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Teknologi Produksi 

Kacang Tanah

Pengairan

Bila tersedia sarana pengairan, tanaman perlu diairi 
pada saat pertumbuhan awal (umur hingga 15 hari), 
awal berbunga (umur 25 hari), pembentukan dan 
pengisian polong (umur 50 hari), serta pada saat 
pemasakan polong (umur 75 hari).

Pengendalian Hama Penyakit

Penyiangan dan Pembumbunan

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia

2017

Ÿ Hama utama kacang tanah adalah wereng 
kacang tanah, penggerek daun, ulat jengkal, dan 
ulat grayak. Hama tersebut dapat dikendalikan 
dengan insektisida yang mengandung bahan aktif 
endosu l fan ,  k lo rp i r i fos ,  monokro to fos , 
metamidofos, dan diazinon.

Ÿ Penyakit utama kacang tanah adalah layu bakteri, 
b e r c a k  d a u n ,  d a n  p e n y a k i t  k a r a t . 
Pengendaliannya dengan menanam varietas 
tahan atau menggunakan fungisida benomil, 
mankozeb, bitertanol, karbandezim, dan 
klorotalonil.



Penyiapan Lahan

Varietas 

Penanaman

Kacang tanah dapat ditanam di lahan kering 
maupun di lahan sawah setelah padi dipanen. 

Tanah yang sesuai adalah yang bertekstur ringan, 
drainase baik, remah, dan gembur. Pada tanah yang 
bertekstur berat, bila tanah dalam kondisi becek, 
tanaman akan mati atau tidak menghasilkan polong. 
Sebaliknya bila kondisinya kering, calon polong tidak 
dapat masuk ke dalam tanah, perkembangan polong 
terhambat, dan pada saat dipanen, banyak polong 
yang tertinggal di dalam tanah. 

 Bila kemasaman tanah terlalu tinggi, tanaman 
akan mengalami klorosis atau daunnya menguning. 
Bila kondisi ini tidak diatasi, polong akan menjadi 
hitam dan hasil menurun hingga 40%. 

Pemupukan

Kacang tanah varietas Talam 2
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