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Filosofi Pemupukan

• Filosofi pemupukan sangat berbeda berdasarkan
pendekatan pemupukan tanah atau pemupukan
tanaman.

• Dalam pokok bahasan ini membahas filosofi yg
mempengaruhi rekomendasi pemupukan.

• Pembahasan berfokus pd unsur hara P dan K.
• Analisis tanah tidak direkomendasikan untuk

menentukan dosis pupuk N, sebab N sangat
mobil di dalam tanah.

Build-Up and Maintenance
• Telah diaplikasikan sejak tahun 1940.
• Filosofi ini menyatakan bahwa konsentrasi hara dpt

ditingkatkan dan dipertahankan di dalam tanah.
• Pendekatan ini mengasumsikan- penambahan

pupuk akan meningkatkan hasil nilai indeks analisis
tanah, akan tetapi peningkatan hara tanah hanya
mungkin terjadi di area dgn evapotranspirasi
melebihi hujan pd tanah bertekstur lembut.

• Filosofi ini merupakan salah satu dari tiga filosofi
yg lebih didasarkan pdmemupuk tanah drpd
memupuk tanaman.

• Asumsi yg digunakan adalah bahwa pupuk yg
ditambah akan tetap berada pd zona perakaran
dan tidak akan hilang krn pencucian dan
aliranpermukaan.

• Biasanya, pupuk perlu ditambahkan sedikit lebih
tinggi drpd titik kritis (sebagian utk tanm sebagian
utk mempertahankan level hara tsb).

• Filosofi ini membuat petani jarang mengurangi jlh
pupuk yg diaplikasikan.

• Oki, filosofi ini akan meningkatkan biaya pupuk,
biasanya tidak diikuti oleh meningkatnya hasil
tanm. yg diharapkan, dan dapat mencemari daerah
sekitar.

Basic Cation Saturation

• Filosofi mengasumsikan bahwa jumlah kation dlm
partikel tanah dan partikel organikn (KTK) dapat
dimanipulasi dgn penambahan pupuk dlm kondisi
perbandingan yg ideal pd daerah pertukaran ion.

• Pada pendekatan ini, pemupukan dipertimbangkan
sbg memupuk tanah drpd memupuk tanaman.

• Untuk mempertahankan rasio ion yg ideal, petani
harus juga memupuk tanah setiap musim tanam

• Filosofi ini secara salah diasumsikan bahwa
tanaman akan tumbuh baik pd rasio tertentu.

• Pada dareah dgn jenis tanah yg mempunyai KTK
rendah dimana tanah tidak akan mampu
menyuplai hara yg cukup, filosofi ini kurang
cocok.

• Sama seperti filosofi bulit up maintaine, filosofi
basic cation ratio ini akan meningkatkan biaya
pemupukan dan meningkatkan resiko terhadap
lingkungan.
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Hydroponics
• Filosofi hidroponik, tanah dianggap tdk dpt

menyuplai hara utk tanm, jadi semua hara yg
diperlukan tanm harus diberikan dari pupuk.

• Tanah hanya dpt memegang larutan hara akan ttp
jlh hara yg dpt ditahan dlm zona perakaran
sangatlah kecil.

• Filosofi hidroponik didasarkan pd memupuk tanah
drpd memupuk tanm.

• Dgn menyuplai hara dari pupuk, akan berpotensi
kelebihan pupuk bagi tanaman yg dpt megakibatkan
pencucian dan meningkatkn biaya produksi.

Percent Sufficiency Concept (CNR)
• Filosofi ini disebut juga Crop Nutrient Requirement

(CNR).
• Asumsi yg dibuat adalah bahwa tanah

berkontribusi terhadap hara tanm (sangat nyata pd
P, Ca, Mg, S, hara mikro dan kadang K),

• Kontribusi dr tanah dpt diketahui dari uji kalibrasi
tanah, tambahan hara yang tidak dapat dipenuhi
oleh tanah akan ditambahkan menggunakan
pupuk.

• Pendekatan ini memperhitungkan kapasitas
tanah dalam menyuplai hara, kebutuhan hara
tanaman, dan potensial dari pupuk untuk
memdapatkan CNR.

• Filosofi ini telah terbukti mampu  meningkatkan
hasil dan kualitas tanaman dengan tetap
mempertahankan kualitas lingkungan hidup.

The Scientific Basis for Making Fertilizer Recommendations
Yield response as influenced by soil test level and soil

test recommendation approach (Hergert, 1997)
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• Resep pemupukan nampak mempermudah
pengelolaan pemupukan, ttp tanpa analisis hara
tanah/analisis hara daun, pemupukan
menyebabkan terjadinya kelebihan/kekurangan
unsur hara. Ada masalah yg akan timbul;
– produktivitas tanaman rendah karena hara yg tidak

seimbang;
– pertumbuhan vegetatif dominan pd saat yg tidak

tepat akan memngurangi kualitas buah;
– kualitas buah rendah krn hara yg tidak seimbang;
– kontaminasi air tanah krn pupuk berlebih yg tercuci

dari zona perakaran.

PRINSIP SERAPAN HARA

Serapan ion dikendalikan oleh membran sel.
Sehubungan dgn hal tsb, ada 4 prinsip
penyerapan ion, yakni:

• Jika sel tidak melangsungkan metabolisme
atau mati, maka membrannya akan lebih
mudah dilalui oleh bahan-bahan yang terlarut
(solute)

• Molekul air dan gas-gas yg terlarut di dalamnya
seperti N2, O2, dan CO2 dpt melalui membran dgn
mudah.

• Bahan terlarut yg bersifat hidrofobik menembus
membran dgn kemudahan sebanding dgn tingkat
kelarutannya dlm lemak.

• Ion-ion atau molekul- molekul yg bersifat hidrofilik
dgn tingkat kelarutan dlm lemak yg sama akan
menembus membran dgn tingkat kemudahannya
berbanding terbalik dgn ukurannya (berat
molekulnya).

Bahan terlarut yg bersifat hidrofobik menembus
membran lebih mudah dibandingkan senyawa yg
lebih bersifat hidrofilik.

Contoh, metilalkohol (CH3OH) dpt larut dalam lemak
30x lebih cepat dibandingkan urea.

Contoh lain: ion (kation maupun anion) bervalensi
2 akan lebih banyak mengikat air dibandingkan ion
bervalensi 1,
contoh Ca ²+ dpt mengikat 12 molekul air, maka ion
bervalensi dua akan lebih sulit menembus
membran dibandingkan ion bervalensi 1.

PEMBERIAN HARA TANAMAN
(PEMUPUKAN)
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Tanah atau media tanam
(lapang produksi)
merupakan aspek fisik
terpenting bagi usaha
produksi tanaman, krn
dari tanah/media
diperoleh mineral/hara
maupun air utk
pertumbuhan dan
perkembangan tanm.

Mikroorganisme dlm
tanah berperan dlm
kesuburan fisik, kimia,
dan biologi tanah. www.waternet.co.uk/waternet/soil...art2.htm

Oleh krn itu, grower sebaiknya mengetahui;

• Unsur hara penting dan pengaruhnya pd
pertumbuhan dan perkembangan tanm.

• Peranan pH tanah dlm menyediakan hara
mineral

• Konsep keseimbangan hara dan bgmn
pengaruhnya terhdp pertumbuhan tanm.

• Bgmn menguji tanah dan tanm. kaitannya dgn
hara tsb.

• Bgmn mengintreprestasikan hasil test tsb.

Empat Komponen Tanah

udara, 25%

air, 25%

mineral,
45%

bahan
organik, 5%

PEMUPUKAN
• Pemupukan seharusnya dilakukan

berdasarkan jadwal dari setiap fase
pertumbuhan tanaman yg sedang tumbuh.

• Setiap jenis media tanam (tanah) memerlukan
pengaturan pemupukan tersendiri

• Nutrient (hara) harus ditambahkan untuk
memenuhi kebutuhan tanaman agar
mendukung pertumbuhan dan perkembangan
yg maksimal.

Tipe/Jenis Pupuk

• Pupuk Lengkap
• Pupuk Tidak Lengkap
• Pupuk Organik
• Pupuk An-organik
• Pupuk Mudah Larut (Soluble)
• Pupuk Tidak Mudah Larut (Insoluble)

Prosedur Applikasi

• Saat penanaman benih (Banding)
• Tebar di kiri-kanan tanaman baru tumbuh

(Sidedressing)
• Tebar merata (Topdressing)
• Pembenaman pupuk (Perforating)
• Penebaran/nabur (Broadcasting)
• Penyemprotan daun (Foliar spraying)
• Irigasi+pupuk (Fertigation)
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Banding
• Menempatkan pupuk

sekitar 5 cm di kanan-kiri
benih atau sekitar 3 cm
di bawah benih
tertanam.

• Jangan letakkan pupuk
persis di bawah benih,
akar yg baru muncul
akan terbakar.

Sidedressing
• Menempatkan pupuk di kanan-kiri bibit yg

baru tumbuh (benih baru berkecambah,
telah muncul di permukaan tanah).

Topdressing

• Mencampur pupuk secara merata ke bagian
atas (kedalaman 2-5 cm) media tanam di
sekitar tanaman.

Perforating
• Menempatkan pupuk pd lobang di bawah

(garis) kanopi tanaman. Lubang kemudian
ditimbun.

Broadcasting

• Menabur pupuk di seluruh permukaan
areal pertanaman

Fertigasi
Menyatukan aplikasi

pemupukan dgn sistem
pengairan (irigasi).

Larutan pekat dari pupuk
melewati injectors dgn
teratur dan kemudian
tercampur dgn air irigasi
membentuk konsentrasi
yg tepat.
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Pemupukan Tanaman dlm Wadah

• Pemupukan seharusnya dilakukan berdasarkan
jadwal dari setiap fase pertumbuhan tanaman yg
sedang tumbuh.

• Setiap jenis media tanam (tanah) memerlukan
pengaturan pemupukan tersendiri

• Nutrisi (hara) harus ditambahkan untuk
memenuhi kebutuhan tanaman agar mendukung
pertumbuhan dan perkembangan yg maksimal.

Pemupukan Tanaman dlm Wadah

• Tanaman muda (bibit) atau stek yg baru
ditanam biasanya dipupuk dgn “slow-release
fertilizers” yg dapat telah tercampur dgn media
tanam campuran atau diberikan (ditabur) di
permukaan medium tanam setelah
penanaman.

• Pupuk mudah terlarut diberikan setelah akar
terbentuk dan sebaiknya diberikan bersamaan
dgn pengairan/penyiraman.

Pemupukan Tanaman dlm Wadah

• Khususnya penanaman pd media soil-less,
pemupukan sangat penting.

• Pemupukan dilakukan 1-2 kali sebulan (pupuk yg
dilarutkan).

• Hindari kelebihan memupuk, menyebabkan
garam terlarut meningkat.

• Tanaman berbunga membutuhkan lebih banyak P.
• Hindari pemupukan saat musim penghujan lebat.

Penyemprotan Kearah Daun

• Penyemprotan hara mikro
dalam bentuk larutan
langsung ke permukaan
daun.

• Cepat memulihkan gejala
kekurangan unsur hara

• Konsentrasi pupuk
sebaiknya tidak terlalu
tinggi, krn menyebabkan
daun terbakar hara.

PEMUPUKAN LEWAT DAUN

• Pemupoukan lewat daun merupakan penambahan
dan penyempurnaan pemberian unsur hara

• Pd keadaan tertentu dimana daya serap akar
berkurang krn fiksasi atau kekeringan, maka
pemberian lewat daun dpt mempercepat dan
menambah penyerapan hara

• Pemupukan lewat daun berefek residu yg kecil,
sehingga pemberiannya dpt dilakukan dgn frekwensi
lebih banyak.

• Respon tanaman dapat lebih ceopat terlihat
• Memungkinkan menggunakan pupuk (unsur

hara) dlm bentuk murni
• Distribusi lebih merata
• Pemupukan lewat daun dpt bersamaan

(dicampur) dgn pestisida
• Cairan pupuk yg jatuh ke tanah dpt diserap

akar
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• Pemberian urea dgn cara disemprotkan ke
daun dpt mempercepat penyerapan unsur hara
tsb melalui epidermis daun

• Dosis pemberian (urea) lewat daun akan lebih
sedikit dibandingkan melalui tanah

• Cepatnya hara diserap lewat daun, krn adanya
air pupuk tsb akan membuka stomata akibat
tekanan turgor meningkat (air menyebabkan
meningkatnya tekanan turgor)

Kerugiannya:
• Pd konsentrasi tinggi langsung merusak jaringan

tanaman-daun
• Sehingga mengurangi luas daun berfotosintesis

dan mengurangi laju pertumbuhan akar yg
berakibat pd penghambatan pembentukan zpt
auksin yg diperlukan utk pertumbuhan

• Pd cuaca terik, bahan larutan pupuk mudah
menguap dan jika sebelum 2 jam pemberian
turun hujan, maka pupuk akan tercuci

Mekanisme

• Penyerapan Hara Lewat Daun
• Umumnya melalui stomata dan ektodesmata pada

daun.
• Stomata merupakan tempat pertukaran CO2 dan O2

dgn atmosfer. Bentuk gas lain : SO2, NH3, NO2 dpt
masuk lewat stomata.

• Penyerapan lewat daun dibatasi oleh adanya lapisan
lilin, wax, kutin yg mengandung pektin,
hemiselulosa, melindungi penguapan.

• Mekanisme pengambilan unsur hara melalui daun
terjadi krn adanya difusi dan osmosis melalui lubang
stomata, sehinggga mekanismenya berhubungan
dgnn membuka dan menutupnya stomata.

• Membukanya stomata merupakan proses mekanis yg
diatur oleh tekanan turgor melalui sel-sel penutup
sdgkan tekanan turgor sendiri berbanding langsung
dgnkandungan CO2 dari ruang di bawah stomata.

• Meningkatnya tekanan turgor akan membuka lubang
stomata, dan pada saat itu unsur hara akan berdifusi
ke dlm stomata bersamaan dgn air

Ada tiga teori yg menjelaskan tentang
mekanisme Bukaan Stomata, yaitu:

1. Teori Perubahan Pati menjadi Gula
2. Teori Pengangkutan Proton K+
3. Bukaan Stomata pada Tanaman Sukulen
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TEKNIK APLIKASI
• Pemberian pupuk lewat daun yg tepat antara jam

7-9 pagi atau 3-5 sore dgn catatan tdk terjadi hujan
paling cepat 2 jam setelah aplikasi.

• Pupuk daun sebaiknya tdk diberikan saat malam
hari, panas terik atau menjelang hujan.

• Saat terik, cahaya merangsang fotosintesis yg
berakibat menurunnya CO2 hingga 0,03-0,02%,
dan tekanan turgor sel-sel, krn kehilangan air yg
berlebih akibat proses transpirasi.

• Bila disemprot malam hari, stomata daun sdg
menutup, pupuk tidak sepenuhnya diserap.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI APLIKASI
DAN PENYERAPAN HARA MELALUI DAUN

• Waktu pemberian (pagi-sore)
• Kondisi kecerahan sinar matahari
• Mudah tidaknya stomata membuka
• Konsentrasi  larutan pupuk
• Interval waktu aplikasi yg berhubungan dgn

fase pertumbuhan/perkembangan tanaman

Aturan dalam mengaplikasikan pupuk

• Metode yg digunakan sebaiknya praktis,
efektif dan efisien

• Metode yg digunakan berpengaruh
terhadap ketersediaannya bagi tanaman

• Pupuk harus dilarutkan dan mencapai
perakaran tanaman

Dalam pemberian pupuk perlu diperhatikan
kebutuhan tanaman tsb, agar tanaman tidak
mendapatkan terlalu banyak nutrien (hara).

Terlalu sedikit atau terlalu banyak nutrien yg juga
merupakan zat makanan dpt membahayakan

tanaman.

Pupuk dpt diberikan lewat tanah ataupun
disemprotkan ke daun.

Dapatkah kita menghindari penggunaan pupuk
kimia dalam waktu dekat?

Pupuk kimia meningkatkan hasil pertanian dan
karenanya, memungkinkan pemenuhan peningkatan
kebutuhan pangan dari populasi dunia
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Pertanian yg intensif (Revolusi Hijau) membutuhkan
penggunaan pupuk kimia yg tinggi.
Tetapi pupuk-pupuk tsb selain tidak terbarui, juga
mahal, khususnya di negara-negara berkembang.
Selain itu produksi dan penggunaan pupuk kimia dpt
menyebabkan degradasi kualitas udara, air dan tanah.

Tetapi ada alternatif!!

Pengambil kebijakan saat ini mempromosikan suatu
strategi yg bertujuan utk mengurangi penggunaan
pupuk kimia atau dgn kata lain, strategi yg bertujuan
utk mencapai pertanian berkelanjutan.

Trend saat ini adalah menggali kemungkinan
melengkapi pupuk kimia dg pupuk hayati, yg berasal
dari mikrobia alami.

Pupuk Hayati

Produksi pupuk hayati selain cepat, juga membutuhkan
energi yg lebih sedikit dibandingkan dgn pupuk kimia

Pupuk hayati dpt didiversifikasi menjadi unit-unit kecil,
guna memenuhi kebutuhan lokasi tertentu, khususnya
negara-negara yg tidak menggunakan mekanisasi dalam
pertaniannya.

Pupuk hayati juga bersifat ramah lingkungan

Pupuk  Hayati
Statistik memperlihatkan bahwa daerah pengelolaan organik
terus meningkat karena adanya permintaan produk-produk
organik di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang.

Pupuk  Hayati

Pupuk hayati penting utk masa depan yg sehat bagi
generasi yg akan datang.

Kita hendaknya mengeksplorasi semua kemungkinan
bagi pembuatan inokulan mikroba yg lebih efisien,
krn masa depan yg menjanjikan menunggunya.

Pupuk  Hayati
MIKROBA BERPOTENSI SEBAGAI PUPUK HAYATI

BERDASARKAN PERANNYA:

1. Pemantap agregat
2. Perangsang penyerapan hara
3. Pelarut hara
4. Pengendali patogen
5. Pemacu pertumbuhan

Contoh : mikoriza, rhizobium, trichoderma,  dsb
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