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1. PENDAHULUAN 

Praktek dalam penggunaan laban pertanian secara intensif dengan intensitas 

tanam tinggi yang dilakukan karena berbagai tekanan kebutuhan hidup, telab 

mengakibatkan penurunan kesuburan tanab secara drastis. Berbagai laporan 

menunjukkan adanya penurunan kesuburan tanab yang mencolok yang ditunjukkan 

dengan menurunnya kadar baban organik tanab yang sangat cepat selama dua dekade 

terakhir baik pada laban basab maupun laban kering. Hal ini menyebabkan penurunan 

kualitas tanab yang dijumpai pada laban-lahan pertanian di Indonesia Karama (1999) 

melaporkan babwa beberapa jenis tanab sa wah di Jawa mempunyai kadar baban organik 

yang sangat rendab < 0,7 %. Selanjutnya basil analisis contoh tanab terbatas (25 contoh 

tanab) yang di ambil dari laban sawah yang juga merupakan lahan tembakau di 

Kabupaten Lombok Timur menunjukkkan kecendurungan yang sama, yaitu mempunyai 

kadar baban organik tanab rara-rata sangat rendab (0,5-0,9 %) (Suwardji, 2001 

unpublished data). Penurunan kadar baban organik tanah yang sangat drastis ini akan 

sangat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan 

produktifitas tanab. Kondisi ini sebenarnya telab dirasakan oleh beberapa petani di 

daerab ini dengan ada tendensi penurunan produksi maupun kualitas produksi tanaman. 

Jika hal ini tidak segera diatasi, maka akan dapat menjadi ancaman besar 

terhadap kesinambungan produksi dan juga kualitas produksi basil pertanian sebagai 

contoh penurunan kualitas daun tembakau. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dicari 

alternatif yang mudah, murah dan efisien dalam mengembalikan kadar bahan organik 

tanab untuk mencapai tahana (status) kadar bahan organik yang memadai untuk dapat 

mempertahankan dan atu meningkatkan produktivitas tanah di daerab ini. Menyadari 

kondisi tersebut di atas PT. Sadhana Arifnusa telah memasukkan salah satu programnya 

untuk meningkatkan kadar bahan organik tanab dengan memasukkan krotalaria (sebagai 

pupuk hijau) dalam praktek rotasi tanaman untuk petani binaannya 

Penggunaan krotalaria untuk mempertabankan dan meningkatkan kesuburan 

tanab utamanya untuk peningkatan kadar bahan organik tanah telah banyak dilakukan di 

berbagai negara di daerah tropika Tulisan sederhana ini dirnaksudkan untuk memberikan 

pengetahuan dasar tentang berbagai aspek yang perlu kita perhatikan dalam menerapkan 

program tersebut agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara baik. 
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2. KROTALARIA (SUNN HEMP) 

Krotalaria yang dalam bahasa ingris disebut Sunn Hemp termasuk tumbuhan 

perdu yang banyak dimanfaatkan sebagai pupuk hijau di daerah tropika. Tumbuhan ini 

mempunyai verbagai varietas. Ada varietas yang mempunyai keragaan pendek dengan 

cabang-cabang yang banyak namun kurang sukulent sehingga dekomposisi cabang

cabang ini akan memakan waktu yang lebih lama di dalam tanah Ada vairietas yang 

tinggi dan sekulen dengan sedikit cabang. Tipe krotalaria yang ke dua ini lebih mudah 

mengalami dekomposisi. Dalarri memilih varietas mana yang baik perlu dilakukan uji 

kemampuannya menghasilkan biomasa dan faktor-faktor lain seperti berapa lama umur 

produktifnya, kemampuannya terdekomposisi di dalam tanah dan aspek lain baik kimia 

maupun biologi yang terkait dengan mempertahankan produktivitas tanah. 

3. PRAKTEK PENGGUNAAN KROTALARIA 

Krotalaria biasanya disebar atau ditugal setelah pembajakan tanah. Banyaknya 

biji perhektar yang harus disebar san gat bervariasi dari 10-40 kg/ha: Krotalaria 

disyarakan untuk di tanam dengan kerapatan yang tinggi untuk menghindari 

terbentuknya jaringan kayu batang. Waktu tanam sangat bervariasi dan tergantung 

dengan kebutuhan, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah sebaiknya tanaman 

yang berumur antara 6-8 minggu setelah tanam dibenamkan ke dalam tanah sebagai 

pupuk hijau. 

4. KAPAN UMUR TANAMAN TERBAIK SAAT PEMBENAMAN 

Umur saat tanaman yang tepat saat dibenamkan sebagai pupuk hijau merupakan 

kunci utama untuk memperoleh keuntungan yang terbaik Umur yang paling tepat untuk 

tanaman clotararia dibenamkan adalah saat pertumbuhan vegetatif optimum sampai 

pembungaan biasanya sekitar 7-8 minggu setelah tanam. Pembenaman pada saat yang 

tepat dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal untuk dapat memperoleh response 

terhadap tanaman yang dibudidayakan terutama padi. Khan dan Mathur (1957) 

melaporkan pengaruh pembenaman krotalaria pada umur 4, 6, 8 dan 10 setelah tanam 

terhadap hasil gandum menunjukkan bahwa pembenaman 8 minggu setelah tanam 

diperoleh hasil yang terbaik. Untuk tanaman padi Bhardwaj (1982); Kolar dan Grewal 

(1988) menyarankan bahwa pembenaman antara umur 48 sampai dengan 60 hari setelah 

tanam merupakan saat yang dapat memberikan pengaruh terbaik terhadap produksi 
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tanaman padi, sedangkan pembenaman sebelum umur 35 hari belum diperoleh eukup 

biomasa dari pupuk hijau tersebut untuk meningkatkan kadar bahan organik tanah .. 

5. CARA DAN KEDALAMAN PEMBENAMAN 

Untuk dapat memperoleh hasil optimal terhadap pupuk hijau yang dibenamkan 

perlu diperhatikan eara dan kedalaman pembenaman yang tepat. Pembenaman biasanya 

dialakukan saat mengolah tanah/ pembaajakan. Pada saat tanaman berumur optimum 

dengan ketinggian tertentu tanaman di potong direbahkan dan dimasukkan ke dalam 

tanah saat pembajakan. Dengan memasukkan biomasa pupuk hijau ke dalam lapisan 

bajak dan setelah itu menginjak-injak sampai keadalaman 10-15 em diyakini merupakan 

ke dalaman yang optimum untuk dapat mempunyai dampak yang baik terhadap 

kesuburan tanah. Ke dalaman pembenaman ini mempunyai arti penting untuk menjaga 

hilanganya N- terkandung yang terdekomposisi dari pupuk hijau agar tetap bertahan di 

dalam tanah dan tidak hilang oleh berbagai proses. Hasil penelitian Staker di beberapa 

lahan sawah di Indonesia menunjukkan bahwa pembenaman pada kedalaman 10-15 em 

dapat mempunyai pengaruh yang optimal terhadap peningkatan kesuburan tanah dari 

pada pembenaman pada kedalaman antaran 5-10 em. Hal ini mungkin mempunyai 

kesamaan dengan perilaku N dari pupuk buatan, nitrogen dari pupuk hijau yang 

dibenamkan lebih dalam (10-15) em tidak hilang melalui volatilitasi (menguap) dengan 

meminimalkan proses denitrifikasi sebelum penggenangan sehingga 

mempertahankannya dalam bentuk ammonium di dalam tanah. 

6. W AKTU ANTARA PEMBENAMAN PUPUK IDJAU DAN 
WAKTUTANAMTANAMANPOKOK 

Interval waktu antara pembenaman pupuk hijau dan saat tanam perlu 

diperhatikan dengan baik untuk dapat memperoleh keuntungan yang maksirnal dari 

pupuk hijau dan menghindari akibat buruk yang ditimbulkannya Hal ini sangat penting 

pada sistirn pertanian intensif dengan intensitas tanam tinggi dimana waktu yang 

diperlukan untuk pereode pertumbuhan pupuk hijau sangat terbatas. Yang sangat perlu 

diperhatikan adalah adanya perbedaan keeepatan dekomposisi pupuk hijau pada kondisi 

tergenang dan tidak tergenang. Hal ini perlu pengkajian lebih lanjut di lapangan. 
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Buk1i menunjukkan bahwa pemanfaatan krotalaria sebagai pupuk hijau dapat 

secara nyata meningkatakan produktivitas tanah pada berbagai jenis tanah, kondisi iklim 

dan pola tanam dan dapat menurunkan besarnya erosi tanah. Namum walaupun telah 

banyak penelitian dilakukan diberbagai tempat di daerah tropis pengkajian mendalam 

sebelum mempraktekkan krotalaria dalam sistim pertanian dengan rotasi tertentu perlu 

dilah1kan untuk memperoleh nilai keuntungan yang maksimal dan menghindari akibat 

buruk yang mungkin ditimbulkan dengan pemanfaatan krotalaria terse but. 

Dalam penerapan krotalaria sebagai pupuk hijau ada beberapa hal di bawah ini perlu 

diperhatikan: 

• Pengaruh terhadap produksi biasanya barn bias diamati dalam kurun waktu lebih 
dari 3 tahun dengan tambahan biaya produksi dalam prak1ek penggunaannya 

• Kesulitan dalam pembenaman ke dalam tanah 

• Kesulitan penyediaan bibit dan harga yang mahal 

• Menetapkan jumlah dan wak1u yang diberikan terhadap unsur hara lebih komplek 
dibandingkan dengan pupuk buatan. 

• Jika ditanam intercropping ada kemungkinan persaingan lengas tanah, unsur hara 
dan ruang dengan tanaman utama. 

• Efek residue tidak selamanya tampak khususnya dalam jangka pendek kurang 
dari 3 tahun. 

• Mungkin dapat meningkatkan serangan penyakit busuk akar dan serangga lain. 

8. MONITORING DAN EVALUASI YANG PERLU DILAKUKAN 
DALAM PRAKTEK PENGGUNAAN KROTALARIA 

SEBAGAI PUPUK HIJAU 

• Menilai umur optimum yang tepat untuk pembenaman, kedalaman 
pembenaman dan waktu dekomposisi yang diperlukan sebelum penanaman 
tanaman utama berikutnya. 

• Cara yang paling tepat untuk pembenaman pupuk hijau ini dengan alat yang 
sederhana yang mudah dipraktekkan oleh petani. 
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• Mencari cara yang paling efektif untuk penyediaan bibit dengan jumlah dan 
kualitas yang baik sehingga terpenuhinya kebutuhan yang memadai di tingkat 
petani. 

• Mengembangkan krotalaria yang mampu menambat Nz dan yang mampu 
tumbuh baik pada lahan-lahan yang kurang subur. 

• Monitoring perubahan kualitas tanah secara teratur utamanya berbagai sifat 
yang terkait dengan perubahan kandungan bahan organik baik sifat fisik, 
kimia maupun biologi tanah. 

• Evaluasi jangka panjang (5 tahunan) analisis sosial-ekonorni penerapan 
pupuk hijau tersebut. 

• Memasukkan kesusksesan penggunaan pupuk hijau 1m dalam program 
penyuluhan. 

9. DINAMIKA STATUS BAHAN ORGANIK TANAH SEBAGAI 
INDIKATOR SISTEM PERTANIAN YANG BERKELANJUTAN 

Kunci utama untuk mempertahankan produktivitas lahan dalam produksi 

pertanian yang berkelanjutan adalah mempertahankan kadar bahan organik tanah dan 

proses pendauran hara (Blair dkk., 1998). Oleh sebab itu perubahan kadar bahan organik 

di dalam tanah akibat perbedaan sistem pengelolaan tanah dan pertanaman sering 

dijadikan sebagai indikator sistem produksi pertanian yang berkelanjutan (Oades dan 

Walters, 1995). 

Upaya untuk mengkuantitifkan perubahan kadar bahan organik tanah sebagai 

akibat perbedaan sistem pengelolaan tanah dan pertanaman telah banyak dilakukan 

dengan mengunakan cara yang sederhana sampai cara peramalan yang komplek 

menggunakan modeling (Campbell, 1978; Campell dkk., 1991; Van Veen dan Paul, 

1981). Peramalan perubahan yang terjadi terhadap status bahan organik tanah 

menggunakan model memerlukan banyak input data tanah dan tersedianya data iklim 

yang memadai. 

Dengan cara yang sederhana menggunakan index pengelolaan karbon (Carbon 

Management Index/CMl) yang dikembangkan oleh Blair dkk., (1995a) perubahan yang 

terjadi pada status organik karbon tanah dapat diamati. Dengan menggunakan indek ini 

dapat dinilai apakah sistem produksi pertanian berkesinambuangan (sustainable) atau 

tidak. Metode ini telah sukses digunakan untuk menilai perubahan status karbon organik 

pada sistem pengelolaan tanah dan pertanaman di Thailand (Blair dkk., 1995b) dan di 
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Australia (Conteh dkk., 1998). Pendekatan ini akan digunakan uantuk menilai sistim 

yang diuji apakah merupakan sistem pertanian yang berkelanjutan atau tidak dengan 

menggunakan Indek Pengeolaan Karbon organik (IPK) dan akan dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

CMI = CPI x Ll X 100 

Dimana CPI (carbon pool index) = CT tanah yang ditanamiiCT tanah standar 

CrlNL tanah yang ditanamai 

Sedangkan LI =liability index=------------------------------------

CrlNL tanah standar 

Dimana CL = karbon labil, CNL = karbon tidak labil dan CT = kadar karbon total 

Nilai plus yang diperoleh PT. Sadhana Arifnusa tidak hanya mempertahankan 

produksi dan kualitas produksi yang kesinambungan namum dimata dunia kita telah 

menerapkan sistim agribisnis yang memperdulikan aspek lingkungan secara global 

utamanya carbon sink. 

DAFTAR PUSTAKA 

Anant Rao N.K.,-Agrawal J.P., Pawar K.S. and Yadav N.R, 1957. Phosphate manuring 
of sunhemp green manure. Indian J. Agron. 1 : 215-219. 

Ballal D.K., Umale S.R and Nisal B.V., 1968. A Study of after effect of green manure 
crops on yield and uptake of nutrients by wheat. Indian J. Agron. 13 : 165-
169. 

Bhardwaj S.P., Prasad S.N. and Singh G., 1981. Economizing nitrogen by green manures 
in rice-wheat rotation. Indian J. Agric. Sci. 51 : 86-90. 

Bin J., 1983. Utilization of green manure for raising soil fertility in China. Soil Sci. 135 : 
65-69. 

Blair, G.J., Conteh, A, and Lefroy, RD.B.(l995a). The organic matter in upland 
agricultural systems. In " Soil organic matter management for sustainable 
agriculture. ACIAR Proceedings, 56. (Eds. Lefroy, Blair, and Crasswell). pp. 
41-49. Canberra 

Blair, G.J., Lefroy, RD.B., dan Lesle, L. (1995b). Soil carbon fractions based on their 
degree of oxidation, and the development of carbon management index. 
Australian Journal of Agricultural Research, 46: 1459-1466. 

Blair, G.J., Lefroy, RD.B.,Whitebread, A Blair, N., and Daniel, H (1998). The use of a 
carbon management index (CMI) to monitor changes in soil carbon and to 
determine the sustainablility of agricultural system Australian National Soil 
Conference, Environmental benefits of soil management. pp. 345-348. 
Brisbane. 



.. 

8 

Campbell, C.A. (1978). Soil organic carbon, nitrogen, and fertility. P.173-272. In 
Schnitzer and Khan (Eds). Soil organic matter. Elsevier Scientific Publ. Co. 
Amesterdam. 

Campbell, C.A., Bienderbeck, V.O., Zentner, R.P. dan Lafond, G.P. (1991). Effect of 
crop rotations and cultural practices on soil organic matter, and microbial 
ciomass and respiration on a think Black Chemozem. Canadian Journal Soil 
Sciece, 71: 363-377. 

Chandanani J.J., 1958. Studies on the value and economics of green manuring. Indian J. 
Agron. 2: 209-213. 

Chapman A.L. and Myers R.J.K., 1987. Nitrogen contributed by grain legumes to rice 
grown in rotations on the Cununurra soils of the Ord irrigations area, Western 
Australia. Aust. J. Expl Agric. 27: 155-163. 

Conteh, A Blair, G.J. MacLeod, D.A. and Whitbread, M.A. (1998). Soil organic mater 
changes in Vertisols under cotton rotations in Australia. Australian National 
Soil Conference, Environmental benefits of soil management. pp. 341-344. 
Brisbane. 

Garrity D.P. and Flinn J.C. 1988. Farm level management systems for green manure 
crops in Asian rice environments. In: Green manuring in rice farming, pp. 
111-129. Int. Rice Res. Inst., Los Banos. Philippines. 

Hauser S., 1990. Water and nutrient dynamics under alley cropping versus 
monocropping in the humid - subhurnid transition zone. 14th Int. Congr. Soil 
Sci. 6 : 204-209. 

Hernandez C.C., Posadas S.S. and Coloma B.B., 1985. Progress report on green 
manuring studies. J. Soil Sci. Soc. Phil. 10: 61-64 . 

Herrera W.T., Vejpas C., Garrity D.P., Sompasew V. and Thongpan N., 1989. 
Development of green manure technology for rainfed lowland rice on acid 
infertile soils in Northeast Thailand. Paper presented at the IRRl Saturday 
Seminar, Aprill5, 1989. 

Ishikawa M .. , 1963. Soil Scientific and plant nutritional study on the milk vetch 
manuring of rice. Tokyama Agric. Exp. Stn. Spec. Stud. Rep.5. 

Ishikawa M., 1988. Green manure in rice- The Japan experience. In: Green manuring in 
rice farming, pp. 45-61. Int. Rice Res. Inst., Los Banos, Philippines. 

Khan A.R. and Mathur B.P., 1957. Effect of sunhemp as green manure on the yield of 
wheat. Indian J. Agric. Sci. 27 : 171-176. 

Kolar J.S. and Grewal H.S., 1988. Green manure to sustain productivity and save 
nitrogen for rice in a rice-wheat cropping system. Int. Rice Res. Newsl. 13(4) 
:29. 

Meelu O.P., Morris R.A., Furoc R.E. and Dizon M.A., 1992. Grain yield responses in 
rice to eight tropical green manures. Trop. Agric., Trin. 66 : 133-136. 

Mirchandani T.J. and Khan A.R., 1952. Effect of age of sunhemp on the succeeding 
wheat crop. Green manuring. ICAR Review Series 6, p. 37. 

Oades, J.M. dan Walters, L.J. (1997). Indicators for sustainable agriculture: Policies to 
paddock. Dalam Soil Biota Management in Sustainable Farming Systems, 
CSIRO Press, Melbourne. 

Panse V.G., Abraham T.P. and Leelavathi C.R., 1965. Green manuring of crops (Review 
of experimental results in India), Indian Council Agr. Res. Tech. Bull. No. 2, 
p.84. 



.. 

I 

I ~ 
I.' 

.,; 

9 

Quintana J.O., 1987. Evaluation of two procedures for screening legume green manures 
as nitrogen sources to succeeding com. PhD Thesis. Cornell Univ., Ithaca, 
NY. 

Roy A.C., Wanki S.B.C. and Takow J.A., 1988. Use of green manure in rice farming 
system in West and North-west Cameroon. In: Green manure in rice farming, 
pp. 333-341. Int. Rice Res. Inst., Los Banos, Philippines. 

Salam M.A., Hameed S.M.S., Sivaprasad P., T~uddin E. and Thomas Y., 1989. 
Performance of Sesbania rostrata in acid soil. Int. Rice Res. Newsl. 14(4):33-
34. 

Sanyasi Raju N., 1952. The role of organic manures and inorganic fertilizers in soil 
fertility. Madras Agric. J. 39 : 130-147. 

Sharma A.R. and Mittra B.N., 1988. Effect of green manuring and mineral fertilizers on 
growth and yield of crops in rice-based cropping on lateritic soil. J. Agric. 
Sci., Camb. 110: 605-608. 

Singh U.B., 1961. After effects of green manure crops on uptake of nitrogen and 
phosphorus by wheat. Indian J. Agron. 6 : 98-104. 

Staker E.V., 1958. Green manure crops in rotation to paddy production in South-East 
Asia Int. Rice Comm. Newsl. (Bangkok) 7(4): 1-20. 

Utomo M., 1986. Role of legume cover crops in no-tillage and conventional tillage com 
production, Ph.D. Thesis, University ofKentucky, Lexington. 

Vachhani M.V. and Murty, KS., 1964. Green manuring for rice. Indian Council Agr. 
Res. New Delhi, Res. Rep. Ser. No. 17 p. 50. 

Van Vliet, P.C.J., Gupta, V.V.S.R., and Abbott, L.K (1998). Soil biota and stubble 
decomposition during summer and autumn in Western Australia. Australia 
National Soils Conference, Environmental benefits of soil management. Soil 
Science Society, Inc. Brisbane 27-29 April, pp.335. 

Williams W.A., and Finfrock D.C., 1962. Effect of placement and time of incorporation 
of vetch on rice yields. Agron. J. 54: 547-549. 

Williams W.A., Finfrock D.C., Davis L.L. and Mikkelsen D.S., 1957. Green manuring 
and crop residue management in rice production. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 21 
: 412-415. 

Yamazaki K, 1959. On milk vetch application in paddy fields. Agric. Hortic. 34(3) : 
456. 


