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BUDIDAYA ORGANIK : SUATU SISTEM PENGUSAHAAN LAHAN 
BAGI KEBERHASILAN PROGRAM TRANSMIGRASI POLA 

PERTANIAN LAHAN  KERING 
 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Pendahuluan 

Lahan di luar Jawa yang digunakan menempatkan transmigran berupa lahan kering 

dan lahan basah. Luas lahan luar Jawa berjumlah 177,1 juta hektar, yang berupa lahan 

kering seluas 134,6 juta hektar atau 76 persen dan lahan basah seluas 42,5 juta hektar atau 

24 persen. Tanah terluas di lahan kering ialah podsolik merah-kuning seluas 50,8 juta 

hektar atau 38 persen (Muljadi & Arsjad, 1967). Tanah terluas di lahan basah ialah tanah 

rawa pasang surut seluas 24,7 juta hektar atau 58 persen (Suhartini, 1992). 

Tulisan ini membicarakan lahan kering di luar Jawa dan karena itu pembicaraan 

dikhususkan pada lahan-lahan yang bertanah podsolik merah-kuning. Disamping 

pertimbangan tanah tersebut berhamparan paling luas, pengkhususan pembicaraan juga 

mempertimbangkan tanah podsolik merah-kuning berkendala paling berat dibandingkan 

dengan tanah-tanah lain. 

 

Tanah Podsolik Merah-Kuning 

Podsolik merah-kuning adalah nama kelompok tanah yang terdiri atas dua jenis 

tanah, yaitu tanah podsolik merah dan tanah podsolik kuning. Dalam klsifikasi tanah kedua 

jenis tanah tadi perlu dipilahkan karena beberapa sifat diagnostiknya berbeda, a.l. warna, 

regim lengas tanah dan pH. Jenis yang merah mempunyai regim lengas tanah lebih kering 

dan pH lebih tinggi (kurang masam) daripada jenis yang kuning (Notohadiprawiro, 1968). 

Akan tetapi dari sudut harkat pertaniannya secara umum, kedua jenis tanah tadi dapat 

disamakan karena kemiripan ciri-ciri yang menjadi kendala utama budidaya tanaman. 

Ciri-ciri tanah podsolik merah-kuning yang menjadi kendala utama budidaya 

tanaman ialah sebagai berikut: 

1. pH rendah, berarti kemasaman tinggi. Hal ini menyebabkan ketersediaan hara pada 

umumnya menurun, perombakan bahan organik terhambat sehingga proses humifikasi 

kurang lancar, kegiatan biologi menurun, dan kemungkinan peracunan Al, Fe dan Mn 

meningkat. 
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2. Kejenuhan Al tinggi dan kemungkinan besar Fe dan Mn aktif juga tinggi. Unsur-unsur 

ini dalam jumlah banyak meracun tanaman. 

3. Lempung beraktivitas rendah dan bermuatan terubahkan. Hal ini menyebabkan tanah 

mempunyai daya sangga kimiawi lemah, berarti sifat dan perilaku kimiawi dan 

fisikokimiawi tidak mantap, daya simpan hara kation rendah, yang menyebabkan 

efisiensi pemupukan rendah karena hara kation mudah terlindi, dan pH sukar 

diperbaiki. 

4. Daya semat fosfat tinggi. Hal ini menyebabkan ketersediaan fosfat tanah rendah dan 

efisiensi pemupukan fosfat rendah. 

5. Kejenuhan basa rendah, berarti tanah miskin hara makro K, Ca dan Mg. Kandungan 

hara mikro Cu juga rendah. Di lapisan tanah atasan kandungan hara mikro Zn juga 

rendah meskipun kadarnya dalam lapisan tanah bawahan biasanya cukup akan tetapi 

tidak terjangkau oleh akar tanaman semusim (Aubert & Pinta, 1977; Krauskopf, 1979). 

6. Kadar bahan organik rendah dan ini pun terlonggok dalam lapisan tanah permukaan 

tipis. Dengan demikian kadar N, S dan P pun menjadi rendah dan keberadaannya 

terbatas dalam lapisan tanah permukaan yang tipis itu. Bahan organik tanah menjadi 

sumber utama ketiga unsur hara tersebut mengingat bahwa lebih daripada 98% N, 60-

95% S dan 25-60% P terdapat dalam senyawa organik (Schoreder, 1984). Dengan 

terkumpulnya bahan organik, N, S dan P yang sedikit itu di bagian atas tanah, berarti 

bahan-bahan tersebut justru berada dalam bagian tanah yang paling rentan erosi, jadi 

mudah sekali hilang. 

7. Daya simpan air terbatas, berarti tanah mudah mengalami kekeringan karena 

kelembaban cuaca menurun sedikit saja. Oleh karena penyampaian zat hara dari tanah 

ke akar kebanyakan berlangsung dengan air sebagai medium (aliran massa, difusi), 

kemudahan mengalami kekurangan air menyebabkan efektivitas tanah menyampaikan 

hara kepada tanaman menjadi mudah berubah. 

8. Jeluk (depth) efektif tanah terbatas karena tanah mempunyai horison longgokan 

lempung yang secara nisbi dangkal. Horison ini membatasi perkolasi air yang 

cenderung meningkatkan aliran limpas yang pada gilirannya memperbesar 

kemungkinan terjadinya erosi. Air perkolasi yang terhambat oleh horison longgokan 

lempung cenderung mengumpul di atas bidang permukaan horison bersangkutan yang 

membuat licin bidang tersebut. Pengumpulan air perkolasi di dalam tanah yang berada 

di atas horison longgokan lempung menyebabkan bobot massa tanah naik dan rentan 
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longsor sepanjang bidang permukaan horison longgokan lempung yang licin. Jeluk 

efektif yang terbatas menyebabkan volum tanah yang dapat dijangkau akar berkurang. 

Ini berarti akar tidak dapat memanfaatkan seluruh persediaan hara yang ada dalam 

tanah. Akar bertumbuh dan berkembang dangkal di lapisan tanah permukaan yang 

rentan kehilangan air karena penguapan, sehingga tanaman mudah mengalami 

kekahatan air. Bagi tanaman tinggi dan mempunyai biomassa trubus berat, 

kedangkalan akar juga menyebabkan tanaman mudah roboh (trubus ialah bagian 

tanaman di atas tanah). 

9. Derajat agregasi zarah-zarah debu dan lempung rendah serta kemantapan agregatnya 

lemah (Notohadiprawiro, 1973), yang menambah kerentanan tanah terhadap erosi di 

lahan berlereng, dan menyebabkan tanah rentan terhadap pemampatan (compaction) 

oleh penggunaan alat dan mesin berat. Struktur tanah yang kurang berkembang dan 

lemah tersebut tadi menyebabkan tanah mudah membentuk kerak di permukaannya 

karena benturan tetesan hujan. Lapisan kerak menghambat perkecambahan biji, 

peresapan air infiltrasi, difusi O2 ke dalam tanah untuk pernafasan akar dan jasad renik, 

dan difusi CO2 sisa pernafasan dan perombakan bahan organik ke luar tanah. 

Tanah podsolik merah-kuning berkendala ganda yang berkenaan dengan segala 

sifatnya, yaitu fisik, fisikokimia, kimia, biologi dan morfologi. Maka untuk mengelola 

tanah semacam ini, yang bertujuan meningkatkan harkatnya dari piasan (marginal) 

menjadi berproduktivitas memadai secara berkelanjutan, diperlukan suatu teknologi yang 

dapat bekerja secara serbacakup (comprehensive). Ini berarti suatu teknologi yang dapat 

menyelesaikan semua persoalan sekaligus. Teknologi yang diterapkan sekarang, yang 

terdiri atas komponen-komponen pupuk buatan dengan kandungan hara konsentrasi tinggi 

dan cepat tersedia, kapur pertanian takaran tinggi, pengolahan tanah intensif, melulu 

tanaman semusim, dan jenis unggul berpotensi hasilpanen tinggi yang lahap hara, tidak 

sesuai untuk tnaah-tanah berkendala ganda. Hasilpanen tinggi tidak akan bertahan lama 

karena teknologi semacam itu tidak berasaskan ekologi, sehingga tanah secara berangsur 

akan mengalami degradasi. 

 

Budidaya Organik 

Untuk menyelesaikan persoalan tanah berkendala ganda sebagaimana halnya tanah 

podsolik merah-kuning, diperlukan teknologi yang berkemampuan ganda pula. Budidaya 
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organik adalah teknologi produksi pertanian semacam itu. Semua upaya yang diperlukan 

untuk menanggulangi berbagai kendala tanah podsolik merah-kuning tersedia dalam 

budidaya organik. Yang lebih penting lagi ialah semua upaya tersebut saling bernasabah 

dalam bentuk suatu sistem. Hal ini berbeda sama sekali dengan budidaya kimiawi 

mencampurkan sejumlah upaya kimiawi yang pada asasnya tidak saling bernasabah secara 

sistem. Misalnya, pengapuran diterapkan untuk menanggulangi persoalan peracunan Al, Fe 

dan Mn. Akan tetapi akibat sampingannya ialah justru memperberat persoalan kekahatan 

P, Cu, Zn dan bahan organik, pelindian hara kation, dan kerentanan tanah terhadap erosi 

dan pemampatan. Pemupukan dengan pupuk buatan hanya dapat menyelesaikan persoalan 

kekahatan hara, yang kalau tidak dipolakan secara cermat justru dapat mendatangkan 

persoalan baru berupa ketimpangan ketersediaan hara dalam tanah. Oleh pengapuran 

efisiensi pemupukan N, P dan K menurun, padahal pengapuran diperlukan untuk 

menanggulangi persoalan peracunan Al, Fe dan Mn. 

Budidaya organik dapat disebut sebagai suatu sistem produksi pertanaman yang 

berasaskan daur ulang hara secara hayati. Menurut Harwood (cit. Papendick & Elliott, 

1984) ada tiga ragam pendauran hara yang diminati petani budidaya organik, yaitu (1) 

pendauran hara di dalam usahatani dengan sumber-sumber yang berasal dari luar 

usahatani, (2) pendauran hara di dalam usahatani dengan sumber-sumber yang berasal dari 

usahatani sendiri berupa sisa pertanaman liwat ternak atau pengomposan dan masuk 

kembali ke dalam tanah, dan (3) pendauran hara di dalam petak pertanaman. 

Pendauran ragam pertama berguna menambahkan hara kepada tanah dari luar 

usahatani. Cara ini mirip dengan pemupukan konvensional dengan pupuk kimiawi buatan. 

Namun ada perbedaan besar dalam hal daya pengaruhnya dan konsekuensinya. Pupuk 

kimiawi buatan memasok hara tertentu berupa senyawa anorganik berkonsentrasi tinggi 

dan mudah larut. Pemberian berulang kali dapat membahayakan flora dan fauna tanah 

alami, mendatangkan ketimpangan hara dalam tanah, dan dengan sistem pengelolaan hara 

yang biasa dilakukan waktu ini dapat menyebabkan pencemaran bekalan-bekalan air, 

khususnya air tanah. Pupuk organik memasok berbagai macam hara terutama berupa 

senyawa organik berkonsentrasi rendah yang tidak mudah larut. Karena memasok berbagai 

macam hara dengan konsentrasi rendah dan tidak mudah larut, pupuk organik tidak akan 

menimbulkan ketimpangan hara dalam tanah, bahkan dapat memperbaiki neraca hara.  

Pasokan bahan organik dapat menyehatkan kehidupan flora dan fauna alami, yang 

pada gilirannya dapat meningkatkan dan memelihara produktivitas tanah. Dalam kaitannya 
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dengan tanah podsolik merah-kuning, bahan organik yang diberikan kepada tanah dapat 

sekaligus menanggulangi bahaya peracunan Al, Fe dan Mn, memperbaiki daya tanah 

menyimpan lengas, dan meningkatkan derajat agregasi zarah-zarah debu dan lempung 

serta kemantapan agregat, yang berarti menurunkan kerentanan tanah terhadap erosi dan 

pemampatan. Oleh karena zat-zat hara berada dalam bentuk senyawa organik yang 

pelepasannya berlangsung secara berangsur, pupuk organik tidak mendatangkan 

pencemaran atas bekalan-bekalan air. 

Pendauran ragam kedua tidak menambahkan hara ke dalam tanah, hanya 

mengembalikan hara yang tidak terangkut ke luar bersama dengan hasilpanen. Kandungan 

hara dalam tanah secara berangsur tetap berkurang karena setiap kali ada yang terbawa ke 

luar bersama dengan hasilpanen. Meskipun demikian manfaatnya tetap besar karena 

memasok bahan organik. Pendauran liwat ternak menyebabkan jumlah hara yang 

terkembalikan kepada tanah lebih berkurang lagi karena sebagian terpakai untuk 

pertumbuhan badan hewan. Namun sebagai kembaliannya diperoleh hasil ternak. Oleh 

karena unsur hara yan hilang dari tanah hanya yang terangkut ke luar bersama dengan 

hasilpanen, persediaan hara dalam tanah dapat digunakan secara lebih hemat dan dapat 

memenuhi kebutuhan untuk waktu lebih lama. 

Pendauran ragam ketiga biasanya dikerjakan dengan melibatkan tanaman legum 

untuk memenuhi bagian besar atau seluruh kebutuhan hara N pertanaman pokok. Tanaman 

legum dapat ditanam secara bergilir dengan tanaman pokok di petak yang sama, atau 

ditanam berjajar dengan tanaman pokok di petak yang terpisah menurut sistem pertanaman 

lorong. Yang ditanam secara bergilir dengan tanaman pokok dapat berupa tanaman legum 

yang juga menghasilkan komoditas yang penting (kacang tanah, kedelai), atau tanaman 

legum yang khusus menghasilkan pupuk hijau. Yang ditanam dengan sistem pertanaman 

lorong adalah legum pohon yang daunnya dipungut sebagai pupuk hijau atau mulsa.  

Menurut pengalaman di Lampung (Sudjadi, 1991) dan di Kalimantan Selatan 

(Jurusan Ilmu Tanah UGM, penelitian sedang berjalan), Mucuna sp. (benguk) yang 

dikombinasikan dengan bahan fosfat alam dapat menghasilkan pupuk hijau baik dalam 

jumlah cukup banyak. Dalam percobaan di Lampung, dalam waktu 120 hari Mucuna sp. 

menghasilkan biomassa sebanyak 5-14 ton per ha, tergantung pada tempat. Disamping 

untuk memasok N liwat penyematan N2 udara secara hayati dan melindungi tanah terhadap 

erosi, Mucuna sp. juga berguna mengalihragamkan sebagian fosfat anorganik menjadi 

fosfat organik untuk membentuk cadangan fosfat yang awet dalam tanah. 
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Sudjadi (1991) juga melaporkan bahwa alang-alang merupakan sumber bahan 

organik yang baik untuk memperbaiki produktivitas tanah podsolik merah-kuning. 

Pemberian 3 ton per ha bahan alang-alang kepada suatu pertanaman campuran padi gogo - 

jagung dapat menaikkan hasilpanen jagung sebanyak 200 kg per ha (k.l. 11%) dan padi 

gogo 175 kg per ha (k.l. 23%). Bahan alang-alang juga menaikkan efisiensi pupuk buatan 

N dan K yang diberikan. Pengamatan di Jambi menunjukkan bahwa pertanaman lorong 

berhasil mencegah erosi, khususnya dengan pohon legum Flemingia congesta sebagai 

tanaman lorong. Menggunakan pangkasan daun pohon legum lorong sebagai mulsa yang 

diberikan setiap dua bulan sekali dapat memperbaiki struktur tanah dan menaikkan kadar 

bahan organik dan kadar N dalam tanah setelah dua tahun. Menggunakan pangkasan daun 

sebagai pupuk hijau dapat menaikkan tanggapan tanaman jagung, padi gogo dan kedelai 

terhadap pemberian unsur hara P, K dan Mg serta pengapuran. 

Disamping mengandalkan pendauran hara dan perbaikan sifat fisik dan kimiawi 

tanah dengan limbah organik, sisa pertanaman, kotoran ternak, kompos, pupuk hijau dan 

mulsa, budidaya organik juga bersandar pada pupuk hayati (biofertilizers). Pupuk hayati 

ialah sediaan organik yang peran ameliorasinya berasal dari kandungan jasad renik aktif. 

Salah satu pupuk hayati N yang sudah dikenal baik di Indonesia ialah inokulum Rhizobium 

untuk produksi kedelai. Percobaan di Maros, Sulawesi Selatan, di kawasan tanah latosol - 

podsolik merah-kuning menunjukkan bahwa pertanaman kedelai yang tidak diberi pupuk 

akan tetapi diinokulasi, yaitu 2,07 ton per ha lawan 1,67 ton per ha. Bahkan hasil tanpa 

pupuk akan tetapi diinokulasi masih lebih tinggi 5% daripada hasil terbaik yang dipupuk 

dan dikapur akan tetapi tanpa inokulasi (Syam dkk., 1985). Data dari Thailand 

menunjukkan bahwa di tanah-tanah miskin P hasil kedelai dengan inokulum Rhizobium 

tanpa pupuk meningkat 89% dibandingkan dengan yang tanpa inokulum dan tanpa pupuk. 

Kalau Rhizobium digabungkan dengan pupuk buatan P dan K, hasilnya bertambah lagi 

35% daripada yang hanya diberi Rhizobium. Kalau Rhizobium disulih dengan pupuk 

buatan N, hasilnya malah turun (Boonkerd dkk., 1991). Di Thailand ditemukan sematan N 

oleh Rhizobium pada kedelai dapat mencapai rerata lebih daripada 100 kg per ha, berarti 

memasok lebih daripada 50% kebutuhan pertanaman kedelai yang memberikan hasil di 

atas 2 ton per ha (Anon., 1990). Sematan 100 kg N setara dengan 217 kg pupuk urea. 

Inokulasi Rhizobium juga penting pada pertanaman kacang tanah. Percobaan di 

tanah podsolik merah-kuning Jasinga, Jawa Barat, menunjukkan bahwa inokulasi 

menaikkan longgokan N dalam jaringan tanaman sebanyak 81-133% di atas yang tidak 
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diinokulasi, tergantung pada macam sediaan inokulan dan varietas kacang tanah. Hal 

semacam ini juga ditemukan pada kedelai (Sutarto dkk., 1986). Dengan demikian sisa 

pertanaman kedelai dan kacang tanah yang diinokulasi menjadi pupuk hijau yang lebih 

baik bagi pertanaman pangan bukan legum dalam pergilirian pertanaman. 

Pupuk hayati yang lain  ialah sediaan atau inokulan mikorisa, yang juga sudah 

mulai dikembangkan di Indonesia, sediaan jasad renik pelarut fosfat, sediaan jasad renik 

penambat N2 udara yang hidup bebas dalam tanah, sediaan jasad renik pengurai bahan 

organik, dan biakan cacing untuk memperbaiki keadaan fisik dan kimiawi tanah serta 

pengurai bahan organik. Biakan cacing juga sudah mulai dikembangkan di Indonesia. yang 

lain-lain di Indonesia masih pada taraf penelitian dan percobaan. 

Perkembangan mikorisa yang subur membentuk benang-benang hifa yang rapat, 

menjulur dari permukaan akar ke dalam tanah. Karena halusnya, hifa dapat menembus 

pori-pori tanah yang tidak dapat ditembus oleh akar-akar rambut yang terhalus sekali pun. 

Dengan demikian volum efektif tanah yang terjangkau akar meningkat sekali dan 

efektivitas penyerapan air dan hara menjadi sangat meningkat. Ada yang memperkirakan 

mikorisa dapat memperluas sistem perakaran tanaman sampai 1000 kali. Tanaman menjadi 

lebih tahan terhadap kekeringan dan dapat hidup baik di tanah-tanah yang semula dinilai 

miskin hara. Para pakar juga menambahkan maslahat mikorisa dengan kemampuannya 

mengurangi kerentanan tanah terhadap erosi, meningkatkan serapan Zn dan Cu, 

meningkatkan efisiensi penggunaan P pupuk sehingga penggunaan pupuk P buatan dapat 

dihemat, dan melawan peracunan tanaman oleh unsur-unsur logam beracun, a.l. Mn dan 

Cd (Anon., 1990). Jadi, pupuk hayati mikorisa cocok sekali diterapkan pada tanah-tanah 

podsolik merah-kuning dan tanah-tanah yang tercemar oleh limbah industri logam. 

Sediaan jasad renik pelarut fosfat (Pseudomonas sp., Bacillus sp., Aspergillus sp., 

Penicillium sp.) meningkatkan kadar P tersediakan dalam tanah dan keterlarutan P dalam 

pupuk fosfat alam. Maka kebutuhan akan pupuk P buatan dapat sangat dibatasi atau 

bahkan dapat ditiadakan. Penggunaan jasad renik penambat N dan pelarut fosfat secara 

gabungan menurut pengalaman di India dapat meningkatkan hasilpanen padi dan  

"chikpea" (Cicer arietinum) secara nyata dan dapat memotong kebutuhan pupuk N buatan 

sampai setengahnya dan mengganti pupuk P buatan dengan bantuan fosfat (Anon., 1990). 

Oleh karena "chikpea" merupakan tanaman pangan legum, teknik gabungan tersebut dapat 

dicoba di Indonesia pada kacang tanah atau kedelai. 
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Biakan Trichoderma sp. digunakan untuk mempercepat pengomposan. Di Filipina 

usaha ini sudah mencapai pengujian lapangan skala terbatas. Pemberian kompos yang 

dibuat dengan aktivator Trichoderma sp. dan ditambah hanya dengan setengah takaran 

pupuk buatan yang biasa diberikan dapat meningkatkan hasilpanen sampai 20% 

dibandingkan dengan yang dipupuk dengan  takaran penuh pupuk buatan. Penelitian di 

Thailand membuktikan bahwa pengomposan memperbaiki ketersediaan N dalam bahan 

organik dan pemberian kompos kepada tanah meningkatkan kadar N tersediakan dalam 

tanah (Anon., 1990). Jurusan Ilmu Tanah UGM sudah mencoba teknik ini di Kalimantan 

Selatan bekerja sama dengan beberapa petani transmigran untuk mengomposkan alang-

alang. Hasilnya sedang diteliti.  

Kompos yang dibuat dengan cacing tanah (vermicompost) akhir-akhir ini mendapat 

perhatian luas sebagai pupuk hayati penting. Di Indonesia sudah mulai diproduksi dari 

sampah kota, a.l. di Semarang. Khasiatnya sebagai amelioran tanah sedang ditelaah oleh 

Jurusan Ilmu Tanah UGM. Salah seorang staf Jurusan Ilmu Tanah UGM sedang mencoba 

membuat biakan cacing tanah yang akan dilepaskan dalam tanah untuk memperbaiki sifat 

fisik dan kimiawi tanah serta memacu kegiatan jasad renik tanah. 

 

Sistem Gizi Tanaman Terpadu 

Pupuk organik dan hayati mempunyai berbagai keunggulan nyata dibandingkan 

dengan pupuk mineral. Pupuk organik dengan sendirinya merupakan keluaran setiap 

kegiatan pertanian, sehingga merupakan sumber hara makro dan mikro yang boleh 

dikatakan cuma-cuma. Pupuk hayati secara nisbi murah. Dengan pengelolaan yang baik, 

tanah yang pernah diinokulasi dengan Rhizobium atau mikorisa dan ditanami dengan 

tanaman yang sama biasanya tidak memerlukan inokulasi ulang. Biakan cacing tanah yang 

disebarkan dalam tanah sesuai secara ekologi akan berkembang dengan sendirinya. Pupuk 

organik dan hayati berdaya ameliorasi ganda dengan berbagai proses yang saling 

mendukung, bekerja menyuburkan tanah dan sekaligus menyehatkan tanah sebagai suatu 

ekosistem dan memperkuat daya tahan tanah terhadap degradasi, dan menghindarkan 

terjadinya pencemaran lingkungan. 

Akan tetapi dalam penerapannya terdapat kendala keruahan (bulkiness) pupuk 

organik, takaran harus banyak, dan dapat menemui persaingan dengan kepentingan lain 

dalam memperoleh sisa pertanaman atau limbah organik secara cukup (jerami padi untuk 
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membuat kertas, ampas tebu untuk bahan bakar, sampah kota untuk menimbun lahan). 

Pupuk hayati masih pada awal pengembangan, sehingga pada waktu ini keberhasilan 

penggunaannya masih terbatas, terutama karena produksinya belum dapat memenuhi 

jumlah kebutuhan.  

Dalam melaksanakan budidaya organik, pupuk organik dan hayati masih perlu 

dilengkapi dengan pupuk mineral. Hal ini terutama perlu di tanah-tanah yang sangat 

miskin hara. Misalnya, tanah podsolik merah-kuning Sitiung mengandung per ha dalam 

lapisan permukaannya setebal 0 - 45 cm 7,0 ton N dan hanya 5 kg P dan 5 kg K (dihitung 

dari data Sudjadi, 1984). Pertanaman jagung dengan hasilpanen 3 ton per ha tongkol 

membawa pergi bersama dengan hasilpanen 37 kg N, 8 kg P dan 15 kg K (dihitung dari 

data van Dijk, 1951). Jelas persediaan P dan K dalam tanah tidak cukup untuk memenuhi 

jumlah yang diserap tongkol, belum lagi yang diambil bagian tanaman lain. Dalam hal 

seperti ini pupuk organik perlu dilengkapi dengan pupuk mineral P dan K yang berkadar 

lebih tinggi. Akan tetapi dengan tersedianya pupuk buatan (TSP), cukup batuan fosfat yang 

jauh lebih murah. Dengan sistem pendauran hara yang mengembalikan seluruh sisa 

pertanaman ke petak pertanaman, sehingga hara yang terangkut ke luar hanya yang 

terdapat dalam tongkol, persediaan N dalam tanah podsolik merah-kuning tersebut cukup 

untuk 190 musim tanam jagung. Sudah barang tentu tidak dapat dibenarkan menguras 

habis persediaan N dalam tanah. Maka persediaan N harus dipelihara dengan pupuk 

organik atau pupuk hayati, tidak perlu dengan pupuk N mineral. 

Pengelolaan produktivitas tanah yang menggabungkan pupuk organik dan hayati 

dengan pupuk mineral secara berencana disebut sistem gizi tanaman terpadu (integrated 

plant nutrition system). Secara berangsur, setelah sistem bekalan hara (nutrient supply 

systems) dalam tanah terbangun baik dan mantap oleh pupuk organik dan hayati, proporsi 

pupuk mineral dapat dikurangi dan barangkali dapat dihapuskan. Dengan demikian 

berlangsung budidaya organik secara murni. Dengan menerapkan SGTT (IPNS), apalagi 

dengan budidaya organik murni, biaya produksi dapat ditekan serendah-rendahnya. 

Analisis ekonomi atas suatu pengujian inokulasi kedelai di Thailand menunjukkan bahwa 

apabila pada pemupukan N-P-K dengan pupuk mineral pupuk N mineral disulih dengan 

inokulasi Rhizobium, pendapatan bersih naik 2 kali lipat dan persen pendapatan bersih 

terhadap biaya variabel meningkat 3 kali lipat. Apabila hanya dilakukan inokulasi saja, 

pendapatan bersih naik 1,4 kali dan persen pendapatan bersih terhadap biaya variabel naik 

50 kali daripada semata-mata pemupukan mineral (Boonkerd dkk., 1991). 
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