Qr^
petani
"lahan yangseringmuncut
ditingkat
antara lain adalah keenggananpetani dalam
menggunakan
limbahkandangsebagaipupukuntuk
tanamannya.
Beberapa
alasandikemukakan,
bahwa
penggunaanlimbah kandangmenyulitkankarena
membutuhkan
banyaktenaga untuk mengangkut
darikandangke lahan;selainitu penggunaan
limbah
k a n d a n g m e n i m b u l k a nm a s a l a h b a r u y a i t u
tumbuhnyagulmasecaracepat dan menimbulkan
bauyangmenyengat.
Untuk mengatasihal tersebut,perlu dilakukan
pengelolaanpada limbah kandangyaitu dengan
menebarkanbahan dekomposit(probiotik)yang
dapat mempercepatpenguraianlimbah kandang.
Teknologiini memerlukanwaktu 4 minggu dan
membutuhkantenaga untuk proses pembalikan.
Dalam perkembangannya
pembuatanpupuk
organikdenganprobiotiktidak lagi membutuhkan
tenagakerjadalamprosespembalikan.
Penggunaan
bambuyang dipasangditengahtumpukanlimbah
kandang dapat melancarkankeluar-masuknya
sirkulasi
udarasehingga
tidakpedulagidibolak-balik.
Cara ini mudah dilakukandan tentu saja akan
menghemat
tenagakerjadalampembuatanpupuk
organik.

BAHANDANALAT
Bahandan alat yang diperlukanuntuk mengolah
pupukorganiklimbahkandangsebanyak1tonadalah
sebagaiberikut:
1. Limbahkandang
2. Probiotik( primadec,Stardec)
3. PupukUrea
+ 1,25m
(panjang
4. Bumbung
diameter
15-20m)
5. Terpal

:1ton
: 4kg
: 4kg
: 9buah
:1buah

CARAKERJA
O Buat lubangzig-zagpadabumbung(lebardan
panjang
lubang1-1,5cm;jarakantarlubangt 10
"r);
O Probiotikdan urea dicampurrata, selanjutnya
campuran
urea + probiotikdibagi5
bagian;
O Limbahkandang
1tondibagimenjadi5
bagian;
o Lapisan1 :
1/5 bagian limbah kandangdihamparkan
setebalt 20 cm, lebar1 m dan panjang1,5
m.
Pasangbumbungpada lapisanI di setiap
pojokkiridan kanan padaujungtumpukan
dan di tengah,selanjutnya
disetiapdiagonal
dipasang dipotong 2 bumbung dan 1
bumbung
ditengah.

Taburkanurea + probiotik1/5 bagiandiatas
lapisan.
Percikanair secukupnya(kadarair 60%)
yang ditandaipupukdapatdikepaldengan
tangan tidak pecah (ambyar)dan tidak
air.
banyakmengeluarkan
O Lap i s alnl :
1/5 bagian limbah kandangdihamparkan
diataslapisanl.
Lapisanll ini ditaburiurea + probiotik1/5
bagian
selanjutnyalapisan diberi percikanair
kadarair60%.
sehingga
secukupnya
Lapisanlll, lV danV dibuatdenganurutanyang
samasepertipadalapisanldan ll.
Tumpukanlimbah kandangkemudianditutup
dibiarkan
selama1 bulan.
dengan
terpaldan
O Setelah1 bulan,pupukorganiksiapdiberikan
ke
untukdijual.
tanaman
ataudikemas

Tumpukanlim bah kandang dengan
Gam bar 2.
yangditutupterpal
bumbung
Tabel 1. Hasilanalisispupukorganikdari limbah
petanipelaksana
kandangyangdiproduksi
kaji terap di DusunTohboyoTimur Desa
KabupatenGunungkidul
Plembutan

Uraian

FISIK
tiftrna
Ada
bongkahan

Tekstur
'*.ffiF4q'ti.''
KIMIA
Gorganic(%)
G/Nratio(%)

bumbungdi atashamparan
Gambar1. Peletakan
limbahkandang.
bumbung
Inset:Skemapeletakan

terhadappupukorganik
Hasilanalisalaboratorium
yangterbuatdari 70% limbahkandangsapi + 30 %
ayamterlihatpadaTabel1.
darilimbahkandang

,.Tffi! ffmnff
22.74
.$i119
38.00

12.00

1.31

4.45

Hasil ini sudah memenuhiStandart Nasional
(SNl) yangberlakuyaitu: C organikmin
Indonesia
atauC/N rasio12-25%;kandungan
5%,kematangan
P2O5danK2O)tidaklebihdari5%.
pupukorganikdengancaratidak
Prosespembuatan
bumbung
dibaliktetapidigantidenganpemasangan
dengan tujuan agar sirkulasiudara tetap ada,
hasil pematanganC/N rasioterbaik
mendapatkan
yaitu12%.

