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Klasifikasi elemen nutrien 

Berbeda dengan organisme heterotrof yang kelangsungan hidupnya tergantung pada molekul-
molekul organic kaya energy hasil sintesis organisme lain, tumbuhan harus bertahan hidup pada 
lingkungan anorganik. Organisme autotrof harus mengambil CO2 dari atmosfer dan air + nutriem mineral 
dari dalam tanah dan dari komponen anorganik ini dibuatlah semua molekul kompleks organisme hidup. 
Oleh karena itu, nutrisi tumbuhan terdiri dari nutrisi organik (produk-produk senyawa berkarbon) dan 
nutrisi an-organik (terkait dengan elemen-elemen mineral yang didapat dari tanah, larut di air dan 
diserap oleh akar). Pada kondisi tanah pada umumnya ketersediaan nutrien mineral merupakan factor 
pembatas pertumbuhan dan produktivitas tumbuhan. Beberapa elemen mineral bersifat esensial, yaitu 
elemen yang : 1) dibutuhkan untuk pertumbuhan ; 2) bila elemen ini tidak tersedia maka siklus hidup 
tumbuhan (pertumbuhan, perkembangan, reproduksi) terhambat, dan tidak ada elemen lain yang dapat 
menggantikan dan memperbaiki defisiensinya, 3) memiliki aksi langsung atau tidak langsung terhadap 
metabolisme tumbuhan, dan 4) merupakan bagian molekul esensial (mis. makromolekul, senyawa 
metabolit, dll.) di dalam tumbuhan. Apabila elemen esensial tidak terpenuhi maka tumbuhan tidak dapat 
menyelesaikan siklus hidupnya. Klasifikasi elemen esensial berdasarkan: 1) konsentrasi relatif di dalam 
jaringan tumbuhan  dan 2) peran biokimia serta fungsi fisiologis. Klasifikasi pertama terdiri dari : 
makronutrien (> 10 mmol/kg BK atau > 1.000 ppm) dan mikronutrien (< 10 mmol/kg BK). Berdasarkan 
konsentrasi relatif di dalam jaringan tumbuhan nutrien mineral dibagi menjadi dua, yaitu makronutrien 
dan mikronutrien.  

 

• Makronutrien (> 10 mmol/kg BK atau > 1.000 ppm) terdiri dari nutrien primer dan sekunder. 
Nutrien primer adalah nitrogen (N), phosphor (P), dan potassium (K). Nutrien ini biasanya cepat 

‘habis’ di tanah karena tanaman menggunakannya dalam jumlah besar untuk pertumbuhan dan 

pertahanannya. Nutrien sekunder adalah kalsium (Ca), magnesium (Mg), dan Sulfur (S). Nutrien ini 

umumnya tersedia cukup di tanah sehingga pemupukan tidak selalu dibutuhkan. Kalsium dan 

magnesium dalam jumlah banyak ditambahkan pada tanah asam. Sulfur biasanya dijumpai dalam jumlah 

cukup dari dekomposisi bahan organic di tanah  yang berlangsung secara perlahan. Hydrogen (H), 

oksigen (O) dan karbon (C) juga termasuk makronutrien esensial tetapi termasuk kelompok nutrien non-

mineral yang banyak terdapat di udara dan air. Senyawa-senyawa makroorganik adalah C, H, O, N, P 

dan S.  

• Mikronutrien adalah elemen yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit (< 10 mmol/kg BK atau < 1.000 

ppm). Mikronutrien adalah boron (B), copper (Cu), besi (Fe), chloride (Cl), manganese (Mn), 

molybdenum (Mo) and zinc (Zn). Mikronutrien sebagian besar berperan sebagai kofaktor reaksi-

rekasi enzimatik. 

 

Kebutuhan tumbuhan terhadap setiap elemen berbeda dalam jenis maupun jumlah. Elemen yang 

berbeda diabsorbsi dalam bentuk berbeda. Tumbuhan dapat mengakumulasi suatu elemen walaupun 

tumbuhan tidak kebutuhan spesifik terhadap elemen tersebut. Sebaliknya, tumbuhan dapat 

mengakumulasi elemen walaupun tidak esensial. 

Berdasarkan peran biokimia dan fungsi fisiologisnya elemen esensial dikelompokkan menjadi 

empat kategori dasar, yaitu : 

a. Membentuk komponen organik tumbuhan atau sebagai bagian unit struktur atau senyawa 

berkarbon (N, S). Tanaman mengasimilasi elemen ini melalui reaksi biokimia yang melibatkan 
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oksidasi dan reduksi untuk membentuk ikatan kovalen dengan karbon dan menciptakan senyawa 

organik. 

b. sebagai penyimpan energi atau integritas struktur (P, Si, B yang terikat secara kovalen dengan 

molekul organic, contohnya gula phosphat) 

c. sebagai ion-ion bebas terlarut dalam air tumbuhan atau ion-ion yang secara elektrostatik terikat 

pada asam pektat di dinding sel (K, Ca, Mg, Cl, Mn, Na). Elemen pada grup ini berperan penting 

sebagai kofaktor enzim dan dalam regulasi potensial osmotic. 

d. Kelompok logam yang berperan pada reaksi-reaksi yang melibatkan transfer electron (Fe, Zn, 

Cu, Ni, Mo) 

 

Fungsi elemen nutrien bagi tumbuhan dapat dilihat di link berikut: 

http://www.slideshare.net/AbeerElhakem/mineral-nutrition-40705306 

 

Proporsi berat berbagai elemen di jaringan tumbuhan adalah sebagai berikut : C, H, O menempati  porsi 

terbesar 96%, makronutrien sebanyak 3,5 % dan mikronutrien hanya  0,5%. Maka dapat dikatakan 

bahwa elemen mineral yang diperoleh dari tanah hanya berkontribusi sedikit terhadap massa tumbuhan 

secara keseluruhan. Selain sebagai pelarut utama yang berkontribusi pada pemanjangan sel dan 

menjaga turgiditas sel, air juga termasuk nutrien. Porsi terbesar (80-85%) tumbuhan herba adalah air. 

Tetapi lebih dari 90% air ‘hilang’ melalui proses transpirasi. Berdasarkan berat, materi organik terbanyak 

tumbuhan diperoleh dari CO2 yang diasimilasi dari atmosfer. 

 

Berdasarkan mobilitasnya, esensial elemen terdiri dari dua kelompok, yaitu: mobil dan imobil. Elemen 

mobil gejala defisiensi muncul pada daun tua sedangkan iunsur imobil gejala defisensinya muncul pada 

daun muda (Gambar 1).  

  

Gambar 1. Mobilitas elemen mineral tumbuhan 
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Tanah, akar dan mikroba 

Tanah memiliki kompleksitas secara fisik, kimia, dan biologis. Tanah bersifat heterogen yang 
mengandung fase padat, cair, dan gas. Semua fase ini berinteraksi dengan elemen mineral. Partikel-
partikel anorganik dari fase padat menyediakan kalium, kalsium, magnesium, dan besi. Fase padat ini 
juga berikatan dengan senyawa-senyawa organik yang mengandung nitrogen, fosfor, dan sulfur, yang 
berada di antara unsur-unsur lainnya. Fase cair tanah merupakan larutan tanah, yang mengandung ion 
mineral terlarut dan berfungsi sebagai media untuk gerakan ion pada permukaan akar. Gas seperti 
oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen yang terlarut dalam larutan tanah, tetapi pertukaran gas antara 
akar dengan tanah terutama melalui celah pori udara yang ada di antara antara partikel tanah. 
 

Partikel tanah yang bermuatan negatif dan adsorpsi nutrien mineral 
Partikel tanah mempunyai permukaan yang bermuatan negatif. Permukaan partikel organik yang 
bermuatan negatif merupakan hasil disosiasi ion hidrogen dari asam karboksilat dan gugus fenolik yang 
ada di komponen tanah ini. Kation mineral seperti amonium (NH4

+) dan kalium (K+) mengadsorpsi 
permukaan partikel tanah anorganik dan organik yang bermuatan negatif. Adsorpsi kation ini merupakan 
faktor penting bagi kesuburan tanah. Kation mineral teradsorpsi pada permukaan partikel tanah, yang 
tidak mudah hilang ketika tanah tercuci oleh air, memberikan cadangan nutrisi yang tersedia untuk akar. 
Nutrisi mineral yang diserap dengan cara ini dapat diganti dengan kation lainnya dalam proses yang 
disebut pertukaran kation (cation exchange). Tingkat dimana tanah dapat menyerap dan bertukar ion 
disebut kapasitas tukar kation (Cation Exchange Capacity, CEC) (Gambar 2) dan sangat tergantung pada 
jenis tanah. Anion mineral seperti nitrat (NO3

-) dan klorida (Cl-) cenderung ditolak oleh muatan negatif 
pada permukaan partikel tanah dan tetap terlarut dalam larutan tanah. Dengan demikian kapasitas tukar 
anion dari sebagian besar tanah pertanian kecil dibandingkan dengan kapasitas tukar kation. Nitrat, 
khususnya, tetap bergerak dalam larutan tanah, dimana kondisi ini rentan terhadap pencucian (leaching) 
oleh air yang bergerak melalui tanah. 

 

Gambar 2.  

pH tanah mempengaruhi ketersediaan mineral dan ion berlebih di tanah menghambat 
pertumbuhan   
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Konsentrasi ion hidrogen (pH) adalah sifat penting tanah karena mempengaruhi pertumbuhan akar 
tanaman dan mikroorganisme tanah. Pertumbuhan akar umumnya baik di tanah sedikit asam, pada pH 
antara 5,5 dan 6,5. Jamur umumnya dominan di tanah asam (pH di bawah 7); bakteri menjadi lebih 
umum di tanah basa (pH di atas 7). pH tanah menentukan ketersediaan hara tanah. Keasaman 
mempercepat pelapukan batuan yang melepaskan K+, Mg2+, Ca2+, dan Mn2+ dan meningkatkan kelarutan 
karbonat, sulfat, dan fosfat. Ketika ion mineral di tanah berlebih, disebut tanah salin/garam, dan jika 
ion-ion mineral mencapai tingkat yang membatasi ketersediaan air atau melebihi zona yang memadai 
untuk nutrisi tertentu pertumbuhan tanaman menjadi terbatas. Natrium klorida dan natrium sulfat adalah 
garam yang paling umum di tanah salin. Ion mineral berlebih di tanah merupakan masalah besar di 
daerah kering dan semi kering karena curah hujan tidak cukup untuk mencuci mereka dari lapisan tanah 
di dekat permukaan. Irigasi pertanian mendorong salinisasi tanah jika jumlah air yang diberikan tidak 
cukup untuk mencuci garam di bawah zona akar. Air irigasi dapat berisi 100 sampai 1000 g ion mineral 
per meter kubik, dan selama beberapa musim tumbuh, ion mineral dapat terakumulasi pada tingkat tinggi 
di dalam tanah. Masalah penting lain yang berkaitan dengan ion mineral berlebih adalah akumulasi 
logam berat, misalnya, seng, tembaga, kobalt, nikel, merkuri, timbal, kadmium, di dalam tanah, yang 
dapat menyebabkan keracunan parah pada tanaman serta manusia. 

 

 

 

Pergerakan ion mineral dari tanah ke akar secara pasif (menuruni gradient konsentrasi-difusi) dan 

aktif (melintasi membran melawan gradient konsentrasi - membutuhkan energi untuk memompa ion 

masuk ke dalam sel) (Gambar 3). Tumbuhan mendapatkan elemen mineral dari dalam tanah didukung 

oleh adanya aliran transpirasi. Transport aktif melibatkan gradient potensial kimia (gradient konsentrasi di 

kedua sisi membran) dan gradient potensial listrik (gradient muatan melintasi membran).  
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Gambar 3.  

 

Silakan pelajari juga di 

https://highered.mheducation.com/sites/9834092339/student_view0/chapter38/animation_-

_mineral_uptake.html 

 

Peran, Sifat dan Gejala Defisiensi Mineral  

Defisiensi nutrien adalah : menurunnya konsentrasi atau ketersediaan nutrien yang ditunjukkan 

dengan gejala visual yang spesifik yang dapat mengindikasikan peran khusus nutrien tersebut pada 

metabolisme atau fisiologi tumbuhan. 

 

          Lihat di http://www.slideshare.net/AbeerElhakem/mineral-nutrition-40705306 

 

Gejala umum defisiensi nutrien: 

Pertumbuhan lambat / kerdil : gejala defisiensi terhadap satu elemen atau lebih 

Klorosis dan klorosis antar tulang daun:  

Perubahan warna menjadi ungu/merah karena tingkat antosianin abnormal yang umumnya terakumulasi 

oleh kondisi stress. 

Nekrosis: kematian jaringan yang didahului dengan munculnya warna coklat  

Lain-lain: kualitas kuncup, bunga atau buah menurun; perkembangan akar menurun, atau daun 

berbentuk abnormal. 
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Gambar n. 

 

Gejala umum defisiensi setiap elemen mineral pada tumbuhan, lihat di : 

http://www.slideshare.net/AbeerElhakem/mineral-nutrition-40705306 
 

  

 

 

 


