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PENDAHULUAN 

Nitrogen (N) merupakan unsure hara utama pada tanaman padi, tetapi ketersediaannya 
terbatas pada hamper semua jenis tanah. Pemberian pupuk N secara berlebihan menyebabkan tanaman 
berwarna hijau gelap, mudah rebah, serta rentan terhadap hama dan penyakit. Di pihak lain, 
kekurangan N menyebabkan tanaman tumbuh kerdil, system perakaran tidak berkembang, daun 
menjadi kuning, dan gabah cenderung cepat rontok. Makalah ini mengulas perkembangan penggunaan 
bagan warna daun (BWD) pada tanaman padi sawah, mencakup cara dan manfaat penggunaannya 
dalam meningkatkan hasil gabah, menekan serangan hama dan penyakit tanaman, serta memperbaiki 
kondisi lingkungan.  

Pemberian pupuk N sesuai kebutuhan merupakan kunci dalam memperbaiki pertumbuhan 
tanaman untuk memperoleh hasil yang optimal. Waktu penggunaan BWD dapat dengan dua cara, yaitu: 
1) berdasarkan kebutuhan tanaman, yaitu dengan membandingkan warna daun padi dengan skala 
warna pada BWD dan 2) berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada saat pembentukan anak 
anaktif (21-28 HST) dan primordia (35-40 HST). Pemberian N yang berlebihan pada stadia awal 
pertumbuhan tanaman meningkatkan kerentanan terhadap hama wereng coklat dan penggerek batang 
serta penyakit blas, sehingga rekomendasi pupuk spesifik lokasi menjadi sangat penting. Gerakan 
penggunaan BWD secara massif kedepan dapat didukung melalui penggunaan kamera digital atau 
telepon seluler beresolusi tinggi. 

 Agar usahatani padi dapat memberikan hasil yang optimal dan mampu bersaing dengan 
usahatani komoditas lain dan dapat bersaing dengan harga beras dari luar negeri perlu dilakukan 
efisiensi usaha, termasuk penggunaan pupuk N. Penggunaan BWD sebagai acuan pemberian pupuk N 
pada tanaman padi sawah dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk N dan juga mampu 
memberikan tambahan pendapatan petani dalam perhektarnya. Disamping itu penggunaan pupuk N 
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pertumbuhan tanaman padi dapat meningkatkan kwalitas hasil 
gabah yang pada gilirannya mampu meningkatkan daya saing beras domestik.  

 
 

 
Untuk menerapkan BWD sebagai dasar pemberian pupuk N adalah sebagai berikut  : 

 Pemupukan N pertama pada umur ± 7 hari dengan dosis 100 kg urea/ha, pemupukan susulan 
ditetapkan dengan cara sebagai berikut. 

 Amati daun padi setiap 5 – 10 hari setelah pemupukan N pertama sampai tanaman umur 40 hari. 
Bandingkan warna daun dengan skala warna (nilai 1 sampai 6), semakin hijau warna daun semakin 
tinggi nilai skala warna, 

 Pilih daun teratas yang telah membuka sempurna untuk diukur, daun tersebut diletakan di atas 
skala warna (tanpa dirusak). 



 Sewaktu membandingkan antara daun dan skala warna, keduanya harus terlindung dari sinar 
matahari secara langsung (dihalangi dengan tubuh pengamat). Bagian yang diukur adalah antar 
tulang daun, bagian tengah daun. 

 Pembacaan skala warna daun pada hamparan yang homogen dan umur tanaman sama, 
pembacaan dilakukan minimal 15 kali kemudian nilainya dirata-ratakan. 

 Nilai daun kritis adalah pada angka 4, bila pada pengukuran ternyata kurang dari 4, maka harus 
segera dilakukan pemupukan N. 

 Dosis pupuk N sebagai pupuk susulan disesuaikan dengan fase pertum-buhan tanaman. Pada umur 
14 – 28 hari dipupuk ± 70 kg urea/ha ; umur 28 – 42 dipupuk ± 100 kg urea/ha dan saat premordia 
dipupuk 70 kg urea/ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


