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KATA PENGANTAR

Salah sahi program  revitalisasi pertanian adalah Program  

R intisan dan Akselerasi Pem asyarakatan Inovasi 

Teknologi Pertanian (PRIMA TAND. Model diseminasi 

teknologi ini dapat mempercepat adopsi teknologi yang 

dihasilkan Badan litbang  Pertanian oleh petani. Untuk itu. 

Balai Penelitian Tanah telah menyusun buku yang 

berisikan hasil-hasil penelitian ten tang  Peningkatan 

Kesuburan Tanah Dan Pemupukan Berimbang

Teknologi Peningkatan Kesuburan Tanah Dan Pemupukan 

Berimbang disajikan dalam bentuk gam bar dengan 

harapan lebih m enarik untuk dibaca se rta  mudah 

dimengerti terutam a oleh petani dan siapa sa ja  yang akan 

menerapkan teknologi tersebut.

Semoga buku ini berm anfaat terutam a dalam 

m ensukseskan PRIMA TANI dan m endptakan pertanian 

yang lestari Ucapan terim a kasih disampaikan kepada tim

Bogor, Nopember 2.007







Keadaan Tanah sawah kurang subur, tanahnya keras, 
warnanya tidak sehitam dulu dan kandungan humusnya rendah

10 tahun yang lalu tanah sawah pak Nardi lebih subur
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Pak Ali, saya tadi sedang membicarakan kenapa' 
tanan sawah saya kurang subur dan —~
produksi padinya cenderung menurun P"~~
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karena tidak ada tenaga kerja untuk 
mengumpulkan dan mengomposkan jerami dan 

kadangkadang mengejar waktu tanam

Z  ^



Pertemuan kelompok tani dimulai jam 19.00 Wib 
di Balai Desa

Pertemuan dimulai 
dengan penjelasan 
pengertian pemupukan 
berimbang oleh ibu Ani



Pak Nardi di perkenalkan kepada Anggota kelompok 
tani oleh Pak Amin dan ketua KelompoK Tani



Pemupukan berimbang adalah
pemberian pupuk ke dalam tanah 

dengan jumlan dan jenis hara sesuai 
dengan tingkat kesuburan tanah 

dan kebutuhan tanaman untuk mencapai 
produksi yang optimal. Jadi tidak 

semua tanah pelu hara lengkap NPK J>





Pupuk majemuk pun harus ada tambahan pupuk tunggal urea, karena dalam pupuk
s_ _ _ _  majemuk dosis pupuk N masih kurang, disamping tanaman padi

[ membutuhkan pupuk N pada fase pertumbuhan tertentu J

r Untuk menentukan tingkat kesuburan tanah /status hara tanah dapat N 
menggunakan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS),

vnnn riintnc ini nln+m/st





Dengan menggunakan PUTS dapat diketahui status hara N, P, K 
dan pH dan sekaligus dapat menentukan dosis pemupukan Urea, SP-36

danKCI I----------------------------------- -

pengolahan tanah yang sempurna juga dianjurkan jerami yang sudah



selain jerami dikembalikan, kalau petani mempunyai ternak sapi atau 
kambing, kotorannya bisa digunakan sebagai pupuk kandang/pupuk organik



Pengembalian jerami 5 ton/ha ke tanah sawah bisa mengurangi pemupukan
KCI sampai 50 Kg/ha pada tanah sawah dengan status K rendah. 

Dan pada status K sedang atau rendah tidak memerlukan pemupukan KCI,

Pemberian pupuk kandang 2 ton/ha 
juga dapat mengurangi dosis 

pemupukan Urea, SP36 dan KCI

T 7 ^

Kalau pupuk kandang, 
bagaimana Bu ?







Bagaimana Pak Nardi mau tanah sawahnya lebih subur 
dan produksi padinya meningkat

Kalau produksi padi meningkatkan, 
keuntungan juga meningkat
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