
Rjsalah Seminar I/miah Penelitian dan Pengembangan Aplikasi lsotop dan Radiasi, 2004

PENGARUH INOKULASI AZOLLA TERHADAP KONTRIBUSI
PUPUK N-UREA PADA BUDIDAYA PAD I SAWAH

Havid Rasjid, Elsje L. Sisworo, clan Haryanto
Puslitbang Teknologi Isotop clan Radiasi -BATAN, Jakarta

ABSTRAK

PENGARUH INOKULASI AZOLLA TERHADAP KONTRIBUSI PUPUK N-UREA
P ADA BUDIDA Y A PAm SAW AH. Telah dilakukan percobaan inokulasi Azolla pada budidaya
padi sawah, pada musim kemarau (MK) clan musim penghujan (MP). Lima kombinasi perlakuan
pemupukan N clan inokulasi Azolla (N-O, N-O+Az, N-4S+Az, N-90+AZ clan N.90) dicoba.
Percobaan dilakukan dalam rancangan acak kelompok dengan 4 ulangan. Untuk mengetahui N
berasal dari pupuk digunakan pupuk urea bertanda 15N. Hasil percobaan menunjukkan bahwa
musim tanam tidak berpengaruh terhadap produksi gabah, kadar N.total, clan serapan N-total
tanaman. lnokulasi Azolla dapat meningkatkan produksi bahan kering, kadar N.total, clan
serapan N-total tanaman sampai 36 %/ clan dapat meningkatkan kualitas (kadar) clan kuantitas
(serapan) N berasal dari pupuk dalam tanaman, sehingga efisiensi penggunaan pupuk meningkat
16 % pada MK dan 23 % pada MP. Hasil ini membuktikan bahwa Azolla yang diinokulasikan
pada budidaya padi sawah dapat me nahan kehilangan hara N dari lahan yang disebabkan oleh
penguapan atau hanyut terbawa air.

ABSTRACT

EFFECT OF AZOLLA INOCULATION ON THE CONTRIBUTION OF UREA-N
FERTILIZER IN LOWLAND RICE CULTURE. Two experiments (dry and wet seasons) have
been conducted to study effect of Azolla inoculated in lowland rice culture. Five treatments
combination of urea and Azolla tested were: N-O, N-O+Az, N-45+Az, N-90+Az, and N-90.
Experiments were designed with completely randomized design (CRD) and each treatment was
replicated 4 times. 15N-labelled urea was used in this experiment to determine N-derived from
fertilizer. Results of this experiments showed that planting season did not influenced production
of grain, total-N percentage, and total-N uptake of the plant. Azolla inoculation was able to
increase dry matter production, percentage of total-N, and plant total-N uptake up to 36 %. The
fertilizer use efficiencies were increased 16 % in dry season and 23 % in wet season respectively.
This condition expressed that Azolla inoculationin low land rice could present N-logg through
vaporization and water current.

PENDAHULUAN

Produksi tanaman padi sangat ditentukan
oleh ketersedian hara yang dibutuhkan dalam
tanah. Salah satu unsur hara utama yang
menentukan produksi tanaman adalah nitrogen.
Untuk mencukupi ketersediaan hara terse but
dilakukan pemupukan. Penggunaan pupuk N
buatan (anorganikl sangat luas clan sering
diterapkan pada takaran tinggi untuk dapat
melipat gandakan basil yang diinginkan.
Pemakaian pupuk N buatan dengan takaran
tinggi akan meningkatkan biaya dalam proses
budidaya padi 11). Di samping itu dengan
memakai pupuk buatan feTUS menerus akan
beresiko terhadap lingkungan. Dampak negatif
yang ditimbulkannya antara lain penurunan
produktivitas laban, clan pencemaran air tanah
121. Hal inilah yang mendorong untuk
menggunakan sumber hara selain daTi pupuk
buatan, misalnya pupuk hijau/alami yang dapat
mengikat nitrogen udara 131. Salah satu sumber

unsur hara N untuk padi sawah adalah Azolla.
Menurut beberapa peneliti ( 4, 5, 6) Azolla sudah
dapat termineralisasi 21 -24 hari setelah
inokulasi, clan dapat menyumbang kebutuhan
tanaman padi sampai 30 kg N/ha.

Selain itu Azolla yang ditumbuhkan selama
daur hidup padi sawah dapat juga berfungsi
sebagai penekan hilangnya N karena
penguapan/volatisasi (7, 8). Apabila dilihat daTi
produktivitas, kebutuhan N untuk tanaman padi
yang berasal daTi Azolla masih kurang. Oleh
karenanya untuk memanfaatkan Azolla sebagai
sumber N padi sawah perlu dilakukan tambahan
sumber lain baik daTi anorganik ataupun
organik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan
hara nitrogen padi sawah untuk memperoleh
hasil yang maksimal.

Pada tulisan ini dilaporkan hasil percobaan
lapang menggunakan Azolla sebagai sumber hara
N tambahan, yang bertujuan untuk mengetahui
peranan Azolla dalam peningkatan produksi padi
sawah.
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jeramil. Pada musim penghujan (MP)maupun
musim kemarau (MK) pemupukan ini IN-90 + Az)
tidak nyata berbeda dibandingkan dengan
pemupukan N-90. Peningkatan produksi bahan
kering (BK) dapat mencapai 12,9 % pada gabah
clan 6,4 % pada jerami. Secara umum inokulasi
Azolla cenderung meningkatkan produksi BK.
Hal ini dapat dilihat pada produksi BK tanaman
pada perlakuan N-O+Az vs N-O, clan perlakuan
N-90 + Az vs N-90 walaupun tidak nyata
berbeda, tetapi sudah terlihat kenaikan produksi

BAHAN DAN METODE

Percobaan ini merupakan percobaan
lapang yang dilaksanakan selama dua musim
berturut-turut yaitu pada musim kemarau (MK-
1998) dan musim penghujan (MP-1998/99) di
lnstalasi Penelitian Padi Pusaka Negara, Balai
Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi,
Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tanah percobaan
termasuk jenis Histosol (alluvial) dengan ciri ciri ;
ph 6,4 (HzO), 3,82 % C-organik, 0,20 % N-total,
dan 16,6 ppm P-total (Bray 1). Percobaan
dilakukan dengan rancangan acak kelompok
dengan lima perlakuan pemupukan N dan di
ulang 4 kali. Perlakuan yang dicobakan disajikan
pada Tabel 1. Untuk menentukan N berasal dati
pupuk digunakan pupuk urea bertanda 15N
dengan ekses atom 2 %.

Ukuran petak perlakuan 6 X 6 m, dan di
dalamnya dibuat anak petak berukuran 1,2 X 0,8
m yang digunakan untuk pemupukan N bertanda
15N. Varietas padi yang dipakai IR-64 , setiap
lobang ditanam 2 bibit yang berumur 21 hari
dengan jarak 20 cm X 20 cm. Pemupukan N
dilakukan sesudah tanam. Semua perlakuan
mendapat pemupukan dasar sebanyak 150 kg SP-
36 dan 100 kg KCI untuk setiap ha, yang
ditaburkan merata keluruh petak perlakuan.,
sedangkan pupuk urea berbentuk tablet
dibenamkan sedalam 5 cm di antara 4 rumpun
tanaman. lnokulasi Azolla dilakukan 2 hari
setelah tanam. Analisis N-total dilakukan
dengan mikro Kjedahl dan untuk pencacahan 15N
dalam komponen gabah dan jerami digunakan
alat pencacah 15N Spektrometer emisi.

Kadar N-total dalam gabah dan jerami
disajikan pacta Tabel 3, Pemupukan urea dan
inokulasi Azolla dapat meningkatkan kadar N-
total dalam gabah dan jerami baik pacta MK
maupun pacta MP, dibandingkan dengan
perlakuan tanpa pemupukan N.

Perlakuan inokulasi Azolla saja tanpa
ditambah pupuk N (N-O+Az), terlihat belum
dapat meningkatkan kadar N-total dalam gabah,
tetapi dalam jerami sudah meningkat.
Pemupukan N saja atau ditambah dengan
inokulasi Azolla, baru bisa meningkatkan kadar
N-total dalam gabah dibanding dengan N-O dan
N-O + Az, baik pacta MK ataupun pacta MP.
Diduga hal ini terjadi disebabkan belum cukup
tersedia N dalam tanah yang berasal daTi pupuk
atau Azolla untuk kebutuhan tanaman.

Pacta Tabel 4, disajikan serapan N-total
gabah , jerami dan tanaman pacta MK daD MP.
Dapat diketahui bahwa pemupukan N dan
inokulasi Azolla dapat meningkatkan serapan N
dalam tanaman padi, seiring peningkatan kadar
N-total dan BK. Ada sedikit perbedaan pola
serapan N-total tanaman antara MK dengan MP.
Pacta MK perlakuan pemupukan N saja clan atau
ditambah inokulasi Azolla (N-45+Az, N-90+Az,
dan N-90) tidak terdapat perbedaan yang nyata
pacta gabah dan jerami kecuali tanaman.
Sedangkan pada MP ditemukan ada perbedaan
yang nyata antara perlakuan pemupukan N-90
+Az paling tinggi dibandingkan dengan N-45+Az
serapan N-total tanamannya dibandingkan
dengan perlakuan lainnya. Serapan N-total
tanaman pacta perlakuan N-O + Az di musim
kemarau (MK) nyata berbeda dengan kontrol (N-
0), akan tetapi tidak nyata berbdea pacta MP.
Dari dua percobaan yang dilaksanakan serapan
N-total yang tertinggi dihasilkan oleh perlakuan
pemupukan N-90 + Az yaitu berturut-turut
pacta gabah, jerami, tanaman MK (87,85;
40,89; 131,74) clan MP (94,29 ; 54,40 ; 148,69 !
kg N/ha. Hasil ini lebih daTi dua kali lipat
dibandingkan dengan perlakuan tanpa
pemupukan N (kontrol). Jika dilihat daTi peranan
Azolla sebagai pemasok kebutuhan N tanaman
(perl. N-O+Az), dapat menaikkan serapan N-
tanaman sekitar 31,6 % pacta MK dan 11,8 %

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Tabel 2, disajikan produksi bahan
kering (BK) gabah dan jerami pada musim
kemarau dan musim penghujan. Terdapat
perbedaan yang nyata antar perlakuan yang
diujikan. Produksi bahan kering musim
penghujan IMP) lebih tinggi dibandingkan dati
musim kemarau IMK). Ada kecenderungan
produksi gabah maupun jerami pada perlakuan
inokulasi Azolla tanpa penambahan pupuk urea
(N-O+Az) , baik pada musim MK maupun MP,
lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa pupuk
IN-OJ.

Pemupukan urea diiringi inokulasi Azolla
nyata menaikkan produksi bahan kering
dibandingkan dengan kontrol (N-O ), clan (N-
0+ Azolla), Produksi bahan kering tertinggi
dihasilkan daTi pemupukan 90 kg N/ha +Azolla ,
baik pada MK (7838 kg gabah, 5496 kg jerami)
maupun pada MP (8217 kg gabah I 6542 kg
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rendah daTi pada MP (60,58 % clan 63,56%). Hal
ini menunjukkan bahwa Azolla yang
diinokulasikan pada saat tumbuh bersama padi
sawah dapat me nahan atau mencegah kehilangan
hara N terutama yang berasal daTi pupuk
disebabkan mungkin oleh penguapan (volatisasi),
clan hanyut terutama pada musim penghujan.

KESIMPULAN

Dari percobaan yang telah dilaksanakan
dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai
berikut :
1. lnokulasi Azolla pacta tumbuh bersama padi

sawah dapat meningkatkan produksi bahan
kering gabah, jerami, dan tanaman pactio
Produksi gabah meningkat lebih daTi 12,9 %
di banding dengan yang tidak diinokulasi.

2. lnokulasi Azolla nyata menaikkan kadar N-
total dalam gabah dan jerami. Serapan N-total
dalam tanaman padi meningkat sampai 36 %,
terutama pacta MK dibandingkan tanpa Azolla.

3. lnokulasi Azolla dapat meningkatkan baik
kadar maupun jumlah N-berasal daTi pupuk
dalam tanaman sehingga efisiensi penggunaan
pupuk dapat meningkat sampai 16 % pada
MK clan 23 % pacta MP.

DAFTAR PUSTAKA

1. CRASWELL, E.T., and GODWIN, D.C., The
efficiency of nitrogen fertilizers applied to
cereals in different climates. In Advances
in Plant Nutrition (Eds. TINKER, P .B. and
LAUCHILI, AI, Prager Scientific, New
York, (19841 1-55.

2. IRRI, Sustainable Agriculture: Green Manure
in Rice Farming. International Rice
Research Institute, P .O.Box 933, Manila,
Philippines (1987 I xxxp.

3. WATANABE, I., Summary Report of Azolla
Program of the International Network in
Soil Fertility and Fertilizer Evaluation for
Rice. In AzalIa Utilization. Proceedings of
the Workshop on AzalIa Use. IRRI,
P.O.Box 933, Manila, Philippines (19871
197 -205.

4. SISWORO, E.L., SISWORO, W.H., RASJID,
H., KADARUSMAN, H., SOLAHUDDIN,
S. and PARTOHARDJONO, S. Influence of
Azolla on rice growth with and without N
fertilizer. Atom Indonesia 13 No.2 (19871
24- 32.

5. BECKING, J.H. Environmental requirements
of AzalIa for use in tropical rice
production. In International Rice Research

pada MP di bandingkan dengan perlakuan tanpa
pupuk N (N-OI .Akan tetapi kalau dilakukan
pemupukan N , terutama dengan takaran tinggi
(N-901 peranan Azolla sebagai penyedia
kebutuhan N tanaman akan menurun. Hal ini
dapat dilihat pada perlakuan N-90 + Azolla

dibandingkan dengan perlakuan N-90, kenaikan
tertinggi hanya dicapai sekitar 9,9 % pada MP.
lni memperlihatkan bahwa urea lebih cepat
tersedia daTi pada Azolla dalam hal menyediaan
kebutuhan N tanaman padi. Sedangkan Azolla
membutuhkan waktu proses mineralisasi terlebih
dahulu sebelum dapat diserap oleh tanaman.

Dengan memakai pupuk urea bertanda
15N, dapat diketahui secara kualitas (kadarl clan
kuantitas (banyakl N yang berasal daTi pupuk
(N-bdpl dalam tanaman. Semakin tinggi takaran
pupuk N yang diberikan, maka semakin banyak
N pupuk yang diserap oleh tanaman (Tabel 5).

Musim tanam kelihatannya tidak begitu
memberikan pengaruh terhadap kadar N-bdp
dalam gabah (MK 33,38%, MP 32,09 %1 clan
jerami (MK 31,88 %, MP 24,81 %1. lnokulasi
Azolla dapat meningkatkan kadar N-bdp dalam
gabah clan jerami baik pada MK maupun pada
MP. Peningkatan ini dapat mencapai (rata-rata
MK clan MP) 12 % dalam gabah clan sekitar 8 %
dalam jerami. (Perlakuan N-90 +Az banding N-
901. Hal ini dapat diartikan bahwa inokulasi
Azolla dapat menahan hara N -pupuk dalam
lahan daTi kehilangan akibat penguapan atau
pencucian, sehingga bisa lebih banyak diambil
oleh tanaman.

Apabila dilihat daTi serapan N-bdp dalam
tanaman (Tabel 61, perlakuan N-90 +Az paling
banyak menyerap N-pupuk clan berbeda sangat
nyata jika dibandingkan dengan perlakuan
lainnya, baik dalam gabah, jerami ataupun
tanaman. Takaran pupuk-N nyata berpengaruh
terhadap serapan N-pupuk dalam tanaman.
Semakin tinggi takaran pupuk, N-pupuk dalam
tanaman semakin besar. Jumlah N-pupuk yang
diserap oleh tanaman pada MK tidak tampak
berbedaan nilai yang mencolok dibandingkan
dengan MP .

Hasil analisis statistik menunjukkan
bahwa inokulasi Azolla yang diaplikasikan
sesudah tanam padi clan hidup bersama daur
hidup padi bisa meningkatkan efisiensi
penggunaan pupuk (Tabel 71. lnokulasi Azolla
dapat meningkatkan keefisienan pemakaian
pupuk sampai 16 % pada MK clan sekitar 23 %
pada MP (N-90+Az vs N-90).

Pada perlakuan pemupukan dengan urea
saja (N-90), efisiensi penggunaan pupuk pada MK
(45,69 %1 lebih tinggi daripada MP (40,36 %1.
Apabila dilihat pada perlakuan inokulasi Azolla,
( N-45+Az clan N-90+Az) , efisiensi penggunaan
pupuk pada MK (55,10 % clan 61,59 %Ilebih
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Tabell. Perlakuan pemupukan N clan AzalIa pada padi sawah

Tabel 2, Procluksi bahan kering gabah clan jerami padi varietas IR-64 (kg/ha)

Gabah Terami-
MK MP MK MP

3850 a
4800 a
6963 b
7838 b
7638 b
6218

3479 a
4216 a
5466 b
5496 b
5517 b
4835

4467 a
4744 a
5360 b
6542 c
6152 bc
5453

4715 a
5058 a
6395 b
8217 c
7280 b c
6353

N-O
N- 0 + Az
N-45 + Az
N-90 + Az
N-90
Rata-rata

BNT5%
1%

K K (%)

1019
1429

10,64

1041
1460

10,67

1009
1415
13,55

811
1137

9,65

Angka yang diikuti oleh huruf yang sarna di setiap kolorn, tidak berbeda nyata pada BNT 5%.
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Angka yang diikuti oleh huruf yang sarna di setiap kolorn, rnenunjukkan tidak berbeda
nyata pada BNT 5%.

Tabel 4, Serapan N-total gabah, jerami, dan tanaman padi varietas IR-64 (kg N/hal

Angka- yang diikuti oleh huruf yang sarna di setiap kolorn, rnenunjukkan tidak berbeda nyata pada BNT 5%

Tabel 5. Kadar N berasal daTi pupuk (N-bdp) dalam gabah clan jerami padi varietas IR-64 (%)

Angka yang diikuti oleh huruf yang sarna pada setiap kolorn, rnenunjukkan tidak berbeda nyata BNT 5%
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Tabel 6. Serapan N-berasal daTi pupuk dalam gabah, jerami dan tanaman padi (kg N/hal

Perlakuan Musim Kemarau M~sim Pen~huian
Gabah Terami Gabah Jerami TanamanTanaman

-

19,84 a
38,09 b
27,00 a

28,31

-

17,19 a
39,77 c
25,43 b
27,46

-

9,30 a
17,43 b
10,90 a
12,54

N-O
N-O+AZ
N-45 +Az
N-90 +Az
N-90
Rata-rata

-

24,83 a
55,38 c
41,12 b
40,44

-

27,26 a
57,20 c
36,33 b
40,26

-

4,98 a
17,36 c
14,12 b
12,15

1,89
2,90

10,88

B N T 5%
1%

K K (%j

8,43
11,90
19,14

7,97
11,25
12,66

4,53
6,39

10,49

3,98
5,49

19,92

6,30
8,89

10,05

Angka yang diikuti oleh huruf yang sarna, disetiap kolorn rnenunjukkan tidak berbeda nyata pada BNT 5%.

Tabel 7. Efisiensi penggunaan pup uk (urea) pada gabah, jerami dan tanaman padi Cilosari (%)

Musim Kemarau (MKIPerlakuan Musim Penghuian IMP!
GabahGabah Terami Tanaman Terami Tanaman

N-O
N-O+Az
N-45+Az
N-90+Az
N-90

-

44,04 b
42,32 b
30,00 a

-

11,06 a
19,29 c
15,69 b

.

55,10 ab
61,59 b
45.69 a

39,91 b
44,19 b
28,25 a

-

20,67 b
19,37b
12,11 a

-

60,58 b
63,56 b
40,36 a

8.09
11,42
13,88

7,02
tn

25,96

11,98
tn

19,85

2,48
4,21
12,49

11,35
16,01
13,46

11,15
15,74
12,80

B N T 5%
1%

KK(%)

Angka yang diikuti oleh huruf yang sarna di setiap kolorn, rnenunjukkan tidak berbeda nyata pada
BNT 5%.
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DISKUSI

LIDY A ANDINI MARCUS

Bagaimana hila dibandingkan dengan
pemupukan dengan menggunakan tanaman
leguminosa atau tan am an berbintil akar I lebih
baik mana?

Apakah pemberian AzalIa yang banyak
pada tanaman padi akan meningkatkan
BK atau justru akan menjadi pesaing dalam
penyerapan un sur hara ?

HA VID RASJID HA VID RAS]ID

Bila dibandingkan Azolla dengan tanaman
legum (Sesbania), menurut basil penelitian
Haryanto dkk, tidak jauh berbeda, sarna-sarna
dapat meningkatkan hasil, tetapi dalam aplikasi
terdapat hambatan yang berbeda di lapangan,
misalnya Azolla agak peka kekurangan air,
Sebania susah/sulit untuk mendapatkan benih.

Pemberian Azolla yang ban yak , karena
daur hidup Azolla pendek (21-24 hari) cepat
termineralisasi, unsur hara N dari Azolla dapat
tersedia untuk tanaman sehingga dapat
meningkatkan BK tanaman padi. Tidak bersaing
dengan tanaman padi, malah dapat menekan
pertumbuhan gulma.
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