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X. UNSUR  HARA  TANAMAN

	Seperti manusia,  tanaman memerlukan makanan yang sering disebut hara tanaman        (  plant nutrient )  Berbeda dengan  manusia  yang  menggunakan  bahan organik,tanaman menggunakan bahan  anorganik  untuk  mendapatkan energi dan pertumbuhan.dengan fotosintesis, tanaman mengumpulkan karbon yang ada di atmosfir yang kadarnya sangat rendah,ditambah air diubah menjadi bahan organik oleh klorofil dengan bantuan sinar matahari . Unsur yang diserap untuk pertumbuhan  dan metabolisme tanaman dinamakan hara tanaman, Mekanisme pengubahan  unsur hara menjadi senyawa organik atau energi disebut metabolisme.
	Dengan menggunakan hara,  tanaman dapat memenuhi siklus hidupnya, fungsi hara tanaman tidak dapat digantikan oleh unsur lain dan apabila  tidak terdapat suatu hara tanaman, maka kegiatan metabolisme akan terganggu atau berhenti sama sekali. disamping itu umumnya tanaman yang kekurangan atau ketiadaan suatu unsur hara akan menampakkan gejala pada suatu organ tertentu yang spesifik yang biasa disebut gejala kekahatan, gejala ini akan hilang apabila hara tanaman ditambahkan ke dalam tanah atau diberikan lewat daun.
Unsur hara yang diperlukan tanaman adalah: Karbon ©,Hidrogen (H), Oksigen (O), nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K),Sulfur (S ),Kalsium (Ca ),Magnesium (Mg ), Seng (Zn ), Besi (Fe ), Mangan (Mn ), Tembaga ( Cu ), Molibdenum ( Mo), Boron (B), Klor ( Cl), Natrium ( Na ), Kobal (Co), dan silicon( Si).
	Unsur Na,Si dan Co dianggap bukan unsur hara essensial, tetapi hampir selalu terdapat dalam tanaman,  Misalnya,unsur Na pada tanaman di tanah garaman yang kadarnya relatif tinggi dan sering melebihi kadar P ( posfor ). Silikon ( si) pada tanaman padi dianggap penting walaupun tidak diperlukan dalam proses metabolisme tanaman,Jika tanaman padi mengandung Si yang cukup, maka tanaman tersebut lebih segar dan tidak mudah roboh diterpa angin sehingga seakan – akan Si meningkatkan produksi tanaman.Yoshida ( 1970) mengatakan bahwa kadar Si02 dalam tanaman padi bila kurang dari 5% dianggap efisien dan menyebabkan turunnya produksi tanaman.Unsur Cl oleh banyak ahli tanaman dianggap  penting karena berperan dalam hal fotosintesis.
 Berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman, unsur hara dibagi menjadi dua golongan, yakni  unsur hara makro dan  unsur hara mikro.  Unsur hara makro diperlukan tanaman dan terdapat dalam jumlah lebih besar dibandingkan dengan unsur hara mikro. Kadar N, misalnya, dalam jaringan tanaman lebih dari seribu kali kadar Zn. Walaupun kadar unsur hara berbeda, namun setiap  jenis tanaman umumnya memiliki urutan berdasarkan  kadarnya, yakni : C, H, O, N, P, S, K, Ca, Mg, Si,Na,Fe, Mn, Cu,Zn,Mo,B.
	Ada juga unsur hara yang tidak mempunyai fungsi pada tanaman, tetapi kadarnya cukup tinggi dalam tanaman dan tanaman yang hidup pada suatu tanah tertentu selalu  mengandung unsur hara tersebut, misalnya unsur Al ( aluminimum ),Ni ( Nikel), Selenium       ( Se) , dan F ( flour ). Penggolongan unsur hara tanaman menurut Davidescu & Davidescu       ( 1988 ) disajikan pada table berikut 
Tabel . 7. Penggolongan Unsur Hara Tanaman
.Golongan


Makro
Mikro
Esensial

Utama
N, P, K
Fe, Mn,Zn
B, Cu

Kedua
Ca, Mg, S
Mo, Co, Cl




Non – Esensial
Menaikan
Produksi
Na
Al, y

Tidak Menaikan
Produksi
Si, V
Ar,Ba,Be,Bi, Br, Cr, F
Li, Pb, Rb, Pt, Sr, Se


Sumber Davidescu & Davidescu (1988)

Berdasarkan sumber penyerapannya unsure hara dipilahkan menjadi dua, yakni unsure hara yang diserap dari udara dan unsur hara yang diserap dari tanah.
Diserap dari Udara.
Unsur hara yang diserap dari udara adalah C, O dan S, yaitu berasal dari CO2, O2 dan SO2   Senyawa CO2 diasimilasikan dengan proses karboksilasi dan  terbentuk karbosilat bersama - sama penyerapan O2 dan H2 O. Unsur H diserap dalam bentuk H2O dan direduksi menjadi H+ dan kemudian di transfer ke dalam senyawa  Nikotinamide Adenosine Diukkleotida ( NADP ) menjadi NADPH, Senyawa ini  merupakan senyawa penting bagi tanaman sebagai koenzim dasar dalam proses oksidasi reduksi.Penyerapan N baik dari udara maupun dari tanah diasimilasi dalam proses reduksi dan aminasi Nitrogen (N ) udara diserap dari N2 bebas lewat bakteri bintil akar dan NH2 diserap lewat stomata tanaman,Penyerapan S juga dapat dari udara ( SO2) dan dari tanah berupa ion SO4= Unsur  ini kemudian digabungkan dengan senyawa organic yang ada menjadi senyawa organic lain yang mengandung S misalnya protein.

2. Diserap dari Tanah
 	Penyerapan unsur hara dilakukan oleh akar tanaman dan diambil dari kompleks jerapan tanah ataupun dari larutan tanah berupa kation atau anion, ada pula yang dapat diserap dalam bentuk khelat ( chelation) yaitu ikatan kation logam dengan senyawa organik Dewasa ini, kebanyakan unsur hara mikro diberikan lewat daun ( foliar application ).

 Harkat  Hara dalam Tanah dan Tanaman
Untuk mengetahui hara tanaman di dalam tanah perlu dilakukan analisis tanah dan tanaman, dapat berupa uji cepat ( quiek test ) ataupun analisis laboratorium, Quick test merupakan analisis untuk mengetahui ada tidaknya hara tanaman dan harkatnya, Sedangkan analisis di laboratorium hasilnya secara kuantitatif dinyatakan dalam persen  ppm ( part per million ), milliequivalent, dan sebagainya, sehingga jumlah  hara yang tersedia dalam satu hektar dapat dihitung. Dari hasil analisis tanah tersebut, keadaan hara dalam tanah dapat diharkatkan sebagai berikut :
a. Sangat Rendah ( SR )
     Pada keadaan ini umumnya tanaman menderita gejala kekurangan hara atau disebut penyakit kekahatan Masing-masing hara menampakan gejala tertentu. Produksi tanaman sangat rendah apabila dipupuk tanaman menunjukan tanggapan yang nyata. Artinya produksi tanaman meningkat sedangkan gejala menghilang.
b. Rendah (R )
		     Pada harkat ini, sebagian tanaman tidak menampakkan  gejala kekahatan, tetapi produksi rendah, Bil;a dipupuk dengan pupuk yang mengandung hara ini, produksi naik cukup memadai atau menunjukkan tanggapan terhadap pemupukan.
c. Cukup, Sedang , Medium ( S ).
		     Berarti keadaan hara dalam tanah cukup produktif juga cukup memadai bila dipupuk dengan pupuk yang mengandung hara ini sedikit menunjukan kenaikkan produksi atau masih respon terhadap pemupukan.
d.Tinggi (T).
    Tanaman umumnya menampakan gejala pertumbuhan normal, Produksi dalam keadaan optimal.Pemupukan sedikit menunjukan kenaikan produksi atau  tanaman kurang tangap terhadap pemupukan.
e.Sangat Tinggi( ST ).
	      Apabila kadarnya melampaui  ambang batas toleransi, sebagian tanaman akan menunjukan gejala  penyimpangan pertumbuhan, umumnya berupa gejala keracunan,yang gejalanya berbeda antara tanaman yang satu dan tanaman lainnya. Tetapi produksi menunjukan penurunan secara nyata.

Kegunaan analisis ( baik analisis tanah maupun analisis tanaman )  sebagai berikut :
untuk mengetahui status hara dalam tanah dan dalam tanaman
	Untuk kelestarian kesuburan tanah dan produkstivitas lahan,dengan mengetahui kadar hara dalam  tanah dan  produksi tanaman, maka kehilangan hara dari tanah karena panen dapat dihitung dengan menduga.
	Menduga produksi tanaman dan menghitung keuntungan apabila dilakukan pemupukan.
	Untuk mengetahui hara yang menjadi faktor pembatas yang harus diperbaiki dan membuat rekomendasi pemupukan.
	Untuk  menilai lahan secara ekonomis, misalnya harga tanah, pajak dan sebagainya.

1.Analisis Tanah.
	       Dalam analisis tanah,pengambilan contoh tanah harus mewakili suatu areal  tertentu. Contoh tanah yang dianalisis untuk suatu jenis hara hanya memerlukan beberapa gram saja. Oleh karena itu,kesalahan dalam  pengambilan contoh  tanah menyebabkan kesalahan dalam evaluasi dan interpretasi.
	        Pengambilan contoh tanah untuk mengetahui status hara  ( kesuburan tanah ) menggunakan system compositer sample,yaitu percampuran contoh yang diambil dari areal yang dikehendaki,  Contoh tanah tersebut mewakili areal  yang relatif agak seragam dalam hal  jenis  tanah, topografi, kemiringan, dan bahan induk.
		       Pengambilan contoh umumnya dengan berjalan sambil mengambil contoh tanah berupa irisan tipis ,sekitar 20 cm ( daerah perakaran).	Dari suatu  lahan yang kesuburan dan pengelolaannya relatif seragam, contoh tanah  masing – masing sebanyak 100 g. Tanah tersebut dikumpulkan dan dicampur homogen,kemudian diambil contoh sebanyak 200 g untuk keperluan analisis.

2.Analisis Tanaman.
		      Penyebaran hara dalam tanaman tidak merata, artinya kadar suatu unsur pada daun tidak sama dengan kadar unsure tersebut  dalam  tangkai daun atau  pada kayu. Seperti pengambilan contoh tanah, pengambilan contoh tanaman untuk dianalisis perlu mendapat perhatian. dari berbagai pustaka disebutkan bahwa setiap hara tanaman  memerlukan  suatu  organ  tanaman  tertentu  yang  cocok  untuk contoh  ( Eisenauer,1976,Hardy,1967, Chapman,1964 ).
Kesukaran timbul bila banyak macam hara dan banyak macam tanaman yang perlu dianalisis. Misalnya analisis yang diperlukan N, P, K, Ca,Mg, Fe,Cu,Mn  untuk tanaman kopi, jagung, kedelai, karet dan sebagainya sehingga , memerlukan kecermatan dan kesabaran dalam mengambil contoh tanaman  pada dasarnya. Pemilihan contoh tanaman adalah sebagai berikut :
1.Pertumbuhan organ tersebut telah cukup.
2.Tidak terlalu muda (pucuk) atau terlalu tua.
3.Sebaiknya sebelum fase generatif, yakni mendekati  tanaman berbunga.
	      Untuk kemudahan sering dipilih organ tanaman berupa daun, sehingga dikenal sebagai foliar analysis. Daun yang dianggap cocok untuk dianalisis adalah daun ke-3,4, 5, 6 dan mungkin k-7 yang memenuhi persyaratan tersebut. Daun yang dianggap baik sebagai contoh dianalisis disebut daun indikator.













