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 Proses reduksi N2 menjadi ion NH4 oleh 

mikroorganisme prokariot 

 Beberapa bakteri tanah pemfiksasi N2, ex: 

cyanobacteria (blue-green algae) 

 Bakteri atau mikroba berasosiasi dg akar 

(tanaman legum) 

 



Peran asosiasi mikroba  dg 

tan. legum 

Aktivitasnya menguntungkan akar di 

sekitar tan. tsb 

 Penting bg keberlangsungan rantai 

makanan 

 Selain tan. Legum ada juga non legum yg 

mampu memfiksasi N2 (pohon dan berry) 

 



 



 



 



Nitrogen diserap dalam bentuk ion NO3 

dan NH4 

 NH4 meningkat :aktivitas industri, vulkanik, 

kebakaran hutan 

 NO3 meningkat :oksidasi N2 oleh O2 atau 

O3 (adanya radiasi UV atau cahaya) 



 Pada suhu rendah :dp terjadi proses 

ammonifikasi 

 Pada suhu hangat  (pH tanah cend 

normal): ion NH4 dioksidasi menjadi ion 

Nitrit dan nitrat .......nitrifikasi 



 Siklus Nitrogen 

 Tahapan proses konversi  gas nitrogen 

menjadi komponen organik dan kembali 

ke alam dalam bentuk gas nitrogen 



Ada 4 tahap 

 Fiksasi nitrogen 

 Ammonifikasi 

 Nitrifikasi 

 denitrifikasi 



Nitrosomonas : bakteri pengoksidasi 
ammonia mjd nitrit 

 Nitrobacter : mereduksi nitrit menjadi 
nitrat 

 Pada kond dingin (tanah asam): bakteri 
nitrifikasi kurang efektif shg ion NH4 mjd 
lbh penting sbg sumber N drpd NO3 

 Berkaitan dg muatan positif lbh mudah 
diikat oleh koloid tanah pd pH rendah 



 Berkurangnya NO3 akibat proses 

denitrifikasi oleh bakteri anaerob 

(pembntkn nitrit) 



Mekanisme infeksi 

Curling 

 Alfalfa :flavonoid 

 Bakteroid 

Membran peribakteroid 

 leghemoglobin 



Mekanisme pembentukan 

bintil 



Pembentukan bintil 



leghemoglobin 

Memberi warna merah pada bintil akar 

 Berfungsi mengatur atau mengontrol 

oksigen dalam bintil 



Observasi terhadap bintil 

Warna pink : bintil akar aktif memfiksasi 

nitrogen 

Warna merah : bintil lebih aktif memfiksasi 

Nitrogen 

Warna hijau : kemampuan memfiksasi 

nitrogen timadak la 

Warna abu-abu : bintil masih muda dan 

belum mampu memfiksasi nitrogen 



Nitrogenase 

 Enzim yang berperan mengkatalisis 

konversi gas nitrogen menjadi ammonia 

dalam bakteri 

 Pada legum terjadi dalam bakteroid 

 Sangat sensitif terhadap keberadaan 

oksigen 


