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Ringkasan
Tanah Ultisol mempunyai keterbatasan sifat fisik dan kimia
yang dapat menjadi masalah dalam membangun suatu tegakan.
Namun demikian, secara alami vegetasi hutan tropis di Kalimantan
dapat tumbuh subur di atasnya. Mengingat sebaran Ultisol yang luas,
maka tanah ini mempunyai potensi yang besar untuk dimanfaatkan
sebagai media pertumbuhan tegakan yang produktif.
Membangun tegakan tanaman kehutanan pada tanah Ultisol
seringkali terkendala dengan pertumbuhan tanaman yang lambat
karena kondisi tanah yang kurang mendukung. Kesuburan alami tanah
Ultisol umumnya hanya terdapat pada horison A yang tipis dengan
kandungan bahan organik yang rendah. Unsur hara makro seperti
fosfor dan kalium juga seringkali rendah, pH tanah yang masam,
kandungan aluminium dan liat yang tinggi serta tingkat erosivitas tanah
yang tinggi merupakan sifat-sifat tanah Ultisol yang seringkali
menghambat pertumbuhan tanaman.
Upaya-upaya
perbaikan
produktifitas
tanah
seperti
perlindungan terhadap erosi, melindungi bahan organik tanah,
pemberian amelioran, pemupukan, pemanfaatan mikoriza dan
pengolahan tanah yang tepat diharapkan dapat meningkatkan
kemampuan tanah ini dalam mendukung pertumbuhan tanaman untuk
membangun hutan yang produktif dan lestari.
Kata Kunci : Ultisol, podsolik merah kuning, tegakan
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MENGENAL TANAH ULTISOL
Ultisol merupakan salah satu dari 10 ordo tanah yang terdapat pada klasifikasi
tanah terbaru. Suku formatif ult dalam kata Ultisol diambil dari kata Yunani

ultimulus yang berarti akhir atau terakhir (Foth, 1984) untuk menunjukkan
bahwa Ultisol merupakan tanah yang mengalami pelapukan tingkat lanjut.
Menurut Notohadiprawiro (2006) dalam sistem klasifikasi USDA terbaru
(1975, 1985) yang masih terus dikembangkan untuk kesempurnaannya tanah
podsolik merah-kuning secara umum masuk dalam ordo Ultisol. Sebelum
nama podsolik merah kuning masuk ke Indonesia, Van der Voort (1950 dalam
Notohadiprawiro (2006) lebih suka menyebutnya tanah lateritik terdegradasi
yang menunjukkan persepsinya bahwa tanah itu telah mengalami kerusakan
berat. Banyak orang Indonesia terutama orang awam menyamakan tanah ini
dengan tanah tanpa harapan.
Buckman dan Brady (1969) menyatakan bahwa Ultisol merupakan
tanah basah yang berkembang di bawah iklim panas tropika. Ultisol lebih
hebat mengalami pelapukan dan lebih asam daripada Alfisol, tetapi pada
umumnya tidak lebih asam daripada Spodosol. Ultisol mempunyai horison
argilik (lempung) dengan kejenuhan basa < 35%, horison di bawah
permukaan berwarna merah atau kuning, terdapat timbunan oksida besi bebas
tetapi masih mempunyai mineral yang dapat dilapukkan. Ultisol terbentuk di
atas permukaan tanah tua, umumnya di bawah vegetasi hutan. Menurut
Prasetyo dan Suriadikarta (2006) Ultisol dicirikan dengan adanya akumulasi
liat pada horison bawah permukaan sehingga mengurangi daya resap air dan
meningkatkan aliran permukaan dan erosi tanah.
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Ultisol mempunyai sebaran luas, mencapai 45.794.000 ha atau sekitar
25% dari total luas daratan Indonesia. Sebaran terluas Ultisol adalah di
Kalimantan yang mencapai 21.938.000 ha (Prasetyo dan Suriadikarta, 2006).
Ultisols (acrisol atau kelompok dalam ordo Ultisol yang kondisinya lebih
buruk) terutama terdapat di Kalimantan bagian tengah dan timur laut. Ultisol
di Kalimantan umumnya terdiri dari tropudult yang sulit untuk dibudidayakan
secara intensif karena kandungan hara yang rendah pada topsoilnya, serta
kandungan Al dan keasaman tinggi (RePPProt, 1990; MacKinnon et al., 1996).
Penyebaran Ultisol di propinsi Kalimantan Barat, Tengah dan Selatan menurut
NMFP (1995) berturut-turut masing-masing seluas 75.035.167 ha (50,9% dari
keseluruhan), 44.524.618 (29,0%) dan 11.972.413 ha (32,2%).

FAKTOR PEMBATAS ULTISOL UNTUK PERTUMBUHAN TEGAKAN
Kendala-kendala yang muncul pada Ultisol adalah bersumber pada proses
pembentukannya.

Tanah

ini

dibentuk

oleh

proses

pelapukan

dan

pembentukan tanah yang sangat intensif karena berlangsung dalam lingkungan
iklim tropika dan sub tropika yang bersuhu panas dan bercurah hujan tinggi.
Vegetasi klimaksnya adalah hutan rimba (Notohadiprawiro, 2006).
Iklim di Kalimantan menurut MacKinnon et al. (1996) termasuk dalam
tropika basah (humid tropics) yang cenderung hangat dan lembab. Curah
hujan yang tinggi menyebabkan tanah selalu basah dan material yang mudah
larut mengalami perpindahan (leaching). Asidolisis berlangsung kuat karena air
infiltrasi dan perlokasi mengambil CO2 hasil mineralisasi bahan organik dari
serasah hutan dan hasil pernafasan akar tumbuhan hutan. Pelapukan masam di
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dalam hutan membebaskan basa-basa pada mineral tanah secara cepat
sehingga terbentuk tanah masam yang miskin hara. Al, Fe dan Mn menjadi
banyak terbebaskan dan terdapat dalam jumlah yang meracun bagi tanaman
(Notohadiprawiro, 2006).
Ciri tanah ultisol yang terutama menjadi kendala dalam budidaya
tanaman menurut Foth (1984), Notohadiprawiro (2006), Prasetyo dan
Suriadikarta (2006) antara lain adalah:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.

l.

pH rendah
kejenuhan Al tinggi, Fe dan Mn aktif juga tinggi
kenaikan fraksi liat seiring kedalaman tanah
lempung beraktifitas rendah bermuatan terubahkan (variable charge),
menyebabkan persoalan berkenaan dengan usaha ameliorasi kimiawi
(pemupukan, pengapuran, pembenahan struktur)
daya semat terhadap fosfat kuat
KTK rendah memperlihatkan kandungan bahan organik yang rendah dan
keberadaan liat dengan KTK rendah seperti kaolinit
kejenuhan basa rendah; kadar Cu rendah dalam tanah yang berasal dari
bahan induk masam (feksil) atau batuan pasir, kadar Zn biasanya cukup
namun cenderung terilluviasi dalam horison B
kadar bahan organik rendah kecuali pada pada horison A yang sangat tipis
daya simpan air terbatas
jeluk (depth) efektif terbatas
derajat agregasi rendah dan kemantapan agregat lemah yang
menyebabkan tanah rentan tehadap erosi yang menjadi kendala pada
lahan berlereng, rentan terhadap pemampatan (compaction) baik pada
lahan berlereng maupun datar
kandungan liat memperlihatkan perkembangan horison argilik
Ciri morfologi yang penting pada Ultisol adalah adanya peningkatan

fraksi liat dalam jumlah tertentu pada horison argilik. Horison tersebut dapat
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dikenali dari fraksi liat hasil analisis di laboratorium maupun dari penampang
profil tanah. Horison argilik umumnya kaya akan Al sehingga umumnya peka
terhadap perkembangan akar tanaman, yang menyebabkan akar tanaman
tidak dapat menembus horison ini dan hanya berkembang di atas horison
argilik Soekardi et al. (1993 dalam Prasetyo dan Suriadikarta, 2006). Horizon
ini akan menghalangi aliran air secara vertikal, sebaliknya aliran horizontal
meningkat sehingga memperbesar daya erosivitas. Kandungan mineral mudah
lapuk pada tanah Ultisol umumnya rendah bahkan sering tidak ada. Ultisol
tergolong tanah yang miskin akan unsur hara (Prasetyo dan Suriadikarta,
2006).

CARA MENGELOLA TANAH ULTISOL
Karena mempunyai tingkat kesuburan yang rendah, maka untuk kegiatan
pertanian kendala ekonomi pada skala petani merupakan salah satu penyebab
tidak terkelolanya tanah ini dengan baik. Akan tetapi untuk kegiatan
perkebunan dan kehutanan, Prasetyo dan Suriadikarta (2006) menyatakan
bahwa tanah Ultisol dapat dimanfaatkan untuk perkebunan seperti: kelapa
sawit, karet dan hutan tanaman industri (HTI).
Ditinjau dari luasnya, tanah Ultisol mempunyai potensi yang tinggi
untuk pengembangan tanaman kehutanan. Namun demikian, pemanfaatan
tanah ini menghadapi kendala karakteristik tanah yang dapat menghambat
pertumbuhan tanaman terutama bila tidak dikelola dengan baik. Beberapa
upaya di bawah ini mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan
keberhasilan pembangunan tanaman kehutanan di tanah Ultisol.
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1. Perlindungan Tanah terhadap Erosi
Kerentanan terhadap erosi merupakan salah satu kendala fisik pada tanah
Ultisol (Rismunandar, 1993; Prasetyo dan Suriadikarta, 2006). Kerentanan
Ultisol terhadap erosi menyebabkan resiko erosi meningkat karena kesuburan
tanah yang sudah terbatas itu justru terkumpul dalam lapisan permukaan, tipis
dan merosot tajam ke arah bawah tubuh tanah (Notohadiprawiro, 2006).
Menurut Rismunandar (1993), bahaya erosi dapat diatasi jika air hujan
tidak langsung jatuh ke atas tanah, namun tertampung terlebih dahulu oleh
dedaunan. Beberapa cara dapat dilakukan untuk menjaga agar tanah selalu
terlindungi dari erosi seperti:
a. mengatur pola tanam agar tanah selalu tertutup oleh vegetasi
b. pada lahan yang miring, pencegahan erosi secara mekanis dilakukan
dengan membuat teras penahan pasir (contour terrace),
c. pembuangan air dengan mengadakan penahan-penahan aliran,
d. membuat lubang-lubang penampung air di dalam teras.
Pada tanah yang terbuka atau sedikit vegetasi di atasnya penanaman
tumbuhan menjalar (cover crop) di sela-sela baris tanaman pokok dapat
melindung dan meningkatkan sifat fisik dan bahan organik tanah (Lal, 1997).
Jenis-jenis cover crop dari jenis legum seperti: Calopogonium muconoides,

Centrosema

pubescens,

Indigofera

spectata,

Pueraria

phaseoloides,

Stylosanthes guianensis, Dalichos hosei, Mucuna utilis, Glycine javanica dan
Kudzu (Puereria phaseoloides) dalam jangka panjang juga akan berasosiasi
positif dengan tanaman pokok karena dapat menambat nitrogen.

Namun

menurut Hadi (1997), jenis-jenis ini dapat menjalar ke atas dan menutupi serta
mencekik tanaman yang masih kecil.
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2. Mengelola dan Melindungi Bahan Organik Tanah
Karena kesuburan Ultisol seringkali hanya ditentukan oleh kandungan bahan
organik pada lapisan atas, maka bila lapisan ini tererosi tanah menjadi miskin
bahan organik dan hara (Prasetyo dan Suriadikarta, 2006). Menurut
Whitmore (1975), hutan-hutan tropis yang tumbuh subur di atas tanah yang
tidak subur seperti Ultisol, siklus hara tertutup adalah kunci bagaimana tanah
hutan dapat memelihara kesuburan lapisan tanah bagian dalam yang
menerima hara melalui air hujan yang masuk ke bahan induk tanah melalui
perakaran tumbuh-tumbuhan.
Bahan organik merupakan sumber utama nitrogen dan phospor.
Humus dapat meningkatkan KTK pada sebagian besar tanah tropis termasuk
pertukaran kation K+, Ca2+ dan Mg2+. Humus juga berperan dalam menjaga
struktur tanah dan kapasitas menyimpan air dimana keduanya sangat penting
untuk perkembangan sistem perakaran dan pertumbuhan tanaman. Walaupun
sebagai besar perakaran berada pada lapisan kedalaman 10-30 cm, namun
perannya penting untuk meningkatkan ketersediaan hara pada tanah bagian
dalam (MacKinnon, 1996).
Karena kesuburan Ultisol ditentukan oleh masukan bahan organik,
maka

secara tradisional penduduk di Kalimantan telah membudidayakan

tanah Ultisol dengan perladangan berpindah, yaitu bercocok tanam dalam
jangka pendek kemudian dibakar agar kesuburannya pulih atau meninggalkan
lahan tersebut untuk waktu yang lama (sistem bero). Cara ini memungkinkan

topsoil mendapat humus dan bahan organik sebagai cadangan hara.
Notohadiprawiro

(2006)

juga

menyatakan

bahwa

budidaya

ladang

merupakan teknologi tradisional yang dinilai paling cocok diterapkan pada
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kawasan iklim tropika basah bertanah miskin dan bertanah datar. Rotasi
tanaman semusim dengan hutan menjadi inti sistem perladangan. Pada masa
bero

unsur

hara

secara

berangsur-angsur

terkumpul

sehingga

dapat

mengantikan pemupukan.
Penggunaan mulsa menurut Tisdale dan Nelson (1956) juga dapat
menjadi pelindung sekaligus menjaga kelembaban tanah dan mengurangi
pertumbuhan gulma. Ada 2 jenis mulsa yang dapat diaplikasikan yaitu mulsa
hidup (living mulch) dan mulsa sisa panen (trash mulches). Mulsa hidup dapat
berupa tanaman semusim dan penutup tanah dari jenis legum dan rerumputan
yang ditanam di sela-sela atau di bawah tanaman pokok. Sedangkan mulsa
sisa panen adalah residu sisa panen yang dihamparkan di permukaan tanah.
Cara ini dapat meningkatkan ketersediaan unsur N sehingga pemberian pupuk
N akan berkurang.
3. Pemberian Amelioran untuk Menaikkan pH Tanah dan Menurunkan Al
Kebanyakan upaya peningkatan pH tanah dilakukan dengan pengapuran.
Pemberian kapur bertujuan untuk meningkatkan pH tanah dari sangat masam
ke masam atau ke pH agak netral atau netral. Kejenuhan Al yang tinggi pada
tanah Ultisol juga dapat dinetralisir dengan pengapuran (Prasetyo dan
Suriadikarta, 2006). Menurut Hakim (1982 dalam Winarso, 2005) setiap 1,5
ton CaCO3.ha-1 cukup untuk menetralisir setiap satu C mol Aldd.kg-1 tanah.
Untuk menaikkan kadar Ca dan Mg dapat diberikan dolomit. Berikut ini
beberapa takaran jumlah kapur yang dapat diberikan pada beberapa macam
tekstur tanah.
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Tabel 1. Jumlah keperluan bubuk batu kapur untuk menaikkan pH tanah pada
beberapa macam tekstur tanah
Jenis tanah

Jumlah bubuk batu kapur ton/ha untuk meningkatkan pH
dari
pH 3,5 ke 4,5
pH 4,5 ke 5,5
pH 5,5 ke pH
6,5
Tanah pasir
0,6
0,6
0,9
Tanah
lempung
1,1
1,5
pasir
Tanah liat
1,7
2,2
Tanah
lempung
3,4
4,3
berat
Tanah gambut
5,6
7,5
8,6
Sumber : FAO (Efficient Use of Fertilizers dalam Rismunandar, 1993)

Bubuk batu kapur yang diperlukan umumnya mempunyai kehalusan 2 mm,
bila agak kasar tentu akan lebih banyak diperlukan. Jika menggunakan batu
kapur yang telah dibakar diperlukan separo timbangan tersebut, tetapi jika
batu kapur tembok diperlukan hanya ¾ timbangan (Rismunandar, 1993).
Mengingat beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera ketersediaan
kapur relatif terbatas dan jika tersedia harganya pun belum tentu terjangkau
oleh petani, pengapuran sebaiknya hanya dilakukan bila pH tanah di bawah 5
karena pada pH diatas 5,5 respon Al menjadi rendah karena mengendap
menjadi Al(OH) (Prasetyo dan Suriadikarta, 2006). Pengapuran pada tanah
dengan pH lebih dari 5,5 juga menyebabkan penurunan struktur tanah,
menurunkan P tersedia dan menyebabkan defisiensi unsur Zn, Bo dan Mn
(Winarso, 2005).
Menurut Notohadiprawiro (2006) pengapuran merupakan teknologi
penawaran dari dataran iklim sedang sehingga bukan strategi yang pantas
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dipilih untuk mengurangi kendala kemasaman tanah dan keracunan Al di
daerah tropika dan sub tropika, karena:
1. Tanah yang telah mengalami pelapukan lanjut seperti Ultisol, kecukupan
hara mikro seperti Zn, Cu dan Bo adalah marginal, sehingga pengapuran
seringkali

berakibat negatip besar berupa mengimbas kekahatan hara

mikro
2. Pengapuran meningkatkan kerentanan Ultisol terhadap erosi air dan
pemampatan
3. Hidroksi-Al yang mengendap karena pengapuran bersifat sangat reaktif
dan dapat menyemat fosfat dalam jumlah banyak. Akibatnya ketersediaan
P menurun. Pengapuran juga dapat secara tegas menurunkan ketersediaan
P dari sumber yang bersifat basa, seperti pupuk fosfat alam yang untuk
dapat memasok P secara baik memerlukan media yang masam
4. Pengapuran meningkatkan laju dekomposisi dan mineralisasi bahan
organik tanah. Walaupun ini menguntungkan dilihat dari segi ketersediaan
unsur N, P dan S serta hara lain, akan tetapi keuntungannya terlalu singkat
karena Ultisol hanya mengandung bahan organik sedikit
5. Efisiensi biaya rendah, terutama untuk pertanaman yang hasilnya berharga
jual tidak tinggi.
4. Pemupukan untuk Meningkatan Unsur Hara Tanah
Pemupukan merupakan suatu cara yang hampir selalu berhasil diterapkan
pada lahan yang memiliki kandungan unsur hara rendah. Aplikasi pemupukan
dengan dosis standar dapat menghasilkan
pertumbuhan

tanaman

(Lorimer,

2003).

15% - 100% peningkatan
Pemupukan

juga

berfungsi
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mempercepat pertumbuhan tanaman sehingga tanah cepat tertutup dan
bahaya erosi dapat dikurangi (Rismunandar, 1993).
Menurut

Prasetyo

dan

Suriadikarta

(2006)

pemupukan

fosfat

merupakan salah satu cara mengelola tanah Ultisol karena di samping kadar P
rendah, juga terdapat unsur-unsur yang dapat meretensi fosfat yang
ditambahkan. Ultisol pada umumnya memberikan respons yang baik terhadap
pemupukan fosfat. Penggunaan pupuk P dari TSP lebih efisien dibanding P
alam. Hasil penelitian di lahan alang-alang Riam Kiwa, Kalimantan Selatan
menunjukkan bahwa pemupukan NPK pada tanah Ultisol setelah penanaman
dapat meningkatkan pertumbuhan awal tanaman (Hadi, 1997).
Penggunaan pupuk organik juga memberikan pengaruh positif terhadap
tanah

Ultisol.

menggemburkan

Menurut
topsoil,

Rismunandar
meningkatkan

(1993)

pupuk

populasi

organik

jasad

renik

dapat
serta

mempertinggi daya serap dan daya simpan air. Akan tetapi pupuk organik
umumnya mempunyai kadar mineral lebih rendah dan masih memerlukan
pelapukan sebelum dapat diserap tanaman, sehingga diperlukan pupuk
organik dalam jumlah banyak untuk meningkatkan kadar unsur yang
dibutuhkan secara cepat. Pemberian bahan organik dari sisa-sisa tanaman
mungkin tidak menimbulkan masalah bagi petani, tetapi pemberian pupuk
kandang dengan volume 10 ton /ha akan sangat sulit diterapkan oleh petani.
5. Mikoriza untuk Memperbaiki Produktifitas Tanah
Kekurangan P pada tanah Ultisol dapat disebabkan oleh kandungan P dari
bahan induk tanah yang memang sudah rendah atau kandungan P sebetulnya
tinggi tetapi tidak tersedia untuk tanaman karena diserap oleh unsur lain
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seperti Al dan Fe (Prasetyo dan Suriadikarta, 2006). Pemanfaatan mikoriza
sebagai pemacu pertumbuhan tanaman sangat disarankan. Dapat dikatakan
bahwa inokulasi mikoriza pada tanaman merupakan bagian dari pengelolaan
P yang efisien.
Mikoriza juga dapat meningkatkan ketersediaan unsur N dan K serta
dapat berperan sebagai membran yang selektif untuk mengurangi paparan
akar tanaman terhadap logam beracun seperti aluminium (Al) dengan
mengurangi jumlah Al yang diserap secara biologi pada jaringan tanaman
dengan mengeluarkan atau menyerap metal tersebut ke dalam jaringan.
Perbaikan penyerapan P dan atau N oleh ektomikoriza dapat terjadi melalui 2
mekanisme yaitu: memperluas permukaan area perakaran yang bersentuhan
dengan tanah dan meningkatkan kelarutan unsur P yang rendah pada tanah
melalui produksi enzim phosphatase dan penggunaan N dari bahan organik
(Vogt et al., 1997).
Menurut Simard et al. (2002 dalam Johnson dan Gehring, 2007), hifa
eksternal ektomikoriza dapat memproduksi sekitar 60 gulungan sehingga
memperluas area permukaan pada akar tanaman. Sedangkan menurut Rosseae

et al. (1994 dalam Handayanto dan Hairiah, 2007) hifa mikoriza dapat
meningkatkan permukaan serapan akar sampai 80%. Satu dari fungsi paling
penting mikoriza adalah peranannya dalam memperbaiki sifat fisik tanah
dengan membuat agregat tanah menjadi lebih stabil (Johnson dan Gehring,
2007).
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6. Pengolahan Tanah yang Tepat
Walaupun Ultisol tidak subur dibandingkan Alfisol atau Molisol, tanah ini
menanggapi baik pengelolaan yang tepat (Buckman dan Brady,1969). Namun
pengolahan tanah berlebihan dikhawatirkan akan meningkatkan erosi tanah.
kegiatan menyiang secara mekanik atau herbisida

pada tanah Ultisol

sebaiknya tidak dilakukan (Notohadiprawiro, 2006). Menurut Foth (1984)
Ultisol umumnya peka terhadap erosi serta mempunyai pori aerasi dan indeks
stabilitas rendah sehingga tanah mudah menjadi padat. Penggunaan alat berat
akan berdampak pada pemadatan tanah sehingga pertumbuhan akar tanaman
terhambat karena daya tembus akar ke dalam tanah menjadi berkurang.
Pengolahan tanah pada tanah Ultisol sebaiknya dilakukan seminimal
mungkin untuk menghindari

terganggunya agregat tanah. Lal (1997)

menyatakan bahwa Ultisol mempunyai kandungan mikroagreagat (0,02
sampai 0,2 mm) yang tinggi. Pengolahan tanah secara terus menerus dapat
memicu kerusakan struktur tanah, menurunkan tingkat infiltrasi, mempertinggi
aliran permukaan dan mempercepat erosi tanah. Kegiatan persiapan lahan
pada tanah Ultisol sebaiknya terbatas untuk menciptakan kondisi lingkungan
yang optimal di sekitar tanaman seperti penggemburan tanah di dalam lubang
tanam dan dangir piringan untuk menciptakan kondisi areasi tanah yang lebih
baik di sekitar perakaran tanaman.

PENUTUP
Pemanfaatan tanah Ultisol untuk pengembangan tanaman kehutanan pada
dasarnya tidak akan sesulit jika dibandingkan untuk tanaman pertanian yang
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memerlukan pemeliharaan dengan intensitas tinggi dan biaya lebih besar.
Secara alami pohon-pohon pada ekosistem hutan yang tidak mengalami
gangguan dapat tumbuh dengan baik di atas tanah yang kurang subur seperti
Ultisol. Kondisi tanah Ultisol yang dibiarkan terbuka tanpa vegetasi justru
akan menyebabkan kesuburannya semakin menurun karena erosi akan
semakin banyak terjadi mengingat intensitas hujan di daerah tropis yang
tinggi. Upaya perbaikan tanah Ultisol dengan perlindungan terhadap erosi,
pemberian bahan organik, pemberian ameliorant, penggunaan mikoriza serta
pengelolaan tanah yang tepat diharapkan dapat meningkatkan daya dukung
tanah Ultisol terhadap tegakan di atasnya. Kegiatan penanaman dengan
vegetasi berdaur panjang dan berakar dalam seperti tanaman kehutanan
diharapkan akan mengembalikan kesuburan dan meningkatkan produktifitas
tanah Ultisol tanah sehingga dapat terus produktif dan memberikan manfaat
yang besar bagi manusia.
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