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I. PENDAIIULUAN
enlang (Solanum tuberosumL.) merupakan
salahsatutanamanyangproduksinyasangat
dibatasi oleh suhu tanah, karena organ yang
diproduksi berkembangdidalamtanah.Suhutanah
yang tinggi akan mengha.mbatinisiasi umbi,
penguranganhasil umbi dan bahkan deformasi
umbi.lnisiasi
umbidapatberlangsung
sangal
cepal
padamta-mla
suhutanah
24"C- 25(. Bilakentang
ditanampadatanahdengansuhuyangtinggi maka
bobot umbi dan laju penyimpanankarbohidrat
dalam umbi akan menurun.Hal ini dibuktikan
melalui penelitianSekioka(1964)dalam Smith
(1977\ yang memberikan
perlakuansuhu tanah
10"c, 2011 dan 30t. setelah 3 minggu
didapa*anhasil bobotumbidanIajupenyimpanan
karbohidratdi akarumbi semakinmeningkat
bila
suhutanahsemakhmenurun.
Sebenamyakentang merupakan tanaman
daerahdatarantinggi dengansuhurendah(dingin).
yang timbul bila
Oleh karenaitu permasalahan
kentang ditanamdidataranrendahsampaimedium
adalah suhu udara yangpanas.Suhu udarayang
panas akan mempengaruhi suhu tanah dan
produksi.
selanjutnyamenghambatpeningkatan
Untuk
mengatasi masalah tersebutmaka
diperlukan teknologi pemulsaandengan1erami
padi untuk mengubah/menurunkan
suhutanah.
II. APLIKASI PEMULSAAN
Penerapanmulsauntuk fujuan menurunkan
suhu tanah tidak perlu dilalrukan pada kentang
yang ditanamdi datarantinggi (diatas1.000m
dpl). lni disebabkansuhu tanahdidatarantinggi
sudah cukup sesuaidenganpertumbuhandan
perkembangan urnbi kentang. Namun kalau
kentang ditanam di dataran mediumbahkan di
dataran
rendah(0-800mdpl), sebailnya lahan
mulsayang dianjurkan
diberimulsa.Penggunaan
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adalahmulsajeramipadidanmulsaplastikputih.
penggunaan
Sedangkan
MulsaPlastikPerakHitam
(MPPH) belum dianjurkankarenabelum dapat
dibuktikan pengaruhnyaterhadap pertumbuhan
danperkembangan
kentangdataranrendahsampai
medlum.
III. LANGKAH-LANGKATI KEGIATAN
1 Pembedengan
:
- Olahlah tanah (dibersihl€n, dibajak/dipacul,
digemburkan).
- Buatbedengandenganukuranlebar ll0cm,
kondisi
tinggi 30 cm panjangmenyesuaikan
lahan.
- Jarak antarbedeng(lebarsaluran) 35 - 50 cm.
- Biarkan4-5 hari.
Tujuanpembedengan
adalah:
- membuat saluran air (dibentuk oleh ruang
antarbedengan)
- memudahkan peresapan air dan mengefektilkan aerasi(peftukaranudaratanah).
- memudahkanpemeliharaantanaman.
2. Pemupukandan penanaman
Pada penggunaanmulsa jerami pemupukan
dan penanamankentang dilakukan sebelum
pemulsaan
- Buatlahlobangtanamdi sepanjangbedengan
dengan cara digali dengancangkul hingga
membenftrk seperti saluran. Lebar galian
20 cm, dalam 10cm dan jarak antar galian
40 cm.
- Jaraktanam60 cmx 30cm.
- Siapkanpupuk untuk ditabur. Untuk ukurai
bedengansepanjang15 m perlu pupuk Urea
750g, TSP500g, KCI 4009.
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- Campurke 3 macam pupuk tersebutsampai

3. Pemulsaandenganjerami padi

rata.

- Taburkan campuran pupuk hingga merata
padatiap baris lobang galian sebanyakt2
genggam
tanganorangdewasa.
- Tutupi lapisanpupuk tadidengantanahbekas
galian setebal
1 1cm(lihatgambarI dan2).

- Setelah benih ditanam, jerami
padi
dihamparkan
ke bedengandan Jangansampai
menufupi tunas.
- Tebal hamparan jerami 1 3 cm (lihat
gambar 5)

I
pupukdaam lubanggalian
Gb.1 Pemberlan
paoaoeoengan

Gb.5. Penghamparan
muLsajerarn

Bel h akan mulai berdaun pada 12 hari setelah
tanam.Bila tanpamulsa pada 18 - 20 hari setelah
tanam.
4, Pembubunan
Gb.2. Penutupanlubanggaliandengantanahsetelah
dibeipupuk
-

Siapkan benih kentang yang sudah bertunas

setinggi I -2 cm.
Tanamlah benih kentang scsuaijarak tanam.
Tutupi tanah setebal 5 cm. Sisa tanah pada
bagian tengah antar barisan lobang galian
akan digunakan untuk pembubunan. (lihat
gambar3dan4).

Setelah umur I bulaq pembubunandilakukan
dengan cara jerami diangkat sedikit lalu sisa
tanah galian ditimbunkan kearah batang
tanaman. Keadaan ini terus dipertahankan
hingga panen.Saatpanentanah galian di timbun
kearah jerami, sehingga jerami terkubur oleh
tanah dan menjadipupukorganik.
KelemahanMulsa Jerami:
- hanya dapat dilakukan pada daerah yang
bertanam padi.
- Jemni hanya dapat digunakan I (satu) kali
Pemakalan.
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