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Pengapuran dapat meningkatkan kalsium (Ca) dan pH tanah melalui hidrolisis asam lemah. 

Kalsit dan dolomit merupakan bahan yang banyak digunakan, karena relatif murah dan mudah 

didapat. Bahan tersebut selain dapat memperbaiki sifat fisik tanah juga tidak dapat meninggalkan 

residu yang merugikan dalam tanah.  

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi produksi kedelai, diantaranya adalah kesuburan tanah. 

Tingkat kesuburan tanah yang rendah dapat diperbaiki menggunakan pupuk organik maupun 

anorganik pada tanah yang bereaksi masam. Penggunaan spesies atau kultivar tanaman yang 

toleran terhadap kemasaman tanah yang tinggi merupakan usaha yang peling baik dalam 

mengatasi tanah masam. Hal itu bukan hanya mengurangi penggunaan input amelioran. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komponen pengapuran, pemupukan dan 

penggunaan Varietas toleran yang efisien, untuk meningkatkan produktifitas kedelai dilahan 

kering masam. 

Rancanagan yang digunakan adalah rancangan split plot dengan dua faktor dan empat ulanagan. 

Petak utama adalah tiga varietas kedelai yaitu: V1 = Tanggamus, V2 = Sibayak, V3 = Wilis. 

Anak petak adalah kombinasi pengapuran menggunakan dolomit dengan pemberian pupuk P dan 

K 

Hasil penelitian menunjukkan pemberian kapur tidak terbukti dapat meningkatkan hasil dari 

tinggi tanaman, jumlah polong isi, jumlah polong hampa, berat kering biji, berat kering 

brangkasan, dan berat kering akar. Sedangkan pemberian pupuk K dan P dapat meningkatkan 

hasil dari tinggi tanaman, jumlah polong isi, jumlah polong hampa, berat kering biji, berat kering 

brangkasan dan berat kering akar. Hasil yang palig baik adalah kombinasi perlakuan dosis kapur 

0 kg CaO/ha + 144 kg P2O5/ha + 45 kg K2O/ha, dosis kapur 518 kg CaO/ha + 72 kg P2O5/ha + 

45 kg K2O/ha, dan dosis kapur 518 kg CaO/ha + 144 kg P2O5/ha + 45 kg K2O/ha. 

 

 


