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 Mineral nutrisi adalah elemen yang 

merupakan kebutuhan primer dalam bentuk  

ion inorganik dalam tanah 

 Sistem akar berperan dalam menyediakan 

mineral nutrisi yang dibutuhkan tanaman 

 Daerah permukaan akar yang luas dan 

kemampuan absorbsi oleh akar pada 

konsentrasi yang rendah  dari tanah 

merupakan proses yang sangat efektif 

 



Beberapa elemen yang 

dibutuhkan tumbuhan 

 



Essensialitas elemen 

 Sangat penting untuk menyempurnakan 

atau menyelesaikan siklus hidupnya 

 Keberadaannya  mampu mensintesis 

semua komponen yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhannnya 

 Karena jika tdk ada, akan menggangu 

pertumbuhan (kegagalan tumbuh) 



Penggolongan elemen nutrisi 

Makronutrien 

Mikronutrien 

 





 



Klasifikasi nutrisi berdasarkan fungsi 

biokomia 

 



Mobilitas nutrisi berdasarkan 

retranslokasi selama defisiensi 

 



Methods for identifying essential 

elements 

Water culture or hydroponics 

 Sand culture 



 



Defisiensi nutrisi mengganggu metabolisme 

dan fungsi pada tumbuhan 

NITROGEN 

Mengakibatkan klorosis khususnya pada 

daun tua dan tidak terlihat pada daun 

muda..............kenapa???? 

 Apa itu klorosis???? 



Defisiensi hara 

 SULFUR 

Gejala muncul klorosis pada daun tua 

dan muda, berbeda dengan defisiensi 

nitrogen.......kenapa???? 



Defisiensi hara 

 FOSFOR 

 Berperan penting dalam respirasi dan 

fotosintesis dan fosfolipid pada membran 

sel tumbuhan 

Gejala defisiensi mengakibatkan daun 

berwarna hijau gelap hingga nekrotik 

 Apa itu nekrotik???? 



Defisiensi Mo 

 Komponen enzim nitrat reduktase dan 

nitrogenase ( N2 mjd amonia pd m.o 

fiksasi nitrogen) 

 Nitrat reduktase (katalisis reduksi nitrat 

menjadi nitrit selama asimilasi) 

 Indikasi gejala defisiensi : klorosis pd 

tulang daun dan nekrotik pada daun tua 

 



Defisiensi Zn 

Diperlukan dalam biosintesis klorofil 

Gejala defisiensi  (corn,sorghum, beans) 

klorosis dan nekrosis pada daun tua 

Daun kecil dan berbelok , serta muncul 

lipatan 

 Terkadang juga kehilangan kemampuan 

memproduksi auksin 



Defisiensi Fe 

 Klorosis pada daun, krn Fe berperan 

dalam sintesis kompleks protein-klorofil 

pada kloroplas 

 Simtomp muncul pd daun muda 

berkaitan dg sifat immobilisasi (fe) 

 Fe berperan dalam reaksi redoks seperti 

sitokrom 



Pentingnya tanah dalam penyediaan nutrisi 

 Berkaitan dengan muatan partikel tanah 

dan adsorbsi nutrisi 

 Pertukaran kation 

 pH tanah  

 Sistem akar 



Cation exchange 



Sistem akar 



Penampang membujur akar 

 



Bagian akar yg berbeda akan menyerap ion 

yg berbeda 


