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PENGANTAR

Rapat koordinasiterbatas Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin
langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden Rt di Departemen Pertanian
pada awal Januari 2007 menghasilkan keputusan penting: target peningkatan
produksi beras 2 juta ton pada tahun 2007 dan selanjutnya meningkat 5 %
per tahun hingga tahun 2009. Untuk menindaklanjuti komitmen tersebut
Departemen Pertanian meluncurkan Program Peningkatan Produksi Beras
Nasional (P2BN) untuk segera diimplementasikan.

Salah satu hal penting dalam upaya pencapaian target peningkatan
produksi tersebut adalah penerapan pendekatan Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT) Padi Sawah. Sejak dikembangkan pada tahun 2002, PTT
telah mulai memasyarakat. Berbeda dengan program Intensifikasi padi
seperti Insus dan Supra Insus, PTT bukan semata-mata sebagai suatu
teknologi atau paket teknologi tetapi pendekatan dalam pemecahan masalah
produksi didaerah setempat dengan penerapan teknologi yang sesuai
dan dipilih sendirioleh petanidengan bantuan para penyuluh perianian.
Tujuan penerapan PTT adalah untuk meningkatkan pendapatan petani
melalui penerapan teknologi yang cocok untuk kondisi setempat yang
dapat meningkatkan hasilgabah dan mutu beras serta menjaga kelestarian
Lingkungan.

Buku Petunjuk Lapang PTT ini disadur dariAslinya yang diterbitkan oleh
Badan Penelitidan Pengembangan Pertanian yang disusun berdasarkan hasil
peneliti dan pengalaman pengembangan PTT padi sawah di berbagai daerah
dan diperuntukkan bagi penyuluh pertanian untuk dipedomani
dalam pengembangan PTT diwilayah kerja masing-masing,

Buku petunjuk inidiharapkan dapat pula dipakaisebagai pelengkap
pelatihan PTT, baik yang diselenggarakan oleh Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP) maupun Dinas Pertanian di daerah.

Medan.
Kepal

S.drht"rgPntt*, [Tl

Sep 20,
BPTP S{nfrtera Utara

N|P.080079755
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PENDAHULUAN

p I ada dasarnya pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu (PTT)
I I bukanlah suatu paket teknologi, akan tetapi lebih merupakan metodologi

atau strategi, bahkan filosofi bagipeningkatan produksimelaluicara mengelola
tanaman, tanah, air dan unsur hara serta organisme pengganggu tanaman
secara holistik dan berkelanjutan.

Pendekatan yang ditempuh dalam penerapan komponen PTT bersifat:
(1) partisipatit (2) dinamis, (3) spesifik lokasi, (4) keterpaduan, dan (5)
sinergis antar komponen.

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) telah menginisiasiaplikasi
PTT lahan sawah irigasi sejak 1999 di Sukamandi. Peningkatan hasil padi
yang diperoleh dengan penerapan PTT berbeda menurut tingkat dan skala
luasan usaha. Pada tingkat penelitian dan demonstrasi dengan luasan
terbatas (L-2,5 ha) melalui model PTT hasil padi dapat meningkat rata-
rata 37o/o. Peningkatan tersebut kemudian berkurang menjadi sekitar 27o/o
dan 160/o, masing-masing di tingkat pengkajian dengan luasan sekitar 1-5
ha dan ditingkat implementasidengan luasan 50-100 ha. Selain itu, dengan
PTT hasil gabah dan kualitas beras juga meningkat; biaya usahatani padi
berkurang, kesehatan dan kelestarian lingkunga n terjaga.

Untuk mencapai keadaan tersebut di atas, sinergi antar komponen
teknologi merupakan hal yang harus digali untuk mendapatkan output
produksi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, penggunaan benih varietas
unggul yang sehat dengan vigortinggiakan menghasilkan tanaman dengan
distribusi akar yang lebih baik sehingga mampu menyerap air dan unsur
hara pada lapisan tanah lebih dalam. Demikian pula dengan pistem
pengairan intermitten akan memperbaiki efisiensi penggunaan air, aerasi
tanah dan peftumbuhan akar.

Badan Litbang Pertani* l-il
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INTENSIIFIKASI TANAMAN PADI DENGAN
PENDEKATAN PTT

Pengelolaan Tanaman Terpadu merupakan suatu usaha untuk
meningkatkan hasil  padi dan efisiensi masukan produksi dengan
memperhatikan penggunaan sumber daya alam secara bijak. Melalui usaha
ini diharapkan (1) kebutuhan beras nasional dapat dipenuhi, (2) pendapatan
petani padi dapat ditingkatkan, dan (3) usaha pertanian padi dapat
terlanjutkan.

Penerapan PTT didasarkan pada empat prinsip. Pettama, PTT bukan
merupakan teknologi maupun paket teknologi, tetapi merupakan suatu
pendekatan agar sumber daya tanaman, lahan dan air dapat dikelola
sebaik-baiknya. Kedua, PTT memanfaatkan teknologi pertanian yang
sudah dikembangkan dan diterapkan dengan memperhatikan unsur
keterkaitan sinergis antar teknologi. Ketiga, PTT memperhatikan
kesesuaian teknologi dengan lingkungan fisik maupun sosial-ekonomi petani.
Keempat, PTT bersifat partisipatif yang berafti petani turut serta menguji
dan memil ih teknologi yang sesuai dengan keadaan setempat dan
kemampuan petani melalui proses pembelajaran.

Dalam strategi penempan P[ anjuran teknologi didasarkan pada
bobot sumbangan teknologi terhadap peningkatan produktivitas tanaman,
baik terpisah maupun terintegrasi. Teknologi disuluhkan kepada petani
secam bertahap. Urutan anjuran teknologi produksi padi pada PTT adalah:

1. Penggunaan varietas padi unggul atau varietas padi berdaya hasil
tinggi dan atau bernilai ekonomi tinggi.

2. Penggunaan benih bersertifikat dengan mutu bibit tinggi.
3. Penggunaan pupuk berimbang spesifik lokasi.
4. Penggunaan kompos bahan organik dan atau pupuk kandang sebagai

pupuk dan pembenah tanah.
5. Pengelolaan bibit dan tanaman padi sehat melalui:

o pengaturan tanam sistem legowo, tegel, maupun sistem tebar benih
langsung, dengan tetap mempeftahankan populasi minimum.

o penggunaan bibit dengan daya tumbuh tinggi, cepat dan serempak
yang diperoleh melalui pemisahan benih padibernas (berisi penuh),

lTl zu*utrrngPertanian
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o penanaman bibit umur muda dengan jumlah bibit terbatas yaitu
antara 1-3 bibit per lubang.

o pengaturan pengairan dan pengeringan berselang, dan

o pengendalian gulma.

6. Pengendalian hama dan penyakit dengan pendekatan terpadu.
7. Penggunaan alat perontok gabah mekanis ataupun mesin.

Penerapan PTT dalam intensifikasi padi merupakan penyempurnaan
dari konsep sebelumnya yang dikembangkan unhtk menunjang peningkatan
hasil padi seperti Supra Insus. tuod and Agricufture Organization (FAO)
mengadopsi Pengelolaan Tanaman Terpadu sebagai penyempurnaan dari
Pengelolaan Hama Terpadu (PHT). Dalam penenpan PTI (1) tidak lagi
dikenal rekomendasi paket teknologi untuk diterapkan secara nasional, (2)
petani secara bertahap dapat memilih komponen teknologi yang paling

sesuaidengan keadaan setempat maupun kemampuan petani, (3) efisiensi
biaya produksi diutamakan, dan (4) suatu teknologi saling menunjang
dengan teknologi lain.

PERBEDAAN PTT DENGAN SUPRA INSUS

Upaya untuk mewqjudkan peningkatan produKivitas tanaman padi
yang dilakukan melalui program Supra Insus (SI) dilakukan secara umum
dengan menerapkan teknologi Insus Paket D yang meliputi 10 jurus, yaitu:

1. Penyiapan tanah secara sempurna, (air : tanah = 1:1)

2. Penanaman varietas unggul

3. Penggunaan benih bermutu dan berlabel biru

4. Pemupukan berimbang
5. Penggunaan ZPT atau PuPuk cair

6. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan konsep
PHT

7. Penggunaan air secara teratur dan efisien

8. Penerapan pola tanam

9. Perbaikan pascapanen

10. Populasi tanaman >200.000/ha

EadanlitbansPedani* Fl
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PTT berbeda dengan SI dalam hal penekanan terhadap komponen
teknologi yang diterapkan. PTT lebih menekankan komponen teknologi
yang mempunyai efek sinergis. Sebagai contoh, pemakaian benih bermutu
dan berlabel dalam SI dirinci menjadi pemakaian varietas unggul, benih
bermutu, bibit muda, dan populasi tanaman optimal. Pemupukan
berimbang dalam SI dirinci menjadi pemupukan N berdasarkan BWD,
pemupukan P&K berdasarkan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), dan
penggunaan bahan organik. Pengendalian OPT dan PHT dalam SI dirinci
menjadi pengendalian gulma terpadu, dan pengendalian hama penyakit
terpadu. Penggunaan air secara teratur dan efisien dalam SI dirinci menjadi
penera pan pengairan berselang ( in term ittenQ. Sela njutnya, peng uranga n
kehilangan hasil  waktu panen dan pascapanen diarahkan kepada
penggunaan kelompok pemanen dan alsintan.

Supra Insus maupun PTT tetap mengutamakan rekayasa sosial dalam
pengadaan dan distribusi sarana produksi serta pemasaran hasil yaitu
ketersediaan sarana produksi, modal kerja petani, dan harga yang tinggi.
Namun, sistem komando yang top down dirasakan sangat kental dalam
pelaksanaan SI tidak dilaksanakan dalam pemasyarakatan PTL

PERBEDAAN PTT DENGAN SRI
Pada dasamya teknologi yang diterapkan oleh model PTT dan Systen

Rice of Intensification (SRI) sama, hanya strateginya berbeda. Strategi
SRI lebih dipusatkan pada penggunaan bahan organik. Penggunaan bahan
organik yang diintegrasikan dengan teknik pengairan berkala akan mampu
menyediakan hara untuk kebutuhan hnaman padi. Namun bahan organik
yang dibutuhkan cukup banyak yaitu sekitar 10 ton kompos/ha/musim,
yang pada praKeknya sulit dipenuhi dalam skala usaha padi yang luas
dan akan menambah biaya tenaga kerja untuk aplikasinya.

Tujuan SRI dan PTT pada prinsipnya juga sama yaitu untuk
meningkatkan produksi dengan target segmen petani yang berbeda dan
pengelola yang berbeda.

Perbedaan antara PTT dan SRI adalah sebagai berikut: (1) pendekatan
SRI berbentuk paket teknologi yang diyakini dapat diterapkan pada semua

| 4l ga*ffi*gPertanian
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kondisi, (2) komPonen teknolog
pengembangan SN adalah sis
merasa diberi Posisi Yang teg
lebih lanjut dari PTT dan SRI
meningkatkan ProduKivitas di
pestisida, (2) PTTditeraPkan be
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pendekabn keproYekan, dan (
satu arah (Tabel 1).

Tabel 1. Perbedaan komPone

No. Perlakuan SRI

1 . Dosis pupuk Bahan
anjuran 10 Vhi

Seleksi benih Pemila
bemas
telur d
9al?lm

Varietas Variet
atau u

Persemaian Persen
kering

Tanambibit 7-L4

6. Jumlah bibit/ 1
lubang

2.

3.

4.

5.
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kondisi, (2) komponen teknologisRl mudah diadopsi petani, (3) pendekatan

pengembangan sRI adalah sistem belajar orang dewasa sehingga petani

merasa diberi posisi yang tepat sebagai subyek perubahan. Perbedaan
lebih lanjut dari PTT dan SRI adalah sebagai berikut: (1) PTT bertujuan
meningkatkan produktivitas dan efisiensi input seperti benih, pupuk, dan
pestisida, (2) PTTditerapkan berdasarkan spesifik lokasi, (3) PTT berorientasi
pada proses produksi rasionaldan ramah lingkungan, (4) PTT menggunakan
pendekatan keproyekan, dan (5) PTT menggunakan cara transfer teknologi
satu arah (Tabel 1).

Tabel 1. Perbedaan komponen teknologi pada pendekatan SRI dan PTT

No. Perlakuan SRI

1 . Dosis pupuk Bahan organik
anjuran 10 Vha

Seleksibenih Pemilahanbenih
bemas dengan
telur dan air
gaGim

Varietas Varietas lokal
atau unggul baru

Persemaian Persemaaan
kering

Tanam bibit 7 - 14 HSS

Sesuai Kepmen Pertanian
No.1, 2006. PuPuk anorganik
dan pupuk organik, BWD
dan PUTS atau Petak omisi

Pemilahan benih bernas
dengan air garam atau ZA
(3olo)

Varietas unggul baru,
varietas unggul tiPe baru
dan varietas unggul hibrida

Persemaian basah diaPlika$
kompos, sekam dan PuPuk
10-21 HSS atau semuda
mungkin; gunakan bibit
umur agak tua di daerah
endemis keong mas

1-3 bibiU bibit sesedikit
mungkin

2.

3.

4.

5.

6. Jumlah bibit/ 1
lubang

Badan titbans Pertannt lTl
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No. Perlakuan SRI PTT

Petuniuk fe*nis lapang Pff Fadi San

No. Perlakuan SRI
Pendekatan Kelompt
diseminasi petani,

demPlol

Hasil gabah 6,9 -8,5
GKP *)

Peningkatan 0,2-l,L
hasil
Pendapatan Rp.2.2'
bersih

Keterangan : *) hasil wawancara P(
areal seluas 1000-2000 m2, pada sebi
18 lokasi di 8 propinsi

PENINGKATAN HASI

Budidaya padi model PT
komponen teknologi Yang salin
efektivitas dan efisiensi usaha
varietas baru, Pengelolaan Har
toring hama/penyakit, dan Pent
penerapan beberapa komPt
(penyiangan dengan alat gasr
tunggal, dan cara tanam) di
meningkatkan hasil Panen ral
Sinergi antar komponen tekno

t4.

15.

16.

77.

7. Jarak tanam 30 cm X 30 cm
atau lebih lebar

VUB/ VUTB 20 cm x 20 cm

VUH 25 cm x 25 cm
Legowo 2 :1; tanam benih
langsung
sesuai dengan keadaan
lokasi

Prinsip PHT

Bila perlu berdasarkan hasil
monitoring dapat digunakan
pestisida kimia, hayati dan
nabati maupun
kombinasinya

Prinsip Pengendalian Gulma
Terpadu (PGT)
Menggunakan landak dan
bila perlu menggunakan
herbisida kimia atau
penyiangan

Pengairan berselang

Mesin perontok dan gebot
disesuaikan dengan kondisi
petani

PRA

SIPT, KUAT, KUM

8.

9.

Hama
penyakit

Pengelolaan
gulma

Pengendalian
hayati
Pestisida hayati
dan pestisida
nabati

Penyiangan
mekanis/landak
4 kali

10. Pengairan

11. Penanganan
pascapanen

L2. Metode
pendekatan

13. Kelembagaan

Tanah
dipertahankan
lembab hingga
retak-retak
selama vegetatif
Gebot

Pemahaman
EkologiTanah
(PFr)

Pemberdayaan
kelompok

[ 6 I EadanLitbangPerranian
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PTT

1
tr

VUB/ VUTB 20 cm x 20 cm

VUH 25 cm x 25 cm
Legowo 2 :1; tanam benih
langsung
sesuai dengan keadaan
lokasi
Prinsip PHT

Bila perlu berdasarkan hasil
monitoring dapat digunakan
pestisida kimia, hayati dan
nabati maupun
kombinasinya

Prinsip Pengendalian Gulma
Terpadu (PGT)
Menggunakan landak dan
bila perlu menggunakan
herbisida kimia atau
penyiangan

Pengairan berselang

Mesin perontok dan gebot
disesuaikan dengan kondisi
petani

PRA

SIPT, KUAT, KUM

Petaniu* leknis lapang FIfFadi Sawah lrigasi

No. Perlakuan SRI
L4. Pendekatan

diseminasi

15. Hasil gabah

Peningkatan
hasil
Pendapatan
bersih

Kelompok studi
petani, individu,
demplot
6,9 -8,5 Vha
GKP *)

0,2-L,r tlha

Rp.2.240.000,-

Kelompok tani, hamparan,
Demfarm

5,0-8,5 t/ha GKG **)

0,3-2,3 t/ha

Rp 4.580.000,-

16.

17.

:if

Keterangan : *) hasil wawancara petani di Garut, diperoleh dari percobaan petani dari
areal seluas 1000-2000 m2, pada sebagian saja lahan milik petani; *x) hasil percobaan di
18 lokasi di 8 propinsi

PENINGKATAN HASIL MELALUI PENDEKATAN PTT
Budidaya padi model PTT pada prinsipnya memadukan berbagai

komponen teknologi yang saling menunjang (sinergis) g una meningkatkan
efeKivitas dan efisiensi usahatani. Kemajuan teknologi seperti perakitan
varietas baru, Pengelolaan Hara Spesifik Lokasi (PHSL), peningkatan moni-
toring hama/penyakit, dan penggunaan bahan organik yang disertai dengan
penerapan beberapa komponen teknologi yang saling menunjang
(penyiangan dengan alat gasrok, pengairan berselang, penggunaan bibit
tunggal, dan cara tanam) di 28 kabupaten selama tahun 2002-2003
meningkatkan hasil panen rata-rata 19olo dan pendapatan petani 15olo.
Sinergi antar komponen teknologi sepefti ditampilkan pada Tabel 2.

EadanlitbangPertani* [-7l
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Tabel 2.Sinergisme antar komponen teknologi dalam penerapan model
PTT

Petuni,ul fekn? tannl F[lPadi Sar

KomPonen
Teknologi

Sinergi
dengan
Faktor La

Komponen
Teknologi

Sinergi
dengan Keterangan
Faktor Lain

Penggunaan
bibit tunggal/
lubang tanam

C-ara tanam
legowo

Penggunaan
bahan organik

serangan
hama dan
penYakit

Pengguna
bibit mud:

Persainga
antar
tanaman

Serangan
hama dar
penyakit

PemuPuk

Penyiangan
dengan alat
gasrok

Pengairan
berselang

Cara
pemupukan

Pemberian
bahan
organik

Peftumbuhan
akar

Absorpsi
oksigen oleh
akar

. Pupuk dapat terbenam (deep
placemen$, sehingga kehilangan
hara berkurang

. Gulma menjadi sumber hara.

. Aerasitanah meningkat, pupuk
lebih efisien

. Suasana aerob mengurangi
akumulasi bahan-bahan yang
bersifat toKik di dalam tanah.

. Suplai oksigen untuk
perkembangan akar lebih baik

. Perkembangan akar lebih pesat
dan lebih dalam

. Penyerapan hara menjangkau
lapisan tanah lebih dalam

. Tanaman tahan rebah pada saat
musim hujan karena akar yang
kokoh, dan terhindar dari
penyakit kuning (yellowing
syndmm e) ka rena kelemba ban
berkurang

. Suplai oksigen untuk respirasi
akar meningkat, perkembangan
perakaran ke lapisan tanah lebih
dalam, akibatnya tanaman
tumbuh lebih kokoh dan
pembentukan anakan lebih
banyak

I I I BadantitansPertanian
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r teknologi dalam penerapan model

(eterangan

, Pupuk dapat terbenam (deep
placementl, sehingga kehilanga n
hara berkurang

, Gulma menjadi surnber hara.
, Aerasitanah meningkat, pupuk

lebih efisien
' Suasana aerob mengurangi

akumulasi bahan-bahan yang
bersifat toksik di dalam tanah.

, Suplai oksigen untuk
perkembangan akar lebih baik
Perkembangan akar lebih pesat
dan lebih dalam
Penyerapan hara menjangkau
lapisan tanah lebih dalam
Tanaman tahan rebah pada saat
musim hujan karena akar yang
kokoh, dan terhindar dari
penyakit kuning (yellowing
syndrcme) karena kelembaban
berkurang
Suplai oksigen untuk respirasi
akar meningkat, perkembangan
perakaran ke lapisan tanah lebih
dalam, akibatnya tanaman
tumbuh lebih kokoh dan
pembentukan anakan lebih
banyak

Petunjuk felnk lapang PTTFadi St*rh l,,gtt'""""""'

Komponen
Teknologi Faktor lain

Sinergi
dengan Keterangan

Penggunaan
bibit tunggali
lubang tanam

Cara tanam
legowo

Penggunaan
bahan organik

serangan
hama dan
penyakit

Penggunaan
bibit muda

Persaingan
antar
tanaman

Serangan
hama dan
penyakit

Pemupukan

. Perkembangan hama dan
penyakit terubma wereng coklat
dan penggerek babllg (hama
tanaman) serta Penyakit kresek
(HDB) terhambat dengan
penerapan irigasi berselang
karena kelembaban lingkungan
mikro berkurang

. Mengurangi stress tanaman,
recoverybibit lebih cePat
akibatnya pembentukan anakan
lebih banyak

. PersairqBn antar individu
tanaman berkurang. Anakan
lebih banyak. Penggunaan benih
rnenurun (25 menjadi 15 kg/ha)

. Gangguan hama tikus
berkurarq.

. Sirkulasi udara antar rumpun
lebih baiK sehingga mengurangi
serangan Penyakit

. Wereng hijau tidak menYebar,
mengtnarqi s€rangan Penyakit
tungro

. Perawatan tanaman lebih mudah
dan efisien

. Fisik, kimia dan biologi tanah
diperbaiki

. Efisiensi penggunaan PuPuk
anorganik meningkat (sekitar
30o/o)

. S€rangga netral meningkat,
sebaqai manqsa musuh alami

gd*tkuP*** fg I
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TAHAPAN PELAKSANAAN PTT
Pengembangan model PTT haruslah didasarkan kepada masalah dan

kendala png ada di lokasi setempat yang dapat diketa hui mela lui penelaaha n
partisipatif dalam waktu singkat (Participatory Rural Appraisal, Ptr'4')
sebagaimana ditunjukkan dalam Garnbar 1.

tangkah pertama pengembangan model PTT adalah pelaksanaan
PRAdidaerah pengembangan guna menggalimasalah utama yang dihadapi
petani. Melalui PRA keinginan dan harapan petani dapat diketahui, dan
karakteristik lingkungan biofisi( kondisi sosial ekonomi, budaya petani
setempat dan masyarakat sekitarnya dapat dipahami.

Langkah kedua adalah penyusunan komponen teknologi yang sesuai
dengan karakteristik dan masalah di daerah pengembangan. Komponen
teknologi tersebut bersifat dinamis karena sesuai akan waktu yang
mengalami perbaikan dan perubahan, sesuai dengan perkembangan inovasi
dan masukan dari petani dan masyarakat setempat.

tangkah ketiga adalah menerapkan teknologi utama PTT di hamparan
lahan sawah (misalnya seluas -100 ha). Sejalan dengan itu diperagakan
komponen teknologi altematif pada luasan sekitar t ha dalam bentuk
superimpose atau petak demonstrasi, sebagai sarana pelatihan bagi petani
dan petugas lapang. Komponen teknologialtematif ini dipersiapkan untuk
rnengganti atau mensubstitusi komponen teknologi yang kurang sesuai.

'rehnirftik

I'aatiid5tah
i r* l

Gambar 1. Strategi pengembangan model PTT padi sarvah irigasi

@ o.aru"tnntr-'
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KOMPONEI

Alternatif komPonen tekr
pengembangan model PTf ter

1. varietasunggul baruYangs
dan keinginan Petani seter

2. benih bermutu (kemumian

3. bibit muda (< 21 HSS)
4. jumlah bibit 1-3 batang P

2:L,4:I dan lainnYa dengi

5. pemuPukan N berdasarkat
6. pemuPukan P dan K berda

omisi serta Pemecahan mi

7. bahan organik (komPos je

8. pengairan berselang (rhfer

9. Pengendalian gulma secar

10. pengendalian hama dan P
11. panen beregu dan PascaP

Berdasarkan sifabrYa, komg

dua bagian: Pertama, teknc

atau sPesifik lokasi. Kedua,
yang lebih efisien dan efekl

komPonen teknologi diteraPka'
masalah sPesifik. Namun ad

diteraPkan bersamaan (comq'

(1) varietas unggul baru Yang

iZ) Uenin bermutu (bersertifik
(3) bibit muda (<21 HSS) aPa
(4) jumlah bibit 1-3 Per luban
(s; pemrPukan N berdasark
(O; p"muPukan P dan K be

Pemecahan masalah kesu
bahan organik

Jika ditenplon secan bersa
ini tertradaP Peningkatan godu
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AKSANMN PTT
uslah didasarkan kepada masalah dan
ang dapat diketahui melalui penelaahan
(Participatory Rural Apprasal, pRA)
tmbar 1.

gan model PTT adalah pelaksanaan
nenggali masalah utama yang dihadapi
harapan pebni dapat diketahui, dan
ndisi sosial ekonomi, budaya petani
a dapat dipahami.

nan komponen teknologi yang sesuai
li daerah pengembangan. Komponen
is karena sesuai akan waktu yang
, sesuai dengan perkembangan inovasi
arakat setempat.

can teknologi utama pTT di hamparan
ha). Sejalan dengan itu diperagakan
r luasan sekitar t ha dalam bentuk
, sebagai sarana pelatihan bagi petani
ologi altematif ini dipersiapkan untuk
onen teknologi yang kurang sesuai.

Peragaan
komponen

teknologi inovasi

Penerapan pTT
secara luas, - 1gg

n model PTT padi sarvah iriqasi

Petunjuk leknis lapang PTT Padi Savah lrigasi '

KOMPONEN TEKNOLOGI PTT

Alternatif komponen teknologi yang dapat diintroduksikan dalam
pengembangan model PTT terdiri atas:

1. varietas unggul baru yang sesuai dengan karafteristik lahan, lingkungan
dan keinginan Petani setemPat

2. benih bermutu (kemurnian dan daya kecambah tinggi)
3. bibit muda (< 21 HSS)
4. jumlah bibit 1-3 batang per lubang dan sistem tanam jajar legowo

2:L,4:L dan lainnya dengan populasi minimum 250.000 rumpun/ha
5. pemupukan N berdasarkan Bagan Warna Daun (BWD)
6. pemupukan P dan K berdasarkan stafus hara tanah, PUTS atau petak

omisi serta pemecahan masalah kesuburan tanah apabila terjadi
7. bahan organik (kompos jerami 5 t/ha atau pupuk kandang 2 t/ha)
8. pengairan berselang (intermittent irrigation)
9. pengendalian gulma secnra terpadu
10. pengendalian hama dan penyakit secara terpadu (PHT)
11. panen beregu dan pascapanen menggunakan alat perontok

Berdasarkan sifatnya, komponen-komponen teknologi ini dipilah menjadi
dua bagian: Pertama, teknologi untuk pemecahan masalah setempat
atau spesifik lokasi. Kedua, teknologi untuk perbaikan cara budi daya
yang lebih efisien dan efektif. Dalam pelaksanaannya tidak semua
komponen teknologi diterapkan sekaligus, terutama di lokasi yang memiliki
masalah spesifik. Namun ada enam komponen teknologi yang dapat
diterapkan bersamaan (anpulnry) sebagai penciri model PTT, yaitu:

(1) varietas unggul baru yang sesuai lokasi
(2) benih bermutu (bersertifilot dan vigor tinggi)
(3) bibit muda (<21 HSS) apabila kondisi lingkungan memungkinkan
(4) jumlah bibit 1-3 per lubang dan sistem tanam (populasi)
(5) pemupukan N berdasarkan Bagan Warna Daun (BWD)
(6) pemupukan P dan K berdasarkan status hara tanah PUTS serta

pemecahan masalah kesuburan tanah apabila terjadi dan penggunaan
bahan organik
Jika diterapkan seca6 bersamaan, stmbangan keenam komponen teknologi

ini terhadap peningkabn produktivttas @i dan efisiensi produksi bear.

Badan L'thang Pertani* l-ll
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1. Varietas unggul
Varietas padi merupakan salah satu

teknologi utama yang mampu meningkatkan
produKivitas padi dan pendapatan petani.
Dengan tersedianya varietas padiyang telah
dilepas pernerintah, kini petani dapat memilih
varietas yang sesuai dengan kondisi

lingkungan setempat, berdaya hasil dan
bernilai jual tinggi. Varietas padi merupakan
teknologi yang paling mudah diadopsi
petani karena teknologi ini murah dan
penggunaannya sangat praktis. Pada
Tabel 1 disajikan varietas-varietas padi
yang pal ing luas d i tanam petani  d i
beberapa propinsi.

Tabel 3. Daftar varietas padi yang umumnya ditanam petani di berbagai
popinsi

Vari<*as Hasil Umur l(etahanan Kandungan PropirisF)
(ton/ha) tanaman terhadap amilosa

glimnrg 4.8

Way Apo Buru 8.0

IR42
wk as

Mernbramo

Gsadane
IR66

121 BPtl 1,2; BtB sedarq

125 BPtl 2,3; BLB sedang

BPH 1,2;
BPH 1, 2,3; BLB

BPtl 1, 2,3; BLB

BPH 1, 3
BPH 1,2,3; RTV

12,13,t4,
15,16,t7,18,19,
m,21,22,23,24,25
1,4,5,6,7,9,LO,tr,
12,13,15,16,18,
t9,2o,2L,22,23,24,25
5,6,8,tL,r5,17,1,r9,2L,
22,25
4,8,9,10,rL,12,L3,
t5,t6,L7,L8,t9,
20,2L
2,3 15,6,7,L5,23,24, 25
1,2,8,t0,12,L3,L7,
21,23
5,6,8,9,10,tL,L2,14,
L5,t6,r8,24
2,5,8,L0,LL,L3,L4,22
L,3,4,L2,15;2!,23,
24,25

Fetnj,a* feknis lapang FfTPadi Sar'
#

HaEl Umur
(ton/ha) tanaman

(hari)

Cisokan 5.0 LzO
Grata 5.0 125
IR36 4.5 120

Ketenngan di halaman Belakang

2. Benih bermutu

Penggunaan benih berseft
disarankan, karena (1) benih b
dengan akar Yang banYak, t
perkecambahan dan Pertumt
pindah, bibit dari benih Yang h
(4) benih yang baik akan men

Gabah padi daPat dikelon
memiliki densitas tinggi (DT)
Gabah dengan DT memiliki s
Sedangkan gabah dengan det
sebesar 1,05 atau bahkan kura
abnormalitas bibit rendah. Pad
dan berat daun serta iumlah P(
dibandingkan dengan gabah !
yang berasal dari gbah deng
yang hrasal dari gabah deng
baik dapat meningkatkan Pefl

Cara memilih benih Yang I

O Untuk memilih benih Ya
benih direndam dalam lan
ZAlliter air atau laruhn 20
liter air. DaPat juga diguru
dengpn nrerggunakan indik
yang semula berada dala
air setelah diberi abu tel
terangkat kepermukaan. Kt
dihuang.

Ciherang 8.5 L25 BPtl 2,3; BL8 sedang

tinggi
sedang

rendah

sedang
Unggi

5.5 145
7.0 L20

6.5 r20

5.5 r20
5.0 120

l-12-l BaenubaEPerh'ian
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h satu
katkan
petani.
g telah
nemilih
ondisi
,ungan setempat berdaya hasil dan
ilai jual tinggi. Varietas padi merupakan
ologi yang paling mudah diadopsi
ni karena teknologi ini murah dan
Igunaannya sangat praktis. pada
| 1 disajikan varietas-varietas padi
I  pa l ing luas d i tanam petani  d i
rapa propinsi.

numnya ditanam petani di berbagai

riln lcrdungffi
P amilosa
eqakic)

sedang 1,2 13,4,5,6,7,9,9,L0,!1,
L2,13,t4,
15,16,17,19,19,
m,21,22,23,24,25
t,4151617rgrl0rLL,
12,13,15,16,19,
t9,20,2L,22,23,24,25
5,6,8,tL,I5, L7,1, !9,2L,
22,25
4p,9,I0,IL,L2,13,
t5,L6,t7,Lg,Lg,
20,21
2,3,5,6,7,L5,23,24, 25
L,2,8,t0,L2,L3,t7,
2L,23
5,6,8,9,I0,|L,12,14,
15,16,L8,24
2,5,8,10,Lt,L3,L4,22
t,3,4,12,L5,2L,23,
24,25

Fetanjuk feknis lapang FlTFadi Sawah lrigasi,

Hasil Umur Ketahanan
(ton/ha) tanaman terhadap

(hari) hama/penvakitr)

lGndungan Propinsi')
amilosa

Cisokan 5.0 L20 BPH L,2,3
Cirata 5.0 125 BPH 1, blast
IR36 4.5 120 BPH 1,2;BLB

tinggi
sedang
sedanq

2,3,7
8
3,8,16,

3; B|.8 sedang

Z; BtS sedarg

3; BLB sedang

1,3; BLB

1,3; BLB

t
!,3; RW

tinggi
sedang

rendah

sedang
tinggi

Keterangan di halaman Belakang

2. Benih bermutu

Penggunaan benih bersertifikat dan benih dengan vigor tinggi sangat
disarankan, karena (1) benih bermutu akan menghasilkan bibit yang sehat
dengan akar yang banyak, (2) benih yang baik akan menghasilkan
perkecambahan dan pertumbuhan yang seragam, (3) ketika ditanam
pindah, bibit dari benih yang baik dapat tumbuh lebih cepat dan tegar, dan
(4) benih yang baik akan memperoleh hasil yang tinggi.

Gabah padi dapat dikelompokkan dalam dua grup, yaitu gabah yang
memiliki densitas tinggi (DT) dan gabah dengan densitas rendah (DR).
Gabah dengan DT memiliki spesifik gravitasi sekurang-kurangnya 1,20.
Sedangkan gabah dengan densitas rendah (DR), spesifik gravitasi gabah
sebesar 1,05 atau bahkan kurang. Gabah dengan DR tinggi memiliki tingkat
abnormalitas bibit rendah. Pada benih dengan gabah densitas tinggi, lebar
dan berat daun sefia jumlah penggunaan karbohidrat oleh bibit lebih tinggi
dibandingkan dengan gabah yang densitasnya rendah. Di lapangan, bibit
yang berasal dari gabah dengan densitas tinggi akan lebih baik dari bibit
yang berasal dari gabah dengan densitas rendah. Benih dengan kualitas
baik dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasil.

Cara memilih benih yang baik

O Untuk memilih benih yang baik,
benih direndam dalam larutan 20 g
ZAlliter air atau larutan 20 g ganml
liter air. Dapat juga digunakan abu
dengan merqgunakan indikator telur,
yang semula berada dalam dasar
air setelah diberi abu telur mulai
terarEkat kepermukaan. Kemudian benih yang mengambang/mengapung
dibuang.

hdan litbang Pertanian l]Tl



O Untuk daerah yang sering terserang hama penggerek batang,
perlakukan benih dengan pestisida berbahan aktif fipronil. perlakuan
pestisida inijuga dapat membantu mengendalikan keong mas.

Paanla? lelnis lapang FITFadiSamh lrilJasi |'@

3.2. Gunakan bahan organik I'

Saat menyiaPkan Pembibibt
untuksetiap m2 bedengan sekiE
organik seperti komPos, PuPt
atau campuran berbagai baha
kompos, pupuk kandang, serbt
sekam padi. Penambahan ba
memudahkan pencabutan bibit 1
kerusakan akar bisa dikurangi.

3.3. Lindungi bibit padi dari x

Tikus sangat menggemat
yang baru disebar. Oleh karent
usaha pengendalian hama ta
dilakukan di saat Pembibitan
plastik mengelilingi temPat Pen
mencegah serangan tikus. Us
lebih efektif apabila temPat
masing-masing petani berdeka
pembibitan. Pasang bubu
mengendalikan tikus sejak din

4. Jumlah Bibit dan Sisten

Gunakan jarak tanam ber
digunakan seperti 20 cm x 2
rumpun/m2). Apabila jarak tani
jarak tanam (20 cm x 10 cm)

3. Bibit muda

Bib i t  leb ih muda akan meng-
hasilkan anakan lebih tingEi dibandingkan
dengan bila meng-gunakan bibit lebih
tua. Pada daerah endemis keong mas
dianjurkan menggunakan umur bibit
lebih tua. Untuk mendapatkan bibit dan
per tumbuhan tanaman yang baik
perhatikan hal-hal sebagai berikut:

3. 1. Persiapan pembibitan

Setelah benih yang terisi penuh
dipisahkan dari benih yang setengah
terisi, sebelum disebarkan di pembib'rtan
benih dibilas agar tidak mengandung
larutan pupuk atau garam untuk
kemudian direndam selama 24 jam dan
setelah itu ditiriskan selama 48 jam.
Bedengan pembibitan dibuat dengan
lebar  1,0-1,2 m dengan panjang
bervariasi menurut keadaan lahan dan dengan luas pembibitan 400 m2.
Luas bedengan ini cukup untuk ditebari20-25 kg benih. Diusahakan agar
lokasi pembibitan dekat dengan sumber air dan memiliki drainase yang
bai( agar tempat pembibitan bisa cepat diairi dan cepat pula dikeringkan
bilamana perlu.

[4-l 8d*Lis.ns Prrrrnirn

E rum
bibil
rum
lebil
satl
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rserang hama penggerek batang,
da berbahan aktif fipronil. perlakuan
rfu mengendalikan keong mas.

l t
tn dengan luas pembibitan 400 m2.
ri 20-25 kg benih. Diusahakan agar
ber air dan memiliki drainase yang
nt diairi dan cepat pula dikeringkan

Petuniut letnis lapang FlTPadi Savah lrigasi

3.2. Gunakan bahan organik pada pembibitan

Saat menyiapkan pembibitan, campurkan
untuk setiap m2 bedengan seliitar 2 kg bahan
organik seperti kompos, pupuk kandang,
atau campuran berbagai bahan antara lain
kompos, pupuk kandang, serbuk kayu, abu,
sekam padi. Penambahan bahan organik
memudahkan pencabutan bibit padi sehingga
kerusakan akar bisa dikurangi.

3.3. Lindungi bibit padi dari serangan hama

Tikus sangat menggemari benih padi
yang baru disebar. Oleh karena itu berbagai
usaha pengendalian hama tanaman perlu
dilakukan di saat pembibitan. Buat pagar
plastik mengelilingi tempat pembibitan untuk
mencegah serangan tikus. Usaha ini akan ,-'

.a_mencegah serangan tikus. Usaha ini akan ..:*- .. /::'
febih efekti f  apabila tempat pembibitan t l i{ : .  i  i ' i  ' ' . t  t

E
masing-masing petani berdekatan, atau bahkan bersama dalam satu lokasi
pembibitan. Pasang bubu perangkap pada pagar plastik untuk
mengendalikan tikus sejak dini.

4. lumlah Bibit dan Sistem Tanam (populasi)

Direkomendasikan menanam bibit per
rumpun dengan jumlah yang lebih sedikit. Jumlah
bibit yang ditanam tidak lebih dari 3 bibit per
rumpun. Lebih banyak jumlah bibit per rumpun,
lebih tinggi kompetisiantar bibit (tanaman) dalam
satu rumpun.

Gunakan jarak tanam beraturan seperti pada model tegel yang lazim
digunakan sepefti 20 cm x 20 cm (25 rumpunlmz),25 cm x 25 cm (16
rumpun/m2). Apabila jarak tanam yang digunakan model legowo 4 : 1 dengan
jarak tanam (20 cm x 10 cm) x 40 cm (36 rumpun/m2). Contoh: Legowo

8a&n ti$ans Pertanian lEl
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2:t (40 cm x 20 cm x 10 cm). Cara tanam berselang-seling 2 baris dan 1
baris kosong. Jarak antar baris tanaman yang dikosongkan disebut satu
unit. Untuk Legowo 2:1, populasi (jumlah) tanaman tidak berubah (sama
dengan 20 cm x 2C cm).

Keuqfungan sistem jajar legowo adalah
1 :  ^ ; : , : i : ; l i ' f " f j  ' ' i  

l : : t . .  . ,  t .  . i

1. semua batisan rumpun tanaman berada pada bagian pinggir yang
biasanya memberi hasil lebih tinggi (efek tanaman pinggir)

2. pengendalian hama, penyakit, dan gulma lebih mudah
3. menyediakan ruang kosong untuk pengaturan air, saluran

pengumrulkeong mas, atau untuk mina padi
4. penggunaan pupuk lebih berdaya guna

Rumptn yang hilang karena tanaman mati, terlewat ditanami,
atau rusak karena hama segera ditanami ulang tidak lewat dari
14 HSf. Bibit yang ditanam berasal dari pembibitan yang sama
digunakan untuk penanaman sebelumnya.

5. Pemupukan N berdasarkan Bagan Warna Daun (BWD)

Agar efektif dan efisien, penggunaan pupuk disesuaikan dengan
kebutuhan tanaman dan ketersediaan hara dalam tanah, Kebutuhan N
tanaman dapat diketahui dengan cara mengukur tingkat kehijauan warna
daun padi menggunakan Bagan Warna Daun (BWD).

Penggunaan BWD untuk menentukan waKu aplikasi pupuk N bisa
dilakukan mefalui 2 cara. Cara peftama adalah waktu tetap (fixed time)
yaitu waktu pemupukan ditetapkan lebih dahulu berdasarkan tahap
pertumbuhan tanaman, antara lain fase pada saat anakan aktif dan
pembentukan malai atau saat primordia. Nilai pembacaan BWD digunakan
untuk mengoreksi dosis pupuk N yang telah ditetapkan sehingga menjadi
lebih tepat sesuai dengan kondisi tanaman. Cara kedua adalah waktu
pemberian pupuk berdasarkan nilai pembacaan BWD yang sebenatnya
(real time), yaitu penggunaan BWD dimulai ketika tanaman 14 HST,
kemudian secara periodik diulangi 7-10 hari sekali sampai diketahui nilai
kritis saat pupuk N harus diaplikasikan. Untuk kondisi indonesia disarankan
untuk menggunakan fixed time.

I l[ | Badanlibqkdanian

I

I
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5.1. Cara Penggunaan 9WL

Pembacaan BWD hany;
(tahap anakan aktif, 23-29
dia, 38-42 HST), dengan tu
ditetapkan. Jika nilai pemba
maka dosis pupuk N yang t
yang sudah ditetapkan. Sebi
kritis (>4,0), maka dosis pu
darijumlah yang sudah ditel

Contoh: Wrktu Tetap
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Pada tingkat kesuburan tanah yang
urea dapat lebih banyak atau seba

5.2. Cara Penggunaan BWD

1. Sebelum berumur 14 hat
diberi pupuk dasar N det
saat itu BWD belum dipe
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lebih dahulu berdasarkan tahap

fase pada saat anakan aktif dan
a. Nilai pembacaan BWD digunakan
I telah ditetapkan sehingga menjadi
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5.1. Cara Penggunaan BWD Waktu Tetap (fixed time)

Pembacaan BWD hanya dilakukan menjelang pemupukan ke dua
(tahap anakan aktif, 23-29 HST) dan pemupukan ketiga (tahap primor-
dia, 38-42 HST), dengan tujuan untuk menghaluskan dosis pupuk yang
ditetapkan. Jika nilai pembacaan BWD berada di bawah nilai kritis (<4,0),
maka dosis pupuk N yang diberikan dinaikkan sekitar 25o/o dari jumlah
yang sudah ditetapkan. Sebaliknya jika hasil pembacaan BWD di atas nilai
kritis (>4,0), maka dosis pupuk N yang diberikan dikurangi sekitar 25olo
darijumlah yang sudah ditetapkan.

I
j

I

I

Contoh: W-ktu Tctap VVI
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Pada tingkat kesuburan tanah yang sama apabila target hasil lebih tinggi maka kebutuhan
urea dapat lebih banyak atau sebaliknya.

5.2. Cara Penggunaan BWD Waktu Sebenarnya (real time)

1. Sebelum berumur 14 hari setelah tanam pindah (HST), tanaman padi
diberi pupuk dasar N dengan takaran 50-75 kg urea per heKar. Paoa
saat itu BWD belum diperlukan.

Eadan li$ans Pedani* [-17-l
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Pengukuran tingkat keh'rjauan daun padi dengan BWD dimulai pada
saat tanaman berumur 25-28 HST. Pengukuran dilanjutkan setiap 7-
10 hari sekali, sampai tanaman dalam kondisi bunting atau fase pri-
mordia. Cara ini berlaku bagi varietas unggul biasa. Khusus untuk
padi hibrida dan padi tipe baru, pengukuran tingkat kehijauan daun
tanaman dilakukan sampai tanaman sudah berbunga 10o/o.

Pilih secara acak 10 rumpun tanaman sehat pada hamparan yang
seragam, lalu pilih daun teratas yang telah membuka penuh pada
satu rumpun.'

Taruh bagian tengah daun di atas BWD, lalu bandingkan warna daun
tersebut dengan skala warna pada
BWD. Jika warna daun berada di
antara dua skala warna di BWD, maka
gunakan nilai rata-rata darikedua skala
tersebut, misalnya 3,5 unfuk nilaiwama
daun yang terletak di antara skala 3
dengan skala 4 BWD.

Pada saat mengukur daun tanaman
dengan BWD, petugas tidak boleh
menghadap sinar matahari, karena
dapat mempengaruhi nilai pengukuran.

Bila memungkinkan, setiap pengukrran
dilakukan pada waktu dan oleh orang
yang sama, supaya nilai pengukuran
lebih akurat.

7. lika lebih 5 dari 10 daun yang diamati warnanya dalam batas kritis
atau dengan nilai rata-rata kurang dari4,0 maka tanaman perlu segera
diberi pupuk N dengan takaran:

O 50-75 kg urea per heKar pada musim hasil rendah (di tempat-
tempat teftentu seperti Subang Jawa Barat, musim hasil rendah
adalah musim kemarau).

O 75-100 kg urea per heKar pada musim hasil tinggi (di tempat-
tempat teftentu sepefti Kuningan Jawa Barat dan Sragen Jawa
Tengah, musim hasiltinggi adalah musim kemarau).

I ffi | gaaanUUanoPertanian
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O 100 kg urea per hekt
pada musim hasil rer

O Apabila nilaiwarna d;
tanaman dalam konc
pada skala 4 atau ku
pupuk N (bonus) der

6. Pemupukan P dan K be

6.1. Penngkat Uji Tanah Sau

PUTS merupakan suatu p
dan pH tanah yang dapat dike
relatif cepat, mudah, dan cuku
P, K, dan pH tanah serta peri
yang telah diekstrakdengan pe
ini akan memberikan perut
warna dan selanjutnya kadi
diukur secara kuali tat i f  de
bagan warna P, ( dan pH. t
PUTS, petak omisi (omission
dapat  juga d igunakan d
menentukan dosis P dan K sp
lokasi.

Prinsip kerja PUTS ini ad
terdapat dalam bentuk tersed

3 .

4.

5 .

6.
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O 100 kg urea per hektar pada pad.i hibrida dan padi tipe baru, baik
pada musim hasil rendah maupun musim hasiltinggi.

O Apabila nilaiwarna daun padi hibrida dan paditipe baru pada saat
tanaman dalam kondisi keluar malai dan 10olo berbunga berada
pada skala 4 atau kurang, maka tanaman perlu diberi tambahan
pupuk N (bonus) dengan takaran 50 kg urea per hektar.

6. Pemupukan P dan K berdasarkan Status Hara Tanah.

6.1. Perangkat Uji Tanah Sawah (PUfq dan Petak Omisi

PUTS merupakan suatu perangkat untuk mengukur status hara P, K,
dan pH tanah yang dapat dikerjakan secara langsung di lapangan dengan
relatif cepat, mudah, dan cukup akurat. PUTS terdiri dari pelarut (pereaksi)
P, K, dan pH tanah serta peralatan pendukungnya. Contoh tanah sawah
yang telah dielcstrak dengan pereaksi
ini akan memberikan perubahan
warna dan selanjutnya kadarnya
diukur secara kuali tat i f  dengan
bagan warna P, K, dan pH. Selain
PUTS, petak omisi (omission plofl
dapa t  j uga  d igunakan  da lam
menentukan dosis P dan K spesifik
lokasi.

Prinsip kerja PUTS ini adalah mengukur hara P dan K tanah yang
terdapat dalam bentuk tersedia, secara semi kuantitatif dengan metode

kolorimeti (pewamaan). Pengukuran sta-
tus P dan K tanah d ike lompokkan
menjadi tiga kategori yaitu rendah (R),
sedang (S), dan tinggi (T). Dari masing-
masing kelas status P dan K tanah sawah
telah dibuatkan acuan pemupukan P
(dalam bentuk SP-36) dan K (dalam
bentuk KCI). Tabel 3 dan Tabel4 memuat
acuan umum pemupukan P dan K
berdasarkan stafus hara tanah.
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Tabel 4.Acuan umum pemupukan fosfor pada tanaman padi sawah

Kelas status lGdar hara terekstrak
hara P tanah HCI 25olo (mg PzO/1009)

Dosis acuan pemuPukan
P (kg SP-36/ha)

Fetunjak lelnis lapang FlTPail San

Tabel 6.Acuan umum pemupul
ingin dicapaidan keme

Target ha$l (Vha)
HasilOmission P (Vha) t

3
4

5

6

7

8

Tabel 7. Acuan umum pemupul
ingin dicapaidan kema

Rendah

Sedang

Tinggi

<20

20-40
>40

100

75

50

' lbbel 
S.Acuan umum pemupukan kalium pada tanaman padi sawah

dengan dan tanpa jerami Padi

Dosis acuan pemuPukan
K (ks Ko/ha)

+ Jerami - lerami

lGdar hara
.KeEsstittus terekstrak HCI 25o/o
nara K u|nan (mg Kzo/loog)

Rendah

Sedang

Tinggi

Apdtla dcds ptpuk dtEta$on
berdasarkan hasil petak omisi,
maka lbbel 5 dapat digunakan
sebagai acuan umum pemuPukan
fosfor; sedangkan Tabel 6 dan
Tabel 7 untuk acuan umum
pemupukan kal ium. Namun
demikian mengingat bahwa
sekjtar 80o/o kalium yang terserap
tanaman berada pada jerami,
maka cara pengelolaan jerami
sehabis panen sangat menentukan dosis pupuk kalium yang harus
digunakan.

I 20 I SadantisangPedanian
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0

0
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50
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dikembalikan)

Target hasil (Vha)

Hasil Omission-K (t/ha)

3

4

5

6

7

I
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100

75

50
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rdi

Dosis acuan pemuPukan
K (kg KCI/ha)

+ Jerami - Jerami

rn dosis pupuk kalium yang harus
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Tabel 6.Acuan umum pemupukan fosfor sesuai dengan target hasil yang
ingin dicapai dan kemampuan suplai P tanah (hasil petak omisi)

Target hasil (t/ha) 4 5 6 7 I
Hasil Omission P (Vha) Dosis acuan pemupulcan P (kg SP-36/ha)

3 50 100 150
4 .10 60 100 150
5 50 70 100 150
6 60 80 12s
7 70 100
I 80

Tabel 7. Acuan umum pemupukan kalium sesuai dengan target hasil yang
ingin dicapai dan kemampuan suplai K tanah (apabila jerami tidak
dikembalikan)

BdantitbangPertani,r | 2l I

50 100

050

050

Target hasil (t/ha) 4 5 6 7 I
HasilOmission-K (Vha) Dosis acuan pmugtkan K (kg Kq/ha)

3 75 t25 t75

4 50 100 150 200
5 75 L25 L75 225
6 100 150 200
7 L25 L75

8 150
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Tabel 8. Acuan umum pemupukan kalium sesuai dengan target hasilyang
ingin dicapaidan kemampuan suplai Ktanah (apabila seluruh jerami
dikembalikan)

Target hasil (t/ha) 4 5 6 7 I

Hasil Omission-K (t/ha) Dosis aanan pemupukan K (kg KCI/ha)

3 50 100 150

4 0 50 100 150

5 0 50 100 150

6 20 60 120

7 40 90

8 60

Pedoman yang dapat digunakan untuk menentukan waktu pemberian
pupuk P dan K antara lain:

O Baik pada dosis rendah (50 kg SP-35/ha), sedang (75 kg SP-36/ha)
dan tinggi (100 kg SP-36/ha), seluruh pupuk Pdiberikan sebagai pupuk
dasar.

O Pada dosis rendah-sedang (<50k9 KCUha), seluruh K dapat diberikan
sebagai pupuk dasar.

O Pada dosis tinggi (100 kg KCUha), 50o/o K diberikan sebagai pupuk
dasar atau antara 10-14 HST dan sisanya pada saat primordia.

6.2. Pemrehan Maslah Ksubunn Tanah

lGhat Hara I Zn dan Cu. Belum @timalnya
hasil tanaman padi pada beberapa lahan
sawah di bebenpa daerah dapat disebabkan
oleh kahat beberapa hara seperti belenng (S),
seng (Zn)  dan tembaga (Cu) .  Untuk
mengantisipasi adanya kendala tersebut maka
perlu diukur tingkat kemasaman bnah (pH)

| 22 I EdanLittansPedanian

pH
tanah
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dan analisis tanah sebagai irdil
pada Tabel 8,9 dan 10.

Tabel 9. Kebutuhan pupuk S

Nilai ujiS tan
< 10pF

> 6,5 10 kg serbuk S/hr
7Altu, sebagaipt
menggantikan pu1
urea

6,0-6,5 5 kg serbukS/ha I
7Alha, sebagaipu
melengkapi pupuk

< 6,0 20 kg ZAlha, seba
dasar menggantik
dasar urea
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rlium sesuai dengan target hasil yang
rsuplai Ktanah (apabila seluruh jerami

untuk menentukan waktu Pemberian

SP-36/ha), sedang (75 kg SP-36/ha)
uruh pupuk P diberikan sebagai pupuk

kg KCI/ha), seluruh K dapat diberikan

ra), 50o/o K diberikan sebagai pupuk
an s'rsanya pada saat Primordia.

n Tanah

fimalnya
n lahan
ebabkan
rang (s),
, Untuk
rutmaka
ah (pH)
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dan analisis tanah sebagai indikator kebutuhan hara tanaman seperti disajikan
pada Tabel 8,9 dan 10.

Tabel 9. Kebutuhan pupuk S tanaman padi sawah

Nilai uji S tanah (elc*raksi 0,5 M CaHPOT)
<  l 0ppmS > 10 pprn S

> 6,5 10 kg serbukS/ha atau 50 kg Tidak perlu
7Altu, sebagai pupuk dasar diberi S
menggantikan pupuk dasar
urea

6,0-6,5 5 kg serbuk S/ha atau 20 kg Tidak perlu
7Alha, sebagai pupuk dasar diberis
melengkapi pupuk dasar urea

< 6,0 20 kgTAlha, sebagai pupuk Tidak perlu
dasar menggantikan pupuk diberi S
dasar urea

pH
tanah

g.drlr6"'qPrb-, 
lAl

aatan pmupul<an K (kg KCI/ha)



Tabel 10. Kebutuhan pupuk Zn tanaman padi sawah
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6.3. Keracunan besi (Fe)

Keracunan besi pada tani
paditerjadi karvn tingEinp konse
Fe dalam larutan tanah. Tani
muda yang baru ditanam di la
sering terpengaruh oleh tingr
konsentrasi ion fero (Fek) se
lahan digenangi. Warna hitan
Sulfida di akar meruoakan tar
keracunan Fe. Drainase dapat

7. Bahan Organik

Pupuk organik dalam be
telah dikomposkan berperan per
perbaikan sifat kimia, fisika r
tanah sefta sumber nutrisitanar
organik yang dikomposkan te
proses dekomposisi yang dilal
beberapa macam mikroba b
kondisi aerob maupun anaerol
Sumber bahan kompos antara I

Cara pembuatan kompos

Pengomposan dapat dilakuk
memerlukan waktu 1,5 sampai
dengan bau kurang sedap, ka
sehingga tidak mematikan orge

pH
tanah

Nilai uji Zn tanah (elstraksi 1 N HCI)

< l p p m Z n > l p p m Z n

> 6,5 5 kg ZnSOr diberikan sebagai pupuk
dasar. caranya dilarutkan dalam 250
liter airlha disemprotkan ke tanah
sevraKu perataan bnah atau dicampur
rata dengan pupuk SP 36 yang juga
diberikan sebagai pupuk dasar

6,0-6,5 2.5 kg ZnSOq diberikan sebagai pupuk
dasar, caranYa dilarutkan dalam 250
liter air/ha disemprotkan ke tanah
sewaktu perataan tanah atau dicampur
rata dengan PuPuk SP 36 Yang juga
diberikan sebagai PuPuk dasar

< 6,0 Bibit padi dicelupkan sebelum ditanam
pada larutan 1olo ZnSOr selanra 2 menit

Pemberian Zn melalui daun,
yaitu 2,5 kg ZnSO4
dilarutkan dalam 250 liter
air/ha, lalu disemProtkan ke
tanaman padi fase vegetatif
akhir

Bibit padi diceluPkan
sebelum ditanam pada
farutan to/o ZnSo< selama
2 menit

Tidak perlu diberi Zn

pH
tanah

Tabel 11. Kebutuhan pupuk Cu tanaman padi sawah

Nilai uji Cu tanah (ekstraksi 1 N HO)

< l p g n C u > l p p m C u

dibelikan sebagai Ptglk dasar

6,05,5 I kg CuSO. diberikan sebagai pupuk Bibit padi dicelupkan
dasar, caranya dilarutkan dalam 250 sebelum ditanam pada
liter aklha disemprotkan ke tanah larutan 5olo CuSOr selama
sewaktu peftttaan tanah atau dicampur 2 menit
rata dengan PuPuk SP 35 Yang juga
diberikan sebagai PuPuk dasar

<6,0B ib i tpad id ice lupkansebe lumdi tanamTidakper lud iber iCu
pada larutan 59o Ct6Or selama 2
nenit, biasanya disatukan dengan
ZnSO. bih tanah juga kahat Zn

i PuPuk Pemberhn Cu melalui daun'' 
dair, ctftmya dilarutkan dalam 250 yai6r 2 kg Cr'6O1dilarutkan
fer airltra disemfotkan ke tanah dalam 50 liter air/ha, lalu
servaKu perataan tanah atau dicampur disemprottan ke tanaman
raA dendan puP{tk SP 36 yarp juga padi fase rreg@tif akhir
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6.3. Keracunan besi (Fe)

Keracunan besi pada tanaman
padi taladi karena tingEinla konsenhasi
Fe dalam larutan tanah. Tanaman
muda yang baru ditanam di lapang
sering terpengaruh oleh tingginya
konsentrasi ion fero (Fe2*) setelah
lahan digenangi. Warna hitam fu-
Sulfida di akar merupakan tanda kondisi sangatffiiF tanaman
keracunan Fe. Drainase dapat menanggulangi keracunan Fe.

7. Bahan Organik

Pupuk organik dalam bentuk yang
telah dikomposkan berperan penting dalam
perbaikan sifat kimia, fisika dan biologi
tanah serta sumber nutrisitanaman. pupuk
organik yang dikomposkan telah melalui
proses dekomposisi yang dilakukan oleh
beberapa macam mikroba baik dalam
kondisi aerob maupun anaerob sehingga mudah diserap oleh tanaman.
sumber bahan kompos antara lain berasal limbah organik seperti sisa-sisa

tanaman $erami, batang, dahan), sampah
rumah tangga, kotoran ternak (sapi,
kambing, ayam), arang sekam, abu dapur.
Secara umum kandungan nutrisi hara
dalam pupuk organik tergolong rendah dan
agak lambat tersedia, sehingga diperlukan
dalam jumlah cukup banyak.

Cara pembuatan kompos

Pengomposan dapat dilakukan secara anaerob dan aerob. cara anaerob
memerlukan waktu 1,5 sampai 2 bulan dan sering menghasilkan kompos
dengan bau kurang sedap, karena suhu yang dihasirkan kurang tinggi
sehingga tidak mematikan organisme pengganggu.
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Pemberian Zn melalui daun,
yaitu 2,5 kg ZnSOq
dilarutkan dalam 250 liter
airlha, lalu disemProtkan ke
bnaman padi fase vegetatif
akhir

Bibit padi dicelupkan
sebelum ditanam pada
larutan 1olo ZnSOq selama
2 menit

Tidak pedu diberi Zn

Eman padi sawah

tanah (elstraksi 1 N HCI)
> l p p m C u

Bi pupuk
dam 250
r tanah
tu dicampur
ang juga
sar
pi pupuk
alam 250
r tanah
lu dicampur
ang juga
Ear
rm ditanam
lama 2
dengan
lt Zn

Pemberian Cu melalui daun,
yaiU 2 kg G.6Ol dilarutkan
dalam 250 liter air/ha, lalu
disemprotlan ke tanaman
padi fase vegetatif akhir

Bibit padi diceluPkan
sebelum ditanam Pada
larutan 5olo CuSO+ selama
2 menit

Tldak pedu diberi Cu
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Cara anaerob:

1. Masukkan bahan baku secara berlapis-lapis mulaidengan sisa tanaman,
kemudian pupuk kandang, abu sekam atau abu dapur ke dalam lubang
yang telah disiapkan sebelumnya yang dasarnya telah dipadatkan
agar tidak terjadi rembesan air. Ukuran lubang dapat disesuaikan
menurut ketersediaan tenaga kerja dan bahan baku yang tersedia,
misalnya lubang ukuran 2 m x 1 m dengan kedalaman 1 m cukup
untuk memproses sekitar 0,5-0,8 ton kompos guna sekitar 0,2 sampai
0,3 ha lahan.

2. Tutup bagian atas permukaan dengan tanah setebal 5-10 cm dan
semprotkan air sebanyak 30 liter pada permukaan kompos setiap 10
hari dan aduklah seluruh bahan dalam lubang setelah satu bulan
pengomposan.

3. Biarkan berlangsung selama 1,5-2 bulan agar proses pengomposan
dapat sempurna. Untuk mempercepat waktu pengomposan, dapat
digunakan mikroba selulolitik atau lignolitik yang berperan sebagai de-
composer, antara lain Biodec, Stardec, atau EM-4.

Cam aerob:

1. Bahan baku kompos disusun berlapis kemudian disiram dengan larutan
mikoba hingga mencapai kebasahan 3040o/o, atau dengan ciri bila
dikepal dengan tangan air tidak keluar dan bila kepalan dilepas bahan
baku akan mekar.

2. Bahan baku digundukkan sampai ketinggian 15-20 cm, kemudian ditutup
dengan karung goniatau karung plastik.

3. Suhu kompos diperiksa setiap hari, pertahankan suhu pada kisa'-an
40-500C, jika suhu lebih tinggi, kompos diaduk sampai suhunya turun
dan ditutup kembali.

4. Setelah 3-5 hari bahan baku sudah menjadi kompos (bokashi) dan
siap untuk digunakan.

| 2E I samUs*sPertanian
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8. Pengairan berselang

Pen gai ra n @rselang ( in ten
lahan dalam kondisi kering dan I
iniditujukan antara lain untuk:

menghemat air irigasi sehi
luas.
memberi kesempatan pade
sehingga dapat berkembar
mencegah timbulnya kerac
mencegah penimbunan asa
perkembangan akar.
mengaKifkan jasad renik r
mengurangi kerebahan.
mengurangi jumlah anakan
malai dan gabah).
menyeragamkan pemasaka
memudahkan pembenamar
memudahkan pengendalian
hama wereng oklatban per
tanaman padi karena hama

Cara Pengelolaan air:

1. Lakukan teknik pergiliran pt

Bibit ditanam pada kor
baru diairi lagisetelah 34har
berikut:

(a) Lakukan pergiliran air s
peftama lahan'diairi sel

o
o

o
o
o

o
o
o
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rlapis-lapis mulai dengan sisa tanaman,
;ekam atau abu dapur ke dalam lubang
rya yang dasarnya telah dipadatkan
ir. Ukuran lubang dapat disesuaikan
<erja dan bahan baku yang tersedia,
: 1 m dengan kedalaman 1 m cukup
8 ton kompos guna sekitar 0,2 sampai

dengan tanah setebal 5-10 cm dan
rr pada permukaan kompos setiap 10
rn dalam lubang setelah satu bulan

5-2 bulan agar proses pengomposan
rcrcepat waktu pengomposan, dapat
au lignolitik yang berperan sebagai de-
itardec, atau EM-4.

lapis kemudian disiram dengan larutan
rahan 3040o/o, atau dengan ciri bila
keluar dan bila kepalan dibpas bahan

iketinggian 15-20 cm, kemudian dihrtup
rg plastik.

hari, peftahankan suhu pada kisai'an
kompos diaduk sampai suhunya turun

;udah menjadi kompos (bokashi) dan
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8. Pengairan berselang

Pen ga iran bersela ng ( in term itten t iniga tion) adalah pengatu ra n kondisi
lahan dalam kondisikering dan tergenang secara bergantian. Kondisiseperti
iniditujukan antara lain untuk:

menghemat air irigasi sehingga areal yang dapat diairi menjadi lebih
luas.
memberi kesempatan pada akar tanaman untuk mendapatkan udara
sehingga dapat berkembang lebih dalam.
mencegah timbulnya keracunan besi.
mencegah penimbunan asam organik dan gas H2s yang menghambat
perkembangan akar.
mengaKifkan jasad renik mikroba yang bermanfaat.
mengurangi kerebahan.
mengurangi jumlah anakan yang tidak produktif (tidak menghasilkan
malai dan gabah).
menyeragamkan pemasakan gabah dan mempercepat waktu panen.
memudahkan pembenaman pupuk ke dalam tanah (lapisan olah).
memudahkan pengendalian hama keong mas, mengurangi penyebaran
hama wereng coklat dan penggerek batang, dan nrcngurangi kerusakan
tanaman padi karena hama tikus.

Cara Pengelolaan air:

1. Lakukan teknik pergiliran pengairan dalam satu musim tanam.
Bibit ditanam pada kondisi tanah jenuh air dan petakan sawah

baru diairi lagi setelah 34 hari. pengelolaan air selanjufrya diatur sebagai
berikut:

(a) Lakukan pergiliran air selang 3 hari. Tinggi genangan pada hari
pertama lahan'diairi sekitar 3 cm dan selama 2 hari berikutnya

Edan l-i$ang Pertar*m |z-l
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tidak ada penambahan air. Lahan sawah diairi lagi pada hari ke-4. cara
pengairan ini berlangsung sampai fase anakan maKimal.

(b) Mulaidarifase pembentukan malai sampai pengisian biji, petakan

sawah digenangiterus.

(c) sekitar 10-15 hari sebelum tanaman dipanen, petakan sawah

dikeringkan.

2. Lakukan pengairan berdasar ketersediaan air.

Perhatikan ketersediaan air selama musim tanam. Apabila

sumberairtidakcukup menjamin selama satu musim, maka lakukan
pengairan bergilir dengan periode lebih lama sampai selang 5 hari.

3. Lakukan pengairan dengan mempertimbangkan sifat fisik tanah' Pada

tanah berpasir dan cepat menyerap air, waktu pergiliran pengairan

harus diperpendek.

9. Pengendalian Gulma Secara Terpadu

Gulma dikendalikan dengan
cara pengolahan tanah sempurna,
mengatur air di Petakan sawah,
menggunakan benih Padi ber-
sertifikat, hanYa menggunakan
konrpos sisa tanaman dan kompos
puprk t<andang, dan nrenggunakan
herb{sida apabila infestasi gulma
sudah tinggi. Pengendalian gulma
secara mekanis sePerti dengan
gasrok sangat diajurkan, oleh

Karena cara ini sinergis dengan pengelolaan lainnya. Namun cara ini hanya

efeftif dilakukan apabila kondisi air di petakan sawah macak-macak abu

tanah jenuh air.

lE-l Sadanl-itbang hrtanian
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Cara menggasrok/menggut
O Dilakukan saat tanaman bt
O Dianjurkan dilakukan dua

10-15 HST dan atau diulan
O Dilakukan pada saat kondi:

air 2-3 cm.
O Gulma yang terlalu dekat c
O Dilakukan dua arah yaitu d

1O. Pengendalian Hama dat

Hama dan penyakit merupa
hasil dan bahkan dapat menyet
mendapatkan hasil panen )ang q
usaha pengendalian hama dan p
merupakan pendekatan pengen(
sehingga pengendalian dilakukan
alami dan tidak menimbulkan
beberapa cara pengendalian di
hama dan kerusakan bnaman s(
dapatditetapkan. Hama dan pen'
turut yaitu tikus, wereng coklal
Bakteri (HDB) dan keong mas.
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r sawah diairi lagi pada hari ke-4. Cara
ampai fase anakan maksimal.

r malaisampai pengisian biji, petakan

n tanaman dipanen, petakan sawah

rr ketersediaan air.

In air selama musim tanam. Apabila
lmin selama satu musim, maka lakukan
:riode lebih lama sampaiselang 5 hari.

npertimbangkan sifat fisik tanah. Pada
yerap air, waktu pergiliran pengairan
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Keuntungan Penyiangan dengan Alat
Gasrck atau Landak

O Ramah lingkungan (tidak menggunakan bahan kimia).
O Lebih ekonomis, hemat tenaga kerja dibandingkan dengan

penylangqn blasa dengan tangan. : , .,r. , .
O Meningkatkan'udara' di 'dalam,tairah dan merangsang

perfumbuhan akar padi lebih baik.' ': r '. ,:: ' ,
O Apabila dilakukan bersamaan atau segera setetah pemupukan

akan.membenamkan pupu\,ke dalam tanah, sehingga pemberian
pupuk menjadi lebih efisien:i

Terpadu

Gulma dikendalikan dengan
1[ cara pengolahan tanah sempurna,

I mengatur air di petakan sawah,

I menggunakan benih padi ber-
f sertifikat, hanya menggunakan
! kompos sisa tanaman dan kompos

t pupukkandang,danmenggunakan

F herbisida apabila infestasi gulma

{ sudah tinggi. Pengendalian gulma

F secara mekanis seperti dengan
t gasrok sangat diajurkan, oleh
gelolaan lainnya. Namun cara ini hanya
'di petakan sawah macak-macak atau

Cara menggasrok/menggunakan landak:
O Dilakukan saat tanaman berumur 10-15 HST.
O Dianjurkan dilakukan dua kali, dimulai pada saat tanaman Derumur

10-15 HST dan atau diulangi secara berkala 10-25 hari kemudian.
O Dilakukan pada saat kondisi tanah macak-macak, dengan ketinggian

air 2-3 cm.
O Gulma yang terlalu dekat dengan tanaman dicabut dengan tangan.
O Dilakukan dua arah yaitu di antara dan di dalam barisan tanaman.

10. Pengendalian Hama dan Penyakit secara Terpadu

Hama dan penyakit merupakan cekaman biotis yang dapat mengurangi
hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Oleh karena itu untuk
mendapatkan hasilpanen )ang optimum dalam budidaya padi, perlu dilakukan
usaha pengendalian hama dan penpkit. Pengendalian Hama Terpadu (pHT)
merupakan pendekatan pengendalian yang memperhitungkan fuktor ekologi
sehingga pengendalian dilakukan agar tidak terlalu mengganggu keseimbangan
alami dan tidak menimbulkan kerugian besar. pHT merupakan paduan
beberapa cara pengendalian diantaranya melakukan monitoring populasi
hama dan kerusakan tanaman sehingga penggunaan teknologi pengendalian
dapatditetapkan. Hama dan penyakit utama pada lahan sawah irigasi berturut
turut yaitu tikus, wereng coklat, penggerek batang, tungro, Hawar Daun
Bakteri (HDB) dan keong mas.
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Tikus Sawah

Pengenda | i anHamaT ikusTe rpadu (PHTT)d idasa rkanpada
pemahairan ekologi jenis tikus, dilakukan secara dini, intensif dan terus

menerus (berkelanjutan) dengan memanfaatkan teknologi pengendalian

yang sesuai dan tepat wat<tu. regiatan pengendalian diprioritaskan pada

awal tanam (pengendalian dini) untuk
menurunkan populasi tikus serendah
mungkin sebelum terjadi Per- 

':r:
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O Periode padi vegetatif.
yang ada di hamparan sa
digunakan sebagai saranl
mekanis, rodentisida bila p
Barier System = LTBS) di c
5 hari, serta lakukan fumig

O Periode padi generatif.
setiap sarang aKif tikus, sar
LTBS di dekat habitat utam

Wercng coklat

Gunakan varietas tahan
wereng coklat berdasar
biotipe di wilayah sebagai
acuan l ihat di deskripsi
varietas.

Gunakan berbagai  cara
pengendalian mulai dari
penyiapan lahan, tanam
teratur (jajar legowo), pen
BWD. Monitor pertanamar
mengetahui tinglot predatc

Bila perkembangan hama w
alami dan hama tidak seiml

a). Bila populasi hama diba
botani atau jamur ente'r
Beauveria fusiana)

b). Bila populasi hama di a
kimiawiyang direkomen

.:$$,

kembangbiakan tikus Yang cepat
pada stadia generatif Padi.
Pelaksanaan Pengendalian
dilakukan oleh Petani secara
bersama-sama (berkelompok)
dan terkoordinasi dalam skala
iuas (hamParan).

o

Langkah-langkah Pengendalian :

O Menerapkan pola tanam yang teratur dan waKu tanam serempak

(tidak lebih dari 2 minggu).

oPeriodebera/pengo|ahantanah.Di|akukangropyokanmasalatau
berburu tikus oleh i"ruu anggota kelompok tani. Kegiatan tersebut

dapat berupa pembongkatan sarang tikus pada habitat r{rnt seperti

tanggulirigasi,jalansawah,relkeretaapi,lahankosongdanlainnya'
Apabi|apopu|asitikussangattinggidapatdigunakanrodentisida,baik
jenis akut atau antikoagulan sesuai anjuran'

o periode pesemaian. Pada daerah endemik tikus, pesemaian padi

agardilind-ungidenganpagarplastikdandipasangduabubuperangkap
,ntrt pesemaian 

-berukuran 
10 m x 10 m' Pada musim kemarau

disarankan dipasang sistem bubu perangkap ( Tiap Barner System =

TBS) ukuran 15 m i rs ' untuk seuap 15 ha ditempatkal di dekat

habitat utama tikus dan dilakukan pengambilan tangkapan tikus setiap

hari samPai Panen.
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:rpadu (PHTT) didasarkan Pada
kukan secara dini, intensif dan terus
ernanfaatkan teknologi pengendalian
An pengendalian diprioritaskan pada

t :

teratur dan waKu tanam seremPak

rnah. Dilakukan gropyokan masal atau

;ota kelompok tani. Kegiatan tersebut
rang tikus pada habitat utama seperti
kereta api, lahan kosong dan lainnya'

nggi dapat digunakan rodentisida, baik
suai anjuran.

aerah endemik tikus, pesemaian padi
astikdan dipasang dua bubu perangkap
10 m x 10 m. Pada musim kemarau
rbu perangka1 (TnP funier SYstem =

tuk setiap 15 ha ditempatkan di dekat
an pengambilan tangkapan tikus setiap

Fetunjak leknis lapang FlTFadi Savah higasi

Periode padi vegetatif. Sanitasi gulma pada habitat tikus, baik
yang ada di hamparan sawah maupun disekitar sawah agar tidak
digunakan sebagai sarang tikus. Dilakukan pengendalian secara
mekanis, rodentisida bila populasi masih tinggi, pasang (Linier Trap
Barier System = LTBS) di dekat habitat utama dan dipndahkan setiap
5 hari, serta lakukan fumigasi sarang tikus.

Periode padi generatif. Lakukan fumigasi asap belerang pada
setiap sarang aKif tikus, sanitasigulma pada habitat utama dan pasang
LTBS di dekat habitat ubma secara periodik.

Wercng coklat

O Gunakan varietas tahan
wereng coklat berdasar
biotipe di wilayah sebagai
acuan l ihat di deskripsi
varietas.

O Gunakan berbagai  cara
pengendalian mulai dari
penyiapan lahan, tanam
teratur (jajar legowo), pengairan intermitten, takaran pupuk sesuai
BWD. Monitor pertanaman paling lambat 2 minggu sekali, untuk
mengetahui tingkat predator dan hamanya supaya tetap seimbang.

O Bila perkembangan hama wereng terus meningkat (hubungan musuh
alami dan hama tidak seimbang) :

a). Bila populasihama di bawah ambang ekonomi gunakan inseKisida
botani atau jamur ente.mopatogenik ( Mebrhizium anninpliae aEru
Beauveria fusiana)

b). Bila populasi hama di atas ambang ekonomi gunakan inseKisida
kimiawi yang direkomendasi.

EadanlitbangPertanirr Fil
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O Hama ini harus diamati intensif sejak
dari persemaian sampai dengan panen' Kalau populasi tinggi dapat

diberantas dengan insektisida dutiran (karbofuran, fipronil) dan inse6isida

cairan (dimehipo, bensultap, amiFaz dan fipronil)'

o InseKisida butiran diaplikasibila genangan airdangkaldan inseKisida cair

disaat genangan air tinggi. Insektisida cair diaplikasi pada fase generatif

apabila popuiasi ungkapan ngengat 100 ekor/minggu pada perangkap

ferornon, atau 3@ ekor/minggu pada perangkap lampu'

O Penangkapan massal ngengat jantan dengan memasang perangkap

feronpn 9-16 perangkap setiip hektar untuk mengamati spesies dominan'

O Saat panen, tunggul jerami dipotong rendah supaya hidup larvanya

terganggu.

Penggerek batang Padi

O Ada 6 spesies penggerek batang yang

menjadi hama Padi, 4 diantaranYa
merupakan spesies yang paling banyak
dijumpai dan dominasinya tergantung
pada daerah PenYebarannYa.

Keong mas

Porgendalian farlg paling utarna ialah

mencegah introduksi keong mas pada

areal baru. Apabila keong masuk ke dalam
areal sawah baru, akan berkembang
cepat tenrtama pada lahan yang selalu
tergenang dan akan sukar dikendalikan'
Pengendalian keong mas, sebaiknYa

Fetuniu* [etnis lapang FlTPadi Sn4 !'gtt' Fetunjal lelnris lapang FIf Fadi Sava

Pratanam

Mengambil keong mas dan mr

Pesemaian
O Mengambil keong mas dar
O Menyebar benih lebih banyr
O Membersihkan saluran air d

Stadia vegebtif
O Pemupukan P dan K dilakuk
O Menanam bibit yang agak tu

banyak
O Mengeringkan sawah samp
O Tidak aplikasi herbisida sar
O Mengambil keong mas dan
O Memasang saringan pada p,
O Mengumpan dengan mengg
O Memasang ajir agar siput be
O Mengambil dan memusnahk
O Aplikasi pestisida anorganik

sebanyak 20 sampai 50 kg/he
dilakukan pada caren agar b

Stadia generabf dan etelah par
O Mengambil keong mas dan
O Menggembalakan itik setelaf

Penyakit tungro
O Usahakan tanam serentak n
O Gunakan varietas tahan vin

Tukad Petanu, Tukad Balia
Kalimas dan Bondoyudo atau
penular wereng hijau

O Buat persemaian setelah lal
Buang tanaman padi yang ter
menjadi sumber virus.

O Tanam Jajar legowo

dilakukan dengan berbagai cara
pengendaliansecaraterpadu(PHT)danberkesinambungan.Walaupun
tanaman sudah nesar iteoin dari 30 hari), pengendalian harus tetap

dilaksanakan. Hal tersebut untuk mencegah serangan prertanaman musirn

berikufrrya dan juga di lahan sawah sekitamya' PHT pada keong mas

dilakukan sepanjang pertanaman dengan rincian sbb:

ITZ I BadanLitbangPertanian
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ejak
pan"n. lGlau populasi tinggi dapat

an (karbofuran, fipronil) dan insektisida
az dan fiPronil)'

)nangan air dangkal dan inseKisida cair

sida cair diaplikasi pada fase generatif
pt 100 ekor/minggu Pada PerangkaP
nda perangkaP lamPu.

lntan dengan memasang PerangkaP
ktar untuk mengamati spesies dominan'

rtong rendah supaya hiduP laruanYa

an.
1ya
ara
) dan berkesinambungan. WalauPun

30 hari), Pengendalian harus tetaP

encegah serangan prertanaman musim

mh sekitarnYa' PHT Pada keong mas

rngan rincian sbb:

Petanjufr leknk lapang FlTFadi Sawah lrigasi

Pratanam

Mengambil keong mas dan memusnahkan sebagai cara mekanis

Pesemaian
Mengambil keong mas dan memusnahkan
Menyebar benih lebih banyak untuk sulaman
Membersihkan saluran air dari tanaman air sepefti kangkung

Stadia vegebtif

o
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Pemupukan P dan K dilakukan sebelum tanam
Menanam bibit yang agak tua (tebih dari 21 hari) dan jumtah bibit lebih
banyak
Mengeringkan sawah sampai 7 hari setelah tanam
Tidak aplikasi herbisida sampai 7 hari setelah tanam.
Mengambil keong mas dan memusnahkan
Memasang saringan pada pemasukan air untuk menjaring siput
Mengumpan dengan menggunakan daun talas dan pepaya
Memasang ajir agar siput bertelur pada ajir dan telurnya dimusnahkan
Mengambil dan memusnahkan telur siput pada tanaman
Aplikasi pestisida anorganik atau nabati seperti saponin dan rerak
sebanyak 20 sampai 50 kg/ha yang diaplikasisebelum tanam, sebaiknya
dilakukan pada caren agar bahan pestisida dapat dihemat

o
o

lah
da
am
tn9
lalu

Stadia generatif dan retelah panen
Mengambil keong mas dan memusnahkan
Menggembalakan itik setelah padi dipanen

Penyakit tungro
O Usahakan tanam serentak minimal 20 ha
O Gunakan varietas tahan virus tungro seperti

Tukad Petanu, Tukad Balian, Tukad Unda,
Kalimas dan Bondoyudo atau tahan serangga
penular wereng hijau

O Buat persemaian setelah lahan dibersihkan.
Buang tanaman padi yang terinfeksi agar tidak
menjadi sumber virus.

O Tanam Jajar legowo
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Kendalikan serangga wereng hijau penular virus dengan insektisida
kimiawi yang direkomendasikan bila saat tanaman umur kurang dari
sebulan setelah tanam ditemukan 1 tanaman terserano dari 1.000
rumpun tanaman.
Sawah jangan dikeringkan

Penyakit Hawar Daun BaKeri (HDB)
O Gunakan pupuk N tidak berlebih tetapi

sesuai kebutuhan tanaman.
O Gunakan varietas tahan (Conde dan

Angke).
J Lakukan rotasi tanarn.

11. Penanganan Panen dan Pascapanen

Ketepatan waktu memotong padi sangat menentukan kualitas butir
padi, dan kualitas beras. Panen terlalu cepat dapat menimbulkan persentase
butir hijau tinggi yang berakibat sebagian biji padi tidak terisi atau rusak
saat digiling. Panen terlambat menyebabkan hasil berkurang karena butir
padi mudah iepas dari malai dan tercecer di sawah atau beras pecah saat
digiling. Berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan panen
dan pascapanen:

11.1. Potong padi dengan sabit gerigi, 30-40 cm di atas permukaan
tanah. Sabit rupanya masih merupakan satu-satunya alat potong
yang digunakan pemanen. Potong bagian tanaman padi 30-40
cm dari permukaan tanah. Pemotongan terlalu atas dekat malai
sedikit mengurangi kehilangan hasil, tapi padi sulit dirontok.
Pemotongan tanaman padi terlalu rendah saat panen dapat
menyebabkan kerontokan gabah tinggi.

M EadanLitbangPertanian
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rdi sangat menentukan kualitas butir
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ragian biji padi tidak terisi atau rusak

tebabkan hasil berkurang karena butir
'cecer di sawah atau beras pecah saat
perlu dilakukan dalam kegiatan panen

gerigi, 30-40 cm di atas Permukaan
r merupakan satu-satunya alat potong

Potong bagian tanaman Padi 30-40
Pemotongan terlalu atas dekat malai

rngan hasil, tapi padi sulit dirontok'
di terlalu rendah saat Panen daPat
gabah tinggi.

r7'2. Panen padi dilakukan oleh kelompok pemanen. Bila sudah ada
kelompok pemanen, panen yang dilakukan secara berkelompok
akan lebih baik dari pada panen yang dirakukan perorangan
(keroyokan). panen oreh perorangan menggunakan aiat perontok
tradisional beresiko kehilangan hasil tinggi (18olo). panen sebaiknya
oleh kelompok pemanen profesionar menggunakan sabit gerigi
dan perontokan menggunakan power thresheratau pedar thresher.

1 1 .3 , Perontokan padi dilakukan segera setelah padi dipotong agar kualitas
gabah dan beras gir ing t inggi. perontokan rebih dlr i  2 hari
menyebabkan kerusakan beras. Disamping itu gabah yang terlalu
lama disimpan di sawah berwarna kusam, tidak sebersih dan
sekuning gabah yang baru dirontok.

Ll'4. untuk mengurangi kehilangan hasil harus diusahakan agartersedia
plastik atau terpar yang dapat digunakan sebagai ab1 tanaman
padi yang baru dipotong dan ditumpuk seberum dirontok. pada
musim hujan, biasanya padi yang sudah dipotong tidak dapat
segera dironto( dan kalau tertunda beberapa hari kehilangan hasil
akan tinggi, kuaritas gabah dan beras yang dihasirkan akaln turun.

11.5. Pengeringan
O Jemur gabah di atas lantaijemur.
O Ketebalan gabah 5-7 cm.
O Lakukan pembalikan setiap 2 jam sekali.
O Pada musim hujan, gunakan pengering buatan.
o Pertahankan suhu pengering 500c untuk gabah konsumsi atau

42"C untuk mengeringkan benih.
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11.6. Penggilingan dan Penyimpanan

O Untuk memperoleh beras dengan kualitas tinggi, perhatikan
waKu panen, sanitasi (kebersihan), dan kadar air gabah (12-
t4o/o).

O Simpan gabah/beras dalam wadah yang bersih dalam lumbung/
guclang, bebas hama, dan memilikisirkulasi udara yang baik.

O Simpan gabah pada kadar air kurang dari L4o/o untuk konsumsi
dan kurang dari L3o/o untuk benih.

o Gabah yang sudah disimpan dalam penyimpanan, jika akan
digiling, dikeringkan terlebih dahulu sampai kadar air mencapai
L2-L4o/o.

O Sebelum digiling, gabah yang baru dikeringkan tersebut diangin-
anginkan terlebih dahulu untuk menghindari butir pecah'

I lS I eaaanLitbangPertanian
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PENUTUP

PTT bukanlah teknologi, tetapi merupakan suatu pendekatan inovatif
dalam usaha meningkatkan produktivitas dan efisiensiusahatani padi melalui
perbaikan sistem. Komponen teknologi dalam pendekatan PTT memiliki
efek sinergistik antar komponen dan bersifat spesifik lokasi yang ditentukan
berdasarkan hasil PM; sehingga komponen teknologiyang dipadukan dalam
PTT harus disesuaikan dengan dinamika kondisi lingkungan. Perbaikan
komponen teknologi perlu terus dilakukan secara terus menerus sesuai
dengan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan PTT dan selaras
dengan dinamika lingkungan.

Apabila sistem intensifikasi padi diibaratkan sebagai komputer, PTT
adalah prosesor generasi terbaru dengan kemampuan lebih baik dan
lebih ramah l ingkungan. Dengan demikian PTT diharapkan mampu
meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani padi mendukung
pen i ng kata n produ ksi beras nasiona I denga n tetap menjami n keberlanj utan
sistem produksi.

Sifat PTT yang spesifik lokasi dan partisipatif sangat berbeda dengan
pendekatan yang digunakan dalam sistem intensifi kasi sebelumnya seperti
BIMAS, INMAS, INSUS sampai SUPRA-INSUS dimana teknologi yang
dianjurkan bersifat paket dan berlaku umum di mana saja serta
dilaksanakan sepenuhnya dengan inisiasi petugas (top down). Sedangkan
dalam penerapan PTT, petani dan petugas harus duduk bersama memilih
komponen teknologiyang akan diterapkan sesuai dengan keinginan petani
dan sesuai dengan kondisi l ingkungannya. Sehingga bimbingan dan
pendampingan yang intensif diperlukan agar petani dapat menerapkan
PTT dengan benar.
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