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Pendahuluan
Pepatah lama yang mengatakan bahwa “Anda tidak akan dapat mengatasi suatu masalah jika
Anda tidak tahu bahwa Anda memilikinya”merupakan hal pokok yang mendasari ilmu untuk
mendiagnosa kekurangan hara pada tanaman. Selama bertahun-tahun, para petani dan para
ilmuwan telah bersama-sama berupaya menemukan serangkaian petunjuk visual yang dapat
digunakan untuk menentukan kekurangan hara pada beragam tanaman agronomi. Petunjuk dan
gejala-gejala ini bisa sangat bermanfaat, terutama bila metode pengujian tanah dan jaringan
tanaman tidak tersedia, atau tersedia tetapi tidak memadai.
Upaya memastikan bahwa tanaman
Anda mendapat kesuburan yang
memadai adalah upaya yang sulit
dilakukan
namun
bermanfaat.
Meskipun demikian, Anda akan sering
merasa frustrasi jika keliru menganggap
bahwa tanaman pasti memiliki akses
terhadap setiap unsur hara tersebut.
Usaha
untuk
mengembangkan
kemampuan
mengenali
adanya
defisiensi/kekurangan
hara
pada
tanaman akan membantu mengatasi
munculnya masalah ini di lapangan.
Selain itu,kemampuan ini juga akan
membuat
Anda
terhindar
dari
Gambar 1: Gejala-gejala berbagai kekurangan hara pada
menempuh berbagai upaya mahal untuk
tanaman: a. Kekurangan Nitrogen (IPNI,2016);
membenahi masalah-masalah yang
b.kekurangan unsur mikro (besi); c.kekurangan fosfor
ternyata keliru, bukan masalah yang
(IPNI< 2016); d. kekurangan unsur mikro pada tanaman
sebenarnya. Kekurangan unsur hara
jeruk (FFTC,2003).
sering dan mudah dikelirukan dengan
kerusakan tanaman akibat serangga,
penyakit, masalah nematoda, dan/atau berbagai faktor stres abiotik lainnya (Gambar 1).

Saat Anda belajar mengenali kekurangan unsur-unsur hara dan membedakannya dari gejalagejala stres lainnya, Anda akan lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan lahan Anda. Di
tempat-tempat yang akan digunakan, bisa saja tanah Anda memiliki semua kesuburan yang
dibutuhkan tetapi ternyata pH-nya jauh dari seimbang; akibatnya, unsur hara tertentu menjadi
terikat dan tidak bisa diserap oleh tanaman. Bisa juga tanah Anda memiliki setiap unsur hara
yang dibutuhkan untuk menghasilkan panen yang baik, namun tanah itu ternyata menyimpan
masalah nematoda sehingga berapa pun banyaknya kompos yang Anda tambahkan, Anda tetap
tidak bisa meningkatkan hasil panen. Atau mungkin tanaman Anda menderita kekurangan unsur
hara, dan Anda bahkan tidak sadar bahwa panen yang dihasilkan sebenarnya jauh dari potensi
yang sesungguhnya; semua ini adalah skenario yang umum ditemui. Pada tanaman pertanian hal
ini kadang-kadang disebut sebagai “kelaparan tersembunyi.”
Ada beberapa alat sederhana dan pemahaman dasar tentang kebutuhan unsur hara pada tanaman
yang dapat membekali Anda untuk mengenali apakah tanaman mengalami kekurangan hara
tertentu, serta menolong Anda menemukan gejala-gejala kekurangan hara dan apa bedanya
dengan berbagai gejala merugikan lainnya.

Nutrisi yang Mana yang Dibutuhkan oleh Tanaman?
Ada tujuh belas unsur kimia yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman (Tabel 1). Suatu
unsur dianggap penting hanya jika unsur tersebut dibutuhkan oleh tanaman untuk menyelesaikan
siklus hidupnya, dan tidak ada unsur lain yang dapat menggantikannya (IPNI, 2006). Sebagian
Tabel 1. Unsur-unsur hara penting yang dibutuhkan tanaman untuk bertumbuh (IPNI, 2006)

Unsur-unsur Hara Penting untuk Pertumbuhan Tanaman
Hara dari Atmosfir
dan air
Elemen struktural

Unsur hara dari tanah dan upaya perbaikan kesuburan tanah
Unsur utama/primer

Unsur sekunder

Karbon (C)
Hidrogen (H)
Oksigen (O)

Nitrogen (N)
Fosfor/phosporus (P)
Potasium/Kalium (K)

Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Belerang/Sulfur (S)

Unsur hara mikro

Boron (B)
Klorin (Cl)
Tembaga/Copper (Cu)
Besi/Iron (Fe)
Mangan (Mn)
Molibdemum (Mo)
Nikel (Ni)
Seng/Zinc (Zn)
Unsur-unsur yang dimasukkan dalam daftar di sebelah kiri adalah yang paling dibutuhkan dalam
jumlah besar; sedangkan unsur di paling kanan adalah yang dibutuhkan dalam jumlah paling
sedikit.

besar dari unsur penting ini ditemukan ada di tanah. Karbon, hidrogen, dan oksigen diperoleh
dari atmosfer dan air selama berlangsungnya fotosintesis. Jika salah satu dari 17 unsur ini kurang
atau terbatas, maka pertumbuhan tanaman akan berkurang dan tanaman mungkin tidak dapat
mencapai potensi genetis yang seharusnya dicapainya - bahkan sekalipun ke-16 unsur esensial

lainnya sepenuhnya tersedia.

Langkah Pertama adalah Memahami Lingkungan Anda
Pemahaman dasar tentang lahan Anda—yang mencakup geografi regional, tipe tanah, riwayat
tanam, dan praktik-praktik pengelolaan yang baru-baru ini dijalankan—dapat membantu
mengidentifikasi kekurangan nutrisi pada tanaman, serta menolong Anda membedakan gejalagejala kekurangan unsur hara dari gejala-gejala yang muncul akibat penyakit atau hama.

pH
Saat Anda sedang mencoba mengenali tanah
apa saja kekurangan unsur hara yang dialami
tanah Anda, maka memahami pH tanah, atau
setidaknya memahami secara umum tingkat
keasaman atau kebasaantanah tersebut, bisa
sangat membantu. Bahkan sekalipun Anda
tidak melakukan pengujian formal atas pH,
namun pengetahuan tentang geografi
regional, tipe tanah, sejarah tanam, dan
praktik-praktik pengelolaan yang baru-baru
ini dijalankan mungkin dapat memberikan
gagasan umum yang bagus kepada Anda.
Banyak tanaman yang tumbuh subur di tanah
dengan pH mendekati netral (7), dan kinerja
tanaman akan benar-benar paling bagus bila
pH tanah berkisar di antara 5,5 dan 6,6.
Tanah yang sedikit asam kemungkinan besar
memiliki semua tujuh belas unsur penting
yang tersedia memadai untuk tanaman Gambar 2. Ketersediaan hara di tanah dalam tingkatan pH
tertentu (Gambar 2). Ketika tanah menjadi yang berbeda (Goldy, 2011). Aluminium juga masuk
terlalu asam, banyak unsur hara makro yang didalamnya karena unsur ini menjadi tersedia bagi
menjadi ‘tidak tersedia’ atau‘terikat’ tanaman di tanah yang asam (yang bisa menyebabkan
keracunan aluminium)
dan tidak dapat lagi diambil oleh tanaman.
Sedangkan yang sebaliknya cenderung terjadi
pada unsur hara mikro; unsur-unsur ini justru tersedia di tanah yang asam tetapi kurang begitu
tersedia di tanah yang bersifat basa. Pengetahuan akan hal ini dan tentang pH tanah, dapat
membantu mempersempit opsi/pilihan Anda saat mendiagnosis kekurangan hara yang diderita
tanah Anda.
Ada banyak faktor yang secara bersama-sama menentukan pH tanah Anda. Namun, beberapa
kecenderungan geografis tertentu juga berdampak pada keasaman dan kebasaan tanah. Secara
umum, tanah di iklim lembab cenderung bersifat asam, sementara tanah di daerah kering
cenderung bersifat basa. (Gambar 3).

Istilah-istilah Dasar dalam Hal Kekurangan Hara

Gambar 3. Peta dunia menunjukkan kandungan pH
tanah (Nelson, 1998).	
  

Jika Anda bisa membedakan berbagai
gejala, maka Anda akan lebih mampu
memahami dan membedakan antara
kekurangan hara yang satu dengan hara
yang lain. Berikut ini adalah istilahistilah umum yang dipakai untuk
menggambarkan gejala kekurangan hara
pada tanaman. Istilah-istilah ini dapat
digunakan untuk menggambarkan daun
secara
tunggal
atau
untuk
menggambarkan
gejala
yang
mempengaruhi
tanaman
secara
keseluruhan.
Klorosis: secara umum menggambarkan
jaringan tanaman yang menguning atau

memutih karena kurangnya klorofil (lihat gambar 1b).
Nekrosis: matinya jaringan tanaman; biasanya dimulai dengan menguningnya jaringan tanaman,
sampai akhirnya menjadi coklat, kemudian mati (Gambar 4b dan 4d).
Klorosis Interveinal: hanya jaringan tanaman yang terletak di antara tulang-tulang daun yang
menunjukkan adanya gejala klorosis (Gambar 4e).
Terbakar atau menjadi kering: terjadi kekuningan atau kecoklatan lokal yang parah,
menunjukkan penampilan yang hangus (Gambar 4d).
Bercak-bercak: pola-pola bercak yang terlihat, tidak teratur, dan tidak konsisten.

Mendiagnosa Defisiensi Unsur Hara pada Tanaman
Di dalam tubuh tanaman, ada unsur-unsur hara yang sifatnya bergerak (dapat berpindah),
sedangkan unsur hara lainnya cenderung tidak bergerak (tidak dapat berpindah). Pada umumnya,
unsur hara makro cenderung bergerak, sedangkan unsur hara mikro cenderung tidak bergerak.
Lokasi munculnya gejala-gejala pada tanaman memainkan peran penting untuk membantu kita
mempertajam dan menemukan kekurangan unsur-unsur hara yang mana, yang sedang
ditunjukkan oleh tanaman tersebut.
Tanaman dapat memindahkan unsur hara bergerak. Biasanya unsur hara bergerak ini
dipindahkan dari daun yang sudah lebih tua ke titik-titik pertumbuhan yang baru. Hal ini
dilakukan oleh tanaman untuk memastikan agar pertumbuhan terus terjadisaat ada kekurangan
unsur-unsur hara tertentu. Dalam kasus seperti ini, gejala-gejala kekurangan unsur hara akan
muncul pada titik pertumbuhan yang lebih tua, atau di bagian bawah tanaman (Gambar 1c).
Unsur-unsur hara tidak bergerak bersifat menetap dan tidak dapat direlokasi di dalam tubuh
tanaman.Unsur-unsur hara ini biasanya menjadi satu dengan komponen-komponen struktural
tanaman. Misalnya, kalsium adalah komponen dinding sel dan akan tetap menetap pada
tempatnya (IPNI, 2006). Gejala-gejala defisiensi unsur hara tidak bergerak biasanya dan

pada awalnya berada di titik-titik pertumbuhan baru, di
dekat bagian atas tanaman (Gambar 1b dan 1d).
Gambar 5 menunjukan ilustrasi unsur-unsur penting
mana yang bersifat bergerak (dapat ditranslokasi), dan
karenanya akan memiliki gejala awal yang muncul pada
daun-daun yang lebih tua, dan unsur-unsur yang tidak
bergerak (tidak dapat translokasi), dengan gejala awal
yang muncul pada titik-titik pertumbuhan baru.

Gambar 4. Jagung sehat dibandingkan jagung
yang mengalami beberapa kekurangan unsur
hara: a. sehat; b. kekurangan nitrogen (nekrosis
muncul dalam pola berbentuk-V mulai dari ujung
daun); c. kekurangan fosfor (warna ungu
merambat di tepi-tepi daun); d. kekurangan
kalium (nekrosis dan terbakar di sepanjang tepi
daun); e. kekurangan magnesium (klorosis terjadi
intervenial) (Berger, 1954).

Di dalam tanaman, gejala-gejala berbagai kekurangan
unsur hara akan cenderung dimulai di titik-titik yang
telah disebutkan di atas. Meskipun demikian, jika
kekurangan yang dideritanya sangat parah maka gejalagejala tersebut bisa muncul di seluruh tubuh tanaman.
Gejala kekurangan unsur hara ini juga bisa saling
menutupi satu dengan yang lain. Artinya, jika gejala
kekurangan salah satu unsur terlihat lebih jelas
dibandingkan dengan kekurangan unsur lainnya yang
terjadi bersamaan namun sifat kekurangannya lebih
ringan.

Mengenali rincian berbagai gejala dengan
memperhatikan kekurangan hara pada masing-masing
tanaman
Sesungguhnya membedakan antara kekurangan asupan
hara yang muncul pada tanaman yang sudah lebih tua
umurnya dengan kekurangan hara yang muncul pada
tanaman yang baru tumbuh adalah hal yang cukup mudah.
Tanaman yang umurnya lebih tua cenderung menunjukkan
kekurangan unsur hara makro sedangkan tanaman yang
baru tumbuh cenderung menunjukkan kekurangan unsur
hara mikro.Pengetahuan awal ini memang bisa sangat
membantu, tetapi kami benar-benar ingin menolong Anda
mempertajam sampai ke menemukan asupan hara yang
mana yang kurang.

Gambar 5. Lokasi gejala-gejala
kekurangan unsur hara pada tanaman.
Unsur hara yang bersifat bergerak (di
bagian bawah) akan menunjukkan
gejala di bagian bawah tanaman ,
sedangkan unsur hara yang tidak
bergerak (di bagian atas) akan
menunjukkan gejala-gejala di bagian
atas tanaman (IPNI, 2016).

Untuk mempertajam diagnosis, kita akan memerlukan
informasi mengenai lokasi gejala-gejala pada tanaman serta
pola dan lokasi gejala pada masing-masing daun. Gambar 6 menyediakan sebuah bagan alur
yang dapat dipakai untuk membedakan antara kekurangan hara yang satu dengan hara lainnya.
Penggunaan diagram ini mensyaratkan adanya perhatian khusus terhadap gejala-gejala stres pada
tanaman. Selain lokasi gejala ada di mana, dalam tubuh tanaman secara keseluruhan, Anda juga
perlu mampu membedakan antara gejala nekrosis dan gejala klorosis. Anda juga perlu

mengidentifikasi lokasi gejala pada daun tertentu. Misalnya, apakah nekrosis terjadi pada tepi
daun (seperti dalam kasus kekurangan Kalium; Gambar 4d), atau apakah klorosis terjadi di
antara tulang-tulang daun (seperti dalam kasus kekurangan Magnesium; Gambar 4e)? Jika kita
mau sedikit berlatih, maka tidaklah sulit untuk melakukan hal ini sehingga diagnosis yang
dihasilkan jauh lebih akurat.
Banyak sumber daya
yang
terinci
dan
menyeluruh yang telah
disusun
sesuaitopik
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kekurangan hara pada
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Image
Collection – bisa dibeli
melalui
International
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Memperkenalkan
Aplikasi IPNI di HP
Cerdas/Smartphone
untuk Mendiagnosa
Defisiensi Nutrisi
Bagi
mereka
yang
menyukai
teknologi,
tersedia
aplikasi
smartphone dari International Plant Nutrient Institute (IPNI). Aplikasi ini mencakup
sekumpulan gambar digital kecil yang menggambarkan masing-masing kekurangan hara yang

bisa muncul (Gambar 7).
Aplikasi ini juga memberikan gambaran tentang gejala
kekurangan hara yang disebabkan oleh hara tertentu
(tunggal) untuk 14 tanaman agronomi utama di seluruh
dunia. Tanaman yang ada dalamdaftar ini dipilih untuk
mewakili beragam spesies yang berbeda, walaupun
hanya ada 14 yang secara khusus masuk dalam daftar
ini. Sebagai contoh, millet mutiara tidak tercantum dalam aplikasi, namun gejala yang muncul
padanya akan serupa dengan yang terjadi pada jagung atau sorgum, yang memiliki fisiologi
serupa.
Penafian:
Aplikasi
smartphone ini tidak dengan
sendirinya
mengukur
kekurangan yang terjadi,
namun fungsinya adalah
sebagai alat yang berguna di
tangan
seseorang
yang
sedang mencoba menemukan
kekurangan
hara
pada
tanaman.
Aplikasi Gambar Tanaman
ini tersedia dalam berbagai
bahasa dari Apple App Store
(cari
Nutrient
“Crop
Deficiency Photo Library”
atau “International Plant
Nutrition Institute).”) Informasi juga dapat ditemukan di http://www.ipni.net/ndapp

Langkah-langkah Berikutnya, Sesudah Menemukan Unsur Hara Apa yang
Mengalami Kekurangan/ Defisiensi
Saat Anda berhasil dengan benar menemukan kekurangan unsur hara yang dialami tanaman
Anda, maka Anda akan ingin mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah.
Akankah memasok hara yang tepat akan mampu memecahkan masalah ini, atau mungkinkah
defisiensi tersebut merupakan gejala dari masalah yang lebih besar?
Saat tanaman menunjukkan defisiensi, yang lebih sering terjadi adalah ada faktor-faktor rumit
yang ikut mengambil bagian. Beberapa faktor tersebut dapat dikoreksi dengan mudah, tetapi
yang lain mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memperbaikinya. Berikut adalah
beberapa masalah potensial yang umumnya mengakibatkan kekurangan hara pada tanaman.

pH - Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pH tanah memainkan peran tak terpisahkan
dalam menentukan unsur hara yang mana yang tersedia untuk diambil oleh tanaman. Jika tanah
terlalu asam, unsur N, P, K, S, Ca, dan Mg akan kurang tersedia. Sedangkan di tanah yang

bersifat basa/alkali, Fe, Mn, B, Cu, dan Zn akan kurang tersedia (Gambar 2). Jika Anda telah
mengidentifikasi beberapa kekurangan ini, Anda mungkin dihadapkan pada masalah pH (dan
tentunya Anda ingin melakukan pengujian pH untuk memastikan). Untuk mendapatkan pH yang
sesuai, Anda bisa menambahkan kapur pertanian pada tanah yang asam, dan belerang
(sulfur)pada tanah yang basa. Jika ingin membaca lebih banyak tentang topik ini, tersedia
berbagaibahan di ECHOcommunity.org; sebagai contoh, dokumen Tanah Bersifat Asam di
Kawasan Tropis/Acid Soils of the Tropics dan Biochar bisa memberikan jalan keluar yang lebih
praktis dan sesuai-konteks.

Tergenang Air atau Drainase yang
Buruk - Gejala defisiensi nitrogen sering
terjadi di lahan-lahan yang lebih rendah dari
sekitarnya atau di daerah-daerah yang
sistem pembuangan air/drainasenya buruk.
Ketika tanah dibanjiri air, nitrat yang
tersedia untuk tanaman (NO3) menjadi luluh
(terseret air) dan/atau di-denitrifikasikan
(Sawyer, 2007). Denitrifikasi terjadi ketika
bakteri tanah memanfaatkan senyawa
nitrogen sebagai pengganti oksigen (yang
menjadi sangat terbatas jumlahnya karena
adanya banjir); senyawa-senyawa ini
kemudian dipecah dan nitrogen dilepaskan
kembali ke atmosfer dalam bentuk gas
nitrogen
(N2).
Denitrifikasi
dapat
menyebabkan kawasan yang luas menjadi
kekurangan nitrogen selama dan setelah
banjir (Gambar 8a).

Gambar 8. Berbagai faktor biotik dan abiotik bisa dengan
mudah dikacaukan dengan gejala-hejala defisiensi unsur
hara: a. denitrifikasi akibat banjir (Sawyer, 2007); b.
terbakar akibat peristiwa kimia karena tetesan herbisida
(Purdue, 2016); c. penyakit akibat jamur pada tanaman
tomat (Nitzsche dan Wyenandt, 2005); d. Kista nematoda
kedelai (Tyka, 1994).

Stres Kekeringan – Gejala-gejala stres
kekeringan juga bisa dikacaukan dengan gejala kekurangan hara. Di kedua kasus tersebut, pada
umumnya tanaman menunjukkan kekerdilan yang mirip. Namun, gejala stres kekeringan dapat
dibedakan dengan memperhatikan bahwa pada awalnya daun melayu kemudian menjadi keriting,
diikuti dengan ujung-ujung daun yang terlihat terbakar. Di dalam tanah ada banyak unsur hara
namun unsur-unsur itu menjadi tidak tersedia bagi tanaman karena sedikitnya air yang dipakai
melarutkannya ke dalam bentuk yang bisa diambil oleh tanaman.

Gejala-gejala Lain yang Mudah Disangka sebagai Defisiensi Unsur Hara
Kerusakan akibat Penyakit – Gejala defisiensi hara sering keliru disangka penyakit akibat
virus, bakteri, atau jamur, karena masing-masing menyebabkan daun yang menguning dan
nekrosis. Kekurangan hara biasanya dapat dibedakan dari kerusakan akibat hama dan penyakit
melalui simetrinya. Gejala penyakit ditandai dengan munculnya bintik-bintik, bisul-bisul, atau
posisi gejala yang tidak merata pada tanaman atau daun (Gambar 8c), sedangkan kekurangan
hara cenderung ditandai dengan penyebaran yang simetris dan merata pada tanaman atau daun.

Kerusakan oleh Nematoda –- Tanaman yang terserang nematoda menunjukkan gejalagejala stres yang mudah keliru disangka sebagai gejala-gejala kekurangan hara. Kerusakan yang
ditimbulkan oleh nematoda khususnya sangat mudah dikacaukan dengan defisiensi nitrogen
akibat banjir/tergenang air dan denitrifikasi. Yang pertama biasanya dapat dibedakan dengan
hadirnya gejala-gejala di luar daerah yang lebih rendah (bukan masalah drainase) dan layu yang
hanya terjadi pada pucuk-pucuk tanaman (Gambar 8d). Jika Anda mencurigai serangan
nematoda, cabut beberapa tanaman dan periksa apakah ada “benjolan-benjolan/simpul-simpul”
di akar; jika memungkinkan, kirimkan sampel ke laboratorium setempat untuk mendapatkan
identifikasi yang akurat. Melakukan identifikasi serangan nematoda di lahan Anda dengan benar,
bisa menjadi hal yang sulit, dan harus dikonfirmasi dengan menggunakan mikroskop.

Tetesan Herbisida – Tetesan Herbisida - dapat terjadi saat pemberian herbisida dilakukan
pada cuaca yang berangin, atau diberikan dengan jarak semprot yang bersinggungan dengan
tanaman lainnya. Jika herbisida tidak membunuh tanaman yang bukan sasaran, maka herbisida
bisa menyebabkan kerusakan, meninggalkan gejala-gejala yang mudah dikacaukan dengan
gejala-gejala kekurangan unsur hara. Sekali lagi, kerusakan akibat herbisida ini biasanya dapat
dibedakan dengan munculnya klorosis atau nekrosis yang tidak teratur polanya, bukan dalam
pola-pola yang simetris. Bergantung pada bahan kimia penyusunnya, herbsida bisa menimbulkan
gejala klorosis berat (Gambar 8b) atau gejala-gejala ‘kering karena terik’ pada ujung-ujung
daun. Gejalanya akan muncul sangat tiba-tiba, kemungkinan besar dalam 24 sampai 48 jam sejak
pemberian herbisida. Meskipun demkian, jika tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh herbisida
hanya kecil saja maka tanaman memiliki kemampuan untuk mengatasi kerusakan tersebut.

Kesimpulan
Upaya mendiagnosis kekurangan hara pada tanaman bukanlah ilmu yang sifatnya pasti.
Meskipun demikian, beberapa alat diagnostik yang relatif sederhana ini dapat membantu Anda
meningkatkan produktivitas dan kesehatan tanah Anda. Alat dan cara-cara diatas dapat
membantu Anda terhindar dari masalah kelaparan tersembunyi yang diderita tanaman Anda.
Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan peringatan dini tentang munculnya masalah yang lebih
besar yang hadir di lahan Anda. Ala-alat diagnostik yang langsung bisa diterapkan di pertanian
ini khususnya sangat bermanfaat bagi mereka yang bekerja di daerah-daerah yang belum
memiliki fasilitas untuk menguji tanah dan jaringan tanaman, atau di daerah yang sudah
memiliki fasilitas tersebut namun biayanya tidak terjangkau.

Pustaka
Berger, K.C. 1954. Be Your Own Maize Doctor. Revised by J. Harold and F. Reetz. Editors.
International Plant Nutrition Institute (IPNI), from The Country Gentleman, Curtis Publishing
Company. http://ssa.ipni.net/article/AFR-3006.
FFTC. 2003. Fertilizer Management of Citrus Orchards. Food and Fertilizer Technology (FFTC)
for the Asia and Pacific Region. Taipei, Taiwan.
Goldy, R. 2011. Soil Nutrient Availability at Various pH levels. Michigan State
UniveristyExtention. http://msue.anr.msu.edu/news/understanding_soil_ph_part_i.
Hosier, S. and L. Bradley. 1999. Guide to Symptoms of Plant Nutrient Deficiencies. Publication
AZ1106. http://extension.arizona.edu/sites/extension.arizona.edu/files/pubs/az1106.pdf.

Bolques, A. 2012. A Guide to Visual Diagnosis for Common Essential Nutrients Deficiencies
Symptoms. Gardening in the Panhandle. University of Florida - Institute of Food and
Agricultural
Sciences.
http://franklin.ifas.ufl.edu/newsletters/2012/07/16/a-guide-to-visualdiagnosis-for-common-essential-nutrients-deficiencies-symptoms/.
IPNI. 2006. Soil Fertility Manual. International Plant Nutrient Institute (IPNI). Norcross, GA.
IPNI. 2016. Crop Nutrient Deficiency Photo Library App. International Plant Nutrient Institute
(IPNI). Norcross, GA.
McCauley, A., C. Jones, and J. Jacobsen. 2011. Plant Nutrient Functions and Deficiency and
Toxicity Symptoms. Nutrient Management Module No. 9. Montana State University Extension.
http://landresources.montana.edu/nm/documents/NM9.pdf.
Nelson. 1998. Atlas of the Biosphere. Center for Susainability and the Global Environment University of Wisconsin-Madison, Nelson Institute.
Nitzsche, P., and A. Wyenandt. 2005. Diagnosing and Controlling Fungal Diseases of Tomato in
the Home Garden. New Jersey Cooperative Extension. New Brunswick, NJ.
Purdue. 2016. Herbicide Injury Symptoms on Corn and Soybeans.
Department of Plant Botany and Pathology. West Lafayette, IN.

Purdue University -

Sawyer, J. 2007. Nitrogen Loss: How Does it Happen? Iowa State University. Ames, IA.
Tylka, G. 1994. Soybean Cyst Nematode. Iowa State University Extension, Ames. Iowa.

