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PENDAHULUAN
Di Indonesia, padi diusahakan oleh sekitar 18 juta petani dan menyumbang 66%
terhadap produk domestik bruto (PDB) tanaman pangan. Selain itu, usahatani padi telah
memberikan kesempatan kerja dan pendapatan bagi lebih dari 21 juta rumah tangga
dengan sumbangan pendapatan 25-35%. Oleh sebab itu, beras tetap menjadi komoditas
strategis dalam perekonomian dan ketahanan pangan nasional, serta menjadi basis utama
dalam revitalisiasi pertanian di masa lalu, saat ini maupun yang akan datang.
Dalam 40 tahun terakhir (1980-2020), produksi padi nasional meningkat lebih dari
dua kali lipat. Hal ini tentu terkait dengan peningkatan produktivitas dan luas areal tanam.
Peningkatan produktivitas padi dalam kurun waktu tersebut mencapai 109,1%; yaitu dari
3,42 t/ha pada tahun 1980 menjadi 6,06 t/ha pada tahun 2020. Sementara peningkatan luas
areal panen dalam periode yang sama mencapai 53,2% dari 8,1 juta ha pada tahun 1980
menjadi 11,8 juta ha pada tahun 2020. Keberhasilan upaya peningkatan produksi padi
nasional tersebut tidak terlepas dari implementasi berbagai program intensifikasi yang
didukung oleh inovasi teknologi usahatani, terutama penggunaan varietas unggul dan
teknologi budidaya, rekayasa kelembagaan serta dukungan kebijakan pemerintah lainnya.
Sampai saat ini sekitar 90% produksi padi nasional dipasok dari lahan sawah irigasi
yang sebagian telah terkonversi untuk berbagai keperluan di luar pertanian. Sementara
lahan sawah tadah hujan dan lahan pasang surut yang cukup luas belum banyak
berkontribusi dalam peningkatan produksi padi. Ke depan, selain di lahan sawah irigasi,
upaya peningkatan produksi padi perlu pula diarahkan ke lahan sawah tadah hujan dan
lahan pasang surut serta lahan kering.
Kecuali kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap produktivitas, varietas
merupakan komponen teknologi yang paling mudah diintroduksikan kepada petani. Namun
demikian untuk mengaktualisasi potensi hasilnya diperlukan dukungan komponen teknologi
lain. Padi tipe baru (PTB) maupun hibrida yang dirakit dengan tujuan memiliki potensi hasil
sekitar 15% lebih tinggi dari varietas inbrida menghendaki penyesuaian teknologi termasuk
kebutuhan pupuk untuk mengaktualisasi potensi hasilnya. Jumlah malai per m2, jumlah
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gabah per malai, persen gabah isi dan bobot 1000 butir untuk setiap varietas akan berbeda
tergantung pada penerapan teknologi termasuk bagaimana cara pengelolaan pupuknya.
Sebagai sumber hara, pupuk merupakan sarana produksi yang memegang peranan
penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan, khususnya padi. Menurut
Adiningsih et al. (1989), 85% dari total kebutuhan pupuk disektor pertanian, oleh petani
digunakan untuk meningkatkan produksi padi di lahan padi sawah irigasi. Masalahnya
adalah bahwa, penggunaan pupuk kimiawi secara terus menerus dapat berpengaruh negatif
tidak hanya terhadap lingkungan tetapi juga menurunkan tingkat efisiensinya.
Sering terdengar bahwa, apabila terjadi kelangkaan pupuk target produksi tidak
tercapai. Oleh sebab itu tantangan ke depan dalam menghadapi upaya peningkatkan
efisiensi pemupukan adalah bagaimana kita dapat mengelola pupuk secara tepat sesuai
dengan kebutuhan tanaman dan kondisi lahan agar produktivitas tanaman tetap tinggi.
Setidaknya penerapan teknologi pemupukan untuk meningkatkan produktivitas lahan perlu
memperhatikan: (a) kemampuan tanah dalam menyediakan nutrisi, (b) kemampuan
tanaman untuk menyerap unsur hara, dan (c) pemilihan jenis pupuk yang akan digunakan.
Pertimbangan ketiga hal tersebut diperlukan agar pencapaian produksi pertanian dapat
dioptimalkan.
Untuk pertumbuhannya tananam memerlukan suplai hara yang berasal dari berbagai
sumber. Menurut Dobermann dan Fairhurst (2000), untuk setiap ton produksi padi
membutuhkan sekitar 14,7 kg N; 2,6 kg P dan 14,5 kg K/ha, dapat diperoleh tanaman baik
dari tanah, air irigasi, sisa tanaman atau dari pupuk (organik dan/atau anorganik) yang
ditambahkan. Makin tinggi hasil yang diperoleh makin besar hara yang dibutuhkan, dan
sebaliknya. Pada umumnya respon tanaman padi terhadap pemberian pupuk tertinggi
dijumpai pada pupuk N, menyusul pupuk P kemudian pupuk K.

TANAMAN PADI DAN SEJARAH PEMUPUKAN
Padi termasuk golongan tanaman semusim atau tanaman muda, yaitu tanaman yang
biasanya berumur pendek, kurang dari satu tahun dan hanya satu kali berproduksi, setelah
berproduksi akan mati atau dimatikan. Dua spesies padi yang sering dibudidayakan adalah

Oryza sativa dan Oryza glaberrima yang dapat tumbuh dalam kisaran daerah yang luas, dari
daerah yang selalu tergenang hingga kering. Nenek moyang dari Oryza sativa adalah Oryza
rufipogan. Oryza sativa dibudidayakan secara musiman walaupun sacara botani termasuk
tanaman tahunan, sedangkan Oryza rufipogan adalah termasuk tanaman semusim (Anonim,
1990).
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Tanaman padi dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu: bagian vegetatif yang
terdiri dari akar, batang dan daun, dan bagian generatif yang terdiri dari malai atau bulir
dan bunga, buah dalam bentuk gabah. Fase pertumbuhan vegetatif merupakan fase yang
menyebabkan terjadinya perbedaan umur panen, sebab lama fase reproduktif dan
pemasakan tidak dipengaruhi oleh varietas maupun lingkungan. Selama fase pertumbuhan
vegetatif, anakan bertambah dengan cepat, tanaman bertambah tinggi dan daun tumbuh
secara regular. Anakan aktif ditandai dengan pertambahan anakan yang cepat sampai
tercapai anakan maksimal. Sedangkan fase reproduktif ditandai dengan memanjangnya
beberapa ruas teratas pada batang yang sebelumnya tertumpuk rapat dekat permukaan
tanah. Disamping itu fase reproduktif juga ditandai dengan berkurangnya jumlah anakan,
munculnya daun bendera, bunting dan pembungaan (heading). Inisiasi primordia malai pada
umumnya dimulai 30 hari sebelum heading. Fase inisiasi ini hampir bersamaan dengan
memanjangnya ruas-ruas yang terus berlanjut sampai berbunga. Oleh sebab itu menurut
Manurung dan Ismunadji (1988) fase reproduktif sering disebut juga dengan stadia
pemanjangan ruas-ruas.
Hasil tanaman padi yang berupa beras merupakan salah satu bahan makanan yang
mengandung gizi dan penguat yang cukup bagi tubuh manusia, sebab di dalamnya
terkandung bahan-bahan yang mudah diubah menjadi energi. Oleh karena itu beras disebut
juga bahan makanan energi. Berbagai zat makanan yang diperlukan oleh tubuh;
karbohidrat, protein, lemak, serat kasar, abu dan vitamin bayak dijumpai dalam beras. Di
samping itu beras juga mengandung beberapa unsur mineral, antara lain: kalsium,
magnesium, sodium, dan fosfor (Anonim, 1990).
Tanaman padi dapat hidup baik di daerah beriklim panas yang lembab. Pengertian
ini menyangkut curah hujan, temperatur, ketinggian tempat, sinar matahari, angin dan
musim. Curah hujan yang dibutuhkan adalah 200 mm per bulan atau lebih dengan distribusi
selama 4 bulan, suhu yang dikehendaki adalah 23oC-30oC dengan ketinggian tempat 0-650
m dpl. Tanaman padi tumbuh baik pada tanah yang sedikit mengandung pasir dan dituntut
adanya lumpur, mempunyai ketebalan lapisan atas antara 18-22 cm dengan pH antara 4-7.
Varietas padi yang dipakai di awal abad 20 pada umumnya kurang tanggap terhadap
pupuk seperti padi bulu, padi jenis Cempo atau Cina. Hasil yang diperoleh sekitar 2 t/ha
gabah dengan dosis penggunaan pupuk 20 kg N/ha berupa pupuk ZA. Pupuk P dan K tidak
dipakai karena hara tersebut dianggap cukup disuplai dari air irigasi. Pada saat perang dunia
II praktis tidak dikenal pupuk buatan, kecuali pupuk-pupuk alam seperti kompos dan pupuk
hijau.
Pada tahun 50-an, dengan bantuan FAO, bersamaan pula dengan lahirnya varietas
padi unggul ciptaan bangsa Indonesia sendiri, kegiatan pemupukan mulai tampak lebih giat.
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Varietas padi baru (Sigadis, Bengawan, dan lain-lain) tampak lebih produktif bila mendapat
pemupukan. Pada saat itu dianjurkan pupuk 30-60 kg N/ha. Pupuk P belum dianjurkan
secara luas, dan apabila diperlukan hanya dianjurkan 30 kg P2O5/ha. Pupuk K juga belum
dianjurkan pada waktu itu.
Penggunaan pupuk N, P, dan K di Indonesia sejak tahun 60-an mulai meningkat
dengan diperkenalkannya padi jenis unggul modern seperti PB-5, dan varietas lainnya yang
dilepas IRRI (International Rice Research Institute). Pupuk N dipergunakan rata-rata antara
90-120 kg N/ha, pupuk P dan K masing-masing antara 30-60 kg P2O5/ha dan K2O antara 3050 kg/ha.
Uji tanah sudah lama diketahui dan digunakan untuk menilai status kesuburan lahan,
ada tidaknya kendala kimia tanah, kebutuhan pupuk dan amelioran. Metode ekstrasi hara
tanah yang asalnya bertujuan untuk mengukur satu hara tertentu kemudian berkembang
menjadi metode untuk mengukur beberapa hara sekaligus seperti pada metode MehlichBowling dan Mehlich-3, yang dapat ditujukan untuk mengukur status P, K, Ca, Mg, Cu, Zn
dan Mn. Selain perkembangan dalam metode ekstraktan tersebut, berkembang pula cara
perhitungan penetapan kebutuhan pupuk, yaitu dari sistem pengelompokan status (rendah,
sedang dan tinggi) berdasarkan metode Cate dan Nelson, persamaan matematik linier atau
berganda, linear plateau, kurva Mitscherlich dengan berbagai turunannya, kemudian
modeling dan sebagainya.
Selain uji tanah, uji tanamanpun juga telah lama digunakan sebagai indikator
perlu/tidaknya pemberian pupuk bagi tanaman. Widjaja-Adhi (1974) mengemukakan bahwa
kebutuhan N tanaman padi sawah dapat diduga berdasarkan kadar amonium (NH4) tanah
sawah yang diinkubasikan selama 2 minggu. Namun, uji ini tidak praktis, memerlukan waktu
lama sehingga tidak berkembang. Selanjutnya, kebutuhan pupuk N padi sawah lebih umum
ditetapkan berdasarkan jumlah N dalam tanaman dengan metode destruksi asam pekat
ganda (Kjeldahl), hara P tanaman juga dengan destruksi yang dilanjutkan dengan
pengukuran intensitas warna ekstrak menggunakan spektrofotometer, sedangkan K
dilanjutkan dengan intensitas fotometer nyala.
Baik uji tanah maupun uji tanaman yang disebutkan di atas memiliki kelemahan atau
keterbatas antara lain (a) memerlukan laboratorium dan peralatan yang mahal dan tidak
tersedia dibanyak tempat, (b) biaya perawatan peralatan mahal dan kadangkala sulit
diperbaiki apabila terjadi kerusakan, (c) bahan-bahan kimia relatif mahal, kadangkala juga
tidak tersedia di daerah, (d) sulit mengambil contoh tanah dan tanaman yang mewakili
hamparan, (e) kemungkinan kontaminasi dalam prosesing contoh baik tanah maupun
tanaman, dan (f) hasilnya sangat ditentukan oleh kondisi alat yang digunakan dan
ketrampilan serta pengalaman analisnya.
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Cara baru dalam menentukan kebutuhan pupuk untuk tanaman padi yang lebih
mudah, lebih tepat, lebih praktis dan dapat dilakukan sendiri oleh petani yaitu dengan
menggunakan alat Bagan Warna Daun (BWD) untuk pupuk N dan Perangkat Uji Tanah
Sawah (PUTS) atau Petak Omisi untuk pupuk P dan K. Alat-alat bantu tersebut dibutuhkan
agar penetapan kebutuhan pupuk dapat lebih tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman dan
kondisi setempat yang kemungkinan dapat berbeda antar lokasi (spesifik lokasi). Kecuali
pupuk menjadi lebih efisien alat bantu yang berupa Bagan Warna Daun (BWD) telah
dianjurkan untuk digunakan sebagai alat bantu penetapan kebutuhan pupuk N pada
tanaman padi, dengan tujuan agar pemakaian pupuk menjadi lebih efisien dan mampu
mencegah pemborosan pemakaian pupuk.

RASIONALISASI PEMPUKAN
Cara baru dalam menentukan kebutuhan pupuk untuk tanaman padi yang lebih
mudah, lebih tepat, lebih praktis dan dapat dilakukan sendiri oleh petani yaitu dengan
menggunakan alat Bagan Warna Daun (BWD) untuk pupuk N dan Perangkat Uji Tanah
Sawah (PUTS) atau Petak Omisi untuk pupuk P dan K. Alat-alat bantu tersebut dibutuhkan
agar penetapan kebutuhan pupuk dapat lebih tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman dan
kondisi setempat yang kemungkinan dapat berbeda antar lokasi (spesifik lokasi). Kecuali
pupuk menjadi lebih efisien alat bantu yang berupa Bagan Warna Daun (BWD) telah
dianjurkan untuk digunakan sebagai alat bantu penetapan kebutuhan pupuk N pada
tanaman padi, dengan tujuan agar pemakaian pupuk menjadi lebih efisien dan mampu
mencegah pemborosan pemakaian pupuk.
Pemupukan berimbang yang didasari oleh konsep ”pengelolaan hara spesifik lokasi”
(PHSL) adalah salah satu konsep penetapan rekomendasi pemupukan. Dalam hal ini, pupuk
diberikan untuk mencapai tingkat ketersediaan hara esensial yang seimbang di dalam tanah
dan optimum guna: (a) meningkatkan produktivitas dan mutu hasil tanaman, (b)
meningkatkan

efisiensi

pemupukan,

(c)

meningkatkan kesuburan

tanah,

dan

(d)

menghindari pencemaran lingkungan.
Agar pemupukan dapat efisien dan produksi optimal, rekomendasi pemupukan harus
didasarkan pada kebutuhan hara tanaman, cadangan hara yang ada di dalam tanah, dan
target hasil realistis yang ingin dicapai. Kebutuhan hara tanaman sangat beragam atau
spesifik lokasi dan dinamis yang ditentukan oleh berbagai faktor genetik dan lingkungan.
Rekomendasi pemupukan dalam Permentan No.xx/SR.xxx/01/2007 menggunakan dua
pendekatan yang saling melengkapi, yaitu: Pertama, berupa alat yang dapat digunakan
secara mandiri oleh penyuluh dan mantri tani untuk membantu petani dalam menentukan
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dosis pupuk secara lebih spesifik lokasi (per hamparan, bahkan dapat sampai per petak
sawah). Alat tersebut adalah Bagan Warna Daun (BWD) untuk penentuan dosis pupuk N,
dan PUTS (Perangkat Uji Tanah Sawah) atau pendekatan Petak Omisi untuk menentukan
dosis pupuk P dan K. Kedua, dalam hal tidak tersedia alat bantu, Tabel Rekomendasi
Pemupukan N, P, dan K per kecamatan dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam
menentukan rekomendasi pemupukan. Rekomendasi pemupukan N, P dan K per kecamatan
yang disajikan dalam bentuk tabel lampiran merupakan acuan untuk menetapkan kebutuhan
dan strategi distribusi pupuk.
Untuk meningkatkan efisiensi pemupukan dan produktivitas lahan sawah, maka
selain penggunaan pupuk buatan, pemanfaatan bahan organik seperti jerami dan pupuk
kandang perlu digalakkan, antara lain melalui pendekatan PTT (Pengelolaan Tanaman dan
Sumberdaya Terpadu) dan SIPT (Sistem Integrasi Padi dan Ternak).

KEBUTUHAN PUPUK NITROGEN.
Pupuk sebaiknya diberikan hanya untuk menambah kekurangan hara yang dapat
diperoleh tanaman dari dalam tanah (IS). Apabila diperhitungkan jumlahnya merupakan
selisih antara total kebutuhan hara bagi tanaman dan kemampuan tanah untuk mensuplai
hara. Dengan demikian besarnya kebutuhan hara bagi tanaman sangat ditentukan oleh
target hasil panen yang diinginkan. Makin tinggi hasil panen yang ditargetkan makin banyak
pula hara yang dibutuhkan tanaman.
Selain kebutuhan hara, hasil panen padi sangat dipengaruhi pula oleh kondisi iklim
(antara lain radiasi surya) dan varietas, apabila faktor tumbuh yang lain seperti air, hama
dan penyakit tidak menjadi penghambat pertumbuhan tanaman. Besarnya target hasil padi
yang realistis untuk dipilih dalam proses penentuan kebutuhan pupuk dapat berpedoman
pada hasil panen padi tertinggi yang pernah dicapai petani setempat atau dengan
menggunakan perkiraan 70-80% dari potensi hasil varietas sebagai acuan. Dengan
pengertian bahwa potensi hasil adalah hasil yang dimungkinkan dapat dicapai dalam kondisi
iklim yang optimal sesuai dengan kemampuan varietas. Namun demikian pendugaan potensi
hasil suatu varietas padi disuatu tempat secara teoritis juga dapat diperhitungkan
berdasarkan model simulasi. Atas dasar model simulasi, pada kondisi iklim tropis dan
subtropis, potensi hasil padi rata-rata di Asia diperkirakan dapat mencapai 9-10 t ha-1 untuk
musim kemarau dan antara 6-8 t ha-1 untuk musim hujan ketika cuaca banyak berawan.
Gambar 1 memberikan contoh ilustrasi dimana target hasil panen padi ditentukan
pada posisi 5 t ha-1. Padi varietas unggul dengan indek panen 0,5 dengan hasil 5 t ha-1 akan
mampu menyerap hara sekitar 75 kg N, 13 kg P dan 75 kg K pada biomas bagian atas
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tanaman saat panen. Angka ini diperoleh dengan ketentuan bahwa hara yang diserap oleh
tanaman dalam keadaan pertumbuhan yang optimal berkisar antara 15 kg N; 2,6 kg P dan
15 kg K untuk setiap 1 ton hasil padi yang dipanen. Sebagian dari hara yang diserap
tanaman tersebut adalah berasal dari sumber hara alami tanah.

Target hasil

5 t/ha
N dari pupuk

Hasil tanpa
pupuk N

3 t/ha

Ketersediaan hara alami lahan

Gambar 1. Estimasi kebutuhan pupuk N pada tanaman padi
Penentuan kebutuhan pupuk yang diperlukan tanaman untuk menghindari terjadinya
kekurangan hara, misalnya 2 t ha-1 seperti pada Gambar 1 di atas, sangat dipengaruhi oleh
efisiensi dari pemanfaatan hara yang berasal dari pupuk oleh tanaman. Seperti diketahui
bahwa tanaman padi hanya mampu menyerap sekitar 30-40% dari seluruh jumlah pupuk N
yang diberikan. Sebagian besar N dapat menguap menjadi gas amonia ataupun menjadi
bentuk lain yang tidak tersedia di dalam tanah. Dengan demikian meskipun tanaman hanya
menyerap sekitar 15 kg N untuk menghasilkan setiap ton gabah, tetapi jumlah N yang harus
ditambahkan untuk setiap kenaikan hasil 1 t ha-1 akan lebih dari 15 kg N ha-1.
Kebutuhan pupuk N yang diperlukan tanaman untuk memenuhi kekurangan hara
jumlahnya sama dengan selisih antara target hasil dan besarnya ketersediaan hara alami
tanah (indigenous nitrogen supply disingkat INS). Kebutuhan pupuk tersebut jumlahnya
sangat tergantung pada efisiensi agronomis dari pupuk yang digunakan. Efisiensi agronomi
(agronomy efficiency of nitrogen disingkat AEN) dapat diekspresikan melalui kenaikan setiap
kg gabah per kg pupuk N dan dapat dihitung dengan memakai rumus:
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AE = Y/Nr
dimana :

Y : Kenaikan hasil panen akibat penggunaan pupuk N (kg ha-1)
Y0 : Hasil panen yang diperoleh tanpa pupuk N
Nr : Dosis N yang diberikan (kg N ha-1)

Seperti tampak pada Gambar 1 bahwa untuk kenaikan 2 t gabah ha-1
diperlukan adanya pemberian pupuk N. Respon tanaman terhadap pemberian pupuk
tersebut mengakibatkan akumulasi N sekitar 30 kg dalam biomass pada saat panen.
Kemudian Gambar 2 menunjukkan grafik hubungan efisiensi agronomi dengan respon
tanaman padi terhadap pemberian pupuk N. Responsifnya tanaman terhadap
penggunaan pupuk N menggambarkan semakin tingginya hasil yang dicapai per satuan
penggunaan pupuk maupun meningkatnya efisiensi agronomi. Berdasarkan hasil
penelitian, besarnya efisiensi agronomi untuk mencapai target hasil padi yang realistis
yang disertai dengan pengelolaan tanaman yang memadai adalah antara 20-25. Gambar
2 juga menunjukkan bahwa rata-rata AEN dapat mencapai nilai 20 pada petani yang
menggunakan dosis 100 kg N ha-1 dan 25 pada petani yang memakai dosis 80 kg N ha-1.

AE = 25

Hasil (kg ha -1)

5000

AE = 20

4000
Y

3000

2000
0

50

100

150

Dosis nitrogen (kg N ha -1)

Gambar 2. Grafik hubungan efisiensi agronomi dengan respon tanaman padi
terhadap pupuk N

Secara umum, diperlukan 40 kg pupuk N ha-1 untuk setiap ton peningkatan hasil
gabah pada kondisi tanaman dan iklim yang mendukung. Namun pada kondisi yang kurang
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menguntungkan, penambahan 50 kg N ha-1 lebih memungkinkan untuk mencapai target
hasil yang diharapkan.

KEBUTUHAN PUPUK FOSFOR DAN KALIUM

Seperti disebutkan di atas bahwa besarnya kapasitas suplai hara alami dengan
jumlah hara didalam biomas bagian atas tanaman pada saat panen apabila tanaman tidak
memperoleh tambahan hara yang berasal dari pupuk. Sementara jumlah hara dalam biomas
pada saat panen berhubungan erat dengan hasil panen. Oleh karena itu, besarnya hasil
panen pada tanaman yang tidak dipupuk akan mencerminkan besarnya suplai hara alami
tanah.
Atas dasar uraian di atas maka perolehan hasil gabah pada plot tanpa pupuk P dapat
digunakan sebagai pendekatan penetapan kemampuan tanah dalam menyediakan P. Perihal
yang serupa dapat digunakan pula sebagai pendekatan penetapan kapasitas tanah untuk
menyediakan K bagi tanaman.
Jumlah pupuk P dan K yang perlu ditambahkan untuk menutup kekurangan
kebutuhan hara besarnya sama dengan selisih antara target hasil yang diinginkan (misal 5 t
ha-1 seperti pada gambar 1) dan hasil yang diperoleh pada petak omisi P maupun omisi K.
Seperti disebutkan di atas juga bahwa, pada umumnya tanaman padi mampu
mengakumulasi sekitar 2,6 kg P dan 15 kg K dalam biomasnya untuk setiap ton hasil gabah
yang diperoleh. Namun demikian jumlah pupuk P maupun K yang perlu diberikan untuk
memperoleh kenaikan hasil 1 t ha-1 sering kali lebih dari jumlah tersebut, karena tanaman
padi hanya mampu menyerap P maupun K yang dalam keadaan tersedia bagi tanaman.
Secara umum tanaman padi hanya mampu menyerap 20-30% dari seluruh pupuk P
yang diberikan dan 40-50% dari pupuk K yang digunakan. Sebagian besar pupuk yang
diberikan dalam tanah menjadi tidak tersedia bagi tanaman karena terjadi fiksasi oleh
partikel tanah. Melalui pengelolaan tanaman dan hara yang baik maka efisiensi penyerapan
pupuk dapat ditingkatkan hingga 30% untuk P dan 60% untuk K. Dari angka-angka efisiensi
serapan hara tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung dosis pemupukan P
dan K. Jumlah pupuk P (Fertilizer P disingkat FP) dan jumlah pupuk K (Fertilizer K disingkat
FK) yang diperlukan untuk setiap ton peningkatan hasil gabah dapat diperhitungkan melalui
banyaknya kg P2O5 ha-1 dan kg K2O ha-1 menggunakan rumus:
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FP = UP x 2,29 x 100/30
FK = UK x 1,2 x 100/60
dengan ketentuan:
UP = Kandungan P tanaman padi tiap ton hasil gabah saat panen (diperkirakan 2,6
kg P ha-1)
UK = Kandungan K tanaman padi tiap ton hasil gabah saat panen (diperkirakan 15
kg K ha-1)
2,29 = angka konversi P terhadap P2O5 dan
1,20 = angka konversi K terhadap K2O.

Berdasarkan rumus tersebut maka untuk mencapai peningkatan tiap ton hasil gabah
diperlukan 20 kg P2O5 ha-1 melalui pemupukan P dan 30 kg K2O ha-1 melalui pemupukan K.
Pada saat panen, sebagian besar P terakumulasi dalam gabah, sedangkan K pada jerami.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata jerami padi mengandung 30% P dan 80% K.
Oleh karena itu pengambilan sisa tanaman (jerami) dapat berdampak penurunan sumber K
dari lahan. Untuk menjaga kestabilan produktivitas lahan, pemupukan P dan K paling tidak
dapat menggantikan keberadaan P maupun K yang terangkut dan hilang dari lahan.
Terutama pada saat dimana ketersediaan hara tersebut mendekati titik kritis atau bahkan
mengalami defisiensi. Jumlah pupuk P maupun K yang disarankan untuk ditambahkan tadi
pada umumnya cukup untuk mempertahankan kesuburan tanah meskipun respon tanaman
terhadap pemberian P dan K kadang-kadang tidak signifikan.
Pedoman yang dapat digunakan untuk menentukan waktu pemberian pupuk P dan K
antara lain:
•

Seluruh pupuk P diberikan sebagai pupuk dasar, atau pada saat pemberian N yang
pertama

•

Jika keperluan pupuk K sedikit (FK < 30 kg K ha-1), seluruh K dapat diberikan sebagai
pupuk dasar.

•

Jika keperluan pupuk K sedang sampai tinggi (FK 30-100 kg K ha-1), 50% K diberikan
sebagai pupuk dasar atau antara 10-14 HST dan sisanya pada saat primordia.

•

Jika keperluan pupuk K sangat tinggi (FK > 100 kg K ha-1), 50% K diberikan sebagai
pupuk dasar atau antara 10-14 HST, 30% K pada saat primordia dan sisanya pada saat
tanaman berbunga.
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