
 1

LOGAM BERAT DALAM PERTANIAN* 

 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Pengertian Logam Berat 

 Logam berat ialah unsur logam dengan berat molekul tinggi. Dalam kadar rendah 

logam berat pada umumnya sudah beracun bagi tumbuhan dan hewan, termasuk manusia. 

Termasuk logam berat yang sering mencemari habitat ialah Hg, Cr, Cd, As, dan Pb 

(Am.geol. Inst., 1976). 

 

Kejadian Logam Berat di Alam 

 Kejadian (occurance) logam berat di alam pertama-tama berkenaan dengan proses 

geologi. Ada tujuh macam proses geologi yang membentuk longgokan logam berat 

(Strahler & Strahler, 1973). 

 Proses pertama pelonggokan logam berat ialah segregasi langsung dalam magma. 

Butiran mineral berkerapatan lebih besar mengendap lewat magma lumer (fluid) sewaktu 

kristalisasi masih berlangsung. Salah satu longgokan yang terjadi secara ini ialah kromit 

(FeCr2O4), cebakan (ore) pokok Cr yang berkerapatan 4,4 g cm-3. 

 Proses kedua yang berkaitan dengan intrusi magma ialah metamorfisme singgung. 

Dalam kejadian ini larutan kimia yang sangat aktif yang dikandung magma mengubah 

batuan yang mengelilinginya (country rock). Mineral cebakan dimasukkan ke dalam 

batuan yang mengelilingi sebagai penukar komponen-komponen yang ada dalam batuan. 

Sebagai contoh, suatu lapisan batuan gamping diganti dengan cebakan besi yang terdiri 

atas mineral hematit (Fe2O3) dan magnesit [Fe(FeO2)2 ], atau cebakan Cu, Zn atau Pb. 

 Proses ketiga yang juga berkaitan dengan intrusi magma ialah pembentukan tubuh 

pegmatit yaitu longgokan bahan berbutiran lebih kasar di dalam massa batuan plutonik 

induk yang besar berbutiran lebih halus. Tubuh pegmatit dapat menjalar ke dalam batua 

yang mengelilingi berupa urat-urat. Logam berat yang ditemukan dalampegmatit ialah Ta 

(tantalum), Nb (niobium), U (uranium), Th (Thorium), Zr, dan beberapa logam tanah 

langka (rare earths) yang lain. 

                                                            
*  Ceramah di Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan 28 Agustus 1993 
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 Proses keempat berlangsung dengan pelibatan larutan hidrotermal. Zat-zat logam 

meninggalkan magma sewaktu tahap terakhir kristalisasinya dan diendapkan dalam 

rekahan-rekahan batuan membentuk urat-urat mineral, atau dipencarkan dalam massa 

batuan yang sangat besar. Larutan hidrotermal bergerak ke atas menuju ke permukaan 

bumi. Maka terbentuk cebakan logam dangkal, bahkan dapat muncul sebagai endapan dari 

mata-air panas. Emas, perak dan Hg banyak ditemukan sebagai cebakan dangkal. 

 Proses kelima berkenaan dengan daya pengaruh larutan yang bergerak ke bawah di 

dalam mintakat (zone) aerasi dan di dalam mintakat air tanah. Endapan-endapan sedikit di 

sana-sini di dalam mitakat aerasi terlarutkan dalam air meteorik yang berperkolasi, 

terkumpulkan dan terpekatkan, da akhirnya terlonggokkan di atas mintakat air tanah 

menjadi cebakan, karena menyangkut pengayaan endapan mineral, proses ini diperikan 

sebagai proses sekunder. 

 Proses keenam yang juga merupakan proses sekunder oleh daya pengaruh air 

meteorik, namun berlawanan dengan proses kelima, membentuk longgokan logam secara 

residual. Air meteorik yang berinfiltrasi dan berperkolasi, atau bergerak ke samping 

sebagai aliran limpas atau resapan (seepage) memindahkan lebih banyak zat yang lebih 

mudah larut daripada zat-zat yang mengandung logam. Terjadilah pelonggokan residual. 

 Cebakan yang terjadi dengan proses kelima a.l Fe, Cu, Pb, san Zn dalam bentuk 

senyawa sulfida. Cebakan yang terjadi dengan proses keenam a.l emas, senyawa-senyawa 

perak atau timbal, besi (mineral limonit, Fe2O3 terhidrat), mangan (mineral manganit, 

MnO(OH), dan bauksit (Al2O3.2H2O)2. 

 Proses ketujuh ialah pelonggokan secara sedimentasi lewat pengangkutan oleh 

aliran air dan gelombang. Sedimentasi dapat terjadi di darat atau di laut. Batuan lebih dulu 

mengalami pelapukan, bahan lapukan diangkut oleh aliran limpas masuk ke sungai, 

selanjutnya diangkut oleh aliran limpas masuk ke sungai, selanjutnya diagkut ke hilir, dan 

sibir (fragment) batuan yang mengandung logam berat akan mengendap lebih dulu di 

sebelah hulu daripada yang tidak mengandung logam berat karena berberat jenis lebih 

tinggi. Cebakan sedimen mencakup emas, platina, timah dan besi (hematit). 

 

Logam Berat Dalam Lingkungan 

 Logam berat dapat masuk ke dalam lingkungan hidup karena: (1) longgokan alami 

di dalam bumi tersingkap, sehingga berada di permukaan bumi; (2) pelapukan batuan yang 
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mengandung logam berat yang melonggokkan logam berat secara residual di dalam 

saprolit dan selanjutnya berada di dalam tanah; (3) penggunaan bahan alami untuk pupuk 

atau pembenah tanah (soil conditioner), dan atau (4) pembuangan sisa dan limbah pabrik 

serta sampah. 

 Penyingkapan longgokan alami dapat berupa kejadian alami pengelupasan lapisan 

penimbun oleh erosi, longsoran, atau pemotongan lapisan yang mengandung logam berat 

oleh alur air. Penyingkapan juga dapat karena tindakan manusia berupa penambangan 

cebakan. Tanah pada umumnya mengandung logam berat sekalipun hanya sekelumit. 

Analisis Notohadiprawiro, dkk. (1991) atas jenis tanah vertisol Sragen, ferralsol 

Karanganyar (Solo), dan regosol Kuningan (Yogyakarta) menemukan kisaran kadar total 

Zn 20,7-49,8; Cu 18,7-35,4; Pb 5,6-15,1 dan Ni 6,4-28,8 ppm. Bahan alami yang biasa 

digunakan untuk pupuk atau pembenah tanah, seperti fosforit Ca5(PO4)3. F, Cl, OH adalah 

sedimen marin, kainit KCl.MgSO4.3H2O dan kiserit MgSO4.H2O adalh evaporit marin. 

Bahan asal laut mengandung logam berat meskipun sekelumit karena air laut selalu 

mengandung, a.l. Cr 3 × 10-4, Ni 17 × 10-14, Zn 49 × 10-4, Cu 5 × 10-4, Cd 1 × 10-4, Pb 3 × 

10-5, dan Hg 3 × 10-5 ppm (Krauskopf, 1979). Fosforit, tergantung pada daerah temuannya, 

mengandung Cd dengan kisaran 0,3 – 84 mg kg-1 (Mengel & Kirkby, 1987). Kadarnya 

dalam air laut terpekatkan dalam sedimen 3 – 840 × 103 kali. Secara berangsur penggunaan 

fosforit akan dapat menaikkan kadar Cd dalam tanah secara nyata. 

 Limbah yang biasa mengandung logam berat berasal dari pabrik kimia, listrik dan 

elektronik, logam dan penyepuhan elektro (electroplating), kulit, metalurgi, dan cat serta 

bahan pewarna. Limbah padat permukiman juga mengandung logam berat (Yong, dkk., 

1992). 

 Fakta tadi menunjukkan bahwa logam berat yang mesuk ke dalam lingkungan 

hidup kebanyakan berasal dari kegiatan manusia. Akan tetapi logam berat di dalam 

lingkungan tidak dengan sendirinya membahayakan kehidupan makhluk. Logam berat 

membahayakan apabila masuk ke dalam sistem metabolisme makhluk dalam jumlah 

melebihi ambang batas. Ambang batas untuk tiap macam logam berat dan untuk tiap jenis 

makhluk berbeda-beda. Pemasukan logam berat ke dalam sistem metabolisme manusia dan 

hewan dapat secara langsung atau tidak langsung. Pemasukan secara langsung terjadi 

bersama dengan air yang diminum, bersama udara yang dihirup, atau lewat singgungan 

dengan kulit. Pemasukan secara tidak langsung terjadi bersama dengan bahan yang 
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dimakan. Dalam kejadian ini sumber logam berat adalah tanah, air, dan udara. Dengan 

perantara tumbuhan yang menyerap logam berat dari sumber-sumber tersebut dan 

melonggokkannya dalam jaringannya yang nanti dimakan manusia atau hewan, logam 

berat masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan. Masuknya logam berat dalam jumlah 

yang membahayakan lewat rantai pangan pendek tanaman-manusia, atau lewat rantai 

pangan lebih panjang tanaman-ternak-manusia, disebut pencemaran dakhil (internal 

pollution). 

 

Logam Berat Dalam Pertanian 

 Logam berat berkenaan dengan pertanian memunculkan empat persoalan yang 

saling berkaitan berupa akibat atas: (1) edafon, yaitu keseluruhan kehidupan di dalam 

tanah yang merupakan salah satu faktor pokok penentu produktivitas tanah; (2) hasil panen 

pertanaman, baik jumlah maupun mutunya; (3) kesehatan ternak; dan (4) kesehatan 

manusia. Keempat persoalan tersebut dapat dikembalikan kepada satu persoalan dasar, 

yaitu perilaku logam berat di dalam tanah. Perilaku ini menentukan seberapa kuat dayanya 

mempengaruhi edafon, dan seberapa banyak jumlahnya yang dapat diserap tanaman. 

 Berdasarkan tinjauan serbacakup (cmprehensive) Brummer (Verloo, 1993), 

keseluruhan logam berat yang ada dalam tanah dapat dipilahkan menjadi berbagai fraksi 

atau bentuk: 

1. Larut air, berada dalam larutan tanah. 

2. Tertukarkan, terikat pada tapak-tapak jerapan (adsorption sites) pada koloid tanah dan 

dapat dibebaskan oleh reaksi pertukaran ion. 

3. Terikat secara organik, berasosiasi dengan senyawa humus yang tidak terlarutkan. 

4. Terjerat (occluded) di dalam oksida besi dan mangan. 

5. Senyawa-senyawa tertentu, seperti karbonat, fosfat, dan sulfida. 

6. Terikat secara struktural di dalam mineral silikat atau mineral primer. 

 

Bagian terbesar segala logam berat yang ada dalam tanah, yaitu 95 – 99% jumlah 

total, berada dalam fraksi 2, 3, 4, 5, dan 6. Meskipun fraksi 1 jumlahnya hanya sedikit, 

namun dilihat dari segi ekologi, fraksi ini paling penting karena penyerapan tanaman dan 

pengangkutan dalam lingkungan bergantung padanya. 
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Unsur logam berat dalam larutan tanah dapat berbentuk kation Ln+ atau senyawa 

kompleks elektrolit atau tanelektrolit (non-electrolyte). Senyawa kompleks elektrolit dapat 

bermuatan bersih positif, negatif atau amfoter (Ln+.Am-,o)+,-,+ sedang yang tanelektrolit 

bermuatan bersih netral (Ln+.Am-,o)o. A adalah suatu anion atau molekul mineral atau 

organik alami atau sistetik. 

Ketersediaan hayati (bioavailability) logam berat dalam tanah sangat dipengaruhi 

oleh (Duchsufour, 1982; Verloo, 1993): 

1. Reaksi keseimbangan Ln+ + Am-o,c = (Ln+.Am-,1)+,-,+,o. Reaksi ini pada gilirannya sangat 

dipengaruhi oleh sifat-sifat tanah dan kadar L dan A dalam fase padat tanah dan dalam 

larutan tanah. Kadar L dan A dapat meningkat karena pencemaran atau karena 

penggunaan pupuk atau pembenah tanah mineral atau organik. 

2. Kapasitas penukaran kation (KPT) tanah yang menentukan daya menjerap kation dan 

laju (rate), penukaran kation (P)m-.Ln+ = (P)m-.Mn+ + Ln+.(P)m- adalah kmponen tanah 

penjerap dan penukar kation, Ln+ adalah kation logam berat, dan Mn+ adalah kation lain 

yang bermartabat sama dengan L. 

3. Reaksi pengkompleksan. Acapkali ion logam berat terkoordinasikan pada senyawa        

organik, terutama asam-asam humat dan fulvat, membentuk kelat 

          CO2    O2 

  R    L    R 

                        O    O    

yang L adalah kation logam yang terkelat, R adalah radikal hidrokarbon, dan CO2 serta 

O adalah kelompok fungsional yang telah mendisosiasikan H+. Dalam keadaan ini 

mobilitas logam berat meningkat karena pengendapannya tidak lagi tunduk pada 

kenaikan pH. Logam berat menjadi lebih mudah terpindahkan ke bagian tubuh tanah 

yang lebih dalam (terkoluviasi) atau lebih mudah terlindi (leached). Kelasi juga 

menurunkan toksisitas larutan logam berat. Akan tetapi kelasi juga memacu pelapukan 

mineral dan batuan, berarti melancarkan pelepasan unsur logam berat ke dalam larutan 

tanah. 

4. pH larutan yang berpengaruh langsung atas keterlarutan unsur logam berat. Kenaikan 

pH menyebabkan logam berat mengendap. Yang lebih penting ialah pengaruh tidak 

langsung lewat pengaruhnya atas KPK. Sebagian KPK berasal dari muatan tetap dan 

sebagian lagi berasal dari muatan terubahkan (variable charge). Muatan terubahkan 

bergantung pada pH yang meningkat sejalan dengan peningkatan pH. Maka 
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peningkatan pH membawa peningkatan KPK. Logam berat terjerap lebih banyak atau 

lebih kuat sehingga mobilitasnya menurun. 

5. Anion dalam larutan tanah. Tergantung pada macam anion dan macam komponen 

tanah penjerap, anion yang terjerap dapat membantu penjerapan kation logam berat 

karena meningkatan kerapatan muatan negatif pada permukaan komponen penjerap. 

Dapat pula sebaliknya, anion yang terjerap menghalangi penjerapan kation logam berat 

karena menutupi tapak jerapan. 

6. Potensial redoks tanah yang bersama dengan reaksi tanah menentukan spesies      

kimiawi logam berat. Misalnya, spesies utama Cd dalam keadaan oksik dan masam 

ialah Cd2+, CdSO4 dan CdCl+, dalam keadaan oksik dan base disamping yang telah 

disebutkan juga terdapat CdHCO3
+, dan dalam keadan anoksik kompleks sulfat diganti 

dengan kompleks sulfida. 

Ketersediaan hayati logam berat, berarti keterserapannya oleh tumbuhan, 

dikendalikan oleh berbagai faktor tanah dan biologi (macam, fase pertumbuhan, dan fase 

perkembangan tumbuhan) secara rumit, bahkan ada faktor yang pengaruhnya saling 

bertentangan. Menurut Verloo (1993) ada kejadian  yang penyerapan suatu logam berat 

oleh tumbuhan dari tanah yang tercemar berat lebih sedikit daripada penyerapannya dari 

tanah yang tercemar ringan. Hal ini berkenaan dengan penaikan pH yang lebih tinggi oleh 

bahan pencemar yang lebih banyak dan sejalan dengan ini KPK juga meningkat lebih 

tinggi, sehingga penjerapan oleh tanah menjadi lebih kuat. 

 

Toksisitas Logam Berat 

Antara unsur beracun yang berdaya guna atau bahkan yang diperlukan tidak dapat 

dipilahkan secara jelas. Sifat-sifat itu buka sesuatu yang hakiki unsur melainkan sesuatu 

yang nisbi berkenaan dengan jumlah unsur yang terserap serta ketahanan makhluk 

terhadap unsur bersangkutan. Logam berat Fe, Cu dan Zn merupakan unsur hara mikro 

yang diperlukan tumbuhan, namun dalam jumlah banyak beracun. Ni dan Cd dalam jumlah 

sekelumit diduga menjalankan peran fisiologi penting dalam tumbuhan, namun dalam 

jumlah lebih banyak beracus. Cr sangat beracun bagi tumbuhan, sedang peranannya 

sebagai hara belum diketahui. Akan tetapi unsur ini perlu bagi manusia dan hewan 

menyusui karena berperan serta dalam metabolisme glukose. Peran Pb sebagai hara 

tumbuhan juga belum diketahui. Unsur ini merupakan pencemar kimiawi utama terhadap 
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lingkungan, dan sangat beracun bagi tumbuhan, hewan, dan manusia (Mengel & Kirkby, 

1987). 

 Flora mikro tanah lebih peka terhadap logam berat daripada tumbuhan. Hg boleh 

jadi adalah logam berat yang paling beracun bagi flora mikro tanah (Salle, 1948). 

Pencemaran tanah oleh logam berat dapat merusak ekosistem tanah. 

 Kadar logam berat tinggi di dalam tanah belum tentu menandakan fitotoksisitas 

tinggi pula karena laju serapannya oleh oleh tumbuhan tidak bernasabah langsung dengan 

laju peningkatan kadarnya dalam tanah. Dengan menggunakan besaran koefisien 

pengalihan (transfer coeffisient), yaitu : 

        jumlah peningkatan kadar dalam tumbuhan 
 T=  
                      jumlah peningkatan kadar dalam tanah 
  

Verloo (1993) menemukan bahwa T sangat beragam antar logam berat antar 

tanaman, dan antar bagian tanaman, dan dipengaruh oleh KPK dan pH tanah. T di atas satu 

menandakan bahwa logam berat bersangkutan dalam asosiasinya dengan tumbuhan dan 

tanah yang ada, berpotensi pencemaran besar. Potensi pencemaran kecil, dalam hal T di 

bawah satu. Nilai-nilai T berikut ini dikutip dari Verloo. 

 
T 

Tanaman 
Cd Cu Ni Pb Zn 

Avena setiva tanaman segar 1,54 0,05 0,69 0,02 1,18 
Avena setiva jerami    0,53 0,01 0,19 0,02 1,79 
Avena setiva biji 0,09 0,02 0,49 0,02 0,35 
Jagung tanaman segar 1,05 0,07 0,07 - 0,63 
Bayam 5,22 0,51 0,54 - 2,04 
Radis tanaman segar 5,20 0,68 0,74 - 1,74 
Umbi 0,66 0,13 0,10 - 0,42 

 
Rupa-rupanya potensi pencemaran tumbuhan dikotil (bayam, radis) lebih besar 

daripada tumbuhan monokotil (A. sative, jagung). Secara umum dapat dikatakan bahwa 

tumbuhan cenderung melongggokan Cd dan Zn lebih banyak daripada yang lain, diikuti Ni 

dan Cu. Pb dilonggokan paling sedikit, namun tidak berarti Pb kalah berbahaya daripada 

yang lain mengingat kadar gawat Pb rendah. Dalam tanaman A. sativa pelonggokan 

terutama terjadi di dalam bagian vegetatif. Pelonggokan di dalam bagian generatif dirajai 
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oleh Ni. Dalam tanaman radis pelonggokan terutama terjadi di bagian tanaman yang 

menjalankan proses fotosintesis justru rendah. 

 Secara rerata setiap kenaikan satu satuan KPK (cmol(+)kg-1). T dapat ditaksir turun 

sebesar 0,0156 untuk Ni, 0,010 untuk Zn, 0,002 untuk Cd, 0,0005 untuk Cu, dan 0,0001 

untuk Pb. Setiap penurunan satu satuan pH menyebabkan penaikan T dengan kisaran 3,40 

– 3,80 untuk Zn,  0,68 – 4,95 untuk Cd,  0,74 – 1,31 untuk Ni, dan 0,06 – 0,18 untuk Cu. 

Batas bawah berlaku untuk tumbuhan monokotil, sedang batas atas berlaku untuk 

tumbuhan dikotil (Verloo, 1993). Boleh dikatakan bahwa penyerapan Zn dikendalikan baik 

oleh KPK maupun oleh pH. Penyerapan Mn dikendalikan oleh pH pada tumbuhan dikotil. 

Rupa-rupanya penyerapan Cu dan pH tidak terlalu dikendalikan oleh faktor tanah. 

 Pengkajian fitotoksisitas logam berat di Indonesia masih sangat langka, apalagi 

mengenai peningkatan pemasukan logam berat ke dalam rantai pangan yang menimbulkan 

persoalan pencemaran dakhil. Salah satu sebab yang barangkali melambatkan kajian 

tersebut ialah kerumitan perilaku logam berat di dalam tanah dan di dalam tumbuhan yang 

menyangkut jumlah kelumit. Maka diperlukan ketekunan kerja, metode penelaahan rinci, 

dan peralatan deteksi yang teliti. Sebab lain mungkin karena ambang batas keracunan 

tanaman ada yang lebih tinggi daripada orang dan ternak. Akibatnya kita menjadi tidak 

sadar bahwa suatu pertanaman yang tampak sehat dapat menjadi bahan pangan atau pakan 

beracun. Nilai ambang gawat unsur logam berat bagi tanaman dan ternak secara umum 

disampaikan oleh Mengel dan Kirkby (1987) sebagai berikut : 

 
Kadar gawat (μg g-1 bahan kering) dalam 

Logam berat 
Tanaman Diet ternak 

Cr 1-2 50-3.000 
Hg 2-5 1- 
Cd 5-10 0,5-1 
Pb 10-20 10-30 
Cu 15-20 30-100 
Ni 20-30 50-60 
Zn 150-200 500 

 
Penurunan jumlah logam berat dalam petak pertanaman yang dipupuk dengan sari 

kering limbah permukiman (sewage sludge) karena serapan tanaman dan penyingkirannya 

bersama dengan hasil panen pada umumnya sedikit sekali. Penurunan lebih banyak karena 

penyingkiran ke luar petak pertanaman oleh pelindian, erosi dan pengolahan tanah yang 
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menggusur tanah. Pelindian juga memindahkan logam berat dari lapisan perakaran ke 

lapisan tanah di bawahnya. Neraca massa yang dihitung Yingming & Corey (1993) 11 

tahun setelah pemupukan tersebut berdasarkan Cd, Cu, dan Zn ialah bagian yang tinggal di 

dalam petak 67%, yang tergusur ke luar petak 18%, yang terpindahkan ke lapisan tanah di 

bawah lapisan perakaran 13%, dan yang terserap tanaman dan terangkut ke luar bersam 

dengan hasil panen hanya 2%. 

 Notohadiprawiro, dkk. (1991) meneliti pengaruh sari kering limbah industri (SKL; 

industrial sludge) atas kadar Zn, Cu, Pb, dan Ni dalam tanaman pangan dan seberapa jauh 

keadaan tanah mengendalikan serapan unsur-unsur logam berat tersebut. SKL diperoleh 

dari PT SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut). Tanaman dan bagiannya yang dicoba 

ialah trubus segar (fresh shoot) bayam cabut mewakili sayuran daun tongkol kering jagung 

mewakili pangan pokok serealia, buah tomat mewakili sayuran buah, dan umbi ubi jalar 

mewakili pangan pokok umbi-umbian. Tiga jenis tanah yang dipilih mewakili tanah-tanah 

yang banyak digunakan untuk budidaya pertanian dan rentangan keadaan tanah yang lebar. 

Tanah-tanah itu ialah Vertisol (tanah lempung berat, pH dekat netral, kesuburan aktual dan 

potensial sedang), Ferralsol (tanah lempung sedang, pH masam, kesuburan aktual dan 

potensial rendah, kata besi), dan Regosol (tanah pasiran, pH dekat netral, kesuburan aktual 

agak rendah, tetapi kesuburan potensial tinggi). 

 Watak serapan Zn ditentukan oleh asosiasi tanaman-tanah, artinya korelasi murad 

(significant) antara jumlah Zn yang diberikan dan jumlah yang diserap tanaman ke dalam 

organ yang ditelaah hanya ditemukan pada asosiasi tertentu. Perkecualian terdapat pada 

jagung yang korelasi muradnya dapat dikatakan tidak bergantung pada jenis tanah. Ini 

berarti bahwa kebolehjadian peracunan Zn atas jagung lebih besar daripada atas tanaman 

lain, atau kebolehjadian pencemaran dakhil lewat jagung lebih besar daripada lewat 

tanaman lain. Dengan penalaran yang sama dapat dikatakan bahwa tomat lebih rentang 

terhadap peracunan Cu, Pb, dan Ni. Bayam lebih rentang terhadap peracunan Pb dan Ni. 

Jadi, peluang terjadinya pencemaran dakhil oleh Pb dan Ni paling besar karena dapat lewat 

tomat dan bayam. Korelasi murad ditentukan oleh macam logam berat dan jenis tanah. 

Dengan demikian kerentanan tanaman ini terhadap keracunan logam berat dan peranannya 

dalam pencemaran dakhil tidak menentu. 

 Faktor kelas tanaman rupa-rupanya lenih menonjol daripada faktor tanah dalam 

menentukan watak serapan logam berat. 80% kejadian korelasi murad antara pemberian 

dan serapan logam berat di Vertisol berkenaan dengan tanaman dikotil, di Ferralsol 71%, 
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dan di Regosol 100%. Secara rampat (general) di ketiga tanah tingkat kejadiaannya yang 

berkenaan dengan tanaman dikotil ialah 83%. Tingkat kejadian korelasi murad berkenaan 

dengan tanah ialah 43% di Vertisol, 30% di Ferralsol, dan 26% di Regosol. Penyerapan Pb, 

Cu, dan Ni yang menurut Mengel & Kirkby (1987) jauh lebih meracun bagi manusia dan 

hewan daripada Zn, lebih nyata berlangsung pada tanaman monokotil (jagung). Penemuan 

ini sejalan dengan pendapat Verloo bahwa tanaman dikotil berpotensi lebih besar 

mendatangkan pencemaran dakhil daripada tanaman monokotil. 

 Dilihat dari segi asosiasi tanaman-tanah, Zn lebih membahayakan jagung, Cu lebih 

membahayakan tomat, dan Pb serta Ni lebih membahayakan tomat dan bayam. Peracunan 

Zn lebih berkemungkinan muncul di Vertisol dan Ferralsol, Cu di Vertisol, dan Pb di 

Vertisol dan Regosol. Peracunan Ni dapat muncul di tanah apapun, maka potensi bahaya 

Ni paling besar. 
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