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I.   PENDAHULUAN 

Semenjak manusia hidup berladang, tidak berpindah-pindah 

dan menetap di suatu tempat, saat itulah petani mengetahui perilaku-

perilaku berbagai tanah, diantaranya adalah tanah yang berwama 

hitam tetapi bukan Andisol.  Tanah  ini dikenal dengan nama Vertisols. 

Bangsa Arab dan Romawi menyadari sifat-sifat fisik tanah yang rendah 

ini, dengan dekomposisi yang baik oleh pupuk kandang secara 

konsisten akan menghasilkan panen yang maksimal. Hingga 

pertengahan tahun 1950, banyak sistem klasifikasi tanah yang tidak 

mengenal karakteristik atau sifat -sifat unik tanah, tetapi setelah 

Amerika serikat memperkenalkan sistem panamaan yang baru maka 

barulah dunia mengenalnya (Eswaran, Beinroth, Reich dan Quandt, 

1999). Sampai saat ini telah dikenal 12 Ordo tanah di dunia (Soil 

Survey Staff, 199) .  Vertisol 0leh tata nama  Pusat penelitian tanah 

menyebutnya Grumosol yang dikenal sebagai tanah yang 

mendominasi lahan-lahan sawah di Indonesia  setelah Inceptisols. 

Sedangkan nama  Vertisol diberikan oleh klasifikasi tanah USDA Soil 

Taxonomy  sejak 1975 dan FAO/UNESCO sejak th 1974.  Di Amerika 

penggunaan terbesar tanah Vertisol sebagai padang penggembalaan, 

bahkan adanya retakan-retakan yang besar pada musim kering dapat 

membahayakan ternak yang sedang berjalan  bahkan ternak sering 

hilang karena masuk dalam lubang retakan tersebut (Hardjowigeno, 

1993).  Para petani dengan menggunakan peralatan dan sedikit energi 

untuk membajak tanah, merasakan adanya permasalahan besar dan 

perlu strategi dalam pengerjaan tanah jenis ini, dan biasanya hanya 

dikerjakan pada kondisi kandungan air yang kritis  (Eswaran, Beinroth, 

Reich dan Quandt, 1999). 
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Vertisol merupakan tanah yang memiliki sifat khusus yakni 

mempunyai sifat vertik ( verto = berubah),  hal ini disebabkan 

terdapat mineral liat tipe 2: 1 yang relatif banyak. Karena itu dapat 

mengkerut (shrinking) jika kering dan mengembang (swelling) jika 

jenuh air.  Proses mengembang dan mengkerut itu disebabkan karena 

masing-masing unit yang terdiri dari dua Si tetrahedral ditambah 

dengan satu  AI oktahedral, masing- masing unit dihubungkan dengan 

unit lain oleh ikatan yang lemah dari oksigen ke oksigen serta air 

maupun kation dapat masuk pada ruang antar lapisan sehingga 

mudah mengembang dan mengkerut  (Eswaran, Beinroth, Reich dan 

Quandt, 1999). 

Vertisol di Indonesia terbentuk pada tempat-tempat yang 

berketinggian tidak lebih dari 300 meter di atas permukaan laut, 

temperatur tahunan rata-rata 25°C dengan curah hujan kurang dari 

1500 mm/tahun dan topografi datar sampai daerah yang berlereng 

curam, bertekstur halus/liat didominasi mineralliat type 2: 1 atau 

terdiri dari bahan-bahan yang sudah mengalami pelapukan 

batukapur, tuff endapan aluvial dan abu volkan.  Vegetasi yang 

tumbuh pada ordo tanah Vertisol cukup bervariasi, tetapi sifat tanah 

yang mengembang dan mengkerut serta kadar liat yang membatasi 

penyebaran vegetasi. Vegetasi yang tumbuh biasanya 1 jenis rumput-

rumputan dan pohon-pohon yang berakar dalam yang  mampu hidup 

pada musim yang relatif panjang dan mampu beradaptasi pada 

rekahan-rekahan tanah pada waktu musim kering yang dapat 

menyebabkan kerusakan akar (Munir, 1996). 

Tanah ini mempunyai permeabilitas yang relatif sangat lambat 

maka tanah  itu sesuai sekali untuk areal persawahan tanaman padi. 

Tanah itu pada musim hujan bisa juga ditanami seperti jagung, tebu, 

kacang tanah, kapas dan lain lain. Namun sebagian besar tanah 
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vertisol digunakan sebagai padang penggembalaan, bahkan di Jawa 

Timur banyak dimanfaatkan untuk hutan jati. 

Prospek pemanfaatan vertisol ini sebenamya relatif cukup baik 

jika dibandingkan  Ultisol, Spodosol maupun Oxisol, dikarenakan tanah 

ini mempunyai KTK (kapasitas tukar kation tanah) yang relatif tinggi 

yakni lebih besar dari 100 me 100 g-1 (100 C mol kg-1 tanah) dan 

tentunya kejenuhan basanya juga relatif tinggi. Namun sebenarnya 

relatif lebih sesuai jika dimanfaatkan sebagai areal persawahan untuk 

tanaman padi hanya saja pembuatan jaringan irigasi harus dibuat lebih 

dahulu jika di sekitarnya ada sumber air atau sungai tetapi investasi 

biaya yang dibutuhkan cukup tinggi. 

Proses pembentukan tanah menghasilkan suatu bentuk 

mikrotopografi yang unik yakni terbentuknya cekungan dan gundukan 

kecil yang disebut topografi gilgai atau disebut juga topografi polygona 

atau  crabhol , atau bay of biscay (Eswaran, Beinroth, Reich dan 

Quandt, 1999). Luas tanah vertisol di seluruh dunia adalah   

259.000.000 ha,  penyebarannya dapat dilihat pada  Tabel 1 di bawah 

ini. 

Table 1.  Sebaran tanah Vertisols di dunia 

No. Daerah/Benua Luas (jutaan ha) 

1 Afrika (terutama bag. Utara 105 

2 Asia 58 

3 Australia 48 

4 Amerika Latin 27 

5 Amerika Utara 10 

6 Timur Tengah 5,7 

7 Eropa 5,4 

 Total 259,1 

Sumber: Eswaran, Beinroth, Reich dan Quandt, 1999 
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Perkiraan luas komponen tanah dan lokasi penyebaran di Indonesia, 

Vertisols menempati luasan yang paling rendah (Tabel 2),  akan tetapi 

merupakan tanah yang paling menarik untuk dikaji. Di Jawa Timur 

atau di Indonesia pada umumnya Vertisol dijumpai pada bentuk lahan  

pedataran  sampai berbukit. 

Vertisols merupakan tanah dengan daya dukung  yang rendah 

ketika basah dan sangat lengket. Sedangkan saat kemarau tanah 

tersebut menjadi keras, sehingga menyulitkan untuk mengolahnya. 

Beberapa petani yang kreatif menangkap permasalahan tersebut dan 

dengan cepat mempelajari kendala-kendala kondisi tersebut bahwa 

bagaimana cara yang masih mungkin diterapkan. Mereka berpendapat 

bahwa pengolahan atau pencangkulan harus dilakukan pada saat akhir 

musim hujan dan memelihara pertumbuhan tanaman saat tanaman 

masih dapat menggunakan kandungan air dalam tanah tersebut. 

Penanaman dengan cara ini memang mengandung resiko cukup tinggi 

bila musim hujan berhenti lebih awal atau lebih cepat sehingga akan 

gagal panen. Tanah itu harus selalu diberikan nutrisi sehingga 

manajemen pemupukan tidak menjadi masalah dan dapat 

berkelanjutan. 

 

Pengkerutan dan pengembangan merupakan salah satu 

fenomena  tanah Vertisol yang cukup kompleks, dinamis, tetapi kurang 

dapat dimengerti prosesnya.  Kenampakan dari fenomena ini adalah 

berupa gilgai, permukaan pecah-pecah, dan formasi bidang kilir 

(slickenside). Sifat-sifat retak saat kering dan adanya bidang kilir akan 

terlihat pada morfogenik pada semua tanah Vertisols. Walaupun sifat 

mengembang dan mengkerut merupakan sifat yang tidak penting, 

Vertisols tidak dapat terhindar dari horison diagnostik dan 
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kenampakannya. Contohnya dapat memiliki horizon calcic, gypsic atau 

horizon salik. 

 
 

Tabel 2.  Perkiraan luas  tanah dan lokasi penyebaran di Indonesia 
 

No Ordo Lokasi Penyebaran Luas  

(000 ha) 

% 

1 Histosols Irja, Sumatera, dan 

Kalimantan 

24.154 12,6 

2 Entisols Sumatera, Nusa 
Tenggara, Irja 

6.299 3,3 

3 Vertisols Nusa Tenggara dan Jawa 832 0,4 

4 Andisols Sumatera dan Jawa 3.341 1,7 

5 Inceptisol
s 

Sumatera,   Jawa, 
Kalimantan, NTT, Maluku 

dan Irja 

100.906 52,6 

6 Mollisols Sulawesi, Nusa Tenggara, 

Maluku dan Irja 

3.380 1,8 

7 Alfisols NTT, Maluku, Sulawesi, 
Jawa bag. Selatan 

2.744 1,4 

8 Ultisols Kalimantan., Irja, 
Sumatera, Sulawesi dan 

sebg. Kecil Jawa 

42.330 22,1 

9 Spodosols Kalimantan ,dan sebg  
kecil Sumatera 

2.310 1,2 

10 Oxisols Sumatera &  sebag. 
Kalimantan 

5.577 2,9 

Total 191.873 100 

Sumber:  Puslitannak,  1992 
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 1998 
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Pergerakan tanah ini dapat menumbangkan pepohonan, 

merobohkan pagar, mematahkan sambungan pipa, rataknya jalan 

raya, dan meretakan pondasi pasang bata atau bangunan. Pergerakan 

ini berpengaruh pada ketebalan horison tanah, yang mungkin cukup 

lebar didalam pedon. Horison A pada tanah hitam ini mungkin hanya 

beberapa sentimeter atau bahkan tidak ada sama sekali tetapi tidak  

tertutup kemungkinan tebalnya dapat mencapai 1 meter pada daerah 

yang terdepresi mikro.  Kandungan bahan organik dan kedaiaman 

karbonat atau horison Bk (Bk = horizon bawah akumulasi senyawa 

karbonat) bervariasi.  Sifat mengkerut dan mengembang jenis tanah 

ini berhubungan erat dengan jumlah liatl.  Vertisol umumnya memiliki 

kandungan liat yang tinggi (50 -70 %), dengan proporsi liat halus lebih 

banyak dalam fraksi liat. Uat dalam Vertisols didominasi oleh mineral 

liat 2 : 1 dan 2:2, tetapi beberapa diantaranya mengandung pula 

kaolinit. Jumlah dan jenis liat yang terkandung dalam Vertisols akan 

menentukan bentuk morfologi tanah .  Kandungan air dalam tanah 

merupakan salah satu sifat yang penting dan berhubungan dengan 

proses kerut -kembang tanah.  Tanda  Vertik merupakan ekspresi 

yang nampak pada perubahan dari kondisi basah ke kondisi kering 

pada tanah. Perubahan kandungan air dalam tanah tersebut tidak 

cukup untuk mengurangi sifat vertik. Untuk menghasilkan pergerakan 

sepanjang bidang kilir tanah tersebut harus mendapatkan gaya tekan 

yang diperoleh dari material tanah di atas bidang kilir tersebut. 

Campuran dari bahan organik, karbonat atau partike lainnya dapat 

mengurangi kerut-kembang liat dengan nilai COLE (Coeficient of 

Linear Extensibility) antara 0,07 sampai 0,2. 
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II. KONSEP,  DEFINISI   

DAN KRITERIA DIAGNOSA 
 
 

Konsep terdahulu dari Vertisol merupakan tanah yang bahan 

bahannya telah mengalami pencampuran. Pernyataan tersebut masih 

berlaku hingga dekade 90-an. Di lapangan cukup membuktikan 

adanya proses yang terjadi dan bahan tidak tercampur . Pada tahun 

1975 konsep Vertisol didasarkan kepada hasil kajian dari hasil 

pengamatan menggunakan mikroskop tentang adanya gilgai (pada 

saat tidak dibajak atau diolah), yairu tanah yang memiliki bidang kilir 

(slickenside), dan retakan-retakan selama musim kering, diferensiasi 

suborder berdasarkan periode selama sisa-sisa retakan yang terbuka. 

Penanganan adanya retakan atau rekahan pada kondisi 

lembab/basah atau vertisol hidromofjk dan banyak tanah yang 

diklasifjkasikan sebagai aquept atau aquolls. Hanya 2 great group 

yang memenuhi syarat untuk masing-masing suborder, yaitu pell dan 

chroma. Ada asumsi bahwa Vertisols-pell lebih gelap warnanya yang 

disebabkan adanya hidromorfik selama perkembangannya, menurut 

International Commitee on the Classification of Vertisols (ICOMER1) 

yang diketuai DR. Juan Comerma dari Venezuela, yang telah 

mengulasnya tahun 1992, beliau mengusulkan kriteria-kriteria dan 

mengklasifikasikan tanah tersebut. 

Dalam deskripsi profjl, menunjukkan kenampakan slickenside 

yang dominan dan letaknya dibawah zone slickenside yang 

diabadikan juga adanya keraguan pertimbangan yang tidak dapat 

dicatat oleh ahli tanah seperti horison alamiah tanah. hal itu yang 

meyakinkan adanya gerakan-gerakan percampuran yang 
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tergambarkan pada horison A 11, A 12, A 13 dsb. Ahli tanah yang lain 

tidak melihat perkembangan tanah di bawah horison A1 dan 

kemudian menggambarkan prosesnya adalah A1, C1, C2, C3 dan lain-

Iain. Saat itu, retakan-retakan bidang kilir (slickenside) dan ped 

parallel berbentuk baji (spheroids} (Eswaran dan Cook, 1988), yang 

dikenal sebagai gambaran tekanan dan kuat geser pada tanah. 

Gambaran diagnosa tersebut sebagai A1, BW1, BW2, Bss1, Bss2, C1k 

dan lain-Iain. Hal ini menujukkan sebagai bukti adanya bidang kilir 

dan epiped parallel. Bss (horizon bawah yang memiliki  slickenside 

atau bidang kilir akibat langsung dari penggembungan liat  2:1).     

Perlu dicermati pada tanah Vertisol tersebut muncul istilah gilgai 

seperti yang dapat diartikan sebagai permukaan relief mikro dari 

tanah yang dihasilkan oleh pengembangan dan pengerutan material 

tanah.  Pada kondisi kering tanah akan mengerut dan sebaliknya 

pada kondisi lembab atau basah tanah akan mengembang, depresi 

cekungan berdiameter 2- 3 meter tersebut dikenal dengan istilah 

gilgai. Gilgai tersebut mungkin linier searah cekugan dan pararel 

searah kemiringan. Sedangkan jenis-jenis dari gilgai tersebut adalah 

berbentuk bulatan, cendawan, berombak, kisi-kisi, berupa tank, atau 

cekungan-cekungan. Pada Vertisol akan muncul konkresi karbonatan 

(Beinroth, 1965), dalam Eswaran et al  (1999)  yang muncul pada 

permukaan. 

Nama-nama yang berhubungan dengan kata Vertisol mengacu 

pada sebutan- sebutan di daerah dimana jenis tanah tersebut 

ditemukan sehingga penamaan untuk berbagai tempat berbeda,  

walaupun konotasinya mirip yaitu berarti hitam. Istilah ini muncul 

setelah perang dunia ke 2, dimana warna ini nampak jelas dan banyak 

tersebar terutama di daerah tropis (Tabel 3). 



VERTISOLS 

Genesis, Karakteristik, Klasifikasi dan Pengelolaannya 9 

Tabel 3. Penamaan yang bersal dari bahasa-bahasa di dunia yang 
berarti  hitam 

Nama Negara 

Black Cotton Soils India 

Barros Pretos Portugal 

Black Earth Afrika, Australia 

Terra Negra Italia 

Terres Noires Tropicanois Afrika 

Terra Negras Tropcais Mozambique 

Terra Negras de Andalucia Spanyol 

Topical Black Farms Ghana, Angola 

Tropical Black Soils Afrika, India 

Sumber: Eswaran, et al. 1999 

Sedangkan beberapa istilah yang khususnya menggambarkan warna 

hitam juga di populerkan oleh seorang pedologist Rusia seperti yang 

tertulis pada Tabel 4. di bawah ini. 

Tabel 4.   

Penamaan tanah tropis berwarna hitam (pedologist Rusia) Nama yang 

mencerminkan warna hitam 

 

Nama Negara 

Karail India 

Melanites Ghana 

Teen Suda Sudan 

Tropical Chernozems Afrika, India 

Impact Zernozems Rusia 

Sumber: Eswaran, et al. 1999 
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Gilgai adalah sebutan dari orang suku Aborijin dari Australia  

yang menggambarkan muka-relief dari beberapa tanah dengan mikro 

relief (bukit kecil) dan depresi mikro. Di Australia depresi tersebut 

dikenal sebagai “NURAM" sementara Paton (1974) telah mengenal 

beberapa jenis nuram tersebut. Beberapa tipe gilgai telah dikenal 

dan telah diberi nama. Relief mikro gilgai ini di hilangkan pada saat 

pengolahan tanah/pembajakan, yang kehadirannya tidak diperlukan 

untuk Vertisols. 

Perkembangan struktur Vertisols adalah unik, dan bagian 

deskripsi pendek untuk profjl, tidak banyak perbaikan untuk formasi 

tersebut. Dari gundukan tanah ke zone slickenside terdapat 

perkembangan struktur. Gambaran struktur bergantung dari tipe dan 

jumlah liat, jumlah bahan organik, debu dan pasir yang bersama-

sama beraksi sebagai campuran berair pada proses pengembangan 

dan pengerutan (swelf/shrink) dan perubahan kandungan 

kelembaban sesaat. Susunan struktur dalam tambahan interaksi dari 

karakteristik tersebut juga bergantung pada muatan tanah di atas 

lokasi dari unsur-unsur struktur. Ditemukan sejumlah bahan organik 

yang relatif masih tinggi dengan kecepatan melembab dan mengering 

pada material ang menghasikan struktur blocky yang menyudut. Hal 

ini adalah karakteristik pada horison kambik. Dengan kedalaman 

pelembaban nuasa vertikal serta penurunan bersama bahan organik, 

muncul kekuatan tenaga geser. Walaupun tenaga tersebut tidak 

cukup kuat untuk menghasilkan geseran yang besar pada permukaan. 

Tubuh lentikular yang kecil disebut spheroid (atau agregat yang 

membaji). Jika salah satu di faktor pembentukan slickenside tidak ada 

pada profil, secara keseluruhan profjl disebut speroids. Dilain pihak 

zone spheroids mengarah kepada pembentukan zone slickenside. 
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Horison diagnostik yang lain terhampar pada zone slickensides, 

hal ini termasuk didalamnya horison gypsum dan kalsik. Guna lebih 

mudah larut dibandingkan gipsum dan mudah masuk ke dalam tanah, 

sehingga horison salik hadir pada beberapa bagian dari tanah. Dalam 

tanah dengan rejim kelembabannya velik bila pemikiran horison sedikit 

masam, terus lokasi ditemukan liat, horison Argellik biasanya tipis 

yang dapat dengan segala didefinisikan dibawah horison ap atau atas 

zone spheroids. 

Di belahan dunia lainnya nama-nama yang diperkenalkan 

menyerupai istilah Vertisols, seperti yangtercantum dalam Soils 

Taksonomi (Tabel 5). 

Tabel 5.  Penamaan Vertisols (USA) dan di Indonesia 

Nama Negara 

Densinegra Angola 

Gravinegra Angola 

Grumosols Asia, Indonesia 

Margalit Indonesia 

Vertiols Amerika Serikat 

Sumber: Eswaran, et al. 1999 
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Tabel 6. Penamaan Gilgai di beberapa negara 

 

Nama Negara 

Gilgai Soils Australia 

Firki Nigeria 

Mbunga Tanzania 

Mprogan Rumania 

Regui India 

Shachiang China 

Smolnitza Bulgaria, Rumania 

Soils de Paluds Perancis 

Tirs Maroko 

Sumber: Eswaran, et al. 1999 
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III.   GENESIS   TANAH 

3.1. Faktor- Faktor Pembentuk Tanah 

Lima (5) faktor yang dominan menentukan dalam 

pembentukan tanah adalah iklim, organisme, relief, bahan induk dan 

waktu, semuanya akan saling berhubungan satu dengan lainnya 

(Jenny, 1941). 

 

3.1.1. Iklim 

Vertisol ditemukan di seluruh dunia antara 45° LU dan 45° LS, 

dengan temperatur rata-rata tahunan 25° C dengan curah hujan 

kurang dari 2.500 mm dan pergantian musim hujan dan kemarau 

yang nyata (Isa Darmawijaya, 1990).  Vertisol di Indonesia tersebar di 

Jawa Barat, Jawa Tengah,  dan Jawa Timur serta di Nusa Tenggara 

Timur yang mempunyai iklim dengan musim kering yang nyata 

(Supardi, 1983). Di Jawa Timur vertisol tersebar di daerah-daerah 

dataran rendah, yakni Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Madiun dan Bangil. 

Secara umum jenis-jenis tanah vertisol hanya dipengaruhi oleh rezim 

kelembaban tanah. 

 

3.1.2. Bahan Induk 

Vertisol berkembang dari bahan basaltik seperti yang terdapat 

di Australia, India, Afrika Selatan dan Amerika Latin. Vertisol juga 

dapat berkembang dari bahan induk batuan sedimen gneiss dan 

batupasir seperti yang terdapat di India atau tanah berpasir di Maroko 
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(Wilding et al, 1983) yang umumnya berupa batu liat baik berupa 

napal maupun batukapur . 

Sebagian vertisol kebanyakan terbentuk dari sedimen liat 

marin yang menunjukkan berbagai konsolidasi dari limestones, 

batuan kristalin basa  contohnya basalt) atau alluvium dimana 

dibentuk dari sedimen-sedimen asli dari upland dimana tanah-tanah 

smectitnya lebih dominan (Wilding et al, 1983). Ahmad dan Jones 

(1965) membuktikan bahwa smektit pada vertisol di Karibia 

merupakan peninggalan dari bahan induk sedimen marine kenozoik. 

Di beberapa bagian dunia termasuk Indonesia, vertisol dapat 

berkembang dari abu vulkanik dengan tekstur halus, kaya akan 

feldspar yang tersementasi sebagai tuf. Abu vulkanis ini asalnya 

diendapkan dalam lingkungan marin dan pada lingkungan tersebut 

terjadi pelapukan-pelapukan yang menghasilkan silika yang akan 

ditranslokasikan ke lapisan dalam profil. Silika tersebut berfungsi 

sebagai agen penyemen dan membentuk lapisan yang mengeras. 

Proses ini terus berlanjut setelah proses pengangkatan tanah, dengan 

membentuk Vertisol. 

Pada dasarnya bahan induk vertisol dikelompokkan menjadi dua 

bagian yaitu : 

Pertama. Tekstur hasil dari sedimentasi yang umumnya tidak kompak, 

endapan sungai maupun danau, bahan koluvial dan marls. 

Kedua. Tekstur halus sebagai hasil utama pelapukan batuan yang 

kompak; batuan sedimen, batuan beku yang bersifat basis, abu vulkan 

dan tuf, vertisol mungkin juga berkembang dari tipe batuan 

intermedier sampai basalt. 
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3.1.3. Topografi 

Di Indonesia tanah ini terbentuk pada tempat-tempat yang 

tingginya tidak lebih dari 300 m di atas muka laut dengan topografi 

agak bergelombang sampai berbukit. Proses pembentukan tanah 

menghasilkan suatu bentuk mikrotopografi yang unik yakni 

terbentuknya cekungan dan gundukan kecil yang disebut topografi 

gilgai atau disebut juga sebagai topografi crabhole, bay of biscay 

(Eswaran et al, 1999).  Di daerah yang lekukan, Vertisol terbentuk 

melalui perubahan langsung aloffan menjadi monmorilonit atau melalui 

proses pensilikaan kembali seperti yang disebutkan dalam kaitannya 

dengan katena di Afrika Timur, atau yang terdapat di Filipina berupa 

tanah yang luas. Contoh di atas terbatas pada daerah yang ketinggian 

dan iklimnya paling banyak mempengaruhi proses pembentukan tanah 

(Sanchez, 1976). 

Menurut Darmawijaya (1990) Vertisols di Indonesia dijumpai 

pada ketinggian <300 m dari permukaan laut, mempunyai curah hujan 

<2500 m th-1  dengan topografi datar sampai berbukit. Selain itu ada 

juga yang berkembang dari sediment liat marin yang menunjukkan 

berbagai konsolidasi, kapuran, batuan kristalin basa seperti basalt atau 

alluvium karena proses sedimen.  

Bentang alam asosiasi  Alfisosl -Vertisols yang umum terdapat 

di wilayah tropik Ustik (kelembaban tanah setiap tahun kering >90 

hari tetapi <180 hari ) berupa Katena yang merah dan hitam. Tanah 

merah (terutama Ustalf = ustik Alfisol ) terdapat pada kedudukan 

topografi yang lebih tinggi dan tanah berwarna tua (hitam) (Vertisols) 

terdapat pada kedudukan topografi yang lebih rendah, terlihat pada 

Gambar 3.1. dan 3.2. 
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Gambar 3.1. 

Katena Alfisols (merah) dan Vertisols (hitam) yang khas di daerah 

ustika di Kenya. Tanda panah menunjukkan arah gerakan silika. Di 
daerah tanah Sudan terdapat ktena Oksisol -Vertisols yang serupa 

 

3.1.4. Organisme 

Vegetasi yang tumbuh pada ordo tanah Vertisol cukup 

bervariasi, tetapi sifat tanah yang mengembang dan mengkerut serta 

kadar liat telah membatasi penyebaran vegetasi.  Vegetasi yang 

tumbuh biasanya jenis rumput-rumputan dan pohon-pohon yang 

berakar dalam yang mampu hidup pada musim kering yang relatif 

panjang dan mampu beradaptasi pada rekahan-rekahan tanah pada 

waktu musim kering yang menyebabkan kerusakan akar. 

 

 

 

 

 

 
 

ALFISOL 
VERTISOL 

Pencucian Silika 
dan Basa-Basa 

Penimbunan Si dan Basa-basa 
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Gambar 3.2. 
Himpunan tanah di sepanjang lereng dan kaki gunung api di Indonesia. 

Tanah yang berkembang dari abu gunung api dengan umur yang 

seragam. 

 

 

3.1.5. Waktu 

Ditinjau dari tingkat perkembangan profilnya, tanah vertisol 

relatif belum berkembang. Hal ini disebabkan adanya pedoturbasi 

yang terjadi secara lateral dan vertikal yang membatasi secara alami. 

Curah hujan yang rendah dan iklim semi arid menyebabkan kecepatan 
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tingkat pelapukan dan perkembangan profilnya menjadi lambat. 

Pedoturbasi adalah pencampuran secara fisik atau biologic beberapa 

horizon tanah sehingga horizon-horison tanah yang telah terbentuk 

menjadi hilang sering terjadi pada tanah Vertisol (grumosol). 

Dari kelima faktor pembentuk tanah di atas yang paling 

dominan adalah faktor bahan induk dan iklim. Bahan induk vertisol 

umumnya bersifat alkalis, misalnya batuan sedimen berkapur, batuan 

beku basa atau endapan aluvial dari bahan-bahan tersebut dan tanah 

ini dicirikan oleh adanya sifat vertik yang disebabkan oleh banyaknya 

mineral liat. tipe 2: 1 yang dapat mengembang bila jenuh air dan 

mengkerut saat kering. Faktor iklim menjadi dominan disebabkan 

pembentukan tanah Vertisol adalah adanya musim kering dalam setiap 

tahun, meskipun lamanya musim kering tersebut bervariasi. Di daerah 

yang paling kering tanah hanya basah selama 1 -2 bulan, sedangkan 

di daerah yang paling basah tanah hanya kering selama beberapa 

minggu setiap tahun. Berdasarkan konsepsi umur tanah, maka vertisol 

dapat dikatakan tanah muda karena : 

1. Belum terbentuk horizon yang sempurna 

2. Banyak dijumpai mineral liat 2:1 dan sekaligus dikatakan tanah 

karena kandungan liat tinggi dan terbentuk dalam waktu yang 

lama. 

Dalam Hardjowigeno (1995) dijelaskan bahwa Vertisols dapat 

dianggap sebagai tanah tua, tanah muda atau tanah yang terdapat 

dalam keseimbangan dengan lingkungan. 

1. Sebagai tanah tua, telah mencapai tingkat akhir dalam proses 

pembentukan tanah, sehingga horison B mengandung liat 

sangat tinggi (Argilik). Adanya kandungan liat halus yang tinggi 

dan rasio liat halus/liat kasar yang tinggi juga di beberapa 
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vertisol mungkin akibat proses lesiivage dalam jumlah besar. 

Lessivage mencirikan pencucian liat halus dan sedikit liat kasar 

atau debu halus dalam bentuk suspensi melalui retakan-retakan 

atau pori-pori tanah. 

2. Sebagai tanah muda, mineral liat 2: 1 sebagai mineral muda 

yang dapat berubah menjadi mineral 1: 1 yang tidak 

mengembang dan mengerut karena  itu pada tahap berikutnya 

akan terjadi proses eluviasi 

Dalam keseimbangan dengan lingkungan mineral liat 2: 1 stabil, 

kecuali ada perubahan lingkungan, misalnya perubahan iklim. 

Walaupun ada beberapa proses yang aktif dalam pembentukan 

Vertisols, tetapi proses yang dominan adalah proses haplodisasi-

dengan cara argillik pedoturbasi. Proses pembentukan ini terutama 

dirpengaruhi oleh kandungan liat yang tinggi (menurut definisi lebih 

dari 30%), yang didominasi oleh mineral liat 2 : 1 yang mudah 

mengembang dan mengkerut. Kandungan liat yang tinggi tersebut 

dapat berasal dari bahan induk tanah (batu kapur berliat, endapan'liat 

laut, atau shale ) ataupun dari hasil pelapukan bahan induk (misalnya 

dari batuan basalt). Keadaan lingkungan untuk pembentukan lapisan 

tanah ini harus sedemikian sehingga tidak teljadi pelapukan lebih lanjut 

dari mineral 2 : 1 atau terjadi pembentukan lapisan baru (interlayering) 

dalam mineral, sehingga daya mengembang dan mengkerut hilang. 

Karena kandungan mineral liat 2 : 1 yang tinggi dan iklim basah dan 

kering yang berganti-ganti, maka te~adilah proses pembentukan tanah 

sebagai berikut: 

1. Pada musim kering tanah retak-retak karena mengkerutnya 

mineral liat 2 : 1. Retakan-retakan ini dapat mencapai kedalaman 

1 m atau lebih. Selama retakan- retakan tersebut terjadi, tanah-
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tanah di permukaan dapat jatuh ke dalam retakan tersebut, 

misalnya karena hewan-hewan, angin, atau pukulan air hujan 

(Gambar 3.3). 

2.  Pada musim hujan liat yang menjadi basah mengembang 

sehingga retakan tertutup. Tanah yang jatuh ke dalam retakan 

tersebut menyebabkan volume tanah di tempat tersebut 

bertambah, sehingga waktu tanah mengembang diperlukan ruang 

yang lebih besar. Akibat- nya tanah yang mengembang tersebut 

mendorong agregat-agregat tanah sehingga terjadi gesekan-

gesekan antara agregat dan terbentuklah struktur-struktur bentuk 

baji dengan bidang kilir (slickenside) di permukaannya. 

Pengembangan tersebut dapat mendorong tanah ke samping atas 

sehingga terbentuklah mikro relief yang disebut gilgai (Gambar 

3.3.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar  3.3. 
Sketsa gambaran siklus pembasahan – pengeringan pada tanah 

Vertisols 
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Sumber : Singer dan Munns (1987). Soils and Introduction 

Gambar  3.4.   

Perbedaan Profil Tanah antara Vertisols dengan Entisols (kandungan 
liat Vertisols > 30 % di semua horizon) 
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IV. KARAKTERISTIK 
 

Hampir semua Vertisols memiliki pH tanah diatas 6,5 dengan 

Kejenuhan Basa 100 %. sebagian kecil memiliki rejim kelembaban 

Udik, pH horison permukaan < 4,5 dan Kejenuhan Alumunium  yang 

meningkat dari 0 % sampai diatas 60 %. Ada Vertisols yang hampir 

seluruh susunan liatnya monmorilionit,  sebagai contoh adalah di 

dataran Geziran di Sudan dengan KTK liatnya 100 C mol Kg-1 .  Nilai 

COLE ada hubungannya dengan jumlah liat dan jumlah mineral-mineral 

liat yang mengembang. Jika mineral alumunium silikat lainnya hadir 

dalam fraksi liat, maka nilai COLE bisa menurun (Eswaran, et al, 1999). 

 

4.1. Mineralogi 

Grup-grup mineral liat yang telah diketahui adalah smektit, 

terdapat dalam jumlah yang tinggi dan merupakan komponen nyata 

sebagai gambaran karakteristik tanah yang mengembang dan 

mengkerut. Mineral asosiasinya meliputi illit, kaolinit, halloysit, dan 

atau mineral-mineral kisaran ordo pendek (short range order) sebagai 

contoh adalah alofan (Eswaran, et al, 1999). 

Mineral-mineral lain seperti khlorit dan polygorskite pada 

Vertisols Arid dan semi Arid biasanya ada. Didalam famili mineral 

smektit ketika salah satu dari mineral monmorilonit beidelit atau 

nontronit mendominasi salah satu sistem, maka akan menjadi ciri yang 

dapat dikenali sebagai salah satu ciri morfologi yang dihasilkannya. 

Keberadaan sphenoide atau paralel epipedon sewaktu-waktu akan 

berhubungan dengan dominansi monmorilonit dalam fraksi liat. Mineral 
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sekunder seperti klhorida, sulfat dan karbonat muncul pada vertisol di 

daerah beriklim Arid dan semi Arid. sedangkan mineral karbonat seperti 

kalsit yang hadir dengan ukuran kristal debu (silt) dalam matrik atau 

sebagai nodul dan konkresi. Gypsum (CaSO4) mungkin ada dalam 

bentuk yang sama. Kristal tunggal muncul dalam beberapa kebiasaan 

dari bentuk akikular sampai berserat. Halit (NaCI) sangat larut dan 

tidak mudah untuk dideteksi keberadaaannya kecuali dalam jumlah 

yang besar (Eswaran, et al, 1999). 

 Hidratoksida besi seperti goetit dan maghemit serta oksida-

oksida seperti hematit jarang ditemukan pada vertisols. Mineral Mn 

umum ditemukan sebagai kristal- kristal halus yang mengakibatkan 

tanah vertisols berwarna hitam lain halnya dengan Andisols tanah 

berwarna hitam karena kandungan bahan organik tinggi dan mineral 

nonkristalin. Mineral lainnya dalam fraksi pasir dan debu seperti 

kuarsa, ilmenit dan magnetit berhubungan dengan material tanah 

yang berkembang.  Perkembangan struktur pada Vertisols cukup unik, 

tetapi kurang adanya perhatian dari berbagai kalangan untuk 

menelitinya. Dari permukaan tanah ke zone slickenside terdapat 

perkembangan struktur yang progresif. Gambaran dari struktur 

bergantung dari tipe dan jumlah liat, jumlah bahan organik, debu dan 

pasir yang bersama-sama bereaksi sebagai  campuran berair pada 

proses pengembangan dan pengkerutan (swell/shrink) dan perubahan 

kandungan kelembaban sesaat. Susunan struktur dalam interaksi 

tambahan dari karakteritik tersebut juga bergantung pada muatan-

muatan tanah di atas lokasi tanah tersebut. Dipermukaan jumlah 

bahan organik relatif masih tinggi dan kecepatan melembab dan 

mengering dari material akan menghasilkan strukur blocky yang 

menyudut, hal ini sebagai karakteristik dari horizon kambik. Dengan 

kedalaman dan perkembangan muatan vertikal serta penurunan yang 
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bersamaan dari bahan organik, kekuatan muncul dan menghasilkan 

tenaga geser. Walaupun tenaga tersebut tidak cukup kuat 

untukmenghasilkan geseran yang besar pada permukaan. Tubuh 

lentikulan yang kecil disebut sphenoids (atau bentuk ageregat yang 

membaji seperti yang disebut pada Taksonomi Tanah. Jika salah satu 

dari faktor pembentuk slickenside tidak ada pada profil, secara 

keseluruhan profil dicirikan adanya sphenoid. Dilain pihak zone 

sphenoid mengarah kepada pembentukan zone slickenside. 

Horison diagnostik yang lain yang terhampar pada zona 

slickenside, hal ini termaasuk ke dalam horizon gipsik dan kalsik. 

Garam lebih mudah larut dibanding gipsum dan mudah masuk 

kedalam tanah sehingga horison salik hadir pada beberapa bagian 

tanah. Dalam tanah regim kelembaban Udik muncul bila permukaan 

horison sedikit masam, translokasi dicirikan dengan liat. Horizon Argilik 

biasanya tipis dan dapat dengan segera diidentifikasi di bawah horizon 

Ap atau di atas zone sphenoids. 

 

4.2. Sifat-Sifat Kimia Vertisols  

Sifat-sifat kimia vertisol (soil chemical properties of Vertisol) 

dikendalikan oleh jenis dan jumlah liat, bentang alam, asal bahan induk 

dan kondisi iklim. Konsekuensinya ada kesetimbangan dalam 

parameter kimia seperti dibahas oleh Coulombe (1996). Beberapa 

karakteristik penting yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. pH tanah : 

pH tanah vertisol mungkin asam, netral atau bahkan alkalis 

walaupun pada umumnya netral hingga alkalis, seperti kebanyakan 

berasal dari kapur atau bahan yang kaya akan basa. Vertisol yang 
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masam, paleoklimat yang lembab, kekuatan zone kecucian atau 

ferolisis. Umumnya pH meningkat sesuai dengan kedalaman, sesuai 

dengan peningkatan CaCO3 dan garam lainnya. Vertisols dengan pH 

tanah < 4,5 dikenal sebagai Dystraquerts, Dystrusterts atau 

Dystruderts. Ketiga type tanah tersebut pada kondisi daerah banjir 

akan memiliki pH > 9,0 (Gambar 4.1) 

 

2. Bahan Organik : 

Bahan organik penting dalam tanah Vertisol yang berpengaruh 

pada morfologinya, kesuburan  kimiawi dan sifat fisik serta 

pengelolaannya. Kandungan bahan organik berkisar antara 0,5 -10 % 

(3 - 6% C organik)  tetapi khususnya antara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Variasi pH (H20) sesuai dengan kedalaman tanah 

 

0, 5 - 5 %.  Perbedaan kondisi tersebut disebabkan oleh 

kondisi iklim, sejarah penanaman atau vegetasi alamiah. Warna 
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hitam pada vertisols tidak selalu menunjukkan kandungan 

bahan organik yang tinggi, karena Vertisol yang gelap 

mengandung lebih dari 1 %. Hal ini umumnya dicirikan oleh 

komplek organik dan liat yang banyak dari smektit dan 

substansi humik (Coulomb, et al , 1996). (Gambar 4.2) 

3.  KTK (Kapasitas Tukar Kation Tanah)  

KTK tanah bervariasi bergantung pada kandungan bahan 

organik, dan jumlah dari  liat smektit.  Umumnya Vertisol 

memiliki KTK antara 20 -45 Cmol Kg-1 atau lebih. Vertisols yang 

netral tempat pertukaran didominasi oleh Ca dan Mg dan 

kandungan K dan Na lebih sedikit.  Vertisols yang basa ditempati 

15 % atau lebih oleh kompleks pertukaran yang dikelompokkan 

ke dalam sub group sodik dapat  ditukar oleh Ca dan Mg 

dibawah kondisi masam (Couloumbe et al ,  1996) (Gambar 4.3 

& 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2.   
 Variasi karbon organik pada berbagai kedalaman 

tanah 
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Gambar 4.3. 
Variasi dari KTK Clay dengan berbagai  Kedalaman 

tanah 

 

Gambar 4.4. 
Kation yang dapat diekstrak dari Typic 

Haplustert 

 

Variasi dari KTK antara ketiga tanah tadi disebabkan oleh 

perbedaan kandungan liat dan jenis dominansi liatnya. Jika 

didominansi oleh liat khlorit maka KTK tanah lebih besar dari 100 c 

mol Kg-1.  Fungsi kedalaman dari kation-kation yang terekstrak 

juga bervariasi antara tanah yang dapat dilihat pada gambar dari 
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tipe Haplusterts . (Gambar 4.3 & 4.4).  Banyak vertisols yang 

terbentuk di daerah Arid dan semi Arid dengan kandungan kalsium 

karbonat (CaCO3) cukup tinggi, atau adanya horizon kalsik pada 

calciudert. 

4. Nutrisi  Tanaman 

    Nutrisi untuk tanaman (plant nutrients)  jumlah dan macam 

nutrisi untuk tanaman sangat bervariasi sebagai akibat perbedaan 

kondisi lingkungan, terutama sekali bergantung komposisi bahan 

induk. Kenampakan yang terpenting pada Vertisols adalah adanya 

kejenuhan basa yang tinggi dengan Ca dan Mg sebagai komponen 

yang dominan pada komplek absorpsi. P dan K tersedia umumnya 

rendah dan kandungan N berhubungan dengan kandungan bahan 

organik tanah. 

     Keberadaan unsur hara Mn (Mangan) kondisi normal 

jumlahnya sedikit tetapi pada tanah yang bahan induknya dari 

basal maka kandungan Mn cukup tinggi; seringkali terbentuknya 

konkresi Mn-Fe (Mangan besi). Vertisol dengan komponen liat illit 

cenderung untuk dapat menfiksasi K dan NH4
 dalam bentuk yang 

tidak dapat ditukar. Tanaman yang tumbuh normal pada Vertisols 

tidak memperlihatkan defesiensi N. Sebagai pembanding pada 

Alfisols yang drainase baik, menyebabkan pertumbuhan dan hasil 

tanaman sorghum cukup tinggi di lapangan. 

4.3. Sifat Biologi Vertisols 

Komponen yang terpenting adalah bahan organik yang 

sebagian besar akan mempengaruhi sifat-sifat perkembangan "Vertik".  

Distribusi C (Karbon) dan rasio  C/N bahan organik pada kebanyakan 

Vertisols pada setiap kedalaman tanah biasanya tidak teratur 

(irregular). Bahan organik jatuh berlangsung ke bawah yang 
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disebabkan oleh adanya retakan-retakan.  Kompleks humus liat 

dibentuk dengan adanya liat semektit (tipe 2:1) oleh aktivitas 

mikroorganisme. Warna hitam pada Vertisols juga berhubungan 

dengan adanya ikatan-ikatan tersebut. Pada saat jumlah bahan 

organik tinggi dalam tanah, maka ada kecenderungan untuk 

mengurangi daya mengembang dan mengkerut dari tanah. dari 

beberapa tanah Vertisols, jumlah dan tipe mineral liat tidak 

menunjukkan penurunan dengan bertambahnya kedalaman tanah, 

tetapi kenampakan hal ini akan lebih baik didefinisikan pada horison 

yang lebih rendah dengan kandungan bahan organik yang rendah 

pula. 

Banyak organisme, seperti fungi, collembola, cacing tanah, 

diatom (Gambar 4.5) dan enchytreide menjadi tanah sebagai 

rumahnya, walaupun bukan tempat tinggal yang menyenangkan 

karena  kering disaat kemarau atau jenuh air saat musim hujan.  Pada 

pertanian modern dan khususnya pada era agrokimia kandungan 

organisme ini hilang akibat pengaruh hama pada tanaman. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Gundukan sisa vertisols. Di daerah Darwin, Australia, berupa 

gundukan yang tinggi mengandung magnetit yang terbentuk dari 
konsentrasi magnetit di dalam tanah 
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4.4. Sifat -Sifat Fisika Vertisols 

Sifat-sifat fisik Vertisols berhubungan dengan gejala 

mengembang dan mengkerut (Nilai COLE)  dan perubahan nyata 

dalam kandungan kelembabannya (Soil survey staff, 1999).   Proses 

mengembang dan mengkerut dapat saja terjadi di semua tanah, tetapi 

sifat vertik hanyalah dimiliki oleh Vertisols.  Adanya ketidakleluasaan 

dalam penggunaan lahan secara umum untuk bidang pertanian 

maupun bidang non pertanian (Eswaran, et al, 1999). 

Nilai COLE ( Coeffisient of Linear Extensibilty) atau potensi 

mengambang dan mengkerut dan LE (Linear Extensibility) atau 

pemuaian linier membantu untuk memperkirakan potensi suatu tanah 

untuk mengkerut dan mengembang. LE suatu lapisan tanah 

merupakan hasil kali antara ketebalan (dalam cm) dengan COLE dari 

lapisan yang diukur. LE dari suati tanah merupakan penjumlahan dari 

semua hasil perkalian tersebut, dihitung untuk semua horison tanah 

(Soil Survey Staff, 1999).  Nilai COLE diduga oleh adanya perubahan 

yang dihasilkan bongkah bongkah tanah (Eswaran, et al, 1999). 

Perubahan LE biasanya sampai kedalaman 1 meter.  Lebih jauh 

(Eswaran, et al, 1999) mengatakan bahwa  pengukuran BD sangatlah 

penting dalam mempelajari sifat-sifat fisik vertisols.  Metode 

penyelaputan gumpal/bongkah tanah (saran coated clod metodes) 

dapat dipergunakan untuk menentukan BD (Bulk Density) pada 

Vertisol.  

1.  BD Tanah 

BD tanah vertisol biasanya cukup tinggi. BD didefinisikan sebagai 

rasio antara berat tanah kering/volume tanah dan tergantung 

pada kandungan air dalam tanah tersebut . Coulombe, et al. 

(1996) berpendapat bahwa kisaran BD vertisols pada kondisi 
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kapasitas lapang (0,33 Mpa) antar 0,9 -1,2 mg/m3 dan antara 1,6 

-2 mg/m3 pada kondisi titik layu permanen (1,5 Mpa). Sesuai 

dengan pendapat Hardjowigeno (1995) bahwa BD tanah 

merupakan petunjuk kepadatan suatu tanah, makin padat tanah 

makin tinggi BD tanah tersebut. 

2.  Nilai COLE 

Nilai koefisien pemuaian linier adalah perbandingan dari selisih 

antara panjang segumpal tanah sewaktu lembab dan panjang 

tanah sewaktu kering dibagi dengan panjangnya sewaktu kering 

(Soils Survey Staff, 1999). Menurut Soil Survey Staff (1999) COLE 

dapat dihitung dari selisih berat volume segumpal tanah sewaktu 

basah dan kering. Estimasi COLE dapat dihitung di lapangan 

dengan mengukur jarak dari 2 paku yang ditancapkan pada suatu 

gumpalan tanah dari tanah tidak terganggu pada kapasitas 

lapang, dan mengukurnya kembali sesudah gumpalan tanah 

tersebut setelah kering.  COLE tidak berlaku apabila pengerutan 

tanah bersifat kering tidak balik. Nilai COLE pada vertisols memiliki 

kisaran antara 0,07 sampai 0,20  (Coulombe, et al,1996). 

3. Tekstur 

Umumnya tekstur pada Vertisols didominasi oleh mineral liat dan 

kadang-kadang liat berdebu atau ber1empung (Eswaran, et al, 

1999). Kandungan liat paling sedikit 30 %  sedangkan menurut 

Wilding et al, (1983) paling sedikit 35 %, tetapi paling tinggi 90 

%. Total liat halus ( < 0,2 urn) dan menyusun lebih dari 80% 

total fraksi liat. Ukuran partikel liat paling kecil dan meimiliki luas 

permukaan (specipic surface) dari 100- 400 m2g-1 sampai 800 

m2g-1 , dan sebagai konsekuensinya adanya potensi meningkatnya 

daya mengembang dan mengkerut (Coulombe, et a1, 1996). 
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Adanya proses pedoturbasi, kandungan liat tinggi nampak pada 

bekas pedon seragam atau rata di seluruh profil sampai 

kedalaman 1 meter (Eswaran, et aI ,1999). 

Soil Survey Staff (1999) menjelaskan bahwa rata-rata tertimbang 

kandungan liat dalam fraksi tanah halus sebesar 30 % atau lebih, 

diantara permukaan tanah, mineral dan kedalaman 18 cm atau di 

dalam horison Ap (horizon pengolahan), mana saja yang lebih 

tebal dan > 30% kandungan liat dalam fraksi tanah halus pada 

keseluruhan horison yang terletak di antara kedalaman 18 cm 

dan 50 cm atau di antara kedalaman 18 cm dan kontak densik, 

litik atau paralitik, duripan atau horison petrokalsik apabila 

terletak lebih dangkal dan retakan-retaklan yang terbuka dan 

tertutup secara periodik itulah yang mencirikan vertisols. 

4.  Infiltrasi 

Kecepatan infiltrasi pada vertisols merupakan fungsi dari porositas 

dan rekahan- rekahan ( cracks). Porositas sangat rendah sehingga 

dapat menyebabkan kompaknya tanah secara alamiah. Infiltrasi 

tersebut berlangsung melalui rekahan- rekahan yang ada pada 

tanah vertisols tersebut. 

5.   Warna: 

Warna tanah pada vertisol seringkali antara Hue 2,5 Y dan 10 YR, 

tetapi adapula 2,54 R. Nilai dan kroma sifatnya rendah, tanpa hue. 

Vertisol berwaman hitam dan merupakan ciri khas bagi tanah 

tersebut. Variabilitas warna berbeda dan bergantung pada posisi 

topografi, komposisi mineral bahan induk dan iklim (Eswaran, et al, 

1999). 
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6. Kosistensi : 

Konsistensi Vertisols bervariasi antara plastis dan lengket pada 

saat basah dan gembur pada saat lembab tetapi mengeras pada 

kondisi kering. Konsistensi tanah menentukan pengelolaan yang 

kritis dari Vertisol walaupun merupakan pandangan yang sempit. 

7. Kelembaban tanah  (soil moisture) 

Untuk berbagai grup dan subgrup dari vertisol sifat kelembabannya 

berbeda satu dengan lainnya (Gambar 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10). 

 

 

 

 

 

              

   Gambar 4.6. Kelembaban Dry xerte dari Casablanca 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 4.7.  Kondisi kelembaban tanah di Sudan 
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Gambar 4.8.  

Kelembaban pada tanah vertisol (Aridic 
Troppustert) India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 4.9. Kelembaban tanah vertisol (Typic udic) 
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Gambar 4.10. Kelembaban tanah vertisol (Typic aridic) Canada 

4.5.  Makromorfologi 

Makromorfologi merupakan kenampakan alamiah yang nampak 

kasat mata, sehingga segala gejala-gejala pedologinya dapat dilihat 

dengan mata telanjang tanpa harus dengan bantuan alat pembesar 

(mikroskop). Gejala ini nampak jelas dari kenampakan di lapangan, 

diantaranya adalah gejala gilgai (gambar 4.11), slickenside (bidang 

kilir) (Gambar 4.l3), rekahan-rekahan pada vertisols (Gambar 4.12; 

4,14). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11. Gejala morfologi gilgai yang 
nampak pada tanah vertisols 
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Gambar 4.12. Gejala rekahan-rekahan pada 
tanah vertisols 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13. Gejala pedologi berupa bidang 

kilir pada tanah vertisols. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14. Gejala umum yang menjadi 

Ciri khas pada vertisols 
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4.6. Mikromorfologi 

Mikroforfologi tanah adalah sifat morfologii tanah yang hanya 

dapat diaamati dengan bantuan alat optik baik berupa mikroskop biasa 

ataupun yang sudah lebih cangggih berupa mikroskop elektron dan 

Scanning Electron Micrograph (SEM), sebagai salah satu contoh 

dapat diketahuinya kandungan $mektit (Gambar 4.15) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar4.15. Mineral smektit yang terlihat 
pada sayatan tipis dengan 

mengguna-kan SEM 

 

Dalam pengamatan mikromorfologi tersebut  kenampakan- 

kenamapakan yang sering  ditemukan diantaranya adalah istilah- 

istilah : S-matriks, Plasma tanah, skeleton grain, void (rongga) 

pedological feature, soil fabric, kutan , glaebule. 

(1). S-matriks adalah bahan di dalam butir struktur tanah terkecil 

(simplest primary ped) atau butir-butir nonstruktur yang 

menanmpakkan gejala pedologi 

(2). Plasma tanah adalah bahan tanah yang mudah bergerak dan 

tidak stabil, mudah diisi atu menumpuk karena proses pembentukan 

tanah, plasma ada yang mudah larut (garam-garam,  karbonat, 
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bahan yang mudah dikhelat),   dan yang sukar larut (liat mineral 

dan  liat organik) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16. Fabric Vertisols  yang menunjukkan 

orientasi plasma pad permukaan 
bidang kilir yang diisi oleh bahan 
organik yang mucul dalam sayatan 

tipis dengan menggunakan SEM 

(3) Fabric vertisols yang menunjukkan orientasi plasma pad 
permukaan bidang kilir yang diisi oleh bahan organik yang mucul dalam 

sayatan tipis dengan menggunakan SEM 

(4)Skeleton grain:  adalah bahan tanah yang tidak mudah bergerak 

(dipindahkan)  terdiri dari bahan mineral dan bahan organik 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.17. Fabric vertisols menunjukkan striasi plasma dari 
gipsum yang muncul dalam sayatan tipis 

dengan menggunakan SEM 
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Gambar 4.18. Fabric vertisol (Rongga/rekahan/cracks 

yang diisi oleh organik maupun mineral 
liat monmorilonit, terlihat dibawah SEM) 

 

(5). Void  yaitu rongga-rongga di antara bahan padat tanah 

(6).Pedological feature (Gejala pedologi) adalah gejala (bahan-bahan) 

dalam tanah yang terbentuk sebagai hasil dari proses pembentukan 

tanah seperti: kutan. Konkresi, dan lain-lain. 

Soil fabric  adalah tata letak (the arrangemenl) dari bahan-bahan 

penyusun tanah. Dari tata letak ini dapat diketahui arah pergerakan 

dari bahan-bahan penyusun tanah. Ada empat jenis soil fabric 

berdasarkan tata letak dari skeleton grain dan plasma. 

Fabric-Porfiroskelic yaitu skeleton grain dikelilingi oleh plasma yang 

penuh mengisi rongga-rongga di antara skeleton grain. 

Fabric Agglomeroplasmic yaitu plasma terdapat terpisah-pisah. rongga- 

rongga di antara skeleton grain tidak terisi penuh oleh plasma. 

Fabric Intettextic yaitu plasma terdapat sebagai pengikat (brace) di 

antara skeleton grain, atau plasma membentuk massa yang porous di 

antara skeleton grain. 

Fabric Granular yaitu semuanya terdiri dari skeleton grain, tidak ada 

plasma. rongga: Brewer membedakan delapan jenis rongga ( voia) 

dalam deskripsimen mikromorfologi tanah. 
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(a).Simple packing void adalah rongga-rongga terjadi karena 

melekatnya butir- butir tunggal tanah satu sama lain secara acak 

seperti pada tanah- tanah pasir. 

(b).Compound packing void adalah rongga-rongga terjadi karena 

melekatnya butir- butir majemuk (compound individuals) yang masing-

masing tidak Baling melekat dengan tepat. Ditemukan misalnya pada 

tanah Oxisol dimana butir-butir majemuk tanah granular Baling 

melekat seperti pada butir pasir tunggal. 

(c). Vugh adalah rongga-rongga dengan bentuk dan dinding-dinding 

yang tidak teratur. serta Baling berhubungan satu sama lain. 

Terbentuk pada tanah yang lebih banyak mengandung butir-butir 

halus sehingga daya kohesi dan adhesi kuat. Bahan-bahan yang halus 

tersebut merekat butir-butir primer tanah. dengan rongga-rongga 

diantaranya. 

(d).Vesicle adalah rongga-rongga tidak saling berhubungan tetapi 

mempunyai bentuk bulat atau elip dengan dinding halus. Ditemukan di 

horison Ap pada tanah yang sering digenangi. Terbentuk karena & 

gelembung udara yang tertahan dalam tanah akibat tanah basah dan 

kering berganti-ganti, Vesicle ini mudah rusak, sering hanya 

merupakan gejala sementara. 

(e).Chomber; Vesicle yang dihubungkan satu sama lain oleh channel. 

Terbentuk seperti pada vesicle atau vugh. 

(f). Channel; Rongga seperti saluran-saluran memanjang. Dapat saling 

menghubungkan rongga-rongga lain ( chamber) atau berdiri sendiri, 

terbentuk karena bekas-bekas akar I cacing, insek. atau oleh udara 
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(g). Joint Plane; Rongga-rongga yang memanjang dalam satu bidang 

(plane) dan kurang lebih sejajar satu sama lain. Terlihat bila thin 

Section dibuat tegak lurus tanah yang berstruktur lempeng (platy). 

Kutan: 

Nama kutan dikemukakan oleh Brewer dalam deskripsi struktur mikro. 

Kutan merupakan istilah umum sebagai pengganti untuk istilah yang 

telah digunakan sebelumnya seperti: 

clay skin, clay lilm, clay coating, Tonhautchen (selaput liat) iron skin,   

iron coating (selaput besi) manganese stain, manganese coating 

(selaput mangan), silika flour, slicken side, pressure faces (bidang 

kilir) 

Menurut Richard Drees {2000), kutan didefinisikan sebagai hasil 

modifiksi struktur I tekstur atau fabrik pada permukaan 

alamiahmenyebabkan konsentrasi dari kandungan tanah atau 

secara setempat dari plasma. Kutan dapat ter$usun dari beberapa 

komponen substansi material di dalam tanah. Beberapa proses 

terbentuknya kutan diantaranya: difusi kutan, iluviasi kutan dan 

stres kutan. 

a. Kutan memiliki karakteristik dari pengaruh permukaannya, 

meliputi : 

1. grain kutan : adalah kutan yang berasosiasi dengan permukaan 

grain skeleton atau unit diskrit yang lain seperti nodule, konkresi 

dll. Grain cutan meliputi : 

free grain cutan yaitu kutan yang menyeliputi butir-butir primer 

tanah yang tidak dipisahkan oleh plasma lain 



VERTISOLS 

Genesis, Karakteristik, Klasifikasi dan Pengelolaannya 42 

embedded grain cutan adalah kutan pada butir-butir primer tanah 

yang kasar dimana bersam-sama kutan dibungkus oleh matriks 

plasma 

2. ped cutan : adalah selaput pada butir-butir struktur tanah. 

Dibedakan atas jenis- jenis dari butir struktur tersebut. 

3. channel cutan: adalah rongga seperti saluran-saluran 

memanjang dapat saling menghubungkan rongga-rongga lain 

atau berdiri sendiri terbentuk karena bekas- bekas akar I cacing, 

insek {biological channels) atau oleh udaro. 

4. Plane cutan: adalah rongga-rongga yang memanjang dalam satu 

bidang dan diantara struktur-struktur tersebut 

5. plane cutan: adalah berasosiasi dengan dinding dari rongga planar 

yang lain 

6. normal void cutan= berasosiasi dengan dinding dari equant, 

triakasial dan rongga prolate diantara struktur primer atau bahan 

apedal tanah 

b. Mineralogi bahan kutan 

Penyusun kutan terdiri dari argilan yaitu kutan yang disusun oleh 

dominansi mineral liat silikat, tetapi juga besi dan bahan organik. 

Argilan tersebut meliputi feITi argillan, campuran mineral liat dan 

oksida, hidrousoksida besi dan bahan organik, sedangkan organo-

ari/an , kutan campuran antara mineral liat dengan senyawa organik 

membuih dengan 30 % H2O2 . 

Sesquan ( kutan seskui oksida) Fe203 dan Al2O3 

Mangan (kutan Mn berwarna hitam, membuih dengan 30% H2O2 
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Soluan adalah kutan dari garam-garam mudah larut seperti karbonat, 

sulfat, NaCI, 

CaCI, MgCl2. Soluan ini meliputi Calcan, gipsum, halan, silan, 

skeletan, alban (kutan yang berasal dari bahan yang memiliki 

reduksi tinggi), ferran, matran (kutan yang mengandung matriks 

skeleton grain didalam konsentrasi plasma), dan organan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19. Pergerakan liat yang membentuk kutan 

Glaebule: yaitu bulatan-bulatan padat berbentuk seperti kerikil, baik 

berupa nodul konkresi, papul maupun fecal pelet (Gambar 4.20; 4.21; 

4.22;4.23;4.24) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20   Glaebule pecal pellet (eksresi binatang) 
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Gambar  4.21.  Contoh  hasil eksresi binatang  (Hans Loechelt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22  louse fecal pellet in water and 
observed (at 200x) small particles 

streaming from the surface. The edges 
of the pellet were translucent but the 

pellet itself is dark brown. 
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Gambar 4.23.  Crushed and stained with acid fuchsin, 
the book-louse fecal pellet appeared (at 
20Ox) pink and consisted of partially 

digested skin scales and mold spores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24.  Diatome pada  Vertisols endapan marin 

Alluvium  (metode SEM x 15,000.) 
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V.  TAKSONOMI   DAN  KLASIFIKASI 

 

5.1. Sistem Klasifikasi Nasional (PPT, 1983) 

 Sistem klasifikasi yang dilakukan berdasarkan Pusat Penelitian 

Tanah (1983) menempatkan Vertisols dengan padanan namanya 

adalah grumosol yaitu tanah yang setelah 20 cm dari lapisan atas,  

kadar liat 30 % atau lebih sampai sekurang- kurangnya 50 cm dari 

permukaan mempunyai peluang cukup untuk terjadinya rekahan 

(cracks) sekurang-kurangnya lebar 1 cm pada kedalaman 50 cm jika 

tidak mendapat pengaruh pengairan dan mempunyai satu atau lebih 

ciri bentukan gilgai atau struktur membaji yang jelas pada kedalaman 

antara 25 sampai 100 cm dari permukaan.  Pada Sistem Klasifikasi 

Nasional Indonesia (PPT, 1984) dan Sistem Klasifikasi FAO, (1974), 

Vertisol (grumosol) dibagi dalam 2 (dua) macam tanah (subgrup) yaitu: 

1. Grumosol yang memiliki warna  chroma kurang dari 1,5 (lembab) 

secara dominan dalam matriks lapisan atas tanah (30 cm) 

GrumosoI Pelik(Vp) 

2. Grumosol yang mempunyai chroma 1,5 atau lebih secara dominan 

dalam lapisan atas tanah (30 cm)  Grumosol Kromik (Vc) 

 

5.2. Sistem Soil Taxonomy (Soil SurVey Staff, 1999) 

Kunci Subordo, 

FA. Vertisols yang,  di dalam 50 cm dari permukaan tanah mineral 

terdapat satu horison atau lebih  mempunyai kondisi akuik pada 
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sebagian waktu dalam tahun-tahun normal (atau telah didrainase) 

dan memiliki satu atau kedua sifat berikut: 

1. Di dalam lebih dari setengah setiap pedonnya, pada 50 persen 

atau lebih permukaan ped atau di dalam matrik apabila tidak 

terdapat ped (bongkah)  mempunyai satu atau lebih berikut: 

a. Kroma 2 atau kurang apabila terdapat konsentrasi redoks; atau 

b. Kroma 1 atau kurang ; atau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mengandung cukup besi fero aktif (Fe2
+) untuk dapat memberikan 

reaksi positif terhadap alpha, alpha-diphyridyl ketika tanah tidak 

sedang di irigasi. Aquerts

  

FB. Vertisols lain yang mempunyai rejim suhu tanah cryik. Cryerts 

FC. Vertisols lain yang, pada tahun -tahun normal mempunyai kedua 

sifat berikut: 

1. Rejim suhu tanah termik, mesik, atau frigid; dan 

 
 



VERTISOLS 

Genesis, Karakteristik, Klasifikasi dan Pengelolaannya 48 

2. Apabila tidak di irigasi sepanjang tahun tersebut, terdapat rekahan-

rekahan yang memiliki kedua sifat berikut: 

a. Lebar 5 mm atau lebih , mencapai ketebalan 25 cm atau lebih di 

dalam 50   cm dari permukaan tanah mineral, selama 60 hari 

atau lebih  dalam jangka waktu 90 hari setelah puncak musim 

panas; dan 

b. Tertutup selama 60 hari atau lebih  pada jangka waktu 90 hari 

setelah puncak musim dingin. Xererts 

FD. Vertisols lain yang, apabila tidak diirigasi sepanjang tahun, 

mempunyai rekahan- rekahan yang tetap dalam keadaan tertutup 

selama kurang dari 60 hari konsekutif , pada tahun-tahun normal, pada 

suatu periode ketika suhu tanah pada kedalaman 50 cm dari 

permukaan tanah lebih dari 8° C. T orrerts 

FE. Vertisols lain yang, apabila tidak diirigasi sepanjang tahun, 

mempunyai rekahan- rekahan selebar 5 mm atau lebih, mencapai 

ketebalan 25 cm atau lebih, di dalam 50 cm dari permukaan tanah 

mineral, selama 90 hari kumulatif atau lebih setiap tahunnya, pada 

tahun-tahun normal. Usterts 

FF Vertisols yang lain.  Uderts 

 
Aquerts  
Kunci Grup 

FAA. Aquerts yang mempunyai horison  

salik (garam) yang batas atasnya di dalam 

100 cm dari  permukaan tanah mineral.                

Salaquerls 
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FAB. Aquerts lajn yang mempunyai duripan (padas) yang batas 

atasnya di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral. Duraquerls 

FAC. Aquerts lain yang mempunyai horison natrik atau memiliki 

persentase natrium dapat-tukar sebesar 15 persen atau lebih (atau 

SAR=Sodium Adsorpsi Ratio ) sebesar 13 atau lebih) di dalam 100 cm 

dari permukaan tanah mineral.   Natraquerts 

FAD. Aquerts lain yang mempunyai horison kalsik yang batas atasnya 

di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral Calciaquerts 

FAE. Aquerts lain yang, pada keseluruhan satu horison atau lebih 

dengan ketebalan total 25 cm atau lebih di dalam 50 cm dari 

permukaan tanah mineral; mempunyai kedua sifat berikut 

1. Daya hantar listrik sebesar kurang dari 4,0 dS/m dalam ekstrak 

jenuh pada suhu 25° C; dan 

2. Nilai pH sebesar 4,5 atau kurang dengan 0,01 M CaCl2 (pH air 1:1 

sebesar 5,5 atau kurang). Dystraquerts 

FAF Aquerts lain yang mempunyai episaturasi. Epiaquerts 

FAG. Aquerts yang lain . Endoaquerts 

 

Calciaquerts 

Kunci Subgrup 

FADA. Calciaquerts yang, pada satu horison atau lebih diantara horison 

Ap atau kedalaman 25 cm dari permukaan tanah mineral, mana saja 

yang lebih dalam, dan kedalaman 75 cm atau batas atas duripan yang 

letaknya lebih dangkal, 50 persen atau lebih matriksnya memiliki 

warna-warna berikut : 

1. Hue 2,5Y atau lebih merah dan salah satu sifat berikut: 
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    a.Value warna, lembab, 6 atau lebih, dan kroma 3 atau lebih; atau 

    b.Value warna, lembab, 5 atau kurang, dan kroma 2 atau lebih; atau 

1. Value 5Y dan kroma 3 atau lebih; atau 

2. Kroma 2 atau lebih, apabila tidak terdapat konsentrasi redoks. 

Aeric Calciaquerts 

FADB. Calciaquerts(munculnya kapur)  yang lain. Typic Calciaquerts 

 

 

Duraquerts 

Kunci Subgrup 

FABA. Duraquerts yang mempunyai rekahan-rekahan selebar 5 mm 

atau lebih, mencapai ketebalan 25 cm atau lebih di dalam 50 cm dari 

permukaan tanah mineral, selama 210 hari kumulatif atau lebih setiap 

tahun dalam tahun- tahun normal, apabila sedang tidak diirigasi dalam 

tahun tersebut.  Aridic Duraquerts 

FABB. Duraquerts lain yang mempunyai rejim suhu tanah termik, 

mesik, atau frigid dan, apabila sedang tidak diirigasi dalam tahun 

tersebut, memiliki rekahan-rekahan dalam tahun-tahun normal yang 

tetap berada dalam kedua kondisi berikut 

1. Terbuka selebar 5 mrn atau lebih, mencapai ketebalan 25 cm atau 

lebih, di dalam 50 cm dari permukaan tanah mineral, selama 60 

hari konsekutif atau lebih, yang terjadi di dalam 90 hari sctelah 

puncak musim panas; dan 

2. Tertutup selama 60 hari konsekutif atau lebih, yang terjadi di dalam 

90 hari setelah puncak musim dingin. Xeric Duraquerts 

FABC. Duraquerts lain yang mempunyai rekahan-rekahan selebar 5 

mm atau lebih, mencapai ketebalan 25 cm atau lebih di dalam 50 cm 
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dari permukaan tanah mineral, selama 90 dari kumulatif atau lebih 

setiap tahun dalam tahun-tahun normal, apabila sedang tidak diirigasi 

dalam tahun tersebut.  Ustic Duraquerts 

FABD. Duraquerts lain yang, pada satu horison atau lebih di antara 

horison Ap atau kedalaman 25 cm dari permukaan tanah mineral, 

mana saja yang lebih dalam, dan kedalaman 75 cm atau batas atas 

duripan yang letaknya lebih dangkal, 50 persen atau lebih matriksnya 

memiliki warna-warna berikut: 

1. Hue 2,5Y atau lebih merah dan talah satu sifat berikut: 

 a. Value warna, lembab, 6 atau lebih, dan kroma 3 atau lebih; atau 

 b. Value warna, lembab, 5 atau kurang, dan kroma 2 atau lebih; 

atau 

1. Hue 5 y dan kroma 3 atau lebih; atau 

2. Kroma 2 atau lebih, apabila tidak terdapat konsentrasi redoks. 

Aeric Duraquerts 

FABE. Duraquerts lain yang, pada satu horison atau lebih di dalam 30 

cm dari permukaan tanah mineral, di dalam setengah atau lebih setiap 

pedonnya mempunyai satu atau kedua sifat berikut: 

1. Value warna, lembab, 4 atau lebih; atau 

2. Value warna, kering, 6 atau lebih. Chromic Duraquertl FABF. 

Duraquerts yang lain. Typic Duraquerh 
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Dystraquerts 

Kunci Subgrup 

FAEA. Dystraquerts yang mempunyai satu horison atau lebih di dalam 

100 cm dari permukaan tanah mineral, terdapat konsentrasi jarosit 

(pirit teroksidasi) dan memiliki nilai pH 4 atau kurang (perbandingan 

antara tanah dan air 1: 1, contoh dikering-udarakan di tempat teduh).  

Sulfaqueptic Dystraquerts 

FAEB. Dystraquerts lain yang mempunyai rekahan-rekahan selebar 5 

mm atau lebih, mencapai ketebalan 25 cm atau lebih di dalam 50 cm 

dari permukaan tanah mineral, selama 210 hari kumulatif atau lebih 

setiap tahun dalam tahun-tahun normal, apabila sedang tidak diirigasi 

dalam tahun tersebut.   Aridic Dystraquerts 

FAEC. Dystraquerts lain yang mempunyai rekahan-rekahan selebar 5 

mm atau lebih, mencapai ketebalan 25 cm atau lebih di dalam 50 cm 

dari permukaan tanah mineral, selama 90 hari kumulatif atau lebih 

setiap tahun dalam tahun-tahun normal, apabila sedang tidak diirigasi 

dalam tahun tersebut.  Ustic Dystraquerts 

FAED. Dystraquerts lain yang, pada satu horison atau lebih di antara 

horison Ap atau kedalaman 25 cm dari permukaan tanah mineral dan 

kedalaman 75 cm, mana saja yang lebih dalam, 50 persen atau lebih 

matriksnya memiliki warna-warna berikut: 

1. Hue 2,5Y atau lebih merah dan salah satu sifat berikut: 

   a. Value warna, lembab, 6 atau lebih, dan kroma 3 atau lebih; atau, 

b. Value wama, lembab, 5 atau kurang, dan kroma 2,atau lebih; 

atau, 
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2. Hue 5Y dan kroma 3 atau lebih; atau,3. Kroma 2 atau lebih, 

apabila tidak terdapat konsentrasi redoks.   Aeric Dystraquerts 

FAEE. Dystraquerts lain yang mempunyai kontak densik, litik, atau 

paralitik di daJam 100 cm dari permukaan tanah mineral.  

Leptic Dystraquerts 

FAEF. Dystraquerts lain yang mempunyai suatu lapisan setebal 25 cm 

atau lebih yang mengandung liat kurang dari 27 persen di dalam fraksi 

tanah-halusnya, dan batas atas lapisan tersebut berada di dalam 100 

cm dari permukaan tanah mineral. Entic Dystraquerts 

FAEG. Dystraquerts lain yang, pada satu horison atau lebih di dalam 

30 cm dari permukaan tanah mineral, di dalam setengah atau lebih 

setiap pedonnya mempunyai satu atau, kedua sifat berikut. 

1. Value warna, lembab, 4 atau lebih; atau, 

2. Value warna, kering, 6 atau lebih.         Chromi DyStraquerts 

FAEH. Dystraquerts yang lain   Typic Dystraquerts 

 

 

Endoaquerts 

Kunci  Subgrup 

FAGA. EndoQquerts yang, pada keseluruhan lapisan setebal 15 cm 

atau lebih di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral mempunyai 

daya hantar listrik (DHL) sebesar 15 dS/m atau lebih (pasta tanah 

jenuh air) selama 6 bulan atau lebih dalam tahun-tahun normal.  

Halic Endoaquerts 
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FAGB. Endoaquerts lain yang. pada suatu horison atau lebih di dalam 

100 cm dari permukaan tanah mineral. mempunyai persentase 

natrium dapat-tukar (Nadd) sebesar 15 persen atau lebih (atau SAR 

sebesar 13 atau lebih) selama enam bulan atau lebih dalam tahun-

tahun normal. Sodic Endoaquerts 

FAGC. Endoaquerts lain yang mempunyai rekahan-rekahan selebar 5 

mm atau lebih.mencapai ketebalan 25 cm atau lebih di dalam 50 cm 

dari permukaan tanah mineral. selama 210 hari kumulatif atau lebih 

setiap tahun dalam tahun- tahun normal apabila sedang tidak diirigasi 

dalam tahun tersebut.        Aridic Endoaquelts 

FAGD. Endoaquerts lainyang mempunyai rejim suhu tanah termik, 

mesik, atau frigid dan, apabila sedang tidak diirigasi dalam tahun 

tersebut, memiliki rekahan-rekahan dalam tahun-tahun normal yang 

tetap berada dalam kedua kondisi berikut: 

1. Terbuka selebar 5 mm atau lebih. mencapai ketebalan 25 cm atau 

lebih. di dalam 50 cm dari permukaan tanah mineral. selama 60 

hari 

2. Konsekutif atau lebih. yang terjadi di dalam 90 hari setelah puncak 

musim panas; dan 

3.  Tertutup selama 60 hari konsekutif atau lebih. yang terjadi di dalam 

90 hari setelah puncak musim dingin. XericEndoaquelts 

FAGE. Endoaquerts lain yang mempunyai rekahan-rekahan selebar 5 

mm atau lebih. mencapai ketebalan 25 cm atau lebih di dalam 50 cm 

dari permukaan tanah mineral. selama 90 hari kumulatif atau lebih 

setiap tahun dalam tahun-tahun normal, apabila sedang tidak diirigasi 

dalam tahun tersebut.  Ustic Endoaquelts 
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FAGF. Endoaquerts lain yang. pada satu horison atau lebih di antara 

horison Ap atau kedalaman 25 cm dari permukaan tanah mineral dan 

kedalaman 75 cm. mana saja yang lebih dalam. 50 persen atau lebih 

matriksnya memiliki warna-warna berikut: 

1. Hue 2,5Y atau lebih merah dan salah satu sifat berikut: 

a. Value warna, lembab, 6 atau lebih, dan kroma 3 atau lebih; atau 

b. Value warna, lembab, 5 atau kurang, dan kroma 2 atau lebih; atau 

2. Hue 5Y dan kroma 3 atau lebih; atau 3. Kroma 2 atau lebih, apabila 

tidak terdapat konsentrasi redoks.  Aeric Endoaquelts 

FAGG. Endoaquerts lain yang mempunyai kontak densik, litik, atau 

paralitik di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral. 

Leptic Endoaquelts 

FAGH. Endoaquerts lain yang mempunyai suatu lapisan setebal 25 cm 

atau lebih yang mengandung liat kurang dari 27 persen di dalam fraksi 

tanah-halusnya, dan batas atas lapisan tersebut berada di dalam 100 

cm dari permukaan tanah mineral.  Entic Endoaquerts 

FAGI. Endoaquerts lain yang, pada satu horison atau lebih di dalam 30 

cm dari permukaan tanah mineral, di dalam setengah atau lebih setiap 

pedonnya mempunyai satu atau kedua sifat berikut: 

1. Value warna, lembab, 4 atau lebih; atau 

2. Value warna, kering, 6 atau lebih. Chromic Endoaquerts 

 FAGJ. Endoaquerts yang lain.  TypicEndoaquerts 
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Epiaquerts 

Kunci Subgrup 

 

 

 

 

 

 

FAFA. Epiaquerts yang, pada keseluruhan lapisan setebal 15 cm atau 

lebih di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral, mempunyai daya 

hantar listrik sebesar 15 dS/m atau lebih (pasta tanah jenuh air) 

selama 6 bulan atau lebih dalam tahun-tahun normal.  

 Halic Epiaquerts 

FAFB. Epiaquerts lain yang, pada suatu horison atau lebih di dalam 

100 cm dari permukaan tanah mineral, mempunyai persentase natrium 

dapat-tukar sebesar 15 persen atau sebesar 13 atau lebih) selama 

enam bulan atau lebih dalam tahun-tahun normal.  Sodic Epiaquerts 

FAFC. Epiaquerts lain yang mempunyai rekahan-rekahan selebar 5 mm 

atau lebih, mencapai ketebalan 25 cm atau lebih di dalam 50 cm dari 

permukaan tanah mineral, selama 210 hari kumulatif atau lebih setiap 

tahun dalam tahun-tahun normal, apabila sedang tidak diirigasi dalam 

tahun tersebut.  Aridic Epiaquerts 

FAFD. Epiaquerts lain yang mempunyai rejim suhu tanah termik, 

mesik, atau frigid dan, apabila sedang tidak diirigasi dalam tahun 

tersebut, memiliki rekahan-rekahan dalam tahun-tahun normal yang 

tetap berada dalam kedua kondisi berikut: 
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1. Terbuka selebar 5 mm atau lebih, mencapai ketebalan 25 cm atau 

lebih, di dalam 50 cm dari permukaan tanah mineral, selama 60 

hari konsekutif atau lebih, yang terjadi di dalam 90 hari setelah 

puncak musim panas; dan 

2.  Tertutup selama 60 hari konsekutif atau lebih, yang terjadi di 

dalam 90 hari setelah puncak musim dingin.  Xeric Epiaquerts 

FAFE. Epiaquerts lain yang mempunyai rekahan-rekahan selebar 5 mm 

atau lebih, mencapai ketebalan 25 cm atau lebih di dalam 50 cm dari 

permukaan tanah mineral, selama 90 hari kumulatiff atau lebih setiap 

tahun dalam tahun-tahun normal, apabila sedang tidak diirigasi dalam 

tahun tersebut.   Ustic Epiaquerts 

FAFF Epiaquerts lain yang, pada satu horison atau lebih di antara 

horison Ap atau kedalaman 25 cm dari permukaan tanah mineral dan 

kedalaman 75 cm, mana saja yang lebih dalam, 50 persen atau lebih 

matriksnya memiliki warna-warna berikut. 

1. Hue 2,5Y atau lebih merah dan salah satu sifat berikut: 

a. Value warna, lembab, 6 atau lebjh, dan kroma 3 atau lebih; atau 

b. Value warna, lembab, 5 atau kurang, dan kroma 2 atau lebih; 

atau 

2. Hue 5Y dan kroma 3 atau lebih; atau 

3. Kroma 2 atau lebih, apabila tidak terdapat konsentras  redoks 

Aeric Epiaquerts 

FAFG. Epiaquerts lain yang mempunyai kontak densik, litik, atau 

paralitik di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral. 

Leptic Epiaquelt 
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FAFH Epiaquerts lain yang mempunyai suatu lapisan setebal 25 cm 

atau lehih yang mengandung liat kurang dari 27 persen di dalam fraksi 

tanah-halusnya, dan batas atas lapisan tersebut berada di dalam 100 

cm dari permukaan tanah mineral  Entic piaquert 

FAFI Epiaquerts lain yang, pada satu horison alau lebih di dalam 30 

cm dari permukaan tanah mineral di dalam setengah atau lebih setiap 

pedonnya mempunyai satu atau kedua sifat berikut: 

1. Value warna, lembab, 4 ~tau lebih; atau 

2. Value warna, kering, 6 alau lebih. Chromic Epiaquelt. 

FAFJ Epiaquerts yang lain  Typic Epiaquert 

 

Natraquerts 

Kunci Subgrup 

FACA Semua Natraquerts Typic Natraquert 

Salaquerts 

Kunci Subgrup 

FAAA Salaquerts yang mempunyai rekahan-rekahan selebar 5 mm 

atau lebih, mencapai ketebalan 25 cm alau lebih di dalam 50 cm dari 

permukaan tanah mineral selama 210 hari kumulatif atau lebih setiap 

tahun dalam tahun-tahun normal apabila sedang tidak diirigasi dalam 

tahun tersebut. Arldic Salaquerts 

FAAB SaJaquerts lain yang mempunyai rekahan-rekahan selebar 5 mm 

atau lebih, mencapai ketebalan 25 cm alau lebih di dalam 50 cm dari 

permukaan tanah mineral. selama 90 hari kumulatif atau lebih setiap 

tahun dalam tahun-tahun normal apabila sedang tidak diirigasi dalam 

tahun tersebut. Ustic Salaquert 
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FAAC Salaquerts lain yang mempunyai kontak densik, litik, atau 

paralitik di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral 

Leptic Salaquelt 

Salaquerts lain yang mempunyai suatu lapisan setebal 25 cm atau lebih 

yang mengandung liat kurang dari 27 persen di dalam fr~ksi tanah-

halusnya, dan batas atas lapisan tersebut berada di dalam 100 cm dari 

permukaan tanah mineral. EntiC Salaquert 

FAAE. Salaquerts lain yang, pada satu horison atau lebih di dalam 30 

cm dari permukaan tanah mineral, 50 persen atau lebih mempunyai 

wama-warna berikut: 

1. Value warna, lembab, 4 atau lebih; atau 

2. Value warna, kering, 6 atau lebih; atau 

3. Kroma 3 atau lebih.  Chromic Salaquert 

FAAF Salaquerts yang lain.      Typic Salaquert 

 

Cryerts 
Kunci Grup  

FBA. Cryerts yang mengandung karbon organik sebesar 10 kg/m2 atau 

lebih antara permukaan tanah mineral dan kedalaman 50 cm 

Humicryerts,  

FBB. Cryerts yang lain.  Haplocrayer 

Haplocryerts 

Kunci Subgrup 

FBBA. Haplocryerts yang, pada suatu horison atau lebih di dalam 100 

cm dari permukaan tanah mineral, mempunyai persentase natriurn 
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dapat-tukar sebesar 15 persen atau lebih (atau SAR sebesar 13 atau 

lebih) selama enam bulan atau lebih dalam tahun-tahun normal. 

Sodic Haplocrayerts 

FBBB. Haplocryerts lain yang, pada satu horison atau lebih di dalam 30 

cm dari permukaan tanah mineral, 50 persen atau lebih mempunyai 

warna-wama berikut 

1. Value warna, lembab, 4 atau lebih; atau 

2. Value warna, kering, 6 atau lebih; atau 

3. Kroma 3 atau lebih. Chromic Haplocryerts 

FBBC. Haplocryerts yang lain. TypicHaplocryets 

 

Humicryerts 

Kunci Subgrup 

FBAA. Humicryerts yang, pada suatu horison atau lebih di dalam 100 

cm dari permukaan tanah mineral, mempunyai persentase natrium 

dapat-tukar sebesar 15 persen atau lebih (atau SAR sebesar 13 atau 

lebih) selama enam bulan atau lebih dalam tahun-tahun normal. 

SodicHumicryerts 

FBAB. Humicryerts yang lain.  TYpic Humicryerts 
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Torrerts  
Kunci Grup 

FDA. Torrerts yang mempunyai horison 

salik yang batas atasnya di dalam 100 cm 

dari permukaan tanah.            

Salitorrerts 

FDB. Torrerts lain yang mempunyai 

horison gipsik (kalsium sulfat) yang batas 

atasnya di daIam 100 cm dari permukaan 

tanah.  Gypsitorrerts 

FDC. Torrerts lain yang mempunyai horison kalsik atau petrokalsik 

yang batas atasnya di dalam 100 cm dari permukaan tanah.   

Calcitorrerts 

FDD. Torrerts yang lain.   Haplotorrerts 

 

Calcitorrerts 

Kunci Subgrup 

FDCA. Calcitorrerts yang mempunyai horison petrokalsik yang batas 

atasnya di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral.   

Petrocalcic Calcitorrerts 

FDCB. Calcitorrerts lain yang mempunyai kontak densik, litik, atau 

paralitik, atau memiliki duripan yang batas atasnya di dalam 100 cm 

dari permukaan tanah mineral. Leptic  Ca Icitorrerts 

FDCC. Calcitorrerts lain yang mempunyai suatu lapisan setebal 25 cm 

atau lebih yang mengandung liat kurang dari 27 persen di dalam fraksi 
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tanah-halusnya, dan batas atas lapisan tersebut di dalam 100 cm dari 

permukaan tanah mineral.     Entic Calcitorrerts 

FDCD. Calcitorrerts lain yang, pada satu horison atau lebih di dalam 30 

cm dari permukaan tanah mineral, 50 persen atau lebih mempunyai 

warna-warna berikut: 

1. Value warna, lembab, 4 atau lebih; atau 

2. Value warna, kering, 6 atau lebih; atau 

3. Kroma atau lebih.  Chromic Calcitorrets 

FDCE. Calcitorrerts yang lain. Typic Calcitorrerts  

 

Gypsitorrerts  

Kunci Subgrup 

FDBA. Gypsitorrerts yang, pada satu horison atau lebih di dalam 30 

cm dari permukaan tanah mineral, 50 persen atau lebih mempunyai 

wama-warna berikut: 

1. Value warna, lembab, 4 atau lebih; atau 

2. Value warna, kering, 6 atau lebih; atau 

3. Kroma 3 atau lebih. Chromic  Gypsitorrerts 

FDBB. Gypsitorrerts yang lain. Typic Gypsitorrerts 

 

Haplotorrerts  

Kunci Subgrup 

FDDA. Haplotorrerts yang pada keseluruhan lapisan setebal 15 cm 

atau lebih di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral, mempunyai 
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daya hantar listrik sebesar 15 dS/m atau lebih (pasta tanah jenuh air) 

selama 6 bulan atau lebih dalam tahun-tahun normal. 

Halic Haplotorrerts 

FDDB. Haplotorrerts lain yang, pada suatu horison atau lebih di dalam 

100 cm dari permukaan tanah mineral, mempunyai persentase 

natrium dapat-tukar sebesar 15 persen atau lebih (atau SAR sebesar 

13 atau lebih) selama enam bulan atau lebih dalam tahun-tahun 

normal. Sodic  Haplotorrerts 

FDDC. Haplotorrerts lain yang mempunyai kontak densik, litik, atau 

paralitik, atau memiliki duripan yang batas atasnya di dalam 100 cm 

dari permukaan tanah mineral Leptic Haplotorrerts  

FDDD. Haplotorrerts lain yang mempunyai suatu lapisan setebal 25 

cm atau lebih yang mengandung liat kurang dari 27 persen di dalam 

fraksi tanah-halusnya, dan batas atas lapisan tersebut di dalam 100 

cm dari permukaan tanah minera Entic Haplotorrets 

FDDE. Haplotirrets lain yang , pada satu horison atau lebih di dalam 30 

cm dari permukaan tanah mineral, 50 persen atau lebih mempunyai 

warna-warna berikut: 

1. Value warna, lembab, 4 atau lebih, atau 

2. Value warna, kering, 6 atau lebih, atau 

3. Kroma 3 atau lebih Crhomic Haplotorrets 

 

Salitorrets  

Kunci Grup 

FDAA. Salitorrets yang , pada satu horison atau lebih didalam 100 cm 

dari permukaan tanah mineral, mempunyai kondisi akuik selama 
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sebagian waktu dalam tahun-tahun normal (atau telah didrainase) 

dan memiliki salah satu sifat berikut: 

1. Gejala redoksimorftk, atau 

2. Mengandung cukup besi fero (Fe2+ ) aktif untuk dapat memberikan 

reaksi positif terhadap alpha, alpha-dipyridyl ketika tanah sedang 

tidak diirigasi. Aquic Salitorrets 

FDAB. Salitorrets lain yang mempunyai kontak densik, litik, atau 

paralitik, atau memiliki duripan atau horison petrokalsik yang batas 

atasnya di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral. 

Leptic Salitorrets 

FDAC. Salitorrets lain yang mempunyai suatu lapisan setebal 25 cm 

atau lebih yang mengandung liat kurang dari 27 persen di dalam frkasi 

tanah-halusnya, dan batas atas lapisan tersebut di dalam 100 cm dari 

permukaan tanah mineral. 

Entic Salitorrets 

FDAD. Salitorrets lain yang pada satu horison atau lebih di dalam 30 

cm dari permukaan tanah mineral, 50 persen atau lebih mempunyai 

warna-warna berikut: 

1. Value warna, lembab, 4 atau lebih, atau 

2. Value warna, kering, 6 atau lebih, atau 

3. Kroma 3 atau lebih Chromic Salitorrets  

Salitorrerts yang lain.  Typic Salitorrerts 
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Uderts  
Kunci Grup 

 

 

FFA. Uderts yang, pada keseluruhan satu horison atau lebih dengan 

ketebalan total 25 cm atau lebih di dalam 50 cm dari permukaan 

tanah mineral; mempunyai kedua sifat berikut: 

1. Daya hantar listrik sebesar kurang dari 4,0 dS/m dalam ekstrak 

jenuh pada suhu 25° C; dan 

2. Nilai pH sebesar 4,5 atau kurang dengan 0,01 M CaCl2 (5,5 atau 

kurang pada pasta jenuh air)  Dystruderts 

FFB. Uderts yang lain.  Hapluderts, 

 

Dystruderts 

Kunci Subgrup 

FFAA. Dystruderts yang, pada satu horison atau lebih di dalam 100 cm 

dari permukaan tanah mineral, mempunyai kondisi akuik selama 

sebagian waktu dalam tahun-tahun normal (atau telah didrainase) dan 

memiliki salah satu sifat berikut: 

1. Gejala redoksimorfik; atau 

2. Mengandung cukup besi fero (Fe2+) aktif untuk dapat memberikan 

reaksi positif terhadap alpha, alpha dipyridyl ketika tanah sedang 

tidak diirigasi.  Aquic Dystruderts 
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FFAB. Dystruderts lain yang, ada satu lapisan atau lebih di dalam 100 

cm dari permukaan tanah mineral, jenuh air dalam tahun-tahun 

normal yang memenuhi salah satu atau kedua sifat berikut: 

1. Selama 20 hari konsekutif atau lebih; atau 

2. Selama 30 hari kumulatif atau lebih. Oxyaquic Dystruderts  

FFAC. Dystruderts lain yang mempunyai kontak densik, litik, atau 

paralitik di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral.   

Leptic Dystruderts 

FFAD. Dystruderts lain yang mempunyai suatu lapisan setebal 25 cm 

atau lebih yang mengandung liat kurang dari 27 persen di dalam fraksi 

tanah-halusnya lapisan tersebut berada di dalam 100 cm dari 

permukaan tanah mineral.     EnticDystruderts 

FFAE. Dystruderts lain yang, pada satu horison atau lebih di dalam 30 

cm dari permukaan tanah mineral, 50 persen atau lebih mempunyai 

wama-wama berikut: 

1. Value warna, lembab, 4 atau lebih; atau 

2. Value warna, kering, 6 atau lebih; atau 

3. Kroma 3 atau lebih. Chromic Dystruderts 

 FFAF. Dystruderts yang lain.    Typic Dystruderts 

 

Hapluderts 

Kunci Subgrup 

FFBA. Hapluderts yang mempunyai kontak litik di dalam 50 cm dari 

permukaan tanah mineral.    Lithic Hapludert. 

FFBB. Hapluderts lain yang, pada satu horison atau lebih di dalam 100  
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cm dari permukaan tanah mineral, mempunyai kondisi akuik selama 

sebagian waktu dalam tahun-tahun normal (atau telah didrainase) dan 

memiliki salah satu sifat berikut: 

1. Gejala redoksimorfik; atau 

2. Mengandung cukup besi fero (Fe2+) aktif untuk dapat memberikan 

reaksi positif terhadap alpha,alpha-dipyridyl ketika tanah sedang 

tidak diirigasi. Aquic Hapluderts 

FFBC. Hapluderts lain yang, pada satu lapisan atau lebih di dalam 100 

cm dari permukaan tanah mineral, jenuh air dalam tahun-tahun normal 

yang memenuhi : 

1. Selama 20 hari konsekutif atau lebih; atau 

2. Selama 30 hari kumulatif atau lebih.  OxyaquicHapluderts  

FFBD. Hapluderts lain yang mempunyai kontak densik, litik, atau 

paralitik di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral.    

Leptic Hapluderts 
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FFBE. Hapluderts lain yang mempunyai suatu lapisan setebal 25 cm 

atau lebih yang mengandung liat kurang dari 27 persen di dalam fraksi 

tanah lapisan tersebut berada di dalam 100 cm dari permukaan tanah 

mineral. EnticHapluderts 

FFBF. Hapluderts lain yang pada satu horison atau lebih di dalam 30 

cm dari permukaan tanah mineral, 50 persen atau lebih mempunyai 

wama-eama berikut: 

1. Value warna, lembab, 4 atau lebih, atau 

2. Value warna, kering, 6 atau lebih, atau 

3. Kroma 3 atau lebih 

FFBG Hapluderts yang lain 

 

Usterts 
Kunci Grup 

FEA. Usterts yang. pada keseluruhan satu horison atau lebih dengan 

ketebalan total25 cm atau lebih di dalam 50 cm dari pennukaan tanah 

mineral; mempunyai kedua sifat berikut: 

1. Daya hantar listrik sebesar kurang dari 4.0 dS/m dalam ekstrak 

jenuh pada suhu 25.C: dan 

2. Nilai pH sebesar 4,5 atau kurang dengan 0.0 I M CaCl2 (5,5 atau 

kurang pada pasta jenuh air).  Dystrusterts 

FEB. Usterts lain yang mernpunyai horison salik yang batas atasnya di 

dalam 100 cm dari pennukaan tanah mineral.   Salulterts 

FEC. Usterts lain yang mempunyai horison gipsik yang batas atasnya di 

dalam 100 cm dari pennukaan tanah mineral. Gypsiustert 
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FED. Usterts lain yang mempunyai horison kalsik atau petrokalsik yang 

batas atasnya di dalam 100 cm dari pennukaan tanah mineral. 

Calclusterts. 

FEE. Usterts yang lain  Haplusterts. 

 

Calciusterts 

Kunci Subgrup 

FEDA. Calciusterts yang memounyai kontak litik di dalam 50 cm dari 

permukaan tanah mineral.  Lithic Calciuterts  

FEDB Calciuterts lain yang pada keseluruhan lapisan setebal 15 cm 

atau lebih di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral, mempunyai 

daya hantar listrik sebesar 15 dS.m atau lebih (pasta tanah jenuh air) 

selama 6 bulan atau lebih dalam tahun tahun normal  

Halic Calciusters  

FEDC. Calciusterts lain yang, pada suatu horison atau lebih di dalam 

100 cm dari permukaan tanah mineral, mempunyai persentase 

natrium dapat-tukar sebesar 15 persen atau lebih (atau SAR sebesar 

13 atau lebih) selama enam bulan atau lebih dalam tahun-tahun 

normal.  Sodic Calciustert 

IFEDD. Calciusterts lain yang mempunyai horison petrokalsik yang 

batas atasnya di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral.  

Petrocalcic  Calciusterts 

FEDE. Calciusterts lain yang mempunyai rekahan-rekahan selebar 5 

mm atau lebih, mencapai ketebalan 25 cm atau lebih di dalam 50 cm 

dari permukaan tanah mineral, selama 210 hari kumulatif atau lebih 
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setiap tahun dalam tahun-tahun normal, apabila sedang tjdak diirigasi 

dalam tahun tersebut.  Aridic Calciusterts 

FEDF. Caldusterts iain yang mempunyai rekahan-rekahan selebar 5 

mm atau lebih. mencapal ketebalan 25 cm atau lebih di dlilam 50 cm 

dari permukaan tanah mineral, selama kurang dari 150 harl kumulatjf 

dalam tahun-tahun normal, apabila sedang tjdak diirigasi dalam tahun 

tersebut  Udic Caldusterts 

FEDG. Caldusterts lain yang mempunyai kontak densik, litjk, atau 

paralitjk. atau memlliki duripan yang batas atasnya di dalam 100 cm 

dari permukaan tanah mineral. Leptic Caldu1terts 

FEDH. Caldusterts lain yang mempunyai suatu laplsan setebal 25 cm 

atau lebih yang mengandung liat kurang dari 27 persen di dalam fraksi 

tanah-halusnya, dan batas atas laplsan tersebut berada di dalam 100 

cm dari permukaan tanah mineral. Entic Calciusterts 

FEDI. Caldusterts lain yang, pada satu horison atau lebih di dalam 30 

cm dari permukaan tanah mineral, 50 persen atau lebih mempunyai 

wama-wama berikut: 

1. Value warna, lembab, 4 atau lebih; atau 

2. Value warna, kering, 6 Kroma 3 atau lebih. ChromicCalciusterts 

FEDJ. Caldusterts yang lain. Typic Calciusterts 

 

Dystrusterts 

Kunci Subgrup 

FEAA. Dystrustert yang mempunyai kontak litjk di dalam 50 cm dari 

permukaan tanah mineral. Lithic Dystrusterts. 



VERTISOLS 

Genesis, Karakteristik, Klasifikasi dan Pengelolaannya 71 

FEAB. Dystrusterts lain yang. pada satu horison atau lebih dl dalam 

100 cm dari permukaan tanah mineral, mempunyai kondisi akuik 

selama sebagian waktu dalam tahun-tahun normal (atau telah 

didrainase) dan memiliki salah satu sifat berikut: 

1. Gejala redoksimortlk; atau 

2. Mengandung cukup besi fero (Fe2+) aktif untuk dapat memberikan 

reaksi positif terhadap alpha, alpha-dipyridyl ketika tanah sedang 

tidak diirigasi. Aquic Dystrustert. 

FEAC. Dystrusterts lain yang mempunyai rekahan-rekahan selebar 5 

cm atau lebih, mencapai ketebalan 25 cm atau lebih di dalam 50 cm 

dari permukaan tanah mineral, selama 210 hari kumulatif atau lebih 

setiap tahun dalam tahun-tahun normal, apabila sedang tidak diirigasi 

dalam tahun tersebut.    Aridic Dystrusterts 

FEAD. Dystrusterts lain yang mempunyai rekahan-rekahan selebar 5 

mm atau lebih, mencapai ketebalan 25 cm atau lebih di dalam 50 cm 

dari permukaan tanah mineral, selama kurang dari 150 hari kumulatif 

dalam tahun-tahun normal, apabila sedang tidak diirigasi dalam tahun 

tersebut.   Udic Dystrusterts 

FEAE. Dystrustelt lain yang mempunyai kontak densik, litik, atau 

paralitik, atau memiliki duripan yang batas atasnya di dalam 100 cm 

dari permukaan tanah mineral. Leptic Dystrusterts 

FEAF Dystrusterts lain yang mempunyai suatu lapisan setebal 25 cm 

atau lebih yang mengandung liat kurang dari 27 persen di dalam 

fraksi tanah-halusnya, dan batas atas lapisan tersebut berada di 

dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral.  Entic Dystrusterts 
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FEAG. Dystrusterts lain yang, pada satu horison atau lebih di dalam 30 

cm dari permukaan tanah mineral, 50 persen atau lebih mempunyai 

wama-warna berikut: 

1. Value warna, lembab, 4 atau lebih; atau 

2. Kroma 3 atau lebih. 

 

Gypsiusterts 

Kunci Subgrup 

FECA. Gypsiusterts yang mempunyai kontak litik di dalam 50 cm dari 

permukaan tanah mineral. Lithic Gypsiusterts 

FECB. Gypsiusterts lain yang, pada keseluruhan lapisan setebal 15 cm 

atau lebih di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral, mempunyai 

daya hantar listrik sebesar 15 dS/m atau lebih (pasta tanah jenuh air) 

selama 6 bulan atau lebih dalam tahun- tahun normal. 

Halic Gypsiusterts 

FECC. Gypsiusterts lain yang, pada suatu horison atau lebih di dalam 

100 cm dari permukaan tanah mineral, mempunyai persentase natrium 

dapat-tukar sebesar 15 persen atau lebih (atau SAR sebesar 13 atau 

lebih) selama enam bulan atau lebih dalam tahun-tahun normal.  

Sodic Gypsiusterts 

FECD. Gypsiusterts lain yang mempunyai rekahan-rekahan selebar 5 

mm atau lebih, mencapai ketebalan 25 cm atau lebih di dalam 50 cm 

dari permukaan tanah mineral, selama 210 hari kumulatif atau lebih 

setiap tahun dalam tahun-tahun normal, apabila sedang tidak diirgasi 

dalam tahun tersebut.  Aridic Gypsiusterts 
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FECE. Gypsiusterts lain yang mempunyai rekahan-rekahan selebar 5 

mm atau lebih, mencapai ketebalan 25 cm atau lebih di dalam 50 cm 

dari permukaan tanah mineral, selama kurang dari 150 hari kumulatif 

dalam tahun-tahun normal, apabila sedang tidak diirigasi dalam tahun 

tersebut.  Udic Gypsiusterts. 

FECF. Gypsiusterts lain yang mempunyai kontak densik, litik, atau 

paralitik, atau memiliki duripan atau horison petrokalsik yang batas 

atasnya di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral. 

Leptic Gypsiusterts 

FECG. Gypsiusterts lain yang mempunyai suatu lapisan setebal 25 cm 

atau lebih yang mengandung liat kurang dari 27 persen di dalam fraksi 

tanah-halusnya, dan batas atas lapisan tersebut berada di dalam 100 

cm dari permukaan tanah mineral.  Entic Gypsiustrts. 

FECH. Gypsiusterts lain yang, pada satu horison atau lebih di dalam 30 

cm dari 3. Kroma 3 atau lebih.  Chromic Gypsiusterts  

FECI. Gypsiusterts yang lain. Typic Gypsiusterts 

 

Haplusterts  

Kunci Subgrup 

FEEA. Haplusterts yang mempunyai 

kontak litik di dalam 50 cm dari 

permukaan tanah mineral. 

LithicHaplusterts 

FEEB. Haplusterts lain yang, pada 

keseluruhan lapisan setebal 15 cm atau 

lebih di dalam 100 cm dari permu- 
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kaan tanah mineral, mempunyai daya hantar listrik sebesar 15 dS/m 

atau lebih (pasta tanah jenuh air) selama 6 bulan atau lebih dalam 

tahun- tahun normal.    Halic Haplusterts 

FEEC. Haplusterts lain yang, pada suatu horison atau lebih di dalam 

100 cm dari permukaan tanah mineral, mempunyai persentase natrium 

dapat-tukar sebesar 15 persen atau lebih (atau SAR sebesar 13 atau 

lebih) selama enam bulan atau lebih dalam tahun-tahun normal 

Sodic Haplustert. 

FEEF. Haplusterts lain yang mempunyai horison kalsik yang batas 

atasnya di dalam 150 cm dari permukaan tanah mineral.  

Calcic  Haplusterts 

FEEG. Haplusterts lain yang mempunyai kedua sifat berikut: 

1.  Kontak densik litik atau paralitik di dalam 100 cm dari permukaan 

tanah mineral; dan 

2.  Rekahan-rekahan selebar 5 mm atau lebih. mencapai ketebalan 25 

cm atau lebih di dalam 50 cm dari permukaan tanah mineral. 

selama 210 hari kumulatif atau lebih setiap tahun dalam tahun-

tahun normal. apabila sedang tidak diirigasi dalam tahun tersebut. 

AridicLeptic Haplusterts 

FEEH. Haplusterts lain yang mempunyai rekahan-rekahan selebar 5 

mm atau lebih. mencapai ketebalan 25 cm atau lebih di dalam 50 cm 

dari permukaan tanah mineral, selama 210 hari kumulatif atau lebih 

setiap tahun dalam tahun-tahun normal, apabila sedang tidak diirigasi 

dalam tahun tersebut.  Aridic Haplusterts 

FEEl. Haplusterts lain yang mempunyai kedua sifat berikut: 
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1. Kontak densik litik, atau paralitik di dalam 100 cm dari permukaan 

tanah mineral; dan 

2. Rekahan-rekahan selebar 5 mm atau lebih mencapai ketebalan 25 

cm atau lebih di dalam 50 cm dari permukaan tanah mineral, 

selama kurang dari 150 hari kumulatif setiap tahun dalam 6 tahun 

atau lebih sepanjang 10 tahun, apabila sedang tidak diirigasi dalam 

tahun tersebut.  Leptic Udic Haplusterts 

FEEJ. Haplusterts lain yang mempunyai kedua sifat berikut: 

1. Suatu lapisan setebal 25 cm atau lebih yang mengandung liat 

kurang dari 27 persen di dalam fraksi tanah-halusnya, dan batas 

atasnya di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral; dan 

2. Rekahan-rekahan selebar 5 mm atau lebih mencapai ketebalan 25 

cm atau lebih di dalam 50 cm dari permukaan tanah mineral. 

Selama kurang dari 150 hari kumulatif setiap tahun dalam tahun-

tahun normal, apabila sedang tidak diirigasi dalam tahun tersebut. 

Entic Udic Haplusterts 

FEEK. Haplusterts lain yang mempunyai kedua sifat berikut: 

FEEP Haplusterts yang lain. Typic Haplusterts 

1. Pada satu horison atau lebih di dalam 30 cm dari permukaan tanah 

mineral, 50 persen atau lebih memiliki wama-warna berikut: 

a. Value warna, lembab, 4 atau lebih; atau 

c. Value warna, kering, 6 atau lebih; atau 

d. c. Kroma 3 atau lebih; dan 

2. Rekahan-rekahan selebar 5 mrn atau lebih mencapai ketebalan 25 

cm atau lebih di dalam 50 cm dari permukaan tanah mineral, selama 
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kurang dari 150 hari kumulatif setiap tahun, apabila sedang tidak 

diirigasi dalam tahun tersebut.  Chromic Udlc Haplusterts 

FEEL. Haplusterts lain yang mempunyai rekahan-rekahan selebar 5 

mrn atau lebih, mencapai ketebalan 25 cm atau lebih di dalam 50 cm 

dari permukaan tanah mineral, selama kurang dari 150 hari kurnulatif 

dalam tahun-tahun normal, apabila sedang tidak diirigasi dalam tahun 

tersebut.  Udic Haplusterts 

FEEM. Haplusterts lain yang mempunyai kontak densik, litik, atau 

paralitik, atau memiliki duripan yang batas atasnya di dalam 100 cm 

dari permukaan tanah mineral. Leptic Haplusterts 

FEEN. Haplusterts lain yang mempunyai suatu lapisan setebal 25 cm 

atau lebih yang mengandung liat kurang dari 27 persen di dalam fraksi 

tanah-halusnya, dan batas atas lapisan tersebut berada di dalam 100 

cm dari permukaan tanah mineral. Entic Haplusterts 

FEEO. Haplusterts lain yang, pada satu horison atau lebih di dalam 30 

cm dari permukaan tanah mineral, 50 persen atau lebih mempunyai 

warna-warna berikut: 

1. Value warna, lembab, 4 atau lebih; atau 

2. Value warna, kering, 6 atau lebih; atau 

3. Kroma 3 atau lebih. Chromic Haplusterts 

 

FEBG. Salusterts lain yang, pada satu horison atau lebih di dalam 30 

cm dari  Salusterts 

Kunci Subgrup 

FEBA. Salusterts yang mempunyai kontak litik di dalam SO cm dari 

permukaan tanah mineral.  Lithic Salusterts 
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FEBB. Salusterts lain yang, pada suatu horison atau lebih di dalam 

100 cm dari permukaan tanah mineral, mempunyai persentase 

natrium dapat-tukar sebesar 15 persen atau lebih (atau SAR sebesar 

13 atau lebih) selama enam bulan atau lebih dalam tahun-tahun 

normal.  Sodic Salusterts 

FEBC. Salusterts lain yang, pada satu horison atau lebih di dalam 100 

cm dari permukaan tanah mineral, mempunyai kondisi akuik selama 

sebagian waktu dalam tahun-tahun normal (atau telah didrainase) dan 

memiliki saJah satu sifat berikut: 

1. Gejala redoksimorfik; atau 

2. Mengandung cukup besi fero (Fe2+) aktif untuk dapat memberikan 

reaksi positif terhadap alpha, alpha-dipyridyl ketika tanah sedang 

tidak diirigasi. Aquic Salusterts 

FEBD. Salusterts lain yang mempunyai rekahan-rekahan selebar S mm 

atau lebih, mencapai ketebalan 25 cm atau lebih di dalam So cm dari 

permukaan tanah mineral, selama 210 hari kumulatif atau lebih setiap 

tahun dalam tahun-tahun normal, apabila sedang tidak diirigasi dalam 

tahun tersebut.  Aridic Salusterts 

FEBE. Salusterts lain yang mempunyai kontak densik, litik, atau 

paralitik, atau memiliki duripan atau horison petrokalsik yang batas 

atasnya di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral.  

Leptic Salusterts 

FEBF. Salusterts lain yang mempunyai suatu lapisan setebal 25 cm 

atau lebih yang mengandung liat kurang dari 27 persen di dalam fraksi 

tanah-halusnya, dan batas atas lapisan tersebut. Entic Salusterts 
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FEBG.  Salusterts lain yang, pada satu horison atau lebihdi dalam 30 

cm dari permukaan tanah mineral , 50 persen atau lebih mempunyai 

warna-warna berikut: 

1. Value warna, lembab 4 atau lebih; atau 

2. Value warna, kering, 6 atau lebih;atau 

3. Kroma 3 atau lebih Chromic Salusterts 

FEBH. Salusterts yang lain Typic Salusterts 

 
 
Xererts  
Kunci Grup 

berada di dalam 100 cm dari pemlukaan 

tanah mineral. FCA. Xererts yang 

mempunyai duripan yang batas atasnya di 

dalam 100 cm dari perrnukaan tanah 

mineral.  Durixererts 

FCB. Xererts lain yang mempunyai horison kalsik atau petrokalsik yang 

batas atasnya di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral.

 Calcixeretis 

Xererts yang lain.  Haploxeretis, Calcixererts 

Kunci Subgrup 

FCBA. Calcixererts yang mempunyai kontak litik di dalam 50 cm dari 

permukaan tanah mineral.  Lithic Calcixeretis 

FCBB. Calcixererts lain yang mempunyai horison petrokalsik yang 

batas atasnya di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral.  

Petrocalcic Calcixeretis 
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FCBC. Calcixererts lain yang mempunyai rekahan-rekahan yang tetap 

berada dalam kondisi terbuka selebar 5 mm atau lebih, mencapai 

ketebalan 25 cm atau lebih di dalam 50 cm dari permukaan tanah 

mineral, selama 180 hari konsekutif atau lebih di dalam tahun-tahun 

normal, apabila sedang tidak diirigasi dalam tahun tersebut. 

 Aridic Calcixererts 

FCBD. Calcixererts lain yang mempunyai kontak densik, litik, atau 

paralitik di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral. 

 Leptic Calcixererts. 

FCBE. Calcixererts lain yang mempunyai suatu lapisan setebal 25 cm 

atau lebih yang mengandung liat kurang dari 27 persen di dalam fraksi 

tanah-halusnya, dan batas atas lapisan tersebut berada di dalam 100 

cm dari permukaan tanah mineral. Entic Calcixererts 

FCBF. Calcixererts lain yang, pada satu horison atau lebih di dalam 30 

cm dari permukaan tanah mineral, 50 persen atau lebih mempunyai 

warna-wama berikut: 

1. Value warna, lembab, 4 atau lebih; atau 

2. Value warna, kering, 6 atau lebih; atau 

3. Kroma 3 atau lebih. Chromic Calcixererts 

FCBG.  Calcixererts yang lain.  Typic Calcixererts 

 

Durixererts 

Kunci Subgrup 

FCAA. Durixererts yang, pada keseluruhan lapisan setebal 15 cm atau 

lebih di atas duripan, mempunyai daya hantar listrik sebesar 15 dS/m 
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atau lebih (pasta tanah jenuh air) selama 6 bulan atau lebih dalam 

tahun-tahun normal. Halic Durixererts 

FCAB. Durixererts lain yang, pada satu horison atau lebih di atas 

duripan, mempunyai persentase natrium dapat-tukar sebesar 15 

persen atau lebih (atau SAR sebesar 13 atau lebih) selama 6 bulan 

atau lebih dalam tahun-tahun normal.  Sodic Durixererts 

FCAC. Durixererts lain yang, pada satu horison atau lebih di atas 

duripan, mempunyai kondisi akuik selama sebagian waktu dalam 

tahun-tahun normal (atau telah didrainase) dan memiliki salah satu 

sifat berikut. 

1.  Memiliki gejala redoksimorfik; atml 

2.  Mengandung cukup besi fero aktif (Fe2+) untuk dapat memberikan 

reaksi positif terhadap alpha alpha-dipyridyl ketika tanah sedang 

tidak diirigasi.  Aquic Durixererts 

FCAD. Durixererts lain yang mempunyai rekahan-rekahan yang tetap 

berada dalam kondisi terbuka selebar 5 mm atau lebih mencapai 

ketebalan 25 cm atau lebih di atas duripan, selama 180 hari konsekutif 

atau lebih dalam tahun-tahun normal, apabila sedang tidak diirigasi 

dalam tahun tersebut.  Aridic Durixererts 

FCAE. Durixererts lain yang mempunyai rekahan-rekahan yang tetap 

berada dalam kondisi terbuka selebar 5 mm atau lebih, mencapai 

ketebalan 25 cm atau lebih di atas duripan, selama kurang dari 90 

hari konsekutif dalam tahun-tahun normal, apabila sedang tidak 

diirigasi dalam tahun tersebut.  Udic Durlxererts 

FCAF. Durixererts lain yang mempunyai duripan yang setiap 

subhorisonnya tidak mengeras.  Hapluc Durlxererts 
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FCAG. Durixerer1s lain yang, pada satu horison atau lebih di dalam 30 

cm dari permukaan tanah mineral, 50 persen atau lebih mempunyai 

wama-wama berikut: 

1. Value warna, lembab, 4 atau lebih; atau 

2. Value warna, kering, 6 atau lebih; atau 

3. Kroma 3 atau lebih. Chromic Durixererts 

FCAH. Durixererts yang lain.   Typic Durixererts 

 

Haploxererts 

Kunci Subgrup 

FCCA. Haploxererts yang mempunyai kontak litik di dalam 50 cm dari 

permukaan tanah mineral.  Lithic Haploxerelts 

FCCB. Haploxererts lain yang, pada keseluruhan lapisan setebal 15 cm 

atau lebih di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral, mempunyai 

daya hantar listrik sebesar 15 dS/m atau lebih (pasta tanah jenuh air) 

selama 6 bulan atau lebih dalam tahun- tahun nomlal.   

Halic Haploxerelts 

FCCC. Haploxererts lain yang, pada suatu horison atau lebih di dalam 

100 cm dari permukaan tanah mineral, mempunyai persentase 

natrium dapat-tukar sebesar 15 persen atau lebih (atau SAR sebesar 

13 atau lebih) sclama enam bulan atau lebih dalam tahun-tahun 

normal.  Sodic Haploxerelts 

FCCD. Haploxererts lain yang mempunyai rekahan-rekahan yang tetap 

berada dalam kondisi terbuka selebar 5 mm atau lebih, mencapai 

ketebalan 25 cm atau lebih di dalam 50 cm dari permukaan tanah 
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mineral, selama 180 hari konsekutif atau lebih dalam tahun-tahun 

nomlal, apabila sedang tidak diirigasi dalam tahun tersebut. 

Aridic Haploxerelts 

FCCE. Haploxererts lain yang, pada satu horison atau lebih di dalam 

100 cm dari permukaan tanah mineral, mempunyai kondisi akuik 

selama sebagian waktu dalam tahun-tahun normal (atau telah 

didrainase) dan memiliki salah satu sifat berikut: 

1. Gejala redoksimorfik; atau 

2. Mengandung cukup besi fero (Fe2
+) aktif untuk dapat memberikan 

reaksi positif terhadap alpha, alpha-dipyridyl ketika tanah sedAng 

tidak diirigasi. Aquic Haploxerelts 

FCCF. Haploxererts lain yang mempunyai rekahan-rekahan yang tetap 

berada dalam kondisi terbuka selebar 5 mm atau lebih, mencapai 

ketebalan 25 cm atau lebih di dalam 50 cm dari permukaan tanah 

mineral, selama kurang dari 90 hari konsekutif dalam tahun-tahun 

normal, apabila sedang tidak diirigasi dalam tahun tersebut. 
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VI. PEMANFAATAN DAN 

PENGELOLAAN VERTISOLS 

Tanah vertisol dengan berbagai keterbatasannya dan 

kelebihannya yang tersebar di berbagai daerah termasuk di Indonesia 

lebih dikenal  dengan sebutan tanah grumosol, umumnya berwarna 

hitam, lengket bila dalam kondisi basah karena kandungan liat tinggi, 

tetapi keras atau kering dalam kondisi kemarau, bahkan 

memperlihatkan gejala rekaha-rekahan alami yang perlu antisipasi aktif 

dari masayarakat petani yang berada di daerah penyebaran tanah ini. 

Kiat-kiat khusus yang sudah dilaksanakan petani-petani untuk tanah 

vertisol atau grumosol tersebut sehingga dengan segala 

keterbatasannya, ternyata masih dapat menghasilkan panen yang 

cukup baik. 

Grumosol yang ditemukan, memiliki regim kelembaban tanah 

ustik dan mempunyai chroma (lembab) 2 atau lebih sehingga 

digolongkan ke dalam great group chromusterts.  Menurut Munir 

(1996), great group chromuderts ini tersebar luas di Jawa Timur, dan 

ada juga di Jawa Tengah dan Jawa Barat tapi luasnya relatif kecil jika 

dibandingkan dengan di daerah Jawa Timur. Di Jawa Timur 

chromuderts dijumpai di daerah Ngawi, Madiun dan Bojonegoro. Pada 

umumnya chromuderts ditemukan pada dataran rendah dengan 

pegunungan kapur (karst)  di sekitamya. Menurut Hardjowigeno ( 

1995), tanah-tanah vertisol di Indonesia selain di Jawa Timur juga 

ditemukan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang 

mempunyai iklim dengan musim kering yang nyata. 
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6.1. Pemanfaatan Vertisols 

  Tanah-tanah yang mendominasi lahan-lahan sawah di 

Indonesia selain Inceptisols juga Vertisols dan Entisols, umumnya 

menempati areal pesawahan di dataran rendah dengan potensi 

produksi padi  4- 6 t ha-1 .  Yang dilaporkan oleh Badan Penelitian  dan 

Pengembangan Pertanian  (1998), bahwa produktivitas lahan sawah di 

Pulau Jawa dan di Luar Jawa masih menunjukkan kesenjangan yang 

cukup besar.  Rata-rata produktivitas lahan sawah di P. Jawa mencapai 

5,3 t ha-1 , sedangkan di luar Jawa hanya mencapai rata-rata 3,7 t ha-1 

disebabkan karena selain perbedaan  tingkat kesuburan tanah alami, 

juga karena anjuran teknologi yang belum diterapkan secara 

menyeluruh pada areal sawah di luar Jawa.  Hal ini menunjukkan pula 

bahwa tingkat pengelolaan lahan sawah di Jawa lebih intensif. 

Sebenarnya pemanfaatan tanah Vertisol untuk areal pertanian 

harus disesuaikan dengan jenis tanaman dan iklim serta ada tidaknya 

air untuk pengairan.  Menurut Blokhuis (1972) dalam Munir (1996)  

tanaman pertanian yang ada pada Vertisols cukup beragam   seperti 

Kapas, seringkali melalui air irigasi dapat tumbuh pada kisaran yang 

luas. Sorghum, pennisetum dan sesame, dapat tumbuh pada curah 

hujan 200 mm/tahun atau lebih besar, misalnya terdapat di Sahara. 

Gandum terdapat di Afrika selatan, Australia dan India. Padi terdapat 

di India, Indonesia dengan sistem irigasi yang sudah mapan.   

  Tanaman-tanaman lainnya yang  sering dibudidayakan pada 

Vertisols (grumosol) yang cukup komersial diantaranya adalah tebu, 

bunga matahari, bit gula, tembakau jagung, rumput makanan ternak,  

risinus.  Di Afrika sebagai daerah semi arid mempunyai regim 

kelembaban ustik, Vertisols di dataran tinggi  digunakan sebagai areal 

penanaman sorghum, gandum dan jagung, sedangkan  di daerah 
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dataran rendah ditanami padi. Demikian pula di derah Majalengka 

(Propinsi Jawa Barat) asosiasi tanah Vertisols dan Inceptisols sangat 

potensi ditanami pohon  mangga yang merupakan komoditas andalan 

maupun unggulan bagi daerah tersebut. 

6.2. Pengelolaan Vertisol 

Perbaikan terhadap Beberapa Sifat Fisika Tanah 

1. BD (bobot isi atau Bulk Density) dan Tekstur Tanah 

BD tanah adalah perbandingan antara massa total tanah dalam 

keadaan kering dengan volume tanah (termasuk pori-pori tanah) yang 

dinyatakan dalam g cm-3 atau g cc-1  (Singer dan Munns, 1996).  BD (g 

cm-3 ) Vertisols  rata-rata cukup tinggi yakni > 1 g cm-3, sebagai contoh  

BD tanah di Cihea Jawa Barat 1,3 g cm-3 (Muyassir, 2004).  Secara 

alami rata-rata BD tanah  yang tinggi dan  presentase kandungan liat 

yang tinggi rata-rata >50% terutama pada kedalaman olah tanah 

secara alami menyebabkan sulitnya pengolahan tanah pada saat 

menjelang dan musim kemarau tiba.  Mineral liat tanah sangat 

menentukan kemampuan tanah menahan maupun melepaskan cairan 

maupun solute sehingga menjadi bahan pertimbangan penting sebagai 

pertimbangan dalam pengelolaan air maupun pemupukan. Salah satu 

alternatif dalam memperbaiki sifat fisika tanah Vertisols (grumosol) 

adalah menjaga kebutuhan air tanaman serta pengembalian bahan 

organik  ke dalam tanah. Adanyan kebijakan yang mendasar dari 

pemerintah tentang penerapan dan pengembangan pertanian padi 

organik khususnya di Jawa Barat dan umumnya di Indonesia melalui 

metode SRI (System of Rice Intensification) dengan penekanan bahwa 

diwajibkan untuk memasok bahan organik maupun pupuk organik ke 

lahan sawah untuk tanaman padi, hal itu akan lebih dapat 
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menyelamatkan produktivitas lahan sawah karena adanya perbaikan 

dari sifat fisika tanah sawah menjadi lebih baik, misalnya kemungkinan 

akan menurunkan BD tanah dan memperbaiki struktur tanah,  di sisi 

lain metode SRI dapat mengefisiensikan air pada pengelolaan tanah 

sawah khususnya pada tanah grumosol (Dinas Petanian Tanaman 

Pangan Propinsi Jawa Barat, 2008). Menurut Hardjowigeno (2003), BD 

tanah pertanian cukup bervariasi antara 1,1 g cm-3 sampai 1,6 g cm -3 

dipengaruhi oleh tekstur, struktur, dan bahan organik  tanah.   Menurut 

Hanafiah (2004) bila tekstur tanah  didominasi oleh partikel liat, maka 

akan banyak terbentuk pori-pori mikro dari 90.250,853 juta partikel per 

gram tanah terbentuk sekitar 22.500 juta  pori mikro, sehingga luas 

permukaan sentuhnya menjadi sangat luas (8 juta cm2 per gram 

tanah), sehingga daya pegang terhadap air sangat kuat. Terkadang 

kondisi seperti itu menyebabkan air yang masuk ke pori-pori segera 

terperangkap dan udara sulit masuk. BD tanah dan tekstur dapat 

mempengaruhi porositas nampak pada Tabel 6.1 

Tabel. 7 

Hubungan antara Tekstur, Bobot Isi (BD) dan Porositas 

 

Tekstur, BD dan Porositas 

Tekstur BD (g cm-3) Porositas (%) 

Sand (pasir) 1,6 40 

Loam (Lempung) 1,2 55 

Clay (Liat) 1,05 60 

Sumber: Usask soilphysics. 2004. 

Menurut Islami dan Utomo (1996)  porositas tanah dipengaruhi 

oleh ukuran partikel dan struktur tanah. Tabel di atas menggambarkan 
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bahwa  tekstur tanah liat masih memiliki kandungan porositas yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan tekstur pasir, sehingga daya pegang 

air dari tanah bertekstur liat masih lebih baik dibandingkan dengan 

tanah bertekstur pasir.  Menurut Singer dan Munns (1996)  

Partikel liat biasanya mengadsorb air dalam jumlah yang besar, dan 

tanah menjadi sangat kohesif dan plastis. Tetapi perlu dikaji lebih jauh 

apakah kandungan porositas tersebut memiliki pori makro yang lebih 

besar dibandungkan dengan jumlah pori mikro karena sangat terkait 

dengan aerasi di dalam tanah. 

Hasil penelitian Muyassir (2004) Untuk memperbaiki sifat-sifat 

fisika tanah Vertisols diantaranya   melalui  pemberian Sipramin  

(pupuk pelengkap cair) yang mengandung unsur  hara makro mikro  

dengan kandungan C-0rganik tinggi sebagai subtrat kehidupan 

mikroba,  kandungan  unsur  natrium (Na) sebagai pendispersi liat, Ca 

dan Mg pada Sipramin merupakan  unsur-unsur yang dapat 

meningkatkan terjadinya flokulasi sehingga menyebabkan struktur 

tanah Vertisols menjadi lebih stabil.   

2. Struktur Tanah 

 Struktur tanah merupakan gumpalan kecil dari butir-butir tanah. 

Gumpalan itu terjadi karena butir-butir pasir, debu dan liat terikat satu 

sama lain oleh suatu perekat (Hardjowigeno,2003).  Sumber-sumber 

perekat di dalam tanah diantaranya adalah bahan organik termasuk 

humus, senyawa-senyawa organik hasil dekomposisi bahan organik 

oleh mikroba, hifa-hifa  golongan jamur tanah (Lynch, 1983), kapur, 

oksida-oksida besi dan mangan,  dll. Salah satu perbaikan struktur 

tanah dengan kadar liat tinggi diantaranya memasok bahan organik 

seperti jerami, atau pupuk organik dan pupuk hijau yang dibenamkan 
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dalam tanah (Weber, 2002), sehingga agregat tanah menjadi lebih 

stabil dan mudah ditembus perakaran tanaman. Menurut Sarwono 

(2003) di daerah dengan curah hujan tinggi umumnya ditemukan 

struktur remah atau granuler di permukaan dan gumpal di horizon 

bawah, sebaliknya di daerah kering sering dijumpai tanah dengan 

struktur tiang atau prisma di lapisan bawah, contoh tanah dengan 

struktur prisma nampak pada gambar  6.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar   6.1.   Bentuk Struktur Prismatik Tanah 

 

3. Pengelolaan Air 

Menurut Munir (1996) dalam pengelolaan air pada Vertisols 

perlu dipertimbangkan keseimbangan air tanah serta pemakaiannya 

pada lingkungan yang relatif kering dimana evaporasi adalah 

mekanisme kehilangan terbesar dan pertumbuhan tanaman sangat 

terhambat yang disebabkan oleh stress air 

Infiltrasi = Hujan -Runoff 

 = Evaporasi + Transpirasi + Drainase + Perubahan Air Tanah 
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setelah komponen-komponen tersebut di atas dipertimbangkan dan 

proses-proses  yang berkaitan dengan keseimbangan air tanah harus 

diperhatikan antara lain Hujan. 

Hujan 

Jumlah curah hujan, frekuensi, distribusi dan intensitas hujan 

perlu untuk dipertimbangkan. sehingga tahu kapan akan melakukan 

pengolahan tanah dan saat penanaman yang tepat, karena secara 

spesifjk hujan mendukung untuk tahap pengolahan tanah dan 

mendukung pertumbuhan tanaman sehingga tanaman tidak mengalami 

stress air . 

Runoff 

Runoff adalah kehilangan air yang seharusnya diminimumkan 

sehingga berdampak menambah ketersediaan air bagi tanaman dan 

juga menurunkan tingkat erosi dan efek  Samping yang lainnya. 

Jumlah run off dapat dipengaruhi oleh kondisi permukaan tanah (kasar 

atau tertutup ), karakteristik hujan (jumlah curah hujan dan intensitas 

hujan) dan kandungan air tanah. Penutupan permukaan tanah akan 

menurunkan runoff khususnya ketika tanah dalam kondisi kering. 

Penutupan permukaan tanah mencegah degradasi struktur permukaan 

tanah dan terutama meningkatkan infiltrasi. Pada saat tanah basah 

sekali, tingkat infiltrasi ditentukan oleh konduktivitas hidraulik tanah, 

dan penutupan tanah mempunyai efek yang kecil. 

Infiltrasi 

Infiltrasi jauh lebih penting daripada runoff dari segi 

pengelolaan air tanah. Pengaruh infiltrasi sangat dominan terhadap 

konduktivitas hidraulik tanah, intensitas hujan dan penutup tanah. 
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Redistribusi air tanah 

Distribusi dari air yang diinfiltrasikan kedalam tanah 

dipengaruhi oleh air yang digunakan tanaman dan air yang hilang 

melalui mekanisme lainnya. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi 

redistribusi air di dalam tanah antara lain total infiltrasi, asal 

kandungan air tanah, kapasitas tanah memegang air, dan sifat-sifat 

hidraulik tanah. 

Evaporasi 

Evaporasi tanah merupakan mekanisme terbesar dari 

kehilangan air tanah. Selama siklus pengeringan, evaporasi akan 

dipengaruhi oleh demand evaporasi, kandungan air tanah, kondisi 

permukaan tanah dan penutup tanah, pengolahan dan sifat-sifat 

konduktivitas hidrolik tanah 

Transpirasi 

  Tingkat transpirasi merupakan fungsi dari supplay air tanah dan 

demand evaporasi. Pengaruh-pengaruh lain meliputi indeks luas daun 

dan kedalaman, serta aktivitas perakaran. 

Drainase 

Beberapa pengukuran langsung mengenai drainase pada 

vertisol digunakan pad, lingkungan semi arid tropika. Sebab sifat yang 

mengembang bila basah, itu sulit untuk dilakukan pengukuran karena 

setelah turun hujan tanah menjadi sangat lekat dan selama musim 

kering tanah menjadi keras dan juga sulit untuk dilakukan pengukuran. 

Air yang tersimpan dalam tanah 

Air yang tersimpan merupakan hasil bersih antara input hujan 

dan air yang hilang melalui faktor-faktor di atas. Pengukuran 
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mengenai air tanah merupakan dasar dari studi keseimbangan air 

tanah. 

Bangunan fisik  di atas lahan vertisols 

Di beberapa negarapun tanah Vertisol ini sudah banyak 

didirikan bangunan gedung, tetapi ternyata berdampak kurang baik, 

karena kondisi mengembang dan mengkerut tersebut, sehingga 

banyak bangunan yang mengalami retak-retak (Gambar 6.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2. Bangunan yang didirikan di atas lahan vertisol 

 

6.3. Pengelolaan Pemupukan Pada Vertisols untuk Tanaman  

 

Mengapa N pada Vertisols lebih banyak mendapat perhatian dan 

diteliti. Karena hanya sedikit dalam tanah dan tidak terdapat dalam 

struktur mineral, dibutuhkan tanaman dalam jumlah relatif banyak, 

mudah hilang melalui pencucian dan penguapan serta perlu 

pemupukan N secara efisien.  Sumber utama N di tanah Vertisols bagi 

tanaman  berasal dari pupuk N, NP, NPK, pelapukan bahan organik 

dalam jumlah kecil, serta fiksasi N melalui  mikroorganisme simbiotik 

dan non simbiotik dengan golongan  tanaman leguminosa.  Menurut 
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Tisdale et al (1990) pada lahan sawah dengan tanah Vertisols bentuk 

NH4
+ lebih stabil dibandingkan dengan NO3

- . Hal itu terkait dengan 

munculnya mineral liat tipe 2:1 yang dominan  yakni golongan smektit 

termasuk dominannya montmorilonit yang memiliki muatan netto 

negatif cukup tinggi.  Lebih jauh Tisdale et al (1993) mengatakan 

bahwa komoditas tanaman komersial  yang banyak dibudidayakan di 

lahan Vertisol  seperti golongan serealia termasuk jagung, padi, 

sorghum, gandum, oats, barley,  dan  rumput-rumputan, dll lebih 

banyak menyerap N dalam bentuk NH4
+ .  Sedangkan jenis tanaman 

seperti kacang-kacangan, tomat, tembakau, dll  N yang banyak diserap 

adalah dalam bentuk NO3
-. 

Menurut Munir (1996)  kehilangan yang besar dari unsur N 

merupakan faktor yang turut membantu menurunnya effisiensi 

penggunaan N pada tanah yang dangkal. Beberapa penelitian 

mengenai evaluasi sumber-sumber N antara lain, untuk Vertisol yang 

dalam, dianjurkan menggunakan urea, potassium nitrat (KNO3) atau 

pupuk majemuk. Untuk Vertisol yang dangkal pupuk yang mengandung 

nitrat tidak dianjurkan, karena kandungan N hilang dan menurun lebih 

dari 50% jika urea atau pupuk-pupuk ammonium digantikan oleh 

pupuk-pupuk nitrat (KNO3). 

Pencucian merupakan mekanisme kehilangan yang serius pada 

Vertisol yang dangkal. Menurut beberapa hasil  penelitian bahwa 

penggunaan pupuk N dengan cara lajur (bands) lebih efisien daripada 

dengan cara menyebar pada permukaan tanah.  Catling (1992) 

melaporkan bahwa ketika pupuk urea diberikan ke dalam tanah sawah 

dalam kondisi tergenang setelah mengalami hidrolisis menjadi ion-ion  

NH4
+ dan HCO3

- maka sejumlah besar NH3 dan N2 akan hilang  

menguap melalui proses denitrifikasi.  Menurut pendapat  Tisdale et al 
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(1993) dalam Jacob (2001) pada Vertisol bila kandungan N dari hasil 

analisis tanah awal <0,2 % menunjukkan bahwa harus segera 

penambahan N ke dalam tanah untuk membudidayakan tanaman, 

karena kandungan N sebesar itu termasuk nilai kritis bagi tanah untuk 

memberikan hasil tanaman yang maksimal. 

Salah satu cara untuk mengefisiensikan pemupukan N pada 

tanah Vertisol (grumosol)  adalah melalui pemberian zeolit.   Hasil 

penelitian Sastiono (2001) bahwa penggunaan campuran zeolit-urea 

tablet  (20/80) sebanyak 200 kg ha-1  dengan takaran N sebanyak 75 

kg ha-1  merupakan dosis yang menguntungkan  pada tanah Vertisol 

(grumosol) di  Cianjur, produksi padi  IR-64 sebesar 7-8 t ha-1 . Hal itu 

disebabkan zeolit memiliki fungsi sebagai bahan ameliorant soil 

conditioner ( pembaik dan pemantap tanah),  sebagai pembawa pupuk, 

pengontrol pelepasan ion NH4
+, dan K+  (slow release fertilizer)  serta 

menjaga kelembaban tanah. 

Pemupukan Fosfor (P) 

Secara umum  Vertisol termasuk  juga tanah dengan kategori 

defisiensi atau kahat (kekurangan)  P. S, setelah N. Unsur hara  P 

merupakan pembatas hara terbesar pada Vertisol.  Di India tanah 

dianggap kekurangan unsur P jika kandungan P kurang dari 5 ppm (P 

ekstrak Olsen) (Tandon dan Kanwar, 1984) dalam Munir (1996).  Akan 

tetapi oleh Pusat Penelitian Tanah (1983) kriteria  itu untuk tanah 

Vertisols kondisi pH tanah netral sampai agak alkalis, tetapi pada 

tanah-tanah ber pH masam P ekstrak Bray  untuk menentukan 

ketersediaan P tanah lebih sesuai. 

Beberapa penelitian memper1ihatkan pengaruh pemupukan P 

cukup kecil jika produksi tanaman pada musim berikutnya rendah. 

Respon P menjadi nyata jika tanaman tumbuh pada tanah yang 
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perkembang dari batuan  granit agak basalt dan tanaman yang 

tumbuh pada kondisi irigasi yang baik, jika produksinya tinggi maka 

dianjurkan untuk mencoba menambah pemakaian pupuk N.  

Pusat  Penelitian Tanah  dan Agroklimat (Puslittanak) 

mengidentifikasi bahwa tanah sawah termasuk  sebaran jenis tanah 

Grumosol di Jawa khususnya, telah terjadi akumulasi fosfat karena 

intensifnya pelaksanaan program intensifikasi dari tahun ke tahun ( 

Adiningsih et al, 1988).  Telah ditempuh berbagai cara untuk 

mengefisiensikan pemupukan P diantaranya: rasionalisasi pemupukan 

fosfat, penggunaan sumber fosfat lain, ameliorasi tanah dengan bahan 

organik atau pupuk organik dan sulphur (S), dan teknik  budidaya.   

Efektifitas pemupukan dipengaruhi oleh pemilihan jenis pupuk, 

pemakaian takaran yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan cara 

menempatkan pupuk. Menurut Azhari (2003) dalam pemberian pupuk 

perlu juga diperhatikan mobilitas (mudah tidaknya berpindah) unsur 

hara. P hampir tidak bersifat mobil (mudah berpindah), akibatnya 

pupuk P tetap berada di tempat semula (tidak jauh dari tempat 

pemberian pupuk), sehingga harus diberikan lebih banyak pada pupuk 

dasar dan dekat dengan area perakaran (root surface feeding zone). 

Pemberian pupuk P sebaiknya dengan cara tugal atau larikan 

disamping tanaman, sebab dengan cara ditaburkan pemanfaatan 

pupuk P cenderung tidak efektif.  Hasil kajian Soekirno (2005) di lahan 

sawah grumosol, melaporkan untuk tanaman padi dengan produksi 6 t 

ha -1 gabah  membutuhkan N sebanyak 120 kg, sedangkan jeraminya 

yang diperkirakan 6 t membutuhkan N sebanyak 72 kg sehingga 

semuanya diperlukan 192 kg, membutuhkan P 22 kg dan jerami 

membutuhkan 12 kg sehingga semuanya dibutuhkan P sebanyak 34 

kg.  Apabila petani memberi 300 kg urea untuk tanaman padinya dan 
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setiap 100 kg urea mengandung 46 kg N, berarti petani baru 

menyumbang 136 kg N , jadi untuk program 6 t gabah per ha , 

apabila petani hanya memberi 300 kg urea, maka kebutuhan N nya 

masih kurang 56 kg, Jumlah tersebut tentu harus dipenuhi tanah. 

Untuk mendukung program 6 t gabah itu, juga memerlukan 

160 kg K. Biasanya petani hanya memberi 100 kg KCl yang hanya 

mengandung 80 kg K. Berarti untuk program 6 t per ha gabah petani 

hanya menyumbang 80 kg K, sisa kekurangannya sebanyak 80 kg K 

harus dipenuhi oleh tanah juga. Untuk program 6 t gabah itu, juga 

memerlukan Ca  8 kg ha-1, Mg 10 kg ha-1, S 8 kg ha-1, Cu 0,02 kg 

ha-1 Mn 0,2 kg ha-1, dan Zn 0,8 kg ha-1 (Rizal dan Soekirno, 2005). 

Dinamika Kation-kation dan unsur hara pada Vertisols menurut 

Munir (1996)  adalah sebagai berikut: 

1. Kekurangan Ca dan Mg pada sebagian besar Vertisol tidak mungkin 

sebab kapasitas tukar kation didominasi oleh unsur-unsur  tersebut 

2. Kalium (K) Pada Vertisol jumlah K total kira-kira 1% dan K yang 

dapat ditukar sebasar 40-500 ppm. Keuntungan dari pemupukan K 

sering memiliki pengaruh yang nyata pada daerah tropik semi arid. 

3. Natrium (Na) dapat ditukar sangat penting pada tanah-tanah 

Vertisol, air banyak masuk ke dalam tanah melalui cracks pada 

saat diairi,  Na dapat ditukar menambah swelling dan cracking. 

4. Dari beberapa laporan menyatakan bahwa Vertisol juga 

kekurangan sulphur (S), kebanyakan vertisol munculnya  gypsum 

(CaSO4) pada profil tanah mungkin menentukan kondisi cukup  

sulphur bagi tanaman. 
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5. Besi (Fe) dan Mangan (Mn). Meskipun pH tinggi pada kebanyakan 

Vertisol, kekurangan unsur Fe dan Mn tidak pernah dijumpai, 

kekurangan Fe hanya terjadi di Tanzania tengah.  

6. Vertisol secara umum kekurangan Zn, akan tetapi pengaruh  

pemakaian Zn sebagian besar diperoleh dari tanaman yang tumbuh 

pada kondisi irigasi. Pada kondisi hujan manfaat dari pemupukan Zn 

menjadi tidak konsisten. 

Pernyataan Munir no 6 di atas pada lahan-lahan sawah vertisol 

sering kekurangan  unsur hara Zn bagi tanaman, menurut penulis hal 

itu ada kemungkinan kaitannya dengan sudah jenuhnya unsur hara P 

pada tanah-tanah sawah khususnya di Indonesia karena pemupoukan 

Fosfat yang intensif tanpa pengembalian lagi ke lahan sawah 

penggunaan bahan organik maupun pupuk organik. Sebelumnya oleh 

Olsen (1972) telah dijelaskan  adanya efek interaksi antara Zn dengan 

P, pemberian P yang tinggi menyebabkan tanaman kekurangan Zn. 

Hal itu disebabkan beberapa hal diantaranya : 

a. Adanya kekuatan presipitasi dalam bentuk Zn3(PO4)2 

b. Translokasi Zn dengan kecepatan yang rendah dari akar ke 

atas tanaman 

c. Metabolisme yang tidak teratur dalam sel tanaman dalam 

hubungannya terhadap ketidakseimbangan P dan Zn atau 

konsentrasi berlebih dari P yang ikut campur pada fungsi 

metabolisme Zn 

d. Efek pengenceran pada konsentrasi Zn di bagian atas tanaman 

terhadap respon pertumbuhan dari P. 

Menurut  Rosmarkam dan  Yuwono (2002) biasanya kadar Mn 

dalam tanah secara umum berkisar antara 300-2000 ppm,  
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penggenangan dan pengeringan , yang berarti terjadi reduksi dan 

oksidasi pada tanah berpengaruh terhadap valensi Mn  dan Fe.  Dalam 

suasana reduksi tanah yang dikelola secara sawah maka Mn4+ dan 

Mn3+ akan direduksi menjadi Mn2+ yang relatif lebih mudah larut. 

Titik kritis Mn untuk kebanyakan tanaman berbeda dan berkisar 

antara 15 sampai 25 ppm bobot kering tanaman.  Penentuan melalui 

analisis jaringan tanaman. Pemberian unsur  hara mikro pada tanah 

grumosol bagi tanaman sangat berhubungan dengan kandungan liat 

dalam tanah.  Pengambilan Zn yang berlebih oleh tanaman dapat 

mengganggu penyerapan Fe atau metabolik Fe, sehingga tanaman 

dapat menderita atau klorosis.  Jadi diantara serapan unsur hara mikro 

ada mekanisme interaksi yang menarik. Epstein dan Stout (1951) 

dalam Rosmarkam dan Yuwono (2002), menyatakan bahwa  

pengambilan Mn  yang terganggu oleh transport Fe dari akar hingga 

pucuk berarti ada efek antagonis manakala terjadi ketidakseimbangan 

serapan hara, akan tetapi penyerapan Fe oleh akar ditingkatkan 

dengan meningkatnya konsentrasi Mn dalam suspensi tanah  ber liat.  

Sumber unsur hara mikro biasanya berasal dari pelapukan batuan 

maupun mineral dalam tanah atau pelapukan bahan organik  maupun 

dari khelat sintetik contoh pemberian FeEDTA, dll akan tetapi cukup  

mahal bagi petani sehingga pemberian khelat buatan perlu 

dipertimbangkan. 

6.4.  Studi Kasus Pemanfaatan Vertisol (Grumosol) di Nusa 
Tenggara Barat 

Menyadari adanya kekurangan dari sifat fisik tanah grumosol di 

daerah Desa Lajut, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, 
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Propinsi Nusa Tenggara Barat, Bappeda bekerjasama dengan Kanwil 

Pertanian Nusa Tenggara Barat (1986) telah melakukan terobosan 

dengan memberikan perlakuan khusus pada tanah tersebut. 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut Bappeda melakukan 

pilot project dengan istilah " Soil  Blending memanfaatkan Air 

Tanah Semi Tertekan yang Berf'ungsi sebagai HidromekaniK' 

untuk luasan 5 ha, yang melibatkan dari berbagai disiplin ilmu 

diantaranya IImu Tanah Pertanian, Geohidrologi, dan Agronomi. 

Tanah grumosol yang ditanami dengan padi gogo, dan palawija 

di daerah tersebut sering mengalami gagal panen, sebagai akibat dari 

kurangnya pasokan air yang menyebabkan tanah menjadi kering dan 

pecah-pecah. Pecahnya tanah tersebut dengan sendirinya memotong 

akar-akar disekitarya, yang pada akhirnya tanaman mati  (Suhendar 

dan Sondari,  1986). 

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1. Dibuat sumur gali sebanyak 6 buah dengan kedalaman bervariasi 

mulai dari hanya 4 meter hingga 12 meter, bergantung kondisi 

topografj dan muka air tanahnya. 

2. Air sumur dipompa keluar dan membasahi tanah grumosol yang 

sedang pada keadaan kondisi kering sekali. 

3. Setelah agak basah, mulai dicangkul 

4. Diambil beberapa truk debu vulkanik yang berukuran halus hingga 

pasiran dari daerah lembah Gunung Rinjani 

5. Lalu ditaburkan ke tanah grumosol dan diaduk supaya tercampur 

sampai kedalaman olah  tanah (25 cm) 

6. Dilakukan pengeboran  dangkal sesuai dengan muka air tanah yang 

ada di sumur gali sebanyak 12 titik bor 
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7.  Sediakan pipa paralon dengan diameter 3 inchi, dan dilubangi dari 

atas hingga bawah dengan menggunakan bor listrik 

8.  Setelah pemboran selesai, masukkan pipa paralon tersebut kedalam 

lubang bor dan diisi dengan abu volkanik hingga mencapai atas. 

9. Paralon dengan abu volkanik akan berfungsi sebagai sumbu 

(sumbu kompor) yang menaikkan air semi tertekan tersebut ke 

bagian atas dan akan menyebar ke sela- sela tanah grumosol 

tersebut. 

Dari percobaan tersebut maka akan didapatkan tanah grumosol 

yang sudah terubahkan  strukturnya menjadi  lebih remah dan lembab 

dimusim kemarau sekalipun dan air dalam tanah dalam keadan tersedia 

bagi tanaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.3.  Penampang Sumur Bor 
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Gambar 6.4.   Posisi sumur bor dan sumur gali  

Metode soil blending di atas  merupakan salah satu solusi 

kebijakan pertimbangan  Pemerintah untuk mengelola lahan-lahan 

sawah grumosol sebagai penyedia air bagi tanaman padi bagi petani  

ada saat musim kemarau, sehingga kegiatan menanam padi tidak 

terhenti dan tanah akan tetap memiliki tingkat produktivitas yang 

tinggi. 

Vertisol merupakan tanah yang memiliki potensi cukup baik, 

akan tetapi yang menjadi kendala adalah dalam hal pengolahan 

tanahnya relatif cukup sulit, bersifat sangat lekat bila basah dan sangat 

keras bila dalam keadaan kering, jadi harus diketahui keadaan 

kelengasan tanah pada lapisan permukaan yang memungkinkan untuk 

dilakukan pengolahan tanah   Dalam proses pembentukan tanah 

Vertisol yang menarik adalah muncul gejala- gejla slickenside, gilgai, 

rekahan-rekahan (cracks) serta nilai COLE yang berpengaruh terhadap 

pola pengelolaan tanah tersebut.  Hampir semua Vertisols memiliki pH 

tanah diatas 6,5 dengan Kejenuhan Basa 100 %. Sebagian kecil 
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memiliki rejim kelembaban Udik, pH horison permukaan < 4,5, dan 

kejenuhan AI yang meningkat dari 0 % sampai diatas 60 %. Ada 

Vertisols yang hampir seluruh susunan liatnya monmorilionit, dengan 

KTK liatnya 100 cmol kg-1 Nilai COLE ada hubungannya dengan jumlah 

liat dan jumlah mineral-mineral liat yang mengembang. Jika mineral 

alumina silikat lainnya hadir dalam fraksi liat, maka nilai COLE bisa 

menurun. 

Biasanya status hara pada vertisols tidak selalu seimbang, 

sehingga manajemen pupuk harus disesuaikan dengan sifat yang khas 

dari vertisol tersebut. Warna hitam pada vertisols tidak selalu 

menunjukkan kandungan bahan organik dan Mangan yang tinggi, 

karena mungkin disebabkan oleh kandungan komplek organik dan liat 

yang banyak dari smektit dan substansi humik. 

Sifat fisik vertisol yang kurang baik adalah permeabilitas 

rendah, infjltrasi lambat dan tekstur yang berat. Perbaikan kecepatan 

infjltrasi adalah sangat penting didaerah-daerah kering. Dalam hal ini 

beberapa tindakan yang perlu dilakukan adalah perkembangan dan 

perbaikan mulsa pada permukaan, dirangsang oleh pengolahan tanah 

yang relatif baik, oleh rotasi tanaman dan penambahan bahan organik.  

Mengingat sifat-sifat Vertisol terutama sifat fisiknya dan 

kemungkinannya digunakan pada musim kemarau, maka sangat 

diperlukan penelitian-penelitian yang intensif untuk memecahkan 

masalah-masalah yang ada  khususnya dalam mendukung kegiatan 

petani  di musim kemarau sehingga tanah tersebut tetap memiliki 

tingkat produktivitas yang tinggi  seperti yang kita harapkan dan dapat 

dibudidayakan lebih beragam dengan berbagai ragam jenis tanaman. 

Saat ini tanah vertisol sudah kekurangan bahan organik sekalipun 

untuk pengembangan padi sawah.   
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6.5. Vertisol (grumosol) merupakan salah satu Tanah Mineral 
yang Sesuai untuk Pengembangan Padi Organik Metode 
SRI (System of Rice Intensification) Saat ini. 

 Secara alami dalam kenyataan di lapangan bahwa  Vertisol 

(grumosol) merupakan lahan yang potensial sekali untuk  tanaman 

padi sawah meskipun luasanya lebih kecil  dibandingkan Inceptisol  

dan Entisols (Tabel 6.3), adanya kebijakan  pemberian pupuk kimia 

secara terus menerus tanpa adanya pasokan bahan organik ataupun 

pupuk organik ke dalam tanah sawah,  menyebabkan tidak terasa 

bahwa dalam  lahan sawah secara umum di Indonesia telah terjadi 

kekurangan bahan organik yang terukur dari kandungan C (karbon) 

dalam tanah rata-rata < 1%.  

Tabel 8. Sebaran Lahan Sawah menurut Jenis Tanah 

 

Jenis tanah Juta 

Ha 

% luas total sawah 

Inceptisols dan Entisols (Alluvial, 

Gleisol, dan Regosol) 

5,33 62,8 

Inceptisol dan Ultisol (dahulu 
Latosol) 

1,71 14,5 

Vertisol (Grumosol) 0,57   6,7 

Oxisol dan Ultisol (Podsolik Merah 
Kuning) 

0,48   5,7 

Alfisol (Mediterranean) 0,32   3,8 

Andisols (Andosol) 0,084      1 

Sumber : Buku 1 Inovasi Teknologi Pertanian. Seperempat abad Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian. 1998. 

 

Menteri Pertanian Republik Indonesia pada acara seminar dan 

lokakarya tentang ” Percepatan difusi dan pemanfaatan teknologi padi 

organik melalui System of Rice Intensification” dalam mendukung 

ketahanan pangan di Fakultas Pertanian Universitas Winaya Mukti 
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(Unwim) di Tanjungsari Sumedang Jawa Barat 14 Juni 2008. Dalam isi 

pidatonya beliau mengemukakan ada 3 (faktor) penyebab utama 

menurunnya kapasitas produksi pangan, antara lain: 

1. Lahan pertanian subur sebagai  basis produksi pangan 

luasannya semakin kecil dengan maraknya praktek alih fungsi 

lahan pertanian ke non pertanian. Laju alih fungsi lahan 

pertanian saat ini angkanya cukup signifikan kurang lebih 

110.000 ha th-1.Untuk itu bersama dengan DPR-RI 

mempersiapkan RUU perlindungan lahan pertanian 

berkelanjutan (RUU-PLPB). 

2. Sumberdaya air kita kondisinya sudah sudah semakin kritis 

yang tercermin dari defisit neraca air baik secara spasial 

maupun temporal yang menyebabkan semakin menurunnya 

keadaan sistem irigasi yang ada. Fenomena itu, kata beliau 

erat hubungannya dengan semakin meningkatnya degradasi 

hutan dan lahan khususnya di kawasa upstream  (DAS hulu) 

yang berdampak pada rapuhnya fungsi hidrologi kawasan 

DAS. Untuk mencari solusinya, Departemen Pertanian th 2008  

melaksanakan kegiatan konservasi lahan pada 9 DAS bagian 

hulu yang tersebar di 5 Propinsi, 20 Kabupaten dengan tpotal 

luas 20.000 ha. 

3. Adanya kecenderungan pelandaian produktivitas lahan akibat 

tidak diterapkannya prinsip pengelolaan lahan yang 

berkelanjutan. Orientasi yang dikembangkan petani selama ini 

adalah memperoleh produksi tinggi secara terus menerus 

dengan mengutamakan masukan kimia tetapi mengabaikan 

perlunya komponen essensial untuk menyuburkan lahan yang 
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berasal dari alam yakni bahan organik (organic matter), 

dengan motto ”Go to Organic 2010” 

Adanya penerapan teknik Budidaya Padi metode SRI, sangat 

tepat untuk mengatasi khususnya padi yang dikembangkan dan 

dipertahankan di lahan grumoso (Vertisols) untuk mengatasi 3 

tantangan itu. Menurut Menteri, Bapak presiden RI dalam amatnya 

pada panen perdana Padi Organik SRI di cianjur Jawa Barat telah 

memerintahkan agar SRI terus dikembangkan dan disebarluaskan ke 

seluruh peloksok tanah air. 

    Paling tidak ada 4 (empat) alasan utama  menurut Menteri 

Pertanian perlunya dikembangkan SRI, antara lain: 

1. Sudah terbukti bahwa metode SRI mampu menghasilkan 

produktivitas padi yang tinggi di atas rata-rata Nasional 

diharapkan akhirnya mampu memberikan pendapatan yang 

cukup tinggi bagi para petani. 

2. Padi metode SRI dapat menghemat penggunaan air sampai 

40%. Ketika defisit air terkadang menimbulkan konflik sosial, 

konsep SRI menjadi solusi ampuh untuk keluar dari situasi 

krisis itu. Penggunaan benih juga dapat dihemat sampai 80% 

sehingga dapat mengurangi biaya usaha tani.  

Pada Tabel  6.4. nampak bahwa  adanya kesenjangan antara 

penanaman padi konvensional dan metode SRI   dari sistem  

pengairan dan benih metode SRI terlihat jelas cukup efisien. 

3. Metode SRI mampu memulihkan kesuburan lahan dan mampu 

memelihara keberlanjutan produktivitas lahan 

4. Metode SRI dikenal ramah lingkungan, karena: 
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Tabel. 9  Perbandingan Proses Budidaya Padi Metode SRI dan  
Konvensional. 

 

No Jenis kegiatan Metode SRI Konvensional 

1. Pengolahan tanah Ada aplikasi 

pupuk organik 

Tanpa aplikasi Pupuk 

organik 

2. Benih 5-7 kg ha-1 25 kg ha-1 

3. Tanam Tunggal Lebih dari satu 

4. Pengairan Macak-macak Penggenangan 

5. Pengendalian OPT Nabati (hayati) Pestisida 

6. Pemupukan Organik An-organik 

7. Jumlah Tunas > 30 20 – 30 

8. Perakaran Banyak Sedikit/beruas-ruas 

9. Produksi 9-10 ton ha-1 5 – 6 ton ha-1 

Sumber :  Dinas PSDA Jabar. 2008 
               Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat. 2008 

 

a. Berkurangnya pembakaran jerami padi sehingga   mampu 

menekan emisi gas CO2. 

b. Memitigasi emisi gas methan yang dihasilkan oleh proses 

reduksi (an-aerob) akibat penggengan sawah. 

c. Mitigasi emisi CO2 dan methan (CH4) akan menekan 

produksi Gas Rumah Kaca yang dapat memicu pemanasan 

global 

d. Daur ulang limbah (sampah) menjadi prinsip SRI sehingga 

penumpukan sampah dapat di atasi 
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e. Aplikasi bahan kimia (agrochemical) sangat dibatasi, 

kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan akibat 

kontaminasi dengan bahan dan residu kimia dapat 

dicegah. 

f.  Produk bersa SRI dapat digolongkan sehat, karena tidak 

diproduksi dengan pupuk kimia dan pestisida sintetis, 

Melihat paparan Menteri pertanian dengan berbagai 

kebijakannya, maka budidaya padi  metode SRI pada lahan-lahan 

vertisol (grumosol) yang sudah menyusut luasannya, patut untuk 

dipertahankan demi menyelamatkan ketahanan pangan khususnya di 

Indonesia. 
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