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ABSTRAK

PENGARUH LAPISAN AZOLLA TERHADAP PERTUMBUHAN, PRODUKSI DAN EFISIENSI
PENGGUNAAN PUPUK UREA BERTANDA 1SN PADA PADI SAWAH. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mempetajari pengaruh lapisan Azolla terhadap pertumbuhan, produksi dan efisiensi penggunaan pupuk Urea pada
padi sawah dan untuk mengetahui kombinasi perlakuan yang dapat meningkatkan pertumbuhan, produksi dan efisiensi
penggunaan pupuk Urea yang optimum. Dua faktor perlakuan dengan menggunakan rancangan faktorial dalam acak
lengkap dicoba dalain penelitian ini. Faktor pertama adalah penggunaan lapisan Azoila yang terdiri atas dua taraf
tanpa penggunaan lapisan Azolla (AO) dan dengan lapisan Azolla (Al), sedangkan faktor kedua adalah takaran pupuk
Urea yang terdiri atas 4 taraf, yaitu 0 kg N/ha (NO), 30 kg N/ha (Nl), 60 kg N/ha (N2) dan 90 kg N/ha (N3). Pemberian
Urea berlabel 15N dilakukan untuk mengetahui serapan N yang berasal dari pupuk dan efisiensi penggunaan pupuk
Urea yang terbagi dalam 2 seri percobaan, yaitu pemberian pada 0 HST (Percobaan I) dan pada 30 HST (Percobaan II).
Penelitian dilakukan dirumah kaca Fakultas Pertanian IPB dan dilaboratorium PAIR, BATAN. Komponen-komponen
pertumbuhan dah produksi yang diamati terdiri atas tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah anakan, jumlah malai,
jumlah gabah/malai, persentase gabah hampa berat kering jerami, dan berat kering gabah/pot. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penggunaan lapisan Azolla, takaran pupuk Urea dan interaksi keduanya metnperlihatkan
peningkatan semua hasil pengamatan komponen-komponen pertumbuhan dan produksi (kecuali persentase gabah
hampa) sampai pada takaran pupuk 60 kg N/ha dan terjadi penurunan kembali pada takaran 90 kg N/ha. Perlakuan
takaran pupuk Urea dan interaksi kedua perlakuan inemberikan hasil serapan N yang berasal dari pupuk berbeda
nyata pada percobaan pemberian Urea berlabel pada 30 HST, tetapi tidak beda nyata pada percobaan pemberian Urea
bertabel pada 0 HST dan begitu pula efisiensi penggunaan pupuknya. Kombinasi perlakuan yang terbaik adalah
perlakuan penggunaan lapisan Azolla dan takaran pupuk Urea 60 kg N/ha.

ABSTRACT

INFLUENCE OF AN AZOLLA LAYER ON GROWTH, PRODUCTION AND EFFICIENCY USE
OF ISN LABELLED UREA FERTILIZER OF LOWLAND RICE. The purpose of this experiment was to study
the effect of an Azolla mat on rice growth, production, precentage of N-total, N derived frotn fertilizer and urea
efficiency. The experiment used a factorial design which consists of 2 factors ; the using of an Azolla mat and the doses
of N fertilizer. The fisrt factor comprised 2 levels, with (Al) and without an Azolla mat (A0). The second factor
comprised 4 levels, 0 (N0), 30 (Nl), 60 (N2) and 90 kg N/ha (N3). Application of 15N labeled Urea done to determine
percentage N-derived from Urea and Urea efficyency, which was devided in 2 experiment series as follows : application
Urea at planting (Experiment I) and one month after planting (Experiment II). The experiments were caried out in the
green house of Agricultural Faculty of IPB and continued in the laboratory of BATAN. Paratneters observed were
plant height, number of leaves, number of tillers, number of panicles, number of grains/panicle, dry weight of grain,
straw and percentage of empty grain. Result of the experiment showed that an Azolla mat, the doses of N fertilizer and
interaction of both increased all the parameters observed yield, except for percentage of empty grain, up to the dose of
N fertilizer at 60 kg N/ha and decreased at the dose of N fertilizer at 90 kg N/ha. The treattnent of Urea fertilizer
doses resulted in a significant difference on the percentage of N- derived from Urea for both experiment, but not for
the treatment of an Azolla mat and the interaction of both treatment. An Azolla mat, N fertilizer and interaction of both
did not result in a significantly difference on the percentage of total-N and Urea efficyency. The best treatment
combination was treatment of an Azolla mat and dose of Urea fertilizer of 60 kg N/ha.

PENDAHULUAN berakibat pada kebutuhan akan pupuk N semakin besar,
kesuburan tanah yang semakin rendah akibat pemakaian

Salahsatucarauntukmeningkatkanproduksiberas pupuk N yang terus menerus dalatn takaran yang tinggi
adalah menggunakan varietas padi berproduksi tinggi. Pada dan kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan yang
umumnya varietas-varietas padi tersebut sangat responsif tidak diinginkan. Pada masa sekarang ini, dimana
terhadap kebutuhan akan pupuk N yang tinggi. Hal ini akan pembangunan pertanian berkelanjutan sangat dianjurkan
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untuk dilaksanakan, adalah saat yang tepat untuk
memperkenalkan keinbali kepada petani penggunaan pupuk
hijau termasuk Azolla (1).

Aspek agronomik pada pemakaian Azolla dapat
ditinjau dari peranan Azolla sebagai sumber N dan sebagai
tanaman penutup (2). Peranan Azolla sebagai sumber N
telah banyak diteliti di berbagai tempat, tetapi penelitian
mengenai Azolla sebagai tanaman penutup (lapisan Azolla)
masih sangat kurang. Dari beberapa penelitian Azolla yang
telah dilakukan menunjukan bahwa pengunaan lapisan
Azollaberpotensi untuk meningkatkan hasil padi. Walaupun
demikian, potensi yangdiberikannya masih sangatberagam
diantara hasil-hasil penelitian yang ada. Untuk itu,
penelitian ini dilakukan untuk mempelajari potensi lapisan
Azolla yang dapat meningkatkan pertumbuhan, produksi
dan efisiensi penggunaan pupuk N buatan pada padi sawah
secara optimal.

Tujuan percobaan ini adalah :
1. Untuk mempelajari pengaruh lapisan Azolla terhadap

pertumbuhan, produksi, serapan N yang berasal dari
pupuk urea dan efisiensi penggunaan pupuk urea pada
padi sawah dengan menggunakan metode isotop.

2. Untuk mengetahui kombinasi perlakuan penggunaan
lapisan Azolla dan takaran pupuk urea yang dapat
meningkatkan pertumbuhan, produksi, serapan N yang
berasal dari pupuk Urea dan efisiensi penggunaan pupuk
urea yang optimum.

BAHAN DAN METODE

Bahan dan Alat. Bahan tanaman yang digunakan
adalah padi sawah varietas IR-64 sebanyak 2 bibit/pot.
Azolla yang digunakan adalali Azolla microphylla sebanyak
200 g bobot segar/m2 atau 14,14 g bobot segar/pot. Tanah
sawah yang digunakan sebanyak 12 kg kering udara/pot.
Pupuk N yang digunakan adalah urea sebanyak 0 kg N/ha,
30 kg N/ha, 60 kg N/ha dan 90 kg N/ha. Jenis pupuk urea
yang digunakan adalah jenis pupuk urea biasa dan jenis
urea yang bertanda (berlabel) 15N yang digunakan untuk
menentukan serapan N yang berasal dari pupuk dan efisiensi
penggunaan pupuk urea. Pupuk dasarnya adalah SP-36 dan
KCl masing-masing setara 250 kg SP 36/ha dan 100 kg
KCl/ha. Percobaan ini menggunakan ember-ember plastik
sebanyak 64 buah, timbangan miligram, oven, pH-meter,
meteran, peralatan penentuan kadar N-total dengan metode
Kjeldhal dan analyzer JASCO N-151 untuk analisis 15N.

Metode Percobaan. Percobaan ini menggunakan
rancangan faktorial dalam acak lengkap yang terdiri atas 2
faktor. Faktor pertaina ialah penggunaan lapisan Azolla
yang terdiri dari 2 taraf, yaitu tanpa lapisan Azolla (A0)
dan dengan lapisan Azolla (Al). Faktor kedua ialah takaran
pupuk urea yang terdiri dari 4 taraf, yaitu : 0 kg N/ha (N0),
30 kg N/lia (Nl), 60 kg N/ha (N2) dan 90 kg N/ha (N3).
Dengan demikian diperoleh 8 kombinasi perlakuan yang
masing-masing diulang 4 kali, sehingga jumlah satuan
percobaan adalah 32 satuan (pot). Pemberian ureaberlabel
dilakukan 2 kali yang terpisah pada 2 seri percobaan, yaitu
pada percobaan I (0 HST) dan pada percobaan II (30 HST).

Pelaksanaan percobaan dimuiai dengan
menganalisis tanah dan menentukan berat kering mutlak.
Setelah itu dilumpurkan selama satu bulan. Bibit padi setelah
berumur 3 minggu dipindahkan dari persemaian ke ember
(pot). Seminggu sebelum peinindahan bibit masing-masing
pot yang mendapat perlakuan Al diberi Azolla dan
dilakukan pengukuran pH air media tumbuh padi sawah.
Pengukuran pH dilakukan 3 kali dengan selang waktu 2
minggu. Pupuk dasar diberikan pada vvaktu tanam dan
pupuk urea diberikan sesuai dengan perlakuan. Persentase
penutupan permukaan air oleh lapisan Azolla dipertahankan
tetap sebesar 80 % sampai panen. Pengukuran N yang
berasal dari pupuk pada gabah dan jerami dilakukan setelah
panen. Setiap minggu dilakukan pengamatan semua
komponen pertumbuhan seperti tinggi tanaman, jumlah
daun dan jumlah anakan kecuali berat kering jeratni
dilakukan setelah panen. Komponen-komponen produksi
seperti junilah malai dilakukan pengamatan setiap minggu
sampai panen, jumlah gabali/malai, persentase gabah hampa
dan berat kering gabah/pot dilakukan setelah panen.
Pengukuran serapan N yang berasal dari pupuk dan efisiensi
penggunaan pupuk dilakukan setelah analisis N-total dengan
menggunakan metode isotop 15N di laboratorium Pusat
Aplikasi Isotop dan Radiasi BATAN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Padi Sawah. Berdasarkan hasil uji
BNJ 0,05 (Tabel 1 dan 2) untuk setiap komponen
pertumbuhan diatas, terlihat tinggi tanaman, jumlah daun,
jumlah anakan dan berat kering jerami yang terbaik terdapat
pada kombinasi perlakuan pada penggunaan lapisan Azolla
(Al) dan takaran pupuk urea 60 kg N/ha (N2), baik pada
percobaan I maupun percobaan II. Perlakuan A1N2
memberikan hasil yang sama atau balikan cenderung lebih
tinggi dari perlakuan A1N3. Jadi penggunaan lapisan Azolla
pada takaran pupuk urea yang lebih tinggi (90 kg N/ha)
akan memberikan hasil yang relatif lebih rendah
dibandingkan dengan penggunaan lapisan Azolla pada
takaran pupuk 60 kg N/ha. Sebelumnya terjadi peningkatan
hasil mulai dari perlakuan A1N0 sampai A1N2. Kemudian
hasil turun pada perlakuan A1N3. Hal ini disebabkankarena
terjadinya hambatan pada aktivitas enzym asimilasi amonia
dan enzym nitrogenase yang berperan dalam fiksasi N2 pada
Azolla dengan meningkatnya takaran pupuk Urea yang
diberikan (3).

Terlihat pula hasil pengamatan semua komponen
pertumbuhan yang mendapat kombinasi perlakuan AlNl
sama dengan atau tidak berbeda nyata dengan yang
mendapat kombinasi perlakuan A0N2. Disini tampak
seolah-olah penggunaan lapisan Azolla menambah jumlah
N hasil fiksasi N2 sebanyak 30 kg N/ha pada perlakuan Nl
(30 kg N/ha) menjadi 60 kg N/ha, sehingga memberikan
hasil pengamatan yang sama (tidak berbeda nyata) dengan
kombinasi perlakuan A0N2. Untuk kondisi dimana lapisan
Azolla itu dibenamkan, lalu terdekomposisi dan hasil
mineralisasinya memberikan sumbangan N pada tanaman
padi, maka penambahan jumlah N sebanyak 30 kg N/ha di
atas dapat saja terjadi. Tetapi pada penelitian ini, lapisan
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Azolla tidak dibenainkan, melainkan didiamkan saja
tumbuh inengainbang di atas pennukaan air meinbentuk
lapisan yang menutupi permukaan air. Dari beberapa
penelitian yang telah dilakukan belum terdapat data dari
suatu Iapisan Azolla yang tidak dibenamkan memberikan
penambahan N sampai mencapai 50 %. Menurut LIU et al
(4), hanya 4 - 21 % dari hasil fiksasi N2 yang dilepaskan ke
media tuinbuh padi dalam bentuk NH4

+ pada saat
berlangsungnya aktivitas fiksasi N2, dan 36 % berdasarkan
hasil penelitian SURAHMAN (2). Jadi sumbangan N dari
lapisan Azolla yang tidak dibenainkan lebih rendah dari
yang dibenamkan, sehingga tidak mungkin dapat
menyumbang sebanyak 30 kg N/ha. Diduga yang terjadi
adalali suatu lapisan Azolla, disamping dapat menyumbang
N untuk tanaman padi meskipun dalam jumlah yang sangat
kecil, juga mempunyai manfaat-manfaat lain yang justru
lebih menunjang pertumbuhan dan produksi padi sawah itu
sendiri, seperti yang dinyatakan oleh VLEK, etal (5) bahwa
lapisan Azolla dapat mengurangi aktivitas volatilisasi
amonia di lahan sawah dan sekaligus melakukan aktivitas
fiksasi N2 secara serentak.

Menurut WATANABE dan LIU (6), kehilangan
amonium karena volatilisasi tergantung pada pH, suhu dan
kecepatan angin. Dengan adanya lapisan Azolla, kenaikan
pH air sawah dapat ditekan, sehingga volatilisasi dapat
dikurangi. Hal ini juga terbukti pada hasil pengukuran pH
yang dilakukan dalam percobaan ini, (Tabel 3). Terlihat
bahwa pemberian Urea tanpa lapisan Azolla cenderung
meningkatkan pH dan pemberian lapisan Azolla cenderung
menurunkan pH ke arah normal.

Produksi Padi Sawah. Berdasarkan Uji BNJ 0,05
(Tabel 1 dan 2) terlihat bahwa pemberian lapisan Azolla
padaberbagai takaran pupuk Urea lneinberikan hasil setiap
komponen produksi seperti jumiah malai, juinlah gabah/
malai dan berat kering gabah/pot yang semakin meningkat,
yang dimulai dari takaran pupuk 0 kg N/ha sampai 60 kg
N/ha, setelah itu turun kembali pada takaran 90 kg N/ha.
Dari tabel-tabel Uji BNJ tersebut terlihat bahwa kombinasi
perlakuan yang terbaik untuk semua pengamatan komponen
produksi dari 2 percobaan adalah kombinasi perlakuan
penggunaan lapisan Azolla (Al) dan takaran pupuk Urea
60 kg N/ha (N2). Hasil yang serupa dijumpai pada hasil
penelitian MANNA dan SINGH (7) yang melaporkanbahwa
kenaikan produksi padi sawah terjadi pada kombinasi
perlakuan pemberian Azolla dan takaran pupuk Urea 60 kg
N/ha dan terjadi penurunan kembali pada koinbinasi
perlakuan pernggunaa» lapisan Azolla dan takaran pupuk
Urea 90 kg N/ha. Menurut SURAHMAN (2), lapisan Azolla
yang efektif untuk meningkatkan produksi padi sawah pada
takaran pupuk Urea antara 40 - 80 kg N/ha. Pada takaran
yang lebih tinggi dari itu akan menurunkan produksi dan
efektifitas Azolla. Penurunan efektifitas Azolla
menunjukkan penurunan aktivitas fiksasi N oleh Azblla
yang disebabkan oleh penurunan aktivitas enzym asimilasi
amonia dan enzym nitrogenaseyang berperan dalam fiksasi
N2 dengan semakin meningkatnya takaran pupuk Urea yang
diberikan (3).

Pada penelitian ini diperoleh kenaikan berat kering
gabah/pot sekitar 30 - 50 %. Hasil kenaikan ini sedikit

melebihi hasil penelitian VIRGILIUS et al (8), yang
menunjukkan kenaikan sekitar 20 - 40 %. Sedangkan pada
penelitian SURAHMAN (2) terjadi kenaikan hasil 32 -38
% dibandingkan dengan kontrol. Untuk jumlah gabah/malai
hasil penelitian ini menunjukkan kenaikan sekitar 10 %
yang hampir mendekati hasil penelitian JAUHARI (9)
sebesar 11-49 %. Persentase gabah hampa pada penelitian
ini mengalami penurunan sekitar 26 % untuk yang diberi
lapisan Azolla. Penurunan ini cukupbesarjika dibandingkan
dengan liasil penelitian JAUHARI (9) sebesar 13,15 %.
Pemberian lapisan Azolla menurunkan persentase gabah
hampa yang dimulai dari takaran pupuk urea 0 kg N/ha
sampai takaran 60 kg N/ha, selanjutnya naik kembali pada
takaran pupuk 90 kg N/ha. Persentase gabah hampa yang
terbesar terdapat pada kombinasi perlakuan tanpa lapisan
Azolla (A0) dan takaran pupuk 0 kg N/ha (N0). Jadi
kehampaan gabah dapat disebabkan oleh kelebihan hara
dan kekurangan hara nitrogen (10).

Dari pembahasan diatas, ternyata penggunaan
lapisan Azolla lebih banyak menguntungkan dari pada
merugikan tanaman padi sawah. Kombinasi perlakuan
pemberian lapisan Azolla dan takaran pupuk urea sampai
batas-batas tertentu dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman padi
sawah. Menurut SURAHMAN (2), dengan adanya lapisan
Azolla akan menyebabkan pH air sawah turun, yang akan
mengurangi tenagapendorong volatilisasi amonia, sehingga
volatilisasi menjadi terhambat. Selain itu, aktivitas
volatilisasi juga semakin berkurang dengan terhambatnya
kecepatan angin yang tinggi oleh perkembangan tajuk padi
yang telah membentuk naungan. Dengan terhambatnya
aktivitas volatilisasi ini maka konsentrasi NH4

+ dalam
lapisan air sawah tetap terjaga tinggi, sehingga dapat
dipergunakan sepenuhnya untuk tanaman padi sawah. Di
samping itu terdapat manfaat-manfaat tambahan dari
lapisan Azolla, yaitu dapat menghemat air sawah karena
dapat menekan evaporasi (11) dan menekan pertumbuhan
gulma sawah (12).

Scrapan N yang Bcrasal Dari Pupuk (Serapan
N-bdp). Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa perlakuan
penggunaan lapisan Azolla dan takaran pupuk urea serta
interaksinya tidak memberikan hasil yang berbeda nyata
terhadap serapan N-bdp tanaman pada Percobaan I, tetapi
berbeda nyata pada Percobaan II untuk perlakuan takaran
pupuk urea dan interaksi kedua perlakuan (Tabel 3). Dari
Tabel 3 juga menunjukkan bahvva serapan N-bdp tidak
berbeda pada Percobaan I untuk hampir semua kombinasi
perlakuanyang diberikan. Hal ini dapat diterangkan sebagai
berikut, pada saat pemberian pupuk urea yang kedua pada
umumnya tanaman telah mencapai jumlah anakan yang
maksimum, mempunyai pertumbuhan daun-daun yang
lebat, sehingga membentuk naungan yang dapat mencegah
kecepatan angin yang tinggi. Berkurangnya kecepatan angin
akan mengurangi pula aktivitas volatilisasi amonia dari
permukaan air, sehingga N yang berasal dari pupuk tetap
dalam konsentrasi yang tinggi untuk tanaman (6).

Hasil penelitian SISWORO etal (13) menunjulckan
pula persentase efisiensi penggunaan pupuk yang tertinggi
pada pemberian urea yang kedua (30 HST). Efisiensi

117



Pencliticm dan Pengembangan Aplikasi Isotop dan Radiasi, 1998 _

penggunaan pupuk yang tinggi berarti serapan N yang
berasal dari pupuk tinggi pula. Hal ini karena akar mampu
menyerap N sebanyak-banyaknya dan dapat menekan
kehilangan N melalui volatilisasi, seperti yang dinyatakan
oleh FILLERY et al (12), bahwa penghentian pemberian
urea tepat sebeluni pembungaan padi dapat menekan
volatilisasi N, karena akar padi pada saat itu telah hampir
menutupi pennukaan air, sehingga dapat menghambat
aliran udara (gas) kepermukaan air. Hal-hal tersebut
menyebabkan penyerapan N yang berasal dari pupuk urea
pada tanaman tertinggi pada percobaan pemberian ureayang
kedua (30 HST). Penyerapan N yang tinggi ini juga
disebabkan oleh karena adanya lapisan Azolla yang mampu
mempertahankan jumlah N-urea yang diaplikasikan ke
media tumbuh padi sawah tetap tinggi, sehingga turut
mendukung terjadinya serapan N yang tinggi pada
pemberian urea yang kedua (Percobaan II).

Efisiensi Penggunaan Pupuk Urea (EPP Urea).
Berdasarkan Tabel 3 (lampiran 2) terlihat bahwa perlakuan
penggunaan lapisan Azolla, takaran pupuk urea dan
Interaksi keduanya menghasilkan data EPP Urea yang tidak
berbeda nyata. Tetapi dari tabel yang saina terlihat bahwa
terdapat kecenderungan EPP Urea yang mendapat perlakuan
penggunaan lapisan Azolla relatif lebih tinggi dari tanpa
menggunakan lapisan Azolla. Kombinasi perlakuan A1N2
mempunyai EPP Urea yang tertinggi, yaitu 47,48 %
dibanding dengan kombinasi-kombinasi perlakuan lainnya.
Hasil ini membuktikan bahwa penggunaan lapisan Azolla
menambah EPP Urea yang meningkat pada takaran pupuk
60 kg N/ha dan menunin pada takaran 90 kg N/ha. Hasil
ini serupa dengan hasil penelitian SISWOROef a/(14)yang
menunjukkan EPP yang meningkat dari takaran pupuk 30
kg N/ha ke 60 kg N/ha dan menunm kembali pada takaran
90 kg N/ha. Hasil penelitian ini dibedakan menurut musim
tanam. Pada musim penghujan EPP pada takaran 30 kg N/
ha dan menggunakan lapisan Azolla tidak berbeda nyata
dengan EPP pada takaran 60 kg N/ha dengan tanpa Iapisan
Azolla. Pada musim kemarau, EPP pada takaran 30 kg N/
ha dan menggunakan lapisan Azolla sebesar 18,71 % lebih
tinggi dari takaran 60 kg N/ha dan tanpa lapisan Azolla.
Sedangkan hasil penelitian di Srilangka menunjukkan EPP
sebesar 26 % pada lahan sawah yang lnenggunakan lapisan
Azolla dan EPP menjadi lebih besar lagi, 56 %, bila
Azollanya dibenamkan kelahan tersebut (15).

KESIMPULAN

1. Pemberian lapisan Azolla pada media tutnbuh padi
sawah yang bila dikombinasikan dengan akaran pupuk
urea hingga batas-batas tertentu dapat dimanfaatkan
untuk meningkatkan pertumbuhan, produksi, serapan
N yang berasal dari pupuk dan efisiensi penggunaan
pupuk tanaman padi sawah.

2. Kombinasi perlakuan penggunaan lapisan Azolla dan
takaran pupuk Urea 60 kg N/ha adalah yang terbaik
untuk meningkatkan pertumbuhan, produksi, serapan
N yang berasal dari pupuk dan efisiensi penggunaan
pupuk pada padi sawah.

3. Penyerapan N yang berasal dari pupuk oleh tanaman
padi terbanyak pada saat pemberian urea yang kedua
(30 HST), sehingga memberikan hasil serapan N yang
berasal dari pupuk lebih tinggi pula dibandingkan
dengan pemberian urea yang pertama (0 HST).

4. Penggunaan lapisan Azollayang tidak dibenamkan pada
media tumbuh padi sawah mempunyai peranan yang
dapat mempertahankan jumlah pupuk N yang disuplai
ke media tetap tinggi dan peranan ini lebih berarti dari
pad fungsinya sebagai sumber nitrogen.
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Tabel 1. Pertimibuhan berbagai komponen dan produksi tanainan pada percobaan I

Perlakuan

Dengan lapisan Azolla (A0)
Tanpa lapisan Azolla (Al)

0 kg N/ha (N0)
30kgN/ha(Nl)
60 kg N/ha (N2)
90 kg N/ha (N3)

Interaksi :
A0N0
A0N1
A0N2
A0N3
A1N0
AlNl
A1N2
A1N3

Tinggi
Tanaman
(Cm)

113,31 b
117.31 a

110.00 c
116.25 b
119.13 a
115.88 b

105.50 e
115.00 cd
117.50 b
115.25 cd
114.50 d
117.50 b
120.75 a
116.50 cb

Jumlah
Daun

62.06 b
66.38 a

54.63 c
62.50 b
69.75 a
70.00 a

53.75 e
59.00 d
65.75 c
69.75 b
55.50 e
66.00 c
73.75 a
70.25 b

Jumlah
Anakan

12.69 b
13.44 a

11.50 c
12.75 b
14.25 a
13.75 a

11.00 d
12.25 c
13.50 b
14.00 b
12.00 c
13.25 b
15.00 a
13.50 b

BK Jerami
(gram)
(g)

43.47
46.90

34.31
43.49
51.65
51.30

31.54
42.10
49.57
50.67
37.08
44.88
53.73
51.92

b
a

c
b
a
a

d
bcd
ab
ab
cd
abc
a
ab

Jumlah
Malai

12.19 b
13.56 a

10.38 d
12.38 c
14.75 a
14.00 b

9.75 d
11.50 c
13.50 b
14.00 b
11.00 c
13.25 b
16.00 a
14.00 b

Jumlah
Gabah
per Malai

130.75 b
138.69 a

107.13 d
134.38 c
151.63 a
145.75 b

97.50 e
133.50 c
144.50 b
147.50 b
116.75 d
135.25 c
158.75 a
144.00 b

BK Gabah
per pot
(gram)

50.47 b
63.56 a

40.95 c
50.21 b
68.51 a
68.40 a

32.77 f
44.03 e
59.61 d
65.47 c
49.12 e
56.39 d
77.40 a
71.33 b

% Gabah
Hampa
(%)

12.84 a
11.35 b

15.87 a
12.71 b
9.78 c
10.04 c

16.39 a
13.19 c
11.27 e

10.53 f
15.36 b
12.23 d
8.29 h
9.54 g

Angka-angka yang di ikuti oleh huruf dan pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut BNJ 0,05
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Tabel 2. Pertumbuhan berbagai komponen dan produksi tananian pada percobaan II

Perlakuan

Dengan lapisan Azolla (AO)
Tanpa lapisan Azolla (Al)

0 kg N/ha (NO)
30kgN/ha(Nl)
60 kg N/ha (N2)
90 kg N/ha (N3)

Interaksi :
AONO
AONl
A0N2
A0N3
A1N0
AlNl
A1N2
A1N3

Tinggi
Tanaman
(Cm)

117.00 b
120.19 a

113.13 c
118.13 b
122.00 a
121.13 a

109.00 d
116.75 c
119.50 b
122.75 a
117.25 c
119.50 b
124.50 a
119.50 b

Jumlah
Daun

64.38 b
68.31 a

54.00 c
66.38 b
72.88 a
72.13. a

50.50 f
65.75 d
68.75 c
72.50 b
57.50 e
67.00 cd
77.00 a
71.75 b

Jumlah
Anakan

12.69 b
13.50 a

11.13 c
13.00 b
14.25 a
14.00 a

10.75 e
12.50 cd
13.50 bc
14.00 ab
11.50 de
13.50 bc
15.00 a
14.00 ab

BK Jerami
(gram)

38.81 b
49.52 a

33.70 b
40.06 b
50.50 a
52.41 a

28.46 c
31.50 c
44.98 ab
50.31 ab
38.94 bc
48.62 ab
56.02 a
54.51 a

Jumlah
Malai

12.19 b
13.88 a

9.88 c
13.25 b
14.75 a
14.25 a

8.75 f
12.50 d
13.50 c
14.00 bc
11.00 e
14.00 bc
16.00 a
14.50 b

Jumlah
Gabah
per Malai

135.56 b
142.19 a

111.38 d
137.63 c
157.25 a
149.25 b

103.00 e
137.75 c
149.50 b
152.00 b
119.75 d
137.75 c
165.00 a
146.50 b

BK Gabah
per pot
(gram)

46.51 b
62.70 a

39.36 b
49.22 b
65.90 a
63.93 a

30.90 g
41.66 f
51.99 de
61.48 bc
47.82 ef
56.78 cd
79.80 a
66.38 b

% Gabah
Hampa
(%)

12.63 a
11.13 b

15.58 a
12.57 b
9.47 d
9.90 c

16.17 a
13.10 c
10.94 e
10.32 f
14.99 b
12.04 d
8.00 h
9.47 g

Angka-angka yang di ikuti oleh huruf dan pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut BNJ 0,05

Tabel 3. Pengukuran pH air media tumbuh padi sawah, Serapan N-bdp tanaman dan EPP Urea

Perlakuan

Dengan lapisan Azolla (Al)
Tanpa lapisan Azolla (AO)

0 kg N/ha (NO)
30kgN/ha(Nl)
60 kg N/ha (N2)
90 kg N/ha (N3)

Interaksi :
A0N0
A0N1
A0N2
A0N3
A1N0
AlNl
A1N2
A1N3

pH air media
tumbuh padi sawah

7.51 a
6.45 b

6.50 d
7.00 c
7.18 b
7.25 a

7.20 c
7.50 b
7.65 a
7.70 a
5.80 f
6.50 e
6.70 d
6.80 d

Serapan N-bdp
Percobaan I

119.85 a
121.78 a

...

68.61 a
107.01 a
184.84 a

—
69.88 a
91.67 a
198.01 a
—
67.33 a
126.34 a
171.66 a

tanaman (mg N/pot)
Percobaan II

137.77 a
146.65 a

69.55 b
161.19 a
195.90 a

—
63.21 c
149.59 abc
200.52 a
.. .
75.89 bc
172.78 ab
191.27 a

EPP Urea
(%)

40.27 a
43.20 a

43.86 a
42.89 a
38.46 a

—
42.25 a
38.30 a
40.26 a
...
45.47 a
47.48 a
36.66 a

Angka-angka yang di ikuti oleh huruf dan pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut BNJ 0,05
N-bdp = N - berasal dari pupuk
EPP = Efisiensi penggunaan pupuk
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DISKUSI

HARYANTO

Menurut Anda pembenaman Azolla dibanding
dengan pemberian pada permukaan sebagai permadani lebih
baik yang mana dan pertimbangan apa Anda memilih hal
tersebut ?

ETTYHENDRARTI

Sebenamya antara perngertian permadani Azolla
(lapisan Azolla) dan pembenaman Azolla tidak dapat
dipisahkan, karena sebelum Azolla itu dibenamkan,
terbentuk lapisan Azolla terlebih dahulu, yang kedua konsidi
tersebut memberikan pengaruh yang berbeda terhadap
tanaman padi, tetapi keduanya memberikan pengaruh yang
menguntungkan. Tindakan yang terbaik adalah membiarkan
Azolla yang tersebar di atas permukaan air sawah tumbuh
membentuk lapisan, sehingga dapat menghambat volatilisasi
yang mengurangi N yang berasal dari pupuk. Dengan
demikian jumlah N yang diaplikasikan ke lahan sawah dapat
digunakan sepenuhnya oleh tanaman padi. Selanjutnya pada
saat lapisan Azolla tersebut sudah menutupi permukaan air
sawah dengan prosentasi penutupan 80%, maka pada saat
itu lapisan^zo/Za sebaiknyadibenamkan untuk memperoleh
N yang berasal dari Azolla, sehingga dapat menambah N
yang berasal dari pupuk untuk tanainan padi. Pada kondisi
ini lapisan Azolla yang dibenainkan dapat menggantikan
sebahagian kebutuhan pupuk N yang diaplikasikan kelahan
sawah, seperti yang telah dibuktikan pada beberapa
penelitian, yaitu produksi padi sawah tidak berbeda nyata
antara perlakuan dosis pupuk 60 kg N/ha dan tanpa lapisan
Azolla dengan perlakukan dosis pupuk 30 kg N/ha dan
dengan lapisan Azolla. Kalau ingin pula kedua pengertian
itu dipisahkan, maka keuntungan yang dapat diperoleh
sebagai berikut:

1. Permadani/lapisan Azolla :
a. Menghambat volatilisasi
b. Tidak mengeluarkan biaya untuk membayar tenaga

kerja yang membenainkan Azolla.
2. Lapisan Azolla yang dibenainkan :

a. Menambah N yang berasal dari Azolla untuk
tanaman padi, sehingga dapat mengganti sebahagian
kebutuhan puptik N yang diaplikasikan ke lahan
sawah.

b. Mengeluarkan biaya untuk mambayar tenaga kerja
yang membenamkan Azolla.

H. RASJID

1. Kapan Azolla diberikan (sebagai lapisan penutup) ?
2. Apakah Azolla diberikan langsung sebagai penutup atau

ditumbuh keinbang lagi sampai tertutup permukaan ?

3. Berapa banyak (g/pat) Azolla diberikan ?
4. Saat panen bagaimana Azolla tersebut, apakah masih

tumbuh/mati ? Hal ini sangat mempengaruhi
ketersediaan N untuk tanaman

5. Takaran pupuk 90 kg N/lia bukanlah takaran yang tinggi.
Supra insus 300 kg urea/ha 135 N/ha.

ETTY HENDRARTI

1. Seminggu sebelum pemindahan bibit dan pemberian
urea pertama.

2. Azolla tidak diberikan langsung sebagai penutup
permukaan air sawah.

3. 200 g bobot segar/m2 atau 14,14 g bobot segar/pot.
4. Saat panen Azolla yang tumbuh tersebar dipermukaan

air sawah sudah mati.
5. Memang benar, pada takaran 90 kg N/ha masih dapat

meningkatkan produksi, tetapi hal itu dilakukan pada
percobaan di lapangan, sedangkan percobaan ini
dilakukan di rumah kaca yang hasilnya sudah menurun
pada takaran urea 90 kg N/ha.

RIVAIE RATMA

Pada percobaan Anda, pelapisan Azolla akan
menurunkan pH, sehingga anomium dapat diserap oleh
tanaman padi secara baik.
1. Apakah Azolla mengandung zat yang dapat menurunkan

pH dan apa nama zat tesebut ?
2. Bagaimanakah mekanisme Azolla dapat menurunkan pH

tanah ?

ETTY HENDRARTI

1. Azolla tidak mengandung zat yang dapat menurunkan
pH air media tumbuh padi sawah.

2, Mekanisme Azolla menurunkan pH air media tumbuh
padi sawah:
a. Lapisan Azolla yang sudah terbentuk dapat

mengabsorpsi cahaya matahari yang masuk ke dalam
air sawah, sehingga mengurangi kebutuhan cahaya
unluk fotosintesis Anabaena Azolla (ganggang hijui
biru).

b. Pengurangan cahaya ini semakin bertambah besar
dengan semakin berkembangnya tajuk tanaman padi
hingga membentuk naugan yang mengurangi
intensitas cahaya matahari yang tnasuk.

c. Penurunan aktifitas fotosintesis pada Anabaena
Azollae tersebut menyebabkan konsumsi CO2 dalam
air sawah bekurang, sehingga konsentrasi CO2 dan
H2CO3 air sawah menjadi tinggi, yang pada ahiraya
menyebebkan pH air sawah turun.
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