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2. KESUBURAN TANAH

• Kesuburan tanah tidak terlepas dari 
keseimbangan biologi, fisika dan keseimbangan biologi, fisika dan 
kimia;ketiga unsur tersebut saling 
berkaitan dan sangat menentukan 
tingkatkesuburan lahan pertanian. 



Konsep kesuburan tanah

• Kesanggupan tanah untuk 
menyediakan unsur hara bagi 
pertumbuhan dan perkembangan 
tumbuhantumbuhan

• Dipengaruhi oleh: 

– Sifat fisik tanah (tekstur, struktur..)

– Sifat kimia tanah (pH, KTK, potensial redoks..)

– Sifat biologi tanah (aktivitas biologis..)



Tanah subur

• Tanah yang dapat menyediakan unsur 
hara dalam jumlah yang cukup dan hara dalam jumlah yang cukup dan 
seimbang, serta dalam keadaan yang 
dapat diambil oleh tumbuhan.





UNSUR HARA

• Unsur yang diserap untuk pertumbuhan 
dan perkembangan tumbuhan

• Fungsi hara tumbuhan tidak dapat 
digantikan oleh unsur lain dan apabila 
tidak terdapat suatu hara tumbuhan, maka tidak terdapat suatu hara tumbuhan, maka 
kegiatan metabolisme akan terganggu 
atau berhenti sama sekali. 

• Disamping itu umumnya tumbuhan yang 
kekurangan atau ketiadaan suatu unsur 
hara akan menampakkan gejala pada 
suatu organ tertentu yang spesifik yang 
biasa disebut gejala defisiensi/kekahatan.



Jenis unsur hara

• Berdasarkan jumlah yang di perlukan 
tumbuhan :

– Unsur hara makro  

– Unsur hara mikro

• Berdasarkan sumber penyerapannya 
:

– Unsur hara yang di serap dari udara

– Unsur hara yang diserap dari tanah.



Makrohara

• Unsur hara makro dibutuhkan dalam 

jaringan pada konsentrasi 1000 mg/kg 

berat kering (Salisbury & Ross, 1992)

• Jadi dibutuhkan dalam jumlah besar. 112 • Jadi dibutuhkan dalam jumlah besar. 112 

S/d 224 kg per hektar

• Karbon (C), Hidrogen (H), Oksigen (O), 

Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), Sulfur 

(S), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg),



Mikrohara

• Unsur hara mikro dibutuhkan dalam 
jaringan pada konsentrasi kurang atau 
sama dengan 100 mg/kg berat kering 
(Salisbury & Ross, 1992)

• Jadi dibutuhkan dalam jumlah sangat • Jadi dibutuhkan dalam jumlah sangat 
sedikit. Misalnya B < 1ppm

• Seng (Zn), Besi (Fe), Mangan (Mn), 
Tembaga (Cu), Molibden (Mo), Boron (B), 
Klor (Cl), Nikel (Ni), dan Al


