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HUBUNGAN
AIR DAN
TANAMAN

FUNGSI AIR
Penyusun tubuh tanaman (70%-90%)
Pelarut dan medium reaksi biokimia
Medium transpor senyawa
Memberikan turgor bagi sel (penting untuk
pembelahan sel dan pembesaran sel)
• Bahan baku fotosintesis
• Menjaga suhu tanaman supaya konstan
•
•
•
•

(5) sebagai pembawa oksigen terlarut ke
dalam tanah.
(6) sebagai stabilisator temperatur tanah
(7) mempermudah dalam pengolahan
tanah

Beberapa peranan yang menguntungkan
dari air dalam tanah adalah:
(1) sebagai pelarut dan pembawa ion-ion
hara dari rhizosfer ke dalam akar
tanaman
(2) sebagai agen pemicu pelapukan bahan
induk, perkembangan tanah, dan
differensi horison
(3) sebagai pelarut dan pemicu reaksi kimia
dalam penyediaan hara, yaitu dari hara
tidak tersedia menjadi hara yang
tersedia bagi akar tanaman

Air tanah juga menyebabkan beberapa hal
yang merugikan, yaitu:
(1) mempercepat proses pemiskinan hara
dalam tanah akibat proses pencucian
(perlin-dian/leaching) yang terjadi
secara intensif
(2) mempercepat proses perubahan horizon
dalam tanah akibat terjadinya eluviasi
dari lapisan tanah atas ke lapisan tanah
bawah
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(3) kondisi jenuh air menjadikan ruang pori
secara keseluruhan terisi air sehingga
menghambat aliran udara ke dalam
tanah, sehingga mengganggu respirasi
dan serapan hara oleh akar tanaman,
serta menyebabkan perubahan reaksi
tanah dari reaksi aerob menjadi reaksi
anaerob

Air Membatasi Pertumbuhan
• Jumlahnya terlalu banyak (menimbulkan genangan)
sering menimbulkan cekaman aerasi
• Jumlahnya terlalu sedikit, sering menimbulkan
cekaman kekeringan
• Diperlukan upaya pengaturan lengas tanah supaya
optimum, melalui pembuatan saluran drainase
(mencegah terjadinya genangan) maupun saluran
irigasi (mencegah cekaman kekeringan)

• Pada tanaman legum, genangan tidak hanya
menghambat pertumbuhan akar maupun
tajuk juga menghambat perkembangan dan
fungsi bintil akar
• Fungsi bintil akar terganggu karena
terhambatnya aktifitas enzim nitrogenase dan
pigmen leghaemoglobin, kemampuan fiksasi
N2 akan menurun
• Tanaman kedelai termasuk tanaman yang
tahan genangan, mampu membentuk akar
adventif dan bintil akar pada akar tersebut,
efek genangan akan hilang begitu akar
adventif terbentuk

Air pada Kap. Lapangan Menguntungkan
• Adanya imbangan antara pori makro dg mikro
• Sebagian besar nutrisi dalam bentuk terlarut
• Permukaan akar memiliki luasan terbesar
untuk menjalankan proses difusi ion dan aliran
masa ion

• Air hujan dan irigasi masuk ke tanah lewat
infiltrasi, mengisi pori mikro tanah, tertahan
sebagai lengas
• Air tanah memiliki energi kinetik dan potensial
• Energi kinetik sangat rendah, bergerak sangat
lambat
• Energi potensial tinggi, penjumlahan dari
potensial gravitasi, potensial matrik, potensial
tekanan, dan potensial solut

KEKERINGAN
• Kekeringan menimbulkan cekaman bagi
tanaman yang tidak tahan kering
• Kekeringan terjadi jika lengas tanah lebih
rendah dari titik layu tetap
• Kondisi di atas timbul karena tidak adanya
tambahan lengas baik dari air hujan maupun
irigasi sementara evapotranspirasi tetap
berlangsung
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• Faktor yang mempengaruhi penurunan
pertumbuhan SECARA LANGSUNG bukan
potensial air, tetapi potensial osmotik atau
tekanan turgor.
• Tekanan turgor sel tanaman akan
mempengaruhi aktivitas fisiologis antara lain
pengembangan daun, bukaan stomata,
fotosintesis, dan pertumbuhan akar
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