jernmi. Dari nilai rata-rata,
diketahui sumbangan N-bdp dalarn komponen gabah atau
jerami padi tv1P jauh lebih rendah dibandingkan dengan
tanalnan padi MK. Bahkan kadar N -bdp dalam
komponen jerarni tv1P, kurang dari setengahnya kadar
N-bdp jerami MK, ini mungkin disebabkan banyak
pupuk yang hanjut atau tercuci. Sumbangan N-bdp
dalam gabah clan jeraIni tertinggi ditemukan pada
perlakuan pemupukan dengan urea tablet (UT) dan
inokulasi AzalIa sesudah tanarn (gabah :I: 24 % jernmi :I:
23 % pada MK) daD yang terendah pada pemakaian urea
pril (UP) :I: 7,5 % dalarn gabah dan :I: 5,5 % dalarn
jerami tanaman padi pada tv1P. Penggunaan Azalia
yang dibenam sebelum tanarn (AB) tidak berbeda nyata
dengan yang diinokulasikan sesudah tanarn (AP),
terhadap sumbangan N-bdp dalam komponen gaball clan
jerami. Akan tetapi perbedaan yang nyata ditemukan
pada pemakaian urea tablet (UT) lebih tinggi sumbangan
N-nya dibandingkan dengan urea prill (UP). Sedangkan
takaran pemupukan TSP, tidak mempengaruhi
sumbang~lD N-bdp dalam komponen gabah danjernmi.

Tabel 2. Robot kering gabah daD serapan N-total tanaman
padi MK dan MP

Bobot kering gabah

(kg ha-l)
MK MP

SerapWl N-tanaman
(kg N ha-')

MK MP

No.
Perlakuan

VI-I
2
3
4
5
6
7
8
9

10
II
12

3847
3903
3982
5456
6164
5699
5934
5526
5363
5488
5801
6220

3324
3276
3827
5525
5672
5477
5763
5043
5941
5372
5363
6644

55,23
54,84
62,77
81,42
91,46
94,72
86,24
81,00
81,14
80,00
83,63
100,63

62,27
64,82
70,07
104,55
105,21
108,34
107,71
97,71
103,29
99,84
97,60
124,44

Ro 5282
3502
3349
4327
5632
5725
5216
5697
5799
5690
5103
5803
6969

5102
2901
2999
3371
4688
4745
4805
453]
4878
5308
5021
4850
6911

~
51,52
52,24
62,83
83,56
85,48
78,66
83,53
83,38
84,79
76,11
84,45
113,73

~
56,43

62,98
66,12

88,62
89,48
90,72
88,72
88,02
102,61
94,66

90,36

128,12

V2 -1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tabel 4. Sumbangan N-bdp daD efisiensi penggunaan
pupuk N-urea pads padi sawah MK 1994 daD MP
1994/1995

Ro 5243 4584 78.36

~

BNT(5%)
VaT.

ppk
hlteraksi

KK (%)

218
534
tit~

tn

566
tn

10.8

tit

8,50
tn

JO,9

3,50
8,58

tn

9,40

Tabel3. Nilai rata-rata pengaruh AzoUa, Pemupukan Urea
daD TSP pada Bobot kering daD Serapan N-
tanaman

Bobotkering
(kg hal)

Serapan N-tanaman
(kg N ha°l)

MK MP
Perakuam

MK
3675
5164
5402
5671
5650
5690
5571

MP
3113
4708
4937
5225
5147

5151
5222

Kontrol
Azolla AB
Azolla AP
Urea UT
Urea UP
TSP TS
TSP TP

-2lj!

76,59
~
84.07
74.04
85.63
81.81

~

90,03
~
97,44
~
97,92~

Sumbangan (kadar) N berasal dari pupuk (N-bdp)
dalam tanmTh'lll dan efisiensi penggunaan pupuk N-Urea
oleh tanmnan disajikan pada Tabel 4 dan 5. Hasil uji
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Efisiensi penggunaan pupuk urea, tidak tan1pak
berbeda nyata antara varietas Atolnita-4 dengaIl varietas
IR-64. baik pacta rnusirn taIlarn MK, I11aUpU11 pad.1 MP.
tetapi secara Ulnurn terlihat efisiensi penggunaan pupuk
urea p<1da MK lebih tinggi dibanding dengan MP.
Efisiensi tertinggi diternukan pacta perlakuan pernupukan
dengan UT yang diionokulasi Azolla sesudah tanarn (MK
= 46,05 % dan MP = 35,80 Ufo).

Produksi ini sedikit lebih rendah dibanding basil
dengan pemupukan yang dilakukan petani setempat.
Serapan N-tanaman padi MK, lebih rendal!
dibandingkan dengan MP, disebabkan pengamh
hujan selungga pertumbuhan fegetatif (jerami) lebih
subur.

2. Sumbangan N-bdp pacta komponen gabah dan jerami
yang dipupuk urea tablet (UT) lebih tinggi
dibandingkan dengan urea prill (UP), sedangkan
inokulasi Azalia sesudah tanam (AP) lebih baik dari
Azalla yang dibenamkan sebelum tanam (AB). daD
pengurangan pupuk TSP tidak berpengarnh. Efisiensi
penggunaan pupuk urea tertinggi ditemukan pacta
perlakuan inokulasi Azalla sesudah tanam daD
pemupukan urea tablet pacta varietas Atonuta-4 (MK
= 46,1 % dan MP = 35,8 %), dan Azalla yang

ditumbuhkan sesudah tanam dapat meningkatkan
efisiensi penggunaan urea prill (:I: 5%), dibandingkan
dengan yang dibenamkan sebelum tanam padi (AB).

Tabel 5. Nilai rata-rata pengaruh AzoHa, pemupukan urea
dan TSP pads Sumbangan N-bdp dan Efisiensi
penggunaan pupuk Urea oleh tanaman padi

Efisiensi Peng-
gunan Urea

(%)
MK MP-

Sumbangan N-bdp (%)
MK MP

gabah jerami gabah jerami

Perlakum1

4zo11a AB4zo11a 

AP

19,79

19,93

22,92

16,81

20,15

19,59

18,06

19',63

20,13

17,55

18,16

19,52

12,36

12,83

16,55

8,63

11,96

13,23

8,06

8,21

10,04

6,23

8,33

7,95

30,19

33,36

41,26

23,50

33,31

31,44

20,96

22,41

30,91

11,21

21,23

22,14

Urea UT

Urea UP DAFTARPUSTAKA

TSP 

TS
TP BECKING, J.H., Biological nitrogen fixation and its

economic significance, 15N in soil plant studies,
IAEA, Vienna (1971) 189.

lnokulasi AzalIa sesudaIl tanam (AP) baik pacta
MK, mauplm pacta MP umunmya labih baik d.:'llmn
meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk urea
dibanding AzalIa yang dibenalnkan sebelum tanam.
(AB). Peningkatan efisiensi penggunaan urea lebih jelas
pacta inokulasi AzalIa sesudaIl tanam (AP) pacta
pemupukan mem1ikai urea prill (UP), sampai lebih 5%
dibanding dengan Azolla yang dibenmnkan sebelum
tmlam. Sedangkan penggunaan pupllk urea tablet (UT)
secara nyata dapat meningkatkan efisiensi dibandingkan
pupnk urea prill (UP). Rata-rata efisiensi penggunaan
urea tablet (UT) llampir mencapai dua kali pad.:'l MK,
bal1kan pacta MP hmnpir tig-'l kt'lli. dibanding dengan urec'l
prill (UP). Tidc'lk ditemukan pengaruh t1ikaran
pemupukan TSP terlladap efisiensi penggunan pupuk
urea.

2. BROADBENT, F.E., and TUESNEEM, M.E., Losses
of nitrogen from some flooded soil intrace
experiment, Soil Sci. Soc. Am. Proc 35 (1971)
922.

3. WATANABE, I., and LIU, CoC., Improving nitrogen
fixation systems and integrating them into
sustainable farming, In Biological Nitrogen
Fixation for Sustainable Agriculture, (LADHA,
J.K. GEORGE, T., and BOHLOOL, B.B. edso),
Kluwer Academic Publisher, Dordrecht (1992
58

4. KROK, T., ALKAMPAR, J., AND watanabe, I.,
Effect of an Azolla cover on the condition in
floodwater, J. Agron. and Crop Sci. ill (1988)
185.

KESIMPULAN 5. SISWORO, E.L., SISWORO, W.H., RASJID, H.,
daD SOLAHUDDIN, S., Potensi Azolla sebagai
sumber N bagi peningkatan produksi dan
pertumbullan padi sawall, Aplikasi Isotop daD
Radiasi, Ris. Simp. IV, Jakarta, 13 -15
Desember 1989, BATAN (1990) 643.

Dari hasil percobaan yang dilakukan du.1 musim
ini (MK dan MP) d-1pat diambil beberapa kesimbulan
sebagai berikut :
1. lnokulasi .4zolla sesudall tanaIu (AP) dan pemupukan

dengan ure.1 tablet (UT) pad-'! padi varietas Cilosari
menglmsilkan produksi gabah tertinggi (MK = 6,2 ton
MP = 5,9 ton) ha-1 dibandingkan dengan

pembenaman Azolla sebelUln tanam dan pemupukan
dengan urea prill (UP), sedangkan produksi gaball IR-
64 pada MK 5,8 ton clan pada MP 5,3 ton untuk
setiap 1m.

6. KUMARASINGHE, K.S., and ESKEW, D.L., Azolla
as nitrogen fertilizer in sustainable rice
production, 15N studies (IAEA-SR 181/31),
IAEA. Vienna (1992) 317.
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DISKUSI

M. ISMACHIN HA VID RASYID

Dari basil lapangan (Iptekda) penggulman Azolla
+ 1/2 dosis pupuk N telah terbukti memberikan basil
pallen lebih baik daTi dosis pup uk N saja. Dari penelitiall
Saudara ini sasaran kelnajuan apa yang ingin dicapai
unttik dapat Wgunakan oleh petani ?

Mengenai kebutuhan pupuk sebenamya mungkin
relatif schab hams dilihat kepada produksi. Menurunkan
takaran pupuk N akan menaikkan effisiensi tinggi, tetapi
produksi rendah. Sedangkan menaikkan takaran akan
menunmkan efisiensi, tetapi produksi tinggi.

HA VID RASYID BINT ARA H. SASANGKA

Terima kasih atas masukan yang bapak berikan.
Apa yang sudah disosialisasikan oleh Iptekda adalah
Imsil lanjutan dari percobaan yang kalni laporkan. Jadi
tujuan adalall produksi tetap tinggi, daD dapat
mengurangi pemakaian pupuk buatan.

Menurut pengalaman Saudara, Azzola dari
species/jenis apa yang paling efisien untuk dikombinasi
dengan N-urea ?

HA VID RASYID

NIZAR NASRULLAH Azolla daTi species microfilla yang lebih baik
sedangkcw untuk species lokal adalahA. pinnata.

Efisiensi penggunaan N-urea masih rendah:!: 41%
pada musim kelllarau. Apakall ilu tidak disebabkan dosis
pupuk urea yang tinggi dibanding kebutttllaD sebenarnya?

143


