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KATA PENGANTAR
yang bias kota telahmendorong
Paradigmapembangunan
terjadinya
prosespemerasanpedesaan-pertanian.
Berbagaibentukpemerasan
tersebut
antara lain adalahpenghisapan
modaldari pertanian- pedesaanke perkotaan
dan pelariansumberdayamanusiaterdidik(brain-drain)
dari pertanian-pedesaan
ke perkotaanmelalui mekanismeurbanisasi.Menyadarihal lersebut maka
dirintislahsuatuprogramyangdisebutAgropolitanKawasanDataranTinggiBukit
BarisanSumateraUtaramelaluiNotakesepakatan
5 bupatipadatanggal28 Sep
2002 dan kemudiandiperbaruidengan Kesepakatanbersama8 Sekretaris
DaerahKabupatenyangterdapatdi kawasanini padatanggal11April2005.
Agropolitanadalah pendekatanpembangunankawasan perdesaan
(rural development)yang menekankan pembangunan perkotaan (urban
padatingkatlokalperdesaan.
development)
Agropolitanmemberikanruangyang
pembangunan
pedesaanyang mengakomodir
layakterhadapperencanaan
dan
mengernbangkankapasitas lokal (local capacity building) dan partisipasi
masyarakatdalamsuatuprogramyang menumbuhkan
manfaattimbalbalikbagi
masyarakatpedesaandan perkotaan(Douglas,1998).Tujuan pengembangan
kawasan agropolitan ini adalah untuk (1) meningkatkankesejahteraan
masyarakat,khususnyapetani melaluipeningkatannilai tambah,produktivitas
dan diversifikasiproduk,(2) memperluaskesempatankerja dan kesempatan
(3) menjadikankawasanagropolitansebagai
berusahasecara berkelanjutan,
sentra agribisnissekaligusmelestarikan
fungsi hidrologisdatarantinggi dan
menunjanganeka produkwisata agro, (4) meningkatkandaya saing produkproduk agribisnis,baik di tingkat nasionalmaupun intemasional,
dan (5)
(braindrainand capitaldnin).
mengurangi
arusurbanisasi
Buku kecil ini disusunsebagaisalah satu bentukdukungandalam
pengembangankawasanAgropolitanDataranTinggi Bukit BarisanSumatera
Utara. Komoditasyang diuraikanpada buku ini didasarkanpada komoditas
yangtelahditetapkan
padaMasterPlan.
unggulan
Terimakasih kami ucapkankepadasemua pihak,khususnyakepada
BapakGubernurPropinsiSumateraUtara yang telah memberikankepercayaan
dan bantuandana, sehinggabuku KomoditiUnggulanKawan Agropolitan
KabupatenSimalungunini dapat disusun.Akhirnyasemogabuku ini dapat
bermanfaatbagisemuapihak.
Medan, Desember
2006
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Dengan semakin rneningkatnya kebutuhan lahan dan
langkanyalahan - lahan pertanian yang subur dan potensial,serta
adanya persainganpenggunaan lahan antara sektor pertaniandan
sektor non-pertanian,diperlukan adanya teknologi yang tepat guna
pengunaansumberdaya lahanse€ra
dalamupayarnengoptimalkan
berkelanjutan. Untuk dapat memanfaatkan sumber daya lahan
secaraterarahdan effisiendiperlukantersedianyadata dan informasi
yang lengkapmengenaikeadaan iklim, tanah dan sifat lingkungan
fisik lainnya, serta persyaratan tumbuh tanaman yang akan
diusahakan,terutama tanaman - tanaman yang mempunyainilai
ekonomiyang cukup baik. Data mengenaisifat lingkunganfisikdapat
diperolehmelaluikegiatansurveidan pemetaansumberdaya lahan
termasukpemetaantanah.
Potensisuatu wilayahuntuk pengembanganpertanianpada
dasarnyaditentukanoleh sifat lingkunganfisik yang mencakupiklim,
tanah, topografi/bentuk wilayah hidrologi, dan persyaratan
penggunaantertentu. Kecocokanantara sifat lingkunganfisik dari
suatuwilayahdenganpersyaratanpenggunaanatau komoditasyang
dievaluasi memberikan gambaran atau informasi bahwa lahan
tersebutpotensialuntukdikembangkanbagitujuantertentu.
Dalam rangka mengembangkaninformasi lingkunganfisik
yang ada di Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan
SumateraUtara ini maka dibutuhkanpeta sistem lahan dan peta
pegelolaanlahan di kawasan ini. Peta tersebut diharapkandapat
digunakan sebagai acuan untuk setiap kabupaten dalam
pertaniandi wilayahmasing-masing.
mengembangkan
Dalam kegiatan survei dan pemetaan sumber daya alam,
bagian lahan satu dengan yang lainnya dibedakan berdasarkan
perbedaan sifat-sifatnyayang terdiri dari iklim, landform (termasuk
lithologi, topografi/relief),tanah dan/atau hidrologinya sehingga
terbentuk satuan-satuan lahan. Pemisahan satuan lahan/tanah

i{.:[

sangat penting untuk keperluan analisis dan interpretasidalam
menilaipotensiataukesesuaianlahanbagi suatupenggunaan.
Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk
penggunaantertentu, sebagai contoh lahan sesuai untuk irigasi,
tambak, pertanian tanaman semusim atau pertanian tanaman
tahunan.Lebih spesifiklagi kesesuaianlahan tersebutditinjaudari
sifat lingkunganfisiknya, yang terdiri dari iklim, tanah, topografi,
hidrologidan/ataudrainasesesuai untuk usahataniatau komoditas
tertentuyang produktif.Kemampuanlahanlebihmenekankankepada
kapasitas berbagai penggunaanlahan secara umum yang dapat
diusahakandi suatu wilayah. Jadi semakin banyak kapasitasnya
yang dapat dikembangkanatau diusahakandi suatu wilayah maka
kemampuanlahan v,rilayahtersebut akan semakintinggi. Sebagai
contoh, suatu lahan yang topografiatau bentuk wilayahnyadatar,
tanahnya dalam, tidak kena pengaruh banjir dan iklimnya cukup
basah kemampuan lahannnya cukup baik bagi pengembangan
tanaman semusim maupun tanaman tahunan tertentu.Namun jika
kedalamantanahnyakurangdari 50 cm, maka lahan tersebuthanya
mampudikembangkan
untuktanamansemusim.
Untuk keperluandalam hal penggunaanyaterutama bagi
kepentingan perencanaan pembangunan dan pengembangan
pertanian data tersebut diatas yaitu data iklim, tanah dan sifat
lingkunganfisik lainnya yang berpengaruhterhadap pertumbuhan
perludiinterpretasikan
tanamansertaterhadapaspekmanajemennya
melalui kegiatan pengelolaan lahan ini. Penyusunan pola
pengelolaanlahan ini adalahtahap berikutdari kegiatansurvey dan
pemetaansumber daya lahan. Data yang dihasilkandari kegiatan
surveydan pemetaansumberdaya lahan ini masihsulit untuk dapat
dipakai oleh penggunadalam suatu perencanaantanpa dilakukan
interpretasinya
bagi keperluantertentu.Peta pengelolaanlahan ini
merupakan suatu pendekatan atau cara untuk menilai potensi
sumberdaya lahandan hasildari peta ini akan memberikaninformasi
penggunaan lahan
dan/atau arahan
sesuai
dengan
pengembangannyaapa, serta usulan atau input yang dibutuhkan,
dan akhirnyanilaiharapanoutputyang akan diperoleh.
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Dari gambaran
SimalungundiatasdaPat
memiliki sistem Pengel
daerah memiliki kualita
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SimalungunmemilikiPen
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hortikultura; sayuran da

analisisdan interpretasi
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an tahunantertentu.Namunjika
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r lahanini masihsulituntukdapat
tu perencanaan
tanpadilakukan
entu.Petapengelolaan
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Dari gambaran Peta Pengelolaan Lahan Kabupaten
Simalungundiatas dapat kita lihat bahwa tidak semua kawasan itu
memiliki sistem pengelolaan yang sama karena masing-masing
daerah memiliki kualitas lahan (tingkat kesuburan dan bentuk
fisiografi) yang berbeda pula. Sehingga dengan berdasar pada
kualitas lahan tersebut maka diperolehlahdata bahwa Kabupaten
Simalungunmemilikipengelolaanyang berbeda-bedapada setiap
lahannya, yaitu padi sawah; pepohonan, palawija, padi ladang dan
hortikultura; sayuran daerah sejuk; tanaman pangan, serealia,

kacang-kacangandan umbi-umbian;serta vegetasi alami. Melalui
peta Pengelolaanlahan juga kita dapat mengetahuipotensidaerah
tersebut dan juga dapat memanfaatkannya sebagai dasar
perencanaanuntuk pembangunandan pengembangndaaerah ini
masing-masing
kedepannya.

KETT

Ketela pohon merupak
dengan nama lain ubi kayu
berasal dari benua Ame
Penyebarannya hampir ke
Madagaskar, India, Tiongkok
negara yang terkenalwilayah
pada tahun 1852.
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Klasifikasitanamanketelapol
Kingdom : Plantaeataut
Divisi
: Spermatophy
Sub Divisi : Angiosperm
Kelas
: Dicotyledone
Ordo
: Euphorbiale
Famili
: Euphorbiace
: Manihot
Genus
Spesies : Manihotutilis

Varietas-varietasketela pohc
lain: Valenca, Mangi, Beta
Mentega, Andira 1, Gading
Andira4

Man

Di Indonesia,ketelap
pokok setelah beras dan jagu
bahan sayuran memilikiprot
yang lain seperti bahan ol
sebagai pagar kebun atau di

; serta vegetasialami. Melalui
pat mengetahuipotensidaerah
anfaatkannya sebagai dasar
ian pengembangndaaerah ini

KETELAPOHON
Ketela pohon merupakan tanaman pangan berupa perdu
dengan nama lain ubi kayu, singkongatau kasape. Ketela pohon
berasal dari benua Amerika, tepatnya dari negara Brazil.
Penyebarannyahampir ke seluruh dunia, antara lain: Afrika,
Madagaskar,India,Tiongkok.Ketelapohon berkembangdi negaranegarayang terkenalwilayahpertaniannyadan masuk ke Indonesia
oada tahun 1852.
Jenis Tanaman
Klasifikasitanamanketelapohonadalahsebagaiberikut:
Kingdom
Plantaeatautumbuhtumbuhan
Divisi
Spermatophyta
atau tumbuhanberbiji
Sub Divisi : Angiospermae
atau berbijitertutup
Kelas
Dicotyledoneae
atau biji berkepingdua
Ordo
Euphorbiales
Famili
Euphorbiaceae
Genus
Manihot
Spesies
Manihot utilissimaPohl.; Manihot esculenta Crantz sin.
Varietas-varietas
ketela pohon unggul yang biasa ditanam,antara
lain: Valenca, Mangi, Betawi, Basiorao, Bogor, SPP, Muara,
Mentega, Andira 1, Gading, Andira 2, Malang 1, Malang 2, dan
Andira4
Manfaat Tanaman
Di Indonesia,ketelapohon menjadimakananbahan pangan
pokoksetelahberasdan jagung.Manfaatdaun ketelapohonsebagai
bahan sayuranmemilikiproteincukup tinggi, atau untuk keperluan
yang lain seperti bahan obat-obatan.Kayunya bisa digunakan
sebagai pagar kebun atau di desadesa sering digunakansebagai

kayu bakaruntukmemasak.Denganperkembangan
teknologi,ketela
pohon dijadikanbahandasar pada industrimakanandan bahanbaku
industripakan.Selainitu digunakanpula padaindustriobat-obatan.

SyaratPertumbuhan
lklim
a) Curah hujan yang sesuai untuk tanaman ketela pohon
antara1.500-2.500mm/tahun.
b) Suhu udara minimalbagi tumbuhnyaketelakohonsekitar1O
derajatC. Bila suhunyadi bawah 10 derajatC menyebabkan
pertumbuhantanaman sedikit terhambat, menjadi kerdil
karena pertunrbuhanbunga yang kurangsempurna.
c) Kelembaban udara optimal untuk tanaman ketela
pohon antara 60€5%. d) Sinar matahari yang
dibutuhkan bagi tanaman ketela pohon sekitar 10
jam/hari terutama untuk kesuburan daun dan
perkembangan
umbinya.
Media Tanam
a) Tanah yang palingsesuai untuk ketelapohon adalah tanah
yang berstrukturremah, gembur,tidak terlaluliat dan tidak
terlalu poros serta kaya bahan organik. Tanah dengan
strukturremah mempunyaitata udarayang baik, unsur hara
lebihmudahtersediadan mudahdiolah.Untukpertumbuhan
tanaman ketela pohon yang lebih baik, tanah harus subur
dan kaya bahan organik baik unsur makro maupun
mikronya.
b) Jenistanahyang sesuaiuntuktanamanketelapohonadalah
jenis aluvial latosol, podsolik merah kuning, mediteran,
grumosoldan andosol.
c) Derajatkeasaman(pH) tanah yang sesuai untuk buciidaya
ketela pohon berkisarantara 4,5-8,0dengan pH ideal 5,8.
Pada umumnyatanah di lndonesiaber-pH rendah (asam),
berkisar4,0-5,5,sehinggaseringkalidikatakancukup netral
bagi suburnyatanaman.
6

KetinggianTempat
Ketinggiantempatyang baik
antara10-700 m dpl, sedang
Jenis ketela pohon tertentu
tertentuuntukdapattumbuhc

Pembibitan
1) PersyaratanBibit
Bibit yang baik untuk bt
kut:
syaratsebagaiberi
a) Ketela pohon beras
(10-12bulan).
b) Ketela pohon harus
dan sehatsertasera
c) Batangnyatelahber
Belumtumbuhtuna
2) PenyiapanBibit
Penyiapanbibit ketelap
Bibit berupa stek batan
bawah sampai tengah.
ikatanb
masing-masing
Semua ikatan stek ya
lokasipenanaman.

PengolahanfllediaTanam
1) Persiapan
Kegiatan yang Perlu t
adalah.
a) Pengukuran PH ta
kertaslakmus,PH m
jenis
b) Penganalisaan
yang akan ditanam
hara,kandunganba

nganperkembangan
teknologi,ketela
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kanpulapadaindustriobat-obatan.
tertumbuhan

lsuai untuk tanaman ketela pohon
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KetinggianTempat
Ketinggiantempat yang baik dan ideal untuk tanamanketela pohon
antara'10-700m dpl, sedangkantoleransinya
antara1O-1.500 m dpl.
Jenis ketela pohon tertentudapat ditanampada ketinggiantempat
tertentuuntukdapattumbuhoptimal.
Budidaya
Pembibitan
1) PersyaratanBibit
Bibit yang baik untuk bertanamketela pohon harus memenuhi
syaratsebagaiberikut:
a) Ketela pohon berasaldari tanaman induk yang cukup tua
(10-12bulan)
yang normal
b) Ketela pohon harus dengan pertumbuhannya
dan sehatsertaseragam.
+ 2,5 cm lurus.d)
c) Batangnyatelahberkayudan berdiameter
Belunrtumbuhtunas{unasbaru.
2) Penyiapan
Bibit
Penyiapanbibitketelapohonmeliputihal-halsebagarberikut.a)
Bibit berupa stek batang.b)Sebagaistek pilih batang bagian
bawah sampaitengah.c)Setelahstek terpilihkemudiandiikat,
masing-masingikatan berjumlahantara 25-30 batang stek. d)
Semua ikatan stek yang dibutuhkan,kemudiandiangkut ke
lokasipenanaman.
PengolahanlVlediaTanam
1) Persiapan
Kegiatan yang perlu dilakukan sebelum pengolahan Iahan
adalah.
a) PengukuranpH tanah dilakukandengan menggunakan
kertaslakmus,pH meterdan cairanpH tester.
jenis tanah pada contohatau sempel tanah
b) Penganalisaan
yang akan ditanamiuntuk mengetahuiketersediaanunsur
hara,kandunganbahanrrrganik.

2)

4)

c) Penetapanjadwallwaktutanam berkaitanerat dengan saat
panen. Hal ini perlu diperhitungkandengan asumsi waktu
tanambersamaandengantanamanlainnya(tumpangsari),
sehingga sekaligus dapat memproduksibeberapa variasi
tanamanyang selenis.
d) Luas areal penanaman disesuaikandengan modal dan
kebutuhansetiap petani ketela pohon. Pengaturanvolume
produksipentingjuga diperhitungkankarena berkaitanerat
dengan perkiraan harga pada saat panen dan pasar.
Apabilapada saat panennantinyaharga akan anjlokkarena
di daerah sentra penanaman terjadi panen raya maka
volumeproduksidiaturseminimalmungkin.
Pembukaan
dan Pembersihan
Lahan
Pembukaanlahan pada intinyamerupakanpembersihanlahan
dari segala macam gulma (tumbuhanpengganggu)dan al<arlahanuntuk
akar pertanaman
sebelumnya.
Tujuanpembersihan
memudahkan perakaran
tanaman berkembang dan
menghilangkan
tumbuhaninang bagi hama dan penyakityang
mungkin ada. Pembajakandilakukan dengan hewan ternak,
sepertikerbau,sapi, atau pun denganmesintraktor.
pada
yang sulitdijangkau,
Pencangkulan
dilakukanpadasisi-sisi
tanah tegalanyang arealnyarelatiflebih sempitoleh alat bajak
dan alatgarusampaitanahsiapuntukditanami.
PembentukanBedengan
Bedengan dibuat pada saat lahan sudah 70% dari tahap
penyelesaian. Bedengan atau pelarikan dilakukan untuk
memudahkan penanaman, sesuai dengan ukuran yang
dikehendaki.Pembentukanbedengan/larikanditujukan untuk
memudahkan dalam pemeliharaan tanaman, seperti
pembersihan tanaman liar maupun sehatnya pertumbuhan
tanaman.
Pengapuran
Untuk menaikkanpH tanah,terutamapada lahan yang bersifat
gembut,perludilakukanpengapuran.
Jenis
sangatmasam/tanah
kapur yang digunakanadalah kapur kalsit/kaptan(CaCO3)
Dosis yang biasa digunakanuntuk pengapuranadalah 1-2,5

toniha. Pengapurandil
pada saat pembentuka
pemberianpupukkanda

Teknik Penanaman
1) PenentuanPolaTanam
Pola tanaman harus m,
Pada lahantegalan/ker
awal musim hujanatau
yang umum digunakan
alternatif,yaitu 100 X 1(
Bila pola tanamdengan
tanam150 X 100cm ata
2) Cara Penanaman
dilaku
Cara penanaman
stek l.ietelapohon kemt
kurang lebih sePerttg
tanahnyakerasiberatdE
saja

PemeliharaanTanaman
1) Penyulaman
Untuk bibit yang mati/a
yakni dengan cara me
baru/cadangan.Bibit a
digantiatau disulam.Pa
menggantttanamanYan
sulamanyang baik seh
sehat dan tepat waktu
pada pagi hari atau so
Waktu penyulamanada
setelah penanaman.Sa
ketiga setelah Pen
pertumbuhanyang me
tanamansulaman

:anamberkaitanerat dengan saat
rrhitungkan
dengan asumsi waktu
'1tanamanlainnya(tumpang
sari),
rt memproduksibeberapa variasi

ton/ha. Pengapurandiberikan pada waktu pembayakanatau
pada saat pembentukanbedengan kasar bersamaandengan
pemberian
pupukkandang.

disesuaikandengan modal dan
<etelapohon. Pengaturanvolume
erhitungkankarena berkaitanerat
pada saat panen dan pasar.
rantinyahargaakan anjlokkarena
aman terjadi panen raya maka
ninimalmungkin.
Lahan
/a merupakanpembersihanlahan
rmbuhanpengganggu)dan akarTujuanpembersihanlahan untuk
tanaman berkembang dan
ng bagi hama dan penyakityang
jilakukandengan hewan ternak,
denganmesintraktor.
yangsulitdijangkau,
sisi-sisi
pada
'elatiflebihsempitoleh alat bajak
rpuntukditanami.

Teknik Penanaman
1) PenentuanPolaTanam
Pola tanamanharus memperhatikan
musim dan curah hujan.
Pada lahantegalan/kering,
waktutanamyang palingbaik adalah
awal musim hujan atau setelahpenanamanpadi. Jarak tanam
yang umum digunakan pada pola monokulturada beberapa
yaitu 100 X 100 cm, 100 X 60 cm atau 100 X 40 cm.
alternatif,
Bila pola tanamdengansistemtumpangsari bisa denganjarak
tanam150X 100cm atau300 X 150cm
2\ CaraPenanaman
Cara penanamandilakukandenganmeruncingkan
ujung bawah
stek ketelapohon kemudiantanamkansedalam5-10 cm atau
kurang lebih sepertiga bagian stek tertimbuntanah. Bila
tanahnyakeras/beratdan berair/lembab,
slek ditanamdangkal
saja.

: lahan sudah 70% dari tahap
lau pelarikan dilakukan untuk
sesuai dengan ukuran yang
redengan/larikan
ditujukan untuk
neliharaan tanaman. seoerti
maupun sehatnya pertumbuhan

>rutamapada lahan yang bersifat
cerludilakukanpengapuran.Jenis
rh kapur kalsit/kaptan(CaCO3)
untuk pengapuranadalah 1-2,5

PemeliharaanTanaman
1) Penyulaman
Untukbibit yang mati/abnormal
segeradilakukanpenyulaman,
yakni dengan cara mencabut dan diganti dengan bibit yang
baru/cadangan.Bibit atau tanaman muda yang mati harus
digantiatau disulam.Padaumumnyapetanimaupunpengusaha
menggantitanamanyang matidengansisa bibityang ada. Bibit
sulamanyang baik seharusnyajuga merupakantanamanyang
sehat dan tepat waktu untuk ditanam.Penyulamandilakukan
pada pagi hari atau sore hari, saat cuaca tidak terlalu panas.
Waktu penyulamanadalah minggu pertamadan minggu kedua
setelah penanaman.Saat penyulamanyang melewati minggu
ketiga setelah penanaman mengakibatkan perbedaan
pertumbuhanyang menyolok antara tanaman pertama dan
tanantansulaman.

2 ) Penyiangan

3)

4)

s)

o,
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Penyianganbertujuan untuk membuangsemua jenis rumput/
tanaman liar/pengganggu(gulma) yang hidup di sekitar
tanaman.Dalam satu musim penanamanminimaldilakukan2
(dua)kalipenyiangan.
Pembubunan
Cara pembubunandilakukandenganmenggemburkan
tanah di
guludan.
sekitar tanamandan setelah itu dibuat seperti
Waktu
pembubunandapat bersamaandengan waktu penyiangan,hal
ini dapat menghemat biaya. Apabila tanah sekitar tanaman
Ketela pohon terkikis karena hujan atau terkena air siraman
sehingga perlu dilakukanpembubunan/drtutup dengan tanah
agar akar tidak kelihatan.
Perempelan/Pemangkasa
Pada tanaman Ketela pohon perlu dilakukan penrangkasan/
pembuangan tunas karena minimal setiap pohon harus
mempunyaicabang2 atau 3 cabang.Hal ini agar batangpohon
tersebut bisa digunakan sebagai bibit lagi di musim tanam
mendatang
Pemupukan
Pemupukandilakukandengan sistem pemupukanberimbang
antaraN, P, K dengandosisUrea=133-200
kg; TSP=60-100kg
dan KCI=120-200kg. Pupuktersebutdiberikanpada saat tanam
dengandosisN:P:K=113. 1 : 113(pemupukan
dasar)dan pada
saat tanaman berumur 2-3 bulan yaitu sisanya dengan dosis
N : P : K =2 1 3 O ' . 2 1 3 .
Pengairandan Penyiraman
Kondisilahan Ketelapohondari awal tanamsampaiumur + 4-5
bulan hendaknyaselalu dalam keadaan lembab, tidak terlalu
becek.Pada tanah yang keringperlu dilakukanpenyiramandan
pengairandari sumber air yang terdekat.Pengairandilakukan
pada saat musim kering dengan cara menyiramlangsungakan
tetapicara ini dapat merusaktanah.Sistemyang baik digunakan
adalah sistem genangansehinggaair dapat sampai ke daerah
perakaransecararesapan.Pengairandengansistemgenangan
dapat dilakukan dua minggu sekali dan untuk seterusnya

7)

k
diberikanberdasarkan
Pt
Waktu Penyemprotan
Jenis dan dosispestisi
Penyemprotanpestisid
setelah embun hilang
disesuaikandenganser
baik penggunaandosis
Apabila hama dan per
dosis pestisidaharus lt
hati-hatikarena serangg

Ham

Hama
a) Uret {Xylenthropus
Ciri: beradadalam
pada yg usia muda
ber
Penqendalian.
tanam dan atau m
lahan.
b) Tungaumerah(Iefr
Ciri. menyerangp
menghisapcairand
kering Penqenda
air
menyemprotkan

Penyakit
a) Bercakdaun bakter
Penvebab. Xantho
BlighUCBG.Geiala
bergerakdan meng
mati. Penqendal
memotongatau me
melakukanpergilir
b) Layu bakteri(Pseu
Ciri: hidup di daun

membuangsemua jenis rumput/
(gulma) yang hidup di sekitar
I penanaman
minimaldilakukan2

denganmenggemburkan
tanah di
itu dibuatsepertiguludan.Waktu
an denganwaktu penyiangan,hal
. Apabila tanah sekitar tanaman
l hujan atau terkena air siraman
,mbubunan/di
tutup dengan tanah

n perlu dilakukanpemangkasan/
r minimal setiap pohon harus
cabang.Hal ini agar batangpohon
bagai bibit lagi di musim tanam

rn sistem pemupukanberimbang
Jrea=133-200kg; TSP=60-100 kg
lersebutdiberikanpada saat tanam
: 1/3 (pemupukan
dasar)dan pada
rulan yaitu sisanyadengan dosis

ari awaltanamsampaiumur + 4-5
rm keadaanlembab,tidak terlalu
g perludilakukanpenyiramandan
rng terdekat.Pengairandilakukan
Jancara menyiramlangsungakan
tanah.Sistemyang baik digunakan
inggaair dapat sampaike daerah
:ngairandengansistemgenangan
;u sekali dan untuk seterusnya

7)

diberikanberdasarkankebutuhan.
Waktu Penyemprotan
Pestisida
pestisida
Jenisdan dosis
disesuaikandenganjenis penyakitnya.
Penyemprotanpestisidapaling baik dilakukanpada pagi hari
setelah embun hilang atau pada sore hari. Dosis pestisida
disesuaikandenganseranganhama dan penyakit,baca dengan
baik penggunaandosis pada label merk obat yang digunakan.
Apabila hama dan penyakit menyerangdengan ganas maka
dosis pestisidaharus lebih akan tetapi penggunaannyaharus
hati-hatikarenaseranggayang menguntungkan
dapatikut mati.
Hama Dan Penyakit

Hama
a) Uret (Xylenthropus)
Ciri: beradadalamakar dari tanaman.Geiala:tanamanmati
pada yg usia muda, karena akar batangdan umbi dirusak.
Penqendalian bersihkansisa-sisabahanorganikpada saat
tanam dan atau mencampursevin pada saat pengolahan
lahan.
b) Tungau nrerah(Tetranychusbimaculatus)
Ciri: menyerang pada permukaan bawah daun dengan
menghisapcairandaun tersebut.Geiala:daun akan menjadi
kering Penqendalian: menanam varietas toleran dan
menyemprotkan
air yang banyak.
Penyakit
a) Bercakdaun bakteri
Penvebab: Xanthomonasmanihotisatau CassavaBacterial
bersudutpada daun lalu
Blight/CBG Geiala.bercak-bercak
pada daun keringdan akhirnya
bergerakdan mengakibatkan
mati. Pengenclalian: menanam varietas yang tahan,
memotongatau memusnahkanbagiantanamanyang sakit,
melakukanpergilirantanamandan sanitasikebun
b) Layu bakteri(PseudomonassolanacearumE.F. Smith)
Ciri. hidup di daun, akar dan batang.Geiala:daun yang
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mendadakjadi layu sepertitersiramair panas.Akar, batang
dan umbi langsungmembusuk.penqendalian:melakuKan
pergilirantanaman,menanam varietas yang tahan seperti
Adira 1, Adira 2 dan Muara, melakukanpencabutandan
pemusnahantanamanyang sakitberat.
c) Bercakdaun coklat(Cercosporaheningsil
Penvebab: cendawanyang hidup di dalam daun. Geiala:
daun bercak-bercak
coklat,mengering,lubang-lubangbulat
kecil dan jaringan daun mati. penqendalian: melakukan
pelebaranjarak tanam, penanamanvarietas yang tahan,
pemangkasan pada daun yang sakit serta melakukan
sanitasikebun.
d) Bercakdaun konsentris(Phoma phyllostica)
Penvebab. cendawan yang hidup pada daun. Geiala:
adanyabercakkecildan titik-titik,
terutamapada daun muoa.
Penqendalian: memperlebarjarak tanam, mengadakan
sanitasikebundan memangkas
bagiantanamanyang sakit.
Gulma
Sistem penyiangan/pembersihan
secara menyeluruh dan
gulmanyadrbakar/dikubur
dalam sepertiyang dilakukanumumnya
para petani Ketela pohon dapat menekan pertumbuhangulma.
Namun demikian,gulma tetap tumbuh di pariVgotdan lubang
penanaman.
Khusus gulma dari golonganteki (Cyperussp.) dapat di berantas
dengan cara manual dengan penyianganyang dilakukan2-3 kali
permusim tanam. Penyiangandilakukansampai akar tanaman
tercabut.Secarakimrawidenganpenyemprotan
herbisidasepertidari
golongan 2,4-D amin dan sulfonil urea. penyemprotan harus
dilakukandenganhati-hati.
Sedangkanjenis gulma lainnya adalah rerumputanyang banyak
ditemukan di lubang penanaman maupun dalam goUparit.Jenis
gulma rerumputanyang seringdijumpaiyaitujenis rumputbelulang
(Eleusine indica), tuton (Echinochloa colona), rumput grintingan
(Cynodon dactilon),rumput pahit (PaspatumcJistichum),dan rumpur
sunduk gangsir(digitariaciliaris).Pembasmiangulma dari golongan
12

rerumputandilakukandeng
penyemprotanherbisidaber
EW dengankonsentrasi
1,0-

Ciri dan Umur Panen
Ketela pohon dapat c
bawah mulai berkurang.Wa
yang rontok.Umurpanentar
bulan untukvarietasGeniah

Cara Panen
Ketela pohon dipanen
umbiyangtertinggal
diamoi
f

Pengumpulan
Hasil panen dikumpulkan
di
mudahdijangkauolehangku

Penyortirandan Penggolon
Pemilihanatau penyortira
dilakukan pada saat pe
penyortiranumbi ketelapoho
dicabutdan ditampungdala
untukmemilihumbiyangben
segar serta yang cacat teru
serta bercakhitam/garis-ga

Penyimpanan
Cara penyimpanan
hasilpan
cara sebagaiberikut
a) Buat lubangdi dalarntz
segar ketelapohonterse

(i tersiramair panas.Akar, batang
busuk.Penqendalian:melakukan
lnam vafletasyang tahan seperti
lara, melakukanpencabutandan
rg sakitberat.
)sporaheningsil
rng hidupdi dalam daun. Geiala:
tt, mengering,lubang-lubangbulat
mati. Penqendalian: melakukan
penanamanvarietas yang tahan,
rn yang sakit serta melakukan
'homa phyllostica)
'ang hidup pada daun. Geiala:
tik-titik,
terutamapada daun muda.
ebar jarak tanam, mengadakan
tgkasbagiantanamanyang sakit.

;ihan secara menyeluruh dan
sepertiyang dilakukanumumnya
I menekan pertumbuhangulma.
iumbuh di pariUgot dan lubang
(Cyperussp.) dapat di berantas
ryianganyang dilakukan2-3 kali
lilakukansampai akar tanaman
:nyemprotan
herbisidasepertidari
rnil urea. Penyemprotan harus
adalahrerumputanyang banyak
maupun dalarn goUparit.Jenis
tmpaiyaitujenis rumputbelulang
hloa colona), rumput grintingan
Paspalumdistichum),dan rumput
)embasmian
gulmadari golongan

rerumputandilakukandengan cara manual yaitu penyiangandan
penyemprotanherbisidaberspektrumsempit misalnyaRumpas 120
EW dengankonsentrasi
1,0-1,5ml/liter.
Panen
Ciri dan Umur Panen
Ketela pohon dapat dipanen pada saat pertumbuhandaun
bawah mulai berkurang.Warna daun mulai menguningdan banyak
yang rontok.Umurpanentanamanketelapohontelah mencapai6-g
bulanuntukvarietasGenjahdan g-12 bulanuntukvarietasDalam.
Cara Panen
Ketela pohon dipanen dengan cara mencabutbatangnyadan
umbiyangtertinggal
diambildengan
cangkulataugarputanah.
Pascapanen
Pengumpulan
Hasilpanendikumpulkan
dr lokasiyang cukup strategis,aman dan
mudahdijangkau
olehangkutan.
Penyortirandan Penggolongan
Pemilihanatau penyortiranumbi ketela pohon sebenarnyadapat
dilakukan pada saat pencabutan berlangsung. Akan tetapi
penyortiranumbi ketelapohondapatdilakukansetelahsemua pohon
dicabutdan ditampungdalam suatu tempat. Penyortirandilakukan
untukmemilihumbi yang berwarnabersihterlihatdari kulitumbi yang
segar serta yang cacat terutamaterlihatdari ukuran besarnyaumbi
sertabercakhrtam/garis-garis
pada dagingumbi.
Penyimpanan
Carapenyimpanan
hasilpanenumbiketelapohondilakukandengan
cara sebagaiberikut.
a) Buat lubangdi dalam tanah untuk tempat penyimpananumbi
segarketelapohontersebut Ukuranlubangdisesuaikan
dengan
IJ

jumlahumbiyangakandisimpan.
b) Alasi dasar lubang dengan jerami atau daun-daun,misalnya
dengandaun nangkaatau daun ketelapohonitu sendiri.
c) Masukkanumbi ketela pohon secara tersusundan teratur secara
berlapiskemudianmasing-masinglapisan tutup dengan daundaunansegartersebutdi atas ataujerami.
d) Terakhirtimbunlubangberisiumbi ketelapohontersebutsampai
lubang permukaan tertutup berlcentuk cembung, dan sistem
penyimpananseperti ini cukup awet dan membuatumbi tetap
segarsepertiaslinya.
Pengemasandan Pengangkutan
Pengemasanumbi ketela pohon bertujuanuntuk melindungiumbi
dari kerusakanselama dalam pengangkutan.Untuk pasaran antar
kota/ dalam negeri dikemas dan dimasukkandalam karung-karung
goni atau keranjang terbuat dari bambu agar tetap segar. Khusus
untuk pemasaran antar pulau maupun diekspor, biasanya umbi
ketelapohon ini dikemasdalam bentukgaplekatau dijadikantepung
tapioka.Kemasanselanjutnyadapat disimpandalam kartonataupun
plastik-plastik
dalampelbagaiukuran,sesuaipermintaanprodusen.
Setelah dikemas umbi ketela pohon dalam bentuk segar maupun
dalam bentuk gaplek ataupun tapioka diangkut dengan alat
trasportasibaik tradisionalmaupunmodernke pihak konsumen,baik
dalam maupunluar negeri.
Standar Produksi
Ruang Lingkup
Standar produksi ini meliputi: klasifikasi, syarat mutu, cara
pengambilancontoh, cara uji, syarat penandaan,cara pengemasan
dan rekomendasiuntuktapioka.
Diskripsi
Standar mutu ketela pohon (tepung tapioka)di Indonesiatercantum
dalam StandarNasionalIndonesiaSNI 01-345-1994.
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Klasifikasi dan StandarMut
Syaratmututerdirtdaridua b
a) SyaratorganolePtik
1. Sehat(sound).
2. Tidakberbauapekat
3. Murni.
4. Tidakkelihatanampa
b)

SyaratTeknis:
1. Kadar air maksimu
lll=15.
2. Kadarabu maksimu
lll=0,60.
3. Serat dan benda as
ll=0,60;mutulll=0,6
4. Derajat putih minim
mutull=92,0;mutull
5. Kekentalan(Engle
6. Derajatasam maks
mutulll=3.
*"
7. Cemaranlogam: (
- - Timbal(Pb) (t
lll=1,0.
- - Tembaga (Cu
mutulll='10,0.
- - Seng(Zn)(mg
- - Raksa(Hg) (m
lll=0,05.
8. Arsen (AS) ** (mg/k
9. CemaraMikroba:""
- Angka lemPeng
-

1 , 0x 1 0 o ;m u t uI
E. Coli maksim
1 0 ;m u t ul l l = 1 0
Kapang maksim
m u t ul l = 1 , 0x 1

tpan.
I jeramiatau daun-daun,misalnya
lunketelaoohonitusendiri.
I secaratersusundan teratursecara
nasinglapisantutupdengandauns ataujerami.
i umbiketelapohontersebutsampai
berbentukcembung,dan sistem
<upawetdan membuatumbi tetap
tn
n bertujuan
untukmelindungi
umbi
pasaran
engangkutan.
Untuk
antar
r dimasukkan
dalamkarung-karung
'i bambuagar tetap segar.Khusus
maupundiekspor,biasanyaumbi
bentukgaplekataudijadikan
tepung
lpatdisimpan
dalamkartonataupun
produsen.
ran, sesuaipermintaan
ohondalambentuksegarmaupun
n tapioka drangkutdengan alat
unmodernke pihakkonsumen,
baik
r Produksi

i: klasifikasi,syarat mutu, cara
raratpenandaan,
cara pengemasan

Klasifikasidan Standar Mutu
Syaratmututerdiridari dua bagian:
a) Syaratorganoleptik
1. Sehat(sound).
2. Tidakberbauapek ataumasam.
3. Murni.
4. Tidakkelihatanampasdan/ataubahanasing.
b)

SyaratTeknis:
1. Kadar air maksimum(%): mutu l=15; mutu ll=15; mutu
lll=15.
2. Kadarabu maksimum(%): mutu l=0,60;mutu ll=0.60;mutu
lll=0,60.
3. Serat dan benda asing maksimum(%): mutu l=0,60; mutu
ll=0,60;mutulll=0,60.
(%): mutu l=94,5;
4. Derajatputih minimum(BaSO4=100%)
mutull=92.0:mutulll=92.
5. Kekentalan(Engler):mutu l=3-4;mutu ll=2,5-3;mutu lll<2,5.
6. Derajatasam maksimum(Ml lN Na): mutu l=3; mutu ll=3;
mutulll=3.
7. Cemaranlogam:"* OH/100gram
- - Timbal (Pb) (mg/kg):mutu l=1,0; mutu ll=1,0; mutu
lll=1,0.
- - Tembaga(Cu) (mg/kg):mutu l=10,0;mutu ll=10,0;
m u t ul l l = ' 1 0 , 0 .
- - Seng(Zn)(mg/kg):
mutul=40;mutull=40;mutu lll=40.
- - Raksa (Hg) (mg/kg):mutu l=0,05;mutu ll=0,05; mutu
lll=0,05.
L Arsen(AS) ** (mg/kg):mutu l=0,5;mutu ll=0,5;mutu lll=0,5.
9. CemaraMikroba:"*
- Angka lempengtotal maksimum(koloni/gram):
mutu | =
-

rng tapioka)di lndonesiatercantum
a SNI01-345-1994.

-

; u t ul l l = 1 , 0 x 1 O o
1 , 0 x 1 0 o ;m u t ul = 1 , 0 x 1 O om
E. Coli maksimum(koloni/gram):
mutu I = '10;mutu ll =
1 0 ;m u t ul l l = 1 0 .
Kapangmaksimum(koloniigram).
mutu | = 1,0 x 104;
=
=
; u t ul l l 1 , 0x 1 0 4 .
m u t ul l 1 , 0x 1 0 4 m
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Keterangan:
*" Dipersyaratkan
bila dipergunakansebagaibahanmakanan.
1. Kadarair ialahjumlahkandunganair yangterdapatdalamketela
pohondinyatakandalampersendari beratbahan.
2. Kadar abu ialah banyaknya abu yang tersisa apabila tapioka
dipijarpada suhu 500 derajat C yang dinyatakandalam persen
beratbahan
3. Serat, ialah bagian dari tapioka dalam bentuk cellulosa dan
persenberat bahan.
dinyatakandalam
4. Benda asing ialah semua benda lain (pasir,kayu, kerikil,logamlogam kecil) yang tercampur pada ketela pohon, dinyatakan
dalamoersendari beratbahan.
5. Derajat putih, ialah tingkat atau derajat keputihan dari pada
ketela pohon yang dibandingkandenganderajatputih BaSO4 =
'100%dinyatakandalam
angka.
6 Kekentalanialah derajat kekentalanmdari pada larutan ketela
pohondinyatakandenganderajatElger
7. Derajat asam ialah derajat asam pada ketela pohon yang
dinyatakan
dalammililiterper gram.
Untuk mendapatkanmutu singkong yang sesuai dengan standar
maka harus dilakukanpengujian mutu singkongyang diantaranya
adalah:
a) Kadarair: timbangdengantelitikira-kira5 gram contoh,tempatkan
panaskandalamoven dengan
dalamcawanporselen/silika/platina
jam.
suhu 105 t 1 derajatC selama 5
Dinginkandalam eksikator
sampaitercapai
suhukamar,lalutimbang.Panaskanlagi30 menit
lalu dinginkandalameksikator.Ulangipengerjaantersebut3-4 kali
sampaidiperolehberat antara2 penimbanganberturut-turut
lebih
kecildari 0,001gram.
b) Kadar abu: timbang 5 gram contoh kedalam cawan
porselen,/silika/platina
yang sudah ditimbangberatnya.Pijarkan
cawan berisicontohdiataspembakarmecerkira-kira1 jam, mulamula api kecil lalu api dibesarkan sampai terjadi perubahan
contoh menjadi arang. Sempurnakanpemijaranarang didalam
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tanur pada suhu 580-6
Pindahkancawan dalam
sekitar100 derajatC. sele
dalam eksikatorsamPaite
C, lalu timbang.UlangiP
sehingga diperolehperbe
lebihkecilda
berturut-turut
c) Kadar serat dan bendaas
yang telah dikeringkala
ditambahasam sulfat enc
200 ml, pasangkansege
dialiriair. Panaskanabu h
saat mendidihsesekalili
terasam dan tidak terjac
Tanggalkanlabu,lalusari
dipasangpadacorongPen
sampaifiltratbersifatnetra
lalu pindahkanresidudi at
labu selama30 menit,la
dengan kain saringkemu
samoai filtrat bersifatnet
Gooch yang telah dilaPis
residu denganair Panasd
%. Keringkancawan dan
din
dalamoven,kemudian
ditimbang. Ulangi Peng
eksikator2-3 kali masingtetap. Pijarkan cawan gc
derajatC sampaimenjad
100 derajat C) selama i
sampai suhu kamar, lal
penurunansuhu dalameks
hinggadiperolehbobottet
d) DerajatPutih:tuangkanBa
reflaktanpada skala 100
lainnya

kan sebagaibahanmakanan.
rnganair yangterdapatdalam ketela
'sendari
beratbahan.
a abu yang tersisa apabila tapioka
at C yang dinyatakandalam persen
lpioka dalam bentuk cellulosa dan
at bahan.
rnda lain (pasir,kayu, kerikil,logamrur pada ketela pohon, dinyatakan
an.
atau derajat keputihan dari pada
gkan denganderajatputih BaSO4 =
Ka.
rkentalanmdari pada larutan ketela
rrqat Elger.
rt asam pada ketela pohon yang
r gram.
kong yang sesuai dengan standar
n mutu singkongyang diantaranya
ti kira-kira5 gram contoh,tempatkan
ilatinapanaskandalamoven dengan
na 5 jam. Dinginkandalam eksikator
lalutimbang.Panaskanlagi30 menit
r. Ulangipengerjaan
tersebut3-4 kali
a 2 penimbangan
berturut-turut
lebih
gram contoh kedalam cawan
sudahditimbangberatnya.Pijarkan
mbakarmecerkira-kira1 jam, mulaesarkan sampai terjadi perubahan
lurnakan pemijaranarang didalam

tanur pada suhu 580-620 derajat C sampai menjadi abu.
Pindahkancawan dalam tanur kedalam oven pada pada suhu
sekitar100 derajatC. selama1jam. Dinginkancawanberisiabu
dalameksikatorsampaitercapaisuhu kamarantara 15-30derajat
C, lalu timbang.Ulangipengerjaanpemijarandan pendinginan,
sehinggadiperolehperbedaanberat antara dua pertimbangan
berturut-turut
lebihkecildaripada0,001gram.
c) Kadar serat dan benda asing. timbangkira-kira2,5 gram contoh
yang telah dikeringkalaludituangkan kedalam labu dengan
ditambahasam sulfat encer 1,25% yang telah dididih sebanyak
200 ml, pasangkansegera labu dengan pendinginbalik yang
dialiriair. Panaskanabu hinggamendidihselama30 menit, pada
saat mendidihsesekali labu digoyangkanagar semua contoh
terasam dan tidak terjadi gosong pada dinding dalam labu.
Tanggalkanlabu, lalu saringdengankain halus 18 serat/cmyang
dipasangpadacorongpenyaring.Cuci residudenganair mendidih
sampaifiltratbersifatnetraldan 200 ml larutan natriumhidroksida
residudi atas kain kedalamlabu.Didihkankembali
lalupindahkan
labu selama 30 menit, lalu tanggalkanlabu dan segera saring
dengankain saring kemudiancuci residudenganair mendidih
sampai filtrat bersifat netral. Pindahkanresidu kedalam cawan
Gooch yang telah dilapisi serat asbes dibantu pompa air, cuci
residudenganair panas dan dibilasdengan15 ml etil alkohol95
%. Keringkancawan dan isinya pada suhu 104-106 derajat C
dalamoven,kemudiandinginkanhinggatercapaisuhu kamar,lalu
ditimbang. Ulangi pengeringan dan penurunan suhu dalam
30 menithinggamencapaibobot
eksikator2-3 kali masing-masing
tetap. Pijarkan cawan gooch dan isrnya pada suhu 580-€20
derajatC sampaimenjadiabu lalu tempatkandalamoven (suhut
100 derajat C) selama 30 menit, dinginkan dalam eksikator
sampai suhu kamar, lalu timbang. Ulangi pengeringandan
penurunansuhu dalameksikator2-3 kali,masingmasing30 menit
hinggadiperolehbobottetap (W2).
d) DerajatPutih.tuangkanBaSO4murnikedalamcuvet dan tentukan
reflaktanpada skala 100, lalu tuangkan contoh kedalam cuvet
lainnva.
II
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e) DerajatkekentalanEngler.timbang 10 gram bahan, tuangkan
edalamgelas piala(500 ml) lalu tambahkan100 ml etanol70 %
yang sudah dinetralkandengan indikatorphenol ptalein, lalu
kocok selama 1 jam pada alat penggosok mekanik natrium
hidroksida0,1 N. Saring dengan cepat melalui kertas saring
kering,pipet 50 ml saring,tuangkankedalamerlenmeyer500 ml
dan titarsaringandenganlarutannatriumhidroksida0,1 N dengan
indikatorphenolptalein.
f) Cemaranlogam.masukancontoh kedalamerlenmeyer250 ml, 10
ml H2SO4,0,5 gram KMn04 dan direflukshinggamendidihserta
warna violet hilang. Tamabah 0,2 gram KMn04 dan pemanas
diteruskanhinggaKMn04 1,5 gram. Didihkankembaliselama5
menit, dinginkan dan tambahkan HydroxylanrineHydrochoride
samapiwarna hilang,setelah itu tambahkan1 ml Hydroxylamine
hydrochoridedan 2 ml asam asetan,pindahkanlarutankedalam
labu pemisahtambahkan10 ml larutanDhitizone,kocokselama2
menit. Pindahkanlapisan chloroformke dalam corong pemisah
yang mengandung25 ml NH40Hkemudiankocok,cuci dengan10
ml H2S04 lN dan buat larutanbaku (larutkan0,9155grm Pb Ac2
3H20 dalamair, tambahkan5 ml HNO3encerkan500 ml dengan
air),dari larutanini diambil1 ml diencerkanmenjadi100 ml.
Sedangkancara uji tembagadan seng,raksa,arsen,angka lempeng
total, bakteri coliformdan eschericiacoli sesuai dengan SNI 013451-1994, tapioka.
PengambilanContoh
Contohdiambil secaraacak sebanyakakar pangkatdua dari
lumlah karung dengan maksimum maksimum 30 karung.
Pengambilancontohdilakukanbeberapakali,sampaimencapaiberat
500 gram. Contoh kemudian disegel dan diberi label. Petugas
pengambilcontohharus orang yang telah berpengalanran
atau ditatih
lebihdahulu.
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Tapioka dikemas
ATWlLUBlacu yang baik, bt
mulutnyadijahitdengankuat.
kg bersih,atau karunggonim,
Dibagian luar kemasan ditu
luntur, jelas terbaca,antara
barang atau jenis barang.c
Beratbersih.e)Beratkotor.f)l

r: timbang10 gram bahan, tuangkan
nl) lalu tambahkan100 ml etanol 70 %
dengan indikator phenol ptalein, lalu
tda alat penggosok mekanik natrium
dengan cepat melalui kertas saring
tuangkankedalamerlenmeyer500 ml
larutannatriumhidroksida0,1 N dengan
contohkedalamerlenmeyer250 ml, 10
04 dan direflukshingga mendidihserta
abah 0,2 gram KMn04 dan pemanas
1,5 gram. Didihkankembaliselama5
nbahkan HydroxylamineHydrochoride
rlahitu tambahkan1 ml Hydroxylamine
am asetan,pindahkanlarutankedalam
l0 ml larutanDhitizone,kocokselama2
chloroformke dalarn corong pemisah
lH40Hkemudiankocok,cuci dengan'10
Ian baku (larutkan0,9155grm Pb Ac2
n 5 ml HNO3encerkan500 ml dengan
1 mldiencerkan
menjadi100 ml.
Janseng,raksa,arsen,angka lempeng
;chericiacoli sesuai denoan SNI 01-

Pengemasan

" ''

agdq*d

Tapioka dikemas dengan karung goni baru jenis
ATW|LUBlacuyang baik, bersih,cukupmemenuhi syarat eksport,
mulutnyadijahitdengankuat. lsi palingbanyakuntukkarungblacu 50
kg bersih,atau karunggoni maksimum100 kg/bersih.
Dibagian luar kemasan ditulis dengan bahan yang tidak mudah
luntur, jelas terbaca,antaralain:a) Produksi lndonesia.b) Nama
barang atau jenis barang.c) Nama perusahaanatau ekspiortir.d)
tujuan.
Beratbersih.e)Beratkotor.f)Negara/tempat

mbilan Contoh
a acaksebanyakakar pangkatdua dari
naksimum maksimum 30 karung.
t beberapakali,sampaimencapaiberat
n disegel dan diberi label. Petugas
atau ditatih
I yangtelahberpengalaman
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JAGUNG
Sejarah Singkat
Tanaman jagung merupakan salah satu jenis tanaman
pangan biji-bijian dari keluarga rumput-rumputan.Berasal dari
Amerikayang tersebarke Asia dan Afrika melalui kegiatanbisnis
orang-orangEropa ke Amerika.Sekitarabad ke-'16orang Portugal
ke Asia termasuk Indonesia.Orang Belanda
menyebarluaskannya
maisdan orang Inggrismenamakannya
corn.
menamakannya
Jenis Tanaman
tanamanjagungadalahsebagaiberikut:
Sistematika
Kingdom
: Plantae (tumbuh-tumbuhan)
: Spermatophyfa(tumbuhanberbi.li
Divisio
)
: Angiospermae(berbijitertutup)
SubDivisio
. Monocotyledone(berkepingsatu)
Classis
'. Graminae (rumput-rumputan)
Ordo
Familia
. Graminaceae
: Zea
Genus
'.Zea mays L.
Species
ManfaatTanaman
Tanamanjagungsangatbermanfaatbagi kehidupanmanusia
dan hewan. Di lndonesia,jagung merupakankomoditi tanaman
pangan kedua terpentingsetelah padi. Berdasarkanurutan bahan
makananpokok di dunia, jagung mendudurkiurutan ke-3 setelah
gandumdan padi. Di Daerah Madura,jagung banyak dimanfaatkan
sebagaimakananpokok. Akhir-akhirini tanamanjagung semakin
meningkatpenggunaannya.
Tanamanjagungbanyaksekaligunanya,
sebab hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkanuntuk
berbagaimacamkeperluanantaralain:
a) Batangdan daun muda:pakanternak
b) Batangdan dauntua (setelahpanen):pupukhijauatau kompos
c) Batangdan daun kering:kayu bakar
zl

d) Batangjagung.lanjaran(turus)
e) Batangjagung:pulp (bahankertas)
f) Buahjagungmuda (putren,Jw): sayuran,bergedel,bakwan,
sambelgoreng
g) Biji jagung tua: penggantinasi, marning,brondong,roti jagung,
tepung,bihun, bahan campurankopi bubuk,biskuit,kue kering,
pakan ternak, bahan baku industribir, industrifarmasi,dextrin,
perekat,industritextil.

Syarat Tumbuh
jagung
Tanaman
berasal dari daerah tropis yang dapat
menyesuaikandiri dengan lingkungan di luar daerah tersebut.
Jagung tidak menuntut persyaratanlingkunganyang terlalu ketat,
dapat tumbuh pada berbagai macam tanah bahkan pada kondisi
tanah yang agak kering. Tetapi untuk pertumbuhanoptimalnya,
jagungmenghendakibeberapapersyaratan.
lklim.
lklimyang dikehendaki
oleh sebagianbesartanamanjagung
adalahdaerahdaerahberiklimsedanghinggadaerahberiklimsubtropis/tropisyang basah. Jagung dapat tumbuh di daerah yang
terletak antara 0-50" LU hingga 0-40" LS. Pada lahan yang tidak
beririgasi,pertumbuhantanaman ini memerlukancurah hujan ideal
sekitar85-200 mm/bulandan harus merata.Pada fase pembungaan
dan pengisianbiji tanaman jagung perlu mendapatkancukup air.
Sebaiknya jagung ditanam diawal musim hujan, dan menjelang
musimkemarau.
Pertumbuhantanaman jagung sangat membutuhkansinar
matahari.Tanaman jagung yang ternaungi,pertumbuhannyaakan
terhambat/ merana, dan memberikanhasil biji yang kurang baik
bahkan tidak dapat membentuk buah. Suhu yang dikehendaki
tanaman jagung antara 2134oC, akan tetapi bagi pertumbuhan
tanaman yang ideat memerlukansuhu optimum antara 23-27oC.
Pada proses perkecambahanbenih .lagungmemerlukansuhu yang
cocok sekitar 30"C. Saat panen jagung yang jatuh pada musim
22
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kemarauakan lebihbaik daripadamusimhujan,karenaberpengaruh
terhadapwaktupemasakanbrjidan pengeringanhasil.
MediaTanam.
Jagung tidak memerlukanpersyaratantanah yang khusus.
Agar supayadapat tumbuhoptimaltanah harus gembur,subur dan
kaya humus. Jenis tanah yang dapat ditanamijagung antara lain:
andosol (berasal dari gunung berapi), latosol, grumosol, tanah
berpasir.Pada tanah-tanahdengan tekstur berat (grumosol)masih
dapat ditanamijagung dengan hasil yang baik dengan pengolahan
tanah secara baik. Sedangkan untuk tanah dengan tekstur
lempung/liat (latosol) berdebu adalah yang terbaik untuk
pertumbuhannya.Keasaman tanah erat hubungannya dengan
ketersediaan
unsur-unsurhara tanaman.Keasamantanah yang baik
bagiperiumbuhan
tanamanjagungadalahpH antara5,6 - 7 ,5.
Tanamanjagung membutuhkantanah dengan aerasi dan
ketersediaanair dalam kondisi baik. Tanah dengarr kemiringan
kurangdari 8% dapatditanamijagung,karenadisanakemungkinan
terjadinyaerosi tanah sangat kecil. Sedangkan daerah dengan
tingkatkemiringanlebih dari B%, sebaiknyadilakukanpembentukan
terasdahulu.
KetinggianTempat.
Jagungdapatditanamdi Indonesiamulaidari dataranrendah
sampaidi daerahpegununganyang memilikiketinggianantara 10001800 m dpl. Daerahdenganketinggianoptimumantara0-600 m dpl
merupakanketinggianyang baik bagi pertumbuhantanamanjagung.
Pedoman Budidaya
Pembibitandan PersyaratanBenih.
Benih yang akan digunakansebaiknyabermututinggi, beik
mutu genetik,fisik maupunfisiologinya.Berasaldari varietasunggul
(daya tumbuh besar, tidak tercampur benih/varietaslain, tidak
mengandungkotoran,tidak tercemar hama dan penyakit). Benih
yang demikiandapatdiperolehbila menggunakanbenih bersertifikat
ZJ

Pada umumnya benih yang dibutuhkansangat bergantungpada
kesehatanbenih,kemurnianbenihdan daya tumbuhbenih.
Penggunaan benih jagung hibrida biasanya akan
menghasilkanproduksi yang lebih tinggi. Tetapi jagung hibrida
mempunyai beberapa kelemahan dibandingkan varietas bersari
bebas yaitu harga benihnya yang lebih mahal dan hanya dapat
digunakan maksimal 2 kali turunan dan tersedia dalam jumlah
terbatas. Beberapa varietas unggul Jagung untuk dipilih sebagai
benihadalah.HibridaCl, HibridaC2, HibridaPioneer1, Pioneer2,
IPB 4, CPI-1,Kaliangga,
Wiyasa,Arjuna,Basterkuning,KaniaPutih,
Metro, Harapan, Bima, Permadi, Bogor Conrposite, Parikesit,
Sadewa, Nakula. Selain itu, jenis-jenisunggul yang belum lama
dikembangkanadalah: CPI-2, BlSl-1, BlSl-2, P-3, P-4, P-5, C-3,
jenisHibrida).
Semar1 dan Semar2 (semuanya
PemindahanBibit.
Sebelumbenih ditanam,sebaiknyadicampurdulu dengan
fungisida seperti Benlate, terutama apabila diduga akan ada
seranganjamur.Sedangkanbila didugaakan ada seranganlalatbibit
dan ulat agrotis, sebaiknya benih dimasukkanke dalam lubang
bersama-samadengan insektisida butiran dan sistemik seperti
Furadan3G.
PengolahanMediaTanam
Pengolahan tanah bertujuan untuk: memperbaikikondisi
tanah, dan memberikankondisi menguntungkanbagi pertumbuhan
akar. Melalui pengolahantanah, drainasedan aerasi yang kurang
baik akan diperbaiki.Tanah diolah pada kondisilembabtetapi tidak
terlalubasah.Tanahyang sudahgemburhanyadiolahsecaraumum.
Persiapan. Dilakukandengan cara membaliktanah dan memecah
bongkah tanah agar diperoleh tanah yang gembur untuk
memperbaiki aerasi Tanah yang akan ditanami (calon tempat
barisantanaman)dicangkulsedalam15-20cm, kemudiandiratakan.
Tanah yang keras memerlukan pengolahan yang lebih banyak.
Pertama-tama
laludihaluskan
tanahdicanokul/dibaiak
dan diratakan.
?A

Pembukaan Lahan. Pe
membersihkanlahandari sisi
sisa tanamanYangcukuPba
dalam tanah, kemudiandil
pengolahantanahdenganbaj

Pembentukan Bedengan. f.
dibuat salurandrainasesePa
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Pemupukan
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berumur45 hari.
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Pembukaan Lahan. Pengolahan lahan diawali dengan
lahandari sisa sisa tanamansebelumnya.
Bila perlu
membersihkan
sisa tanamanyang cukup banyak dibakar,abunya dikembalikanke
dalam tanah, kemudian dilanjutkan dengan pencangkulan dan
pengolahan
tanahdenganbajak.
Pembentukan Bedengan. Setelah tanah diolah, setiap 3 meter
dibuatsalurandrainasesepanjangbarisan tanaman.Lebar saluran
25-30 cm dengan kedalaman20 cm. Saluran ini dibuat terutama
jelek.
padatanahyang drainasenya
Pemupukan
Apabila tanah yang akan ditanami tidak menjamin
ketersediaanhara yang cukup maka harus dilakukanpemupukan.
Dosis pupuk yang dibutuhkantanaman sangat bergantungpada
kesuburantanah dan diberikansecarabertahap.Anjurandosis ratarata adalah:Urea=200-300kgiha, TSP=75-100kg/ha dan KCI=50100 kg/ha.
Adapuncaradan dosispemupukanuntuksetiaphektar.
a) Pemupukandasar: 1/3 bagian pupuk Urea dan '1 bagian pupuk
TSP diberikansaat tanam, 7 cm di parit kiri dan kanan lubang
tanamsedalam5 cm lalu ditutuptanah;
b) Susulanl. 1/3 bagianpupukUreaditambah1/3 bagianpupukKCI
diberikansetelahtanamanberumur30 hari,'15 cm di parit kiri
dan kananlubangtanamsedalam10 cm laluditutuptanah;
c) Susulan ll. 1/3 bagian pupuk Urea diberikansaat tanaman
berumur45 hari.
Penanaman
TeknikPenanaman.Penanamanjagungdapat dilaksanakandengan
berbagaipolatanam:
a) Tumpangsari (lntercropping),
melakukanpenanamanlebihdari 1
(umur
tanaman
sama atau berbeda).Contoh.tumpangsari sama
umursepertijagung
dan kedelai;tumpangsari bedaumurseperti
jagung,ketelapohon,padigogo.

b) Tumpang gilir (Multiple Cropping), drlakukan secara beruntun
sepanjangtahun dengan mempertimbangkan
faktor-faktorlain
untuk mendapatkeuntunganmaksimum.Contoh:jagung muda,
padi gogo,kacangtanah,ubi kayu.
c) Tanaman Bersisipan(Relay Cropping).pola tanam dengan cara
menyisipkansatu atau beberapajenis tanamanselain tanaman
pokok (dalam waktu tanam yang bersamaanatau waktu yang
berbeda).Contoh.jagung disisipkankacangtanah,waktujagung
menjelangpanendisisipkankacangpanjang.
d) TanamanCampuran(Mixed Cropping)'.penanamanterdiri atas
beberapatanamandan tumbuhtanpa diaturjarak tanammaupun
larikannya,semuatercampurjadi satu Lahanefisien,tetapiriskan
terhadap ancaman hama dan penyakit. Contoh. tanaman
campuransepertijagung,
kedelai,urbikayu.
Pembuatan Luhang Tanam. Lubang tanam dibuat dengan alat
tugal. Kedalaman lubang perlu diperhatikan agar benih tidak
terhambatpertumbuhannya.Kedalamanlubang tanam antara: 3-5
cm, dan tiap lubanghanya diisi 1 butir benih.Jarak tanamjagung
disesuaikandengan umur panennya,semakin panjang umurnya,
tanamanakan semakintinggi dan memerlukantempatyang lebih
luas.Jagungberumurdalam/panjang
denganwaktupanen= 100 hari
sejak penanaman, jarak tanamnya dibuat 40 x 100 cm (2
tanaman/lubang).
Jagung berumursedang (panen 80 - 100 had),
jarak tanamnya25 x 75 cm (1 tanaman/lubang).
Sedangkanjagung
berumur pendek (panen <80 hari), jarak tanamnya20 x 50 cm (1
tanaman/lubang).
Kedalamanlubangtanamyaituantara3 - 5 cm.
Cara Penanaman. Pada jarak tanam 75 x 25 cm setiap lubang
ditanam satu tanaman. Dapat juga digunakanjarak tanam 75 x 50
cm, setiap lubangditanamdua tanaman.Tanamanini tidak dapat
tumbuh dengan baik pada saat air kurang atau saat air berlebihan.
Pada waktu musim penghujan atau waktu musim hujan hampir
berakhir,benihjagung ini dapat ditanam.Tetapiair hendaknyacukup
tersedia selama pertumbuhan tanaman jagung Pada saat
penanamansebaiknvatanah dalam keadaan lembab dan tidak
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tergenang. Apabila tanah k(
diduga 1-2 hari lagi hujanak
dan penanamanbiasanYamt
lubang, 1 orang memasukk
pupuk dasar dan menutuPlu
per lubangtergantungYangd
per lubang maka benih Yan
dikehendaki1 tanamanPer lt
butir benihper lubang

PemeliharaanTanaman
Penjarangan dan PenYulan
ditentukan jumlah tanaman
Apabiladalam1
dikehendaki.
yang dikehendaki hanYa 2 z
dikurangi.TanamanYang tL
dengan pisau atau gunting
tanah. Pencabutantanaman
karenaakan melukaiakartan
Penyulaman bertujuan un
tumbuh/mati.Kegiatanini (
Jumlah dan jenis benih sert
dengansewaktuPenanaman
benih dari jenis Yangsama.
minggusetelahtanam.

Penyiangan Penyianganbe
tanaman pengganggu(gulr
sekali.Penyiangan
Padatana
cangK
atau
dengan tangan
penyiangan
in
pentingdalam
yang pada umur tersebutm:
dilaku
tanah.Hal ini btasanYa

Pembumhunan. Pembumb
penyiangan dan bertuluan

)ropping), dilakukan secara beruntun
mempertimbangkan
faktor-faktorlain
an maksimum.Contoh:jagung muda,
rbikayu.
ty Cropping):pola tanam dengan cara
berapajenis tanamanselain tanaman
m yang bersamaanatau waktu yang
Cisisipkan
kacangtanah,waktujagung
r kacangpanjang.
>d Cropping):penanamanterdiri atas
rbuh tanpadiaturjarak tanammaupun
ur jadi satu Lahanefisien,tetapiriskan
I dan penyakit. Contoh; tanaman
edelai,urbikayu.
Lubang tanam dibuat dengan alat
-'rlu diperhatikanagar benih tidak
,edalamanlubang tanam antara: 3-5
si 1 butir benih.Jarak tanam jagung
nennya,semakinpanjang umurnya,
dan memerlukantempat yang lebih
nlangdenganwaktupanen= 100 hari
lamnya dibuat 40 x 100 cm (2
rmur sedang (panen B0 - 100 hari),
tanaman/lubang).
Sedangkanjagung
tari),jarak tanamnya20 x 50 cm (1
rbangtanamyaituantara3 - 5 cm.
t tanam 75 x 25 cm setiap lubang
juga digunakanjarak tanam 75 x 50
l tanaman.Tanamanini tidak daoat
I air kurangatau saat air berlebihan.
r atau waktu musim hujan hampir
ditanam.Tetapiair hendaknyacukup
In tanaman jagung pada saat
dalam keadaan lembab dan tidak

tergenang.Apabilatanah kering, perlu diairi dahulu, kecualibila
diduga 1-2 hari lagi hujan akan turun. Pembuatanlubang tanaman
dan penanamanbiasanyamemerlukan4 orang (2 orang membuat
lubang, 1 orang memasukkanbenih, 1 orang lagi memasukkan
pupukdasar dan menutuplubang).Jumlah benih yang dimasukkan
per lubangtergantungyang dikehendaki,bila dikehendaki2 tanaman
per lubang maka benih yang dimasukkan3 biji per lubang, bila
dikehendaki1 tanamanper lubang,maka benih yang dimasukkan2
butirbenihper lubang.
PemeliharaanTanaman
Penjarangan dan Penyulaman. Dengan penjaranganmaka dapat
ditentukan jumlah tanaman per lubang sesuai dengan yang
dikehendaki.
Apabiladalam 1 lubangtumbuh3 tanaman,sedangkan
yang dikehendakihanya 2 alau 1, maka tanaman tersebut harus
dikurangi.Tanaman yang tumbuhnya paling tidak baik, dipotong
dengan pisau atau gunting yang tajam tepat di atas permukaan
tanah.Pencabutantanamansecara langsungtidak boleh dilakukan,
karenaakan melukaiakar tanamanlain yang akan dibiarkantumbuh.
Penyulaman bertujuan untuk mengganti benih yang tidak
tumbuhimati.Kegiatan ini dilakukan 7-10 hari sesudah tanam.
Jumlahdan jenis benih serta perlakuandalam penyulamansama
dengansewaktupenanaman.Penyulamanhendaknyamenggunakan
benih dari jenis yang sama. Waktu penyulamanpaling lambatdua
minggusetelahtanam.
Penyiangan Penyianganbertujuanuntuk membersihkanlahan dari
tanamanpengganggu(gulma). Penyiangandilakukan2 minggu
sekali.Penyianganpada tanamanjagungyang masihmudabiasanya
dengan t.anganatau cangkul kecil, garpu dan sebagainya.Yang
pentingdalampenyianganini tidak menggangguperakarantanaman
yang pada umur tersebutmasih belum cukup kuat mencengkeram
tanah.Hal ini biasanyadilakukansetelahtanamanberumur15 hari.
Pembumbunan. Pembumbunan dilakukan bersamaan dengan
penyiangan dan bertujuan untuk memperkokoh posisi batang,
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sehinggatanamantidakmudahrebah.Selainitu juga untukmenutup
akar yang bermunculandi atas permukaantanah karena adanya
aerasi.Kegiatanini dilakukanpada saattanamanberumur6 minggu,
bersamaandengan waktu pemupukan.Caranya,tanah di sebelah
kanan dan kiri barisan tanaman diuruk dengan cangkul,kemudian
ditimbundi barisantanaman.
Dengan cara ini akan terbentukguludan yang memanjang.
Untuk efisiensi tenaga biasanya pembubunandilakukan bersama
denganpenyiangankeduayaitusetelahtanamanberumur1 bulan.
Pemupukan Dosis pemupukan jagung untuk setiap hektarnya
adalah pupuk Urea sebanyak 200-300 kg, pupuk TSP/SP 36
sebanyak 75-100 kg, dan pupuk KCI sebanyak 50- 100 kg.
Pemupukandapat dilakukandalam tiga tahap. Pada tahap pertama
(pupuk dasar), pupuk diberikanbersamaandengan waktu tanam.
Pada tahap kedua (pupuk susulan l), pupuk diberikan setelah
tanamanjagung berumur3-4 minggu setelahtanam. Pada tahap
ketiga (pupuk susulan ll), pupuk diberikansetelahtanamanjagung
berumur8 mingguatau setelahmalaikeluar.
Pengairan dan Penyiraman. Setelah benih ditanam, dilakukan
penyiramansecukupnya,kecualibila tanah telah lembab.Pengairan
berikutnya diberikan secukupnya dengan tujuan menjaga agar
tanamantidak layu. Namun men;elangtanamanberbunga,air yang
diperlukanlebih besar sehinggaperlu dialirkanair pada parit-paritdi
antarabumbunantanamanJagung.
Waktu Penyemprotan Pestisida. Penggunaan pestisida hanya
diperkenankan setelah terlihat adanya hama yang dapat
membahayakanproses produksijagung. Adapun pestisidayang
digunakanyaitu pestisidayang dipakai untuk mengendalikanulat.
Pelaksanaanpenyemprotanhendaknyamemperlihatkankelestarian
nrusuhalami dan tingkatpopulasihama yang menyerang,sehingga
perlakuaninrakanlebihefisien.
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Hamadan Penyakit
Hama. Beberapahamayang
adalah.
a. Lalat bibit (Atherigona e
Gejala.daun beruba
sekitar bekas gigitan atau
pembusukan,akhirnyatanam
menjadikerdilatau mati.Per
lalatabu-abu,warnapunggur
wart
perut coklatkekuningan,
(1,
3-3,5 mm. Pengendalian:
pergilirantanamanakan sar
lalat bibit,terutamasetelahs,
terseranglalat bibit harus s,
hama tidak menyebar;(3) k
hendaklahdijagadan selaluc
inang yang sekaligus seba
kimiawi insektisidayang daP
40 EC. Larvi
EC, Hostathion
Promet40 SD sedangkando:
pakai

Ulat pemotong
Gejala tanamanlagu
beberapacm diatasPermuk
bekas gigitan pada batang
masih muda itu roboh di atas
pemotong: Agrotis sP. (A. i
batang jagung (Ostriniafurr
(Helicoverpaarmigera).Peng
pada areal yang luas, btsa I
dengan mencari dan memb
terdapat di dalam tanah;
disemprotterlebihdahuluden

h.

dah rebah.Selainitu luga untuk menutup
atas permukaantanah karena adanya
ln padasaattanamanberumur6 minggu,
pemupukan.Caranya,tanah di sebelah
aman diuruk dengan cangkul,kemudian
l.

.an terbentukguludanyang memanjang.
sanya pembubunandilakukan bersama
raituselelahtanamanberumur1 bulan.
pukan jagung untuk setiap hektarnya
nyak 200-300 kg, pupuk TSP/SP 36
'r pupuk KCI sebanyak 50100 kg.
r dalamtiga tahap. Pada tahap pertama
rikan bersamaandengan waktu tanam.
< susulan l), pupuk diberikan setelah
)-4 minggu setelah tanam. Pada tahap
rupukdiberikansetelahtanamanjagung
lahmalaikeluar
an. Setelah benih ditanam, dilakukan
rcualibila tanah telah lembab.Pengairan
(upnya dengan tujuan menjaga agar
menjelangtanamanberbunga,air yang
rggaperludialirkanair pada parit-paritdi
agung.
rsfisida. Penggunaan pestisida hanya
erlihat adanya hama yang dapat
rduksi jagung. Adapun pestisida yang
,ang dipakai untuk mengendalikanulat.
hendaknyamemperlihatkan
kelestarian
pulasihama yang menyerang,sehingga

Hamadan Penyakit
Hama.Beberapahamayang biasamenyerangtanamanjagung
^;^i^h.
dudtdi

t.

a. Lalat bibit (Atherigona exigua Sfein)
di
Gejala:daun berubahwarna menjadikekuning-kuningan,
gigitan
yang
sekitar bekas
atau bagian
terserang mengalami
pembusukan,
akhirnyatanamanmenjadilayu,pertumbuhantanaman
menjadikerdilatau mati. Penyebab:lalat bibit denganciri-ciriwarna
lalatabu-abu,warnapunggungkuningkehijauandab bergaris,warna
perutcoklatkekuningan,
warna telur putih mutiara,dan panjanglalat
(1) penanamanserentakdan penerapan
3-3,5mm. Pengendalian:
pergilirantanamanakan sangat membantumemutus siklus hidup
lalatbibit,terutamasetelahselesaipanenjagung;(2) tanamanyang
terseranglalat bibit harus segera dicabut dan dimusnahkan,agar
hama tidak menyebar;(3) kebersihandi sekitar areal penanaman
hendaklahdijagadan selaludiperhatikan
terutamaterhadaptanaman
yang
gulma;
(4) pengendaliansecara
sekaligus
sebagai
inang
kimiawiinsektisidayang dapat digunakanantara lain. Dursban 20
40 EC, Larvin74WP, Marshal25 ST, Miral26 dan
EC Hostathron
dapatmengikutiaturan
Promet40 SD sedangkandosispenggunaan
pakai.
b. Ulat pemotong
Gejala:tanamanjagung yang terserangbiasanyaterpotong
beberapacm diataspermukaantanah yang ditandaidenganadanya
bekas gigitan pada batangnya,akibatnya tanaman Jagung yang
masihmuda itu roboh di atas tanah. Penyebab:beberapajenis ulat
pemotong.Agrotis sp (A ipsilon); Spodopteralitura, penggerek
batang jagung (Ostriniafurnacalis),dan penggerekbuah jagung
(1) bertanamsecaraserentak
(Helicoverpa
armigera).Pengendalian:
pada areal yang luas. brsa juga dilakukanpergrlirantanaman;(2)
dengan mencarician membunuhulat-ulattersebut yang biasanya
terdapatdi dalam tanah, (3) sebelum lahan ditanami jagung,
disemprot
terlebihdahuludenqaninsektisrda
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Penyakit. Beberapapenyakityang biasa menyerangtanamanjagung
adalah
a. Penyakit bulai (Downy mildew)
Penyebab: cendawan Peronosclerospora maydis dan P.
yang akan merajalela
spora javanica serta P. spora philippinensis.
pada suhu udara 27 derajat C ke atas serta keadaan udara lembab.
Gejala: (1) pada tanaman berumur 2-3 minggu, daun runcing dan
kecil. kaku dan pertumbuhanbatang terhambat,warna menguning,
sisi bawah daun terdapatlapisanspora cendawanwarna putih; (2)
pada tanaman berumur 3-5 minggu, tanaman yang terserang
mengalami gangguan pertumbuhan, daun berubah warna dan
perubahan warna ini dimulai dari bagian pangkal daun, tongkol
berubah bentuk dan isi; (3) pada tanamandewasa,terdapatgarisgaris kecoklatan pada daun tua. Pengendalian:(1) penanaman
dilakukanmenjelangatau awal musimpenghujan;(2) pola tanamdan
pola pergilirantanaman,penanamanvarietasunggul;(3) dilakukan
pencabutantanamanyang terserang,kemudiandimusnahkan.
b. Penyakit bercak daun (Leaf bligh)
Penyebab:cendawan Helminthosporium
turcicum. Gejala:
pada daun tampak bercak meman1ang
dan teratur berwarnakuning
dan dikelilingiwarna coklat, bercak berkembangdan meluas dari
ulung daun hingga ke pangkaldaun, semula bercaktampak basah,
kemudian berubah warna menjadi coklat kekuningkuningan,
kemudianberubahmenjadicoklat tua. Akhirnyaseluruh permukaan
daun benvarna coklat. Pengendalian:(1) pergiliran tanaman
hendaknyaselalu dilakukanguna menekan meluasnyacendawan,
(2) mekanisdenganmengaturkelembabanlahanagar kondisilahan
tidak lembab,(3) kimiawidengan pestisidaantara lain. Daconil75
WP, Difolatan4
c. Penyakit karat (Rust)
Penyebab: cendawan Puccirriasorghi Schw dan Puccinia
polypora Underw. Gejala: pada tanaman dewasa yaitu pada daun
yang sudah tua terdapat titik-titik noda yang berwarna merah
kecoklatansepertikarat sertaterdapatserbukyang berwarnakuning
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kecoklatan, serbuK cendaw
memanjang, kemudian akhi
bentuk.Pe
bermacam-macam
pada areal tanam; (2) men:
penyakit;(3) melakukansanlti
kimiawi menggunat(anpestls
bercakdaun.

Penyakit gosong bengka
Penyebab: cendawan
zeae (Schw)Ung,Uredozeae
tongkol ditandai dengan ma
sehingga terjadrPembengka
pembengkakan int menYeb
pembungkusrusakdan kelen
(1) m
tersebar.Pengendalian.
jagung dengancara Pengeri
tanamankemudiandibakar,('
dengan fungisidasecara me
terkena.
e. Penyakit busuk tongkol r
Penyebab:cenclawa
Gibberella zeae (Schw), Gi
moniliforme.Gejala:daPatdik
tongkol,biji-bijijagungbenrua
kemudian berubah men1
Pengendalian.(1) menana
pergilirantanam, mengatu
denganfungisi
penyemProtan
d.

Hasil panenjagungtt
fisiologis,tergantungdari tuju
tingkat kemasakanbuah jag
tingkat: masak susu, mas
mati.
kering/masak

/angDtasamenyerangtanamanjagung
ildew)
Peronosclerospora maydis dan p.
r philippinensis.
yang akan merajalela
Keatas sertakeadaanudara lembab
rumur 2-3 minggu,daun runcing dan
batangterhambat,
warna menguning,
san spora cendawanwarna putih; (2)
minggu, tanaman yang terserang
nbuhan, daun berubah warna dan
dari bagian pangkal daun, tongkol
ada tanamandewasa,terdapatgaristua. Pengendalian.
(1) penanaman
musimpenghujan;(2) potatanamdan
namanvanetasunggul;(3) dilakukan
erang,kemudiandimusnahkan.

kecoklatan, serbuk cendawan ini kemudian berkembang dan
memanjang, kemudian akhirnya karat dapat berubah menjadi
bermacam-macam
bentuk.Pengendalian.(1) mengaturkelembaban
pada areal tanam; (2) menanam varietas unggul/tahanterhadap
penyakit;(3) melakukansanitasipada areal pertanamanjagung; (4)
kimiawi menggunakanpestisida seperti pada penyakit bulai dan
bercakdaun

af bligh)
Helminthosporium
turcicum. Gejala.
man1ang
dan teraturberwarnakuning
rercak berkembangdan meluas dari
daun,semulabercaktamoak basah.
menjadi coklat kekuningkuningan,
klat tua. Akhirnyaseluruhpermukaan
rgendalian:(1) pergiliran tanaman
una menekanmeluasnyacendawan;
kelembabanlahanagar kondisilahan
gan pestisidaantara lain: Daconil75

d. Penyakit gosong bengkak (Corn smuUboilsmut)
Penyebab:cendawan Ustilago maydis (DC) Cda, Ustilago
zeae(Schw)Ung,Uredozeae Schw,UredomaydisDC. Gejala:pada
tongkol ditandai dengan masuknya cendawan ini ke dalam biji
sehinggaterjadi pembengkakandan mengeluarkankelenjar (gall),
pernbengkakanini menyebabkan pembungkus terdesak hrngga
pembungkus
rusakdan kelenjarkeluardari pembungkus
dan spora
('1)mengaturkelembaban
Pengendalian:
tersebar.
arealpertanaman
jagungdengancara pengeringan
dan irigasi;(2) memotongbagran
(3)
tanamankemudiandibakar; benih yang akan ditanamdicampur
dengan fungisidasecara merata hingga semua permukaanbenih
terkena
e. Penyakit busuk tongkol dan busuk biji
Penyebab:cendawanFusariumatau Gibberellaantara lain
Gibberellazeae (Schw) Gibberella fujikuroi (Schw), Gibberella
moniliforme.
Gejala:dapat diketahuisetelahmembukapembungkus
tongkol,biji-bijijagungberwarnamerahjambu atau merahkecoklatan
kemudian berubah menladi warna coklat sawo matang.
(1) menanam jagung varietas unggul, dilakukan
Pengendalian:
pergilirantanam, mengaturjarak tanam, perlakuan benih; (2)
penyemprotan
denganfungisidasetelahditemukangejalaserangan

Puccirriasorghi Schw dan puccinia
a tanamandewasa yaitu pada daun
ik{itik noda yang berwarna merah
erdapatserbukyang berwarnakuning

Panen
Hasil panenjagung tidak semua berupajagung tua/matang
fisiologis,
tergantung
dari tujuanpanen.Sepertipada tanamanpadi,
tingkatkemasakanbuah jagung juga dapat dibedakandalam 4
tingkat: masak susu, masak lunak, masak tua dan masak
mati.
kering/masak
JI

Ciri dan Umur Panen
a) Umur panenadalah86-96hari setelahtanam.
b) Jagung siap dipanen dengan tongkol atau kelobot mulai
mengeringyang ditandaidenganadanya lapisanhitam pada biji
bagianlembaga.
c) Biji kering,keras,dan mengkilat,apabiladitekantidak
membekas.
Jagung untuk sayur (agung muda, baby corn) dipanen
sebelumbijinyaterisipenuh.Saat itu diametertongkolbaru mencapai
1-2 cm. Jagung untuk direbus dan dibakar,dipanenketika matang
susu. Tanda{andanyakelobot masih berwarna hijau, dan bila biji
dipijit tidak terlalu keras serta akan mengeluarkancairan putih.
Jagung untuk makananpokok (berasjagung),pakan ternak, benih,
tepung dan berbagaikeperluanlainnyadipanenjika sudah matang
fisiologis.Tanda-tandanya:
sebagianbesar daun dan kelobottelah
menguning. Apabila bijinya dilepaskanakan ada warna coklat
kehitamanpada tangkainya(tempatmenempelnyabiji pada tongkol).
Bilabijidipijitdengankuku,tidakmeninggalkan
bekas.
Cara Panen
Cara panen jagung yang matangfisiologisadalah dengan
cara memutar tongkol berikut kelobotnya,atau dapat dilakukan
denganmematahkantangkaibuahjagung.Pada lahanyang luas dan
rata sangatcocokbila menggunakanalat mesinpemetikan.
Periode Panen
Pemetikanjagung pada waktu yang kurang tepat, kurang
masakdapat menyebabkanpenurunankualitas,butirjagung menjadi
keriputbahkansetelahpengeringanakan pecah,terutamabila dipipil
dengan alat. Jagunguntukkeperluansayur,dapat dipetik15 sampai
dengan21 hari setelahtanamanberbunga.Pemetikanjagung untuk
dikonsumsisebagaijagungrebus,tidak harus menunggusampaibiji
masak,tetapidapatdilakukant 4 minggusetelahtanamanberbunga
atau dapat nrengambilwaktu panenantaraumur panenJagungsayur
dan umurpanenjagungmasakmati.
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Pe
Pengupasan
Jagung dikupas saat
setelah pemetikanselesai.I
agar kadar air di dalamtongk
sekitar biji tidak menimbu
tumbuhnya cendawan. Per
memperingan pengangkuta
iagung masak mati sebagaib
kelobotsegeradikupas.

Pengeringan
Pengeringanjagungdal
Secara tradisionaljagung dij
E
kadar air berkisar 9--11o/o.
sekitar7-8 hari. Pen.lemura
anyaman bambu atau deng
buatan dapat dilakukandeng
tenaga manusia,terutamaP
cara pengeringanbuatan tet
kadarair di dalambiji denga
sehingga kadar air turun me
digunakansetiap saat untuk
air bijijagungyangdiinginka

Pemipilan
Setelah dijemur sampa
menggunakantangan atau a
cukup besar. Pada dasarnya
proses perontokangabah, 1
pelekatan.Jagung melekat P
tongkolperludipisahkan.

ari setelahtanam.
ngan tongkol atau kelobot mulai
Inganadanyalapisanhitam pada biji
<ilat,apabiladitekantidak
agung muda, baby corn) dipanen
rt itu diametertongkolbaru mencapai
dan dibakar,dipanenketika matang
masih berwarnahijau, dan bila biji
aKan mengeluarkancairan putih.
berasjagung),pakan ternak,benih,
lainnyadipanenjika sudah matang
agianbesar daun dan kelobottelah
lilepaskanakan ada warna coklat
rpatmenempelnya
bilipadatongkol).
meninggaikan
bekas

rg matangfisiologisadalah dengan
kelobotnya,atau dapat dilakukan
rh jagung.Padalahanyang luas dan
rkanalat mesinpemetikan.

waktu yang kurang tepat, kurang
rrunankualitas,butirjagungmenjadi
;an akan pecah,terutamabila dipipil
rluansayur,dapatdipetik15 sampai
r berbunga.Pemetikanjagung untuk
s, tidakharusmenunggusanrpaibiji
4 minggusetelahtanamanberbunga
'renantara
umurpanenJagungsayur
rati.

Pasca Panen.
Pengupasan
Jagung dikupas saat masih menempel pada batang atau
setelahpemetikanselesai. Pengupasandilakukanuntuk menjaga
agarkadarair di dalam tongkoldapat diturunkandan kelembabandi
sekitar bi.li tidak menimbulkan kerusakan atau mengakibatkan
tumbuhnya cendawan. Pengupasan dapat memudahkan atau
memperinganpengangkutanselama proses pengeringan.Untuk
jagungmasakmati sebagaibahanmakanan,begituselesaidipanen,
kelobotsegeradikupas.
Pengeringan
jagungdapatdilakukansecaraalami atau buatan.
Pengeringan
Secaratradisionaljagung dijemur di bawah sinar mataharihingga
kadar air berkisar9*11o/o.Biasanyapenjemuranmemakan waktu
sekitar7-8 hari.Penjemurandapatdilakukandi lantai,denganalas
anyamanbambu atau dengan cara diikat dan digantung.Secara
buatandapatdilakukandenganmesinpengeringuntukmenghemat
tenaga manusia,terutama pada musim hujan. Terdapat berbagai
cara pengeringanbuatan tetapi prinsipnyasama untuk mengurangi
kadarair di dalambiji dengan panas pengeringansekitar38 - 43"C
sehinggakadar air turun menjadi 12-13%.Mesin pengeringdapat
digunakansetiap saat untuk pengaturansuhu sesuai dengan kadar
air bijijagungyangdiinginkan
Pemipilan
Setelahdijemursampaikeringjagung dipipil.Pemipilandapat
menggunakan
tangan atau alat pemipiljagung bila jumlah produksi
cukupbesar.Pada dasarnya"memipil"jagung hampir sama dengan
proses perontokangabah, yaitu memisahkanbiji-biji dari tempat
pelekatan.Jagung melekat pada tongkolnya,malia antara biji dan
tongkolperludipisahkan.

CJ

Penyortirandan Penggolongan
Setelah jagung terlepas dari tongkol, biji jagung harus
dipisahkan dari kotoran tidak dikehendaki sehinggga tidak
menurunkankualitasjagung. Yang perlu dipisahkandan dibuang
antara lain sisa-sisatongkol,biji kecil,biji pecah,biji hampa,kotoran
selama petik ataupunpada waktu pengumpilan.Tindakanini sangat
bermanfaatuntuk menghindariatau menekanseranganjamur dan
hama selama dalam penyimpanan.Disamping itu juga dapat
memperbaikiperedaran udara. Untuk pemisahan biji yang akan
digunakansebagaibenihterutamauntuk penanamandengan mesin
penanam,biasanyamembutuhkankeseragamanbentukdan ukuran
buntirnya. Maka pemisahanini sangat penting untuk menambah
efisiensi penanaman dengan mesin. Ada berbagai cara
membersihkanatau memisahan jagung dari campuran kotoran.
Tetapi pemisahan dengan cara ditampi seperti pada proses
pembersihanpadi,akan mendapatkanhasilyang baik.
Standar Produksi
a) Syarat Umum. l.Bebas hama dan penyakit,2.Bebasbau busuk,
asam, atau bau asing lainnya,3.Bebasdari bahan kimia, seperti.
insektisida
dan fungisida;
4.Memiliki
suhunormal.
b) Syarat Khusus.'1.Kadarair maksimum(%). mutu l='14;mutu
l l = 1 4 ;m u t u l l l = 1 5 ,m u t u l V = 1 7 ; 2 . B u t irru s a km a k s i m u m( % ) : m u t u
l=2: mutu ll=4: mutu lll=6: mutu lV=8: 3.Butirwarna lain aksimum
( % ) . m u i u l = 1 ; m u t u l l = 3 ; m u t u l l l = 7 ; m u t u l V = 1 0 ;4 . B u t i rp e c a h
maksimum(%): mutu l=1; mutu ll=2; mutu lll=3; mutu lV=3; 5
Kotoranmaksimum(%):mutul='1;mutu ll=1,mutulll=2;mutu lV=2.
Untuk mendapatkan standar mutu yang disyaratkan maka
dilakukanbeberapapengujiandiantararrya:
a) Penentuanadanya hama dan penyakit,diiakukandengan
cara organoleptik kecuali adanya bahan kimia dengan
menggunakanindera pengelihatandan penciumanserta
dibantudenganperalatan
dan carayangdrperbolehkan
b) Penentuanadanyarusak,butirwarna lain,kotorandan butir
pecahdilakukandengancara manualdenganpinsetdengan
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contoh uji 100 gram
lain, butirrusak,butir
berat masing-masin
contohanalisax 100o
c) Penentuankadar air
electronicatau "Air t
O A C E9 3 0 . 1 5 )P. e n e
metabolismecendaw
adalahjumlahsemua
biji-bijikacangtanah.

lngan
)pas dari tongkol, biji jagung harus
tidak dikehendaki sehinggga tidak
rg. Yang perlu dipisahkandan dibuang
I, biji kecil,biji pecah,biji hampa,kotoran
waktupengumpilan.
Tindakanini sangat
dari atau menekan serangan jamur dan
tyimpanan. Disamping itu juga dapat
Jara. Untuk pemisahanbiji yang akan
rutama untukpenanamandengan mesin
tuhkan keseragamanbentuk dan ukuran
n ini sangat penting untuk menambah
:ngan mesin. Ada berbagai cara
sahan jagung dari campuran kotoran.
n cara ditampi seperti pada proses
ndapatkanhasilyang baik.

contoh uji 100 gram/sampel.Persentasebutir-butirwarna
lain,butirrusak,butir pecah,kotoranditetapkanberdasarkan
komponendibandingkandengan berat
berat masing-masing
contohanalisax 100%
c) Penentuankadar air biji ditentukandengan moisturetester
electronicatau "Air Oven Methode"(lSO/r939-1969Eatau
OACE930.15).Penentuankadaraflatoxinadalahracunhasil
metabolismecendawan Aspergilusflavus, Aflatoxin disini
adalahjumlah semuajenis aflatoxinyang terkandungdalam
biji-bijikacangtanah.

andar Produksi
hamadan penyakit;2.Bebasbau busuk,
nya; 3.Bebasdari bahan kimia, seperti:
Mlemiliki
suhunormal.
rr air maksimum(%): mutu l=14; mutu
=17; 2.Bulirrusak maksimum(%): mutu
mutu lV=8; 3.Butirwarna lain aksimum
mutu lll=7; mutu lV=10; 4.Butirpecah
mutu ll=2; mutu lll=3; mutu lV=3; 5.
t u l = 1 ; m u t ul l = 1 ; m u t ul l l = 2 ;m u t ul V = 2 .
;tandar mutu yang disyaratkan maka
rn diantaranya:
hama dan penyakit,dilakukandengan
kecuali adanya bahan kimia dengan
rra pengelihatandan penciuman serta
alatandan cara yangdiperbolehkan.
rusak,butirwarna lain, kotorandan butir
ngancara manualdenganpinsetdengan
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Tanamankentangme
semusim, berbentuksemal</
ini padaumumnya
ditanam
da
tanamangenerasiberikutnya
s

Klasifikasiilmiah
Kerajaan
Plantae
Divisio
Magnoliophyta
Kelas
Magnoliopsida
Subkelas

Asteridae

Ordo
Suku
Marga

Solanales

Spesies

S. tuherosum

Solanaceae
Solanum

Namabinomial:Solanumtuhc
Batang

Batang tanamanke
tanah umumnyaberwarnahija
warna akan lebihmenyolokpa
keadaankesuburanyang baiki
Pertumbuhanbatangini dapat
(1). Tegak, yaitu membentu
permukaantanah.
(2). Menyebar,yaitu memben
permukaan tanah, ini teru
genjah.
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Biologi
Tanamankentangmerupakan
tanamandikotilbersifat
semusim,
berbentuk
semal</herba
denganfilotaksis
spiral.Tanaman
inipadaumumnya
ditanamdariumbi(vegetatif)
sehingga
sifat
generasi
tanaman
berikutnya
samadenganinduknya.
Klasifikasi ilmiah
Kerajaan
Plantae
Divisio

Magnoliophyta

Kelas

Magnoliopsida

Subkelas

Asteridae

Ordo
Suku
Marga
Spesies

Solanales
Solanaceae
Solanum
S. tuberosum

Namabinomial'.
SolanumtuherosumL.
Batang
Batangtanamankentangyang beradadiataspermukaan
tanahumumnya
benvarna
hijau,kemerahan
atauungutua.Biasanya
padatanahyangtelahtua umurnya,
pada
warnaakanlebihmenyolok
yangbaikataupadakondisikering.
keadaankesuburan
Pertumbuhan
batanginidapat:
(1). Tegak,yaitu membentuksudut lebih besar dari 450 dengan
permukaan
tanah.
(2). Menyebar,
yaitumembentuk
sudutantara300dan 450dengan
permukaantanah, ini terutamaterdapatpada varietas-varietas
genjah.

(3). Menjalar,ini tidak biasa pada kultivar-kultrvar
budidayakecuali
pada tanamanyang sudahtua.
Tanaman yang berasal dari biji akan menghasilkansatu
batang utama, sedang tanaman yang berasal dari umbi akan
menghasilkanlebih dari satu batang utama. Jumlah batang utama
dan percabangantanamanyang berasal dari umbi ini dipengaruhi
oleh cara penyimpananbibit dan juga tingkatgenerasinya.Batang
tanamankentangberonggadan tidak berkayukecualipada tanaman
yang sudah tua bagian bawah batang dapat berkayu. Batang ini
umumnya bersudut dan bersayap tergantung pada kultivarnya.
Sayap pada batang ini berbeda-beda,ada yang tampak jetas dan
ada pula yang kurang jelas. Pada yang jelas bersayap,sayapnya
sempit atau lebar, tepinya lurus atau bergelombangdan berjumlah
satu atau lebih.
Daun
Daun-daunpertamatanaman kentang baik yang berasal
dari biji maupun umbi berupa daun tunggal, tetapi daun-daun
berikutnyaberupa daun-daunmajemuk imparipinnatedengan anak
daun primer (pinnae) dan anak daun sekunder (folioles).Yang
terakhir ini tumbuh pada tangkai daun utama diantara anak daun
primer. Posisi tangkai daun utama terhadap batang tanaman
bervariasitergantungpada kultivarnya.Pada tangkaidaun utama ini
terletakhelaiananak daun primerdan sekunderyang berbeda-beda
dalam bentuk,ukuran,warnadan lain-lain.
Bentuk anak daun primer bermacam-macam yaitu:
Oval/lonjong,(b) oblong, (c) ovate, (d) obovate, atau (e) butat.
Ukurannyadinyatakandalam nilai perbandinganantara lebar dan
panjangnya,pada umumnyaberkisarantara3/5 dan 2/3 tetapi pada
kultivar-kultivar
tertentudaunnyasempitdengannilai kurangdari 3/5
atau lebar dengannilai lebihbesardari 2/3. Daun majemuktanaman
kentang,pada dasarnyatangkai daunnya mempunyaitunas ketiak
yang dapat berkembangmenjadicabang sekunderdengan system
percabangansimpodial.

Bunga

Bunga tanaman k€
sempurna),berdiameterbesa
ungu atau merah keunguan.
(corolla),dan benang sari (st
buah dengan satu buah Put
bakal buah yang berongga
berbentukterompetyang Pad
sari melingkariputikdan kePa
membentuk"cone"benvarnaI
mandul dengan warna kunin
yang keringsehinggadaPatdi
biasanya masak terlebih
(protogyny).Bunga-bungatar
karanganbunga(inflorescen
terdiridari satu sampai30 bun

Jumlah bunga akar
cahaya dan suhu tinggi dil
cahaya,suhu rendahdan kele
dalam tanah juga berpengaru
akan lambatberbunga,jumla
berbunganya.Dalamkeadaan
K tinggimaka jumlahbungaa
mekar adalah bunga-bungaY
percabanganrangkaian bun
sampaiempat hari.Pembua
dan dan pembentukanbiii ter
penyerbukan.

Buah dan Biji

Satu minggu setela
dan terus berkembangmenla
keunguan,berbentukbulat, b
500 b
dua. Buahmengandung
3B

a pada kultivar-kultrvar
budidayakecuali
lahtua.
erasaldari biji akan menghasilkansatu
rnamanyang berasal dari umbi akan
tu batangutama.Jumlah batang utama
yang berasaldari umbi ini dipengaruhi
rit dan juga tingkatgenerasinya.Batang
dan tidakberkayukecualipada tanaman
twah batang dapat berkayu. Batang ini
bersayap tergantung pada kultivarnya.
beda-beda ada yang tampak jelas dan
s. Pada yang jelas bersayap sayapnya
lurus atau bergelombangdan berjumlah

na tanamankentangbaik yang berasal
;rupa daun tunggal, tetapi daun-daun
un majemukimparipinnate
dengananak
anak daun sekunder (folioles).Yang
lngkai daun utama diantara anak daun
run utama terhadap batang tanaman
kultivarnya.
Pada tangkaidaun utama ini
primerdan sekunderyang berbeda-beda
a dan lain-lain.
aun primer bermacam-macamyaitu:
ic) ovate, (d) obovate, atau (e) bulat.
rm nilai perbandinganantara lebar dan
r berkisarantara3/5 dan 2/3 tetapi pada
nnyasempitdengannilai kurangdari 3/5
r besardari213.Daun majemuktanaman
ngkai daunnyamempunyaitunas ketiak
enjadicabang sekunderdengan system

Bunga
Bunga tanaman kentang berjenis kelamin dua (bunga
sempurna),berdiameterbesar (>3cm atau <3 cm), berwarnaputih,
ungu atau merah keunguan.Daun kelopak (calyx),daun mahkota
berjumlahlima
(corolla),
dan benangsari (stamen)masing-masing
buah dengan satu buah putik (pistilus)yang mempunyaisebuah
bakal buah yang berongga dua buah (locule). Daun mahkota
berbentukterompetyang pada ujungnyaberbentukbintang.Benang
putikdan kepalasari(anthera)dankelimabenangsari
sarimelingkari
"cone"benvarnakuningterang,pada bunga yang Jantan
membentuk
manduldengan warna kuning hrjau.Kepala sari berisi tepung sari
yangkeringsehinggadapatditerbangkanoleh angin,dan tepungsari
biasanya masak terlebih dahulu daripada kepala putiknya
(protogyny).Bunga-bungatanaman kentang tersusundalam suatu
yang tumbuhpada ujungbatangdan
karanganbunga(inflorescence)
bunga.
30
terdiridarisatu sampai
Jumlahbunga akan lebih banyak dalam keadaancukup
cahaya dan suhu tinggi dibandingkandengan keadaan kurang
tinggi.Kandunganunsurhara
cahaya,suhurendahdan kelembaban
juga
besi tinggimaka tanaman
unsur
bila
berpengaruh,
dalamtanah
jumlah
dan pendekmasa
berkurang
bunga
berbunga,
akan lambat
Dalamkeadaankandunganbesi rendahdenganunsur
berbunganya.
K tinggimakajumlah bunga akan tinggi. Bunga yang pertama{ama
mekaradalahbunga-bungayang terletakpaling dekat pada tempat
percabanganrangkaian bunga. Bunga tetap mekar selama dua
sampaiempathari. Pembuahanterjadi36 jam setelahpenyerbukan
dan dan pembentukanbiji terjadipalingcepat enam minggu setelah
penyerbuKan.

Buahdan Biji
Satu minggu setelahpenyerbukanbakal buah membesar
dan terusberkembangmenjadibuah. Buah berwarnahilautu sampai
keunguan,berbentukbulat, bergaristengah + 2 cm dan berongga
dua. Buahmengandung500 bakalbiji tetapiyang dapat berkembang
39

i"..
nrenjadibrjrhanya berkisarantara '10-300biji Buah dapat clrpanen
kira-kira6-8 minggusetelahpenyerbukan.
Syarat Tumbuh
Kentangdapat tumbuh dan berproduksidengan baik bila
ditanam pada kondisi lingkunganyang sesuai dengan persyaratan
tumbuhnya.Keadaaniklimdan tanah merupakanhal pentingyang
perlu diperhatikan,di samping faktor penunjanglainnya. Kentang
dapat tumbuhdenganbaik di datarantinggiantara500-3.000m dpl.
Dan, yang terbaikadalahpada ketinggian1.300m dpl dengansuhu
relatifsekitar2O'C. Selain,itu daerah dengancurah hujan 200-300
mm setiapbulanatau 1 000 mm selamamasa pertumbuhankentang
merupakandaerah yang baik untuk pertumbuhankentang.Tanah
yang baik untukkentangadalahtanah yang subur,dalam,drainase
baik, dan pH antara5-6,5. Pada tanah yang pHnya rendah,akan
dihasilkan
kentangyangmutunyajelek.
PedomanBudidaya
Kentangdikembangbiakkan
dengan umbi. Umbi yang baik
untuk ditanam adalah umbi yang telah bertunassehinggaperlu
diadakanpenunasan.Penunasanberartimenumbuhkansejumlah
tunasyang sehatdari umbi bibit beberapaminggusebelumditanam
sehinggadiperolehtanamanyang seragam.Penunasandilakukan
sekitar2 bulan menjelangtanam pada rak-rakpenumbuhberukuran
60 x 40 x 10 cm dengankaki 7,5 cm. Rak-rakpenumbuhini disusun
bertingkat. Banyaknya rak tergantung dari umbi yang akan
ditunaskan.Rak itu diletakkandi tempat yang tidak langsungkena
sinarmatahari.Apabilamenggunakan
sinarmataharilangsung,suhu
tidak boleh terlampautinggi Dan, setelahtunas{unaskecil keluar,
bibitharusdipindahkan
ke tempatyang lebihdingin(6-12"C). Untuk
setiaphektar,kentangvarietasGranola,membutuhkan
1.5011-2.000
kg bibit. Sambil menungguumbi bertunas,dilakukanpengolahan
tanan.
Tanamankentangmemerlukantanah denganstrukturyang
baik, tidak padat dan tanpa lapisanrapat dank eras. Hal tersebut
nren.lamin
kecukupan: oksigendalamtanahuntukbagianbawahdari
tanarnan,
retensikelembaban
dan pembuangan
air.Jikahal ini terjadi
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maka akar, stolondan ubi ai
meningkat Penyiapanlahan
atau tanah dengankondisilia
Disampingitu frekuensiper
kondisrtanahkering(Cortbao
Tanah dibajak atau
'1-2mingguuntukm
selama
tanahdiratakan,
Selanjutnya
liar. Setelahitu pada tanahit
bia
10 cm. Jarakantargaritan
yang akan digunakan.Sed
tergantungpada jenis kenta
dilakukanbersamaandenga
kandang. Untuk setiaPhek
kandang, 500 kg Urea. 300
diletakkandi antara umbt-u
ditimbundengantanah.Btbitl
hari kemudian

Pemeliharaan
Setelahtanamanber
dan dibumbunPembumbu
umbikentangyangterbentu

Hama dan Penyakit
Hama. Hama yang sering m
sebagai berikut Aphids ata
S u l z . , A p h i s g o s s y p i tG l o v
menularkanpenyakityang dr
dapatdenganmenggunakat
(80 kg/ha),atau denganDes
%), dan Hostatron40 EC (0,2
Lalat PenggorokDz
kerusakanoleh larva Padad
liuk Terdapatlubangbekas
Lubang untuk menempatka
m e w a k i l r 1 O - 1 5 %d a r i l u b

Lir antara '10-300brli.Buah dapat ctipanen
rhpenyerbukan.
SyaratTumbuh
rmbuhdan berproduksidengan baik bila
;kunganyang sesuai dengan persyaratan
n dan tanah merupakanhal penting yang
nping faktor penunjanglainnya. Kentang
< di datarantinggiantara500-3.000m dol.
pada ketinggian
1.300m dpl dengansuhu
r, itu daerahdengancurah hujan 200-300
l0 mm selamamasapertumbuhankentang
baik untuk pertumbuhankentang.Tanah
adalahtanahyangsubur,dalam,drainase
i. Pada tanah yang pHnya rendah, akan
utunyajelek.
rdomanBudidaya
tgbiakkandenganumbi. Umbi yang baik
nbi yang telah bertunas sehingga perlu
lunasan berartimenumbuhkanseiumlah
ri bibitbeberapaminggusebelumditanam
ran yang seragam.Penunasandilakukan
tanampada rak-rakpenumbuhberukuran
aki 7,5 cm. Rak-rakpenumbuhini disusun
ak tergantung dari umbi yang akan
<kandi tempatyang tidak langsungkena
,nggunakan
sinarmataharilangsung,suhu
gi. Dan, setelahtunas-tunaskecil keluar,
tempatyangtebihdingin(6-12'C). Untuk
'1
ietasGranola,membutuhkan
500-2.OOO
yu umbi bertunas,dilakukanpengolahan
memerlukantanah denganstrukturyang
ra lapisanrapat dank eras Hal tersebut
igendalamtanahuntukbagianbawahdari
an dan pembuangan
air Jikahal ini teriadi

makaakar,stolondan ubi akan tumbuhdenganbaik dan produksi
meningkatPenyiapanlahan dihindaridari bebatuan,drainasejelek
atau tanahdengankondisiliat berat yang terbentukdari bongkahan.
Disampingitu frekuensi pengolahantanah harus dikurangi pada
kondisitanah
kering(Cortbaoui,
R., 1997).
Tanah dibajak atau dicangkul, kemudian diistirahatkan
selama '1-2minggu untuk memperbaikikeadaan tata udara tanah.
Selanjutnya
tanahdiratakan,diikutidenganpembersihanrerumputan
liar.Setelahitu pada tanah itu dibuatkangaritan-garitan
sedalam5'10cm.
Jarakantargaritanbiasanyadisesuaikandenganjarak tanam
yang akan digunakan.Sedangkan jarak tanam yang digunakan
tergantungpada jenis kentangyang akan diusahakan.penanaman
dilakukanbersamaandenganpemberianpupuk dasar berupapupuk
kandang. Untuk setiap hektar, diperlukan sekitar 20 ton pupuK
kandang,500 kg Urea, 300 kg TSP, dan 200 kg KCt pupuk ini
diletakkandi antara umbi-umbidi dalam garitan yang selanjutnya
ditimbun
dengantanah.Bibitkentangakantumbuhdi atastanahr 10
harikemudian
Pemeliharaan
Setelahtanamanberumursebulan,tanamanmulardidangir
dan dibumbun.Pembumbunanini penting untuk mencegahagar
umbikentangyang terbentuktidakterkenasinarmatahari.
Hamadan Penyakit
Hama. Hama yang sering menyerangtanaman kentangantara lain
sebagaiberikut. Aphids atau kr:tu daun Aphids (Myzus persicae
Sulz.,Aphis gossypiiGlov., dan A spiraecolapatch.) ini dapat
menularkanpenyakityang disebabkanoleh virus. Pengendaliannya
dapatdenganmenggunakaninsektisidasistemiksepertiFuradan3 G
(80 kg/ha),ataudenganDesis2,5 EC (0,04%),Tamaran2OOLC (0,2
%) dan Hostatron
40 EC (0,2o/").
Lalat Penggorok Daun (Liriomyza huidobrensis), bentuk
kerusakanoleh larva pada daun menyerupailiang korokanberliukliuk. Terdapatlubang bekas makanan yang dibuat betina devrasa.
Lubanguntuk menempatkantelur dibuat oleh betina dewasa yang
mewakili 1O-15% dari lubang total yang dibuat oleh betina.
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Kehilanganhasil pada tanaman kentang sekitar 40 - 60%. Lalat
betina dewasa makan dengan cara melubangijaringan tanaman
denganpeletaktelur (ovipositor)dan memakancairantanamanyang
keluardari daun.Jumlahlubang-lubang
yang disebabkanoleh betina
untuk makantergantungpada tinggi rendahnyasuhu. Lubangbekas
makan berbentukbulat dengan diameter sekitar 1 mm. Lubanglubangtersebutbiasanyadibuat pada permukaanbagian daun atas
sehingga menggangguproses fotosintetis.penggunaan pestisida
terutamajenis-jenisyang dipakaisecaraluas dapat dihindariselama
periodeawal pertumbuhantanaman,dan praktekpegendaliansecara
budidaya dapat digunakan sebagai pengganti,contohnyadengan
perangkaplikat berwarnakuning,pendebuandengan abu tanaman.
Hal ini akan mendorongmusuh alami memilikikesempatanuntuk
berkembangdan bertambahbanyak(Braun,A. R. dan Shepard,M.,
1q q 7 \

Wereng kentang (Empoasca fabae Harr.) dapat
menyebabkankerusakan pada daun kentang. Selain itu, sambil
memakan daun hama ini menyuntikkanzat beracun hytotoximia
sehinggamenimbulkankerusakanpada daun sepertiterbakar.Hama
yang biasa menyerangkentangadalahnimfadan seranggadewasa.
Serangga dewasa berwarna hijau kekuning-kuningan dan
panjangnya 2,35-2,65 mm. Pengendaliannyasama seperti paoa
aphids
Thrip (Thrips palmy Karny) adalah hama yang kecit sekali,
sulit dilihatdenganmatatelanjang.Hama ini berkembangbiak secara
partenogenesis (telur dapai menetas tanpa dibuahi). Thrips
menimbulkankerusakankarena ia mengisapcairan daun sehingga
warna daun berubahmenjadikeperakan.Seranganyang berat dapat
terjadi pada cuaca kering dan dapat mengakibatkansemua daun
mengering lalu mati. Pemberantasannyadapat dengan menggunakan Orthene 75 SP (0,1 %), Tamaron 200 LC (O,2 o/o),atau
Bayrusi1250
EC (0,2%).
Kumbang kentang Larva dan serangga dewasa kumbang
kentang (Ephilachna sparsa forma vigintioctopunctataBoisd.)
memakanjaringan daun sehinggayang tinggalhanyalahtulangtulang daun dan lapisan epidermis.Seranggadewasa panjangnya
A'

sekrtar 1 crn, berwarna
Pemberantasannya
samasep
Penggerek umbi I
(PhthorimaeaoperculellaZel
merusakumbi kentangdi dala
di lapangan.Gejala seranga
dan tampak adanyajalinans
kecil berwarnakelabu.Biasa
bersembunyidi dalamnya.Se
dalam gudangadalahtampak
tua pada kulit umbi. Apabi
lubang atau alur-alur. Peny
didahului upaya pencegaha
lainnya.
Pemberantasa
menyemprotkanTamaron20(
%). Sedangkan pemberan
menggunakanSevin 5 D seb
menaburkanserbukdaun Le
setebal2 cm pada umbikenta

Penyakit. Penyakit-penyak
kentang antara lain seba
serangannyaadalah mula-m
daun-daun bawah, kemudi
cokelat dengan tanda khas
dapat dijumpai pada tangk
tangkaidaun dan batang,gej
yang memanjang.Sedangka
pinggirannya menonjol bul
Penyebab penyakit ini adala
dapatdicegahdenganDithan
Penyakit busuk daun
pada kentang Penyakitini r
dapat merusaktanamankent
hari. Serangan penyakit ini
dengan bentukmemanjang

kentangsekitar40 - 60%. Lalat
cara melubangijaringan tanaman
dan memakancairantanamanyang
ubangyangdisebabkanoleh betina
ggi rendahnyasuhu. Lubangbekas
diametersekitar 1 mm. Lubangpada permukaanbagiandaun atas
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secaraluas dapatdihindadselama
an, dan praktekpegendaliansecara
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'untikkanzat beracun hytotoximia
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gendaliannyasama seperti pada
y) adalahhama yang kecil sekati,
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sekitar 1 cm, berwarna merah, dan berbintik-bintik hitam.
Pemberantasannya
samasepertihamathrips.
Penggerek umbi kentang Penggerek umbi kentang
(Phthorimaea
operculellaZel|) dapat beradaptasidi daerah panas,
merusakumbikentangdi dalamgudangdan memakandaun kentang
di lapangan.Gejala serangannyaadalahdaun berwarnamerah tua
dan tampakadanyajalinan sepertibenang yang membungkusulat
kecilberwarnakelabu.Biasanyadaun menggulungkarena larvanya
bersembunyi
di dalamnya.Sedangkangejalaseranganpada umbi di
dalamgudangadalahtampakadanyakotoranyang berwarnacokelat
tua pada kulit umbi. Apabila umbi dibelah,akan tampak lubanglubang atau alur-alur. Penyimpananumbi yang terinfeksi tanpa
didahuluiupaya pencegahanmenyebabkankerusakan pada umbi
lainnya.
Pemberantasannyadi lapangan adalah dengan
menyemprotkan
Tamaron200 LC (0.2010)atau Orthene75 SP (0,1
o/o).Sedangkan pemberantasannyadi gudang adalah dengan
menggunakan
Sevin 5 D sebanyak1,5 kg/tonkentang,atau dengan
menaburkanserbuk daurr Lantanacamara yang telah dikeringkan
setebal2cm padaumbikentang(Raman,K. V., 1997).
yang sering menyerang pertanaman
Penyakit. Penyakit-penyakit
kentang antara lain sebagai berikut. Bercak kering Gejala
serangannya
adalah mula-mulatampak berupa bercak kecil pada
daun-daunbawah, kemudian berkembang.Bercak ini berwarna
cokelatdengan tanda khas berupa lingkaran-iingkaran.
Serangan
dapat dijumpai pada tangkai daun, batang, bahkan umbi. Pada
tangkaidaun dan batang,gejalaserangannyaberupabercakcokelat
yangmemanjang.Sedangkanpada umbi, bercaknyaagak melekuk,
pinggirannyamenonjol bulat, dan dalamnya sekitar 0,3 cm.
Penyebabpenyakitini adalahjamur Altenariasolani.Penyakitini
dapatdicegahdenganDithaneM-45,Blitox-SO,
dan Antracol.
Penyakitbusuk daun adalah penyakitjamur paling utama
pada kentang Penyakitini menyerangdaun, batang dan ubi dan
dapatmerusaktanamankentangdilapangandalam waktu beberapa
hari. Serangan penyakit ini menyebabkanbatang mengembang
denganbentuk memanjang.Batang yang berkembangakan regas
A2

dan mati yang akhirnyabagian tanaman diatas bercak akan mati.
warna kulitubi yang terinfeksiterlihatlunturtidakberaturan,nrelekuk
dan agak berair dan bila dibelahdaging ubi berwarnacoklat. pada
areal dimana kentang tumbuh ubi bibit yang sakit sering menjadi
sumberinfeksi.Ubi akan terinfeksimelaluiletiselatau luka pada saat
spora dari daun tercuci ke tanah oleh percikanair hujan. Hal ini
terjadi pada ubi yang dangkal. Ubi yang terinfeksipenyakitbusuK
daun biasanyaakan busukbiladitanam.walaupundemikianbanyak
juga ubi yang bertunasdan nantinyaakan menjadisumber utama
infeksibusukdaun (Henfling,J. W. 1997).
Busukdaun, gejalaserangantampakdenganadanyabercak
basah bertepitidakteraturpada tepi daun atautengahnya.Bercakini
kemudian melebar dan terbentuklah daerah nekrotik benrrarna
cokelat.Di sekitardaerah itu, terdapatbagianyang berwarnahijau
kelabu yang dihasilkan oleh massa sporangium yang tampax
benvarnaputih.seranganjuga dapat terjadipada tangkaidaun atau
tangkai anak daun dengan warna cokelat, melingkar, agaK
mengendap,
dan dapat menimbulkan
defoliasi.penyakitbusukoaun
ini disebabkan
oleh Phytophthora
infestans,
yangumumnyadijumpar
pada tanaman kentang yang berumur 5-6 minggu ke atas. Urrtuk
pengendaliannya
sebaiknyakita menggunakanvarietasyang tahan
atau penggunaanfungisidayang telah diizinkanpemakaiannnva
(Anonimus,
2OO7).
Penyakit hawar daun yang disebabkan oleh jamur
Phytophthoralnfesfans(Mont.) adalah penyakityang sangat penting
pada tanaman kentang di Indonesia.penyakit
hawar daun sangat
merusakdan sulitdikendalikan,
karenap. infestansmerupakanjamur
patogen yang memiliki patogenisitasberagam.pada umumnya,
patogen ini berkembangbiaksecara aseksualdengan zoospora,
tetapi dapatjuga berkembangbiak
secara seksualdenganoospora.
Jamur ini bersifat heterotalik,artinya perkembangbiakan
secara
seksual atau pembentukanoospora hanya terjadi apabila terjadi
mating (perkawin-ansilang) antara dua isolat p. infestansyang
mempunyai mating type (tipe perkawinan)berbeda. mula_mura
menyerangdaun kentang pada infeksi yang berat seluruh daun
,^:"n terinfeksi mem-busuk, sehingga akhirnya tanaman mati.
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Penyakit ini juga dapat menyerang umbi kentang meskipun di
Indonesiajarang ditemukangejala infeksipada umbi. Kerusakan
oleh penyakithawar daun dapat mengakibatkanpenurunanhasil
antara10-100%mencapai80-100%pada varietas yang ber-umur
genjah,dan 70-80%pada varietasyang berumur sedangdan dalam
fungisidayang berbahan aktif metalaxyl sangat efektif untuk
penyakithawardaun (Purwanti,H., 2OO2)
mengendalikan
Banyak perlakuan yang dapat meningkatkankecepatan
pengeringan
ciaundan menurunkankelembabanterhadaptanaman'
Hal ini akan membantumembatasiperkembanganpenyakit,yaitu
dengancara memperlebarjarak tanam dan pengairanyang tepat.
Ubi yang terbuka,tidak tertimbunoleh tanah mudah terinfeksioleh
sporajamurdari daun yang tercucidan latuh ke tanah. Penimbunan
ubi yangmencapaiubi dan mempercepatpengeringanlahan setelah
J. W. 1997).
hujan(Henfling,
terkena
Penyakitlayu bakteri (Pseudomonassolanacearum)akan
mengganggudan membatasipertumbuhanpada kentang. Gejala
bisa diatas maupun dibawah tanah tempat
yang ditimbulkanrrya
pertumbuhan
kentang.Gejala diatas permukaantanah adalah layu,
rontok,kerdil dan penguningandaun. Layu pada tanaman mlrlp
dengankekuranganair. Ciri-cirinyadiawalidengan pada salah satu
bagianbatangtanamanatau hanyasebagiandaun-daunatau batang
yanglayu.Pemotonganpada batangmuda yang sakitakan Nampak
yang ben,rarnacoklatpada systemvaskuler
(diskolorasi)
pengotoran
(xylemdanfloem).
Gejala dibawah permukaan tanah adalah bakteri akan
pada mata ubi atau ujungtitik stolondan menyebabkan
mengumpul
tanah akan menempei dibagian tersebut. Pengotorandilingkaran
vaskuleryang berwarnacoklat sering tampak pada potongan ubi
Pseudomonassolanacearum menyebabkan layunya daun-daun
tanamandan daun-dauntersebuttetap berwarnahijau.Pengendalian
layu bakteriadalah Resistensi(ketahanan),Penggunaanvarletas
yangtahan,Melakukanrotasitanamandengantanamanyang bukan
inang,Menghindariterjadinyaluka pada akar dan stolon selama
pengolahan tanah, Mengendalikan nematoda khususnya
Meloidogynespp, Perlu karantina(Martin, C. dan French, E R ,
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L,
1997). Penyakit tanaman kentang lainnya adalah penyakit layu
fusarium,kankerbatang,dan penyakitkudis.

dibersihkandan c
bakteri.Simpandi

Panen dan Pasca Panen

Pengemasandan
bersih dan terbua
harus berventilas
bahanyangmeng

Umur panen kentang berbeda menurut jenisnya, tetapi
umumnya dipanen saat berumur 34 bulan setelah tanam. Umur
panen pada tanaman kentang berkisar antara 90-180 hari,
tergantungvarietastanaman. Pada varietaskentang genjah, umur
panennya90-120 hari; varietasmedium 120-150hari dan varietas
dalam 150-180 hari. Secara fisik tanaman kentang sudah dapat
yang
dipanen apabila daunnya telah berwarna kekuning-kuningan
bukan disebabkan serangan penyakit; batang tanaman telah
berwarnakekuningandan agak mengering.Selainitu tanamanyang
siap panen kulit umbi akan lekat sekali dengan daging umbi, kulit
tidak cepat mengelupasbila digosok denganjari" Waktu memanen
sangat dianjurkandilakukan pada waktu sore hari/pagi hari dan
dilakukanpada saat hari cerah. Cara memanen yang baik adalah
sebagaiberikut:cangkultanah disekitarumbi kemudianangkatumbi
dengan hati hati dengan menggunakangarpu tanah. Setelah itu
kumpulkanumbi ditempatyang teduh. Hindari kerusakanmekanis
waktu panen. Setelahpanen,sebaiknyakentangdipungutseminggu
setelah daun dan ujung batangnyakering.Bila belum kering, mutu
umbinya akan rendah dan kulitnyaakan lecet sehinggatidak bisa
dijadikanbibit. Penggalianuntuk memungutumbi harus berhati-hati
jangan sampai umbinya terluka kena cangkul atau alat penggali
lainnya.
Pascapanen:
denganumbiyang
Umbiyang baik dan sehatdipisahkan
cacat dan terkenapenyakit.Kegiatanini akan mencegah
penularanpenyakitkepadaumbi yang sehat.Kentangdi
sortirberdasarkanukuranumbi (tergantungvaritas).
Penyimpanan.Simpanumbi kentangdalam rak-rakyang
tersusunrapi, sebaiknyaruangantempat penyimpanan
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Pembersihan.Ker
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dibersihkandan disterilisasidahulu agar terbebas dari
bakteri Simpandi tempatyangtertutupdan berventrlasi.

Panendan Pasca Panen

dan PengangkutanAlat pengemasharus
Pengemasan
bersihdan terbuatdari bahan yang ringan.Pengemas
harus berventilasidan di bagian dasar dan tepi diberi
bahanyangmengurangibenturanselamapengangkutan
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Pembersihan.Kentang harus dibersihkanterlebih dulu.
Bersihkanumbi dari segala kotoran yang menempel
dengan lap. Lakukan perlahanJahanjangan sampai
menimbulkan lecet-lecet. Selain itu umbi dapat
dibersihkandengancara dicucidi air mengaliryang tidak
Umbi yang
terlalu deras kemudian dikeringanginkan.
keawetanumbi selain itu
bersih akan menrperpanjang
juga akan menarikkonsumen.
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Nanas (Ananas com
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sebagai makanan segar, bi
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kandungannilai gizi yang tin6
buah sepertiterteradalamTa

Tabel 1. KandunganGiziBua
Kand
Kalori
Protein
Lemak
Karbohidrat
Fosfor
Zat Besi
VitaminA
Vitamin81
VitaminC
Air

Gizi nutris

Sumber:DirektoratGizi Depk

Morfc
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NANAS
Nanas (Ananas comosus L. Merr.) merupakansalah satu
komoditasbuah tropis yang mempunyai banyak kegunaan baik
sebagai makanan segar, bahan industri makanan, bahan tekstil
maupun sebagai bahan pakan ternak. Buah nanas memiliki
kandungannilaigizi yang tinggi.Kandungangizi dalam setiap 100 g
buahsepertiterteradalamTabel 1.
Tabel1. Kandungan
GiziBuahNanasSegarTiap100 GramBahan
KandunganGizi (nutrisi)
Jumlah
Kalori
52,00 kal
Protein
0,40 g
Lemak
0,20 g
Karbohidrat
1 6 , 0 0g
Fosfor
11 , 0 0 m g
Zat Besi
0,30 mg
VitaminA
1 3 0 , 0 0 0s l
VitaminBl
0,08 mg
VitaminC
24,00 mg
Air
85,30 g
Baoianvanodaoatdimakan(Bdd)
53,00 %
Sumber:DirektoratGizi DepkesRl, 1998 dalamAnonim,2004
Morfologi Tanaman
Nanas tergolongfamili Bromeliaceaeyang bersifatteresnal
(tumbuhdi tanah dengan menggunakanakarnya). Bagian-bagian
nanasantaia lain daun, batang,mahkota,tunas,tangkaibuah, tunas
yang munculdari ketiakdaun di batang (shoot),tunas yang muncul
dari batangdi bawahpermukaan(secker)dan akar. Munculnyadaun
nanasyang baru rata-ratasatu dalam satu minggu. Pada mulanya
pertumbuhandaun lambat, setelah beberapa lama menjadi cepat.
Nanas merupakantanaman buah yang selalu tersedia sepanjang
tahun.Herbatahunanatau dua tahunan,tinggi 50-150 cm, terdapat
tunas merayap pada bagian pangkalnya.Daun berkumpul dalam
rosetakardan pada Padafase pertumbuhanvegetatif,panjangdaun
terus meningkatsampai mencapai maksimum sejalan dengan
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bertambahnyaumur tanaman. Daun tumbuh dari batang dengan
susunanspiral,menujuke atas denganarah putaranke kananatau
ke kiri. Helaiandaun bentukpedang,tebal,liat, panjang80-120cm,
lebar 24 cm, tergantungvarietasnya.Ujung daun memanjangdan
runcing, permukaan atas daun berwarna hijau tua, merah tua,
sedangkan
bergarisatau cokelatkemerahan,tergantungvarietasnya,
permukaanbagianbawah daun berwarnakeperakankarenaadanya
trikomadalamjumlahyangbesar.
Batangpendektertutupoleh daun-daundan akarnya.Batang
berbentuk gada panjangnyakira-kira20-30 cm. Diameterbagian
bawah berkisar2-3,5 cm, di bagian atas antara 5,5€,5 cm dan di
bagianatas kecil.Batangberuaspendekyang terlihatbiladaun-daun
dilepas.Panjangruas bervariasiantara'1-10mm.
Akar nanasdibedakanmenjadiakar buah dan akar samping
dengan sistem perakaranyang dangkal dan terbatas.Kedalaman
perakaran pada media tumbuh lebih baik tidak lebih dari 50 cm,
sedangkandi tanah biasanyajarang mencapai30 cm. Akar tumbuh
dari buku batang kemudianmasuk ke ruang antara dengan daun.
Bentukakar menjadilebihpipihdan melingkar(melilitbatang)karena
akar dalam keadaanterjepit.Akar-akarcabangtumbuhsetelahakar
adventifdapatkeluardari ruangantarabatangdan daun.
Nanas mempunyairangkaianbunga majemukpada bagian
ujung batang. Bunga bersifat hermaprodit berjumlah 100-200,
masing-masingberkedudukandi ketiak daun pelindung.Jumlah
bunga membuka setiap hari berjumlah sekitar 5-10 kuntum.
Pertumbuhandimulaidari dasar menujubagianatas memakanwaktu
10-20 hari. Waktu dari tanam sampai berbentukbunga sekitar6-16
bulan.
Buah merupakan buah majemuk yang terbentuk dari
gabungan 100-200bunga. Buahn majemuk umumnyamembentuk
sebuah gada besar, bulat panjang, atau bulat telur. Bekas putik
bunga menjadimata buah nanas seperti yang dikenal selama ini.
Ukuran, bentuk, rasa dan warna buah nanas sangat beragam
tergantungvarietasnya.Pada umumnyasuatu pohon nanas hanya
menghasilkansatu buah pada satu masa panen.Apabilabuah telah
dipetik maka tanaman masih akan dapat berbuahlagi tetapi buah
tidak akan muncul lagi pada pokok tanaman semula. Buah pada
perrodeberikutnyaakan munculpada tanamanbaru yang merupakan
anakanataucabangtanamanyang sudahtumbuhdewasa
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Berdasarkanbentuk
dalam4 golor
dikelompokkan
1. GolonganCayenne :

2.

GolonganQuenn

3.

GolonganSPanish

4.

GolonganAbacaxi

:

Varietascultivarnan
adalah golongan CaYenn
varietas/cultivarnanas Yang
Bogor,Subangdan Palemba

Sy
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Berdasarkanbentuk daun dan buahnya,tanaman nanas
dikelompokkan
dalam4 golongan,yaitu
1. GolonganCayenne : Daun halus, ukuran buah besar
menggelembung, berduri, bentuk
silindris,mata buah agak datar, warna
kulit buah hijau kekuning-kuningan
dengan mahkota buah kecil, banyak
mengandungair dan rasanya manis
asam denganaromakuat.
: Daun pendek berduri tajam, ukuran
GolonganQuenn
buah relative kecil dengan bentuk
lonjong mirip kerucut, mata buah
menonjol, warna kulit buah kuning
kemerah-merahan dengan ukuran
mahkota buah besar, daging buah
berseratdenganrasamanis.
GolonganSpanr'sh . Daun panjang kecil, berduri halus
sampaikasar,buah bulat dengan mata
datar
4. GolonganAbacaxi : Daun panjang berduri kasar, buah
silindrisatau sepertipiramida
Varietascultivar nanas yang banyak ditanam di Indonesia
adalah golongan Cayenne dan Queen. Dewasa ini ragam
varietas/cultivar
nanas yang dikategorikanunggul adalah nanas
Bogor,Subangdan Palembang.
Syarat Tumbuh
lklim.
Tanaman nanas dapat tumbuh pada keadaan iklim basah
maupunkering,baik tipe iklimA, B, C maupunD, E, F. Tipe iklimA
terdapatdi daerah yang amat basah, B (daerahbasah), C (daerah
agak basah), D (daerah sedang), E (daerah agak kering) dan F
(daerahkering).Pada umumnya tanaman nanas toleran terhadap
kekeringanserta memiliki kisaran curah hujan yang luas sekitar
1000-'1500
mm/tahun.Tanamannanas dapat tumbuhbaik dengan
cahayamataharirata-rata33-71o , dengan angka tahunan rata-rata
2000jam. Suhuyang sesuaiuntukbudidayatanamannanasadalah
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23-32"C,tetapi juga dapat hidup di lahan bersuhu rendah sampai
100c.
Media Tanam.
Padaumumnyahampirsemuajenistanahyang digunakanuntuk
pertaniancocok untuk tanaman nanas. Meskipun demikian, lebih
cocok pada jenis tanah yang mengandungpasir,subur,gemburdan
banyak mengandungbahan organikserta kandungankapur rendah.
Derajat keasamanyang cocok adalah dengan pH 4,5-6,5. Tanah
yang banyak mengandungkapur (pH >6,5) menyebabkantanaman
menjadikerdildan klorosis.Sedangkantanah yang asam (pH <4,5)
mengakibatkanpenurunanunsur Fosfor,Kalium,Belerang,Kalsium,
Magnesiumdan Molibdiunumdengan cepat. Air sangat dibutuhkan
dalam pertumbuhantanamannanas untuk penyerapanunsur-unsur
hara yang dapat larutdi dalamnya.Akan tetapi kandunganair dalam
tanah jangan terlalu banyak (menggenang). Hal yang harus
diperhatikanadalah aerasi dan drainasenyaharus baik, sebab
tanamanyang terendamakan sangat mudah terserangbusuk akar.
Kelerengantanah tidak banyak berpengaruhdalam penanaman
nanas,namunnanassangatsukajika ditanamdi tempatyang agak
miring, sehinggabegitu ada air yang melimpah,begitu cepat pula
tanahtersebutmenjadikering.

.tN-1634

N-0320
Gambar1. Beberapaakse
Cayennesebag

PusatKajianBuah
sala
Bogorjuga merupakan
NanasDelikaSu
lndonesia.
ole
varietasyangdihasilkan

Ketinggian Tempat.
Nanas cocok ditanam di ketinggian 800-1200 m dpl.
Pertumbuhan
ootimumtanamannanasantara100-700m dol.

DelikaSubang
BUDIDAYA
Pembibitan.
Penyediaanbenih nanas hibrida unggul merupakan faktor
pentinguntukmendukungpengembangannanas di SumateraUtara.
Balai Penelitian
TanamanBuah (Balitbu)di Solok,SumateraBarat
empat aksesi hibridananas yang daunnyatidak
telah menghasilkan
berduri, yaitu N-1634, N-3200, N-0320-3dan N-0320-6. Keempat
aksesi tersebut mempunyaicrri-cirimorfologidaun yang berbeda
dengan nanas Smooth Cayenne yang selama ini dikenal sebagai
nanastanoaduri.
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1. Beberapa
aksesinanastanpaduri dan varietasSmooth
Gambar
sebagaipembanding
Cayenne
PusatKajianBuah-buahan
Tropika(PKBT)InstitutPertanian
Bogorjuga merupakan
salahsatulembagapenghasilbenihnanasdi
Indonesia.
NanasDelikaSubangdanMahkotaBogormerupakan
dua
yangdihasilkan
varietas
olehPKBT-lPB.

t di ketinggian800-1200 m dpl.
rn nanasantara100-700m dpl.
UDIDAYA
as hibrida unggul merupakan faktor
rgembangan
nanasdi SumateraUtara.
ah (Balitbu)di Solok, SumateraBarat
;esi hibridananasyang daunnyatidak
0, N-0320-3 dan N-0320-6. Keempat
ciri-ciri morfologi daun yang berbeda
nne yang selama ini dikenal sebagai

DelikaSubang
MahkotaBogor
Gambar2. BeberapavarietasnanasproduksiPKBT-IPB
Delika Subang adalah jenis Smooth Cayenne dengan ciri
umumbuah berukuranbesar dengan karaktertanpa duri. Nanas ini
memilikirasio asam manis yang tepat tanpa ada rasa gatal (good
after taste). Dibandingkandengan nanas jenis Smooth Cayenne
lainnya,nanas ini memiliki kadar serat sedang sehingga sangat
cocokuntuk konsumsidiet serat.
Mahkota Bogor merupakan jenis Queen yang memiliki
keunggulanpada bentuk dan ukuran buah yang tidak terlalu besar,
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hati buah (core) dapat dimakan sehingga memungkinkanlebih
rendahnya persentase bagian buah yang terbuang pada saat
konsumsiatau pengolahanlebihlanjut.
Persyaratan Benih.
Benih dapat diperbanyakdengan bagian mahkota (crown),
tunas batang (seler batang),seler (sucker),dan tunas akar. Benih
berasal dari tanaman induk yang sehat, yang memiliki ciri:
pertumbuhannormal dan sehat, daun tidak berduri dan berwarna
hijau, tidak ada daun menguning/coklat,
buah bermahkotatunggal,
jumlahanakan2-4 buah dan
bentukbuah normalsesuaivarietasnya,
mata buah seragam(matabuah tidakmenonjolatau bengkak)
PenyiapanBenih.
Penyiapan benih (bibit) untuk tanaman nanas dibedakan
menjadibibit tunas batangdan bibit nanas dari stek. Penyiapanbibit
tunas batang:memilihtunas batangpada pohon induk yang sedang
panen.Tunas batangyang baik adalahpanjang30berbuah/setelah
35 cm. Daun-daundekat pangkalpohon dipotonguntuk mengurangi
penguapandan mempermudahpengangkutan,setelah itu biarkan
selama beberapa hari di tempat teduh dan bibit siap angkut ke
tempatpenanamanlangsungsegeraditanam.
Untuk penyiapanbibit nanas stek, langkah pertama yang
dilakukan adalah memotong batang nanas yang sudah dipanen
buahnya sepanjang2,5 cm, kemudian potongan dibelah menjadi
bagian yang mengandungmata tunas. Media semai berupa pasir
bersih dalam bak tanam. Bibit yang dihasilkandengan tinggi 25-35
cm atau berumur3-5 cm bulan dicabut,ditanamdi kebun. Bila bibit
akan diangkut dalam jarak jauh, akar-akarnyadibungkusdengan
humuslembab.
Benih yang disiapkanharus disesuaikandengan luas areal
penanaman.Kepadatantanamanyang ideal berkisarantara44.OOO77.000 bibit tanaman per Ha, tergantungjarak tanam, jenis nanas,
kesuburantanah, sistemtanam dan jenis bibit. Penanamandengan
sistem persegi (1araktanam 150 x 150 cm) membutuhkansekitar
3556 bibit bila lahan yang mangkusditanamiB0%. Atau 12.698 15.875 bibit pada sistemtanam kereta api jarak tanam 60 x 60 cm
dan jarak antar barisansebelahkanan/kiridari keretaapi adalah 150
cm.
FA

L

Teknik Penyemaian.
Persemaianuntuk ni
Langkahdalam menyiapka
berupatepung(misalnyaRo
untuk mempercepatpertum
persemaiandisemaikansed
10 cm. Kondisimedia pers
sirkulasi udara baik, deng
lembarplastiktembuscahay
bertunas dan berakar. Ten
disuburkan dengan pupuk
berupatanahhalus,pasirdar
dengan pupuk kandang I
memindahtanamkan
bibitna
persemaianpembesaranbib

PemeliharaanPembibitan.
Penyiramanpembibita
Kondisi media tanam dijag
supaya bibit tidak mati. Pe
pupuk kandangdenganperb
Penjarangan dan pembe
dioerlukan

PemindahanBibit.
Pemindahan
bibitdapa
30 cm atau berumur3-5 bula

PengolahanMediaTanam
Persiapan.Penanamannan
atau ladang. Waktu persiap
baik adalahdisaatmusimke
yang tidak diperlukan.Pengc
musim hujan. Derajat keas
tanaman nanas dapat tumb
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TeknikPenyemaian.
ang terbuang pada saat
Persemaian untuk nanas memerlukan perlakuan khusus.
Langkahdalam menyiapkanmedia semai dalam bak persemaian
berupatepung(misalnyaRootone)pada permukaanbelahanbatang
pertumbuhanakar. Belahan batang pada bak
bagian mahkota (crown), untuk mempercepat
persemaian
disemaikan
sedalam1,5 - 2,5 cm dan jarak tanam5 :r), dan tunas akar. Benih
10
persemaian
cm.
Kondisi
media
dijaga agar tetap lembab dan
;hat, yang memiliki ciri:
dak berduri dan benvarna sirkulasi udara baik, dengan menutup bak persemaian dengan
plastiktembuscahaya(bening).Stek batangnanas dibiarkan
buah bermahkotatunggal, lembar
bertunas
dan berakar. Tempat persemaianbaru yang medianya
mlah anakan24 buahdan
disuburkan
dengan pupuk kandang disiapkan.Campuranmedia
onjol atau bengkak)
berupatanahhalus,pasirdan pupukkandanghalus(1:1: 1) ataupasir
dengan pupuk kandang halus (1:1). Langkah terakhir adalah
perkecambahan
bibitnanasdari persemaian
ke
naman nanas dibedakanmemindahtanamkan
persemaian
pembesaranbibit.
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pohon induk yang sedang
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mati.
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nas yang sudah dipanen
potongan dibelah menjadi
PemindahanBibit.
Vledia semai berupa pasir
jika tinggibibitrnencapai
Pemindahan
bibitdapatdilakukan
25silkan dengan tinggi 25-35
30
cm
atau
berumur
3-5
bulan.
litanam di kebun.Bila bibit
kamya dibungkusdengan
PengolahanMedia Tanam
suaikan dengan luas areal Persiapan.Penanamannanas dapat dilakukanpada lahantegalan
persiapandan pembukaanlahan yang paling
eal berkisar antara 44.000- atau ladang. Waktu
jarak tanam, jenis nanas, baikadalahdisaatmusimkemarau,denganmembuangpepohonan
yangtidak diperlukan.Pengolahantanah dapat dilakukanpada awal
bibit. Penanamandengan
cm) membutuhkansekitar musim hujan. Derajat keasamantanah perlu diperhatikankarena
nami 80%. Atau 12.698- tanamannanas dapat tumbuh dengan baik pada pH sekitar 5 5
yang diperlukanuntuksuatulahantergantungdarijenis
ci jarak tanam 60 x 60 cm Jumlahbibit
nanas,
tingkat
kesuburan
tanahdan ekologipertumbuhannya
dari keretaapi adalah150
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baris35-50cm;jarakantarbaristerdekatsamade

Pembukaan lahan. Pembukaan lahan dilakukan dengan cara baris)
membuangdan membersihkanpohon-pohonatau batu-batuandari
sekitar lahan kebun ke tempat penampunganlimbah pertanian.
dengantraktorsedalam
Tanah diolah dengancara dicangkul/dibajak
gembur.
kering minimal
tanah
menjadi
Biarkan
30-40 cm hingga
'15hari agartanah benar-benarmatangdan siapditanami.
selama
Pembentukan Bedengan. Pembentukanbedengandapatdilakukan
bersamaan dengan pengolahantanah untuk kedua kalinyayang
sesuai dengan sistem tanam yang dipakai. Sistem petakancukup
dengan cara meratakantanah, kemudian di sekelilingnyadibuat
saluran pemasukan dan pembuangan air. Sistem bedengan
selebar80dilakukan dengan cara membuat bedengan-bedengan
jarak
lain sesuai
cm
atau
variasi
90-150
antar bedengan
120 cm,
petakan
antara
adalah
atau
bedengan
Tinggi
tanam.
dengan sistem
30-40 cm.

ta'

Keterangan:o = nanas

Gambar3. Polajaraktanam1 alur

Pengapuran. Derajatkemasamantanah yang sesuaiuntuktanaman
nanas adalah 4,5-6,5.Pengapurantanah dilakukandenganCalcit
atau Dolomit atau Zeagro atau bahan kapur lainnyadengan cara
ditaburkan merata dan dicampurkandengan lapisan tanah atas
terutamatanah-tanahyang bereaksiasam (pH dibawah4,5). Dosis
kapur disesuaikandengan pH tanah, namun umumnyaberkisar
antara2-4 tonlha.Bila tidak turun hujan,setelahpengapuransegera
dilakukanpengairantanahagar kapurcepatmelarut.
Pemupukan. Dalam penanamannanas, pemberianpupuk kandang
dengan
dilakukandengandosis20 ton/ha.Pupukkandangdiberikan
mencampurkannyasecara rata dengan lapisan tanah atas atau
dimasukkanper !ubanqtanam.
Teknik Penanaman
Penentuan Pola Tanam. Pola tanam merupakanpengaturantata
letak tanaman dan urutan jenis tanaman dengan waktu tertentu,
dalam kurun waktu setahun. Menurut Anonim (2004) teknik
penanamannanas ada beberapasistemtanam,yaitu. sistemtanam
satu alur (jaraktanamdalambaris35-50cm; jaraktanamantarbaris
B0-100cm), darr sistemtanam ganda/duaalur (jaraktanamdalam
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Gambar4. Polajaraktanamganda(2
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baris 35-50 cm; jarak antar baris terdekat sama dengan jarak dalam
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Pembuatan Lubang Tanam. Pembuatanlubangtanam pada jarak
tanam yang dipilih sesuai dengan sistem tanam. Ukuran lubang
tanam30 x 30 x 30 cm.

Pembubunanberfungsiuntuk memperbaikistruktu
yang keluardi permukaantanah tertutupkembalise
nanasberdirikuat.

Pemupukan Pemupukandilakukansetelahtanam
bulandenganpupukbuatan.Pemupukan
susulanbr
tiap 3-4 bulan sekali sampaitanamanberbungadar
dan dosispupukyangdigunakanadalah:
a) PupukNPK tablet(Pamafert)
- Komposisi kandungan N-P2O5-K2O
17-8-12-O-2+mikro
- Bentukpupukberupatablet,berat4 g s
- Dosisanjuransatutablettiap tanaman
b) PupuktunggalberupacampuranZA, TSP
KCI
- Dosis anjuran1 . ZA 100 kg + TSP
kg*Kcl 50 kg per ha. Pupuksusulan
bulansekalidengandosisyangsama
- Dosis anjuran2 : mulai umur 3 bula
PemeliharaanTanaman
dipupuk dengan ZA 125 kg atau Ure
Penjarangan dan Penyulaman. Penjarangannanas tidak dilakukan
atau SP-36 75 kg/ha. Pada umur €
karenatanamannanas spesifikdan tidak berbentukpohon.Kegiatan
kandang'10ton/ha
penyulamannanasdiperlukan,sebabtunas-tunas
bibitnanasdapat
Pupuk diberikandengan cara dibenamka
tidaktumbuhkarenakesalahanteknispenanamanataufaktorbibit.
sedalam 10-15 cm di antara barisan tanaman
Penyiangan. Penyiangan diperlukan untuk membersihkankebun dengantanah.Cara lain adalahdenganmenyemp
nanasdari rumputliar dan gulmapesaingtanamannanasdalamhal terutanrapupukNitrogendengandosis40 gr Ureape
kebutuhanair, unsur hara dan sinar matahari.Waktu penyiangan litei-larutanurea per ha.
tergantungpada pertumbuhanrumput liar di kebun, namun untuk
menghematbiaya penyiangandilakukanbersamaandengankegiatan Forcing (Pengaturan pembungaan). Forcing dilal
pemupukan.Cara penyiangandilakukandengan mencabutrumput tanamanberumurl0 bulanatau memilikidaunseba
dengantangan/cangkul.Tanah disekitarbedengandigemburkan
dan Untuk maksud tersebut Ethrel untuk merangs
c
ditimbunkan pada pangkal batang nanas sehingga membentuk diberikanbersamadengan urea (30 g dilarutkan
kemudian
dicampur
dengan
0,6
ml
ethrel).
tar
Setiap
guludan
25 ml larutandengancara disiramkanpada titiktu
penanamen
Pembubunan. Pembubunandiperlukandalam
nanas, rni akan menyebabkan tanaman berbunga 1
Aplikasidilakukanpada pagi ata
Cilakukanpada tepi bedenganyang seringkalilongsorketikadiairi. pengaplikasian.
aplikasi
tidak
dapat
dilakukanpadasaathujan
Pembubunansebaiknyamengambiltanah dari selokanatau paritdi
sekelilingbedengan,agar bedenganmenjadilebih tinggidan parit
menjadi lebih dalam, sehinggadrainasemenjadinormalkembali.
Cara Penanaman. Penanaman yang baik dilakukan pada awal
yang dilakukanadalah.
musimhujan.Langkah-langkah
a. Membuatlubang tanam sesuai denganjarak dan sistemtanam
yangdipilih.
b. Mengambilbibit nanas sehat dan baik, kemudianmenanambibit
pada lubangtanam yang tersedia.Jumlahbibit adalahsatu per
lubangtanam.
c. Tanah ditekan/dipadatkan
di sekitarpangkalbatangbibit nanas
agar tidak mudah roboh dan akar tanaman dapat kontak
langsungdenganair tanah.
d. Penyiramandilakukanhinggatanahlembabdan basah.
e. Penanamanbibit nanas jangan terlaludalam, 3-5 cm bagian
pangkalbatangtertimbuntanah.
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lubang tanam pada jarak Pembubunanberfungsiuntuk memperbaikistrukturtanah dan akar
n tanam. Ukuran lubang yang keluardi permukaantanah tertutupkembalisehinggatanaman
nanasberdirikuat.
rik dilakukan pada awal Pemupukan Pemupukandilakukansetelahtanaman berumur 2-3
bulandenganpupuk buatan.Pemupukansusulanberikutnyadiulang
kan adalah:
tiap
3-4 bulan sekali sampai tanamanberbungadan berbuah.Jenis
n jarak dan sistem tanam
dandosispupukyang digunakanadalah:
a) PupukNPK tablet(Pamafert)
kemudianmenanambibit
- Komposisi kandungan N-P2O5-K2O-MgO-CaO
adalah
nlah bibit adalahsatu per
17-8-12-0-2+mikro
- Bentukpupukberupatablet,berat4 g setiaptablet
rngkal batang bibit nanas
- Dosisanjuransatutablettiap tanaman
tanaman dapat kontak
b) PupuktunggalberupacampuranZA, TSP, atau SP-36 dan
KCI
rbab dan basah.
- Dosis anjuran 1 '. ZA 100 kg + TSP atau SP-36 60
u dalam, 3-5 cm bagian
kg+Kct 50 kg per ha. Pupuk susulandiulangsetiap 4
bulansekalidengandosisyangsama
- Dosis anjuran2 : mulai umur 3 bulan setelahtanam
dipupuk dengan ZA 125 kg atau Urea 62,5 kg+TSP
Jan nanas tidak dilakukan
atau SP-36 75 kg/ha. Pada umur 6 bulan dipupuk
rerbentukpohon. Kegiatan
kandang1Oton/ha.
rs-tunasbibit nanas dapat
Pupuk diberikan dengan cara dibenamkanke dalam parit
naman atau faktor bibit.
sedalam1O-15 cm di antara barisan tanaman,kemudian tutup
pada daun
uk membersihkankebun dengantanah. Cara lain adalah dengan menyemprotkan
pupuk
terutanra
Nitrogen
gr
per
dengan
dosis
40
Urea
liter
atau + 900
tanamannanasdalam hal
liter
larutan
urea
oer
ha.
ahari. Waktu penyiangan
r di kebun. namun untuk
rsamaandengan kegiatan Forcing (Pengaturan pembungaan). Forcing dilakukan pada saat
berumur10 bulanatau memilikidaunsebanyak20-25helai.
Jengan mencabut rumput tanaman
dengan digemburkandan Untuk maksud tersebut Ethrel untuk merangsang pembungaan
ts sehingga membentuk diberikanbersamadengan urea (30 g dilarutkandalam 1 liter arr,
kemudiandicampurdengan0,6 ml ethrel).Setiaptanamanmendapat
25 ml larutandengan cara disiramkanpada titik tumbuh.Perlakuan
alam penanaman nanas, ini akan menyebabkan tanaman berbunga 45 hari setelah
pengaplikasian.
Aplikasi dilakukan pada pagi atau sore hari darr
3kali longsor ketika diairi.
aplikasi
tidak
dapat
dilakukanpada saat hujan
parit
dari selokan atau
di
parit
iadi lebih tinggi dan
menjadi normal kembali.
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Pengairan. Pengairanlpenyiramandilakukan 1-2 kali dalam
semingguatau tergantungkeadaancuaca.Tanamandewasaperlu
pengairanuntuk merangsangpembungaandan pembuahansecara
optimal. Pengairandilakukan2 minggu sekali.Tanah yang terlalu
kering menyebabkanpertumbuhannanas kerdildan buahnyakecilkecil.Waktu pengairanyang palingbaik adalahsoredan pagihari.

Sisik(DraspisbromeliaeKerne)
Geiala: ukuran buah kecil dan pertun
terhambat. Penqendalian: kimiawi dengan care
insektisidaDecis 2,5 EC atau Curacron500 EC
yang dianjurkan
5)

Ulat buah (TmolusechinonL)
Geiala:menyerangbuahdengancara men
PengendalianHama dan Penyakit
daging
buah;
buah nanas yang diseranghama ir
Hama
mengeluarkan
getah. Penqendalian: dila
1) PenggerekBuah (Ihecr,abas/ides Geyer)
mengumpulkan/membunuh
ulat secara mekanis
menyerang
buah
dengan
cara
menggerek/melubangi
Geiala:
dengan insektisidaBuldok 25 EC atau Thiod
daging buah; buah nanas yang diseranghama ini berlubangdan
mengeluarkangetah, kemudianmembusukkarena drikutiserangan konsentrasiyang dianlurkan.
cendawan atau bakteri. Penqendalian: (1) non kimiawi dengan
Penyakit
menjaga kebersihankebun serta membuangbagiantanamanyang
terseranghama,(2) kimiawidenganmenyemprotinsektisida
Basudin 1) Busukhatidan busukakar
Geiala: pada daun terjadi perubahanwar
60 EC atau Thiodan35 EC pada konsentrasiyang
dianjurkan.
belang-belangkuning dan ujungnya nekrotis; (
mudah dicabut,bagian pangkalnyamembusukde
2) Kumbang(CarpophilushemipterusL.)
benararnacoklat, dan akhirnya tanaman mati; pr
yang
tanaman
nanas
luka
sehingga
menyerang
Geiala:
sistemperakaran Penqendalian:
(1) non krmiawr
bergetah dan busuk oleh mikroorganismelain (cendawandan
bakteri). Penqendalian: dilakukan dengan menjaga kebersihan cara perbaikan drainase tanah, mengurangikel
kebun, dan memotong/mancabut
tanaman yang r
kebun dan pemberianinsektisida
dengan mencelupkanbibit ke dalam larutan fu
3) Lalatbuah (Atherigonasp.)
merusak/memakan daging buah hingga tanam,sepertiDithaneM-45atau Benlate
Geiala:
menyebabkanbusuk lunak.Penqendalian:(1) non kimiawidengan
menjaga kebersihankebun, membuangbuah yang terseranglalat 2) Busukpangkal
Penvebab: cendawan Thielaviopsispara
buah; (2) kimiawidengan cara menyemprotkaninsektisidaThiodan
Hohn atau Ceratocystisparadoxa(Dade) C. Mor
yang dianjurkan
35 EC atau Basudin60 EC pada konsentrasi
bagian pangkalbatang,daun, buah dan bibit men
busuk lunak benrrarnacoklat atau hitam,berbaukf
4) Thrips (Holopothripsananasl Da Costa Lima)
Penqendalian:
Geiala: menyerangtanamandengancara menghisapcairan bercak putih kekuning-kuningan.
sel daun sehinggamenimbulkanbintik-bintikberwarnaperak;pada dengan melakukanpenyimpananbibit sementar
tingkat serangan yang berat menyebabkanpertumbuhantanaman agar luka cepat sembuh, menanam bibit pada cr
muda terhambat.Penqendalian: (1) non kimiawidengan menjaga menghindariluka-lukamekanis;(2) kimiawideng
kebersihankebundan mengurangiragamtanamaninang;(2) kimiawi bibitke dalamlarutanfunqisidasebelumtanam.seo
dengan cara menyemprotkaninsektisidaMitac 200 EC atau Dicarol atau Benlate.
25 SP pada konsentrasiyang dianjurkan
60

6)

r dilakukan 1-2 kali dalam
l cuaca.Tanamandewasa perlu
)ungaandan pembuahansecara
nggu sekali.Tanah yang terlalu
nanas kerdildan buahnyakecilraik adalahsoredan pagihari.

Sisik(DraspisbromeliaeKerne)
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Ulat buah (TmolusechinonL)
Geiala:menyerangbuah dengancara menggerek/melubangi
daging buah; buah nanas yang diseranghama ini berlubangdan
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CesGeyer)
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hingga tanam,sepertiDithaneM-45atau Benlate.
daging buah
ndalian: (1) non kimiawidengan
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Panendan Pasca Panen
Ciri dan Umur Panen.
Panen buah nanas dilakukan setelah nanas berumur 12-24
bulan, tergantungdari jenis bibit yang digunakan.Bibityang berasal
dari mahkota bunga berbuah pada umur 24 bulan, hingga panen
buah setelah berumur 24 bulan. Tanaman yang berasal dari tunas
batang dipanen setelah umur 18 bulan, sedangkantunas akar
setelahberumur12 bulan.Ciri-ciribuah nanasyang siap dipanen.
.
Mahkotabuah terbuka
.
Tangkaibuah mengkerut
.
Mata buah lebihmendatar,besardan bentuknyabulat
.
Warna bagiandasarbuah kuning
.
Timbularomanana yang harumdan khas
Cara Panen
Tata cara panen buah nanas: memilih buah nanas yang
menunjukkan tanda-tanda siap panen. Pangkal tangkai buah
dipotong secara mendatar/miringdengan pisau tajam dan steril.
Pemanenandilakukansecarahati-hatiaqar tidakrusakdan memar
Periode Panen.
Tanaman nanas dipanen setelah berumur 12-24 bulan.
Pemanenanbuah nanasdilakukanbertahapsampaitiga kali.Panen
pertama sekitar 25o/o,kedua 50%, dan ketiga 25o/odari jurnlahyang
ada. Tanaman yang sudah berumur 4-5 tahun perlu diremajakan
lambatdan buahnyakecil.Cara peremajaan
karena pertumbuhannya
adalah membongkarseluruhtanaman nanas untuk digantidengan
bibit yang baru. Penyiapanlahan sampai penanamandilakukan
seperticara bercocoktanampada lahanyang baru.
Prakiraan Produksi.
Potensi produksi per hektar pada tanaman nanas yang
dibudidayakanintensifdapatmencapai38-75ton/ha.Padaumumnya
rata-rata2A bnlha, tergantungjenis nanasdan sistemtanam
Pascapanen
Buah nanas termasuk komoditi buah yang mudah rusak,
susut dan cepat busuk.Oleh karena itu, setelahpanen memerlukan
penangananpascapanenyang memadai.
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Pengumpulan.Setelah panen, dilakukan pengu
tenrpatpenampunganhasilataugudangsortasi.

Penyortiran dan Penggolongan. Kegiatan sortas
memisahkanbuah yang rusak, memar,busuk,ata
tersendiri dari buah yang bagus dan normal.
berdasarkanbentukdan ukuranyang seragam,leni
kematangannya.

Persyaratan Mutu
Secara umum kelas mutu buah nanas me
persyaratan yang telah ditetapkan dalam Sl
Indonesia,yaitu meliputi persyaratankesamaan
ketuaan,kekerasan,ukuran berat, gagang,mahko
dan bebashama.Penentuankelasmutu rniakan mt
nanasyang sesuaidengankelasmutuyangdiharap

buah nanasmenu
Syarat Mutu SNl. Penggolongan
dikelompokkan
dalam2 jenismutu,yaituMutuI dan

3a Panen

Pengumpular. Setelah panen, dilakukan pengumpulan buah di
tenrpatpenampunganhasilataugudangsortasi.

ietefah nanas berumur 12-24
1digunakan.Bibityang berasal
.tmur 24 bulan, hingga panen
aman yang berasaldari tunas
>ulan, sedangkantunas akar
h nanasyang siap dipanen:

Penyortiran dan Penggolongan. Kegiatan sortasi dimulai dengan
memisahkanbuah yang rusak, memar,busuk, atau mentah secara
tersendiri dari buah yang bagus dan normal. Klasifikasi buah
berdasarkanbentukdan ukuranyang seragam,jenis maupuntingkat
kematangannya.

sar dan bentuknyabulat
ing
m dan khas

Persyaratan Mutu
Secara umum kelas mutu buah nanas masih berdasarkan
persyaratan yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional
Indonesia,yaitu meliputi persyaratankesamaan varietas, tingkat
ketuaan,kekerasan,ukuran berat, gagang, mahkota,keadaanfisik
dan bebashama.Penentuankelasmutuini akan menghasilkan
mutu
nanasyang sesuaidengankelasmutuyang diharapkan

: memilih buah nanas yang
nen. Pangkal tangkai buah Syarat Mutu SNl. Penggolongan
buah nanasmenurutjenis mutunya
rngan pisau tajam dan steril. dikelompokkan
dalam2 jenismutu,yaituMutuI dan Mutu ll
agar tidakrusakdan memar.

elah berumur 12-24 bulan.
rrtahapsampaitiga kali. Panen
n ketiga 25o/odari jumlah yang
4-5 tahun perlu diremajakan
uahnyakecil.Cara peremajaan
n nanas untuk digantidengan
;ampai penanamandilakukan
rn yang baru.

pada tanaman nanas yang
ri 38-75ton/ha.Padaumumnya
rnas dan sistemtanam
diti buah yang mudah rusak,
tu, setelahpanen memerlukan
dai.
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Tabel2. Syaratmutubuah nanas segarsesuaiSNI
Karakteristik
Kesamaansifat
vanetas
Tingkatketuaan
Bentuk
1)
Kekerasan
Ukuran
Gagang

Mahkota

e/")

Seragam

Seragam

Tua, tidakterlalu
matang
Normal
Keras
Seragam,
diameter9,5 cm
Terpotongrapi
(panjangmaks.10
cm)
Satu,u^tuhrapi,
normal')

Tua,tidakterlalu
matang
Kurangnormal
Keras
Kurangseragam')
Terpotongrapi
(panjangmaks.'10
cm)
Tidakdipersyaratkan
10
2
12

Total minimumkotoran Bebas
Bebas
tanah,bahan
tanaman)
Keterangan:
1. tidak lunakjika ditekandenganjari
2. panjangminimum10 cm dan tidakbolehlebihdua kali
panjangbuah
3 simpangan1,5 cm dengantoleransi10%
SyaratMutu Segmen Pasar.Persyaratanmutu yangdiinginkanoleh
segmenpasar(konsumen)
meliputiukuran,kesegaran,
keseragaman,
kebersihandan bebashama penyakitsertaresidu
oestisida
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arat
MUT
4,5

Karakteristik

KriteriaI

q
Kerusakan
(boboUbobot,
%) maks
Busuk(bobot/bobot,%) 1
maks
Kadarpadatanterlarut 1 2

Tabel3. Syarat mutu buah nanas segar sesuai
diinginkansegmenpasar

6q
Panjang
minimal(inci)
>5
Diameter
Keseragaman Seragam

Kadar kotoran
Residu
Pestisida
Kerusakan(%)
Buahbusuk

Bebas
0

4-5
Seragam
Bebas
0

3,5-t
Tidak
serag
Rende
n

4,2

4-7

<1

t-1

Penyimpanan.
Penyimpanandilakukan jika harga turun,
menungguharganaikmaka dilakukanpenyimpa
biasanyadisimpandalam peti kemas dalam rua
suhunyasekitar5"C.

Pengemasandan Pengangkutan.
Kegiatan pengemasan dimulai dengan me
nanas dari lemari pemeraman, lalu dipilih (sor
tingkatkerusakannya
agar sergam.Kemudianbuah
dengan kertas pembungkuslalu dikemasdalam I
atau peti kayu atau dos karton bergelomban
pengemasan60 x 30 x 30 cm yang diberi lubang
pengangkutandimulai dengan memasukkanpe
buah nanasdiangk
teraturpada alat pengangkutan,
ke tempatpemasaran

Tabel3. Syarat mutu buah nanas segar sesuai persyaratanyang
diinginkansegmenpasar

NI

Kriteriali
ieragam
-ua,
tidakterlalu
natang
(urangnormal
(eras
(urangseragamt;

'erpotong
rapi
panjang
maks.10
m
)
'idak
dipersyaratkan
0

Karakteristik

MUTUI

q6
Panjang
(inci)
minimal
>5
Diameter
Keseragaman Seragam

Kadar kotoran
Residu
Pestisida
Kerusakan(%)
Buahbusuk

MUTUII

arat
MUTUIII

MUTUIV

6

4,5

4

4-5
Seragam

3 , 5- 3 , 9
Tidak
seragam
Rendah
0

3-3,4
Tidak
seragam
Rendah
0

.A+A-

8-10

Bebas
0

Bebas
0

0
0

<1

t-J

I

1-2

z-J

Penyimpanan.
Penyimpanan dilakukan jika harga turun, sehingga untuk
menungguharganaik maka dilakukan penyimpanan.Buah nanas
biasanyadisimpan dalam peti kemas dalam ruangan dingin yang
suhunyasekitar5"C.

Pengemasandan Pengangkutan.
Kegiatan pengemasan dimulai dengan mengeluarkanbuah
nanas dari lemari pemeraman, lalu dipilih (sortasi) berdasarkan
tingkatkerusakannyaagar sergam.Kemudianbuah nanasdibungkus
lebihdua kali
dengan kertas pembungkuslalu dikemas dalam keranjangbambu
atau peti kayu atau dos karton bergelombang.Ukuran wadah
pengemasan60 x 30 x 30 cm yang diberi lubang ventilasi.Proses
pengangkutandimulai dengan memasukkan peti kemas secara
oleh teraturpadaalat pengangkutan,buah nanasdiangkutdan dipasarkan
langdiinginkan
Jaran,
ke tempatpemasaran,

akitsertaresidu
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Kopi

(Coffea

spp )

meruoakan salah satu komoditas
ekspor yang memberikan devisa
negara cukup tinggi. Budi daYa
tanaman kopi cukup mudah, tanPa
perawatan Yang intensif Pun
tanaman ini telah memberikanhasil"
Namun untuk menghasilkan koPi
yang bermutubaik dan mendaPatkan
harga tinggi di pasaran dunia
drperlukan pengetahuan mengenai
selukbelukkopimulaidarijenis-jenis
kopi, penyediaan bibit, teknik
penanaman, hingga Panen dan
pascapanen.

BiologiTanamanKoPi
Sifat dan perilaku tanaman kopi dapat c
biologinya. Berikut ini dijelaskan tentang sist
perakaran,dan pembungaantanamankopi.

Sistem Percabangan
Kopi adalah species tanaman berbe
termasuk dalam famili Rublaceaedan genus Co
tumbuhnya tegak, bercabang, dan bila dibiark
mencapai tinggi 12 m. daunnya bulat telur de
meruncing.daun tumbuh berhadapanpada bat
Kopi mempunyaisistemperca
ranting-rantingnya.
berbeda dengan tanaman lain. tanaman ini me
jenis cabangyang sifatdan fungsinyaagak berbed

Jenis Cabang
Cabang Reproduksi (cabang ofthrotrop)- C
adalahcabangyang tumbuhnyategak dan lurus.I
cabanginijuga seringdisebutwiwilan.Cabangin
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(Coffea
Kopi
spp )
meruoakansalah satu komoditas
ekspor yang memberikandevisa
negara cukup tinggi. Budi daya
tanamankopi cukup mudah,tanpa
perawatan yang intensif pun
tanamanini telahmemberikan
hasil.
Namun untuk menghasilkankopi
yangbermutubaikdan mendapatkan
harga tinggi di pasaran dunia
diperlukanpengetahuanmengenai
selukbelukkopimulaidarijenis-jenis
kopi, penyediaan bibit, teknik
penanaman, hingga panen dan
pascapanen.
BiologiTanaman Kopi
Sifat dan perilaku tanaman kopi dapat dipelajari dari sisi
biologinya. Berikut ini dijelaskan tentang sistem percabangan,
perakaran,dan pembungaantanamankopi.
Sistem Percabangan
Kopi adalah species tanaman berbentuk pohon yang
termasuk dalam famili Rubiaceae dan genus Coffea. Tanaman ini
tumbuhnya tegak, bercabang, dan bila dibiarkan tumbuh dapan
mencapai tinggi 12 m. daunnya bulat telur dengan ujung agak
meruncing.daun tumbuh berhadapanpada batang, cabang, dan
ranting-rantingnya.
Kopi mempunyaisistem percabanganyang agak
berbeda dengan tanaman lain. tanaman ini mempunyaibeberapa
jenis cabangyang sifatdan fungsinyaagak berbeda.
Jenis Cabang
Cabang Reproduksi (cabang orthrotrop). Cabang reproduksi
adalahcabangyang tumbuhnyategak dan lurus.ketikamasih muda
cabangini juga seringdisebutwiwilan.Cabangini berasaldari tunas
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reproduksr
yang terdapatdi setiapketiakdaun pada batangutama
atau cabangprimer.Setiapketiakdaun bisa mempunyai4-5 tunas
reproduksi, sehingga apabila cabang reproduksi mati bisa
diperbaharuisebanyak4-5 kali. Cabang ini mempunyaisifat seperti
batangutama,sehinggabila suatu ketikabatang utamamati atau
tidak tumbuh sempurna,maka fungsinyadapat digantikanoleh
cabangini.
Cabang Primer (cabang plagiotrop). Cabangprimeradalahcabang
yang tumbuh pada batang utama atau cabang reproduksidan
berasal dari cabang primer. Pada setiap ketiak daun hanya
mempunyarsatu tunas primer,sehinggaapabilacabang ini mati,
ditempatitu sudahtidak dapat tumbuhcabangprimerlagi.Cabang
primermempunyaiciri-ciri(1). arah pertumbuhannya
(2).
mendatar,
Lemah,(3). berfungsisebagaipenghasilbungakarenadisetiapketiak
daunnya terdapat mata atau tunas yang dapat tumbuh menjadi
bunga. Setiapketiak daun pada cabang primer mempunyaitunas
reproduksidan tunas sekunder. Tunas reproduksidapat tumbuh
menjadrcabang reproduksi,demikianpula tunas sekunderdapat
tumbuhrnenjadicabangsekunder.Namundemikiantunasreproduksi
dan tunas sekunder tersebut brasanyatidak berkembangmenjadi
cabang,melainkan
tumbuhdan berkembang
menjadibunga.
Cabang Sekunder.Cabang sekunderadalah cabang yang tumbuh
pada cabang primer dan berasal dari tunas sekunder.cabang ini
mempunyaisifatseperticabangprimersehinggadapatmenghasilkan
bunga.
Cabang Kipas. Cabang kipas adalah cabang reproduksiyang
tumbuh kuat pada cabang primer karena pohon sudah tua. Pohon
yang sudah tua biasanyahanya tinggal mempunyaisedikitcabang
primerkarenasebagianbesar sudah mati dan luruh.Cabangyang
tinggalsedikitini biasanyaterletakdiujungbatangdan mempunyai
pertumbuhanyang cepatsehinggamata reproduksinya
tumbuhcepat
menjadicabang-cabangreproduksi.Cabang reproduksiini sifatnya
sepertibatangutamadan seringdisebutsebagaicabangkipas.
Cabang Pecut. Cabang pecut adalah cabang kipas yang tidak
mampu membentukcabang primer, meskipuntumbuhnyacukup
kuat.
Cabang Balik. CabangBalikadalahcabangreproduksiyangtumbuh
pada cabang priemer,berkembangtidak normal dan mempunyai
arah pertumbuhan
menujuke dalammahkotatajuk
6B

Cabang Air. Cabangair adalah cabangreproduk
pesat, ruas-ruasdaunnya relatif panjangdan lu
arr.
mengandung

Sistem Perakaran
Meskipun kopi merupakan tanaman
umumnya mempunyaiperakaranyang dangkal
tanamanini mudah mengalamikekeringanpada
bila di daerah perakarannyatidak di beri mul
tanamankopi memilikiakar tunggangsehinggatic
Tetapiakar tunggangtersebuthanyadimilikioleh ti
bibitnyaberupa bibit semaian atau bibit sambung
batangbawahnyamerupakansemaian.Tanamanl
berasal dari bibit stek, cangkokan atau bibit okr
bawahnya merupakan bibit stek tidak memili
sehinggarelatifmudahrebah.

Bunga dan Buah
Tanaman kopi umumnya akan mular t
berumurt 2 tahun.Mula-mulabungaini keluardar
terletakpada batang utama atau cabangreprodu
yang keluar dari kedua tempat tersebutbiasanya1
menjadi buah jumlahnya terbatas, dan hanya
yang masihsangatmuda.Bung
tanaman-tanaman
banyak akan keluar dari ketiak daun yang terle
primer. Bunga ini berasal dari kuncup-kunc
reproduktifyang berubahfungsinyamenjadikuncu
bunga kenrudianberkembangmenjadibunga sece
bergerombol.
Bunga Kopi. Jumlah kuncup bunga pada se
terbatas, sehingga setiap ketiak daun yang sud
bunga dengan jumlah tertentu tidak akan pern
bunga lagi. Namun demikiancabang primer da
memanjang membentuk daun baru, batang f
cabang primersehinggabungabis
menghasilkan
oleh tanaman. Tanaman kopi yang sudah cul
denganbaik dapatmenghasilkan
ribuan
dipelihara
saat.Bungatersebuttersusundalamkelompokya
terdiri dari 4-6 kuntum bunga. Pada setiap ke

>tiakdaun pada batang utama
run bisa mempunyai4-5 tunas
)ang reproduksi mati bisa
rng ini mempunyaisifat seperti
;etikabatang utama mati atau
3sinya dapat digantikan oleh
Cabangprimeradalahcabang
atau cabang reproduksi dan
r setiap ketiak daun hanya
tgga apabila cabang ini mati,
rh cabang primer lagi. Cabang
ertumbuhannyamendatar,(2).
silbungakarenadisetiapketiak
yang dapat tumbuh menjadi
'ang primer mempunyaitunas
ras reproduksidapat tumbuh
n pula tunas sekunder dapat
mundemikiantunas reproduksi
ya tidak berkembangmenjadi
nbangmenjadibunga.
r adalahcabang yang tumbuh
ri tunas sekunder.cabang ini
" sehinggadapatmenghasilkan
lah cabang reproduksi yang
'ena pohon sudah
tua. Pohon
;al mempunyaisedikit cabang
mati dan luruh. Cabang yang
ujung batang dan mempunyai
ta reproduksinya
tumbuhcepat
)abang reproduksiini sifatnya
.it sebagaicabangkipas.
ah cabang kipas yang tidak
meskipun tumbuhnya cukup
abangreproduksiyang tumbuh
tidak normal dan mempunyai
ahkotatajuk

CabangAir. Cabangair adalah cabangreproduksiyang tumbr-rhnya
pesat, ruas-ruasdaunnya relatif panjang dan lunak atau banyak
mengandung
air.
Sistem Perakaran
Meskipun kopi merupakan tanaman tahunan, tetapi
umumnya mempunyai perakaran yang dangkal. Oleh karena itu
tanamanini mudah mengalamikekeringanpada kemarau panjang
bila di daerah perakarannyatidak di beri mulsa. Secara alami
tanamankopi memilikiakar tunggangsehinggatidak mudah rebah.
Tetapiakar tunggangtersebuthanya dimilikioleh tanamankopi yang
bibitnyaberupa bibit semaian atau bibit sambungan(okulasi)yang
batangbawahnyamerupakansemaian.Tanamankopi yang bibitnya
berasal dari bibit stek, cangkokanatau bibit okulasi yang batang
bawahnya merupakan bibit stek tidak memiliki akar tunggang
sehinggarelatifmudahrebah.
Bungadan Buah
Tanaman kopi umumnya akan mulai berbunga setelah
berumurt 2 tahun.Mula-mulabungaini keluardari ketiakdaun yang
terletakpada batang utama atau cabang reproduksi.Tetapi bungan
yang keluar dari kedua tempat tersebutbiasanyatidak berkembang
menjadi buah jumlahnya terbatas, dan hanya dihasilkan oleh
yang masih sangat muda. Bunga yang jumlahnya
tanaman-tanaman
banyak akan keluar dari ketiak daun yang terletak pada cabang
primer. Bunga ini berasal dari kuncup-kuncup sekunder dan
reproduktifyang berubahfungsinyamenjadikuncup bunga. Kuncup
bungakemudianberkembangmenjadibunga secara serempakdan
bergerombol.
Bunga Kopi. Jumlah kuncup bunga pada setiap ketiak daun
ierbatas,sehingga setiap ketiak daun yang sudah menghasilkan
bunga dengan jumlah tertentu tidak akan pernah menghasilkan
bunga lagi. Namun demikian cabang primer dapat terus tumbuh
memanjang membentuk daun baru, batang pun dapat terus
menghasilkan
cabang primer sehinggabunga bisa terus dihasilkan
oleh tanaman. Tanaman kopi yang sudah cukup dewasa dan
dipeliharadenganbaik dapat menghasilkanribuanbungadalam satu
saat.Bungatersebuttersusundalam kelompokyang masing-masing
terdiri dari 4-6 kuntum bunoa. Pada setiao ketiak daun daoat

menghasilkan
8-18 kuntumbunga,atau setiapbuku menghasilkan
'16-36kunturn
bunga.
Bunga kopi berukurankecil,mahkotanyaben,rarnaputihdan
berbauharumsemerbak.Kelopakbungaberwarnahijau,pangkalnya
nrenutupi bakal buah yang mengandung dua bakal biji.
Benangsarinyaterdiri dari 5-7 tangkaiyang berukuranpendek.Bila
bungasudahdewasa,kelopakdan mahkotanya
akan membukadan
segera mengadakanpenyerbukan(peristiwabertemunyatepungsari
dan putik). Setelah terjadi penyerbukan,secara perlahan-lahan
bunga akan berkembangmenjadibuah. Mula-mulamahkotabunga
tampak mengering dan berguguran. Kemudian kulit buah yang
benryarna
hijau makin lama makin membesar.bila sudah tua kulitini
akan berubah menguningdan akhirnyamenjadi merah tua, waktu
yang diperlukansejak terbentukr:yabunga hingga buah menjadi
nratang 1 6-1'l bulan, tergantung darr jenis dan faktor-faktor
lingkungannya.Kopi arabika membutuhkanwaktu 6-8 bulan,
sedangkan
kopirobusta8-11 bulan
Bunga kopi biasanyaakan mekar pada permulaanmusim
kemarausehinggapada akhir musim kemarautelah berkembang
menjadibuah yang siap dipetik.Pada awal hujan,cabang primer
akan memanjangdan membentuk daun-daun baru yang siap
mengeluarkanbunga pada awal musim kemarau mendatang.
Menurutcarapenyerbukannya,
kopidibedakanmenjadi2 (dua)jenis,
yaitu kopi self steril dan kopi self fertil. Kopi se/f sfer/ adalah jenis
kopiyangtidakakan menghasilkan
buah bila bunganyamengadakan
penyerbukannyasendiri (tepung sari berasal dari jenis kopi yang
sama). Kopi se/f sterii ini baru menghasilkanbuah bila bunganya
menyerbuksilang(tepungsari berasaldari kopijenis lainnya).Oleh
karena itu tanamankopi ini harus ditanambersamaandengankopi
Kopi
lenis lainnyasehinggapenyerbukansilangbisa berlangsung.
self fertil adalah kopi yang mampu menghasilkan buah bila
mengadakan penyerbukansendiri sehingga tidak harus ditanam
bersamaan
dengankopijenislainnya.
Buah. Buahterdiridari dagingbuah dan biji. Dagingbuah terdiriatas
3 (tiga) bagian lapisan kulit luar (eksokarp),lapisan dagrng
(mesokarp),dan lapisan kulit tanduk (endokarp)yang tipis tetapi
keras.Buahkopiumumnyamengandung
dua butirbiji,tetapikadangkadanghanya mengandung1 (satu)butir atau bahkantidak berbiji
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(hampa)sama sekalr Biji ini terdiridarratas kulrt
Lernbagaatau sering disebut endospermmerupa
sebaqaibahanuntukmembuatn
bisadimanfaatkan
Jenis-JenisKopi

Di dunia perdagangandikenalbeberapagol
yang palingseringdibudidayakan
hanyakopi arab
liberika.Pada umumnya, penggolongankopi berd
kecualikopi robusta.Kopi robustabukan nama sp(
ini merupakan keturunan dari beberapa specie
Coffeeacanephora.
Kopi Arabika (Coffea arabical
BeberapasifatpentingKopiArabika:
.
antara700-1700m
Daerahyang ketinggiannya
)n'> r

.
.
.

.

Daerah yang iklimnyakering atau bulan keri
yang sesekalimendapath
secaraberturut-turut,
Umumnyapeka terhadap seranganpenyakitI
ditanamdi dataranrendahatau kurangdari 500
Rata-rata produksi sedang(4,5-5kukopi be
mempunyaiharga dan kualitasyang relatifleb
lainnya.Bila dikelolasecaraintensifproduksi
15-20ku/ha/th.Rendement 18%.
Umumnyaberbuahsekalidalamsetahun.

Beberapa varietas kopi yang termasuk k
banyak diusahakandi Indonesiaantara lain; Ab
Marago Type dan Congensis.Masing-masing
mempunyaisifatagak berbedadenganyanglainny

termasuk
Keterangan
Bentukpohon lebihkekar,bisadita
yang lebihrendah,lebrhresisten
te
HV.
Bentukpohonlebihkekar,agakre
akitHV

Tabel1. Jenis-Jenis
Abesinia

Pasumah

I

;etiapbuku menghasilkan (hampa)sama sekali.Biji ini terdiridari atas kulit biji dan lembaga.
Lembagaatau sering disebut endospermmerupakanbagian yang
bisa
dimanfaatkan
sebaoaibahanuntukmembuatminumankooi.
rtanyaberuyarnaputih dan
eruarnahijau,pangkalnya
Jenis-JenisKopi
tdung dua bakal biji.
rg berukuranpendek. Bila
Di dunia perdagangandikenalbeberapagolongankopi, tetapi
tanyaakan membukadan
yang
paling
sering dibudidayakanhanya kopi arabika,robusta,dan
va bertemunyatepungsari
Pada
umumnya, penggolongankopi berdasarkanspecies,
liberika.
r, secara perlahanJahan
kecuali
kopi
robusta.
Kopi robustabukan nama specieskarena kopi
4ula-mulamahkota bunga
mudian kulit buah yang ini merupakan keturunan dari beberapa species kopi, terutama
;ar. bila sudah tua kulit ini Coffeeacanephora.
renjadi merah tua waktu
ga hingga buah menjadi Kopi Arabika (Coffea arabical
jenis dan faktor-faktor BeberapasifatpentingKopiArabika:
antara700-1700m dpl dan suhu 16rkan waktu 6-8 bulan, . Daerahyang ketinggiannya

20'c.

' pada permulaanmusim
marau telah berkembang
val hujan, cabang primer
ndaun baru yang siap
Tr kemarau mendatang.
rkanmenjadi2 (dua)jenis,
rpi se/f sterTadalah jenis
ila bunganyamengadakan
asal dari jenis kopi yang
lkan buah bila bunganya
'i kopi jenis lainnya).Oleh
r bersamaandengan kopi
g bisa berlangsung.Kopi
menghasilkanbuah bila
;ga tidak harus ditanam
ii. Dagingbuah terdiriatas
:sokarp), lapisan daging
dokarp) yang tipis tetapi
ua butirbiji,tetapikadangatau bahkan tidak berbiii

.
.
.

.

Daerah yang iklimnya kering atau bulan kering 3 bulan/tahun
yang sesekalimendapathujankiriman
secaraberturut-turut,
Umumnyapeka terhadap seranganpenyakitHV, terutamabila
ditanamdi dataranrendahatau kurangdad 500 m dpl.
Rata-rata produksi sedang(4,5-5kukopi beras/ha/th),tetapi
mempunyaiharga dan kualitasyang relatiflebih tinggi dari kopi
lainnya.Bila dikelolasecara intensifproduksinyabisa mencapai
15-20kulha/th.Rendemen+ 18%.
Umumnyaberbuahsekalidalamsetahun.

Beberapa varietas kopi yang termasuk kopi arabika dan
banyakdiusahakandi Indonesiaantara lain; Abesinia,Pasumah,
Marago Type dan Congensis. Masing-masingvarietas tersebut
mempunyaisifatagak berbedadenganyang lainnya.
Tabel1. Jenis-Jenis
K
Abesinia

L:l7

termasuk
Golonan Arabika

Bentukpohon lebihkekar,bisa ditanamdi dataran
yang lebihrendah,lebihresistenterhadappenyakit
HV.
Bentukpohonlebihkekar,agak resistenterhadap
akitHV

Ukuranbuah lebihbesardan kualitaslebihbaik.

i

Biji berukuransangatkecil,kurangproduktiftetapi 1

resistenterhadappenyaki!_Uy._______]

Kopi Robusta (Coffea Robustal
Beberapasifatpentingkopi robusta:
r
ResistenterhadappenyakitHV
.
Tumbuh pada ketinggian400-700 m dpl, tetapi masihtoleran
pada ketinggiankurang dari 400 m dpl, dengantemperatur
2124" C
.
Daerah yang bulan kering 3-4 bulan secara berturut-turut,
denoan3-4 kali huiankiriman
.
Produksilebihtinggidaripadakopi arabikadan liberika(rata-rata
t 9 - 13 ku kopi beras/ha/th).Dan bila dikelolasecaraintensif
bisa berproduksi20 ku/ha/th.
.
Kualitas buah lebih rendah daripada kopi arabika,tetapi lebih
trnggidaripadakopi liberica
.
Rendemenx22 o/o

@sgAg$elellifat-sifi
varietas I
.__t_

Quillou

I
I

r

Uganda

Beberapa varietasyang termasukkopi robusta antara lain
Quillou, Uganda, dan Chanephoradengan sifat-sifatseperti pada
Tabel2.

a
a

Canephora
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sltat

Pohontegap,cabangprin
denganarah pertumbuha
ujungagak melengkung
kt
Daun agak sempitdan par
permukaanberombak
Buah matangbenvarnamr
bergaris
Produksitinggipadatahu
tetapisetelahitu menurun
Contohklonyangbaik: Q

Cabangprimerlemah,der
agak melengkungke atas
membentukhurufS, bisaI
Daunkecilan sempit,hela
menutup,permukaanberc
Buah mudahrontokdan n
hamabubuk
Sesuaiuntukdataranting
Contohklonyangbaik: U
3-02, Ugn 2-08

Pohonbanyakmengelua
reoroduksi
Daun sempitdenganperm
Daun mudabenvarnacok
cokl
Buah muda benrvarna
MudahterserangHV
Bersifatself steril,sehing
denganklonlain
Contoh klon yang baik : E
13, SA 34, SA 56, BGN3C

ar dan kualitaslebihbai[--l
lecil,kurangproduktiftetapi I
'akit HV
___
___,1

Tabel2. Beber
Varietas

r Jenis Kopi fqOu$g !g! iifat-sifatlyq_
Sifat
Pohontegap,cabangprimerpanjang
denganarah pertumbuhanmendatardan
ujungagak melengkungke bawah
Daun agak sempitdan panjangdengan
permukaanberombak
Buah matangberwarnamerahjernihdan
bergaris
Produksitinggipadatahun-tahunpertama,
tetapisetelahitu menuruncepat
Contohklonyangbaik: Quill121

m dpl, tetapi masih toleran
r dpl, dengantemperatur21bulan secara berturut-turut,
arabikadan liberika(rata-rata
t bila dikelolasecara intensif

Uganda

da kopi arabika,tetapi lebih

suk kopi robusta antara lain
ngan sifat-sifatseperti pada

a
o

Canephora

.

Cabangprimerlemah,denganbagianujung
agak melengkungke atas seperti
membentukhurufS, bisatahanlama
Daunkecilan sempit,helaiannya
agak
menutup,permukaanberombak
Buah mudahrontokdan mudahterserang
hamabubuk
Sesuaiuntukdatarantinggi(t SOOm dpl)
Contohklonyangbaik: Ugn '1,Ugn 2, Ugn
3-02,Ugn 2-08
Pohonbanyakmengeluarkan
cabang
reoroduksi
Daun sempitdenganpermukaanberombak
Daun muda benvarnacoklat-kemerahan
Buah muda beruyarna
coklat-kemerahan
MudahterserangHV
Bersifatself steril,sehinggaharusdicampur
denoanklonlain
Contohklon yang baik . BP 39, BP 42, SA
1 3 .S A 3 4 , S A 5 6 . B G N3 0 0 .B G N4 7 1

Kopi Liberika (Coffea Liberical
SifatpentingKopi Liberikaantaralain .
a. Ukuran daun, cabang, bunga, buah dan pohon lebih besar
dibandingkan
kopi arabikadan robusta.
Cabangpriemerdapat bertahanlebih lama dan dalamsatu buku
dapatkeluarbungaatau buah lebihdari satu kali.
c . Agak peka terhadappenyakitHV.
o . Kualitasbuah relatifrendah.
e. Produksisedang,(4,-5ku/ha/th)denganrendemen! 12o/o
f. Berbuahsepanjangtahun.
g. Ukuranbuah tidakmerata/tidak
seragam
h. Tumbuhbaik di dataranrendah.
Beberpavarietaskopi liberi<ayang pernahdidatangkan
di
Indonesiaantaralain.Ardoniana.Durvei.
GolonganEkselsa
Kopi golonganekselsamempunyaiadaptasiiklimyang lebih
luas seperti kopi liberika,dan tidak terlalu peka terhadappenyakit
HV. Jenis ini banyakdibudidayakan
orang di dataranrendahyang
basah, yaitu suatu daerahyang tidak sesuaiuntuk kopi robusta.Ciri
khas kopi ini antaralain memihkicabangprimeryang bisa bertahan
lama dan berbungapada batang yang tua. Batangnyakekar dan
memerlukanjarak tanamyang relatifkecildan tidak beragam,seperti
kopi leberika.Kelembabanjenrs kopi ini antara lain kurang laku di
pasaran meskipun harganya sering tinggi daripada kopi robusta.
Beberapaklon yang baik ialah Exc. BGN 121 dan Exc. BGN 121-10
yang sedngpuladigunakansebgaibatangbawah.
Golongan Hibrida
Kopi hibridamerupakanketurunanpertamahasil perkawinan
antara 2 spesial atau varretaskopi, sehingga rnewarisisifat-sifat
unggul kedua induknya.Namun demikianketurunandari golongan
hibrida tersebut sudah tidak mempunyaisifat yang sama dengan
induk hibridanya.Oleh karenaitu pembiakannyahanya dengancara
vegetatif(stek,sambungan,dan lain-lain.Beberapasifat kopi hibrida
yang seringditanambisadilihatpadaTabel3.
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Tabel3. Bebera

Sifat

Sifat
Produksitinggi,tetapirend
Bersifatselffertil(menyerb
Sebagaibatangbawahda6
excelsaatau robusta

Liberika

Arabikax
Robusta

Hibrida

a
a
a
o
o

Cabangprimerdapatberta
Peka terhadapseranganH
Dapatberlcuahsepanjang
I
Bersifatselffertil
Di datarantinggiyanglemb
berproduksitinggi,tetapim
Jamurupas
Biji berbetukgepengdan a1
Sebagaibatangbawahdap
exelca

Syarat Turnbuh
KetinggianTempat
Ketinggiantempat dari permukaanlaut me
rendahnya suhu. Faktor suhu berpengaruhla
pertumbuhantanamankopi, terutamapembentuk
sertakepekaanterhadapseranganpenyakit.
Setiapjenis kopi menghendaki
suhu atau
yang berbeda.Misalnyakopi robustadapat tumb
ketinggian400-700m dpl, tetapi beberapadi ante
tumbuh baik dan ekonomis pada ketinggian0-1
arabikamenghendakiketinggiantempatantara50C
kopi arabika ditanam di dataran rendah (kurang
biasanya produksi dan mutunya rendah serta
penyakitkaratdaun (HV).

Curah Hujan
Berdasarkanpola pembungaantanamanI
optimum untuk pertumbuhantanarnan kopi ara
sebagaiberikut:

tn:
r, buah dan pohon lebih besar
'obusta.
t lebihlamadan dalam satu buku
>bihdarisatukali.

v.

r denganrendemen!12%
seragam
(a yangpernahdidatangkandi
rrvei.

rpunyaiadaptasiiklimyang lebih
< terlalupeka ierhadap penyakit
n orang di dataran rendah yang
lk sesuaiuntuk kopi robusta.Ciri
lbang primeryang bisa bertahan
yang tua. Batangnyakekar dan
f kecildan tidakberagam,seperti
rpi ini antara lain kurang laku di
g tinggi daripada kopi robusta.
BGN 12'l dan Exc. BGN 121-10
ratangbawah.
rrunanpertamahasil perkawinan
ci, sehinggamewarisi sifat-sifat
rmikianketurunandari golongan
>unyaisifat yang sama dengan
>mbiakannya
hanya dengan cara
r-lain.Beberapasifat kopi hibrida
r Tabel3

Tabel3. Beber
SifatKopi Hibrida
Jenis Hibrida
Sifat
Arabikax
o Produksitinggi,tetapirendemenrendah
Liberika
o Bersifatselffertil(menyerbuksendiri)
.
Sebagaibatangbawahdapatmenggunakan
excelsaatau robusta
o Misal : KawisariB. KawisariD.
Arabikax
a
Cabangprimerdapatbertahancukuplama
Robusta
a
Peka terhadapseranganHV dan bubukbuan
a
Dapatberbuahsepanjangtahun
a
Bersifatself fertil
a
Di datarantinggiyang lembapbisa
berproduksitinggi,tetapimudahterserang
Jamurupas
Biji berbetukgepengdan agak lonjong
Sebagaibatangbawahdapatmenggunakan
exelca
SyaratTumbuh
KetinggianTempat
Ketinggian
tempatdari permukaanlaut mempengaruhi
tinggi
rendahnya suhu. Faktor suhu berpengaruh langsung terhadap
pertumbuhantanamankopi, terutamapembentukanbunga dan buah
sertakepekaanterhadapseranganpenyakit.
Setiapjenis kopi menghendakisuhu atau ketinggiantempat
yang berbeda.Misalnyakopi robustadapat tr"rmbuh
optimum pada
ketinggian4OO-7OO
m dpl, tetapi beberapadi antaranyajuga masih
tumbuh baik dan ekonomispada ketinggian0-1.000 m dpl. Kopi
arabikamenghendakiketinggiantempatantaras00-1.200m dpl Bila
kopi arabika ditanam di dataran rendah (kurang dari SO0 m dpl),
biasanya produksi dan mutunya rendah serta mudah terseranq
penyakitkaratdaun (HV)
Curah Hujan
Berdasarkanpola pembungaantanamankopi maka daeran
optimum untuk pertumbuhantanarran kopi arabika dan robusta
sebagaiberikut:
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1. Hujan rata-rataper tahun 2.000-3.000mm (berlakujuga untuk
kopi liberika)
2. Mempunyaibulan agak kering atau kering (curah hujan kurang
dari 100 mm/bulan)selama 3-4 bulan. Selama bulan kering
tersebutada kirimanhujan dan periodekering (tidakada hujan)
selamadua mingguhingga'1,5bulan.
Penyinaran
Pada umumnya,tanamankopi tidak menyukaisinarmatahari
langsungdalam jumlah banyak,tetapi menghendakisinar matahari
teratur. Sinar matahari dalam jumlah banyak hanya dikehendaki
tanaman kopi pada awal musim kemarauatau akhir musim hujan
Pada saat itu, tanamanmulai menghasilkan
kuncupbunga sehingga
perludirangsangoleh sinarmatahari.
Untuk mengatur datangnyasinar matahari, biasanyadi
antara tanaman kopi ditanam tanaman pelindung. Tanaman
pelindungini diatursehinggatanamankopi bisa tumbuhdi tempat
yang teduhdan mendapatkansinarmatahricukup.
Angin
Angin berpengaruhbesar pada kopi yang bersifatself steril
Angin membantuberpindahnyaserbuksari bungadari tanamansatu
ke putikkopi lain yang berbedaklon.Disampingitu, angin kencang
berpengaruhnegatif, karena akan merusak taluk tanaman atau
menggugurkan
bunga.
Tanah
Secaraumum, tanamankopi menghendakitanah gembur,
subur, kaya bahan organik,dan tanah yang agak masam.pH tanah
yang dikehendakiadalah 4,5-6,5 untuk kopi robusta dan pH 5-6,5
untuk kopi arabika. Bila pH tanah kurang dari angka tersebut
tanamankopijugamasihdapattumbuh,tetapikurangbisa menyerap
beberapa unsur hara sehingga terkadang perlu diberi kapur.
Sebaliknya,tanamankopi tidak menghendakitanah yang agak basa
(pH > 6,5)sehinggapemberiankapurtidakbolehberlebihan.
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Budidaya
TanamanPelindungdan PenutupTanah
Tanamankopi menghendakiintensitassi
penuh dengan penyinaranteratur. Oleh sebab
memerlukanpohon pelindungyang dapat menga
matahari sesuai yang dikehendaki.Tanamanpe
dipedukanuntukmencegaherosidan menekanpe
Hingga saat ini belum ditemukanjenis te
memenuhi seluruh persyaratan tanaman p€
beberapajenis tanaman mempunyaisifat yang
persyaratantersebut,antaralain:
1. Dadap (Erythrinalithosperma)
2. Lamtoro/PetaiCina (Leucaenasp)
3. Sengon laut(Albaziafalcata)
4. Magonia(Moghaniamacrophyla)

Tanah kosongatau terbukapada perkebu
ditanamitanamanpenutuptanah.Tanamanpenu
ditanam setelah pembukaanlahan sehinggaero
gulma dapat ditekan sedini mungkin.Bila kop
tanaman penutup tanah hanya boleh ditana
perakarankopi.
Tanaman penutup tanah yang serin
perkebunankopiantaralain:
1. Kacang asu (Calopogoniummuconoides)
Tanaman ini dapat tumbuh pada keting
tidaktahannaungandan batangnyasukanyamelil
2. Vigna (Vignaheser)
Tanaman ini dapat tumbuh pada ketingg
tumbuhbaik pada tempat yang tidak banyakterk
sehingga tetap tumbuh meskipun tajuk kopi da
tumbuh,sertabatangnyatidak mudahmembelit.
3. lndigofera(lndigoferahendecaphila)
Tanamanini dapat tumbuh pada ketingg
batangtidakmembelit,tahan kekeringantetapitida

nm (berlakujuga untuk
rg (curahhujankurang
Selamabulan kering
<ering
(tidakada hujan)

renyukaisinar matahari
hendakisinar matahari
ak hanya dikehendaki
au akhir musim hujan.
:uncupbunga sehingga
natahari, biasanya di
pelindung. Tanaman
bisa tumbuh di temoat
kup.

rang bersifatself steril.
rngadari tanamansatu
lng ttu, angin kencang
< tajuk tanaman atau

'endakitanah gembur,
rgakmasam.pH tanah
robustadarr pH 5-6,5
dari angka tersebut
kurangbisa menyerap
perlu diberi kapur.
tanah yang agak basa
ah berlebihan.

I

petindunsoanpenltilfo?t"X"n
ranaman
Tanamankopi menghendakiintensitassinar mataharitidak
penuh dengan penyinaranteratur. oreh sebab
itu, tanaman kopi
memerlukanpohon perindungyang dapat mengaturintensitas
srnar
matahari sesuai yang dikehendaki.Tanaman penutup
tanah ;uga
dipedukanuntukmencegaherosidan menekanpertumbuhangutma.
Hingga saat ini belum ditemukanjenis tanaman yaig bisa
memenuhi seluruh persyaratan tanaman pelindung.
t{-amun,
beberapajenis tanaman mempunyaisifat yang hampir-memenuhi
persyaratantersebut,antara lain:
1. Dadap (Erythrinalithosperma)
2. Lamtoro/Petai
Cina (Leucaenasp)
3. Sengon laut (Albazia falcata)
4. Magonia(Moghaniamacrophyta)
Tanah kosongatau terbukapada perkebunankopi sebaiknya
ditanamitanamanpenutuptanah.Tanamanpenutuptanah
biasanya
ditanam seterahpembukaan rahan sehinggaerosi dan tumbunnya
gulma dapat ditekan sedini mungkin. dila topi
sudah Jii"nu,n,
tanaman penutup tanah hanya boleh ditanam di luar
daeran
perakarankopi.
Tanaman penutup tanah yang sering digunakan
di
perkebunankopiantaralain:
1. Kacang asu {Calopogoniummuconoides)
Tanaman ini
.dapat tumbuh pada ketinggian0_300 m dpt,
trdaktahannaungandan
batangnyasukanyametiriitanamanrairr.
2. Vigna (Vignaheser)
Tanamanini dapat tumbuh pada ketinggianO_1.100m dpt,
tumbuhbaik pada tempat yang tidak banyakte-rlenasinar matahari
sehingga tetap tumbuh meskipun tajuk kopi dan perinJung-t"r"n
tumbuh,sertabatangnyatidak mudahmembelit.
3. Indigofera(lndigofera hendecaphila)
Tanamanini dapat tumbuh pada ketinggian0_1.200m dpt,
batangtidakmemberit,tahan kekeringantetapitidlk tahannaunqan.
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PenyediaanBibit
Pada dasarnya,bibit untuk keperluanbudi daya kopi bisa
dibedakanmenjadidua, yaitu bibit generatifdan bibit vegetatif.Bibit
vegetatifdiperolehdengancara membiakkanbagian-bagian
tanaman
selainbenih,misalnyabibitcangkokan,
sambungan,
okulasi,
danstek.
Dianjurkan
menggunakan
bibitvegetatif,
terutamabibitsambungan
dan
3.
stek.Hal ini karena:1) cepatberbuah,terutamabibitstek,2)sifatnya
samadenganinduksehinggadapadipilihdari indukyangunggul,
3)
bibit sambungan merupakan gabungan antara batang bawah
(perakaranyang baik) dengan batang atas (produksitinggi,tahan
penyakitdanbuahkwalitas
tinggi).
Bibityang akan ditanamharusberasaldari klon unggulyang
dianjurkan. Beberapa klon kopi arabika yang dianjurkanoleh
Departemen
Pertanian,
antaralain Andungsari-1,
$ 795, USDA762.
Sementaraklon kopi robustayang dianjurkanantaralain BP 308,BP
42, BP 358, BP 409, SA 436, BP 939,BP 234, BP 288, BP 534,BP
936,SA 203,Sigararutang.
1..
KopiArabikaAndungsari-l
Tipepertumbuhan
kate(dwarf),daun
oval bergelombang,
lenturdan lebar,
buah masak kurang serempak,biji
lonjong, nisbah bt1i buah 14,9o/o,
berbungapertamaumur15-24bulan,
produktivitas35 kuintal/ha pada
populasi 3.300 ph/ha, pada
ketinggian> 1.000 m dpl., agak
tahan penyakit karat daun, pada
ketinggian< 900 m dpl., rentan,cita
rasabaik.

4
t.

\V
-:]
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KopiArabikaS 795
Tipe pertumbuhan tinggi agak
melebar, daun rimbun sehingga
batangpokoktidaktampakdari luar,
buah seragam,biji berukuranbesar
tetapitidakseragam,nisbahbijibuah
15,7%berbungapertamaumur 1524 bulan, produktivitas '10-15

kuintallha pada po
2.000 pohon, pada
1.000m dpl.,agak
karatdaun,citarasa
c

Kopi ArabikaUsda7
Tipe pertumbuha
melebar, buah ag
denganujungmerun
biji membulatserag
buah16,6%berbun
32-34 bulan, pro
kuintal/hapada po
2.000 pohon,agak
penyakitkaratdaun,r
baik.

Kopi RobuntaKlon I
Nematoda
KopiRobustaklonBF
diperbanyak$ecar
menghindari
penylmpangansifat
induk.Untukitu dia
batangbawahdalam
dengan batang i
anjuransesuaiagro
Batang bawah klon
ditanam di dae
nematodamaupun(
tanahnyakurangsub

keperluanbudi daya kopi bisa
eneratifdan bibit vegetatif.Bibit
rbiakkanbagian-bagian
tanaman
t, sambungan,
okulasi,dan stek.
rif,terutama
bibitsambungan
dan
t, terutamabibitstek,2) sifatnyal
lipilihdari indukyang unggul,3)
ungan antara batang bawah
ng atas (produksitinggi, tahan
rs berasaldari klon unggulyang
rrabika yang dianjurkan oleh
ndungsari-1,
S 795, USDA762.
anjurkan
antaralain BP 308, BP
g, BP 234,BP 288, BP 534, BP
I
\rabikaAndungsari-l
artumbuhan
kate(dwarf),daun
rrgelombang,
lenturdan lebar,
nasak kurang serempak,biji
;, nisbah bt1i buah 14,9o/o,
rgapertama
umur15-24bulan,
tivitas 35 kuintal/ha pada
si 3.300 phlha, pada
yian > 1.000 m dpl., agak
penyakit karat daun, pada
lian < 900 m dpl,,rentan,cita
rik.
rrabikaS 795
pertumbuhantinggi agak
lr, daun rimbun sehingga
t pokoktidaktampakdari luar,
reragam,biji berukuranbesar
:idakseragam,
nisbahbijibuah
berbungapertamaumur 15>ulan, produktivitas 10-15

kuintal/hapada populasi 1.600
2.000 pohon, pada ketinggian
1.000m dpl., agak tahan penyakit
karatdaun,citarasecukupbaik.
Kopi ArabikaUsda762
Tipe pertumbuhan tinggi agak
melebar, buah agak memanjang
denganujungmeruncingberjenggot,
biji membulatseragam,nisbahbiji
pertamaumur
buah16,6%berbunga
32-34 bulan, produktivitas 8-12
kuintallhapada populasi 1.600
2.000 pohon,agak tahan terhadap
penyakitkaratdaun,citasrasacukup
baik.
Kopi RobustaKlon Bp 308Tahan
Nematoda
KopiRobustaklonBP 308 sebaiknya
diperbanyak secara klonal untuk
terjadinya
menghindari
penyimpangansifat genetis pohon
sebagai
induk.Untukitu dianjurkan
batangbawahdalampenyambungan
dengan batang atas klon-klon
anjuransesuaiagroklimatsetempat.
Batang bawah klon BP 308 dapat
ditanam di daerah terserang
nematodamaupundi daerah yang
tanahnyakurangsubur.
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Kopi RobustaKlon Bp 42
Sifat-sifatagronomi:a. Perawakan:
mendatar,
sedang,b. Percabangan:
ruas pendek;c. Bentukdan warna
daun: membulatbesar,permukaan
bergelombang
sedikit,pupus hijau
Buah: besar,
kecoklatan; d.
dompolanrapat,warnahijaupucat,
masak merah; e. Brji: mediumagakakhir
besar,saat pembungaan
(lambat);f. Produktivitas
(kg kopi
biji/ha/th):
800 1.200.
Kopi RobustaKlon Bp 358
Sifat-sifatagronomi:a. Perawakan:
sedang; b. Percabangan: agak
Bentuk
lentur,ruas agak panjang;c.
dan warna daun: bulat telur,
memanjang,hijau mengkilap,tepi
daun bergelombanglebar, pupus
hijau kecoklatan;d. Buah: agak
besar, diskus agak lebar, buah
masakmerahpucatbelang;e. BUi:
medium-besar;f. Produktivitas(kg
kopibiji/ha/th):
800- 1.700
Kopi RobustaKlon Bp 409
Sifafsifat agronomi:a. Perawakan:
besarkokoh;b. Percabangan:
kokoh,
kuat, ruas agak panjang;c. Bentuk
dan warna daun: membulat.besar.
hijau gelap, helai daun seperti
tegas,pupus
belulang,
begelombang
hijau muda; d. Buah: agak besar,
diskus kecil runcing,buah muda
beralur,masak merah hati; e. Biji.
(kg
medium-besar;
f. Produktivitas
kopibiji/ha/th):
1.000- 2.300
80

8.

Kopi Robusta I
Sifat-sifat agron
kecil
sedan
aktif, lentur ke b
warna daun:
meruncing mele
daun thd tangl
hijau pucat (kekr
muda kemerah
kuda ada disk
sangat rapat, >
serepakwarna r
m dpl., masakt<
kecil - sedang
Produktivitas (l
1.600- 2.800

9.

Kopi Robusta K
Sifat-sifat agron
sedang,
leb
Percabangan: P
ke
bawah,
terbukateraturse
menonjoldari lu
dan warna daun
dan rapat,hela
daun mengeru
hijau kecoklata
dompolanlebatc
dompolan leba
kecil lonjong, pe
garis putih; e.
Produktivitas (k
1.600-2.800

ll

Klon Bp 42
nomi:a. Perawakan:
'cabangan:mendatar,
:. Bentukdan warna
at besar, permukaan
sedikit,pupus hijau
d. Buah: besar,
rt, warna hijau pucat,
e. Biji: medium
agak akhir
mbungaan
roduktivitas(kg koPi
- 1.200.
Klon Bp 358
rnomi:a. Perawakan:
Percabangan: agak
yakpanjang;c.
Bentuk
daun: bulat telur,
rijau mengkilaP,tePi
mbang lebar, Pupus
lan; d. Buah: agak
i agak lebar, buah
pucatbelang;e. Biji:
f. Produktivitas(kg
800- 1.700
Klon Bp 409
lnomi: a. Perawakan:
kokoh,
r. Percabangan:
ak panjang;c. Bentuk
run: membulat,besar,
helai daun sePerti
tegas,Pupus
rlombang
C. Buah:agak besar,
runcing,buah muda
rk merahhati; e. Biji:
'; l. Produktivitas(kg
1.000- 2.300

8,

Kopi RobustaKlon Sa 436
Sifatsifat agronomi:a. Perawakan:
kecil
sedang; b. Percabangan:
aktif,lenturke bawah;c. Bentukdan
warna daun: bulat telur ujung
meruncingmelengkung,kedudukan
daun thd tangkai tegak, berwarna
pupushijau
hijaupucat(kekuningan),
muda kemerahan;d. Buah: buah
kuda ada diskus kecil, dompolan
sangatrapat,> 400 m dpl., masak
serepakwarnamerahanggur,< 400
m dpl.,masaktdk serempak;
e. Biji:
kecil - sedangukuran beragam;f.
Produktivitas(kg kopi bijiiha/th):
1.600- 2.800

a

Kopi RobustaKlon Bp 939
Sifat-sifatagronomi:a. Perawakan:
b.
sedang, lebar,
kokoh;
Percabangan:
Panjangagak lentur
bawah,
antar
cabang
ke
sehinggabuahtampak
terbukateratur
menonjoldari luar; c. Bentukdaun
dan warnadaun:oval bersiriptegas
dan rapat,helaiandaun kaku, tepi
daun mengerupuk,ujung, pupus
hijau kecoklatan;d. Buah: dalam
dompolanlebatdan rapat,jarakantar
dompolan lebar, berukuranagak
kecil lonjong,permukaanbuah ada
garis putih; e. Biji : medium;f .
Produktivitas(kg kopi biji/halth):
1.600-2.800

81
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Kopi RobustaKlon Bp 234
Sifat-sifatagronomi:a. Perawakan:
ramping;b. Perca-bangan:
cabang
panjang, lentur, ruas panjang;
c.Bentuk dan warna daun: bulat
permukaan
memanjang,
pupus
bergelombang nyata,
berbentukmembulatberwarnahijau
pucat kecoklatan;d. Buah: agak
kecil, tidak seragam,diskus kecil,
warna hijau, masakmerah;e. Biji:
> 400 dpl., berbunga
kecil-medium,
awal,< 400 m dpl., berbungaagak
akhir; f. Produktivitas(kg kopi
biji/ha/th):
800- 1.600
Kopi RobustaKlon Bp 288
Sifat-sifatagronomi:a. Perawakan:
sedang; b. Percabangan: ruas
panjang;c.
Bantukdan warnadaun:
agak membulat,permukaansedikit
bergeJombang, pupus
hijau
kecoklatan;d. Buah: agak kecil,
diskus seperticincin,masakmerah
> 400dpl.,
tua;e. Biji:kecil-medium,
berbunga akhir, < 400 m dpl.,
(kg
berbungaawal; f. Produktivitas
kopibiji/ha/th):
800- 1.500

12.

82

Kopi RobustaKlon Bp 534
Sifat-sifat agronomi:a.Perawakan:
sedang;b. Perca-bangan:
lenturke
bawah,cabangsekunderkurangaktif
& mudahpatah;c.Bentukdaundan
warnadaun:bulatmemanjang,
lebar
daun sempit, helai daun seperti
belulan,sirip daun tegas,dauntua
benvarnahijau, sering mosaik;d.
berukuran
besar,buahmudakuning

pucatberalurpu
rapat dan leba
besar; f. Pro
biji/ha/th):
1.000.
13

Kopi RobustaK
Sifat-sifatagron
sedang - besa
kaku mendatart
rapat,rimbun;c
warna daun:
memanjang,
uju
agak lebar, pu
coklatmuda,da
menelungkup
kr
membulatbesa
buah muda hi
seragam,letakt
balikcabangda
besar; f. Pro<
biji/ha/th):
1.800

14

Kopi RobustaK
Sifat-sifatogror
besar, koko
Percabangan
cabangprimers

panjang,
cenderung len
Bentuk daun da
benvarna hrla
mengkilat, pup
kemerahan; d
dompolan leba
dompolanlebar
belang, masak
Biji:kecil-sedan
kopi biji/ha/th):
1

,piRobustaKlon Bp 234
afsifat agronomi:a. Perawakan:
nping;b, Perca-bangan:cabang
rjang, lentur, ruas panjang;
lentuk dan warna daun: bulat
permukaan
manjang,
gelombang nyata,
pupus 1 3
'bentukmembulatberwarnahijau
;at kecoklatan;d. Buah: agak
:il, tidak seragam,diskus kecil,
rna hijau,masakmerah;e. Biji:
> 400 dpl., berbunga
;il-medium,
al, < 400 m dpl.,berbungaagak
tir; f. Produktivitas(kg kopi
'ha/th):
800- 1.600
piRobustaKlonBp 288
rt-sifatagronomi:a. Perawakan:
lang; b, Percabangan: ruas
tjang;c.Bentukdan warna daun:
fi membulat,permukaansedikit
ge-lombang, pupus
hijau
;oklatan;d. Buah: agak kecil,
<usseperticincin,masak merah 1 4
> 400 dpl.,
, e. Biji:kecil-medium,
bunga akhir, < 400 m dpt.,
bungaawal;f. Produktivitas(kg
ribiji/ha/th):
800- 1.500
piRobustaKlonBp 534
rt-sifat agroncmi:a.Perawakan:
lang;b, Perca-bangan:
lentur ke
vah,cabangsekunderkurangaktif
nudahpatah;c.Bentukdaun dan
na daun:bulatmemanjang,
lebar
n sempit, helai daun seperti
rlan,siripdaun tegas,daun tua
varna hijau, sering mosaik; d.
rkuranbesar,buah muda kuning

pucatberalurputih,dompolanbuah
rapat dan lebat; e. Biji : sedang besar; f. Produktivitas(kg kopi
biji/ha/th):
1.000-2.800
Kopi RobustaKlon Bp 936
.
Sifat-sifatagronomi:a. Perawakan:
sedang - besar; b. Percabangbn:
kaku mendatarteratur,percabangan
rapat,rimbun;c. Bentukdaun dan
warna daun: bulat telur, lebar
memanjang,
ujungmembulattumpul
agak lebar, pupu$ berwarnahijau
coklatmuda,dauntua hijausedang,
menelungkup
ke bawah;d. Buah:
membulatbesar,permukaanhalus,
buah muda hijau bersih, masak
seragam,letakbuahtersembunyi
di
balikcabangdaun;e, Biji : sedangbesar; f. Pro-duktivitas(kg kopi
biji/ha/th):
1.800-2.800
Kopi RobustaKlon Bp Sa 203
Sifatsifat agronomi:a. Perawakan:
besar, kokoh, melebar; b.
Percabangan: teratur mendatar,
cabangprimersangatpanjang,ruas
panjang,
cabang
sekunder
cenderung lentur ke bawah; c.
Bentukdaun dan warnadaun:oval
berwarna hrlau sedang tetapi
mengkilat,pupus benvarna coklat
kemerahan: d. Buah: dalam
dompolanlebat dan rapat, antar
dompolanlebar,masakmerahmuda
belang,masak tidak serempak;e.
(kg
Biji:kecil-sedang;
f" Produktivitas
kopibiji/ha/th):
1.600-3.700

organiksepertipupuk kandangdan kompos.Pupr

Kopi ArabikaSigararUtang
dua kali setahun,yaitu pada awal dan akhir m
Surat Keputusan Mentan no:
Arabika pernupukanuntuktanamankopisepertiyangterte
20S/Kpts/SR.12O|4D0A5;
tipe pertumbuhan semi katai;
Produktivitasrata-rata1500 kg/ha,
untuk populasi 1600 pohon/ha;
terus-menerus
Pembuahan
mengikuti pola sebaran hujan
1
2 x25
2 x25
denganbiji berukuranbesar; Agak
rentan terhadap serangan hama
2
2x50
2x50
bubukbuah; Agak rentanserangan
2 x7O
2 x75
nematoda Radopholussimllrs,dan
4
2 x 100
2x90
agak tahantahanterhadappenyakit
5-10
2x150
2 x 130
karat daun; Citarasa baik; Saran
> 10
2x175
2x200
> 1000m dpl,tipeiklim
penanaman
A - C dengansebaranhujanmerata Sumber.DirjenPerkebunan,
1986
tahun.
sepanjang

pupukdilakukan
Carapemberian
sebaga
1
)
Buat
lubang
kecil
mengelilingitanaman
sejauh
Penanaman
pupuk
2
)
Masukkan
ke
dalam
lubang
Tanaman kopi yang baru ditanam biasanya tidak tahan
3) Lubangditutupdengan tanah dan dipadatka
kekeringan.Oleh karena itu, sebaiknyapenanamandilakukanpada
menguap
awal musim hujan atau pertengahan bulan November-Desember.
Pada tanah yang cukup liat, pupuk kan
Dengan demikian,pada musim kemarau berikutnyatanaman kopi
padatanamankopi.Jumlahpupukyang
diberikan
sudah cukup kuat menahan kekeringan.Persiapanlahan yang harus
dilakukansebelumpenanamantanamankopi adalahsebagaiberikut: 2 kaleng/tanaman(2O-4Oliter), tergantungumu
tersebut diberikan 1-2 tahun sekali oada a\
1) Lakukan land clearing (tanah dibersihkandari pohon-pohon),2)
bersamaandenganpemberianpupukbuatan.
Olah tanah, 3) Tanami lahan dengantanamanpelindungsekitar2-3
Pada tanah yang sangat masam (pH
tahun sebelum tanam, 4) Buat lubang tanam 34 bulan sebelum
pupuk
kandang terkadangjuga disertai dengan
tanam dengan ukuran 2,5 m x 2,5 m atau 2,75 m x 2,75 m (kopi
sebanyak% - % kg per tanamanyang diberika
robusta)dan 2,5 m x 2,5 m (kopi arabika).
tahun.
Pemeliharaan
Pemupukan. Jenis pupuk yang sering digunakanuntuk tanaman
kopi adalahpupuk buatansepertiurea, SP-36,dan KCl, serta pupuk
84

Pemangkasan. Ada empat tahap pemang
pemangkasan pembentukan tajuk, produksi a
cabangpnmerdan peremajaan

,pi ArabikaSigararUtang
rrat Keputusan Mentan no:
S/Kpts/SR.120|4DAA5:Arabika
e pertumbuhan semi katai,
'oduktivitas
rata-rata1500 kg/ha,
tuk populasi 1600 pohon/ha;
>mbuahan
terus-menerus
rngikuti pola sebaran hujan
ngan biji berukuranbesar, Agak
rtan terhadap serangan hama
buk buah; Agak rentanserangan
matodaRadopholussimilis, dan
ak tahantahanterhadappenyakit
rat daun; Citarasa baik; Saran
> 1000m dpl, tipe iklim
nanaman
- C dengansebaranhujan merata
panjang
tahun.

organiksepertipupuk kandangdan kompos.pupuk buatandiberikan
dua kali setahun,yaitu pada awar dan akhir musim hujan Dosis
pemupukanuntuktanamankopi sepertiyang terterapada Tabel4.
Tabel4. Dosispemupukantanamankopi/pohon/tahun
Urea

lgf9h9l{"trrn)

Sp-36

KCI

(g/pohon/tahun)(g/pohon/tahun)

2 x25
2x50
2 x75
2x100
2x15O
2 x20O

2 x25
2 xSO
2 x7O
I XYU

2x130
2x175

2 x2O
2x40
2x40
2x40
2x60
zxdu

Sumber:DirjenPerkebunan,
1966

Cara pemberianpupukdilakukansebagaiberikut:
1) Buat lubangkecilmengelilingi
tanamansejauhT^ lebartajuk
"u ditanambiasanyatidak tahan 2) Masukkanpupukke dalamlubang
aiknyapenanaman
dilakukanpada 3) Lubangditutupdengan tanah dan dipadatkanagar pupuk tidak
ahan bulanNovember-Desember. menguap
(emarauberikutnyatanaman kopi
Pada tanah yang cukup liat, pupuk kandangatau kompos
ingan.Persiapan
lahanyang harus diberikanpadatanamankopi.Jumlahpupukyang diberikansekitar1'raman
kopiadalahsebagaiberikut: 2 kaleng/tanaman(20-40 liter), tergantungumur tanaman pupuk
dibersihkan
dari pohon-pohon),
2) tersebut diberikan 1-2 tahun sekali pada awal musim huian
gantanaman
pelindung
sekitar2-3 bersamaandenganpemberianpupukbuatan.
Pada tanah yang sangat masam (pH . 4,5), pemberian
lubangtanam3€ bulan sebelum
pupuk
kandang
terkadangjuga disertai dengan pemberiankapur
m
atau
2,75
m
x
2,75
(kopi
m
,5
y.
sebanyak
rabika).
% kg per tanamanyang diberikansekali dalam 2-4
tahun.

seringdigunakanuntuk tanaman Pemangkasan. Ada empat tahap pemangkasan kopi, yaitu
urea,SP-36,dan KCl,sertapupuk pemangKasanpembentukan tajuk, produksi atau pemeliharaan.
cabangprimerdan peremaiaan.

Pemangkasan
Pemangkasan pembentukan tajuk.
pembentukantajuk bertujuan untuk membentuk kerangka pohon
sehingga tanaman tidak terlalu tinggi, menghasilkancabang yang
kuat, letaknyateratur,arahnyamenyebar,dan produktif.
Pemangkasan pemeliharaan (pemangkasan produktif.
Pemangkasanpemeliharaanbertujuan untuk membuang cabang
yang tidak dikehendaki,cabang yang sakit, dan cabang yang tidak
produktif.Pemangkasanpemeliharaandibedakanmenjadidua, yaitu
pemangkasanberat dan pemangkasanringan. Pemangkasanberat
dilakukansetelah panen dan diulangi lagi setiap tiga bulan sekali.
Pemangkasanringandilakukansebulansekalipada musimkemarau
dan dua bulansekalipada musimhujan.
Pemangkasan cabang primer. Pemangkasancabangprimer
bertujuan untuk merangsangterbentuknyacabang sekunderdan
mencegah pertumbuhan cabang primer yang terlalu panjang
(memayung)sehinggatanaman dapat menghasilkanbuah yang
banyakdan kontinu.
Pemangkasan peremajaan Pemangkasan ini dilakukan
terhadap tanaman yang sudah tua dan tidak produktif(produksi
kurangdari 400 kg/ha/tahundan bentuktajuksudahtidakmenentu).
Pencegahandan PengendalianOPT
Hama
hampei)
1. BubukBuah Kopi (Stephanoderes
Geiala: Kumbangdan larva ini menyerangbuah kopi yang
sudah cukup kerasdengancara membuatlianggerekandan hidupdi
dalamnya sehingga menimbulkankerusakanyang cukup parah.
Pengendalian: a) cara biologis, dengan memelihara dan
melepaskanmusuh alami di antaranyaPraropsnasuta, Heterospilus
cafeicoIa, Desydimus rubiginosus, cendawanBotrytis stephanoderes,
dan Specasrajavanica b) mekanis,yaitu pengendaliandengancara
buah kopi htnggabersih) lelesan(memungut
rempesan(pemetrkan
buah terserangyang jatuh karena pemetikanatau karenaterserang
B6

hama), dan petik bubuk (pemetikanbuah k1
bersamaandengan pekerjaanlainnya),c) cara
yang dianjurkanadalahSevin85 G dan

2. Penggerekcabang coklatdan hitam(Cylobar
Geiala: kumbang menggerek lubang
berumur 4-24 bulan Akibat serangan hama
semakinparah bilaadiikutioleh munculnyacenc
Fusariumdalam cabang gerekan.Penqendalia
dengan melepaskan parasit Tetratichusxyleb
mekanis,memangkasbagianyang terserang,ken

3. Kutu dompolan(Pseudococcuscitri)
Geiala: Kutu dompolan menyerang
menghisapcairan kuncup bunga, buah muda
muda. Akibainya pertumbuhan tanaman te
menguning,calon bungagagalmenjadibunga,d:
buah yang diserang tidak rontok maka perke
terhambat dan kulit keriput sehingga kwal
Penqendalian:a) cara biologis,melepaskanpar
dan Leptomasfx abyssinica, predator kumbang
S. Roepkel, Cryptolaemusmentrousieri,b) secar
memangkasbagian yang terserang,kemudiant
Anthio 330 EC,
kimiawi,dengannrenyemprotkan
Nogos50 EC, Orthene75 SP, Sevin85 G dan Su

4. Nematoda
Geiala: Daun menguningdan gugur 5
terutamapadawaktu menjelangmusimkemarau
akan mengering,pohon tampak condong dan
tanamandicabutakan tampak akar-akaryang yi
mengelupasdan tidak membentukakar rambu
pilih tanaman pelindung yang tahan seranga

kan tajuk.
Pemangkasan
rk membentukkerangka pohon
ggi, menghasilkancabang yang
rebar,dan produktif.
an (pemangkasan produktif).
rjuan untuk membuang cabang
ng sakit,dan cabang yang tidak
randibedakanmenjadidua, yaitu
rsanringan.Pemangkasanberat
ngi lagi setiap tiga bulan sekali.
ulansekalioada musim kemarau
rjan.
rer. Pemangkasan
cabangprimer
:ntuknya cabang sekunder dan
primer yang terlalu panjang
lapat menghasilkanbuah yang
n. Pemangkasanini dilakukan
a dan tidak produktif (produksi
ttuk tajuksudahtidakmenentu).
)T
es hampei)
: ini menyerangbuah kopi yang
mbuatlianggerekandan hidupdi
kerusakanyang cukup parah.
is, dengan memelihara dan
tya Prarops nasuta, Heterospilus
endawanBotrytis step hanoderes,
dengancara
, yaitupengendalian
nggabersih),lelesan(memungut
remetikanatau karenaterserano

hama), dan petrk bubuk (pemetikanbuah kpi yang berlubang
bersamaandengan pekerjaanlainnya),c) cara kimiawi,pestisida
yangdianjurkan
adalahSevin85 G dan
2. Penggerekcabangcoklatdan hitam(Cylobarusmorigerus)
Geiala: kumbang menggerek lubang cabang tanaman
berumur 4-24 bulan Akibat serangan hama ini, tanaman akan
semakinparah bilaa diikutioleh munculnyacendawanDiplodiadan
Fusariumdalam cabang gerekan.Penqendalian:a) cara biologis,
dengan melepaskan parasit Tetratichus xylebororum,b) secara
mekanis,memangkas
bagianyangterserang,
kemudiandibakar.
3. Kutu dompolan(Pseudococcuscitri)
Geiala: Kutu dompolan menyerang tanaman dengan
menghisapcairan kuncup bunga, buah muda, ranting dan daun
muda. Akibatnya pertumbuhan tanaman terhenti, daun-daun
menguning,
calonbungagagalmenjadibunga,dan buah rontok.Bila
buah yang diserang tidak rontok maka perkembangannyaakan
terhambat dan kulit keriput sehingga kwalitas buah rendah.
Penqendalian:a) cara biologis,melepaskanparasitAngyrusgreenii
dan Leptomastixabyssinica,predator kumbang Symnus apiciflatus,
S. Roepkei, Cryptolaemusmentrousieri,b) secara mekanis, dengan
memangkasbagian yang terserang,kemudiandibakar , c) secara
kimiawi,dengannenyemprotkanAnthio 330 EC, Hostathion40 EC,
Nogos50 EC, Orthene75 SP, Sevin85 G dan Supracide
40 EC.
4. Nematoda
Geiala: Daun menguningdan gugur sebelum waktunya,
terutamapadawaktu menjelangmusimkemarau.Selanjutnyaranting
akan mengering,pohon tampak condong dan kurang sehat Bila
tanamandrcabutakan tampak akar-akaryang yang tumpul kulitnya
mengelupasdan tidak membentukakar rambut.Penqendalian:a)
pilih tanamanpelindungyang tahan serangannematodasepefti
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lamtoro,Crotalaria,dan Salvia,b) gemburkantanah secararutin,c)
cabut dan bakar tanaman yang terserangberat. Kemudiantanah
ditanamidengankenikirdan jangan drtanamikopi selamasekitar1
tahun. Satu bulan sebelumpenanamankembali,sebaiknyatanah
ditaburi dengan nematisidaBasamid G atau Curater3 G, d) beri
tanaman dengan nematisidaFanamigossebanyak50 g/m2 setiap
tiga bulansekaliuntukmencegahserangannematoda.
Penyakit
1. PenyakitKaratDaun(PenyakitHV)
Geiala: awalnyabercak kuning muda pada daun, kemudian
bercak berubah menjadi kuning tua dan tertutup tepung spora
terutama di permukaandaun sebelah bawah. Makin lama bercak
makin besar dan menyatulalu mengeringmulai dari pusat bercak.
Pada serangan berat pohon gundul lalu mati. Penqendalian:
SemprottanamandenganAnvil50 EC dan Bayleton250 EC.
2. PenyakitJamurUpas
Geiala: ditandaidengan adanya miseliumtipis berserabut
seperti sarang laba-laba pada bagian tanaman yang terserang.
Selanjutnya miselium membentuk bintil dan berubah menjadi
kemerahan.Pada serangan berat, tanaman mengering,lalu daun
layu dan menggantungpada ranting. Penqendalian: a) kurangi
kelembabandengan cara menguranginaungan,b) olesi fungisida
bubur Bordeauxatau Carbolineum5o/opada bagianyang terserang.
Kemudianpotongdan musnahkan(bakar)cabangatau rantingyang
terserang.
3. Penyakitakarhitam
Geiala: tanamantampak kurang sehat, daun menguning,
layu dan menggantung,kemudian berguguran,dan akhirnyamati.
Pglggrulglleli a) segera bongkar pohon kopi hingga akarnya yang
menunjukkangejalaterserang,dan dibakar,b) beri tepungbelerang
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sebanyak200 g pada lubangbekasbongkaran1
dalam tanah, lalu diaduk,c) perbaikidrainas
tanah sehinggaair tidak menggenang,
d) isc
terserang.
PanenDan Pascapanen

Panen. Pemetikanbuah kopi dibagimenjaditiga
berikut.
1) Pemetikan Pendahuluan.Pemetikandila
Februari-Maret
untuk memetikbuah yang te
yang terserangbubuk buah berwarnakunin
delapanbulan. Kopi dipetik,kemudianlar
dijemuruntukdiolahsecarakering.
besar-b
2) Petik merah(panen rayalpemetikan
dimulaipada bulan Mei/Juniuntuk memet
berurarnamerah. Panen raya berlangsun
'10
dengan grlrranpemetikanpertanaman
yang terbawasaat di panenharusdipisahka
merah
3) Petik hijau(petikracutan).Petikhijaudilaku
pohon sekitar1Oo/o.
Caranyadenganmeme
masih tersisa, baik yang nrerah maupun
Setelah dipetik, buah berwarna merah di
berwarnahijau.

Pascapanen.Kopi yang telah dipetikharusseg
bolehdibiarkanselamalebihdari 12-20jam. Bila
kopi akan mengalamifermentasidan proses
dapai menurunkanmutu. Bila terpaksa belum
harusdirendamdulu dalamair bersihmengalir
dipasarkandalam bentuk kopi beras,yaitu kop
terlepasdari daging buah dan kulit arinya.Ki

3mburkantanah secara rutin. c)
'serangberat. Kemudian tanah
ditanamikopi selama sekitar 1
rmankembali,sebaiknyatanah
d G atau Curater3 G, d) beri
tigos sebanyak50 g/m2 setiap
angannematoda.

v)
ing mudapadadaun, kemudian
ra dan tertutup tepung spora
ah bawah.Makin lama bercak
geringmulai dari pusat bercak.
dul lalu mati. Penqendalian:
C danBayleton
250 EC.

anya miseliumtipis berserabut
Sian tanaman yang terserang.
bintil dan berubah menjadi
tanamanmengering,lalu daun
ng. Penqendalian:a) kurangi
rgi naungan,b) olesi fungisida
% pada bagianyang terserang.
rakar)cabangatau rantingyang

.rrangsehat, daun menguning,
)erguguran,dan akhirnya mati.
ohon kopi hinggaakarnya yang
jibakar,b) beri tepung belerang

sebanyak200 g pada lubangbekas bongkaranyang dimasukkanke
dalam tanah, lalu diaduk, c) perbaikidrainase(pembuanganair)
tanah sehinggaair tidak menggenang,d) isolasi tanaman yang
ierserang.
Panen Dan Pascapanen
Panen. Pemetikanbuah kopi dibagimenjaditiga tahap,yaitu sebagai
berikut:
1) Pemetikan Pendahuluan.Pemetikan dilakukan pada bulan
Februari-Maret
untuk memetikbuah yang terserangbubuk. Kopi
yang terserangbubuk buah berwarnakuning sebelum berumur
delapanbulan. Kopi dipetik,kemudianlangsungdirebus dan
dijemuruntukdiolahsecarakering.
2) Petik merah(panen rayalpemetikan
besar-besaran).
Panen raya
dimulaipada bulan Mei/Juniuntuk mernetikbuah yang sudah
berurarnamerah. Panen raya berlangsungselama 4-5 bulan
dengan giliranpemetikanpertanaman10-14 hari. Buah hijau
yang terbawasaat di panenharusdipisahkandari buah berwarna
merah.
3) Petikhijau(petikracutan).Petikhijaudilakukanbila sisa buah di
pohon sekitar1Oo/o.
Caranyadenganmemetiksemua buah yang
masih tersisa,baik yang merah maupun yang masih hijau.
Setelah dipetik, buah benruarnamerah dipisahkan dari buah
berwarnahijau.
Pascapanen.Kopi yang telah dipetikharus segera diolah dan tidak
bolehdibiarkanselamalebihdari 12-20jam.Bilatidaksegeradiolah,
kopi akan mengalamifermentasidan proses kimia lainnya yang
dapai menurunkanmutu. Bila terpaksabelum dapat diolah, kopi
harusdirendamdulu dalamair bersihmengalir.Buah kopi biasanya
dipasarkandalam bentuk kopi beras, yaitu kopi kering yang sudah
terlepasdari daging buah dan kulit arinya Kadar air kopi beras

optimum adalah 1O-13o/o.
Pengolahanbuah kopi dilakukanmelalui
yaitu
dua cara,
cara basahdan kering.
a. Pengolahan basah. Cara ini disebutpengolahanbasah karena
prosesnya banyak menggunakanair. Pengolahan basah hanya
digunakan untuk mengolah kopi sehat yang berwarna merah.
Pengolahan basah dilakukan melalui tahap: sortasi gelondong,
pulping,fermentasi,pencucian,pengeringan,
hullingdan sortasibiji.
b. Pengolahan kering. Pengolahansemra kering ditujukanuntuk
kopi robusta karena tanpa fermentasisudah diperolehmutu yang
cukup baik. Pengolahan kering dilakukan melalui tahap: sortasi
gelondong,pengeringan,
dan pengupasan.
Tabel5. Syaratmutu umum biji koprpengolahankering
No. Jenis Kopi
Satuan Persyaratan
1
Biji berbau busuk dan berbau
Tidak ada
kapang
z
Tidak ada
Seranggahidup
Kadarair (boboUbobot)
%
Maks.13
4
Kadar kotoran(boboVbobot)
%
Maks.0,5
o/o
Biji lolosayakanukuran3 mm x
Maks.5
3 mm (boboVbobot)
o/o
o
Biji ukuran besar, lolos ayakan
Maks.5
ukuran
5,6 mm x 5,6 mm (boboUbobot)

Tabel6. Syaratmutu umum biji kopi pengolahan
t

Satr
Biji berbau busuk dan berbau
kapang
Seranggahidup
Kadar air (boboUbobot)
Kadar kotoran(bobot/cobot)
Robusta. Biji ukuran besar, lolos
ayakan lubangbulat berukuran7,5
mm (boboVbobot)
Robusta.Biji ukuran sedang,lolos
ayakan lubang bulat berukuran6,5
mm (boboUbobot)
Robusta. Biji ukuran kecil, lolos
ayakan lubangbulat berukuran5,5
mm (bobot/bobot)

o.
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1an buah kopi dilakukan melalui
19.
lisebutpengolahanbasah karena
air. Pengolahanbasah hanya
sehat yang benryarna merah.
rlalui tahap: sortasi gelondong,
geringan,
hullingdan sortasibiji.
an secara kering ditujukan untuk
tasi sudah diperoleh mutu yang
lilakukan melalui tahap: sortasi
rpasan.

Tabel6. Syaratmutu umum biji kopi pengolahanbasah
No.
.l
l.

2.
3.
4.
5.

6.

pengolahankering

Satuan Persyaratan
bau

Tidak ada

o/o
o/o

NX

o/o

kan

o/o

7.

Jenis Kopi
Satuan
Biji berbau busuk dan berbau
kapang
Seranggahidup
o/o
Kadar air (boboUbobot)
Kadar kotoran(bobotilcobot)
%
o/o
Robusta. Biji ukuran besar, lolos
ayakan lubangbulat berukuran7,5
mm (boboVbobot)
o/o
Robusta.Biji ukuran sedang, lolos
ayakan lubangbulat berukuran6,5
mm (boboUbobot)
o/o
Robusta. Biji ukuran kecil, lolos
ayakan lubangbulat berukuran5,5
mm (boboUbobot)

Persyaratan
Tidak ada
Tidak ada
Maks.12
Maks.0,5
Maks.5

Maks.5

Maks.5

Tidak ada
Maks.13
Maks.0,5
Maks.5
Maks

,ot)
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Deskripsi
bukan
Tanaman
kubis
merupakansayuran yang asing lagi
Ada berbagaimacam
bagi masyarakat.
kubis yang diusahakandan sangat
Kubistermasuk
digemaridi lndonesia.
spesies Brassica oleracea Kubis
kepala atau kubis telur merupakan
salah satu jenis dari spesiesini yang
banyak digemari baik di Indonesia
maupundi luar negeri.Disebutkubis
telur karena daun-daunbagian atas
tumbuhmerapatdan membulatseperti
telur.

SyaratTumbuh

Tanaman kubis menghendakikeadaan
kubis
lembab.Di daerahtropissepertilndonesia,
padadaerahdenganketinggianantara2O0-2.00
adalah
tanah yang baik untuk pertumbuhannya
banyakhumusdengand
subur,sertamengandung
yang baik. Kubis tidak dapat tumbuh baik
kemasamanyang tinggi. pH tanah yang baik t
adalahantara5.5 * 6.5 padasaat manaunsurI
tersedia
ditanah.
Tanamanini memerlukasinarmatahariye
ditanampada lokasiyang kurangmendapatsina
kurangbaik
daerahterlindung,pertumbuhannya
penyakitdan padapertumbuhan
awalmemperlih
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Deskripsi
Tanaman kubis
bukan
merupakansayuranyang asing lagi
bagimasyarakat.
Ada berbagaimacam
kubis yang diusahakandan sangat
digemaridi lndonesia.
Kubistermasuk
spesies Brassica oleracea Kubis
kepala atau kubis telur merupakan
salahsatu jenis dari spesiesini yang
banyak digemari baik di lndonesia
maupundi luar negeri.Disebutkubis
telur karena daun-daunbagian atas
tumbuhmerapatdan membulatseperti
telur.

Syarat Tumbuh
Tanaman kubis menghendakikeadaan yang dingin dan
lembab.Di daerah tropis seperti lndonesia,kubis dapat diusahakan
pada daerahdenganketinggianantara2OO-2.OOA
m dpl. Sedangkan
tanah yang baik untuk pertumbuhannyaadalah lempung berpasir,
subur,sertamengandungbanyakhumusdengandrainasedan aerasi
yang baik. Kubis tidak dapat tumbuh baik di tanah dengan
kemasamanyang tinggi. pH tanah yang baik untuk tanaman ini
adalah antara 5.5 - 6.5 pada saat mana unsur hara sepertifosfor
tersediaditanah.
Tanamanini memerlukasinar matahariyang cukup.Apabila
ditanam pada lokasi yang kurang mendapatsinar matahariseperti
daerah terlindung,pertumbuhannyakurang baik, mudah terserang
penyakitdan pada pertumbuhanawal memperlihatkan
etiolasi.
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PedomanBudidaya
Pengolahan Lahan. Pengolahantanah dapat dilakukan dengan
bajak atau cangkul. Tanah yang sudah dicangkul atau dibajak
sebaiknyadibiarkansekitarsemingguagar mendapatsinar matahari
yang cukup. Sesudahitu, tanah dicangkuluntuk kedua kalinyadan
diratakan,laiu dibuatkanbedengan.Banyakukuranyang digunakan
dalam pembuatan bedengan, tetapi yang penting adalah harus
sesuaidenganukuran
lahan.
Persemaian.Benih disebaratau diatur dalam barisandenganjarak
yangtelahdisediakan,
10 cm di tempatpersemaian
baikyangterbuat
dari kotakkayu maupundisiapkandi bedengan.Ukuranpesemaian
sebaiknyapalinglebar 1 meter agar dapat disemaidari keduasisi,
sedangkan panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan. Letak
pesemaianharus dekat dengan sumber air untuk memudahkan
penyiraman dan dekat ternpat trnggal untuk memudahkan
pengawasan
sertapada lokasiyangcukupmendapatsinarmatahari.
Media pesernaianterdiriatas tanalr,kompos dan pasir yang diaduk
hinggarata. Pesemaianperludiberiatap dan dibuatmenghadapke
timuruntukmenghindari
hujanlebatdan panaslangsungmaiahari
Penanaman.Setelahberumursekitar6 minggudi persemaian,bibit
sudah dapat ditanam.Pilihlahbibit yang penampilannya
baik, lalu
tanamlah dengan jarak tanam (50 x 50) cm dengan jarak
antarbarisan
60 cm. Tanah tempatpenanamanperludiolahterlebih
dahulu sedalam30 - 40 cm agar terciptapertumbuhanyang baik.
Setelah dicangkultanah dibiarkanbeberapa hari agar dapat sinar
matahariyang cukup guna mengurangiatau mematikanhama dan
penyakit.Kemudiandilanjutkandengan membuatbedengandengan
lebar hingga2 meterdan panjanghingga '10meter.Letak bedengan
sebaiknyamembujurarah timur - barat.Jarakantar bedengandibuat
sekitar40 cm.
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Semaianditanampada lubangtanamyi
sampaibatas leher akar denganakar tunggang
dan akar serabutdiusahanmenyebar.Setelahlo
c
tanah,tekanlahpermukaantanah pelan-pelan
tanamandapat berdiritegak.Setelahselesaiper
denganmenyiramkanair secukupnya.Di sampi
baru ditanam perlu dinaungi misalnya deng
ataupun ciaun-daunlainnya agar terlindungd
Naunganbisadibukabilatanamantelahtumbuh
sebaiknyajangan dibuang tapi dijadikansebag
daerah perakaranuntuk menghindarikerusak
lajuev
lebatataupununtukmenjaga/mengurangi
Pemeliharaan

Pemeliharaan.Penyiramandilakukansetiaph€
keadaancuaca:hujanatau tidak.Apabilatanam
yang mati atau tampak pertumbuhannyakura
pal
dilakukan
tanamanitu disulam.Penyulaman
sesudah tanam agar diperoleh pertumbu
serempak.

Pemupukan Pemupukanpada tanamankubisd
kali,yaitusebelumtanamsebagaipupukdasar,I
setelahtanam,dan 8 minggusetelahtanam.Ba
diberikanadalah225k9 urea,500 kg DS, dan 17

Penyiangan dan penggemburan. Apabila mu
gulma makan harus segera disiang. Di sam
dilakukanpenggemburantanah. Penggembur
hati-hatiagar jangan sampaimerusakakar tana
dapatmenjaditempatmasuknyapenyakit.

lidaya
rah dapat dilakukan dengan
:dah dicangkulatau dibajak
agarmendapatsinar matahari
gkul untukkedua kalinya dan
rnyakukuranyang digunakan
yang penting adalah harus

r dalambarisandengan jarak
disediakan,
baik yang terbuat
ledengan.Ukuranpesemaian
lapatdisemaidari kedua sisi,
dengan kebutuhan Letak
tber air untuk memudahkan
nggal untuk memudahkan
kupmendapat
sinarmatahari.
)mposdan pasir yang diaduk
ap dan dibuatmenghadapke
'rpanaslangsung
matahari
5 minggudi persemaian,bibit
rng penampilannya
baik, lalu
x 50) cm dengan jarak
ranamanperlu diolah tedebih
:iptapertumbuhanyang baik.
)erapa hari agar dapat sinar
;i atau mematikanhama dan
r membuatbedengandengan
ga '10meter.Letakbedengan
. Jarakantarbedengandibuat

Semaianditanampada lubangtanamyang sudahdisiapkan
sampaibatas leher akar dengan akar tunggangditanamtegak lurus
dan akar serabutdiusahanmenyebar.Setelahlobangditutupdengan
tanah,tekanlahpermukaantanah pelan-pelandengan dua jari agar
tanamandapat berdiritegak.Setelahselesaipenanaman,dilanjutkan
dengan menyiramkanair secukupnya.Di sampingitu tanamanyang
baru ditanam perlu dinaungi misalnya dengan gedebog pisang
ataupun daun-daun lainnya agar terlindungdari panas matahari.
Naunganbisa dibukabila tanamantelah tumbuhcukup besar namun
sebaiknyajangan dibuang tapi dijadikansebagaipenutup tanah di
daerah perakaranuntuk menghindarikerusakantanah dari hujan
lebatataupununtukmenjaga/mengurangi
lajuevaporasidari tanah.
Pemeliharaan
Pemeliharaan.Penyiramandilakukansetiap hari, tetapi tergantung
keadaancuaca:hujanatau tidak.Apabilatanamanyang ditanamada
yang mati atau tampak pertumbuhannyakurang bagus, segeralah
tanamanitu disulam.Penyulaman
dilakukanpalinglambatseminggu
sesudah tanam agar diperoleh pertumbuhan tanaman yang
serempaK.
Pemupukan Pemupukanpada tanamankubisdilakukansebanyak3
kali,yaitusebelumtanamsebagaipupukdasar,pada umur 2 minggu
setelahtanam,dan 8 minggusetelahtanam.Banyaknyapupuk yang
diberikanadalah225k9 urea,500 kg DS, dan 170 kg ZK setiapha.
Penyiangan dan penggemburan. Apabila mulai kelihatan banyak
gulma makan harus segera disiang. Di samping itu perlu pula
dilakukanpenggemburantanah. Penggemburandilakukandengan
hati-hatiagarjangan sampaimerusakakar tanaman.Akar yang luka
dapatmenjaditempatmasuknyapenyakit.
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Hama dan Penyakit
Hama. Hama yang perlu diperhatikanadalah ulat daun (Plutela
dan ulat krop (Crocidolomiasp). Ulat daun merusak
maculipennr's)
daun-daunbagian bawah. Dalam waktu 4-5 hari, seluruhtanaman
dapat dihabiskannya.Sedangkanulat krop menyerangdaun muda
sehinggabisa merusakkrop. Kedua hama ini dapat dibasmidengan
insektisidaDiazinon atau Bayrusil. Hama-hama lain yang dapat
menyerangtanaman kubis antara lain siput, gangsir,jangkrik,dan
anjingtanah.
Penyakit. Penyakityang biasa menyerangtanamankubis antaralain
sebagaiberikut.
Noda Cokelat. Ciri-ciriseranganpenyakitini ialah terdapat
bintik-bintik kering berwarna cokelat yang dapat meluas.
Penyebabnyaadalah jamur Altenaria brassicae.Untuk mencegah
timbulnyapenyakitini, biji yang akan disemai sebaiknyadirendam
terlebihdahulu ke dalam larutansublimat101o selama 15 menit.
Atau,tanamanyang telah tumbuhdisemprotdenganzineb.
Busuk Hitam. Ciri-ciriseranganpenyakitini mula-mulatepi
daun basah kemudian mengering. Urat-urat daun dan batang
menjadihitam. Pertumbuhannyakerdil.Tidakjarang tanamanyang
terserang akan membusuk. Penyakit ini disebabkanoleh bakteri
Xanthomonas campestris. Penyakit ini dapat dicegah dengan
menghindari pemakaian lahan bekas penananlan kubis yang
terserang.Tindakanlain adalahdesinfeksibiji denganmerendambiji
kubis ke dalam larutan merkuri klorida selama30 menit, kemudian
dicuci dan dikeringkanlagi. Tanaman yang sudah terserangsegera
dicabut karenapemberantasannyasukar.
Busuk Akar. Penyakitini dapat menyerangtanamankubisdi
persemaian maupun di areal pertanaman dewasa. Ciri-ciri
serangannyaialah biji di pesemaiantidak bisa tumbuh. Bibit yang
tumbuh menjadi layu dan akhirnya membusuk.Pada tanaman

dewasa tulang{ulang daun benivarnacokela
menjadi hitam memanjang.Biasanyabagiandi
hitam, lalu berubah menjadi kuning (layu). Pe
adalah cendawan yang dalam bentuk tidak
Rhizoctoniasolani Khun. Untuk mencegahtin
sebaiknya bijibiji yang akan disemai didesinf
Tanaman yang sudah terserang segera di
diberantas.
Panen dan Pasca Panen

Umur panentanamankubis merahtergantungpi
yang berumurgenjahdan ada yang berumurdali

enyakit
kan adalah ulat daun (Plutela
olomiasp). Ulat daun merusak
aktu 4-5 hari, seluruh tanaman
at krop menyerangdaun muda
hamaini dapatdibasmidengan
Hama-hamalain yang dapat
tin siput,gangsir,jangkrik, dan

dewasa tulang-tulangdaun benivarnacokelat muda, kemudian
menjadi hitam memanjang.Biasanyabagian dasar daun benryarna
hitam, lalu berubah menjadi kuning (layu). Penyebab penyakit ini
adalah cendawan yang dalam bentuk tidak sempurna disebut
Rhizoctoniasolani Khun. Untuk mencegahtimbulnyapenyakit ini,
sebaiknya bijibiji yang akan disemai didesinfeksiterlebih dahulu.
Tanaman yang sudah terserang segera dicabut karena sulit
diberantas.
Panen dan Pasca Panen

erangtanamankubis antara lain

Umur panentanamankubis merahtergantungpada varietasnya,ada
yang berumurgenjahdan ada yang berumurdalam.
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PISANG

Pisang adalah tanaman buah berupaher
kawasan di Asia Tenggara (termasuk Indo
kemudian menyebar ke Afrika (Madagaskar),I
Tengah.Di Jawa Barat,pisangdisebutdengan,
dan Jawa Timurdinamakangedang.
Jenis Tanaman

Klasifikasibotanitanamanpisangadalahsebag
Divisi
:
Spermatophyta
Sub divisi
Angiospermae
;
Kelas
Monocotyledonae
:
Keluarga
Musaceae
:
Genus
Musa
.
Spesies
:
Musaspp.

Jenispisangdibagimenjaditiga:
1) Pisang yang dimakan buahnya tanpa
paradisiaca var Sapientum, M. nana at
cavendishii, M. srnensis. Misalnya pisang
cavendish,barangandan mas.
2) Pisang yang dimakan setelah buahnya
paradisiaca forma typicaatau disebut jr
normalis.Misalnyapisangnangka,tandukd
3) Pisang berbiji yaitu M. brachycarpa
dimanfaatkandaunnya. Misalnya pisang
Pisangyang diambilseratnyamisalnyapisa
ManfaatTanaman

Pisang adalah buah yang sangat berg
p
sumbervitamin,mineraldan juga karbohidrat.
meja,sale pisang,pure pisangdan tepungpisan
dimanfaatkanuntukmembuatcuka melaluioros
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PISANG

aka

rebarSwadaya

Pisangada|ahtanamanbuahberupaherbayangberasa|dari
ini
kawasan 6i n i" Tenggara (termasuk Indonesia). Tanaman
dan
kemudian menyebar f;-Atrika (Madagaskar),Amerika.Selatan
iengan Di Jawa Barat, pisang disebut dengan Cau, di Jawa Tengah
dan Jawa Timur dinamakangedang.
Jenis Tanaman
Klasifikasibotanitanamanpisang adalah sebagaiberikut:
:
SpermatoPhYta
Divisi
AngiosPermae
Sub divisi
;
MonocotYledonae
Kelas
:
Musaceae
Keluarga
:
'
Musa
Genus
MusasPP.
:
Soesies
Jenispisangdibagimenjaditiga:
yaitu M'
il' eisanf yang dimakan- buahnya tanpa dimasak .
juga M'
disebut
paradisiaca var Sapientum, M' nana atau
'cavendishii,
raja'
susu'
ambon'
pisang
M. slnensls. Misalnya
cavendish,barangandan mas.
yaily M'
2) Pisang yang diirakan setelah buahnya dimasak
juga
paradisiaca
M'
disebut
typicaatau
paraaisiica forma
pisang nangka' tandukdan kepok'
normalis.Misalnya
'ydit,
M. biachycarpa yang di lndonesia
berbiji
3)' Fir"ng
Misalnya pisang batu dan .klutuk. 4)
dainnya.
dimaniaatkan
Pisangyang diambilseratnyamisalnyapisangmanila(abaca)'
Manfaat Tanaman
Pisang adalah buah yang sangat bergizi yang merupakan
buah
sumbervitamin,mineraldan jugl karbohidrat.Pisangdijadikan
pisang
dapat
pisang
Kulit
tepung
pisang
dan
pure
pisang,
meja,sale
alkohol
dimanfaatkanuntuKmembuattuka melaluiprosesfermentasi

prrr''*.--*,.--

'

nt'F.,'rfr, #

dan asam cuka. Daun pisangdipakaisebagi pembungkusberbagai
macammakanantrandisional
lndonesia.
Batangpisangabaca diolahmenjadiserat untukpakaian,kertasdsb.
Batang pisang yang telah dipotong kecil dan daun pisang dapat
dijadikanmakananternak ruminansia(domba,kambing)pada saat
musimkemaraudimanarumputtidak/kurangtersedia.
Secara tradisional,air umbi batang pisang kepok dimanfaatkan
sebagai obat disentri dan pendarahanusus besar sedangkanair
batang pisang digunakansebagaiobat sakit kencing dan penawar
racun.
Syarat Tumbuh
lklim
1) lklimtropisbasah,lembabdan panasmendukungpertumbuhan
pisang.Namundemikianpisangmasihdapattumbuhdi daerah
subtropis.Pada kondisi tanpa air, pisang masih tetap tumbuh
karenaair disuplaidari batangnyayang berairtetapiproduksinya
tidakdapatdiharapkan.
2) Angin dengan kecepatantinggi seperti angin kumbang dapat
pertumbuhan
merusakdaundan mempengaruhi
tanaman.
3) Curah hujan optimal adalah 1.520-3800 mm/tahundengan 2
bulan kering. Variasi curah hujan harus diimbangi dengan
ketinggianair tanahagartanahtidaktergenang.
MediaTanam
1) Pisangdapat tumbuhdi tanah yang kaya humus,mengandung
kapur atau tanah berat. Tanaman ini rakus makanansehingga
sebaiknya pisang ditanam di tanah berhumus dengan
pemupukan.
2) Air harus selalu tersediatetapi tidak boleh menggenangkarena
pertanamanpisang harus diari dengan intensif.Ketinggianair
tanah di daerah basah adalah 50 -200 cm, di daerah setengah
basah 100 -200 cm dan di daerahkering50 -150 cm. Tanah
yang telah mengalamierosi tidak akan menghasilkanpanen
pisang yang baik. Tanah harus mudah meresapkanair. Pisang
tidakhiduppada tanahyang mengandunggaramO,O7Yo.
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KetinggianTempat
Tanaman ini toleran akan ketinggianc
Indonesiaumumnya dapat tumbuh di data
pegunungan
setinggi2.000
m dpl Pisangambo
tumbuhbaiksampaiketinggian
1.000m dpl
Budidaya

Pembibitan
Pisang diperbanyakdengan cara vegetat
(anakan).
1) Persyaratan
Bibit
Tinggianakanyang dijadikanbibitadalah1
potongan umbi 15-20 cm. Anakan diam
berbuahbaik dan sehat.Tinggibibitakanbr
produksipisang (jumlahsisir dalam tiap ta
ada dua jenis:anakanmuda dan dewasa.I
baik digunakankarena sudah mempuny
persediaan makanan di dalam bongg
Penggunaan bibit yang berbentuk ton
berbentuksepertipedang,helai daun sem
daripadabibitdengandaun yanglebar.
2) Penyiapan
Bibit
Bibit dapat dibeli dari daerah/tempatlain
kebunsendiri.Tanamanuntukbibitditanam
agak rapatsekitar2 x 2 m. Satu
3) SanitasiBibitSebelumDitanam
Untuk menghindari penyebaran hama
ditanambibitdiberiperlakuan
sebagaiberiku
a) Setelahdipotong,bersihkantanatryangr
b) Simpan bibit di tempat teduh 1-2 hari s
lukapada umbi mengering.Buangdaun<
c) Rendamumbi bibit sebatasleherbatang
0,5-1%selama10 menit.Lalubibitdiker
d) Jika tidak ada insektisida,rendamumb
selama48 jam.
e) Jikadi arealtanamsudahada hamanen
bibitdi dalamair panasbeberapamenit.

rkaisebagipembungkusberbagai
resia.
li seratuntukoakaian.kertasdsb.
rg kecil dan daun pisang dapat
rsia(domba,kambing)pada saat
rk/kurang
tersedia.
ang pisang kepok dimanfaatkan
ahan usus besar sedangkan air
obat sakit kencingdan penawar
'umbuh

I panasmendukungpertumbuhan
rg masihdapattumbuhdi daerah
air, pisangmasih tetap tumbuh
lya yangberairtetapiproduksinya
gi sepertiangin kumbangdapat
uhipertumbuhan
tanaman.
1.520-3800mm/tahundengan 2
hujan harus diimbangi dengan
tidaktergenang.
yangkaya humus,mengandung
nan ini rakus makanansehingga
di tanah berhumus dengan
tidakbolehmenggenangkarena
ri denganintensif.Ketinggianair
50 -200 cm, di daerah setengah
rerahkering50 - 150 cm. Tanah
tidak akan menghasilkanpanen
s mudahmeresapkanair. Pisang
o/o.
-.ngandung
Earam0,07

KetinggianTempat
Tanaman ini toleran akan ketinggian dan kekeringan Di
Indonesiaumumnya dapat tumbuh di dataran rendah sampai
pegunungan
setinggi2.000
m dpl Pisangambon,nangkadan tanduk
tumbuhbaiksampaiketinggian
1.000m dpl
Budidaya
Pembibitan
Pisangdiperbanyakdengan cara vegetatifberupa tunas-tunas
(anakan).
1) Persyaratan
Bibit
Tinggianakanyang dijadikanbibitadalah1-1,5m denganlebar
potonganumbi 15-20 cm. Anakan diambildari pohon yang
berbuahbaik dan sehat.Tinggibibitakan berpengaruhterhadap
produksipisang(jumlahsisir dalam tiap tandan).Bibit anakan
ada dua jenis:anakanmuda dan dewasa.Anakandewasa lebih
baik digunakankarena sudah mempunyaibakal bunga dan
persediaan makanan di dalam bonggol sudah banyak.
Penggunaan bibit yang berbentuk tombak (daun masih
berbentuksepertipedang,helaidaun sempit)lebihdiutamakan
daripadabibitdengandaunyanglebar.
z ) Penyiapan
Bibit
Bibit dapat dibeli dari daerah/tempat
lain atau disediakandi
kebunsendiri.Tanamanuntukbibitditanamdenganjaraktanam
agak rapatsekitar2 x 2 m. Satu
3 ) SanitasiBibitSebelumDitanam
Untuk menghindari penyebaran hama/penyakit, sebelum
ditanambibitdiberiperlakuan
sebagaiberikut
a) Setelahdipotong,bersihkantanalryang menempeldi akar.
b) Simpan bibit di tempat teduh 1-2 hari sebelumtanam agar
yang lebar
lukapadaumbimengering.
Buangdaun-daun
c) Rendamumbi bibitsebatasleherbatangdi dalaminsektisida
0,5-1o/o
selama10 menit.Lalubibitdikeringanginkan.
d) Jika tidakada insektisida,
rendamumbi bibitdi air mengalir
selama48 jam.
e) Jikadi arealtanamsudahada hamanematoda,rendamumbi
bibitdi dalamair panasbeberaoamenit.
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PengolahanMediaTanam
1) PembukaanLahan
Pemilihan lahan harus mempertimbangkanaspek iklim,
pengolahanpisang,
prasaranaekonomidan letak pasariindustri
juga harusdiperhatikan
segi keamanansosial"
Untuk membuka lahan perkebunan pisang, dilakukan
penggemburan
pembasmian
gulma,rumputatau semak-semak,
tanahyang masihpadat;pembuatansengkedandan pembuatan
saluranpengeluaran
air.
2) PembentukanSengkedan
Bagiantanah yang miring perlu disengked(dibuatteras).Lebar
sengkedantergantungdari derajatkemiringanlahan. Lambung
sengkedanditahan dengan rerumputanatau batu-batuanjika
tersedia. Dianjurkanuntuk menanam tanaman legum seperti
lamtoro di batas sengkedanyang berfungsisebagai penahan
erosi,pemasukunsurhara N danjuga penahanangin.
3) Pembuatan
Air
SaluranPembuangan
kecildan
Saluranini harusdibuatpadalahandengankemiringan
tanah{anahdatar. Di atas landasandan sisi saluranditanam
erosidarilandasansaluranitu sendiri.
rumputuntukmenghindari
Teknik Penanaman
1) PenentuanPolaTanaman
Jarak tanam tanamanpisang cukup lebar sehinggapada tiga
bulan pertama memungkinkandipakai pola tanam tumpang
sari/tanaman lorong di antara tanaman pisang. Tanaman
tumpangsari/lorongdapat berupa sayur-sayuranatau tanaman
pangansemusim
Di kebanyakanperkebunanpisang di wilayahAsia yang curah
hujannya tinggi, pisang ditanam bersama-sama dengan
tanaman perkebunankopi, kakao, kelapa dan arecanuts. Di
India Barat, pisang untuk ekspor ditanam secara permanen
dengankelapa.
2) PembuatanLubangTanam
Ukuranlubangadalah50 x 50 x 50 cm pada tanah beratdan 30
x 30 x 30 cm atau 40 x4O x 40 cm untuk tanah{anah gembur.
Jaraktanam3 x 3 m untuktanahsedangdan 3,3 x 3,3 m untuk
tanahberat
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3)

CaraPenanaman
Penanamandilakukanmenjelangmusim
Oktober) Sebelumtanam lubangdibertpt
pupuk kandang/kompossebanyak 15- 2
terhadapkualit
organiksangatberpengaruh

PemeliharaanTanaman
1) Penjarangan
Untuk mendapatkanhasil yang baik' satu
atas 3-4 batang.Pemotongananak dilaku
sehinggadalam satu rumpun terdapatar
masing berbeda umur (fase pertumbuh
untukdrgantidengantan
rumpundibongkar
2 ) Penyiangan
Rumput/gulmadi sekitar pohon induk
anak dan luga indukbaik.P
pertumbuhan
bersamaandengan penggemburanoan F
oleh tanah agar perakarandan tunas bert
diperhatikanbahwa perakaranpisanghan
bawah permukaan tanah, sehingga
terlaludalam.
dilakukan
3 ) Perenroalan
Daun-daunyang mulai mengeringdipang
tanaman dan sanitasi lingkunganterlaga
setraPwaktu.
daunini drlakukan
Pisangsangatmemerlukankaliumdalam
satu hektar, pisang memerlukan207 kg
fosfat 608 kg KCI dan 200 kg batu ka
kalsium.
Pupuk N diberikandua kali dalamsatutah
dalam larikan yang mengitarirumpun tz
larikanditutupkembalidengantanah.Pe
6 bulan setelahtan
kalium dilaksanakan
setahun).
6\
dan PenYiraman
Pengairan
Pisangakantumbuhsuburdan berproduk
terjaga.Tanamandiairiden
pengairannya
air yang bera
parit-pariUsaluran
mengisi
pisang.
tanaman

3)
lempertimbangkanaspek iklim,
pasar/industri
pengolahanpisang,
:eamanan
sosial.
perkebunan pisang, dilakukan
ttau semak-semak,
penggemburan
buatansengkedandan pembuatan
rlu disengked(dibuatteras). Lebar
erajatkemiringanlahan. Lambung
rerumputanatau batu-batuan jika
nenanamtanaman legum seperti
yang berfungsisebagai penahan
Janjugapenahanangin.
,ganAir
lahandengankemiringankecildan
lndasandan sisi saluran ditanam
si darilandasansaluranitu sendiri.

I cukup lebar sehingga pada tiga
an dipakai pola tanam tumpang
ara tanaman pisang. Tanaman
rupa sayur-sayuran
atau tanaman
,isangdi wilayahAsia yang curah
litanam bersama-sama dengan
akao, kelapa dan arecanuts. Di
kspor ditanam secara permanen
x 50 cm pada tanah berat dan 30
10 cm untuktanah-tanahgembur.
tah sedangdan 3,3 x 3,3 m untuk

CaraPenanaman
Penanamandilakukanmenjelangmusim hujan (SeptemberOktober).Sebelumtanam lubang diberi pupuk organik seperti
pupuk kandang/kompossebanyak 15- 20 kg. Pemupukan
organiksangatberpengaruh
terhadapkualitasrasa buah.

PemeliharaanTanaman
1) Penjarangan
Untuk mendapatkanhasil yang baik, satu rumpunharus terdiri
atas 3-4 batang.Pemotongananak dilakukansedemikianrupa
sehingga dalam satu rumpun terdapatanakan yang masingmasing berbeda umur (fase pertumbuhan)Setelah 5 tahun
rumpundibongkaruntukdigantidengantanamanyang baru.
2) Penyiangan
RumpuUgulmadi sekitar pohon induk harus disiangi agar
pertumbuhan
anak dan juga induk baik.Penyiangandilakukan
bersamaandengan penggemburandan penimbunandapuran
oleh tanah agar perakarandan tunas bertambahbanyak.Perlu
diperhatikanbahwa perakaranpisanghanyarata-rata'15cm di
bawah permukaan tanah, sehingga penyiangan Jangan
dilakukanterlaludalam.
3) Perempalan
Daun-daunyang mulai mengeringdipangkasagar kebersihan
tanaman dan sanitasi lingkunganterjaga.Pembuangandaundaun ini dilakukansetiapwaktu.
Pisangsangatmemerlukankaliumdalamlumlah besar.Untuk
satu hektar, pisang memerlukan207 kg urea, 138 kg super
fosfat. 608 kg KCI dan 200 kg batu kapur sebagai sumber
kalsium.
Pupuk N diberikandua kali dalam satu tahunyang diletakkandi
dalam larikan yang mengitari rumpun tanaman. Setelah itu
larikan ditutup kembali dengan tanah. Pemupukanfosfat dan
kalium dilaksanakan6 bulan setelah tanam (dua kali dalam
setahun).
5) Pengairandan Penyiraman
Pisangakantumbuhsuburdan berproduksi
denganbaik selama
pengairannya
terjaga.Tanamandiairidengancara disiramatau
mengisi parit-pariUsaluran
air yang berada di antara barisan
tanamanpisang.
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6)

7)

Pemberian
Mulsa
Tanahdi sekitarrumpunpisangdiberimulsaberupadaun kering
ataupunbasah.Mulsabergunauntukmengurangipenguapanair
tanah dan menekan gulma, tetapi pemulsaan yang terus
menerus menyebabkanperakaran menjadi dangkal sehingga
oada waktu kemarautanaman merana.Karena itu mulsa tidak
bolehdipasangterusmenerus.
Pemeliharaan
Buah
Jantungpisangyang telah berjarak25 cm dari sisirbuah terakhir
harusdipotongagar pertumbuhanbuah tidakterhambat.Setelah
sisir pisang mengembangsempurna,tandan pisang dibungkus
dengan kantung plastik bening. Kantung plastik polietilen
dengan ketebalan0,5 mm diberi lubang dengan diameter1,25
cm. Jarak tiap lubang 7,5 cm. Ukuran kantung plastik adalah
sedemrkianrupa sehinggamenutupi1545 cm di atas pangkal
sisirteratasdan 25 cm di bawah ujung buah dari sisirterbawah.
Untuk menjaga agar tanaman tidak rebah akibat beratnya
tandan, batang tanaman disangga dengan bambu yang
dibenamkansedalam30 cm ke dalamtanah.
HamaDan Penyakit

Hama
1) Ulat daun (Erienotathrax.)
Bagianyang diserangadalahdaun. Geiala:daun menggulung
sepertiselubung dan sobek hinggatulangdaun. Penqendalian:
denganmenggunakaninsektisidayang cocok belum ada, dapat
dicobadenganinsektisidaMalathion.
2) Uret kumbang(Cosmopo/lfessordrdus)
Bagian yang diserang adalah kelopak daun, batang. Geiala:
lorongJorongke atas/bawahdalam kelopakdaun.batangpisang
penuhlorong.Penqendalian:sanitasirumpunpisang,bersihkan
rumpun dari sisa batang pisang, gunakan bibit yang telah
disucihamakan.
3) Nematoda(Rotulenchussimflis,Radopholus similis).
Bagian yang diserangadalah akar. Geiala: tanamankelihatan
merana,terbentukrongga atau bintik kecil di dalam akar, akar
bengkak. Penqendalian: gunakan bibit yang telah
disucihamakan,trngkatkanhumus tanah dan gunakan lahan
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4)

dengankadarlemPungkecil.
octasema.
Ulat bungadan buah(Nacoleila
Bagian yang diserang adalah bunga
pertumbuhanbuah abnormal,kulit buah b
sedikitnya70 ekor di tandan pisang. Pe
menggunakaninsekttsida.

Penyakit
1) Penyakitdarah
Penvebab: Xanthomonas celebensls (bi
diserang adalah jaringan tanaman bae
jaringan menjadi kemerah-merahan
Pengendalian:dengan membongkardan
yang sakit.
2) Panama
Penyebab: jamur Fusariumoxysporum.E
adalahdaun. Geiala:daun layudan putus
lalu daun di bagiandalam,pelepahdaun r
keluarnya pembuluh getah benvarna hi
membongkardan membakartanamanyane
Penvebab: jamur Cercosporamusae. Bi
adalah daun dengan gejala bintik sawo
meluas.Penqendalian:denganmenggu
mengandungCopperoksidaatau BuburBc
4) Layu
Penvebab:bakteriBacillus.Bagianyang (
Geiala: tanaman layu dan mati. Penqen
dan membakartanamanYangsakit.
5) Daun pucuk
Penvebab: virus dengan perantara ku
nigronervosa.Bagianyang diserangadalal
daun Pucuk tumbuh tegak lurus s
dan men
Penqendalian:cara membongkar
sakit.

Gulma
Tidak lama setelahtanamdan setelahkan
gulma akan menjadi persoalan yang ha
dilakukandengan.
Penanggulangan

g diberimulsaberupadaun kering
runtukmengurangi
penguapanair
tetapi pemulsaan yang terus
iaran menjadidangkal sehingga
r merana.Karena itu mulsa tidak
arak25cm darisisirbuahterakhir
ranbuahtidakterhambat.Setelah
'rpurna,tandanpisang
dibungkus
'ring. Kantung plastik polietilen
eri lubangdengandiameter 1,25
. Ukurankantungplastik adalah
nutupi1545 cm di atas pangkal
rh ujungbuah dari sisirterbawah.
rn tidak rebah akibat beratnya
isangga dengan bambu yang
dalamtanah.
Penyakit

daun.Geiala:daun menggulung
tggatulangdaun.Penqendalian:
da yang cocokbelum ada, dapat
rthion.
crdidus)
kelopakdaun, batang. Geiala:
rlamkelopakdaun,batangpisang
;anitasirumpunpisang,bersihkan
iang, gunakan bibit yang telah
Radopholussimilis).
akar. Geiala:tanamankelihatan
r bintikkecildi dalamakar, akar
gunakan bibit yang telah
mus tanah dan gunakan lahan

4)

dengankadarlempungkecil
Ulat bungadan buah(Nacoleilaoctasema.)
Bagian yang diserang adalah bunga dan buah. Geiala:
pertumbuhanbuah abnormal,kulit buah berkudis.Adanya ulat
sedikitnya70 ekor di tandan pisang. Penqendalian: dengan
menggunakaninsektisida.

Penyakit
1) Penyakitdarah
Penvebab: Xanthomonas celebensis (bakteri). Bagian yang
diserang adalah jaringan tanaman bagian dalam. Geiala:
jaringan menjadi kemerah-merahan seperti berdarah.
Penqendalian:dengan membongkardan membakartanaman
yangsakit.
2 ) Panama
Penvebab: jamur Fusarium oxysporum. Bagian yang diserang
adalahdaun.Geiala:daun layudan putus,mula-mula
daun luar
laiu daun di bagiandalam,pelepahdaun membelahmembujur,
keluarnya pembuluh getah berwarna hitam. Penqendalian:
dan membakartanamanyangsakit.
membongkar
Penyebab: jamur Cercospora musae. Bagian yang diserang
adalah daun dengan gejala bintik sawo matang yang makin
meluas.Penqendalian:denganmenggunakan
fungisidayang
mengandung
Copperoksidaatau BuburBordeaux(BB).
4 ) Layu
Penvebab:bakteriBacillus. Bagianyang diserangadalahakar.
Geiala: tanaman layu dan mati. Penqendalian: membongkar
dan membakartanamanyang sakit.
5 ) Daunpucuk
Penvebab: virus dengan perantara kutu daun Pentalonia
nigronervosa.
Bagianyang diserangadalahdaun pucuk.Geiala:
daun pucuk tumbuh tegak lurus secara berkelompok.
Penqendalian:cara membongkardan membakartanamanyang
sakit.
Gulma
Tidak lama setelahtanamdan setelahkanopidewasaterbentuk,
gulma akan menjadi persoalan yang harus segera diatasi
Penanggulangan
dilakukan
dengan.
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1)
2)

3)

Penggunaanherbisida seperti Paraquat,Gesapax 80 Wp,
Roundupdan dalapon.
Menanamtanamanpenutuptanah yang dapat menahanerosi,
tahan naungan,tidak mudah diserang hama-penyakit,
tidak
meman1at
batangpisang.MisalnyaGeophilarepens.
Menutuptanahdenganplastikpolietrlen.
PANEN

Ciri dan Umur Panen
Pada umur 1 tahun rata-ratapisangsudahberbuah.Saat panen
ditentukanoleh umur buah dan bentukbuah. Ciri khas panen adalah
mengeringnyadaun bendera.Buah yang cukup umur untuk dipanen
berumurB0-100haridengansiku-sikubuahyang masihjelas sampai
hampirbulat.Penentuanumur panenharusdidasarkanpadajumlah
waktu yang drperlukan untuk pengangkutan buah ke daerah
penjualansehingga buah tidak terlalumatangsaat sampaidi tangan
konsumen.Sedikitnyabuah pisang masih tahan disimpan10 hari
setelahditerimakonsumen.
Cara Panen
Buah pisang dipanen bersama-samadengan tandannya.
Panjangtandanyang diambiladalah30 cm dari pangkalsisirpaling
atas. Gunakanpisauyang tajamdan bersihwaktumemotongtandan.
Tandan pisang disimpan dalam posisi terbalik supaya getah dari
bekas potonganmeneteske bawah tanpa mengotoribuah. Dengan
posisiini buah pisangterhindardari lukayangdapatdiakibatkan
oleh
pergesekanbuah dengantanah.
Setelah itu batang pisang dipotong hingga umbi batangnya
dihilangkansama sekali. Jika tersediatenaga ker1a,batang pisang
bisa saja dipotong sampai setinggi 1 m dari permukaan tanah.
Penyisaanbatangdimaksudkanuntukmemacupertumbuhantunas.
Periode Panen
Pada perkebunan pisang yang cukup luas, panen dapat
dilakukan3-10 hari sekali tergantungpengaturanjumlah tanaman
produktif.
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PerkiraanProduksi
Belum ada standard produksi pisang di
pisang dunia produksi 28 ton/ha/tahunha
perkebunanskala rumah tangga.Untukperke
dan perkebunanbesar (> 30 ha), produksi'
mencapaisedikitnya46 ton/ha/tahun.
Pascapanen

Secarakonvensionaltandanpisangditutu
kering untuk mengurangi penguapan dan
pemasarandenganmenggunakankendaraant
pengirimanke luar negeri, sisir pisang dilep
kemudian dipilah-pilah berdasarkan ukur
dilakukandengan menggunakanwadah kart
dimasukkanke dos dengan posisiterbalikdal
Sebaiknyaluka potongandi ujung sisir buah I
pembusukan.
untukmenghindari

Gambaran PeluangAgribis

pisangyang permanen(dius
Perkebunan
dengan mudah dapat ditemukan di Meksik
Tengah, Panama, Kolombia, Ekuador dan
tersebut, budidaya pisang sudah merupaka
didukungoleh kulturteknisyang primadan sta
moderndan pengepakanyang memenuhistan
tersebut menunjukkan bahwa pisang
perdaganganyang sangat tidak mungkin d
pisangduniamemangsangatbesarterutama1
yang meliputiBOo/o
dari permintaantotaldunia.
Selain berpeluangdalam ekspor pisangutuh
pisangjuga memberikanpeluangyang baik.I
dibuat dari pisang cavendishdengankadar gt
pisanglainnyadengankadargula< 21Vo.
Di lndonesiapisang hanya ditanamdalam ska
kebun yang sangat kecil. Standardinternasio
kecil adalah 10-30 ha. Angka ini belumdicap
dan iklim kita sangat mendukungpenanam
perkebunan
pisangmur
secarateknispendrrian

)rti Paraquat,Gesapax 80 Wp,
lanahyang dapat menahan erosi,
h diserang hama-penyakit,tidak
tlnyaGeophilarepens.
polietilen.
IEN

risangsudahberbuah.Saat panen
rtuk buah.Ciri khas panen adalah
r yang cukupumur untuk dipanen
;ikubuahyangmasihjelas sampai
pada jumlah
renharusdidasarkan
)engangkutanbuah ke daerah
alu matangsaat sampaidi tangan
rg masihtahan disimpan10 hari

PerkiraanProduksi
Belum ada standard produksi pisang di Indonesia,di sentra
pisang dunia produksi 28 ton/ha/tahun hanya ekonomis untuk
perkebunanskala rumah tangga.Untukperkebunankecil ('10-30ha)
dan perkebunanbesar (> 30 ha), produksi yang ekonomis harus
mencapaisedikitnya46 ton/ha/tahun.
Pascapanen
Secarakonvensional
tandanpisangditutupidengandaun pisang
kering untuk mengurangi penguapan dan diangkut ke tempat
pemasarandenganmenggunakankendaraanterbuka/tertutup.
Untuk
pengirimanke luar negeri, sisir pisang dilepaskandari tandannya
kemudian dipilah-pilah berdasarkan ukurannya. Pengepakan
dilakukandengan menggunakanwadah karton. Sisir buah pisang
dimasukkanke dos dengan posisiterbalikdalam beberapalapisan.
Sebaiknyaluka potongandi ujung sisir buah pisang disucihamakan
pembusukan.
untukmenghindari
Gambaran Peluang Agribisnis

iama-sama dengan tandannya.
ah 30 cm dari pangkalsisir paling
rnbersihwaktumemotongtandan.
rosisi terbaliksupaya getah dari
h tanpa mengotoribuah. Dengan
i lukayangdapatdiakibatkanoleh
otong hingga umbi batangnya
edia tenagakerja, batang pisang
Jgi 1 m dari permukaan tanah.
luk memacupertumbuhantunas.
ang cukup luas, panen dapat
ung pengaturanjumlah tanaman

Perkebunanpisangyang permanen(diusahakanterus menerus)
dengan mudah dapat ditemukan di Meksiko, Jamaika, Amerika
Tengah, Panama, Kolombia, Ekuador dan Filipina. Di negara
tersebut, budidaya pisang sudah merupakan suatu industri yang
didukungoleh kulturteknisyang primadan stasiunpengepakanyang
moderndan pengepakanyang memenuhistandardinternasional.
Hal
tersebut menunjukkan bahwa pisang memang komoditas
perdaganganyang sangat tidak mungkin diabaikan. Permintaan
pisangduniamemangsangatbesarterutamajenis pisangCavendish
yang meliputi80% dari permintaantotaldunia.
Selain berpeluangdalam ekspor pisang utuh, saat ini ekspor pure
pisangluga memberikanpeluang yang baik. Pure pisang biasanya
dibuat dad pisangcavendishdengan kadar gula 21-26 o/oatau dari
pisanglainnyadengankadargula<21o/o.
Di Indonesiapisang hanya ditanamdalam skala rumah tangga atau
kebun yang sangat kecil. Standardinternasionalperkebunanpisang
kecil adalah 10-30 ha. Angka ini belum dicapaidi Indonesia.Tanah
dan iklim kita sangat mendukungpenanamanpisang, karena itu
pisangmungkindilakukan.
secarateknispendirianperkebunan
107

b)
Standar Produksi
Ruang Lingkup
Standar ini meliputi:klasifikasidan, syaratmutu, cara pengambilan
contoh,cara uji, syaratpenandaandan carapengemasan
Diskripsi
Standarbuah pisangini mengacukepadaSNl0t -4229-1996.
Klasifikasi dan Standar Mutu
a) TingkatKetuaanBuah(%): Mutu l=70€0; Mutu ll <70 & >80
b) KeseragamanKultivar.Mutu l=seragam;Mutu ll=seragam
c) KeseragamanUkuran:Mutu l=seragam,Mutu ll=seragam
d) Kadarkotoran(% dalambobot kotoran/bobot):
Mutu l=0; Mutu ll=
0
e) Tingkatkerusakanfisik/mekanis
(% BoboUbobot):
Mutu l=0; Mutu
ll=0
f) KemulusanKulit(Maksimum):
Mutul=Mulus;Mutull=Mulus
g) Serangga:Mutu l=bebas;Mutull=bebas
h) Penyakit:Mutul=bebas;Mutu ll=bebas
Adapun persyaraianberdasarkanklasifikasipisang adalah sebagai
berikut.
a) PanjangJari (cm):KelasA '18,1-20,0;
KetasB 16,1-18,0:
KetasC
14.'1-'16.0
b) Berat lsi (kg):KelasA > 3,0; KelasB 2,5-3,0',KetasC < 2,5
c) DimeterPisang(cm):KelasA 2,5; KelasB > 2,5;KelasC < 2,5
Untuk mencapai dan mengetahui syarat mutu harus dilakukan
pengujianyang meliputi:
a) PenentuanKeseragamanKultivar.
Cara kerja dari pengujianadalah ; Hitungjumlah dari seluruh
contohbuah pisangsegar,amatisatu persatusecaravisualdan
pisahkan buah yang tidak sesuai dengan untuk kultivar ang
besangkutan.Hitungjumlah jari buah pisangyang tidak sesuai
dengan kultivartersebut.Hitung persentasejumlah jari buah
pisang yang dinilai mempunyaibentuk dan warna yang tidak
khas untuk kultivar yang bersangkutanterhadap jumlah jari
keseluruhannya.
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c)

d)

e)

PenentuanKeseragamanUkuranBuah.
Ukur panlangdari setiap buah contohC
ulung buah sampai pangkal tangkai d
dengan menggunakanalat pengukurye
garistengahbuah denganmenggunaka
sesuai dengan penggolonganyang din
kemasan.
PenentuanTingkatKetuaan.
Perhatikansudut-sudutpadakulitbuahpi
tidsak bersudut lagi (hampir bulat) be
sedangkanyang masih sangat nyata sr
ketuaanmasih 7Ao/oatau kurang.
PenentuanTingkatKerusakanFisik/Mek
Hitungjumlah jari dari seluruhcontohbu
persatujari buah secara visualdan prsa
mengalamikerusakan mekanisifisikber
Hitung jumlah yang rusak lalu b
keseluruhannya
dan dikalikan
dengan10C
PenentuanKadarKotoran
Timbang seluruh contoh buah yang diu
kotorangyang ada, pisahkankotoranyar
kemasannyaseperti tanah,getah,batan
bendalainyang termasukdalamistilahk<
pada buahdan kemasan,lalutimbangsel
kotoran per berat seluruh contoh buah I
100%.

PengambilanContoh
Satu partai/lot buah pisang segar terdiri r
kemasan.Contohdiambilsecaraacak sebany
a) Jumlah minimal kemasan dalam partai
semua
b) Jumlahminimalkemasandalampartaiac
sekurang-kurangnya
5
c) Jumlahminimalkemasandalampartaiad
sekurang-kurangnya
7
d) Jumlahminimalkemasandalampartaiad
sekurang-kurangnya
9
e) Jumlahminimalkemasandalampartaiada
sekurang-kurangnya
10

b)
Produksi

n, syaratmutu,cara pengambilan
dan carapengemasan
c)
repadaSNI 01 4229-1996.
tu l=70€0,Mutull <70 & >80
seragam;Mutull=seragam
seragam;
Mutu ll=seragam
kotoran/bobot):
Mutu l=0; Mutu ll=

d)

s (% BoboUbobot):
Mutu l=0; Mutu
Vlutul=Mulus,
Mutull=Mulus
ll=bebas
l=bebas
pisangadalah sebagai
klasifikasi
1-20,0;
KelasB 16,'1-18,0;
KelasC
> l a sB 2 , 5 - 3 , 0K; e l a sC < 2 , 5
1,5;KelasB > 2,5;KelasC < 2,5
ri syarat mutu harus dilakukan
tvar.
alah ; Hitungjumlahdari seluruh
tatisatuoersatusecaravisualdan
esuai dengan untuk kultivar ang
ari buah pisangyang tidak sesuai
ung persentasejumlah jari buah
rai bentukdan warna yang tidak
rrsangkutanterhadap jumlah jari

e)

PenentuanKeseragamanUkuranBuah.
Ukur panjangdari setiap buah contoh dan dihitungmulai dari
ulung buah sampai pangkal tangkai dari seluruh contoh uji
dengan menggunakanalat pengukur yang sesuai. Ukur pula
garistengahbuah denganmenggunakanmistargeser.Pisahkan
sesuai dengan penggolonganyang dinyatakanpada label di
kemasan.
PenentuanTingkatKetuaan.
Perhatikansudut-sudutpada kulitbuah pisangsegar.Buah yang
tidsak bersudut lagi (hampir bulat) berati sudah tua lOOo/o,
sedangkanyang masih sangat nyata sudutnyaberarti tingkat
ketuaanmasih TOohatau kurang
PenentuanTingkatKerusakanFisik/Mekanis
Hitungjumlah jari dari seluruhcontoh buah pisang.Amati satu
persatujari buah secara visual dan pisahkanbuah yang dinilai
mengalamikerusakan mekanisifisikberupa luka atau memar.
Hitung jumlah yang rusak lalu bagi dengan jumalh
keseluruhannya
dan dikalikandenganlOO%.
PenentuanKadarKotoran
Timbang seluruh contoh buah yang diuji, amati secara visual
kotorangyang ada, pisahkankotoranyang ada pada buah dan
kemasannyaseperti tanah,getah, batang,potongandaun atau
bendalain yang termasukdalam istilahkotoranyang menempel
pada buahdan kemasan,lalu timbangseluruhkotorannya.Berat
kotoran per berat seluruh contoh buah yang diuji kali dengan
100%.

PengambilanContoh
Satu partai/lot buah pisang segar terdiri dari maksimum 1000
kemasan.Contohdiambilsecaraacak sebanyakjumlah kemasan.
a) Jumlah minimal kemasan dalam partai adalah 1-5 : contoh
semua
b) Jumlahminimalkemasandalam partaiadalah6-100 : contoh.
sekurang-kurangnya
5
c) Jumlahminimalkemasandalam partai adalah 101-300 : contoh
sekurang-kurangnya
7
d) Jumlahminimalkemasandalam partaiadalah301-500 : contoh
sekurang-kurangnya
9
e) Jumlahminimalkemasandalampartaiadalah501-1000: contoh
sekurang-kurangnya
10
109

Daftar Pustaka
Pengemasan
Untuk pisangtropis,karduskartonyang digunakanberukuran18 kg
atau 12 kg. Kardusdapat dibagi menjadidua ruang atau dibiarkan
tanpa pembagianruang. Sebelum pisang dimasukkan,alasi/lapisi
bagian bawah dan sisi dalam kardus dengan
lembaran
plastit</kantung
plastik.Setelahpisang disusuntutup pisangdengan
plastik tersebut. Dapat saja kelompok (c/usfer) pisang dibungkus
dengan plastik lembaran/kantungplastik sebelum dimasukkanke
dalam karduskarton.
Pada bagian luar dari kemasan,diberi label yang bertuliskanantara
lain:
a) ProduksiIndonesia
b) Nama kultivarpisang
c) Namaperusahaan/ekspotir
d) Beratbersih
e) Berat kotor
f) ldentitaspembeli
g) Tanggalpanen
h) Saransuhu penyimpanan/pengangkutan
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