
Gulma

Kendalikan gulma dengan penyiangan minimal 2 kali
saat tanaman berumur 10-15 hari dan sebelum
pemupukan susulan.

Irigasi

Penyiraman dilakukan dengan gembor sebagai
berikut:

1. Tanaman umur 0-10 hari penyiraman pagi dan
sore hari

2. Tanaman umur lebih 10 hari penyiraman pagi
hari

3. Saat selesai hujan waktu siang harus dilakukan
penyiraman untuk membuang embun bekas
hujan dan tanah yang kemungkinan menempel
di daun pada saat hujan.

Hama dan Penyakit

Pengendalian hama penyakit dilakukan secara
kimiawi, pergiliran, atau rotasi tanaman dan
pengaturan waktu tanam.

Panen

Panen bawang merah saat tanaman berumur 60 -
70 hari. Cirinya umbi sudah terbentuk dan keluar dari
permukaan tanah, 60% leher batang lunak, lebih 80%
tanaman rebah, dan daun menguning.
Panen sebaiknya pada keadaan tanah kering dan

cuaca cerah untuk mencegah serangan penyakit busuk
umbi di gudang. Selanjutnya umbi dijemur di bawah
sinar matahari langsung sampai cukup kering (1-2
minggu) sampai mencapai kadar air kurang lebih 80%
(susut umbi 25-40%). Setelah pengeringan umbi
bawang merah disimpan dengan menggantungkan
ikatan-ikatan bawang merah di gudang khusus pada
suhu 25-30 DC dan kelembaban rendah (60-80%)
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Teknologi Budidaya

Bawang merah Allium ascalonicum termasuk
sayuran kelompok rempah yang menjadi bumbu
penyedap makanan dan bahan obat tradisional. Ia
mampu tumbuh dan beradaptasi di dataran tinggi
hingga dataran rendah sehingga berpeluang untuk
'turun gunung' menjadi bawang merah rawa.

Syarat tumbuh

Kondisi ideal untuk pertumbuhan bawang merah
berupa tanah yang subur, gembur, dan banyak
mengandung humus atau bahan organik. Bawang
merah menyukai tekstur tanah lempung berpasir atau
lempung berdebu dengan pH 5,5-6,5 serta drainase
dan aerasi tanah yang baik. Ia juga membutuhkan
panearan radiasi sinar matahari 70% pada suhu udara
25- 32°C. Waktu tanam bawang merah yang baik pada
musim kemarau dengan air pengairan yang eukup.

Varietas

Beberapa varietas bawang merah yang dapat
beradaptasi di lahan rawa, diantaranya:

Varietas Potensi hasil Umur panen Keterangan lainnya

Bima 10 ton/ba 60 hari Tahan terhadap busuk umbi

Trisula 23,iiiontha 55 hari Tahan simpan selama 5 bulan

Sembrani 9-24 ton/ba 54-56 hari Baik ditanam pada musim kemarau

Berumbi besar (cocok untuk salad)

Tuk tuk 32 ton/ha 85 hari Baik ditanam pada musim kemarau

Pilih bibit

Pilih bibit dari umbi tanaman yang berumur sudah
eukup tua yaitu telah disimpan 70-80 hari setelah
panen. Umbi bibit yang baik berukuran sedang, yaitu
berdiameter 1,5 - 1,8 em atau 5 - 109; segar dan
sehat; bemas; dan berwama eerah mengkilap; serta
bebas luka. Umbi bibit yang umur simpannya kurang
dari 2 bulan dilakukan pemotongan ujung umbi Y4
bagian dari seluruh umbi.

Kebutuhan bibit dilakukan dengan perhitungan
sebagai berikut: petakan seluas 1 m' dengan jarak
tanam 15 em x 20 em dapat ditanam 40 tanaman, maka
untuk lahan 1 ha setara 10.000 m' dengan efektivitas
lahan dapat ditanami 65% diperlukan umbi bibit 6500
m' x 40 umbi = 260.000 umbi, seberat 260.000 x 5 g =
1300 kg bersih.

Lahan

Lahan rawa dibuat saluran drainase agar tidak
tergenang. Berikutnya pengolahan tanah dilakukan
seeara sempuma (tanah diolah sedalam kurang lebih
30em, digemburkan, dibersihkan dari sisa-sisa
tanaman) dan diberi kaptan/dolomit minimal 2
minggu sebelum tanam dengan dosis 1-1,5 t/ha/tahun
jika pH kurang dari 5,6. Bedengan dibuat dengan
ketinggian 10-20 em dengan lebar 1,0-1,2 m dan
panjang sesuai kebutuhan. Di antara bedengan dibuat
parit selebar 0,6 m.

Pupuk

Pemberian pupuk dilakukan sebagai 11
1. Pupuk dasar berupa pupuk k
(pupuk kandang sapi 10 - 20 tI
kandang ayam s 5-6 t/ha) yang d
minggu sebelum tanam

2. Pupuk Urea, SP36 dan KCI disebar I
merata dengan tanah 2-3 hari sebelu
dengan dosis 100 kg N, 120 kg P205,
kg K20 per hektar

3. Pupuk susulan Urea sebanyak 100 kg N
diberikan seeara larik pada saat tanaman
berumur 30-35 hari.

Tanam

Sebelum tanam sebaiknya umbi diberi atau
dieampur Dithane M-45 sebanyak 10 gramll kg umbi,
kemudian diperam 12 jam. Tanam dengan
memasukkan umbi bawang merah ke dalam lubang
tanam yang berjarak 20 x 15 em dengan gerakan
seperti memutar sekerup sehingga ujung umbi tampak
rata dengan permukaan tanah. Berikutnya siram
dengan gembor seeara merata.


