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ABSTRAK

KEMAMPUAN FIKSASI N2 LEGUM POHON DENGAN METODE 1SN. Telah dilakukan satu
percobaan lapang lanjutan untuk menentukan kemampuan fiksasi N2-udara berbagai legum pohon. Percobaan ini
merupakan percobaan lanjutan yang dirancang menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 uiangan. Setiap ulangan
ditanami 100 pohon leguni dan non legum. Petak isotop, petak ditnana 15N digunakan ditanami dengan 18 pohon
legum dan 18 pohon non legutn. Jarak tanam yang digunakan adalah Im x lm. Untuk menghitung kemampuan flksasi
N2-udara setiap legum pohon dan tanaman standar (Eucalypthus albd) menerima 15N dalatn bentuk Amonium sulfat
(AS) dengan persen atom 10,12 sebanyak 12,52g yang diaplikasi tiga kali 11 bulan yang lalu. Data yang diperoleh
menunjukkan bahwa persentase N-berasal dari fiksasi (%N-bdF) legum pohon cukup tinggi. Legum pohon pemfiksasi
N2-udara dimaksud berturut-turut adalah Leucaena leucocephala, Acacia mangium, Caliandra tetragona, Flemengia
congesta dan Giiricidia sepium, dengan persentase fiksasi-N2-udara antara 62,31% dan 90,68%.

ABSTRACT

DETERMINATION OF N2-FKATION ABILITY OF LEGUME TREES USING THE ISN METHOD
A sequence field experiment has been conducted for determinating the capability of N2-fixation by several legume
trees. The experiment was designed using a randoinize design with 4 replicates. Each replicate was planted with 100
legume trees and 100 non legume trees. The isotope plot, where 15N was applied, was planted with 18 legume trees
and 18 non legume trees. The planting distance was lm x lm. For the calculation of N2-fixation each legume and
standard tree (Eucatypllnis alba) was applied with 12.52g in the form of ammonium sulfate with 10.12% 15N. The 15N
AS was applied in three splits 11 month earlier. Data obtained from this experiment showed that percentage of N
derived from fixation (%N-dfF) of all legume trees was reasonable high. The legume trees used in this experiment
were, Leucaena leucocephala, Acacia mangium, Caliandra telragona, Flemengia congesta and Gliricidia sepium
with potential fixation from 62.31% to 90,68%.

PENDAHULUAN

Sumber N berasal dari legum pohon merupakan
komponen penting dari masukan yang diberikan secara terus
menerus oleh kebanyakan petani di negara berkembang,
yang dikenal dengan "low input sustainable agricultural"
yaitu pertanian berkelanjutan dengan masukan rendah (1).
Dalam mengantisipasi kenaikan populasi penduduk yang
melebihi produksi pangan, maka lahan hutan yang
dieksploitasi untuk lahan produksi pangan semakin luas.
Diperkirakan setiap tahun telah terjadi pengurangan lahan
hutan sekitar beberapa juta hektar (2). Sebagian besar lahan
di daerah tropika menjadi miskin balikan bermasalah hanya
dalam beberapa tahun setelah pengalihan fungsi lahan dari
hutan menjadi lahan pertanian. Keadaan ini semakin
memprihatinkan karena penurunan kesuburan lahan secara
ekstrim telah diikuti oleh erosi dan degradasi unsur hara
dalam tanah. Di lapang penggunaan pohon pemfiksasi-N
dalam sistem "agroforestry" dapat memperbaiki kesuburan
tanah, menahan erosi dan penggundulan, serta dapat
digunakan sebagai bahan bakar kayu (3,4,5). Keuntungan
lain dari fiksasi N-biologis pohon-pohon ini adalah
kontribusi yang nyata dalain mengatasi kekurangan N tanah.
Selain itu pohon pemfiksasi-N ini dapat digunakan sebagai
sumber hehijauan pakan temak.

Melihat berbagai keuntungan yang dapat
disutnbang oleh pohon pemfiksasi N, maka upaya
mendapatkan informasi yang memadai tentang jenis dan
ketnampuan legum pohon pemfiksasi N2-udara pada kondisi
lapang serta umur pohon menjadi sangat penting. Dengan
mengetahui dinamika pertumbuhan legum pohon yang dapat
digunakan untuk berbagai tujuan maka pemberdayaan di
lapang diharapkan semakin optimal. Percobaan ini
merupakan percobaan lanjutan untuk menentukan
kemampuan fiksasi-N2 leguin pohon berumur sekitar 1,9
tahun dengan metode 15N yang diberikan 11 bulan
sebelumnya.

BAHAN DAN METODE

Tempat dan bahan percobaan. Percobaan ini
yang merupakan percobaan lanjutan dilakukan di lahan
percobaan Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PAIR), Pasar
Jiunat, dimulai pada 16 Agustus 1995. Pohon legum pada
percobaan ini dipanen pada tanggal 10 Januari 1997. Jenis
tanah lahan percobaan adalah Latosol dengan beberapa sifat
kimiawi sebagai berikut, pHCKp) = 5,4; pH(KCl)= 4,3; C
=1,25%; N=0,14%; P2O5(Olsen)=9ppm.
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Bahan tanaman. Bahan tanaman yang digunakan
adalali berbagai pohon legum sebagai berikut, Fl=Gliricidia
sepium; F3=Caliandra tetragona ; FA=Fiemengia congesta;
F5=Acacia mangium; dan F6=Leucaena leucocephala.
Tanainan F2= Sesbania sesban ternyata hanya hidup sampai
berumur sebelum 12 bulan. Cara membibitkan,
memindahkan tanaman pohon ke lapang telah dilaporkan
pada Simposium APISORA tahun lalu (7). Jenis pohonyaiig
digunakan sebagai tanaman standar untuk menghitung
kemampuan fiksasi berbagai pohon legvim tersebut adalah
kayu putih (Eucalypthus albd).

Pemupukan 15N, P dan K. Pupuk bertanda 15N
yang digunakan adalah Amonium sulfat (15N-AS) dengan
persen atom 10,12. Pupuk AS pertama kali diberikan tiga
bulan setelah bibit dipindahkan ke lapang. Pemberian kedua
dan ketiga diberikan dengan selang satu bulan setelah
pemberian pertama. Jumlah seluruh pupuk AS yang
diaplikasi berturut-turut pada tanggal 27 Desember 1995,
30 Januari 1996 dan 4 Maret 1996 yang diberikan adalah
12g AS/pohon sama dengan 2,52g N/pohon. Pupuk P dan
K diberikan dalam bentiik TSP dan KCI, bersamaan dengan
pemberian pupuk AS yang pertama. Tiap pohon menerima
lOOg TSP dan lOOg KCl. Pemupukan hanya dilakukan satu
kali.

Analisis contoh tanaman. Setiap bagian pohon
legum yaitu akar, batang, cabang dan daun dianalisis persen
N-total (%N-to) dan persen atom ekses (%a.e) secara
terpisah. Persentase N-total (%N-to) ditentukan dengan
metode Kyeldahl dan persentase atom ekses (%a.e) untuk
perhitungan serapan N-berasal dari pupuk (%N-bdp)
maupun persen N-berasal dari fiksasi (%N-bdF) ditentukan
dengan metode yang diterapkan oleh International Atomic
Energy Agency/IAEA (6) dan diukur dengan spektrometer
emisi YASCO tipe 151-N.

Rancangan dan Parameter Percobaan. Karena
percobaan ini merupakan percobaan lanjutaii dari percobaan
sebelumnya (7), maka rancangan percobaannya sama seperti
sebelumnya. Satu petak percobaan berukuran lOm x lOm
ditanami dengan pohon legum dan non legum berjumlah
100 pohon dengan jarak tanam lm x lin. Ditengan petak
percobaan diletakan petak isotop diinana I5N-AS diaplikasi
dengan ukuran petak 6m x 6m. Pada petak isotop ini ditanam
18 pohon legum dan 18 pohon non legum. Sekeliling petak
isotop digali parit sedalain 2m, yang disisipi dengan
lembaran plastik kemudian parit tersebut ditutup keinbali
dengan tanah. Maksud penyisipan lembaran plastik
sekeliling petak isotop adalah untuk mencegah saling
menyeberangnya akar pohon di dalam petak dan di luar
petak isotop (8).

Parameter yang diterapkan dalam percobaan ini adalah,
persentase N-total (%N-to), persentase atom ekses (%a.e),
persentase N-berasal dari pupuk (%N-bdp), bobot kering
berbagai bagian pohon dan berat kering pohon total (akar +
batang + cabang + daun).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bila keniampuan fiksasi N2 dihubungkan dengan
serapan N-total (N-to) pohon legum tampak bahwa

keinampuan fiksasi N2-udara tertinggi tidak harus
meinberikan serapan N-total tertinggi (Tabel 1). Dari nilai
N-fiksasi (%N-bdF) ditemukan legum pohon yang
mempunyai kemampuan fiksasi N2-udara tertinggi berturut-
turut adalah F6 {Leucena leucocephala), F5 (Acctcia
mangium), F3 {Caliandra tetragona), F4 {Flemengia
congesta) dan Fl ( Gliricidia sepium) dengan nilai fiksasi
antara 90,68% dan 62,31% dimana urutan keinampuan
fiksasi ini sama dengan urutan kemampuan fiksasi
sebelumnya. Dari uji statistik pada persentase N-fiksasi
(%N-bdF) terlihat bahwa terdapat perbedaan yang nyata
antar legum pohon. Dari kelima legutn pohon yang diuji
hanya antara F6 dan F5 tidak saling menunjukkan peibedaan
yang nyata, akan tetapi baik F6 maupun F5 berbeda nyata
terhadap F3, F4 dan F1. Dari penampakkan visual di lapang
diduga bahwa tingginya nilai fiksasi F6 dan F5 mungkin
diakibatkan pertumbuhan kedua legum pohon lebih baik
dibanding ketiga legum pohon lainnya. Hal ini tainpak pada
dominasi tajuk yang dapat menangkap sinar matahari.
Dengan demikian aktifitas metabolismeakan lebih baikyang
pada gilirannya menghasilkan fiksasi N,-udara yang
optimal. Tingginya nilai N fiksasi yang ditunjukkan oleh
semua lcginn pohon yang diuji dapat dipahami. Hal ini
disebabkan rendahnya pupuk N urea yang diberikan saat
tanam, dan juga lahan tempat percobaan tergolong pada
lahan yang kandungan N tanah tidak begitu tinggi. Dengan
demikian untuk mencukupi kebutuhan N, semua legum
pohon sangat bergantung pada kemampuan menambat N2-
udara.

Sedangkan untuk F4 dan Fl (Tabel 1) dengan nilai
fiksasi yang lebih rendah tidak berarti bahwa kemampuan
memfiksasi kedua pohon dimaksud lebih rendah. Dalam
dua laporan percobaan lapang sebelumnya (7,8) dan satu
percobaan ruinah kaca (9), telah ditemukan bahwa kedua
legum pohon tersebut memiliki kemampuan fiksasi yang
baik. Dalam kondisi lapang dimana kelima legum pohon
dicobakan, ternyata sampai pada umur 1,9 tahun setelah
taiiam F3 masih menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik
dibandingkan F4 dan Fl.

Selanjutnya jika serapan N total (N-to) legutn
pohon dihubungkan dengan serapan N berasal dari pupuk
(N-bdp) legum pohon (Tabel 2), maka ada beberapa aspek
yang perlu mendapat perhatian. Data percobaan
menunjukkan bahwa apabila legum pohon tuinbuh pada
keadaan diinana pemberian pupuk N dan kandungan N
tanah lokasi percobaan menjadi faktor pembatas, maka
semestinya seinakin tinggi serapan N total (N-to) pohon,
maka serapan N berasal dari pupuk (N-bdp) secara
proporsional semakin rendah. Keadaan ini hanya
ditampakkan oleh leguni pohon F6 dan F5.

Sedangkan untuk legum pohon F4 dan Fl (Tabel
2) secara visual di lapang memiliki pertumbuhan yang
kurang dibandingkan pohon lainnya. Data menunjukkan
bahwa baik F4 maupun Fl mempunyai serapan N-total yang
lebih rendah, akan tetapi serapan N-berasal dari pupuk (N-
bdp) yang lebih tinggi. Hal ini memberi indikasi bahwa
dalam kondisi yang kurang menguntungkan maka pohon-
pohon dengan pertumbuhan yang kurang optiinal tidak dapat
memfiksasi N2-udara maksimal.
Dalam percobaan ini rendahnya nilai fiksasi F4 dan Fl tidak
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berarti kemampuan fiksasi kedua legum pohon diinaksud
lebih rendah. Namun dengan beberapa alasan yang
dikemukakan sebelunmya, yaitu dalam hal persaingan tajuk
pohon terhadap sinar matahari, kedua pohon ini tampaknya
kurang cepat tuinbuhnya dibandingkan pohon leguin
lainnya.

Dari Tabel 2 terlihat bahwa persen atom ekses
(%a.e) dan persen N-berasal dari pupuk (%N-bdp) yahg
rendah akan menghasilkan nilai fiksasi yang tinggi. Dan
bila dihubungkan dengan persentase fiksasi (%N-bdF)
legum pohon (Tabel 1), maka legum pohon dengan nilai
fiksasi tertinggi berturut-turut adalah F6, F5, F3, F4 dan
Fl. Dalam percobaan ini apabila dilihat per komponen
tanaman seperti akar, batang, cabang dan daun saja, maka
persentase atom ekses (%a.e) dan persentase N-berasal dari
pupuk (%N- bdp) tidak konsisten. Akan tetapi dalam
menghitung nilai fiksasi adalah untuk seluruh tanaman,
maka F6 dan F5 memiliki notasi/ angka yang lebih kecil,
artinya kedua legum pohon tersebut mempunyai nilai fiksasi
yang lebih tinggi. Jika percobaan di lapang tidak
menggunakan tanaman standar, maka dengan mengetahui
persen atom ekses (%a.e) dan persen N-berasal dari pupuk
(%N-bdp), maka tinggi rendahnya kemampuan fiksasi antar
sesaina pohon leguin dapat diperbandingkan.

Selain untuk tujuan inventarisasi serta adaptasi di
lapang, maka penelitian legum pohon pada periode yang
cukup panjang masih perlu dilakukan. Dengan demikian
dinamika biologis pohon-bakteri pemfiksasi pada uinur
tertentu dapat memberikan informasi yang memadai.
Dengan demikian akan semakin banyak pilihan di tingkat
petani untuk menggunakan legum pohon yang banyak
tersebar di daerah pedesaan sebagai sumber N alternatif.
Selain itu dengan telah dilakukannya penelitian ini dapat
ditunjukkan bahwa penggunaan 15N-AS dengan ekses atom
sekitar 10,12% masih dapat terlacak setelah aplikasi pertama
yaitu 1,1 tahun sebelum percobaan ini.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dapat digunakan dari data
percobaan ini yaitu, legum pohon dengan kemampuan
fiksasi N2-udara tertinggi berturut-turut adalah Leucaena
leucocephala, Acacia mangium, Caliandra tetragina,
Flemengia congesta dan Gliricidia sepium dengan nilai
fiksasi 90,68%, 88,76%, 77,39%, 69,71% dan 62,31%

Lebih rendahnya nilai fiksasi Flemengia congesta
dan Gliricidia sepium diduga bukan karena pohon-pohon
legum dimaksud lebih rendah kemampuan fiksasi N2-
udaranya, tetapi pertumbuhan di lapang yang kurang
optimal

Penggunaan teknik I5N menggunakan 15N-AS
dengan ekses atom sekitar 10,12% masih terlacak setelah
17 - 18 bulan kemudian.
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Tabel 1. Rata-rata bobot kering, serapan N-total (N-to), serapan N-berasal dari pupuk (N-
bdp), serapan N-fiksasi (N-bdF) dan persentase N-berasal dari fiksasi (%N-bdF)
berbagai jenis legum dan tanaman standar

Jenis pohon

Fl (Gliricidia sepium)
F3 (Caliandra tetragona)
F4 (Flemengia congesta)
F5 (Acacia mangium)
F6 (Leucaena leucocephala)

Eu (Eucalypthus alba) 3003 13,073 650,66

BNT 05
01

KKi

bobot
kering
g/phn

1516
5753
610

5334
11046

serapan
N-to
g/phn

20,590
71,948
9,095
58,747
101,999

serapan
N-bdp
mg/phn

416,70
838,10
150,78
359,93
497,81

serapan
N-bdF
mg/phn

12,79
56,26
6,27

52,00
92,67

persen
N-bdF

%

62,31
77,39
69,71
88,76
90,68

1651,50
2238,01

31,44

21,398
28,998
39,01

211,95
287,22
28,41

24,97
34,53
37,66

4,97
6,88
14,24

Tabel 2. Persentase N-total (%N-to), persentase atom ekses (%a.e) dan persentase N-berasal dari
pupuk (%N-bdp) berbagai pohon legum pada umur 1,9 tahun

bagian
pohon

Akar

batang

Cabang

Daun

Bobot kering
pohon (g)

para-
meter

%N-to
% a.e

%N-bdp

%N-to
% a.e

%N-bdp

%N-to
% a.e

%N-bdp

%N-to
% a.e

%N-bdp

Fl

1,89
0,292

2,872

o,96
0,215

2,135

1,37
0,063

0,663

3,50
0,03"
0,33"

1511

F3

1,07
0,34"
3,37"

0,74
0,18"
1,80"

1,13
0,07"
0,734

3,12
0,01'
0,11'

5753

F4

1,51
0,425

3,905

0,98
0,143

1,453

1,28
0,225

2,245

2,91
0,045

0,475

610

F5

0,97
0,3l3

3,153

0,63
0,072

0,772

0,98
0,042

0,482

2,33
0,012

0,142

5334

F6

0,76
0,15'
1,50'

0,50
0,06'
0,59'

0,65
0,03'
0,33'

3,21
0,033

0,233

11046

F-hit

**
**
**

**
**
**

**
**
**

**
**
**

**

KK (%)

10,06
21,05
21,54

10,06
18,88
39,76

16,33
37,68
37,24

13,51
17,56
16,95

31,44

Catatan: **=nyatapadaP<0,01; KK=koefisien keragaman
%a.e dan %N-bdp 1<3<4<5
setiap nilai pada Tabel 2 adalah rata-rata dari 4 ulangan

72


