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KATA PENGANTAR
yang bias kota telahmendorong
terjadinya
Paradigmapembangunan
tersebut
Berbagaibentukpemerasan
prosespemerasanpedesaan-pertanian.
- pedesaanke perkotaan
modaldari pertanian
antaralain adalahpenghisapan
dan pelariansumberdayamanusiaterdidik(brain4rainldaripertanian-pedesaan
ke perkotaanmelaluimekanismeurbanisasi.Menyadarihal tersebutmaka
KawasanDataranTinggiBukit
suatuprogramyangdisebutAgropolitan
dirintislah
5 bupatipadatanggal28 Sep
BarisanSumateraUtaramelaluiNotakesepakatan
2002 dan kemudiandiperbaruidengan Kesepakatanbersama 8 Sekretaris
yangterdapatdi kawasanini padatanggal11April2005.
DaerahKabupaten
kawasanperdesaan
Agropolitanadalah pendekatanpembangunan
(rural development)yang menekankanpembangunanperkotaan (udran
padatingkatlokalperdesaan.
Agropolitanmemberikan
ruangyang
development)
pedesaanyangmengakomodir
pembangunan
dan
layakterhadapperencanaan
kapasitaslokal (local capacity building)dan partisipasi
mengembangkan
manfaattimbalbalikbagi
suatuprogramyangmenumbuhkan
masyarakat.dalam
pedesaandan perkotaan(Douglas,1998).Tujuanpengembangan
masyarakat
kalvasan agropolitanini adalah untuk (1) meningkatkankesejahteraan
nilaitambah,produktivitas
masyarakat,
khususnyapetanimelaluipeningkatan
produk,(2) memperluaskesempatan
kerja dan kesempatan
dan diversifikasi
(3) menjadikankawasanagropolitan
sebagai
berusahasecaraberkelanjutan,
fungsi hidrologisdatarantinggi dan
sentraagribisnissekaligusmelestarikan
daya saing produkmenunjanganeka produkwisataagro, (4) meningkatkan
dan (5)
produk agribisnis,baik di tingkat nasionalmaupun internasional,
(braindrainandcapitaldrain).
mengurangi
arusurbanisasi
Buku kecil ini disusunsebagaisalah satu bentukdukungandalam
pengembangan
kawasanAgropolitanDataranTinggiBukit BarisanSumatera
Utara.Komoditasyang diuraikanpada buku ini didasarkanpada komoditas
padaMasterPlan.
yangtelahditetapkan
unggulan
kepada
Terimakasihkami ucapkankepadasemuapihak,khususnya
kepercayaan
BapakGubernurPropinsiSumateraUtarayangtelahmemberikan
dan bantuandana, sehinggabuku KomoditiUnggulanKawan Agropolitan
KabupatenToba Samosirini dapat disusun.Akhirnyasemogabuku ini dapat
bagisemuapihak.
bermanfaat
Medan, Desember2006
Tim Teknis AgropolitanDataran Tinggi Bukit
Barisan Sumatera Utara/KepalaBalai
PengkajianTeffi logi Pertanian
Sumdera Utart /

wyd)

Dr.MlPrama{rfdv.Msc
NtP.080079755
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yang lengkapmengenaike
fisik lainnya, serta pers
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Dengan semakin meningkatnya kebutuhan lahan dan
langkanyalahan - lahan pertanianyang subur dan potensial,serta
adanya persainganpenggunaanlahan antara sektor pertanian dan
sektor non-pertanian,diperlukanadanya teknologi yang tepat guna
pengunaansumberdaya lahan secara
dalamupaya mengoptimalkan
berkelanjutan. Untuk dapat memanfaatkan sumber daya lahan
secaraterarahdan effisiendiperlukantersedianyadata dan informasi
yang lengkapmengenaikeadaaniklim,tanah dan sifat lingkungan
fisik lainnya, serta persyaratan tumbuh tanaman yang akan
diusahakan,terutamatanaman - tanaman yang mempunyai nilai
ekonomiyang cukupbaik. Data mengenaisifat lingkunganfisik dapat
diperolehmelaluikegiatansurveidan pemetaansumberdaya lahan
termasukpemetaantanah.
Potensisuatu wilayahuntuk pengembanganpertanianpada
dasarnyaditentukanoleh sifat lingkunganfisik yang mencakupiklim,
tanah, topografi/bentuk wilayah hidrologi, dan persyaratan
penggunaan tertentu. Kecocokan antara sifat lingkungan fisik dari
suatuwilayahdenganpersyaratanpenggunaanatau komoditasyang
dievaluasi memberikan gambaran atau informasi bahwa lahan
tersebutpotensialuntuk dikembangkanbagi tujuantertentu.
Dalam rangka mengembangkaninformasilingkunganfisik
yang ada di Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan
Sumatera Utara ini maka dibutuhkan peta sistem lahan dan peta
pegelolaan lahan di kawasan ini. Peta tersebut diharapkan dapat
digunakan sebagai acuan untuk setiap kabupaten dalam
pertaniandi wilayahmasing-masing.
mengembangkan
Dalam kegiatan survei dan pemetaansumber daya alam,
bagian lahan satu dengan yang lainnya dibedakan berdasarkan
perbedaansifat-sifatnyayang terdiri dad iklim, landform(termasuk

lithologi, topografi/relief),tanah dan/atau hrdrologinyasehingga
terbentuk satuan-satuanlahan. Pemisahan satuan lahan/tanah
sangat penting untuk keperluan analisis dan interpretasidalam
menilaipotensiatau kesesuaianlahanbagisuatupenggunaan.
Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk
penggunaantertentu, sebagai contoh lahan sesuai untuk idgasi,
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 semakinbanyak kapasitasnya
yang dapat dikembangkanatau diusahakandi suatu wilayahmaka
kemampuanlahan wilayahtersebutakan semakintinggi.Sebagai
contoh, suatu lahan yang topografiatau bentuk wilayahnyadatar,
tanahnyadalam, tidak kena pengaruhbanlir dan iklimnyacukup
basah kemampuanlahannnyacukup baik bagi pengembangan
tanamansemusimmaupuntanamantahunantertentu.Namun.lika
kedalamantanahnyakurangdari 50 cm, maka lahantersebuthanya
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
pengelolaan
lahan ini. Penyusunan pola
melalui kegiatan
pengelolaanlahanini adalahtahap berikutdari kegiatansurveydan
pemetaansumber daya lahan. Data yang dihasilkandari kegiatan
surveydan pemetaansumberdaya lahanini masihsulituntukdapat
dipakai oleh penggunadalam suatu perencanaantanpa dilakukan
interpretasinya
bagi keperluantertentu.Peta pengelolaanlahan ini
merupakan suatu pendekatan atau cara untuk menilai potensi
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Dari gambaran Peta Pengelolaan Lahan Kabupaten Toba
Samosir diatas dapat kita lihat bahwa tidak semua kawasan itu
memiliki sistem pengelolaanyang sama karena masing-masing
daerah memiliki kualitas lahan (tingkat kesuburan dan bentuk
fisiografi) yang berbeda pula. Sehingga dengan berdasar pada
kualitas lahan tersebut maka diperolehlah data bahwa Kabupaten
Toba Samosir memiliki pengelolaanyang berbeda-bedapada setiap
lahannya, yaitu hutan lindung, tanaman industri dan tanaman
pangan.Melaluipeta Pengelolaanlahanjuga kita dapat mengetahui
potensi daerah tersebut dan juga dapat memanfaatkannyasebagai
dasar peren€naan untuk pembangunandan pengembangndaaerah
ini masing-masing
kedepannya.
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Tanaman jagung I
pangan biji-bijian dari ke
Amerika yang tersebar ke
orang-orang Eropa ke Ame
menyebarluaskannyake As
menamakannyamais dan or

Jenis Tanaman
Sistematikatanama
Kingdom
: Plantae ('
Divisio
. Spermat
Sub Divisio
: Angiospe
Classis
. Monocot
'. Gramina
Ordo
Familia
: Gramina
'.Zea
Genus
Species
: Zea may
Mal

Tanamanjagungsar
dan hewan. Di Indonesia
pangan kedua terpenting se
makanan pokok di dunia, j
gandum dan padi. Di Daera
sebagai makanan pokok. A
meningkatpenggunaannyaI
sebab hampir seluruh bagi
berbagaimacam keperluana
a) Batangdan daun muda:I
b) Batangdan daun tua (se
c) Batangdan daun kering:

an Lahan KabuPatenToba
r tidak semua kawasan itu
ma karena masing-masing
et kesuburan dan bentuk
ga dengan berdasar Pada
ilah data bahwa KabuPaten
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Pada setiaP
nan industri dan tanaman
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sebagai
t memanfaatkannYa
r dan pengembangndaaerah

JAGUNG
Sejarah Singkat
Tanaman jagung merupakan salah satu jenis tanaman
pangan biji-bijian dari keluarga rumput-rumputan.Berasal dari
Amerika yang tersebar ke Asia dan Afrika melalui kegiatan bisnis
orang-orangEropa ke Amerika. Sekitar abad ke-16 orang Portugal
menyebarluaskannya
ke Asia termasuk Indonesia.Orang Belanda
menamakannyamaisdan orang lnggrismenamakannyacorn.
Jenis Tanaman
tanamanjagungadalahsebagaiberikut:
Sistematika
Kingdom
Plantae(tumbuh{umbuhan)
Divisio
Spermatophyfa(tumbuhan
berbiji)
(berbijitertutup)
Angiospermae
Sub Divisio
(berkeping
Monocotyledone
Classis
satu)
Ordo
Graminae(rumput-rumputan)
Familia
Graminaceae
Genus
Zea
Zea maysL.
Species

ManfaatTanaman
Tanamanjagungsangatbermanfaatbagi kehidupanmanusia
dan hewan. Di Indonesia, jagung merupakan komoditi tanaman
pangan kedua terpenting setelah padi. Berdasarkanurutan bahan
makanan pokok di dunia, jagung mendudukiurutan ke-3 setelah
gandumdan padi. Di Daerah Madura,jagung banyakdimanfaatkan
sebagai makanan pokok. Akhir-akhir ini tanaman jagung semakin
meningkatpenggunaannya.
Tanamanjagungbanyaksekaligunanya,
sebab hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkanuntuk
berbagaimacam keperluanantara lain:
a) Batangdan daun muda:pakanternak
b) Batangdan daun tua (setelahpanen):pupukhijauatau kompos
c) Batangdan daun kering:kayu bakar

d) Batangjagung:lanjaran(turus)
e) Batangjagung.pulp (bahankertas)
f) Buahjagungmuda (putren,Jw).sayuran,bergedel,bakwan,
sambelgoreng
g) Bili jagung tua: penggantinasi, marning,brondong,roti jagung,
tepung,bihun,bahancampurankopi bubuk,biskuit,kue kering,
pakan ternak, bahan baku industribir, industrifarmasi,dextrin,
perekat,industritextil.
SyaratTumbuh
Tanaman jagung berasal darr daerah tropis yang dapat
menyesuaikandiri dengan lingkungandi luar daerah tersebut
Jagung tidak menuntut persyaratanlingkunganyang terlalu ketat,
dapat tumbuh pada berbagai macam tanah bahkan pada kondisi
tanah yang agak kering. Tetapi untuk pertumbuhanoptrmalnya
jagungmenghendakibeberapapersyaratan.
lklim
olehsebagianbesartanamanJagung
lklimyang dikehendaki
beriklimsedanghinggadaerahberiklimsubadaiahdaerah-daerah
tropis/tropisyang basah Jagung dapat tumbuh di daerah yang
terletakantara 0-5OoLU hingga O-40oLS. Pada lahan yang tidak
curah hujan ideal
pertumbuhan
tanamanini memerlukan
beririgasi,
pembungaan
fase
sekitar85-200mm/bulandan harus merata.Pada
dan pengisianbiji tanamanjagung perlu mendapatkancukup air.
Sebaiknyajagung ditanam diawal musim hujan, dan menlelang
musimkemarau.
Pertumbuhantanaman jagung sangat membutuhkansinar
matahari.Tanamanjagung 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 ideal memerlukansuhu optimum antara 23-270C.
Pada proses perkecambahanbenih jagung memerlukansuhu yang
cocok sekitar 30"C. Saat panen jagung yang jatuh pada mustm
6

kemarauakan lebih baik darif
terhadapwaktu pemasakanbi

Media Tanam
Jagung tidak memerlu
Agar supayadapat tumbuho
kaya humus. Jenis tanah ya
andosol (berasal dari gunu
berpasir. Pada tanah-tanahc
dapat ditanamijagung denge
tanah secara baik. Sedar
lempung/liat (latosol) berc
pertumbuhannya.Keasama
ketersediaanunsur-unsurhar
bagi pertumbuhantanamanja
Tanaman jagung men
ketersediaanair dalam kon
kurang dari 8% dapat ditana
terjadinya erosi tanah sang
tingkatkemiringanlebih dari
teras dahulu.

Ketinggian Tempat
Jagung dapat ditanam
sampaidi daerahpegununga
1800 m dpl. DaerahdenganI
merupakanketinggianyang b

Pedo

Pembibitan dan Persyarata
Benih yang akan digu
mutu genetik,fisik maupunfir
(daya tumbuh besar, tidak
mengandung kotoran, tidak
yang demikiandapatdiperol

rtas)
): sayuran,bergedel,bakwan,
;i, marning,brondong,roti jagung,
an kopi bubuk,biskuit,kue kering,
Justribir, industrifarmasi,dextrin,

lumbuh
I dari daerah tropis yang dapat
lungan di luar daerah tersebut.
an lingkunganyang terlalu ketat,
lcam tanah bahkan pada kondisi
untuk pertumbuhanoptrmalnya,
'syaratan.

;h sebagian
besartanamanJagung
dang hinggadaerahberiklimsubI dapat tumbuh di daerah yang
040" LS. Pada lahan yang tidak
ini memerlukancurah hujan ideal
rs merata.Padafase pembungaan
rg perlu mendapatkancukup air.
al musim hujan, dan menjelang
rgungsangat membutuhkansinar
akan
ternaungi,pertumbuhannya
yang
kurang baik
rikan hasil biji
: buah. Suhu yang dikehendaki
), akan tetapi bagi pertumbuhan
r suhu optimumantara 23-27oC.
rih jagungmemerlukansuhu yang
r jagung yang jatuh pada musim

kemarauakan lebihbaik daripadamusimhujan,karenaberpengaruh
terhadapwaktupemasakanbiji dan pengeringanhasil.
MediaTanam
Jagung tidak memerlukan persyaratan tanah 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{anah dengan 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
ketersediaanunsur-unsurhara tanaman. Keasamantanah yang baik
bagi pertumbuhan
tanamanjagungadalahpH antara5,6 - 7,5.
jagung
membutuhkantanah dengan aerasi dan
Tanaman
ketersediaanair dalam kondisi baik. Tanah dengan kemiringan
kurang dari 8o/odapat ditanamijagung, karenadisana kemungkinan
terjadinyaerosi tanah sangat kecil. Sedangkan daerah dengan
tingkatkemiringanlebih dari 8%, sebaiknyadilakukanpembentukan
terasdahulu
KetinggianTempat
Jagungdapat ditanamdi lndonesiamulai dari dataranrendah
sampaidi daerahpegununganyang memilikiketinggianantara10001800 m dpl. Daerahdenganketinggianoptimumantara0€00 m dpl
merupakanketinggianyang baik bagi pertumbuhantanamanjagung.
Pedoman Budidaya
Pembibitan dan Persyaratan Benih
Benih yang akan digunakan sebaiknya bermutu tinggi, baik
genetik,
mutu
fisik maupun fisiologinya.Berasal dari varietasunggul
(daya tumbuh besar, tidak tercampur benih/varietaslain, tidak
mengandung kotoran, tidak tercemar hama dan penyakit). Benih
yang demikiandapatdiperolehbila menggunakanbenihbersertifikat.

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.HibridaC1, HibridaC2, HibridaPioneer1. Pioneer2,
IPB 4, CPI-1,Kaliangga,
Wiyasa,Arjuna,Basterkuning,KaniaPutih,
Metro, Harapan, Bima, Permadi. Bogor Composite, Parikesit,
Sadewa, Nakula. Selain itu, jenis-jenis unggul 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.Sedangkanbiladidugaakanada seranganlalatbibit
dan ulat agrotis,sebaiknyabenih dimasukkanke dalam lubang
bersama-samadengan insektisida butiran dan sistemik seperti
Furadan3G.
PengolahanMedia Tanam
Pengolahan tanah bertujuan untuk: memperbaiki kondisi
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{amatanahdicanokul/dibaiak
laludihaluskan
dan diratakan.
B

Pemhukaan Lahan. Pr
membersihkanlahan dari sir
sisa tanamanyang cukup b
dalam tanah, kemudian d
pengolahantanah denganbe

Pemhentukan Bedengan.
dibuat salurandrainasesep
25-30 cm dengan kedalam
pada tanahyang drainaseny

Pemupukan
Apabila tanah ya
ketersediaanhara yang cuk
Dosis pupuk yang dibutuh
kesuburantanah dan diberik
rata adalah:Urea=200-300I
100 kg/ha.
Adapuncaradan dosispemu
a) Pemupukandasar: 1/3 b
TSP diberikansaat tana
tanamsedalam5 cm lalu
b) Susulanl: 1/3 bagianpup
diberikansetelahtanam
dan kananlubangtanam
c) Susulan ll: 1/3 bagian
berumur45 hari.

Penanaman
Teknik Penanaman Penana
berbagaipolatanam:
a) Tumpang sari (lntercropp
tanaman(umursamaata
umursepertijagung
dan I
jagung,ketelapohon,pac

ran sangat bergantungpada
dayatumbuhbenih.
hibrida biasanya akan
inggi. Tetapi jagung hibrida
bandingkanvarietas bersari
bih mahal dan hanya dapat
dan tersedra dalam jumlah
iagung untuk dipilih sebagai
HibridaPioneer1, Pioneer2,
a, Basterkuning,KaniaPutih,
3ogor Composite, Parikesit,
ris unggul yang belum lama
Blst-2, P-3, P-4, P-5, C-3,
Hibrida).

riknyadicampurdulu dengan
apabila diduga akan ada
r akanada seranganlalatbibit
imasukkanke dalam lubang
:utiran dan sistemik seperti

untuk: memperbaikikondisi
untungkanbagi pertumbuhan
rase dan aerasi yang kurang
la kondisilembabtetapi tidak
ur hanyadiolahsecaraumum
embaliktanah dan memecah
anah yang gembur untuk
kan ditanami (calon tempat
5-20 cm, kemudiandiratakan.
rgolahanyang lebih banyak.
laludihaluskandan diratakan.

Pembukaan Lahan. Pengolahan lahan diawali dengan
membersihkan
lahandari sisa sisa tanamansebelumnya.Bila perlu
sisa tanamanyang cukup banyak dibakar,abunya dikembalikanke
dalam tanah, kemudian dilanjutkan dengan pencangkulan dan
pengolahantanah denganbajak.
Pemhentukan Bedengan. Setelah tanah diolah, setiap 3 meter
dibuat saluran drainase sepanjang barisan tanaman. Lebar saluran
25-30 cm dengan kedalaman20 cm. Saluran ini dibuat terutama
pada tanah yang drainasenyajelek.
Pemupukan
Apabila tanah yang akan ditanami tidak menjamin
ketersediaanhara yang cukup maka harus dilakukan pemupukan.
Dosis pupuk yang dibutuhkantanaman sangat bergantungpada
kesuburantanah dan diberikansecarabertahap.Anjurandosis ratarata adalah.Urea=200-300kg/ha, TSP=75-100kg/ha dan KCI=50100 kg/ha.
Adapuncara dan dosis pemupukanuntuk setiap hektar:
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 bagianpupuk Ureaditambah1/3 bagianpupuk KCI
diberikansetelahtanaman berumur30 hari, 15 cm di parit kiri
dan kananlubangtanamsedalam10 cm lalu ditutup tanah;
c) Susulan ll: 1/3 bagian pupuk Urea diberikan saat tanaman
berumur45 hari.
Penanaman
Teknik Penanaman Penanamanjagung dapat dilaksanakandengan
berbagaipola tanam:
a) Tumpang sari (lntercropprng),melakukanpenanamanlebih dari 1
tanaman(umursama atau berbeda).Contoh:tumpangsari sama
umursepertijagungdan kedelai;tumpangsari beda umur seperti
jagung,ketelapohon,padigogo.

b) Tumpang glhr (Multiple Cropping), dilakukan secara beruntun
faktor-faktorlain
sepanjangtahun dengan mempertimbangkan
untuk mendapatkeuntunganmaksimum Contoh:jagung muda,
padi gogo,kacangtanah,ubi kaYu.
pola tanamdengancara
c) TanamanBersisipan(RelayCropping)'.
menyisipkansatu atau beberapajenis tanamanselaintanaman
pokok (dalam waktu tanam yang bersamaanatau waktu yang
berbeda).Contoh:jagungdisisipkankacangtanah,waktujagung
menjelangpanendisisipkankacangpanjang
penanamanterdiri atas
d) Tanaman Campuran(Mixed Cropping)'.
beberapatanamandan tumbuhtanpadiaturjaraktanammaupun
larikannya,semuatercampurjadi satu Lahanefisien,tetapiriskan
terhadap ancaman hama dan penyakit Contoh: tanaman
kedelai,ubi kayu.
campuransepertijagung,
Pembuatan Lubang Tanam. Lubang tanam dibuat dengan alat
tugal. Kedalaman lubang perlu diperhatikan agar benih ttdak
Kedalamanlubangtanam antara:3-5
terhambatpertumbuhannya.
1 butirbenih.JaraktanamJagung
diisi
cm, dan tiap lubanghanya
panennya,
semakin panjangumurnya,
disesuaikandengan umur
tanamanakan semakintinggi dan memerlukantempatyang lebih
'100hari
denganwaktupanen=
luas.Jagungberumurdalam/panjang
sejak penanaman, jarak tanamnya dibuat 40 x 100 cm (2
Jagung berumursedang (panen 80 - 100 hari),
tanaman/lubang).
Sedangkanjagung
jarak tanamnya25 x 75 cm (1 tanaman/lubang).
jarak
<80
tanamnya2O x 50 cm (1
hari),
berumur pendek (panen
Kedalamanlubangtanamyaituantara3 - 5 cm.
tanaman/lubang).
Cara Penanaman. Pada jarak tanam 75 x 25 cm setiap lubang
ditanamsatu tanaman.Dapatjuga digunakanjarak tanam75 x 50
cm, setiap lubangditanamdua tanaman.Tanamanini tidak dapat
tumbuh dengan baik pada saat air kurangatau saat air berlebihan.
Pada waktu musim penghujan atau waktu musim hujan hampir
berakhir,benihlagung ini dapatditanam.Tetapiair hendaknyacukup
tersedia selama pertumbuhan tanaman jagung. Pada saat
penanamansebaiknyatanah dalam keadaan lembab dan tidak
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tergenang.Apabila tanah ke
diduga 1-2 hari lagi hujan ak
dan penanamanbiasanyamt
lubang, 1 orang memasukk
pupuk dasar dan menutuPlul
per lubangtergantungyang di
per lubang maka benih yan
dikehendaki1 tanamanPer lu
butirbenihper lubang.

PemeliharaanTanaman
Penjarangan dan Penyulam
ditentukan jumlah tanaman
'1
dikehendaki.Apabiladalam
yang dikehendakihanya 2 e
dikurangi.Tanaman yang tu
dengan pisau atau gunting
tanah. Pencabutantanaman:
karenaakan melukaiakar tan
Penyulaman bertujuan un
tumbuh/mati.Kegiatan ini c
Jumlah dan jents benth sert
dengansewaktupenanaman
'
benih dari jenis yang sama.
minggusetelahtanam.

Penyiangan Penyianganber
tanaman pengganggu (gulm
sekali.Penyianganpada tana
dengan tangan atau cangku
pentingdalampenyiangan
ini
yang pada umur tersebut ma
tanah.Hal ini biasanyadilaku

Pembumbunan. Pembumb
penyiangan dan bertujuan

dilakukansecara beruntun
mbangkanfaktor-faktorlain
num.Contoh:jagungmuda,
g): pola tanamdengancara
tis tanamanselaintanaman
ersamaanatau waktu yang
kacangtanah,waktujagung
ranjang.
ng): penanamanterdiri atas
a diaturjaraktanammaupun
u Lahanefisien,tetapiriskan
enyakit. Contoh: tanaman
i kayu.
tanam dibuat dengan alat
rhatikan agar benih tidak
t lubangtanam antara 3-5
benih.Jarak tanamjagung
semakin panjang umurnya,
nerlukantempatyang lebih
tganwaktupanen= 100 hari
Cibuat 40 x 100 cm (2
rng (panen80 - 100 hari),
/lubang).Sedangkanjagung
k tanamnya20 x 50 cm (1
a m y a i t u a n t a r a 35-c m .
75 x 25 cm setiap lubang
nakanjarak tanam 75 x 50
n. Tanamanini tidak dapat
ng atau saat air berlebihan.
vaktu musim hujan hampir
Tetapiair hendaknyacukup
Tan jagung. Pada saat
leadaan lembab dan tidak

tergenang.Apabila tanah kering, pedu diairi dahulu, kecuali bila
diduga 1-2 hari lagi hujan akan turun. Pembuatanlubang tanaman
dan penanamanbiasanya memerlukan4 orang (2 orang membuat
lubang, 1 orang memasukkanbenih, 1 orang lagi memasukkan
pupuk dasar 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 penjarangan maka 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
tumbuh/mati.Kegiatan ini dilakukan 7-10 hari sesudah tanam.
Jumlah dan jenis benih serta perlakuandalam penyulamansama
dengansewaktupenanaman.Penyulamanhendaknyamenggunakan
benih dari jenis yang sama. Waktu penyulamanpaling lambatdua
minggusetelahtanam.
Penyiangan Penyianganbertujuanuntuk membersihkanlahan dari
tanaman pengganggu (gulma). Penyiangandilakukan 2 minggu
sekali.Penyianganpada tanamanjagungyang masihmuda biasanya
dengan tangan atau cangkul kecil, garpu dan sebagainya. Yang
pentingdalampenyianganini tidak menggangguperakarantanaman
yang pada umur tersebut masih 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 terbentukguludanyang 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 dilakukandalamtiga tahap.Pada tahap pertama
(pupuk dasar),pupuk diberikanbersamaandengan waktu tanam.
Pada tahap kedua (pupuk susulan l), pupuk diberikansetelah
tanaman jagung berumur 3-4 minggu setelahtanam. Pada tahap
ketiga(pupuksusulanll) pupuk diberikansetelahtanamanjagung
berumur8 mingguatau setelahmalaikeluar
Pengairan dan Penyiraman. Setelah benih ditanam, dilakukan
penyiramansecukupnya,
kecualibila tanahtelahlembab.Pengairan
berikutnya diberikan secukupnya dengan tujuan menjaga agar
tanamantidak layu. Namunmenjelangtanamanberbunga,air yang
diperlukanlebih besar sehinggaperlu dialirkanair pada parit-paritdi
antarabumbunantanamanjagung.
Waktu Penyemprotan Pesfisida. Penggunaan pestisida hanya
diperkenankan setelah terlihat adanya hama yang dapat
membahayakanproses produksi jagung. Adapun pestisida yang
digunakanyaitu pestisidayang dipakai untuk mengendalikanulat.
Pelaksanaanpenyemprotanhendaknyamemperlihatkankelestarian
musuhalami dan tingkatpopulasihama yang menyerang,sehingga
perlakuanini akanlebihefisien.

1a

Hama dan Penyakit
Hama. Beberapahama yang
adalah:
a. Lalat bibit (Atherigona'
Gejala: daun beruba
sekitar bekas gigitan atat
pembusukan,akhirnyatanan
menjadikerdil atau mati. Pet
lalat abu-abu,warna punggu
perut coklat kekuningan,war
3-3,5 mm. Pengendalian:(1
pergilirantanaman akan sa
lalat bibit, terutama setelah :
terseranglalat bibit harus s
hama tidak menyebar,(3) I
hendaklahdijagadan selalu
inang yang sekaligus seb
kimiawi insektisidayang da1
EC, Hostathion40 EC, Larv
Promet40 SD sedangkandc
pakai.

Ulat pemotong
Gejala: tanamanjag
beberapacm diatas permuk
bekas gigitan pada batang
masih muda itu roboh di ata
pemotong: Agrotis sp. (A.
batang jagung (Ostriniafur
(Helicoverpaarmigera).Pen
pada areal yang luas, bisa
dengan mencari dan memb
terdapat di dalam tanah;
disemorotterlebihdahuluder
b.

Selainitujuga untukmenutup
nukaantanah karena adanya
at tanamanberumur6 minggu.
n. Caranya,tanah di sebelah
lk dengancangkul,kemudian
:uk guludanyang meman1ang.
nbubunandilakukan bersama
h tanamanberumur1 bulan.
;ung untuk setiaP hektarnYa
-300 kg, PuPuk TSP/SP 36
KCI sebanyak 50- 100 kg
ga tahap.Pada tahap pertama
;amaandengan waktu tanamI l), pupuk dibedkan setelah
tu setelahtanam. Pada tahaP
:rikansetelahtanamanlagung
keluar.
rlah benih ditanam,dilakukan
tanahtelah lembab.Pengairan
lengan tujuan menjaga agar
rg tanamanberbunga,air Yang
r dialrrkanair pada parit-paritdi

PenggunaanPestisidahanYa
adanya hama Yang daPat
rgung.AdaPun PestisidaYang
rkai untuk mengendalikanulat.
kelestarian
rya memperlihatkan
sehingga
yang
menyerang,
lma

Hamadan PenYakit
Hama.Beberapahamayang biasamenyerangtanamanJagung
adalah:
a. Latat bibit (Atherigona exigua Stein)
di
Gejala:daun berubahwarna menjadikekuning-kuningan;
mengalami
sekitar bekas gigitan atau bagian yang terserang
akhirnyatanamanmenjadilayu,pertumbuhantanaman
pembusukan,
menjadikerdilataumati.Penyebab:|a|atbibitdenganciri-ciriwarna
warna
lalatabu-abu,warnapunggungkuningkehijauandab bergaris'
lalat
panjang
dan
putih
mutiara'
perut coklatkekuningan,warna telur
penerapan
dan
serental<
g-a,S rnt. Pengendalian:(1) penanaman
pergi|irantanamanakansangatmembantumemutussik|ushidup
jagung; (2) tanamanyang
lalatbibit,terutamasetelahselesaipanen
terseranglalatbibitharussegeradicabutdandimusnahkan'agar
penanaman
hama tiJak menyebar;(3) kebersihandi sekitar areal
hendak|ahdijagadansela|udiperhatikanterutamaterhadaptanaman
secara
inang yang sekaligus sebagai gulma; (4) pengendalian
kimiawiinsektisidayangdapatdigunakanantara|ain:Dursban20
40 EC, Larvin74WP, Marshal25 ST' Miral26 dan
EC, Hostathion
aturan
Promet40 SD sedangkandosis penggunaandapat mengikuti
oakai.
b. Ulat Pemotong
Gejala:tanamanjagung yang terserangbiasanyaterpotong
adanya
beberapacm diataspermukaantanah yang ditandaidengan
yang
tanaman
akibatnya
Jagung
bekas gigitan pada batangnya,
jenis
ulat
beberapa
Penyebab:
masih muda itu roboh di atas tanah.
penggerek
litura'
pemotong:Agrotis sp. {A. ipsilon); Spodoptera
buah jagung
batang jagung (Ostriniafurnacalis)'dan penggerek
(Helicoverpaarmigera).Pengendalian:(1)bertanamsecaraserentak
(2)
pada areal yang luas, bisa juga dilakukanpergilirantanaman;
yang biasanya
dengan mencari dan membunuhulat-ulattersebut
jagung'
ditanami
lahan
terdapat di dalam tanah; (3) sebelum
disemprotterlebihdahuludenganinsektisida
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Penyakit. Beberapapenyakityang biasamenyerangtanamanjagung
adalah:
a. Penyakit bulai (Downy mildew)
Penyebab: cendawan Peronosclerospora maydis dan P.
yang akan merajalela
spora javanieaserta P. spora philippinensis.
pada suhu udara27 derajatC ke atas serta keadaanudara 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,kemudiandrmusnahkan.
b. Penyakit bercak daun (Leaf bligh)
turcicum Gejala:
Penyebab:cendawan Helminthosporium
pada daun tampak bercak memanjangdan teraturberwarnakuning
dan dikelilingiwarna coklat, bercak berkembangdan meluas dari
ujung daun hingga ke pangkaldaun, semulabercaktampak basah,
kemudian berubah warna menjadi coklat kekuningkuningan,
kemudianberubahmenjadicoklat tua. Akhirnyaseluruhpermukaan
daun benrvarna coklat. Pengendalian: (1) pergiliran tanaman
hendaknyaselalu dilakukanguna menekan meluasnyacendawan;
(2) mekanisdengan mengaturkelembabanlahanagar kondisilahan
tidak lembab; (3) kimiawi dengan pestisidaantara lain: Daconil75
WP, Difolaian4
c. Penyakit karat (Rust)
Penyebab:cendawan Puccinia soighi Schw dan Puccinia
polypora Underw.Gejala: pada tanaman dewasa yaitu pada daun
yang sudah tua terdapat titik-titik noda yang berwarna merah
kecoklatansepertikarat serta terdapatserbukyang berwarnakuning

kecoklatan, serbuk cendav
memanjang, kemudian akl
bermacam-macambentuk. P
pada areal tanam; (2) mer
penyakit;(3) melakukansan
kimiawi menggunakanpest
bercak daun.

d. Penyakitgosong hengk
Penyebab: cendawa
zeae (Schw)Ung, Uredozea
tongkol ditandai dengan m
sehinggaterjadi pembengk
pembengkakan ini menye
pembungkusrusak dan kele
tersebar.Pengendalian:(1) r
jagung dengan cara penger
tanamankemudiandibakar;
dengan fungisida secara m
terkena.
e. Penyakit busuk tongkol
Penyebab: cendawa
Gibberella zeae (Schw), (
moniliforme.Gejala:dapat d
tongkol,biji-bijijagung berwa
kemudian berubah men
Pengendalian:(1) menana
pergiliran tanam, mengatu
penyemprotan
denganfungis

Hasil panen jagung
fisiologis,tergantungdari tuj
tingkat kemasakan buah ja

lsa menyerang
tanamanJagung

osclerospora maydis dan P.
rinensis.yang akan merajalela
s sertakeadaanudara lembab.
2-3 minggu,daun runcing dan
terhambat,warna menguning,
lra cendawanwarna putih; (2)
Ju, tanaman yang terserang
, daun berubah warna dan
:agian pangkal daun, tongkol
ramandewasa,terdapatgaris)engendalian:(1) penanaman
penghujan;
(2)polatanamdan
varietasunggul,(3) dilakukan
kemudian
dimusnahkan.
h)
rthosporium
turcicum. Gejala.
rg dan teratur berwarnakuning
berkembangdan meluas dari
semulabercaktampakbasah,
di coklat kekuningkuningan,
l. Akhirnyaseluruhpermukaan
lian: (1) pergilirantanaman
enekanmeluasnyacendawan;
>abanlahanagar kondisilahan
,stisidaantaralain: Daconil75

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.
d. Penyakit gosong bengkak (Corn smuilboil smut)
Penyebab:cendawanUstilago maydis (DC) Cda, Ustilago
zeae (Schw)Ung, Uredozeae Schw, Uredo maydisDC. Gejala:pada
tongkol ditandai dengan masuknya cendawan ini ke dalam biji
sehinggaterjadi pembengkakandan mengeluarkankelenjar(gall),
pembengkakanini menyebabkan pembungkus terdesak hingga
pembungkusrusakdan kelenjarkeluar dari pembungkusdan spora
(1) mengaturkelembabanarealpertanaman
tersebar.Pengendalian:
jagung dengancara pengeringandan irigasi;(2) memotongbagian
tanamankemudiandibakar;(3) 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-bijijagung berwarnamerahjambu atau merahkecoklatan
kemudian berubah menjadi warna coklat sawo matang.
Pengendalian:(1) menanam jagung varietas unggul, dilakukan
pergiliran tanam, mengatur jarak tanam, perlakuan benih; (2)
penyemprotan
denganfungisidasetelahditemukangejalaserangan.
Panen

ria sorghi Schw dan Puccinia
man dewasayaitu pada daun
noda yang berwarna merah
t serbukyang benvarnakuning

Hasil panen jagung tidak semua berupajagung tua/matang
fisiologis,tergantungdari tujuan panen. Sepertipada tanamanpadi,
tingkat kemasakanbuah jagung juga dapat dibedakandalam 4
1F

tingkat: masak susu, masak lunak. masak tua dan masak
kerrng/masak
matr.
Ciri dan Umur Panen
a) Umurpanenadalah86-96hari setelahtanam.
b) Jagung siap dipanen dengan tongkol atau kelobot mulai
mengeringyang ditandaidenganadanyalapisanhitampada 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,dipanen ketika matang
susu. Tanda-tandanyakelobot masih beruvarnahijau, dan bila biji
drpijit tidak terlalu keras serta akan mengeluarkancairan putih.
Jagunguntuk makananpokok (berasjagung),pakan ternak,benih,
tepungdan berbagaikeperluanlainnyadipanenjika sudah matang
sebagianbesar daun dan kelobot telah
fisiologis.Tanda-tandanya.
menguning Apabila bijinya dilepaskanakan ada warna coklat
(tempatmenempelnya
biji padatongkol).
kehitamanpadatangkainya
bekas.
Bilabijidipijitdengankuku,tidakmeninggalkan
Cara Panen
Cara panen jagung yang matang fisiologisadalah dengan
cara memutar tongkol berikut kelobotnya,atau dapat dilakukan
denganmematahkan
tangkaibuahjagung.Padalahanyang luasdan
rata sangatcocokbila menggunakanalat mesinpemetikan.
Periode Panen
Pemetikanjagung pada waktu yang kurang tepat, kurang
masakdapat menyebabkanpenurunankualitas,butirjagung menjadi
keriputbahkansetelahpengeringanakan pecah,terutamabila dipipil
denganalat.Jagunguntukkeperluansayur,dapatdipetik15 sampai
dengan 21 hari setelahtanamanberbunga.Pemetikanjagung untuk
dikonsumsisebagaijagungrebus,tidakharusmenunggusampaibtji
masak,tetapidapatdilakukant 4 minggusetelahtanamanberbunga
to

atau dapatmengambilwakt
dan umurpanenjagungma

Pengupasan
Jagung dikupas sae
setelah pemetikanselesa
agar kadarair di dalamton
sekitar biji tidak menimb
tumbuhnya cendawan. P
memperinganpengangku
jagung masak mati sebaga
kelobotsegeradikupas.

Pengeringan
jagungd
Pengeringan
Secara tradisionaljagung r
kadar air berkisar 9-11o/o
sekitar7-8 hari. Penjemur
anyaman bambu atau den
buatan dapat dilakukander
tenaga manusia, terutama
cara pengeringanbuatan,t
kadar air di dalam biji deng
sehinggakadar air turun n
digunakansetiap saat untu
air bijijagungyang diingink

Pemipilan
Setelah dijemur samp
menggunakantangan atau
cukup besar.Pada dasarn
proses perontokangabah

lunak. masak tua dan masak

atau dapatmengambilwaktu panenantaraumur panenjagung sayur
dan umurpanenjagungmasakmati.
Pasca Panen

setelahtanam.
an tongkol atau kelobot mulai
lan adanyalapisanhitam pada biji
lt, apabiladitekantidak
yung muda, baby corn) dipanen
itudiametertongkolbaru mencapai
rn dibakar,dipanen ketika matang
asih berwarnahijau, dan bila biji
akan mengeluarkancairan putih.
:ras jagung),pakan ternak,benih,
linnya dipanenjika sudah matang
ian besar daun dan kelobottelah
epaskan akan ada warna coklat
at menempelnyabiji pada tongkol).
reninggalkan
bekas.

matangfisiologisadalah dengan
lelobotnya,atau dapat dilakukan
rjagung.Padalahanyang luasdan
an alatmesinpemetikan.

raktu yang kurang tepat, kurang
unankualitas,butirjagung menjadi
rn akanpecah,terutamabila dipipil
ran sayur,dapatdipetik 15 sampai
rerbunga.Pemetikanjagung untuk
tidakharusmenunggusampaibiji
minggusetelahtanamanberbunga

Pengupasan
Jagung dikupas saat masih menempel pada batang atau
setelah pemetikan selesai. Pengupasan dilakukan untuk menjaga
agar kadar air di dalam tongkol dapat diturunkandan kelembabandi
sekitar biji tidak menimbulkan kerusakan atau mengakibatkan
tumbuhnya cendawan. Pengupasan dapat memudahkan atau
memperingan pengangkutan selama proses pengeringan. Untuk
jagungmasakmati sebagaibahan makanan,begituselesaidipanen,
kelobotsegeradikupas.

Pengeringan
jagungdapat dilakukansecaraalami atau buatan.
Pengeringan
Secara tradisionaljagung dijemur di bawah sinar matahari hingga
kadar air berkisar9-11o/o.Biasanya penjemuranmemakan waktu
sekitar7-8 hari. Penjemurandapat dilakukandi lantai,dengan alas
anyamanbambu atau dengan cara diikat dan digantung.Secara
buatandapat dilakukandengan mesin pengeringuntuk menghemat
tenaga manusia, terutama pada musim hujan. Terdapat berbagai
cara pengeringanbuatan, tetapi prinsipnyasama untuk mengurangi
kadar air di dalam biji dengan panas pengeringansekitar 38 - 43oC
sehinggakadar air turun menjadi 12-13%.Mesin pengeringdapat
digunakansetiap saat untuk pengaturansuhu sesuai dengan kadar
air bijijagungyang diinginkan.
Pemipilan
Setelahdijemur sampai kering jagung dipipil.Pemipilandapat
menggunakantangan atau alat pemipiljagung bila jumlah produksi
cukup besar.Pada dasarnya"memipil"jagung hampir sama derrgan
proses perontokangabah, yaitu memisahkan biji-biji dari tempat
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pelekatan.Jagung melekatpada tongkolnya,maka antara biji dan
tongkolpedu dipisahkan.
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
memperbaikiperedaranudara. Untuk pemisahan biji yang akan
digunakansebagaibenihterutamauntuk penanamandenganmesin
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:
4.Memiliki
suhunormal.
insektisida
dan fungisida;
b) Syarat Khusus. l.Kadar air maksimum(%): mutu l=14; mutu
ff='14;mutu lll=15;mutu lV=17',2.Butirrusak maksimum(%). mutu
l=2, mutu ll=4; mutu lll=6; mutu lV=8; 3.Butirwarna lain aksimum
(%): mutu l=1; mutu ll=3; mutu lll=7; mutu lV=10; 4.Butirpecah
maksimum(%): mutu l=1; mutu ll=2; mutu lll=3; mutu lV=3; 5.
Kotoranmaksimum(%):mutul=1; mutull=''i;mutulll=2;mutulV=2.
Untuk mendapatkan standar mutu yang disyaratkan maka
dilakukanbeberapapengujiandiantaranya:
a) Penentuanadanya hama dan penyakit,dilakukandengan
cara organoleptikkecuali adanya bahan kimia dengan
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menggunakan inde
dibantudenganper
b ) Penentuanadanya
pecah dilakukande
contoh uji 100 gra
lain, butir rusak,but
berat masing-masi
contohanalisax 10(
c) Penentuan kadar a
electronicatau "Air
OACE930.15).Pen
metabolismecenda
adalahjumlahsemu
biji-bijikacangtanah

ongkolnya,maka antara biji dan

rri tongkol, biji jagung harus
dikehendaki sehinggga tidak
; perlu dipisahkandan dibuang
:il, biji pecah,biji hampa,kotoran
rcngumpilan.Tindakanini sangat
u menekan seranganjamur dan
an. Disamping itu juga dapat
ntuk pemisahan biji yang akan
untukpenanamandenganmesin
keseragamanbentuk dan ukuran
rngat penting untuk menambah
mesin. Ada berbagai cara
iagung dari campuran kotoran.
ditampi seperti pada proses
an hasilyangbaik.

menggunakanindera pengelihatandan penciuman serta
dibantudenganperalatandan cara yang diperbolehkan.
b) Penentuanadanyarusak, butirwarna lain, kotorandan butir
pecah dilakukandengan cara manual dengan pinset dengan
contoh uji 100 gram/sampel. Persentase butir-butirwarna
lain, butir rusak, butir pecah, kotoranditetapkanberdasarkan
berat masing-masingkomponendibandingkandengan berat
contohanalisax 100%
c) Penentuan kadar air biji ditentukan dengan moisturetester
electronicatau "Air Oven Methode" (|SO/€39-1969E atau
OACE 930.15).Penentuankadar aflatoxinadalah racun hasil
metabolisme cendawan Aspergilus flavus, Aflatoxin disini
adalahjumlah semuajenis aflatoxinyang terkandungdalam
bui-bijikacangtanah.

roduksi
an penyakit;2.Bebasbau busuk,
Jebas dari bahan kimia, seperti.
suhunormal.
taksimum(%): mutu l=14; mutu
3utirrusak maksimum(%): mutu
y'=8;3.Butirwarna lain aksimum
ll=7; mutu lV=10; 4.Butir pecah
ll=2, mutu lll=3; mutu lV=3; 5.
nutull=1:mutulll=2:mutulV=2.
mutu yang disyaratkan maka
aranya:
dan penyakit,dilakukandengan
adanya bahan kimia dengan
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Tanaman kentang
semusim.berbentuksemaUh
ini pada umumnyaditanam
t
tanamangenerasiberikutnYa

Klasifikasiilmiah
Kerajaan Plantae
MagnolioPhY
Divisio
MagnolioPsid
Kelas
Subkelas Asteridae
Solanales
Ordo
Solanaceae
Suku
Solanum
Marga
S. fsberosum
Spesies

Wansno(1998).BudidayaJagungHibrida.Yogyakarta.Kanisius.

Namabinomial:Solanumtub
Batang

Batang tanamankt
tanahumumnyaberwarnahiji
warna akan lebih menYolo
padakeadaankesuburanYan
batangini daPa
Pertumbuhan
(1). Tegak, yaitu membent
permukaan
tanah.
(2). Menyebar,yaitu membe
permukaantanah, ini te
genjah.
zv

KENTANG

Pustaka
namJagung.Yogyakarta.Kanisius.
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epartemen
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;). Studi Tentang Agroindustri &
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Penelitian dan Pengembangan
rgi Benih Jagung.Pusat Penelitian
anaman Pangan. Bogor. Badan
rnganPertanian.
jar. (1988). Pusat Penelitiandan
r Pangan.Bogor.Badan Penelitian
anian.

Biologi
Tanaman kentang merupakantanaman dikotil bersifat
denganfilotaksisspiral.Tanaman
semusim,berbentuksemak/herba
ini pada umumnyaditanamdari umbi (vegetatif)sehinggasifat
generasiberikutnya
samadenganinduknya.
tanaman
Klasifikasiilmiah
Kerajaan Plantae
Divisio
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Kelas
Subkelas Asteridae
Ordo
Solanales
Suku
Solanaceae
Marga
Solanum
Spesies
S. tuberosum

Kanisius.
I Hibrida.Yogyakarta.

NamabinomialSolanumtuberosumL.
Batang
Batangtanamankentangyang beradadiataspermukaan
tanahumumnyaberwarnahijau,kemerahan
atauungutua. Biasanya
warnaakan lebih menyolokpada tanah yang telah tua umurnya,
padakeadaankesuburan
yangbaikataupadakondisikering.
Pertumbuhan
batanginidapat:
(1). Tegak,yaitu membentuksudut lebih besar dari 450 dengan
permukaan
tanah.
(2). Menyebar,yaitu membentuksudut antara300dan 450dengan
permukaantanah, ini terutamaterdapatpada varietas-varietas
genjah.
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budidayakecuali
(3). Menjalar,ini tidak biasa pada kultivar-kultivar
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 percabangantanaman yang 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 jelas dan
ada pula yang kurang jelas. Pada yang jelas bersayap,sayapnya
sempit atau lebar, tepinya lurus atau bergelombangdan berjumlah
satu atau lebih.
Daun
Daun-daunpertama tanaman kentang baik yang berasal
dari biji maupun umbi berupa daun tunggal, tetapi daun-daun
berikutnyaberupa daun-daunmajemukimparipinnatedengan 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,warna dan lain-lain.
Bentuk anak daun primer bermacam-macam yaitu:
Oval/lonjong,(b) oblong, (c) ovate, (d) obovate, atau (e) bulat
Ukurannyadinyatakandalam nilai perbandinganantara lebar dan
panjangnya,pada umumnyaberkisarantara3/5 dan 2/3 tetapi pada
tertentudaunnyasempitdengannilai kurangdari 3/5
kultivar-kultivar
atau lebar dengannilai lebih besardari 213.Daun majemuktanaman
kentang,pada dasarnyatangkai daunnya mempunyaitunas ketiak
yang dapat berkembangmenjadi cabang sekunderdengan system
percabangan
simpodial

aa

t

i
i

It

L-

Bunga

Bunga tanaman I
sempurna),berdiameterbes
ungu atau merah keunguan
(corolla),dan benang san (
buah dengan satu buah pt
bakal buah yang berongg
berbentukterompet yang pa
sari melingkariputikdan kepi
membentuk"cone"berwarna
mandul dengan warna kunir
yang keringsehinggadapatr
biasanya masak terlebih
(protogyny).Bunga-bungati
karanganbunga(infloresce
terdiridari satu samoai30 bu
Jumlah bunga ak:
cahaya dan suhu tinggi c
cahaya,suhu rendahdan ke
dalam tanahjuga berpenga
akan lambat berbunga,juml
berbunganya.
Dalamkeadaa
K tinggimakajumlahbunga
mekar adalah bunga-bunga
percabanganrangkaian bur
sampaiempathari. Pembua
dan dan pembentukanbiji te
penyerbukan.

Buah dan Biji
Satu minggusete
dan terus berkembangmenja
keunguan,berbentukbulat,
dua. Buah mengandung500
menjadibiji hanya berkisari
kira-kira6-8 minggusetelahp

ivar-kultivar
budidayakecuali
biji akan menghasilkansatu
rg berasal dari umbi akan
[ama. Jumlah batang utama
sal dari umbi ini dipengaruhi
tingkat generasinya.Batang
erkayukecualipada tanaman
g dapat berkayu.Batang ini
ergantung pada kultivarnya.
ada yang tampakjelas dan
ng jelas bersayap,sayapnya
bergelombang
dan berjumlah

r kentangbaik yang berasal
r tunggal, tetapi daun-daun
dengananak
< imparipinnate
rn sekunder (folioles).Yang
n utama diantaraanak daun
terhadap batang tanaman
Padatangkaidaun utamaini
sekunderyang berbeda-beda
iln.

rr bermacam-macamyaitu:
(d) obovate,atau (e) bulat.
rbandinganantara lebar dan
rntara3/5 dan 213tetapi pada
t dengannilai kurangdari 3/5
2/3. Daun majemuktanaman
nya mempunyaitunas ketiak
lng 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
(corolla),dan benangsari (stamen)masing-masingberjumlahlima
buah dengansatu buah putik (pistilus)yang mempunyaisebuah
bakal buah yang berongga dua buah (locule). Daun mahkota
berbentukterompetyang pada ujungnyaberbentukbintang.Benang
putikdan kepalasari (anthera)dankelimabenangsari
sarimelingkari
"cone"berwarnakuningterang,pada bungayang jantan
membentuk
manduldenganwarna kuning hijau. 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
kai"angan
bunga(inflorescence)
terdiridarisatusampai30 bunga.
Jumlahbunga akan lebih banyakdalam keadaancukup
cahaya dan suhu tinggi dibandingkandengan keadaan kurang
cahaya,suhurendahdan kelembaban
tinggi.Kandunganunsurhara
dalamtanahjuga berpengaruh,
bila unsurbesi tinggimaka tanaman
akan lambatberbunga,jumlah bunga berkurangdan pendek masa
berbunganya.
Dalamkeadaankandungan besi rendahdenganunsur
K tinggimakajumlahbungaakan tinggi.Bungayang pertama{ama
mekaradalahbunga-bungayang terletakpaling dekat pada tempat
percabanganrangkaian bunga. Bunga tetap mekar selama dua
sampaiempathari. Pembuahanterjadi36 1amsetelahpenyerbukan
dan dan pembentukanbiji terjadipalingcepat enam minggu setelah
penyerbukan.
Buah dan Biji
Satu minggu setelah penyerbukanbakal buah membesar
dan terusberkembangmenladibuah. Buah benararna
hijautu sampai
keunguan,berbentukbulat, bergaristengah t 2 cm dan berongga
dua Buahmengandung500 bakal biji tetapiyang dapat berkembang
menladrbiji hanyaberkisarantara 10-300biji Buah dapat dipanen
kira-kira
6-8 minggusetelahpenyerbukan.
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Syarat Tumbuh
Kentang dapat tumbuh dan berproduksidengan baik bila
ditanam pada kondisi lingkunganyang sesuai dengan persyaratan
tumbuhnya.Keadaan iklim dan tanah merupakanhal penting yang
perlu diperhatikan,di samping faKor penunjanglainnya. Kentang
dapat tumbuhdengan baik di datarantinggiantara500-3.000m dpl.
Dan, yang terbaikadalahpada ketinggian1.300m dpl dengansuhu
relatif sekitar ZO"C.Selain, itu daerah dengan curah hujan 200-300
mm setiapbulan atau 1.000mm selamamasa pertumbuhankentang
merupakandaerah yang baik untuk pertumbuhankentang.Tanah
yang baik untuk kentangadalah tanah yang subur, dalam' drainase
baik, dan pH antara 5-6,5. Pada tanah yang pHnya rendah, akan
dihasilkankentangyang mutunyajelek.
Pedoman Budidaya
denganumbi. Umbi yang baik
Kentangdikembangbiakkan
untuk ditanam adalah umbi yang telah bertunas sehingga perlu
diadakan penunasan.Penunasan berarti menumbuhkansejumlah
tunas yang sehat dari umbi bibit beberapaminggusebelumditanam
sehingga diperolehtanaman yang 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
sinar matahari.Apabilamenggunakansinarmataharilangsung,suhu
tidak boleh terlampautinggi. Dan, setelahtunas{unas kecil keluar,
bibit harus dipindahkanke tempatyang lebihdingin(6-12"C). Untuk
setiap hektar, kentangvarietasGranola,membutuhkan1.500-2.000
kg bibit. Sambil menunggu umbi bertunas,dilakukanpengolahan
tanah.
Tanantankentang memerlukantanah dengan strukturyang
baik, tidak padat dan tanpa lapisan rapat dank eras. Hal tersebut
menjaminkecukupan: oksigendalamtanahuntukbagianbawahdari

tanaman,retensikelembabe
maka akar. stolon dan ubi
meningkat.Penyiapanlaha
atau tanah dengan kondisi I
Disamping itu frekuenst P,
kondisitanah kering(Cortba
Tanah dibajak ati
selama 1-2 minggu untuk r
Selanjutnyatanah diratakan
liar. Setelah itu pada tanah
10 cm. Jarak antargaritanb
yang akan digunakan. Se
tergantungpada jenis kenti
dilakukanbersamaandeng;
kandang. Untuk setiap he
kandang, 500 kg Urea, 30
diletakkandi antara umbiditimbundengantanah.Bibi
harikemudian.

Pemeliharaan
Setelah tanamanbt
dan dibumbun. Pembumb
umbi kentangyang terbentu

Hama dan Penyakit
Hama. Hama yang sering r
sebagai berikut. Aphids at
Sulz., Aphis gossypiiGlov
menularkanpenyakityang '
dapat denganmenggunaka
(80 kg/ha),atau denganDes
%), dan Hostatron40 EC (0,
Lalat Penggor'okt
kerusakanoleh larva pada
liuk. Terdapat lubang beka

rmbuh
n berproduksidengan baik bila
lang sesuaidengan persyaratan
rah merupakanhal pentingyang
dor penunjanglainnya. Kentang
an tinggiantara500-3.000m dpl.
nggian1.300m dpl dengansuhu
^ahdengancurah hujan 200-300
ama masapertumbuhankentang
rk pertumbuhankentang. Tanah
rah yang subur,dalam,drainase
anah yang pHnya rendah, akan
aU

ludidaya
r denganumbi. Umbi yang baik
telah bertunassehingga perlu
berarti menumbuhkansejumlah
,berapaminggusebelumditanam
seragam.Penunasandilakukan
rda rak-rakpenumbuhberukuran
n. Rak-rakpenumbuhini disusun
rntung dari umbi yang akan
;mpat yang tidak langsungkena
an sinarmataharilangsung,suhu
setelahtunas-tunaskecil keluar,
ang lebihdingin(6-12"C). Untuk
rnola,membutuhkan
1.500-2.000
bertunas,dilakukanpengolahan
rkantanahdenganstrukturyang
n rapat dank eras. Hal tersebut
m tanahuntukbaoianbawahdari

tanaman,retensikelembabandan pembuanganair. Jika hal ini terjadi
maka akar, stolondan ubi akan tumbuh dengan baik dan produksi
meningkat.Penyiapanlahan dihindaridari bebatuan,drainasejelek
atau tanahdengankondisiliat beratyang terbentukdari bongkahan.
Disampingitu frekuensi pengolahantanah harus dikurangi pada
kondisitanah
kering(Cortbaoui,
R., 1997).
Tanah dibajak atau dicangkul, kemudian diistirahatkan
selama1-2 minggu untuk memperbaikikeadaantata udara tanah.
Selanjutnya
tanahdiratakan,diikutidenganpembersihanrerumputan
liar. Setelahitu pada tanah itu dibuatkangaritan-garitan
sedalam510 cm. Jarakantargaritanbiasanyadisesuaikandenganjarak tanam
yang akan digunakan.Sedangkanjarak tanam yang digunakan
tergantungpada jenis kentangyang akan diusahakan.Penanaman
dilakukanbersamaandengan pemberianpupuk dasar berupa pupuk
kandang. Untuk setiap hektar, diperlukan sekitar 20 ton pupuk
kandang,500 kg Urea, 300 kg TSP, dan 200 kg KCl. Pupuk ini
diletakkandi antara umbi-umbidi dalam garitan yang selanjutnya
ditimbundengantanah.Bibitkentangakan tumbuhdi atas tanah t '10
harikemudian.
Pemeliharaan
Setelahtanamanberumursebulan,tanamanmulai didangir
dan dibumbun.Pembumbunanini penting untuk mencegahagar
umbikentangyang terbentuktidakterkenasinarmatahari.
Hamadan Penyakit
Hama. Hama yang sering menyerangtanamankentangantara lain
sebagai berikut.Aphids atau kutu daun Aphids (Myzus persicae
Sulz., Aphis gossypii Glov., dan A. spiraecola Patch.) ini dapat
menularkanpenyakityang disebabkanoleh virus. Pengendaliannya
dapatdenganmenggunakaninsektisidasistemiksepertiFuradan3 G
(80 kg/ha),atau denganDesis2,5 EC (0,04%),Tamaran200 LC (0,2
%),dan Hostatron
40 EC (O,2%).
Lalat Penggor-ok Daun (Liriomyza huidobrensis), bentuk
kerusakanoleh larva pada daun menyerupailiang korokan berliukliuk. Terdapatlubang bekas makanan yang dibuat betina dewasa,
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telur dibuat oleh betinadewasayang
Lubanguntuk menempatkan
total yang dibuat oleh betina.
lubang
mewakili 1O-15% dad
Kehilanganhasil pada tanamankentang sekitar40 - 60%. Lalat
betina dewasa makan dengan cara melubangijaringan tanaman
dan memakancalrantanamanyang
denganpeletaktelur (ovipositor)
yang disebabkan
oleh betina
keluardaridaun.Jumlahlubang-lubang
bekas
Lubang
pada
suhu.
tinggi
rendahnya
tergantung
untuk makan
Lubang1
mm.
sekitar
diameter
makan berbentuk bulat dengan
lubangtersebutbiasanyadibuat pada permukaanbagiandaun atas
sehingga menggangguproses fotosintetis.Penggunaanpestisida
terutamajenis-jenisyang dipakaisecara luas dapat dihindariselama
perrodeawal pertumbuhantanaman,dan praktekpegendaliansecara
budidaya dapat digunakan sebagai pengganti,contohnyadengan
perangkaplikat benrvarnakuning,pendebuandengan abu tanaman.
Hal ini akan mendorongmusuh alami memilikrkesempatanuntuk
berkembangdan bertambahbanyak(Braun,A. R. dan Shepard,M.,
1e97).
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 sepertl pada
aphids.
Thrip (Thrips palmy Karny) adalah hama yang kecil sekali'
sulitdilihatdenganmata telanjang.Hama ini berkembangbiak secara
partenogenesis (telur dapat menetas tanpa dibuahi). Thrips
menimbulkankerusakankarena ia mengisapcairan daun sehingga
warna daun berubahmenjadikeperakan.Seranganyang beratdapat
terjadi pada cuaca kering dan dapat mengakibatkansemua daun
mengering lalu mati. Pemberantasannyadapat dengan menggunakanOrthene75 SP (0,1 %) Tamaron200 LC (0,2 %), atau
EC (0,2o/o).
Bayrusi1250
Kumbang kentang Larva dan serangga dewasa kumbang
kentang (Ephilachna sparsa forma vigintioctopunctataBoisd.)
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Pemberantasannya
samase
Penggerek umbi
(PhthorimaeaoperculellaZe
merusakumbi kentangdi dal
di lapangan.Gejala serang
dan tampak adanya jalinan
kecil benrvarnakelabu. Biasi
bersembunyidi dalamnya.S
dalamgudangadalahtampa
tua pada kulit umbi. Apabi
lubang atau alur-alur. Pen
didahuluiupaya pencegaha
lainnya.
Pemberantasa
menyemprotkan
Tamaron2C
%). Sedangkan pemberan
menggunakanSevin 5 D sei
menaburkanserbuk daun L
setebal2 cm oada umbi kent

Penyakit. Penyakit-penyak
kentang antara lain seb
serangannyaadalah mula-n
daun-daun bawah, kemudi
cokelat dengan tanda khas
dapat dijumpai pada tangk
tangkaidaun dan batang,ge
yang memanjang.Sedangk
pinggirannya menonjol bu
Penyebabpenyakit ini adal
dapatdicegahdenganDitha
Penyakitbusuk dau
pada kentang.Penyakitini
daoat merusaktanamanken

Jat oleh betina dewasa yang
yang dibuat oleh betina.
ang sekitar40 - 60%. Lalat
melubangijaringan tanaman
remakancairantanamanyang
I yangdisebabkanoleh betina
Indahnyasuhu.Lubangbekas
reter sekitar 1 mm. Lubangpermukaanbagiandaun atas
ntetis. Penggunaanpestisida
'a luasdapatdihindariselama
secara
rn praktekpegendalian
rengganti,contohnyadengan
lebuan denganabu tanaman.
ri memiliktkesempatanuntut(
]raun,A R. dan Shepard,M.,
sca fabae Harr.) daPat
kentang.Selain itu, sambil
kan zat beracun hytotoximia
a daun seoertiterbakar Hama
r nimfadan seranggadewasa.
ru kekuning-kuningandan
laliannyasama sepertt Pada
jalah hama yang kecil sekali,
biak secara
na ini berkembang
tas tanpa dibuahi). ThriPs
,'ngisapcairandaun sehtngga
ln. Seranganyang beratdapat
semua daun
mengakibatkan
lnnya dapat dengan mengrmaron200 LC (0,2 %), atau
l seranggadewasa kumbang
r vigintioctopunctataBoisd.)

memakanjaringan daun sehingga yang tinggal hanyalah tulangtulangdaun dan lapisanepidermis.Seranggadewasa panjangnya
sekitar 1 cm, berurarna merah, dan berbintik-bintikhitam
Pemberantasannya
samasepertihamathrips.
Penggerek umbi kentang Penggerek umbi kentang
(Phthorimaea
operculellaZell.) dapat beradaptasidi daerah panas,
merusakumbrkentangdi dalamgudangdan memakandaun kentang
di lapangan.Gejalaserangannyaadalahdaun beruyarna
merah tua
dan tampakadanyajalinan seperti benangyang membungkusulat
kecil berwarnakelabu.Biasanyadaun menggulungkarenalarvanya
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 pencegahanmenyebabkankerusakanpada umbi
lainnya.
Pemberantasannyadi lapangan adalah dengan
menyemprotkan
Tamaron200 LC (0,2010)atau Orthene75 SP (0,1
%). Sedangkanpemberantasannya
di gudang adalah dengan
menggunakan
Sevin5 D sebanyak1,5 kg/tonkentang,atau dengan
menaburkanserbuk daun Lantana camara yang telah dikeringkan
setebal2cm padaumbikentang(Raman,K V , 1997).
yang sering menyerang pertanaman
Penyakit. Penyakit-penyakit
kentang antara lain sebagai berikut. Bercak kering Gejala
serangannyaadalah mula-mulatampak berupa bercak kecil pada
daun-daunbawah, kemudian berkembang.Bercak ini berwarna
cokelatdengan tanda khas berupa lingkaran-lingkaran.
Serangan
dapat dijumpai pada tangkai daun, batang, bahkan umbi. Pada
tangkaidaun dan batang,gejalaserangannyaberupabercakcokelat
yang memanjang.Sedangkanpada umbi, bercaknyaagak melekuk,
pinggirannyamenonjol bulat, dan dalamnya sekitar 0,3 cm.
Penyebabpenyakitini adalah jamur Altenaria solani. Penyakit ini
dapatdicegahdenganDithaneM-45, Blitox-SO,
dan Antracol.
Penyakitbusuk daun adalah penyakitjamur paling utama
pada kentang.Penyakitini menyerangdaun, batang dan ubi dan
dapatmerusaktanamankentangdrlapangandalam waktu beberapa
a-7

hari. Serangan penyakit ini menyebabkanbatang mengembang
dengan bentuk memanjang.Batang yang berkembangakan regas
dan mati yang akhirnyabagian tanaman diatas bercak akan mati.
Warna kulitubi yang terinfeksiterlihatlunturtidakberaturan,melekuk
dan agak berair dan bila dibelah daging 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 terinfeksipenyakit busuk
daun biasanyaakan busuk bila ditanam.Walaupundemikianbanyak
juga ubi yang bertunasdan nantinyaakan menjadi sumber utama
infeksibusukdaun(Henfling,
J. W. 1997).
Busukdaun, gejalaserangantampakdenganadanyabercak
basah bertepitidakteraturpada tepi daun atau tengahnya.Bercakini
kemudian melehrardan terbentuklah daerah nekrotik benararna
cokelat. Di sekrtardaerah itu, terdapatbagian yang berwarnahijau
kelabu yang dihasilkanoleh massa sporangiumyang tampak
berwarnaputih.Seranganjuga dapat terjadipada tangkaidaun atau
tangkai anak daun dengan warna cokelat, melingkar. agak
mengendap,dan dapatmenimbulkan
Penyakitbusukdaun
defolrasi.
ini disebabkanoleh Phytophthorainfestans,yang umumnyadijumpar
pada tanaman kentang yang berumur 5€ minggu ke atas. Untuk
pengendaliannyasebaiknyakita menggunakanvarietasyang tahan
atau penggunaanfungisidayang telah diizinkanpemakaiannnya.
(Anonimus,2007).
Penyakit hawar daun yang disebabkan oleh jamur
Phytophthorainfestans(Mont.) adalahpenyakityang sangatpenting
pada tanaman kentang di Indonesia.Penyakit
hawar daun sangat
jamur
merusakdan sulitdikendalikan,
karenaP. infestansmerupakan
patogen yang memiliki patogenisitasberagam. Pada umumnya,
patogen ini berkembangbiaksecara aseksual dengan zoospora,
tetapi dapatjuga berkembangbiak
secara seksualdenganoospora.
Jamur ini bersifat heterotalik,artinya perkembangbiakansecara
seksual atau pembentukanoospora hanya terjadi apabila terjadi
mating (perkawin-ansilang) antara dua isolat P infestansyang
mempunyai mating type (tipe perkawinan)berbeda mula-mula
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menyerangdaun kentang Pada infeksi yang berat seluruh daun
yang terinfeksimem-busuk, sehingga akhimya tanaman mati.
Penyakit ini juga dapat menyerang umbi kentang meskipun di
Indonesia jarang ditemukangejala infeksipada umbi. Kerusakan
oleh penyakithawar daun dapat mengakibatkanpenurunanhasil
antara 10-100%mencapai80-100%pada varietas yang ber-umur
genjah,dan 70-80%pada varietasyang berumur sedang dan dalam
fungisida yang berbahan aktif metalaxyl sangat efektif untuk
penyakithawardaun (Punvanti,H., 2A04.
mengendalikan
Banyak perlakuan yang dapat meningkatkan kecepatan
pengeringan
daun dan menurunkankelembabanterhadaptanaman.
Hal ini akan membantumembatasiperkembanganpenyakit,yaitu
dengan€ra memperlebarjarak tanam dan pengairanyang tepat.
Ubi yang terbuka,tidak tertimbunoleh tanah mudah terinfeksioleh
sporajamurdari daun yang tercucidan jatuh ke tanah. Penimbunan
ubi yang mencapaiubi dan mempercepatpengeringanlahan setelah
terkenahujan(Henfling,J. W. 1997).
Penyakit layu bakteri (Pseudomonas solanacearum) akan
mengganggudan membatasipertumbuhanpada kentang. Gejala
yang ditimbulkannyabisa diatas maupun dibawah tanah tempat
pertumbuhan
kentang.Gejala diatas permukaantanah adalah layu,
rontok, kerdil dan penguningandaun. Layu pada tanaman mirip
dengankekuranganair. Ciri-cirinyadiawalidengan pada salah satu
bagianbatangtanamanatau hanyasebagiandaun-daunatau batang
yanglayu.Pemotonganpada batangmuda yang sakit akan Nampak
pengotoran(diskolorasi)
yang berwarnacoklatpada systemvaskuler
(xylemdan floem).
Gejala dibawah permukaan tanah adalah bakteri akan
mengumpulpada mata ubi atau ujungtitik stolondan menyebabkan
tanah akan menempel dibagian tersebut. Pengotorandilingkaran
vaskuleryang berwarnacoklat sering tampak pada potongan ubi.
Pseudomonas solanacearum menyebabkan layunya daun-daun
tanamandan daun-dauntersebuttetap berwarnahrjau.Pengendalian
layu bakteriadalah Resistensi(ketalranan),Penggunaanvarietas
yangtahan,Melakukanrotasitanamandengantanamanyang bukan
inang, Menghindariterjadinyaluka pada akar dan stolon selama
29

pengolahan tanah, Mengendalikan nematoda khususnya
Meloidogyne spp, Perlu karantina (Martin, C. dan French, E. R.,
1997). Penyakit tanaman kentang lainnya adalah penyakit layu
fusarium,kankerbatang,dan penyakitkudis
Panen dan Pasca Panen
Umur panen kentang berbeda menurut jenisnya, tetapi
umumnya dipanen saat berumur 3-4 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 berwarnakekuning-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/pagihari dan
dilakukanpada saat hari cerah. Cara memanenyang baik adalah
sebagaiberikut:cangkultanah disekitarumbi kemudianangkatumbi
dengan hati hati dengan menggunakangarpu tanah. Setelah itu
kumpulkanumbi ditempatyang teduh. Hindarikerusakanmekanis
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
langan sampai umbinya terluka kena cangkul atau alat penggali
lainnya.
Pascapanen:
Umbi yang baik dan sehatdipisahkandenganumbi yang
cacat dan terkenapenyakit.Kegiatanini akan mencegah
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penularanpenyakitkepadaumbi yang sehat.Kentangdi
sortirberdasarkanukuranumbi (tergantungvaritas).
Penyimpanan.
Simpanumbi kentangdalamrak-rakyang
tersusunrapi, sebaiknyaruangantempat penyimpanan
dibersihkandan disterilisasidahulu agar terbebas dari
bakteri.Simpandi tempatyang tertutupdan berventilasi.
Alat pengemasharus
Pengemasandan Pengangkutan.
yang
ringan. Pengemas
bersih dan terbuat dari bahan
harus berventilasidan di bagian dasar dan tepi diberi
bahanyang mengurangibenturanselamapengangkutan.
Pembersihan.Kentang harus dibersihkanterlebihdulu.
Bersihkan umbi dari segala kotoran yang menempel
dengan lap. Lakukan perlahan-lahanjangan sampai
menimbulkan lecet-lecet. Selain itu umbi dapat
dengancara dicucidi air mengaliryang tidak
dibersihkan
Umbi yang
terlalu deras kemudian dikeringanginkan.
bersih akan memperpanjangkeawetanumbi selain itu
juga akanmenarikkonsumen.

rt dipisahkan
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NANAS
Nanas (Ananas cor??osus
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..KandunganGizi Buah NanasSegarTiap 100 Gram Bahan
KandunoanGizi (nutrisi)
Kalori
Protein
Lemak
Karbohidrat
Fosfor
Zat Besi
VitaminA
VitaminB1
VitaminC
Air
Baqianvanodaoatdimakan(Bdd)

Jumlah

52,00 kal
0,40 g
0,20 g
1 6 , 0 0g
1 1 , 0 0m g
0,30 mg
1 3 0 , 0 0 0s l
0,08 mg
24,00 mg
85,30 g
53,00 %

Sumber:DirektoratGizi Depkes Rl, 1998 dalam Anonim,2AO4
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Nanas tergolongfamili Bromeliaceaeyang bersifatteresnal
(tumbuhdi tanah dengan menggunakanakarnya). Bagian-bagian
nanasantaralain daun, batang,mahkota,tunas,tangkaibuah, tunas
yang munculdari ketiakdaun di batang(shoof),tunas yang muncul
dari batangdi bawahpermukaan(secker)dan akar. Munculnyadaun
nanasyang baru rata-ratasatu dalam satu minggu. Pada mulanya
pertumbuhandaun lambat, setelah beberapalama 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 Pada fase pertumbuhanvegetatif,panjangdaun

terus meningkat sampai mencapai maksimum sejalan dengan
bertambahnyaumur tanaman. Daun tumbuh dari batang dengan
susunan spiral,menujuke atas denganarah putaranke kanan atau
ke kiri. Helaiandaun bentukpedang,tebal,liat, panjang80-120cm'
lebar 2-6 cm, tergantungvarietasnya.Ujung daun memanjangdan
runcing, permukaan atas daun berwarna hijau tua' merah tua'
bergarisataucokelatkemerahan,tergantungvarietasnya,sedangkan
permukaanbagianbawah daun berwarnakeperakankarenaadanya
trikomadalamjumlahYangbesar.
Batangpendek tertutupoleh daun-daundan akarnya' Batang
berbentuk gada panjangnyakira-kira20-30 cm. Diameter bagian
bawah berkisar2-3,5 cm, di bagian atas antara 5,5S'5 cm dan di
bagianatas kecil.Batangberuaspendekyang terlihatbila daun-daun
dilepas.Panjangruas bervariasiantara1-10mm.
Akar nanasdibedakanmenjadiakar buah dan akar samping
dengan sistem perakaran yang dangkal dan terbatas.Kedalaman
perakaran pada inedia tumbuh lebih baik tidak lebih dari 50 cm,
sedangkandi tanah biasanyaJarangmencapai30 cm. Akar tumbuh
dari buku batang kemudianmasuk ke ruang antara dengan daun.
Bentukakar menjadilebih pipihdan melingkar(melilitbatang)karena
akar dalam keadaanterjepit.Akar-akarcabangtumbuh setelahakar
adventifdapatkeluardari ruangantarabatangdan daun'
Nanas mempunyairangkaianbunga majemukpada bagian
ujung batang. Bunga bersifat hermaprodit berjumlah 100-200'
masrng-masingberkedudukandi ketiak daun pelindung. Jumlah
UungJ membuka setiap hari berjumlah sekitar 5-10 kuntum'
Pertumbuhandimulaidari dasar menujubagianatas memakanwaktu
1O-20hari. waktu dari tanam sampai berbentukbunga sekitar6-16
bulan.
Buah merupakan buah majemuk yang terbentuk dari
gabungan 100-200bunga. Buahn majemuk umumnya membentuk
ieOuan gada besar, bulat panjang, atau bulat telur' Bekas putik
bunga mLnjadi mata buah nanas sepertiyang dikenal selama ini.
Ukuian, bentuk, rasa dan warna buah nanas sangat beragam
tergantungvarietasnya.Pada umumnyasuatu pohon nanas hanya
satu buah pada satu masa panen.Apabilabuah telah
mengnasiit<an
masih akan dapat berbuah lagi tetapi buah
tanaman
maka
dioetik
tidak akan muncul lagi pada pokok tanaman semula Buah pada

J4

periodeberikutnyaakan munr
anakan atau cabangtanamar
Berdasarkan bentuk
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2.
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3.
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:

4.

GolonganAbacaxi

:

Varietas cultivar nan
adafah golongan CaYenne
varietas/cultivarnanas Yang
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Berdasarkanbentuk daun dan buahnva. tanaman nanas
dikelompokkan
dalam4 golongan,yaitu
1.

2.

3.

4.

GolonganCayenne : Daun halus, ukuran buah besar
menggelembung, berduri, bentuk
silindris, mata buah agak datar,
warna kulit buah hijau kekuningkuningan dengan mahkota buah
kecil, banyak mengandungair dan
rasanyamanis asam dengan aroma
kuat.
Golongan
Quenn : Daun pendek berduritajam, ukuran
buah relative kecil dengan bentuk
lonjong mirip kerucut, mata buah
menonjol, warna kulit buah kuning
kemerah-merahandengan ukuran
mahkota buah besar, daging buah
berseratdenganrasamanis.
GolonganSpanish : Daun panjang kecil, berduri halus
sampai kasar, buah bulat dengan
matadatar
GolonganAbacaxi : Daun panjang berduri kasar, buah
silindrisatau sepertipiramida

Varietascultivarnanas yang banyak ditanam di Indonesia
adalah golongan Cayenne dan Queen. Dewasa ini ragam
varietas/cultivarnanas yang dikategorikan unggul 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 iklim A
terdapatdi daerahyang 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
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1000-'1500
mmltahun.Tanamannanas dapat tumbuhbaik dengan
cahaya mataharirata-rata33-71%,denganangka tahunan rata-rata
2000 jam. Suhu yang sesuaiuntuk budidayatanamannanas adalah
23-32oC,tetapi juga dapat hidup di lahan bersuhu rendah sampai
100c.
MediaTanam.
Pada umumnyahampirsemuajenis tanah yang digunakanuntuk
pertaniancocok untuk tanaman nanas. Meskipun demikian, lebih
cocok pada jenis tanah yang mengandungpasir,subur,gemburdan
banyakmengandungbahan organikserta kandungankapur rendah.
Derajat keasamanyang cocok adalah dengan pH 4,5€,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 tetapikandunganair dalam
tanah jangan terlalu banyak (menggenang).Hal yang harus
diperhatikanadalah aerasi dan drainasenya harus baik, sebab
tanamanyang terendamakan sangat mudah terserangbusuk akar.
Kelerengantanah tidak banyak berpengaruhdalam penanaman
nanas,namun nanas sangatsuka jika ditanamdi tempat yang agak
miring, sehinggabegitu ada air yang melimpah,begitu cepat pula
tanahtersebutmenjadikedng.

dengannanas SmoothCaye
nanastanpaduri.

N-0320-3
N-1634
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KetinggianTempat.
Nanas cocok ditanam di ketinggian 800-1200 m dpl
Pertumbuhanoptimumtanamannanasantara100-700m dpl.
BUDIDAYA
Pembibitan.
Penyediaan benih nanas hibrida unggul merupakan faktor
pentinguntuk mendukungpengembangannanasdi SumateraUtara.
Balai PenelitianTanamanBuah (Balitbu)di Solok,SumateraBarat
telah menghasilkanempat aksesi hibridananas yang daunnyatidak
berduri, yaitu N-l634, N-3200, N-0320-3 dan N-0320€. Keempat
aksesi tersebut mempunyaiciri-ciri morfologidaun yang berbeda
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lainnya, nanas ini memiliki kadar serat sedang sehingga sangat
cocokuntukkonsumsidiet serat.
Mahkota Bogor merupakan jenis Queen yang memiliki
keunggulanpada bentukdan ukuranbuah yang tidak terlalubesar,
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 benrvarna
hijau, tidak ada daun menguning/coklat,
buah bermahkotatunggal,
jumlah anakan24 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 pangkalpohondipotonguntuk 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 kebur Bila bibit
akan diangkut dalam jarak jauh, akar-akarnyadibungkusdengan
humuslembab.
Benih yang disiapkanharus disesuaikandengan luas areal
penanaman.Kepadatantanamanyang ideal berkisarantara44.AOA77.OAObibit tanamanper Ha, tergantungjarak tanam,jenis nanas,
kesuburantanah, sistemtanam dan jenis bibit. Penanamandengan
sistem persegi fiarak tanam 150 x 150 cm) membutuhkansekitar

3556 bibit bila lahan yang m
15.875bibit pada sistemtane
dan jarak antar barisansebel
cm.

Teknik Penyemaian.
Persemaian untuk nar
Langkah dalam menyiapkan
berupatepung (misalnyaRoo
untuk mempercepatpertumb
persemaiandisemaikanseda
10 cm. Kondisi media perse
sirkulasi udara baik, denga
lembarplastiktembuscahaya
bertunas dan berakar. Temg
disuburkan dengan pupuk I
berupatanah halus,pasir dan
dengan pupuk kandang ha
memindahtanamkan
bibit nan
persemaianpembesaranbibit

PemeliharaanPembibitan.
Penyiraman pembibitan
Kondisi media tanam dijaga
supaya bibit tidak mati. Pen
pupuk kandangdengan perbe
Penjarangan dan pemberi
dipedukan.

PemindahanBibit.
Pemindahanbibit daoat r
30 cm atau berumur3-5 bulan

PengolahanMedia Tanam
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3556 bibit bila lahan yang mangkusditanami80%. Atau 12.698 15.875bibit pada sistemtanam kereta api jarak tanam 60 x 60 cm
danjarakantarbarisansebelahkanan/kiridari keretaapi adalah 150
Teknik Penyemaian.
Persemaian untuk nanas memerlukan perlakuan khusus.
Langkahdalam menyiapkanmedia semai dalam bak persemaian
berupatepung(misalnyaRootone)pada permukaanbelahanbatang
untuk mempercepatpertumbuhanakar. Belahanbatang pada bak
persemaiandisemaikansedalam1,5 - 2,5 cm dan jarak tanam 5 10 cm. Kondisi media persemaiandijaga agar tetap lembab dan
sirkulasi udara baik, dengan menutup bak persemaian dengan
lembarplastiktembuscahaya(bening).Stek batangnanas dibiarkan
bertunasdan berakar.Tempat persemaianbaru yang medianya
disuburkandengan pupuk kandang disiapkan. Campuran media
berupatanahhalus,pasirdan pupukkandanghalus(1:1.1) atau pasir
dengan pupuk kandang halus (1:1). Langkah terakhir adalah
memindahtanamkan
bibit nanas dari persemaianoerkecambahanke
persemaian
pembesaranbibit.
PemeliharaanPembibitan.
dilakukan secar berkala.
Penyiramanpembibitan/persemaian
Kondisimedia tanam dijaga agar selalu lembab dan tidak kering
supaya bibit tidak mati. Pemupukandilakukandengan pemberian
pupukkandangdenganperbandingankadar yang sudah ditentukan.
Penjarangan dan pemberian pestisida dapat dilakukan jika
dioerlukan.
PemindahanBibit.
Pemindahanbibit dapat dilakukanjika tinggibibit mencapai2530 cm atauberumur3-5 bulan.
PengolahanMediaTanam
Persiapan.Penanamannanas dapat dilakukanpada lahan tegalan
atau ladang.Waktu persiapandan pembukaanlahan yang paling
baik adalahdisaat musim kemarau,dengan membuangpepohonan
yangtidakdiperlukan.Pengolahantanah dapat dilakukanpada awal
musim hujan. Derajat keasaman tanah perlu diperhatikankarena
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tanaman nanas dapat tumbuh dengan baik pada pH sekitar 5,5
Jumlah bibit yang diperlukanuntuksuatu lahantergantungdari jenis
nanas,tingkatkesuburantanahdan ekologipertumbuhannya.
Pembukaan lahan. Pembukaan lahan dilakukan dengan cara
membuangdan membersihkanpohon-pohonatau batu-batuandari
sekitar lahan kebun ke tempat penampunganlimbah pertanian
Tanah diolahdengancara dicangkul/dibajak
dengantraktorsedalam
30-40 cm hingga gembur. Biarkan tanah menjadi kering minimal
selama15 hariagartanahbenar-benar
matangdan siapditanami.

penanaman
nanasada bebe
satualurfiaraktanamdalam
B0-100cm), dan sistemtan
baris35-50cm,jarakantart
baris)
E[f- l(-x.)crr

Pembentukan Bedengan. Pembentukanbedengandapat dilakukan
bersamaan dengan pengolahantanah untuk kedua kalinya yang
sesuai dengan sistem tanam yang dipakai. Sistem petakan cukup
dengan cara meratakan tanah, kemudian di sekelilingnyadibuat
saluran pemasrrkandan pembuangan air. Sistem bedengan
dilakukandengan cara membuat bedengan-bedengan
selebar 8012O cm, jarak antar bedengan90-150 cm atau variasi lain sesuai
dengan sistemtanam. Tinggi petakanatau bedenganadalah antara
30-40cm.
Pengapuran.Derajatkemasamantanah yang sesuai untuktanaman
nanas adalah 4,5-6,5. Pengapurantanah dilakukandengan Calcit
atau Dolomit atau Zeagro atau bahan kapur lainnya dengan cara
ditaburkan merata dan dicampurkandengan lapisan tanah atas
terutamatanah{anah yang bereaksiasam (pH dibawah 4,5). Dosis
kapur disesuaikandengan pH tanah, namun umumnya berkisar
antara2-4 tonlha.Bila tidak turun hujan,setelahpengapuransegera
dilakukanpengairantanahagar kapurcepatmelarut.
Pemupukan. Dalam penanamannanas, pemberianpupuk kandang
dilakukandengandosis 20 ton/ha.Pupukkandangdiberikandengan
mencampurkannyasecara rata dengan lapisan tanah atas atau
per lubangtanam.
dimasukkan
Teknik Penanaman
Penentuan Pola Tanam. Pola tanam merupakanpengaturantata
letak tanaman dan urutan jenis tanaman dengan waktu tertentu,
dalam kurun waktu setahun. Menurut Anonim eOO4\ teknik
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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.
Cara Penanaman. Penanaman yang baik dilakukan pada awal
yang dilakukanadalah.
musimhujan.Langkah-langkah
a. Membuatlubangtanam sesuai denganjarak dan sistemtanam
yangdipilih.
b. Mengambilbibit nanas sehat dan baik, kemudianmenanambibit
pada lubangtanam yang tersedia.Jumlahbibit adalah satu per
lubangtanam.
c. Tanah ditekan/dipadatkan
di sekitarpangkalbatang bibit 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.
PemeliharaanTanaman
Penjarangan dan Penyulaman. Penjarangannanas tidak dilakukan
karenatanamannanas spesifikdan tidak berbentukpohon.Kegiatan
penyulamannanas diperlukan,sebab tunas-tunasbibit nanas dapat
tidak tumbuhkarenakesalahanteknispenanamanatau faktorbibit.
Penyiangan Penyiangandiperlukan untuk membersihkankebun
nanas dari rumputliar dan gulma pesaingtanamannanas dalam hal
kebutuhanair, unsur hara dan sinar matahari.Waktu penyiangan
tergantungpada pertumbuhanrumput liar di kebun, namun untuk
menghematbiayapenyiangandilakukanbersamaandengankegiatan
pemupukan.Cara penyiangandilakukandengan mencabutrumput
dengantangan/cangkul.Tanah disekitarbedengandigemburkandan
ditimbunkan pada pangkal batang nanas sehingga membentuk
guludan
Pembubunan. Pembubunandiperlukandalam penanamannanas,
dilakukanpada tepi bedenganyang seringkalilongsorketika diairi.
Pembubunansebaiknyamengambiltanah dari selokanatau parit di
sekelilingbedengan,agar bedenganmenjadilebih tinggi dan parit
menjadi lebih dalam, sehingga drainase menjadi normal kembali.
AN

Pembubunanberfungsiuntu
yang keluar di permukaanta
nanas berdirikuat.

Pemupukan. Pemupukandi
bulan dengan pupuk buatan
tiap 3-4 bulan sekali sampai
dan dosis pupukyang diguna
a) PupukNPKtabtet(F
- Komposisi kan
17-B-12-O-2+
- Bentukpupukbr
- Dosisanjuransi
b) Pupuk tunggalberu
KCI
- Dosis anjuran 1
kg*t<Ct 50 kg p
bulansekalide
- Dosis anjuran 2
dipupukdenga
atau SP-36 75
kandang10 ton/
Pupuk diberikanden
sedalam 10-15 cm di anta
dengan tanah. Cara lain ada
terutamapupuk Nitrogendeng
liter larutanurea per ha.

Forcing (Pengaturan pembt
tanamanberumur10 bulanat
Untuk maksud tersebut Etl
diberikan bersamadengan u
kemudiandicampurdengan0,
25 ml larutandengan cara di
ini akan menyebabkan ta
pengaplikasian.Aplikasi dila
aplikasitidak dapatdilakukant

)embuatanlubangtanam pada jarak
rgan sistem tanam. Ukuran lubang
In yang baik dilakukan pada awal
yangdilakukan
adalah:
suai denganjarak dan sistemtanam
lt dan baik,kemudianmenanambibit
rrsedia.Jumlahbibit adalahsatu per
li sekitar pangkalbatang bibit nanas
dan akar tanaman daoat kontak
la tanahlembabdan basah.
ngan terlalu dalam, 3-5 cm bagian
nah.
r. Penjarangan
nanastidak dilakukan
dan tidakberbentukpohon.Kegiatan
sebabtunas-tunasbibit nanas dapat
teknisoenanaman
atau faktorbibit.
rrlukanuntuk membersihkankebun
ra pesaingtanamannanas dalam hal
r sinar matahari.Waktu penyiangan
rumput liar di kebun, namun untuk
ilakukanbersamaandengankegiatan
dilakukandenganmencabutrumput
disekitarbedengandigemburkandan
rtang nanas sehingga membentuk
iperlukandalam penanamannanas,
yang seringkalilongsorketika diairi.
mbil tanah dari selokanatau parit di
:ngan menjadilebih tinggi dan parit
r drainasemeniadinormal kembali.

Pembubunanberfungsiuntuk memperbaikistrukturtanah dan akar
yang keluardi permukaantanah tertutupkembalisehinggatanaman
nanasberdirikuat.
Pemupukan Pemupukandilakukansetelah tanaman berumur2-3
bulandenganpupukbuatan.Pemupukansusulanberikutnyadiulang
tiap 3-4 bulansekalisampaitanamanberbungadan berbuah.Jenis
dandosispupukyangdigunakanadalah:
a) PupukNPK tablet(Pamafert)
- Komposisikandungan N-P2O5-KzO-MgO-CaO
adalah
17-B-12-O-2+mikro
- Bentukpupuk berupatablet, berat 4 g setiaptablet
- Dosisanjuransatutablettiap tanaman
b) PupuktunggalberupacampuranZA, TSP, atau SP-36dan
KCI
- Dosis anjuran 1 : ZA'100 kg + TSP atau SP-36 60
kg*Kct 50 kg per ha. Pupuk susulan diulangsetiap 4
bulansekalidengandosisyang sama
- Dosis anjuran2 : mulai umur 3 bulan setelahtanam
dipupuk dengan 7A 125 kg atau Urea 62,5 kg+TSP
atau SP-36 75 kg/ha. Pada umur 6 bulan dipupuk
kandang10 ton/ha.
Pupuk diberikandengan cara dibenamkanke dalam parit
sedalam 10-15 cm di antara barisan tanaman, kemudian tutup
dengantanah.Cara lain adalahdengan menyemprotkanpada daun
terutamapupukNitrogendengandosis40 gr Urea per literatau + 900
literlarutanureaper ha.
Forcing (Pengaturan pemhungaan). Forcing dilakukan pada saat
tanamanberumur10 bulanatau memilikidaun sebanyak20-25helai.
Untuk maksud tersebut Ethrel untuk merangsang pembungaan
diberikanbersamadengan urea (30 g dilarutkandalam 1 liter air,
kemudiandicampurdengan0,6 ml ethrel).Setiaptanamanmendapat
25 ml larutandengancara disiramkanpada titik tumbuh. Perlakuan
ini akan menyebabkan tanaman berbunga 45 hari setelah
pengaplikasian.
Aplikasi dilakukan pada pagi atau sore hari dan
aplikasitidakdapatdilakukanpada saat hujan
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Pengairan. Pengairan/penyiramandilakukan j-2 kali datam
semtngguatau tergantungkeadaancuaca. Tanamandewasa perlu
pengatranuntuk merangsangpembungaandan pembuahansecara
optimal.Pengairandilakukan2 mrnggusekali.Tanah yang terlalu
kering menyebabkanpertumbuhannanas kerdil dan buahnyakecrlkecil.Waktupengairanyang palingbaik adalahsore dan pagi hari
PengendalianHamadan Penyakit
Hama
1) PenggerekBuah (TheciabasilidesGeyer)
Geiala: menyerangbuah dengancara menggerek/melubangi
daging buah; buah nanas yang diseranghama ini berlubangdan
mengeluarkangetah, kemudianmembusukkarena diikuti serangan
cendawan atau bakteri. Penqendalian:(1) non kimiawi dengan
menjaga kebersihankebun serta membuangbagian tanamanyang
terseranghama;(2) kimiawidenganmenyemprot
insektisida
Basudin
60 EC atau Thiooan35 EC pada konsentrasiyang
dianjurkan.
2)

Kumbang(CarpophilushemipterusL.)
Geiala: menyerangtanaman nanas yang luka sehingga
bergetah dan busuk oleh mikroorganismelain (cendawan oan
bakteri). Penqendalian: dilakukan dengan menjaga kebersihan
kebundan pemberianinsektisida
3) Lalat buah (Atherigonasp.)
Geiala:
merusal</memakan daging buah
hingga
menyebabkanbusuk lunak.Penqendalian:(1) non kimiawidengan
menjaga kebersihankebun, membuangbuah yang terserang lalat
buah; (2) kimiawidengan cara menyemprotkaninsektisidaThiodan
35 EC atau Basudin60 EC pada konsentrasi
yang dianjurkan
4)

Thrips (Holopothripsananasi Da Costa Lima)
Geiala: menyerangtanamandengancara menghisapcairan
sel daun sehinggamenimbulkanbintik-bintikberwarnaperak, pada
tingkat serangan yang berat menyebabkanpertumbuhantanaman
muda terhambat.Penqendalian:(1) non kimiawidengan menjaga
kebersihankebundan mengurangiragamtanamaninang:(2) kimiawi
dengan cara menyemprotkaninsektisidaMitac 200 EC atau Dicarol
25 SP pada konsentrasiyang dianjurkan

Sisik(Diaspisbrometia
Geiala: ukuran bu
terhambat. Penqendalian
insektisida
Decis 2,5 EC at
yangdianjurkan
5)

6)

Ulat buah (Tmolusechin
Geiala:menyerangb
daging buah; buah nanas y
mengeluarkan getah., .
mengumpulkan/membunu
r
dengan insektisidaBuldok
konsentrasiyang dianjurkan

Penyakit
1) Busukhatidan busukal
Geiala: pada daun
belang-belangkuning dan
mudah dicabut,bagian pan
berwarna coklat, dan akhir
sistemperakaran Penqend
cara perbaikan drainase ta
kebun, dan memotong/man
dengan mencelupkanbibit
tanam,sepertiDithaneM45 i

Busukpangkal
Penvebab: cendaw
Hohn atau Ceratocystispar
bagianpangkalbatang,dau
busuk lunak berwarnacokla
bercak putih kekuning-kun
dengan melakukanpenyim
agar luka cepat sembuh, m
menghindariluka-luka meka
bibitke dalam larutanfunqisi
atau Benlate
2)

tn dilakukan 1-2 kali dalam
tn cuaca.Tanamandewasa perlu
rbungaandan pembuahansecara
ringgu sekali.Tanah yang terlalu
r nanas kerdildan buahnyakecilbaikadalahsoredan pagi hari.
it
/rdesGeyer)
lengancara menggerek/melubangi
Ciseranghama ini berlubangdan
rembusukkarenadiikuti serangan
dalian: (1) non kimiawi dengan
membuangbagian tanamanyang
rnmenyemprot
insektisidaBasudin
yang dianjurkan.
rnsentrasi
ferusL.)
Tan nanas yang luka sehingga
nrganisme lain (cendawan dan
rn dengan menjaga kebersihan

rkan daging buah
hingga
endalian:(1) non kimiawidengan
buang buah yang terserang lalat
enyemprotkan
insektisidaThiodan
yangdianjurkan
:nsentrasi
DaCostaLima)
an dengancara menghisapcairan
bintik-bintikbenvarna perak; pada
ryebabkanpertumbuhantanaman
(1) non kimiawidengan menjaga
ragamtanamarrinang;(2) kimiawi
ktisidaMitac200 EC atau Dicarol
urkan

Sisik(DiaspisbromeliaeKerne)
Geiala: ukuran buah kecil dan pertumbuhan tanaman
terhambat. Penqendalian:kimiawi dengan cara menyemprotkan
insektisida
Decis2,5 EC atau Curacron500 EC pada konsentrasi
yangdianjurkan
5)

Ulatbuah(TmolusechinonL)
Geiala:menyerangbuah dengancara menggerek/melubangi
dagingbuah; buah nanas yang diseranghama ini berlubangdan
mengeluarkan getah. Penqendalian: dilakukan dengan
mengumpulkan/membunuh
ulat secara mekanis, serta disemprot
dengan insektisidaBuldok 25 EC atau Thiodan 35 EC pada
yangdianjurkan.
konsentrasi
6)

Penyakit
i ) Busukhatidan busukakar
Geiala: pada daun terjadi perubahanwarna menjadi hijau
belang-belangkuning dan ujungnya nekrotis; daun-daun muda
mudah dicabut,bagian pangkalnyamembusukdengan bau busuk
berwarnacoklat, dan akhirnya tanaman mati; pembusukanpada
sistemperakaran Penqendalian:(1) non kimiawidilakukandengan
cara perbaikandrainase tanah, mengurangi kelembaban sekitar
kebun,dan memotong/mancabut
tanaman yang sakit; (2) kimiawi
dengan mencelupkanbibit ke dalam larutan fungisida sebelum
tanam,sepertiDithaneM45 atau Benlate.
Busukpangkal
Penvebab: cendawan Thielaviopsisparadoxa (de Seyn)
Hohn atau Ceratocystisparadoxa(Dade) C. Moreu. Geiala: pada
bagianpangkalbatang,daun, buah dan bibit menampakkangejala
busuk lunak benvarnacoklat atau hitam, berbau khas, atau bercakbercak putih kekuning-kuningan.
Penqendalian: (1) non kimiawi
dengan melakukanpenyimpananbibit sementarasebelum tanam
agar luka cepat sembuh, menanam bibit pada cuaca kering, dan
menghindarilukaluka mekanis; (2) kimiawi dengan mencelupkan
bibitke dalamlarutanfungisidasebelumtanam,sepertiDithaneM-45
atauBenlate.
2)
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Panendan PascaPanen
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 setelahberumur24 bulan. Tanamanyang berasaldari tunas
batang dipanen setelah umur 18 bulan, sedangkan tunas akar
setelahberumur12 bulan.Ciri-ciribuah nanasyang siapdipanen:
.
Mahkotabuah terbuka
.
Tangkaibuah mengkerut
o Mata buah lebihmendatar,besardan bentuknyabulat
o Warnabagiandasarbuah kuning
.
Timbularomanana yang harumdan khas
Cara Panen.
Tata cara panen buah nanas: memilih buah nanas yang
menunjukkan tandatanda siap panen Pangkal tangkai buah
dipotong secara mendatar/miringdengan pisau tajam dan steril.
Pemanenandilakukansecarahati-hatiagar tidakrusakdan memar.
Periode Panen.
Tanaman nanas dioanen setelah berumur 12-24 bulan.
Pemanenanbuah nanas dilakukanbertahapsampaitiga kali. Panen
pertama sekitar 25Yo,kedua 50%, dan ketiga 25o/odari jumlah yang
ada. Tanaman yang sudah berumur 4-5 tahun perlu diremajakan
karenapertumbuhannya
lambatdan buahnyakecil.Cara peremajaan
adalah membongkarseluruh tanaman nanas untuk diganti dengan
bibit yang baru. Penyiapan lahan sampai penanaman dilakukan
seperti cara bercocoktanam pada lahan yang baru.
PrakiraanProduksi.
Potensi produksi per hektar pada tanaman nanas yang
dibudidayakanintensifdapat mencapai38-75ton/ha.Pada umumnya
rata-rata20 tonlha,tergantungjenis nanasdan sistemtanam

Pengumpulan. Setelah pan€
tempatpenampunganhasilati

Penyortiran dan Penggolon
memisahkanbuah yang rusa
tersendiri dari buah yang I
berdasarkanbentukdan ukur
kematangannya.

Persyaratan Mutu
Secara umum kelas r
persyaratan yang telah d
Indonesia,yaitu meliputi pe
ketuaan.kekerasan.ukuran t
dan bebashama. PenentuanI
nanasyang sesuaidenganke

Syarat Mutu SNl. Penggolon
dikelompokkan
dalam2 jenis r

Tabel2. Svaratmutu buah nar

Kesamaansifat
varietas
Tingkatketuaan
Bentuk
Kekerasanr)
Ukuran
Gagang

Tui
ma
No
Ke
Se
dia
Ter
(pa
CM

Pascapanen
Buah nanas termasuk komoditi buah yang mudah rusak,
susut dan cepat busuk. Oleh karena itu, setelahpanen memerlukan
penanganan
pascapanenyang memadai.
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Mahkota

Sal

no
Kerusakan

I PascaPanen
rkan setelah nanas berumur 12-24
yang digunakan.Bibityang berasal
rada umur 24 bulan, hingga panen
. Tanamanyang berasaldari tunas
18 bulan, sedangkantunas akar
ri buahnanasyang siapdipanen:
I
ar,besardanbentuknyabulat
h kuning
I harumdan khas
'lanas: memilih buah nanas yang
p panen. Pangkal tangkai buah
tg dengan pisau tajam dan steril.
ti-hatiagartidakrusakdan memar.

Pengumpulan.Setelah panen, dilakukan pengumpulan buah di
tempatpenampungan
hasilatau gudangsortasi
Penyortiran dan Penggolongan. Kegiatan sortasi dimulai dengan
memisahkan
buah yang rusak, memar, busuk,atau mentah secara
tersendiridari buah yang bagus dan normal. Klasifikasi buah
berdasarkan
bentukdan ukuranyang seragam,jenis maupuntingkat
Kematangannya.
PersyaratanMutu
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,keadaan fisik
dan bebashama.Penentuankelas mutu ini akan menghasilkanmutu
nanasyangsesuaidengankelasmutu yang diharapkan.
buah nanasmenurutjenis mutunya
SyaratMutu SNI.Penggolongan
dikelompokkan
dalam2 jenismutu,yaituMutu I dan Mutu ll
Tabel2.Syaratmutubuah nanassegarsesuaiSNI

r setelah berumur 12-24 bulan.
an bertahapsampaitiga kali. Panen
Yo,dan ketiga 25o/odari jumlah yang
rumur4-5 tahun perlu diremajakan
dan buahnyakecil.Cara peremajaan
namannanas untuk diganti dengan
han sampai penanamandilakukan
a lahanyangbaru.
rktar pada tanaman nanas yang
rcapai 38-75ton/ha.Pada umumnya
Inisnanasdan sistemtanam

Karakteristik
Kesamaan
sifat
varietas
Tingkatketuaan
Bentuk
Kekerasanl)
Ukuran
Gagang

Mahkota
komoditibuah yang mudah rusak,
rena itu, setelahpanen memerlukan
nemadai.

Kerusakan
(bobot/bobot.%)
maks

Svarat
Kriteria I
Seragam

Kriteria li
Seragam

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

Tua, tidakterlalu
marang
Kurangnormal
Keras
Kurangseragamt;
Terpotongrapi
(panjangmaks.10
cm)
Tidakdipersyaratkan
10
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Busuk(boboUbobot,%) 1
maks
Kadar padatanterlarut 1 2

biasanyadisimpa.ndalam p
suhunyasekitar5"C.

(v,)

Totalminimum
kotoran Bebas
bahantanaman

Keterangan:
1. tidak lunakjika ditekandenganjari
2. panjangminimum10 cm dan tidakbolehlebihdua kali
panjangbuah
3. simpangan1,5 cm dengantoleransi'10%
Syarat Mutu Segmen Pasar. Persyaratanmutu yang diinginkanoleh
segmenpasar (konsumen)meliputiukuran,kesegaran,
keseragaman,kebersihandan bebashamapenyakitsertaresidu
pestisida
Tabel3. Syarat mutu buah nanas segar sesuai persyaratanyang
diinginkan
segmenpasar

Karakteristik

Panjang
(inci)
minimal
>5
Diameter
Keseragaman Seragam
Kadarkotoran
Residu
Pestisida
(%)
Kerusakan
Buahbusuk
(%o

Svarat
MUTUII
MUTUIII

MUTUI
q

4,5

4-5
3 , 5- 3 , 9
Seragam Tidak

Bebas
0

Bebas
0

0
0

<1

MUTUIV
4

seragam
Rendah
0

3-3,4
Tidak
seragam
Rendah
0

4-7

B-'10

t-l

z-J

Penyimpanan.
Penyimpanan dilakukan jika harga turun, sehingga untuk
menunggu harganaik maka dilakukan penyimpanan.Buah nanas
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Pengemasandan Pengang
Kegiatan pengemasa
nanas dari lemari pemera
tingkatkerusakannyaagar sr
dengan kertas pembungku
atau peti kayu atau dos
pengemasan60 x 30 x 30
pengangkutandimulai den
teraturpada alat pengangku
ke tempatpemasaran.

z

biasanyadisimpandalam peti kemas dalam ruangan dingin yang
suhunyasekitar5"C.

12
Bebas
jari
rndengan
cmdantidakbolehlebihduakali
rngantoleransi
10%
. Persyaratan
mutuyangdiinginkan
oleh
eliputiukuran,
kesegaran,
n bebashamapenyakit
sertaresidu

Pengemasandan Pengangkutan.
Kegiatan pengemasan dimulai dengan mengeluarkanbuah
nanas dari lemari pemeraman, lalu dipilih (sortasi) berdasarkan
tingkatkerusakannyaagar sergam.Kemudianbuah nanas dibungkus
dengankertas 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
teraturpada alat pengangkutan,buah nanas diangkutdan dipasarkan
ke tempatpemasaran.

nanassegarsesuaipersyaratan
yang
pasar

6

4,5

4-5
3 , 5- 3 , 9
Seragam Tidak
seragam
Bebas
Rendah
0
0
1-3
<1

4-7
t-z

3-3,4
Tidak
seragam
Rendah
0
8-10
z-J

n jika harga turun, sehingga untuk
dilakukanpenyimpanan.Buah nanas

49

Daftar Pustaka

K

Anonim.2003. PembakuanStandarMutu produk beberapaSegmen
(Coffea
Kopi
Pasar di Nusa Tenggara Barat. http://deotan.qo.id/osa/doc/...
meruPakansalah satu kon
Diaksestanggal20 MaretZOOT.
Anonim. 2004. Buletin Teknopro Hortikulturaedisi 71. Direktorat
pengolahandan Pemasaran Hasil Hortikultura.Direktorat
JenderalBina Pengolahandan pemasaranHasil pertanian,
DepartemenPertanian.
Anonim. 2004. PedomanSistem penjaminanMutu melalui standar
Prosedur Operasional(SpO) Nenas Kabupaten Subang.
DirektoratTanamanBuah, DirektoratJenderalBina produksi
Hortikultura,
DepartemenPertanian.
Anonim. 2007. Nenas Komersial Berdaun Tanpa Duri.
htto://www.pustaka4eota n.oo.id/oubIication/w126204g.odf.
Diaksestanggal20 Maret2OOT.
Anonim. 2006. Nenas Delika Subang dan MahkotaBogor (leaflet).
PusatKajianBuah-buahanTropikaLppM-lpB.
Rukmana, R. 1996. Nanas Budidaya dan pascapanen.Kanisius,
Yogyakarta

ekspor Yang memberikan
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ta
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KOPI
(Coffea
sPP)
Kopi
merupakansalah satu komoditas
ekspor yang memberikandevisa
negara cukup tinggi. Budi daYa
tanamankopi cukup mudah,tanPa
yangintensifpun tanaman
perawatan
hasil. Namun
ini telah memberikan
untuk menghasilkan koPi Yang
harga
baikdanmendapatkan
bermutu
tinggi di pasarandunia diperlukan
pengetahuan
mengenaiseluk beluk
jenis-jeniskoPi,
dari
kopi mulai
penyediaan
bibit,teknikpenanaman,
hinggapanendanPascaPanen.
BiologiTanamanKoPi
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
termasukdalam famili Rubraceaedan genus Coffea. Tanaman ini
tumbuhnyategak, bercabang, dan bila dibiarkan tumbuh dapan
mencapaitinggi 12 m. daunnya bulat telur dengan ujung agak
meruncing.daun tumbuh berhadapanpada batang, cabang, dan
Kopi mempunyaisistem percabanganyang agak
ranting+antingnya.
lain. tanaman ini mempunyaibeberapa
tanaman
dengan
berbeda
jenis cabangyang sifat dan fungsinyaagak berbeda.
Jenis Cabang
Cabang Reproduksi (cabang orthrotrop). Cabang reproduksi
adalahcabangyang tumbuhnyategak dan lurus. ketika masih muda
cabanginijuga seringdisebutwiwilan.cabang ini berasaldari tunas
reproduksiyang terdapat di setiap ketiak daun pada batang utama
atau cabang primer. Setiap ketiak daun bisa mempunyai4-5 tunas
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reproduksi, sehingga apabila cabang reproduksi mati bisa
diperbaharuisebanyak4-5 kali. Cabang ini mempunyaisifat seperti
batang utama, sehingga bila suatu ketika batang utama mati atau
tidak tumbuh sempurna, maka fungsinya dapat digantikanoleh
cabangini.
Cabang Primer (cabang plagiotrop). Cabangprimeradalahcabang
yang tumbuh pada batang utama atau cabang reproduksidan
berasal dari cabang primer. Pada setiap ketiak daun hanya
mempunyaisatu tunas primer, sehingga apabila cabang ini mati,
ditempatitu sudah tidak dapat tumbuh cabang primerlagi. Cabang
mendatar,(2).
primer mempunyaiciri-ciri('l). arah pertumbuhannya
Lemah,(3). berfungsisebagaipenghasilbungakarenadisetiapketiak
daunnya terdapat mata atau tunas yang dapat tumbuh menjadi
bunga. Setiap ketiak daun pada cabang primer mempunyaitunas
reproduksi dan tunas sekunder. Tunas reproduksidapat tumbuh
menjadi cabang reproduksi,demikian pula tunas sekunderdapat
tumbuhmenjadicabangsekunder.Namundemikiantunasreproduksi
dan tunas sekunder tersebut biasanyatidak berkembangmenjadi
cabang,melainkantumbuhdan berkembangmenjadibunga.
Cabang Sekunder.Cabang sekunderadalah cabangyang 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
primer karena sebagianbesar sudah mati dan luruh.Cabangyang
tinggal sedikit ini biasanyaterletak diujungbatang dan mempunyai
tumbuhcepat
pertumbuhanyang cepat sehinggamata reproduksinya
menjadicabang-cabangreproduksi.Cabang reproduksiini sifatnya
sepertibatangutamadan seringdisebutsebagaicabangkipas'
Cabang Pecut. Cabang pecut adalah cabang kipas yang tidak
mampu membentuk cabang primer, meskipun tumbuhnyacukup
kuat.
Cabang Batik.CabangBalik adalahcabangreproduksiyangtumbuh
pada cabang priemer, berkembang tidak normal dan rnempunyai
arah pertumbuhanmenujuke dalam mahkotatajuk.

Cabang Alr. Cabangair adalahcabangrepr
pesat, ruas-ruasdaunnya relatif panjangd
mengandungair.

Sistem Perakaran
Meskipun kopi merupakan tanar
umumnya mempunyai perakaranyang dan
tanaman ini mudah mengalamikekeringanI
bila di daerah perakarannyatidak di berr
tanamankopi memilikiakar tunggangsehrng
Tetapiakar tunggangtersebuthanyadimilikic
bibitnyaberupa bibit semaian atau bibit sam
batangbawahnyamerupakansemaian.Tana
berasal dari bibit stek, cangkokanatau bibi
bawahnya merupakan bibit stek tidak m€
sehinggarelatifmudahrebah.

Bunga dan Buah
Tanaman kopi umumnya akan mu
berumurr 2 tahun.Mula-mulabungaini kelua
terletakpada batangutama atau cabangrepr
yang keluardari kedua tempattersebutbiasa
menjadi buah jumlahnya terbatas, dan hi
tanaman-tanaman
yang masih sangatmuda.I
banyak akan keluar dari ketiak daun yang
primer. Bunga ini berasal dari kuncuo-k
reproduktifyang berubahfungsinyamenjadik
bunga kemudianberkembangmenjadibunga
bergerombol.
Bunga Kopi. Jumlah kuncup bunga pada
terbatas, sehingga setiap ketiak daun yang
bunga dengan jumlah tertentu tidak akan ;
bunga lagi. Namun demikian cabang prime
memanjang membentuk daun baru, bara
menghasilkancabang primer sehinggabunga
oleh tanaman. Tanaman kopi yang sudah
dipeliharadenganbaik dapat menghasilkan
rib
saat. Bungatersebuttersusundalamkelompo
terdiri dari 4-6 kuntum bunga. pada seua

cabang reproduksi mati bisa
:abangini mempunyaisifat seperti
tu ketika batang utama mati atau
fungsinya dapat digantikanoleh
op). Cabang primeradalahcabang
na atau cabang reproduksidan
)ada setiap ketiak daun hanya
ehingga apabila cabang ini mati,
mbuh cabang primerlagi. Cabang
rh pertumbuhannya
mendatar,(2).
ghasil bunga karenadisetiapketiak
ras yang dapat tumbuh menjadi
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rikian pula tunas sekunderdapat
Namundemikiantunasreproduksi
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rkembangmenjadibunga.
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karena pohon sudah tua. Pohon
tinggal mempunyaisedikitcabang
dah mati dan luruh. Cabangyang
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mata reproduksinyatumbuhcepat
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sebutsebagaicabangkipas.
adalah cabang kipas yang tidak
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fi cabang reproduksiyangtumbuh
ng tidak normal dan rnempunyai
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Cabang Air. Cabangair adalahcabangreproduksiyang tumbuhnya
pesat, ruas-ruasdaunnya relatif panjang dan lunak atau banyak
mengandungair.
Sistem Perakaran
Meskipun kopi merupakan tanaman tahunan, tetapi
umumnya mempunyai perakaran yang dangkal. Oleh karena itu
tanaman ini mudah mengalamikekeringanpada kemarau panjang
bila di daerah perakarannyatidak di beri mulsa. Secara alami
tanamankopi memilikiakar tunggangsehinggatidak mudah rebah.
Tetapiakar tunggangtersebuthanyadimilikioleh tanamankopi yang
bibitnyaberupa bibit semaian atau bibit sambungan(okutasi)yang
batangbawahnyamerupakansemaian.Tanamankopi yang bibitnya
berasal dari bibit stek, cangkokanatau bibit okulasi yang batang
bawahnya merupakan bibit stek tidak memiliki akar tunggang
sehinggarelatifmudahrebah.
Bunga dan 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 keluardari kedua tempat tersebutbiasanyatidak berkembang
men.ladi buah jumlahnya terbatas, dan hanya dihasilkan oleh
tanaman{anamanyang masih sangatmuda. Bungayang jumlahnya
banyak akan keluar dari ketiak daun yang terletak pada cabang
primer. Bunga ini berasal dari kuncup-kuncupsekunder oan
reproduktifyang berubahfungsinyamenjadikuncup bunga. Kuncup
bunga kemudianberkembangmenjadibunga secaraserempakdan
bergerombol.
Bunga Kopi. Jumlah kuncup bunga pada setiap ketiak daun
terbatas, sehingga setiap ketiak daun yang sudah menghasilkan
bunga dengan jumlah tertentu tidak akan pernah menghasrlkan
bunga lagi. Namun demikian cabang primer dapat terus tumbuh
memanjang membentuk daun baru, batang pun dapat terus
menghasilkancabang primer sehinggabunga bisa terus dihasilkan
oleh tanaman. Tanaman kopi yang sudah cukup dewasa dan
dipeliharadenganbaik dapat menghasilkan
ribuanbungadalamsatu
saat. Bungatersebuttersusundalamkelompokyang masing-masing
terdiri dari 4-6 kuntum bunga Pada setiap ketiak daun dapat

8-18 kuntumbunga, atau setiapbuku menghasilkan
menghasilkan
16-36kuntumbunga.
Bunga kopi berukurankecil,mahkotanyaberwarnaputihdan
berbauharumsemerbak.Kelopakbunga berwarnahijau,pangkalnya
menutupi bakal buah yang mengandung dua bakal biji.
Benangsarinyaterdiri dari 5-7 tangkai yang berukuranpendek.Bila
bunga sudah dewasa,kelopakdan mahkotanyaakan membukadan
segera mengadakanpenyerbukan(peristiwabertemunyatepungsari
dan putik). Setelah terjadi penyerbukan,secara pedahan-lahan
bunga akan berkembangmenjadibuah. Mula-mulamahkotabunga
tampak mengering dan berguguran. Kemudian kulit buah yang
berwarnahijau makin lama makin membesar.bila sudahtua kulit ini
akan berubah menguningdan akhirnya menjadimerah tua. waktu
yang diperlukansejak terbentuknyabunga hingga buah menjadi
matang t 6-11 bulan, tergantung dari jenis dan faktor-faktor
lingkungannya. Kopi arabika membutuhkan waktu 6-8 bulan,
sedangkankopirobusta8-11 bulan.
Bunga kopi biasanya akan mekar pada permulaanmusim
kemarau sehingga pada akhir musim kemarau telah berkembang
menjadi buah yang siap dipetik. Pada awal hujan, cabang primer
akan memanjang dan membentuk daundaun baru yang siap
mengeluarkan bunga pada awal musim kemarau mendatang.
kopi dibedakanmenjadi2 (dua)jenis,
Menurutcara penyerbukannya,
yaitu kopi self steril dan kopi self fertil. Kopi se/f sfenl adalah jenis
kopi yang tidakakan menghasilkanbuah bila bunganyamengadakan
penyerbukannyasendiri (tepung sari berasal dari jenis kopi yang
sama). Kopi se/f sfenTini baru menghasilkanbuah bila bunganya
menyerbuksilang (tepungsari berasal dari kopi jenis lainnya).Oleh
karena itu tanamankopi ini harus ditanambersamaandengan kopi
jenis lainnyasehinggapenyerbukansilang bisa berlangsung.Kopi
self feftil adalah kooi yang mampu menghasilkanbuah bila
mengadakanpenyerbukansendiri sehingga tidak harus ditanam
bersamaandengankopijenis lainnya.
Buah. Buah terdiridari dagingbuah dan biji. Dagingbuahterdiriatas
3 (tiga) bagian lapisan kulit luar (eksokarp), lapisan daging
(mesokarp),dan lapisan kulit tanduk (endokarp)yang tipis tetapi
keras.Buahkopiumumnyamengandungdua butirbiji,tetapikadangkadanghanya mengandung1 (satu) butir atau bahkantidak berbiji
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(hampa)sama sekali Biji ini terdiridari atas
Lembagaatau sering disebut endospermm<
bisa dimanfaatkan
sebagaibahanuntukmemb
Jenis-JenisKopi

Di dunia perdagangandikenalbeberap
yang paling sering dibudidayakan
hanya kopi
liberika.Pada umumnya,penggolongankopi
kecualikopi robusta.Kopi robustabukannam
ini merupakan keturunan dari beberapa sp
Coffeea canephora.
Kopi Arabika (Coffea arabical
BeberapasifatpentingKopiArabika:
.
Daerahyang ketinggiannya
antara700-17

20'c.

o
.
.

.

Daerahyang iklimnyakering atau bulan
secaraberturut{urut,yang sesekalimenda
Umumnyapeka terhadapseranganpenye
ditanamdi dataranrendahatau kurangdari
Rata-rata produksi sedang(4,5-5kukopi
mempunyaiharga dan kualitasyang relati
lainnya.Bila dikelolasecaraintensifprodu
15-20ku/ha/th.
Rendement 18%
Umumnyaberbuahsekalidalamsetahun.

Beberapa varietas kopi yang termas
banyak diusahakandi Indonesiaantara lain;
Marago .Type dan Congensis. Masing-mas
mempunyaisifatagak berbedadenganyang lair
Tabel1. Jenis-Jenis
Abesinia

Pasumah

termasuk

Keter
Bentukpohonlebihkekar,bisa
yang lebihrendah,lebihresist
penyakitHV.

Bentukpohonlebihkekar,aga
penvakitHV.

r menghasilkan
/varnaputih dan
jau, pangkalnya
ra bakal brji
an pendek.Bila
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rnya tepungsarl
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ulit buah yang
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erah tua. waktu
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an faktor-faktor
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rrmulaanmusim
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h bila bunganYa
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:rlangsung. KoPi
ilkan buah bila
i harus ditanam
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yang tipis tetaPi
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(hampa)sama sekali. Biji ini terdiridari atas kulit biji dan lembaga.
Lembaga atau sering disebut endospermmerupakanbagian yang
bisa dimanfaatkan
sebaqaibahanuntukmembuatminumankooi.
Jenis-Jenis Kopi
Di dunia perdagangandikenalbeberapagolongankopi,tetapi
yang paling sering dibudidayakanhanya kopi arabika,robusta,dan
liberika.Pada umumnya,penggolongankopi berdasarkanspecies,
kecualikopi robusta.Kopi robustabukan nama specieskarenakopi
ini merupakan keturunan dari beberapa species kopi, terutama
Coffeea canephora.
Kopi Arabika (Coffea arabical
BeberapasifatpentingKopiArabika.
.
antara700-1700m dpl dan suhu 16Daerahyang ketinggiannya

20"c.
.
.
.

.

Daerah yang iklimnyakering atau bulan kering 3 bulan/tahun
yang sesekalimendapathujankiriman.
secaraberturut-turut,
Umumnyapeka terhadapseranganpenyakitHV, terutamabila
ditanamdi dataranrendahatau kurangdari 500 m dpl.
Rata-rata produksi sedang(4,5-5kukopi berasiha/th),tetapi
mempunyaiharga dan kualitasyang relatiflebih tinggidari kopi
lainnya.Bila dikelolasecara intensifproduksinyabisa mencapai
15-20ku/ha/th.Rendemenr 18%.
Umumnyaberbuahsekalidalamsetahun.

Beberapa varietas kopi yang termasuk kopi arabika dan
banyak diusahakandi Indonesiaantara lain; Abesinia, Pasumah,
Marago Type dan Congensis. Masing-masingvarietas tersebut
mempunyaisifatagak berbedadenganyang lainnya.
an ArabrKa
termasuK
abel 1. Jenis-Jenis
Keterangan
Jenis
Bentukpohonlebihkekar,bisaditanamdi dataran
Abesinia
yang lebihrendah,lebihresistenterhadap
penyakitHV.
Pasumah

Bentukpohonlebihkekar,agak resistenterhadap
penvakitHV.
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Margo Type

Ukuranbuah lebihbesardan kualitaslebihbaik.

Congensis

Biji berukuransangatkecil,kurangproduktiftetapi
resisten
it HV.

Tabel2. Beber

Jenis

sif:
Quillou

Pohontegap,caba
denganarah pertur
ujungagakmeleng
Daunagaksempitr
permukaanberomb
Buah matangberwi
bergaris
Produksitinggi
pad
tetapisetelah
itu me
Contohklonyangb

Kopi Robusta (Coffea Robusfa)
Beberapasifatpentingkopi robusta:
o ResistenterhadappenyakitHV
r Tumbuh pada ketinggian400-700 m dpl, tetapi masih toleran
pada ketinggiankurang dari 400 m dpl, dengantemperatur2124" C
.
Daerah yang bulan kering 3-4 bulan secara berturut-turut,
dengan34 kali hujankiriman
.
Produksilebihtinggidaripadakopi arabikadan liberika(rata-rata
+ 9 - 13 ku kopi beras/ha/th).Dan bila dikelolasecara intensif
bisa berproduksi20 ku/ha/th.
.
Kualitas buah lebih rendah daripada kopi arabika,tetapi lebih
tinggidaripadakopi liberica.
.
Rendemen!22 o/o
Beberapa varietasyang termasuk kopi robusta antara lain
Quillou, Uganda, dan Chanephoradengan sifat-sifatseperti pada
Tabel 2

a
a

Caneohora

a
a
a
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Robustadan S

Cabangprimerlem
agak melengkungk
membentukhurufS
Daun kecilan semp
menutup,permuka
Buah mudahrontok
hamabubuk
Sesuaiuntukdatara
Contohklon yang b;
3-02, Ugn 2-08

Pohonbanyakmen
reproduksi
Daun sempitdenga
Daun muda berwarn
Buah muda benvarn
MudahterserangH\
Bersifatself steril,se
denganklonlain
Contoh klon yang b
13, SA 34, SA 56, B

iar dan kualitaslebihbaik.
kecil,kurangproduktiftetaPi
yakit HV.

abel 2. Beber
Varietas

Robustadan Sifat-sif
Sifat

d

r

Quillou

Pohontegap,cabangprimerpanjang
denganarah pertumbuhanmendatardan
ujungagak melengkungke bawah
. . Daun agak sempitdan panjangdengan
permukaanberombak
.
Buah matangberwarnamerahjernihdan
bergaris
.
Produksitinggipada tahun-tahunpertama,
tetapisetelahitu menuruncepat
.
C o n t o hk l o ny a n gb a i k : Q u i l l1 2 1

Uganda

.

) m dpl, tetapi masih toleran
21n dpl, dengantemPeratur
bulan secara berturut-turut,
arabikadan liberika(rata-rata
rn bila dikelolasecara intensif

Jenrs

ada kopi arabika,tetapi lebih
.
.
asuk kopi robustaantara lain
rengan sifat-sifatsePerti Pada

.
.

Canephora

o
.
.
e
r
r

Cabangprimerlemah,denganbagianujung
agak melengkungke atas seperti
membentukhurufS, bisa tahan lama
Daun kecilan sempit,helaiannyaagak
menutup,permukaanberombak
Buah mudahrontokdan mudahterserang
hamabubuk
Sesuaiuntukdatarantinggi(' SOOm dpl)
Contohklonyangbaik : Ugn 1, Ugn 2, Ugn
3-02, Ugn 2-08
Poheinbanyakmengeluarkan
cabang
reoroduksi
Daun sempitdenganpermukaanberombak.
Daun muda berwarnacoklat-kemerahan
Buah muda berwarnacoklat-kemerahan
MudahterserangHV
Bersifatself steril,sehinggaharusdicampur
denganklonlain
Contoh klon yang baik : BP 39, BP 42, SA
13. SA 34. SA 56. BGN 300.BGN 471
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Kopi Liberika (Coffea Liberical
SrfatpentingKopi Liberikaantaralain :
a. Ukuran daun, cabang, bunga, buah dan pohon lebih besar
dibandingkankopi arabikadan robusta.
b. Cabangpriemerdapat bertahanlebih lama dan dalamsatu buku
dapatkeluarbungaatau buah lebihdari satukali.
c. Agak peka terhadappenyakitHV.
d. Kualitasbuah relatifrendah.
e. Produksisedang,(4,-5 ku/ha/th)denganrendemen!12o/o
f. Berbuahsepanjangtahun.
g Ukuranbuah tidak merata/tidakseragam
h. Tumbuhbaik di dataranrendah.
di
Beberpavarietaskopi liberikayang pernahdidatangkan
antaralain:Ardoniana,Durvei.
Indonesia
Golongan Ekselsa
Kopi golonganekselsamempunyaiadaptasiiklimyang lebih
luas sepertikopi liberika,dan tidak terlalu peka terhadappenyakit
HV. Jenis ini banyak dibudidayakanorang di dataranrendah yang
basah,yaitu suatu daerahyang tidak sesuaiuntukkopi robusta.Ciri
khas kopi ini antara lain memilikicabang primeryang bisa bertahan
lama dan berbunga pada batang yang tua. Batangnyakekar dan
memerlukanjarak tanamyang relatifkecildan tidak beragam,sepertl
kopi leberika Kelembabanjenis 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 seringpula digunakansebgaibatangbawah.
GolonganHibrida
Kopi hibridamerupakanketurunanpertamahasil perkawinan
2
antara spesial atau varietas kopi, sehingga mewarisi sifatsifat
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
yangseringditanambisadilihatpadaTabel3.
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Tabel3. Bebera Sifat
Jenis Hibrida
Arabikax
Produksitinggi,tetapir
Liberika
Bersifatselffertil(men
Sebagaibatangbawaf
excelsaataurobusta
Misal: KawisariB, Kar
Arabikax
a
Cabangprimerdapatb
Robusta
a
Pekaterhadapserang
a
Dapatberbuahsepanj
a
Bersifatselffertil
a
Di datarantinggiyang
berproduksi
tinggi,teta
upas
Jamur
Biji berbetukgepengdi
Sebagaibatangbawah
exelca

Syarat Tumbuh
KetinggianTempat
Ketinggiantempatdari permukaanlau
rendahnya suhu. Faktor suhu berpengaru
pertumbuhantanamankopi,terutamapemben
sertakepekaanterhadapseranganpenyakit
Setiapjenis kopi menghendakisuhu a
yang berbeda.Misalnyakopi robustadapat tt
ketinggian400-700m dpl, tetapi beberapadi
tumbuh baik dan ekonomis pada ketinggra
arabikamenghendakiketinggiantempatantara
kopi arabika ditanamdi dataran rendah (kur
biasanya produksi dan mutunya rendah se
penyakitkaratdaun (HV).

Gurah Hujan
Berdasarkanpola pembungaantanam
optimum untuk pertumbuhantanaman kopi
sebaqaiberikut.

buah dan pohon lebih besar
)busta.
lebihlamadan dalamsatu buku
rih darisatukali

denganrendemen! 12o/o
ieragam
di
a yangpernahdidatangkan
rvei.
j

rpunyaiadaptasiiklimYanglebih
< terlalupeka terhadaPPenYakit
n orang di dataranrendah Yang
rk sesuaiuntukkoPirobusta.Ciri
abangprimeryang bisa bertahan
yang tua. BatangnYakekar dan
f kecildan tidakberagam,sepertl
rpi ini antaralain kurang laku di
rg tinggi daripadakoPi robusta.
BGN 121 dan Exc.BGN 121-10
ratang bawan.
.urunanpertamahasil Perkawinan
rpi, sehinggamewarisi sifat-sifat
emikianketurunandan golongan
rpunyaisifat yang sama dengan
rembiakannya
hanyadengancara
n-lain.Beberapasifat kopi hibrida
la Tabel3.

Tabel3. Beber
Hibrida
SifatK
Jenis Hibrida
Sifat
Produksitinggi,tetapirendemenrendah
Bersifatselffertil(menyerbuksendiri)
Sebagaibatangbawahdapatmenggunakan
excelsaatau robusta
. Misal: KawisariB. KawisariD.
Arabikax
Cabangprimerdapatbertahancukuplama
Robusta
PekaterhadapseranganHV dan bubukbuah
Dapatberbuahsepanjangtahun
Bersifatself fertil
Di datarantinggiyanglembapbisa
berproduksitinggi,tetapimudahterserang
Jamurupas
Biji berbetukgepengdan agak lonjong
Sebagaibatangbawahdapatmenggunakan
exelca
Syarat Tumbuh
KetinggianTempat
tinggi
Ketinggran
tempatdari permukaanlautmempengaruhi
rendahnya suhu. Faktor suhu berpengaruh langsung terhadap
pertumbuhantanamankopi,terutamapembentukanbungadan buah
sertakepekaanterhadapseranganpenyakit
Setiapjenis kopi menghendakisuhu atau ketinggiantempat
yang berbeda.Misalnyakopi robustadapat tumbuh optimum pada
ketinggian400-700m dpl, tetapi beberapadi antaranyajuga masih
tumbuh baik dan ekonomispada ketinggian0-1.000m dpl. Kopi
ketinggian
tempatantara500-1.700m dpl. Bila
arabikamenghendaki
kopi arabika ditanamdi dataran rendah (kurangdari 500 m dpl),
biasanya produksi dan mutunya rendah serta mudah terserang
penyakitkaratdaun (HV).
Curah Hujan
Berdasarkanpola pembungaantanamankopi maka daerah
ootimum untuk periumbuhantanaman kooi arabika dan robusta
sebaoaiberikut:
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1. Hujanrata-rataper tahun 2.000-3.000mm (berlakujuga untuk
kopiliberika)
2. Mempunyaibulan agak keringatau kering(curahhujankurang
dari 100 mm/bulan)selama34 bulan.Selamabulan kering
tersebutada kirimanhujandan periodekering(tidakada hujan)
selamaduamingguhingga1,5bulan.
Penyinaran
Padaumumnya,tanamankopitidakmenyukaisinarmatahari
sinarmatahari
langsungdalamjumlah banyak,tetapimenghendaki
teratur. Sinar mataharidalam jumlah banyak hanya dikehendaki
tanamankopi pada awal musimkemarauatau akhir musimhujan.
kuncupbungasehingga
Padasaatitu,tanamanmulaimenghasilkan
perludirangsang
olehsinarmatahari.
Untuk mengaturdatangnyasinar matahari,biasanyadi
antara tanaman kopi ditanam tanaman pelindung-Tanaman
pelindungini diatursehinggatanamankopi bisa tumbuhdi tempat
sinarmatahricukup.
yangteduhdanmendapatkan
Angin

besarpadakopi yang bersifatself steril.
Anginberpengaruh
serbuksaribungadaritanamansatu
Anginmembantuberpindahnya
itu,anginkencang
yang
berbedaklon.Disamping
ke putikkopilain
tajuk
tanamanatau
akan
merusak
karena
berpengaruhnegatif,
bunga.
menggugurkan
Tanah

tanahgembur,
Secaraumum,tanamankopi menghendaki
subur,kaya bahanorganik,dan tanahyangagak masam.pH tanah
yang dikehendaki
adalah4,5€,5 untukkopi robustadan pH 5€,5
untuk kopi arabika. Bila pH tanah kurang dari angka iersebut
tanamankopijugamasihdapattumbuh,tetapikurangbisamenyerap
beberapa unsur hara sehingga terkadang perlu diberi kapur.
tanahyangagakbasa
tanamankopitidakmenghendaki
Sebaliknya,
pemberian
(pH> 6,5)sehingga
kapurtidakbolehberlebihan.
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Budidaya

TanamanPelindung dan PenutupTanah
Tanamankopi menghendakiintens
penuh dengan penyinaran teratur. Oleh s
memerlukanpohon pelindungyang dapat r
matahari sesuai yang dikehendaki.Tanan
diperlukanuntukmencegaherosidanmenel
Hingga saat ini belum ditemukanjr
memenuhi seluruh persyaratan taname
beberapa jenis tanaman mempunyaisifat
persyaratantersebut,antaralain:
1. Dadap (Erythrinalithosperma)
2. Lamtoro/PetaiCina (Leucaena sp)
3. Sengon laut (Albazia falcata)
4. Magonia (Moghania macrophyla)

Tanah kosong atau terbukapada pet
ditanamitanamanpenutuptanah.Tanaman
ditanam setelah pembukaanlahan sehingg
gulma dapat ditekan sedini mungkin. Bil
tanaman penutup tanah hanya boleh di
perakarankopi.
Tanaman penutup tanah yang
perkebunankopi antara lain:
1. Kacang asu (Calopogonium muconoides)
Tanaman ini dapat tumbuh pada k
tidak tahan naungandan batangnyasukanya
2. Vigna (Vignaheser)
Tanaman ini dapat tumbuh pada ke
tumbuh baik pada tempat yang tidak banyak
sehingga tetap tumbuh meskipuntajuk ko
tumbuh,sertabatangnyatidakmudahmembe
3. lndigofera (lndigofera hendecaphita)
Tanaman ini dapat tumbuh pada ke
batangtidak membelit,tahan kekeringantetap

juga untuk

Budidaya

rjan kurang
.rlan kering
ada hujan)

TanamanPelindungdan PenutupTanah
Tanamankopi menghendaki
intensitassinar mataharitidak
penuh denganpenyinaranteratur.Oleh sebab itu, tanamankopi
pohonpelindungyang dapatmengaturintensitassinar
memerlukan
mataharisesuai yang dikehendaki.Tanamanpenutuptanah juga
diperlukan
untukmencegaherosidanmenekanpertumbuhan
gulma.
Hinggasaat ini belumditemukanjenis tanamanyang bisa
memenuhi seluruh persyaratan tanaman pelindung. Namun,
beberapajenis tanamanmempunyaisifat yang hampir memenuhi
persyaratan
tersebut,antaralain:
1. Dadap(Erythnnaftthosperma)
2. Lamtoro/Petai
Cina(Leucaenasp)
3. Sengonlaut (Albaziafalcata)
4. Magonia(Moghaniamacrophyla)

rarmatahari
ar matahari
Cikehendaki
usimhujan.
;a sehingga
riasanya di
Tanaman
h di tempat

at self steril.
lnamansatu
gin kencang
raman atau

rah gembur,
m. pH tanah
tanpH 56,5
;ka iersebut
sa menyerap
liberi kapur.
p agak basa
han.

Tanahkosongatauterbukapadaperkebunan
kopisebaiknya
ditanamitanamanpenutuptanah.Tanamanpenutuptanahbiasanya
ditanamsetelahpembukaanlahan sehinggaerosi dan tumbuhnya
gulma dapat ditekansedini mungkin,Bila kopi sudah ditanam,
tanaman penutup tanah hanya boleh ditanam di luar daerah
perakarankopi.
Tanaman penutup tanah yang sering digunakan di
perkebunan
kopiantaralain:
1. Kacangasu(Calopogonium
muconoides)
Tanamanini dapat tumbuhpada ketinggian0-300 m dpt,
tidaktahannaungandanbatangnya
sukanya
melilittanamanlain.
2. Vigna(Vignahesef
Tanamanini dapattumbuhpadaketinggian
0-1.100m dpt,
tumbuhbaik padatempatyangtidak banyakterkenasinarmatahari
sehinggatetap tumbuh meskipuntajuk kopi dan pelindungtetah
tumbuh,sertabatangnya
tidakmudahmembelit.
3. lndigofera(lndigoferahendecaphila)
Tanamanini dapattumbuhpadaketinggian
0-1.200m dpl,
batangtidakmembelit,
tahankekeringan
tetapitidak
tahannaungan.
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PenyediaanBibit
Pada dasarnya,bibit untuk keperluanbudi daya kopi bisa
dibedakanmenjadidua, yaitubibitgeneratifdan bibitvegetatif.Bibit
tanaman
bagian-bagian
vegetatifdiperolehdengancaramembiakkan
okulasi,dan
selainbenih,misalnyabibit cangkokan,sambungan,
stek. Dianjurkan menggunakanbibit vegetatif, terutama bibit
dan stek,Hal ini karena:1) cepatberbuah,terutamabibit
sambungan
stek,2) sifatnyasamadenganinduksehinggadapadipilihdari induk
yang unggul, 3) bibit sambunganmerupakangabunganantara
batangbawah(perakaranyang baik)denganbatangatas (produksi
tinggi,tahanpenyakitdan buahkwalitastinggi).
Bibityangakanditanamharusberasaldari klonunggulyang
dianjurkan.Beberapa klon kopi arabika yang dianjurkanoleh
S 795,USDA762.
antaralainAndungsari-1,
Pertanian,
Departemen
yang
antaralain BP 308,BP
dianjurkan
Sementaraklonkopirobusta
234,
BP 288,BP 534,BP
939,
BP
436,
BP
42,BP 358,BP 409,SA
utang.
203,
Sigarar
936,SA
Kopi Arabika Andungsari-l
Tipe pertumbuhankate (dwarf), daun
oval bergelombang,lentur dan lebar,
buah masak kurang serempak, biji
lonjong, nisbah biji buah 14,9o/o,
berbungapertama umur 15-24 bulan,
produktivitas 35 kuintal/ha pada
populasi3.300 ph/ha, pada kethggian
> 1.000 m dpl., agak tahanfenyakit
karat daun, pada ketinggian< 900 m
dpl., rentan,cita rasa baik.
Kopi Arabika S 795
Tipe pertumbuhan tinggi agak
melebar, daun rimbun sehingga
batang pokok tidak tampak dari luar,
buah seragam, biji berukuran besar
tetapi tidak seragam,nisbah biji buah
berbungapertamaumur 15-24
15,7o/o
bulan, produktivitas10-15 kuintal/ha
pada populasi 1.600 - 2.000 pohon,

padaketingg
tahan penyak
cukupbaik.
3.

Kopi ArabikaI
Tipe pertum
melebar. bua
denganujung
biji membula
buah16,6%bt
32-A buhn,
kuintal/ha pad
2.000 pohon,
penyakitkaratr
baik.

Kopi Robusta
Nematoda
KopiRobustak
diperbanyaks
menghindari
penyimpanga
Induk.Untuk it
batangbawahc
denganbatangr
sesuai agrokli
bawahklon BP
daerahtersera
di daerah yan
subur.

Kopi RobustaX
Sifat-sifatagron
sedang;b. Pen
ruas pendek;c.
daun: membu
bergelombangI
kecoklatan;
d. Br
rapat, warna I

rluanbudi daYakoPi bisa
rtifdan bibitvegetatif'Bibit
tanaman
an bagian-bagian
dan
okulasi,
sambungan,
vegetatif, terutama bibit
pat berbuah,terutamabibit
dariinduk
rggadaPadiPilih
'upakangabunganantara
rganbatangatas (Produksi
nggi).
rrasaldariklonunggulYang
ka yang dianjurkanoleh
S 795,USDA762.
rosari-1,
'fan antaralainBP 308,BP
P 234,BP 288,BP 534,BP
ika Andungsari-1
nbuhankate(dwarf),daun
lombang,lenturdan lebar,
ak kurang seremPak,biji
risbah biii buah 14,9o/o,
oertamaumur15-24bulan,
as 35 kuintallha Pada
.300ph/ha,Padaketinggian
r dpl.,agaktahan;enYakit
< 900 m
r, padaketinggian
baik.
rasa
n. cita
rika S 795
>rtumbuhantinggi agak
daun rimbun sehingga
lkok tidaktamPakdari luar,
agam,biji berukuranbesar
rk seragam,nisbahbiji buah
,rbungapertamaumur15-24
'oduktivitas
10-15 kuintal/ha
lulasi1.600- 2.000Pohon,

padaketinggian
> 1.000m dpl.,agak
tahan penyakitkarat daun, citarasa
cukupbaik.
3.

Kopi ArabikaUsda762
Tipe pertumbuhan tinggi agak
melebar, buah agak memanjang
denganujung meruncingberjenggot,
biji membulatseragam,nisbah biji
buah 16,6%berbungapertamaumur
32-34 bulan, produktivitas 8-12
kuintalihapada populasi 1.600
2.000 pohon, agak tahan terhadap
penyakitkaratdaun,citasrasacukup
baik.
Kopi Robusta Klon Bp 308 Tahan
Nematoda
Kopi Robustaklon BP 308 sebaiknya
diperbanyak secara klonal untuk
menghindari
terjadinya
penyimpangansifat genetis pohon
induk. Untuk itu dianjurkansebagai
batangbawahdalampenyambungan
denganbatangatasklon-klonanjuran
sesuai agroklimatsetempat.Batang
bawahklon BP 308 dapatditanamdi
daerahterserangnematodamaupun
di daerah yang tanahnya kurang
subur.
Kopi RobustaKlon Bp 42
Sifatsifat agronomi:a. Perawakan:
sedang;b. Percabangan:
mendatar,
ruas pendek;c. Bentukdan warna
daun: membulatbesar, permukaan
bergelombangsedikit, pupus hijau
kecoklatan;
d. Buah:besar,dompolan
rapat, warna hijau pucat, masak

merah;e. Biji:medium- besar,saat
pembungaanagak akhir (lambat);f"
(kg kopibiji/haith):
Produktivitas
8001.204.
o.

Kopi RobustaKlon Bp 358
Sifat-sifatagronomi:a. Perawakan:
sedang;b. Percabangan:
agaklentur,
ruas agak panjang;c.Bentuk dan
warnadaun:bulattelur,memanjang,
daun
hijau
mengkilap, tepi
bergelombanglebar, pupus hijau
kecoklatan,d. Buah: agak besar,
diskusagaklebar,buahmasakmerah
pucatbelang;e. BUi:medium-besar;
f.
(kg kopibiji/ha/th):
Produktivitas
8001.700
Kopi RobustaKlon Bp 409
Sifat-sifatagronomi:a. Perawakan:
besarkokoh;b. Percabangan:
kokoh,
kuat, ruas agak panjang;c. Bentuk
dan warna daun: membulat,besar,
hijau gelap, helai daun seperti
belulang,begelombang
tegas,pupus
hijau muda; d. Buah: agak besar,
diskus kecil runcing, buah muda
beralur, masak merah hati; e. Biji:
medium-besar,f. Produktivitas(kg
kopibiji/ha/th):
1.000- 2.300
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Kopi Robusta
Sifat-sifatagn
kecil- sedan
lenturke bawa
daun: bulat t
melengkung
tangkaitegalg
(kekuningan
kemerahan;
d.
diskuskecil,d
> 400 m dpt,,
merahanggur
tdk serempak
ukuranberaga
kopibiji/l'ra/th

Kopi Robusta
Sifat-sifatagro
sedang,
le
Percabangan
F
bawah,antar r
sehingga
buah
luar;c. Bentuk<
oval bersiripte
daun kaku, te;
ujung, pupus
Buah: dalam (
rapat, jarak ar
berukuran ag
permukaanbua
Biji; medium;f.
biji/hafth):
1.600

Biii:medium- besar,saat
an agak akhir (lambat);f'
as (kgkoPibiji/he/th):800 -

ustaKlon BP 358
agronomi:a. Perawakan:
agaklentur,
. Percabangan:
dan
Bentuk
panjang;c.
k
memanjang,
telur,
rn: bulat
nengkilaP, tePi daun
)ang lebar, Pupus hijau
1: d. Buah: agak besar,
aklebar,buahmasakmerah
f.
ang;e. Biji:medium-besar,
800
rtas(kg koPibiji/ha/th): lusta Klon BP 409
agronomi:a. Perawakan:
kokoh'
<oh O.Percabangan:
rs agak Panjang;c. Bentuk
ra daun: membulat'besar'
alap, helai daun sePerti
tegas' Pupus
begelombang
da; d. Buah: agak besar,
kecil runcing, buah muda
masak merah hati; e. Biji:
besar; f. Produktivitas(kg
ra/th):1.000- 2.300

Kopi RobustaKlon Sa 436
Sifat-sifatagronomi:a. Perawakan:
kecil- sedang;b. Percabangan:
aktif,
lenturke bawah;c. Bentukdan warna
daun: bulat telur ujung meruncing
melengkung,kedudukandaun thd
tangkai tega( benruarnahijau pucat
(kekuningan),pupus hijau muda
kemerahan:
d. Buah:buah kuda ada
diskuskecil,dompolansangatrapat,
> 400 m dpl., masakserepakwama
merahanggur,< 400 m dpl,, masak
tdk serempak;e. BUi:kecil- sedang
(kg
ukuranberagam;f. Produktivitas
kopibiji/ha/th):
1.600- 2.800
Kopi Robusta Klon Bp 939
Sifat-sifatagronomi:a. Perawakan:
sedang,
lebar,
b.
kokoh;
Percabangan:
Panjangagaklenturke
bawah, antar cabang terbukateratur
sehinggabuahtampakmenonjoldari
luar;c. Bentukdaundan warnadaun:
oval bersiriptegasdan rapat,helaian
daun kaku, tepi daun mengerupuk,
ujung, pupus hijau kecoklatan;d.
Buah: dalam dompolan lebat dan
rapat, jarak antar dompolanlebar,
berukuran agak kecil lonjong,
permukaanbuah ada garis putih;e.
(kg kopi
Biji : medium;f. Produktivitas
biji/ha/th):
1.600-2.800
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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
pucatkecoklatan;
d. Buah:agakkecil,
tidak seragam,diskus kecil, warna
hijau, masak merah; e. Biji: kecilmedium,> 400 dpl.,berbungaawal,<
400 m dpl., berbungaagak akhir;f.
(kg kopibiji/ha/th):
800 Produktivitas
1.600
Kopi RobustaKlon Bp 288
Sifat-sifatagronomi:a, Perawakan:
sedang; b. Percabangan: ruas
panjang;c.Bentukdan warna daun:
agak membulat,permukaansedikit
berge-lombang, pupus
hijau
kecoklatan;d. Buah: agak kecil,
diskus seperti cincin, masak merah
> 400 dpl.,
tua; e. Biji:kecil-medium,
berbunga akhir, < 400 m dpl.,
berbungaawal; f. Produktivitas(kg
kopibiji/ha/th):
800- 1.500
12

ob

Kopi RobustaKlon Bp 534
Sifat-sifat agronomi:a. Perawakan:
sedang;b. Perca-bangan:
lentur ke
bawah,cabangsekunderkurangaktif
& mudahpatah;c.Bentukdaun dan
warnadaun:bulat memanjang,
lebar
daun sempit, helai daun seperti
belulan,sirip daun tegas, daun tua
beruuarnahijau, sering mosaik; d.

berukuranbes
pucat beralur;
rapat dan leb
besar; f. pn
biji/haith):
1.00

Kopi RobustaI
Sifat-sifatagro
sedang - bes
kaku mendata
rapat, rimbun;
warna daun:
memanjang,uj
agak lebar, pr
coklatmuda,di
menelungkup1
membulatbesa
buah muda I
seragam,letak
balikcabangda
besar; f. Pro
biji/ha/th):
1.800

Kopi Robustah
Sifat-sifatagro
besar,
koko
Percabangan:
cabangprimers
panjang,caban
lenturke bawah
warna daun: c
sedang tetapi
berwarnacoklat
dalam dompol
antar dompolan
mudabelang,m
e. Biji:kecil-sec
(kgkopibiji/ha/t

RobustaKlon BP 234
iifat agronomi:a. Perawakan:
cabang
U; b. Perca-bangan:
ruas
rg, lentur,
Panjang;
luk dan warna daun: bulat
rnjang,
Permukaan
nYata,
lombang
Pupus
ntuk membulatberwama hijau
d. Buah:agakkecil,
kecoklatan;
seragam,diskus kecil, warna
masak merah; e. Biji: kecilawal,<
rm,> 400dPl.,berbunga
f.
akhir;
agak
berbunga
dpl.,
n
800 (kg kopibiji/halth):
rktivitas
RobustaKlon BP 288
sifat agronomi:a. Parawakan:
rg; b. Percabangan: ruas
ng;c. Bentukdan wama daun:
membulat,Permukaansedikit
hijau
>lombang, Pupus
datan; d. Buah: agak kecil,
s seperticincin,masak merah
> 400 dPl.'
r. Biji:kecil-medium,
<
m dPl.'
400
rnga akhir,
(kg
Produktivitas
f.
rnga awal;
1.500
800
bijifra/th):
i RobustaKlon BP 534
-sifat agronomi:a.Perawakan:
lentur ke
rng; b. Perca-bangan:
lh, cabangsekunderkurangaktif
udah patah;c.Bentukdaun dan
p daun:bulatmemanjang,
lebar
r sempit, helai daun sePerti
lan, siripdaun tegas,daun tua
rama hijau, sering mosaik; d.

berukuranbesar,buah muda kuning
pucat beralurputih, 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. Percabangan:
kaku mendatarteratur,percabangan
rapat, rimbun;c. Bentuk daun dan
warna daun: bulat telur, lebar
memanjang,
ujungmembulattumpul
agak lebar, pupus berwarna hijau
coklatmuda,daun tua hijau sedang,
menelungkupke bawah; d. Buah:
membulatbesar, permukaanhalus,
buah muda hijau bersih, masak
seragam,letak buah tersembunyidi
balik cabangdaun;e. Biji : sedangbesar; f. Pro-duktivitas(kg kopi
biji/ha/th):
1.800-2.800
Kopi RobustaKlon Bp Sa 203
Sifat-sifatagronomi:a. Perawakan:
besar,
kokoh, melebar; b.
Percabangan: teratur mendatar,
cabangprimersangatpanjang,ruas
panjang,cabangsekundercenderung
lenturke bawah;c. Bentukdaundan
warna daun: oval berwarna hijau
sedang tetapi mengkilat, pupus
berwarnacoklatkemerahan;
d. Buah:
dalam dompolanlebat dan rapat,
antardompolanlebar,masakmerah
mudabelang,masaktidakserempak;
e. Biji: kecil-sedang;f. Produktivitas
(kgkopibiji/ha/th):
1.600-3.700
o/

Kopi ArabikaSigararUtang
Surat KePutusan Mentan no:
Arabika
2O5/Kpts/SR.12Ol4l2OO5;
katai;
semi
pertumbuhan
tipe
Produktivitasrata-rata1500 kg/ha'
untuk populasi 1600 Pohor/ha;
terus-menerus
Pembuahan
mengikutipolasebaranhujandengan
biji berukuranbesar; Agak rentan
terhadap serangan hama bubuk
buah; Agak rentan serangan
nematoda RadoPholussimi/is, dan
agak tahan tahan terhadappenyakit
karat daun; Citarasa baik; Saran
> 1000m dPl,tiPeiklimA
penanaman
- C dengan sebaranhujan merata
tahun.
sepanjang
Penanaman
Tanaman kopi yang baru ditanam biasanyatidak tahan
dilakukanpada
kekeringan.oleh karenaitu, sebaiknyapenanaman
awal musim hujan atau pertengahanbulan November-Desember.
Dengandemikian,pada musimkemarauberikutnyatanamankopi
Persiapanlahanyangharus
sudahcukupkuatmenahankekeringan.
tanamankopiadalahsebagaiberikut:
dilakukansebelumpenanaman
2)
1) Lakukanlandctearing(tanahdibersihkandari pohon-pohon),
olah tanah,3) Tanamilahandengantanamanpelindungsekitar2-3
tahun sebelumtanam, 4) Buat lubangtanam 3€ bulan sebelum
tanamdenganukuran2,5 m x 2,5 m alau2,75 m x 2,75 m (kopi
robusta)dan2,5m x 2,5 m (kopiarabika).

68

Pemeliharaan
Pemupukan Jenis pupuk yang sering di1
kopi adalahpupuk buatansepertiurea,SP-i
organiksepertipupuk kandangdan kompos
dua kali setahun,yaitu pada awal dan ak
pemupukanuntuktanamankopisepertiyang

Tabel4. Dosispemupukantanamankopi/pot
Urea
SP-36
(g/pohon/tahun) (g/pohon/tah
.l
2 x25
2 x25
a
z
2x50
2x50
2 x75
2x7O
a
2 x 100
2x90
E 4A
2x15A
2x130
> 10
2 x2O0
2x175
1986
Sumber:DirjenPerkebunan,

Cara pemberianpupukdilakukanseb
1) Buatlubangkecilmengelilingi
tanamanst
2) Masukkanpupukke dalamlubang
3) Lubangditutupdengan tanah dan dipac
menguap
Pada tanah yang cukup liat, pupuk
padatanamankopi.Jumlahpupuk1
diberikan
2 kalengltanaman(20-40 liter), tergantung
tersebut diberikan 1-2 tahun sekali pad
bersamaandenganpemberianpupukbuatan
Pada tanah yang sangat masam I
pupuk kandang terkadangjuga disertaide
sebanyak% - % kg per tanamanyang dib
tahun.

rbikaSigararUtang
Keputusan Mentan no:
/SR.120/4/2005; Arabika
:rtumbuhan semi katai:
vitas rata-rata1500 kg/ha,
ropulasi 1600 pohon/ha;
terus-menerus
han
:i polasebaranhujandengan
kuran besar; Agak rentan
serangan hama bubuk
Agak rentan serangan
a Radopholussim/ls, dan
ran tahan terhadappenyakit
aun; Citarasa baik; Saran
ran> 1000m dpl,tipeiklimA
rgan sebaranhujan merata
rg tahun.

litanambiasanyatidak tahan
dilakukanpada
/a penanaman
r bulan November-Desember.
arau berikutnyatanamankopi
lahanyangharus
rn.Persiapan
an kopiadalahsebagaiberikut:
2)
rsihkandari pohon-pohon),
tanamanpelindungsekitar2-3
rng tanam3€ bulan sebelum
n atau2,75 m x 2,75 m (kopi
ka).

Pemeliharaan
Pemupukan Jenis pupuk yang sering digunakanuntuk tanaman
kopi adalahpupuk buatansepertiurea, Sp-36,dan KCl, sertapupuk
organiksepertipupuk kandangdan kompos pupuk buatandiberikan
dua kali setahun,yaitu pada awal dan akhir musim hujan. Dosrs
pemupukanuntuktanamankopi sepertiyangterterapadaTabel4
Tabel4. Dosispemupukantanamankopi/pohon/tahun
Urea
sP-36
KCI
(g/pohon/tahun) (g/pohon/tahun) (g/pohon/tahun)
1
2 x25
2 x25
2 x2O
2x50
2 x5O
2x4O
2 x75
2 x7O
2 x4O
A
2 x 100
2x90
2x40
E 4i
2x150
2 x '130
2 x6O
> 1n
2x2oo I
2x175
2x80
SumberDirjenPerkebunan,1986
I

Cara pemberianpupukdilakukansebagaiberikut:
1) Buat lubangkecilmengelilingi
tanamansejauhT+lebartaluk
2) Masukkanpupukke dalamlubang
3) Lubangditutupdengan tanah dan dipadatkanagar pupuk tidak
menguap
Pada tanah yang cukup liat, pupuk kandangatau kompos
diberikanpada tanamankopi.Jumlahpupukyangdiberikansekitar.12 kalengltanaman(20-40 liter), tergantungumur tanaman. pupuk
tersebut diberikan 1-2 tahun sekali pada awal musim huian
bersamaandenganpemberianpupukbuatan.
Pada tanah yang sangat masam (pH . 4,5), pemberian
pupuk kandang terkadangjuga disertai dengan pemberiankapur
sebanyak% - % kg per tanamanyang diberikansekali dalam2-4
tahun.
o:,

Pemangkasan. Ada empat tahap pemangkasankopi, yaitu
pemangkasanpembentukantajuk, produksi atau pemeliharaan,
cabangprimerdan peremajaan.
Pemangkasan pembentukan tajuk.
Pemangkasan
pembentukantajuk bertujuan untuk membentukkerangka pohon
sehirgga tanamantidak terlalutinggi, menghasilkan
cabangyang
kuat,letaknyateratur,arahnyamenyebar,
danproduktif.
Penarrykasan petneliharaan {pmangkasan produffiifi.
Pemangkasanpemeliharaanbertujuan untuk membuangcabang
yang tidak dikehendaki,cabangyang sakit, dan cabangyang tidak
produktif.Pemangkasan
pemeliharaan
dibedakanmenjadidua,yaitu
pemangkasanberat dan pemangkasanringan.Pemangkasanberat
dilakukansetelahpanendan diulangilagi setiaptiga bulan sekali.
Pemangkasan
ringandilakukansebulansekalipadamusimkemarau
danduabulansekalipadamusimhujan.
Pemangkasancabangprimer. Pemangkasan
cabangprimer
bertujuan untuk merangsangterbentuknyacabang sekunder dan
mencegah pertumbuhancabang primer yang terlalu panjang
(memayung)sehinggatanaman dapat menghasilkanbuah yang
banyakdan kontinu.
Pemangkasan peremajaan Pemangkasanini dilakukan
terhadaptanamanyang sudah tua dan tidak produktif(produksi
kurangdari400 kg/ha/tahundan bentuktajuksudahtidakmenentu).
Pencegahandan PengendalianOPT
Hama
1. BubukBuahKopi(Stephanoderes
hanpi)
Geiala: Kumbangdan larva ini menyerangbuah kopi yang
sudahcukupkerasdenganc€rramembuatlianggerekandanhidupdi
dalamnya sehingga menimbulkankerusakan yang cukup parah.
Penqendalian: a) c€lra biologis, dengan memelihara dan
mefepaskan
musuhalamidi antaranyaPraropsnasuta,Heterospilus
cafeicola, Desydimus rubiginosus. cendawanBotrytis stephanoderes,
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dan Specasrbjavanica. b) mekanis,yaituI
rempesan (pemetikanbuah kopi hinggab
buah terserangyang jatuh karena pemeti
hama), dan petik bubuk (pemetikan br
bersamaan dengan pekerjaan lainnya),<
yang dianjurkanadalah Sevin85 G dan

2, Per?Eg6r€'k#ange*?d
*a???*tail?lS
Geiala: kumbang menggerek I
berumur 4-24 bulan Akibat serangan I
semakinparah bilaa diikutioleh munculn
Fusarium dalam cabang gerekan. Penqe
dengan melepaskan parasit Tetratichus
mekanis,memangkasbagianyangtersera

3. Kutu dompolan (Pseudococcus citril
Geiala: Kutu dompolan meny
menghisapcairan kuncup bunga, buah
muda. Akibatnya pertumbuhan tanam
menguning,calon bungagagalmenjadibur
buah yang diserang tidak rontok maka
terhambat dan kulit keriput sehingga
Penqendalian: a) cara biologis,melepask
dan Leptomasfix abyssinica, predator kum
S. Roepkei, Cryptolaemus mentrousieri,bl
memangkas bagian yang terserang, kemr
kimiawi,dengan menyemprotkanAnthio 3i
Nogos50 EC, Orthene75 SP, Sevin85 G d

4. Nematoda
Geiala: Daun menguning dan g
terutamapada waktu menjelangmusimken
akan mengering,pohon tampak condon

hap pemangkasan koPi, Yaitu
k, produksi atau pemeliharaan,
Pemangkasan
ukan tajuk.
tuk membentuk kerangka Pohon
nggi, menghasilkancabang yang
nyebar,dan Produktif.
raan (pemangkasan Produktif)'tujuan untuk membuang cabang
rang sakit, dan cabang Yang tidak
rraandibedakanmenjadidua, Yaitu
kasan ringan.Pemangkasanberat
langi lagi setiaptiga bulan sekali.
:bulansekalipada musimkemarau
hujan.
'imer.Pemangkasancabang
Primer
'bentuknyacabang sekunder dan
rg primer yang terlalu Panjang
dapat menghasilkanbuah Yang
tan. Pemangkasan in) dilakukan
tua dan tidak produktif(Produksi
entuktajuksudahtidakmenentu).
CPT
zreshampef
rva ini menyerangbuah kopi yang
rembuatlianggerekandan hidup di
n kerusakan yang cukup parah.
rgis, dengan memelihara dan
'anya Praropsnasufa, Heterospilus
cendawanBotrytis stephanoderes,

dan Specasialavanica. b) mekanis,yaitu pengendalian
dengancara
(pemetikan
rempesan
buah kopi hinggabersih),lelesan(memungut
buah terserangyang jatuh karena pemetikanatau karenaterserang
hama), dan petik bubuk (pemetikanbuah kpi yang berlubang
bersamaandengan pekerjaanlainnya),c) cara kimiawi,pestisida
yang dianjurkanadalahSevin85 G dan
2. Penggerekcabangcoklatdan hitam(Cylobarusmorigerus)
Geiala: kumbang menggerek lubang cabang tenaman
berumur 4-24 bulan Akibat serangan hama ini, tanaman akan
semakinparah bilaa diikutioleh munculnyacendawanDiplodiadan
Fusariumdalam cabang gerekan.Penqendalian:a) cara biologis,
dengan melepaskan parasit Tetratichusxylebororum,b) secara
kemudiandibakar
bagianyangterserang,
mekanis,memangkas
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 d)serang ildak rontok maka perkembangannya ahan
terhambat dan kulit keriput sehingga kwalitas buah rendah.
Penqendalian:a) cara biologis,melepaskanparasitAngyrusgreenii
dan Leptomasfixabyssinica, predator kumbang Symnus apiciflatus,
S Roepkei, Cryptolaemusmentrousieri,b\ secara mekanis, dengan
memangkasbagian yang terserang,kemudiandibakar , c) secara
kimiawi,denganmenyemprotkan
Anthio330 EC, Hostathion40 EC,
Nogos50 EC, Orthene75 SP, Sevin85 G dan Supracide
40 EC.
3

4. Nematoda
Geiala: Daun menguningdan gugur sebelum waktunya,
terutamapadawaktumenjelangmusimkemarau.Selanjutnya
ranting
akan mengering,pohon tampak condongdan kurang sehat. Bila
71

tanamandicabutakan tampak akar-akaryang yang tumpul kulitnya
mengelupasdan tidak membentukakar rambut. Penqendalian:a)
pilih tanaman pelindung yang tahan serangan nematoda seperti
lamtoro, Crotalaria,dan Salvia, b) gemburkantanah secara rutin, c)
cabut dan bakar tanaman yang terserang berat. Kemudian tanah
ditanamidengan kenikirdan jangan ditanamikopi selama sekitar1
tahun. Satu bulan sebelum penanamankembali, sebaiknyatanah
ditaburi dengan nematisidaBasamid G atau Curater 3 G,^d) beri
tanaman dengan nematisidaFanamigossebanyak 50 g/m' setiap
tiga bulan sekaliuntuk mencegahserangannematoda.
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 menyatu lalu mengeringmulai dari pusat bercak.
Pada serangan berat pohon gundul lalu mati. Penqendalian:
SemprottanamandenganAnvil50 EC dan Bayleton250 EC.
2. PenyakitJamurUpas
Geiala: ditandai dengan 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 Carbolineum5% pada bagianyang terserang.
Kemudian potong dan musnahkan(bakar) cabang atau rantingyang
terserang.

tz

3. Penyakitakarhitam
Geiala: tanaman tampak kurang s,
layu dan menggantung,kemudianbergugu
Penqendalian:a) segerabongkarpohonko
menunjukkangejalaterserang,dan dibakar,
sebanyak200 g pada lubangbekasbongka
dalam tanah, lalu diaduk, c) perbaikidrarr
tanah sehingga air tidak menggenang,d)
terserang.

Panen Dan Pascapan

Panen. Pemetikanbuah kopi dibagimenjadit
berikut:
1) Pemetikan Pendahuluan.Pemetikan
untukmemetikbuahyangters
Februari-Maret
terserangbubuk buah berwarnakuningseb
bulan. Kopi dipetik,kemudianlangsungdire
diolahsecarakering.
bese
2) Petik merah (panen rayalpemetikan
pada
mem
bulan
Mei/Juni
untuk
dimulai
se
benvarnamerah.Panen raya berlangsung
giliranpemetikanpertanaman10-14hari.Bt
saat di panenharusdipisahkandaribuahberv
3) Petik hijau (petikracutan).Petikhijaudile
pohon sekitar 1Oo/o.
Caranya dengan mem
masih tersisa,baik yang merah maupunyar
dari
dipetik,buah berwarnamerahdipisahkan

Pascapanen.Kopi yang telah dipetikharusI
bolehdibiarkanselamalebihdari 12-201amI
kopi akan mengalamifermentasidan pros
dapat menurunkanmutu. Bila terpaksabe

-akaryang yang tumpul kulitnya
akar rambut.Penqendalian: a)
an serangan nematoda seperti
emburkantanah secara rutin, c)
rserang berat. Kemudian tanah
r ditanamikopi selamasekitar 1
lman kembali,sebaiknyatanah
d G atau Curater 3 G, d) beri
nigos sebanyak 50 gim2 setiap
rangannematoda.

tv)
ringmudapada daun, kemudian
ua dan tertutup tepung spora
lah bawah.Makin lama bercak
rgeringmulardari pusat bercak.
rdul lalu mati. Penqendalian:
C dan Bayleton250 EC.

ianya miseliumtipis berserabut
rgian tanaman yang terserang.
bintil dan berubah menjadi
tanamanmengering,lalu daun
ing. Penqendalian:a) kurangi
'ngi naungan,b) olesi fungisida
)o/opada bagianyang terserang.
bakar)cabangatau ranting yang

3. Penyakrt
akarhitam
Geiala: tanamantampak kurang sehat,daun menguning,
layu dan menggantung,
kemudianberguguran,
dan akhirnyamati
Penqendalian:a) segerabongkarpohon kopi hinggaakarnyayang
menunjukkangejalaterserang,dan dibakar,b) beri tepungbelerang
sebanyak200 g pada lubangbekasbongkaranyang dimasukkanke
dalam tanah, lalu diaduk, c) perbaikidrainase(pembuanganair)
tanah sehingga air tidak menggenang,d) isolasi tanaman yang
terserang.
Panen Dan Pascapanen
Panen. Pemetikanbuah kopi dibagimenjaditiga tahap,yaitusebagai
berikut.
1) Pemetikan Pendahuluan.Pemetikan dilakukan pada bulan
Februari-Maret
untukmemetikbuah yangterserangbubuk Kopiyang
terserangbubuk buah berwarnakuning sebelumberumurdelapan
bulan. Kopi dipetik,kemudianlangsungdirebusdan dijemuruntuk
diolahsecarakering.
2) Petik merah (panen rayalpemetikan
besar-besaran).
Panenraya
dimulai pada bulan Mei/Juni untuk memetik buah yang sudah
berwarnamerah.Panen raya berlangsungselama4-5 bulandengan
giliranpemetikanpertanaman10-14hari. Buah hijauyang terbawa
saat di panenharusdipisahkandari buah berwarnamerah.
3) Petik hijau (petikracutan).Petikhijaudilakukanbila sisa buah di
pohon sekitar 1Oo/o.
Caranya dengan memetik semua buah yang
masihtersisa,baik yang merah maupunyang masihhi1au.Setelah
dipetik,buah berwarnamerahdipisahkandari buah berwarnahijaPascapanen.Kopi yang telah dipetikharus segeradiolahdan tidak
bolehdibiarkanselamalebihdari 12-20jam. Bilatidak segeradiolah,
kopi akan mengalamifermentasidan proses kimia lainnyayang
dapat menurunkanmutu. Bila terpaksabelum dapat diolah,kopi
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harus direndamdulu dalam air bersih mengalir.Buah kopi biasanya
dipasarkan dalam bentuk kopi beras, yaitu kopi kering yang sudah
terlepas dari daging buah dan kulit arinya. Kadar air kopi beras
optimum adalah 1o-13o/o.
Pengolahanbuah kopi dilakukanmelalui
dua cara, yaitu cara basah dan kering.
a. Pengolahan basah. Cara ini disebut pengolahanbasah karena
prosesnya banyak menggunakan air. Pengolahan basah hanya
digunakan untuk mengolah kopi sehat yang benrarna merah.
Pengolahan basah dilakukan melalui tahap: sortasi gelondong,
pulping,fermentasi,pencucian,pengeringan,hullingdan sortasibiji.
b. Pengolahan kering. Pengolahan secara kering ditujukan untuk
kopi robusta karena tanpa fermentasi sudah diperoleh mutu yang
cukup baik. Pengolahan kering dilakukan melalui tahap: sortasi
gelondong,pengeringan,dan pengupasan.

Tabel5.Syaratmutuumumbijikopipengolahan
kering
No. Jenis Kopi
Satuan Persyaratan
1 . Biji berlcau busuk dan berbau
Tidak ada
2.
3.
4.
5.
6.

74

kapang
Seranggahidup
Kadar air (boboUbobot)
Kadar kotoran(bobot/bobot)
Biji lolos ayakan ukuran 3 mm x
3 mm (boboUbobot)
Biji ukuran besar, lolos ayakan
ukuran
5,6 mm x 5,6 mm (boboUbobot)

o/o

%
%
o/o

Tidakada
Maks.13
Maks.0,5
Maks.5
Maks.5

Tabel6. Syaratmutu umumbiji kopipengole
Jenis Kopi
1.
Biji berbau busuk dan berbau
Kapang
2.
Seranggahidup
Kadarair (boboUbobot)
4.
Kadarkotoran(bobot/bobot)
5.
Robusta. Biji ukuran besar, lolos
ayakan lubangbulat berukuran7,5
mm (boboUbobot)
6.
Robusta.Biji ukuran sedang,lolos
ayakan lubangbulat berukuran6,5
mm (boboVbobot)
7.
Robusta. Biji ukuran kecil, lolos
ayakan lubangbulat berukuran5,5
mm (boboUbobot)

)ersihmengalir.Buahkopi biasanya
rcras,yaitukopi keringyang sudah
kulit arinya.Kadar air kopi beras
clahanbuahkopi dilakukanmelalui
ering.
ti disebutpengolahan
basahkarena
an air. Pengolahanbasah hanya
opi sehat yang berwarna merah.
melaluitahap: sortasi gelondong,
nngeringan,
hullingdansortasibiji.
lahansecarakeringditujukanuntuk
nentasisudahdiperolehmutu yang
g dilakukanmelaluitahap: sortasi
ngupasan.
iopipengolahan
kering

Tabel6. Syaratmutu umum biji kopi pengolahanbasah
No.
Jenis Kopi
Satuan Persyaratan
t.
Biji berbau busuk dan berbau
Tidak ada
Kapang
2 . Seranggahidup
Tidak ada
o/o
(boboUbobot)
3.
Kadarair
Maks.12
o/o
4.
Kadar kotoran(bobot/bobot)
Maks.0,5
5.
Robusta. Biji ukuran besar, lolos
%
Maks.5
ayakan lubangbulat berukuran7,5
mm (boboUbobot)
o.
%
Maks.5
Robusta.Biji ukuran sedang, lolos
ayakan lubangbulat berukuran6,5
mm (boboUbobot)
a
-/o
Robusta. Biji ukuran kecil, lolos
Maks 5
ayakanlubangbulat berukuran5,5
mm (boboUbobot)

Satuan Persyaratan
berbau

Tidak ada

rot)
]mmx

Tidakada
Maks.13
Maks.0,5
Maks. 5

ayakan

%
%
Vo
o/o

bobot)

7E,

DaftarPustaka
Anonim. Kopi. www.lablink.or.id/Env/Aoro/Kopi/kopi.htm.
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UBI JALAR

Ubi jalar atau ketela rambat atau
berasal dari Benua Amerika. Para ahli
memperkirakan
daerahasaltanamanubijale
Polinesia,dan Amerika bagian tengah. Ni
seorangahli botani Soviet,memastikandae
tanamanubi jalar adalahAmerikaTengah.L
ke seluruhdunia,terutamanegara-negara
be
ke-16.Orang-orangSpanyolmenyebarkan
ul
terutamaFilipina,Jepang,dan Indonesia.

Jenis Tanaman
Plasma nutfah (sumber genetik) t:
tumbuhdi dunia diperkirakanberjumlahlebil
baru 142 jenis yang diidentifikasioleh p
penelitianyang menanganiubi jalar,antaraI
centre(lPC) dan CentroInternational
de La P
penelitian dan pengembangan ubi jalar
Peneliltian dan PengembanganTanama
Penelitian Kacang-Kacangan danUm
DepartemenPertanian.
Varietasatau kultivaratau klon ubi jalar ya
daerah jumlahnyacukupbanyak, antara li
cilembu, rambo, SQ-27, jahe, kleneng,ge
layang-layang,karya, daya, borobudur, p
kalasan.
Varietasyang digolongkansebagaivarietasr
persyaratansebagai
berikut:
a) Berdayahasiltinggi,di atas 30 ton/hekt
b) Berumurpendek(genjah)antara3-4 bul
c) Rasaubi enakdan manis.
d) Tahan terhadaphama penggerekubi (
kudisoleh cendawanElsinoesp.
e) Kadarkarotintinggidiatas 10 mg/'l00gr
/o

rstaka

UBI JALAR

inv/Aoro/Kopi/kopi.htm.diakses
:ktoratBina Produksi.1986. Buku
ral Budi Daya | . DirektoratBina
, Jakarta.
opi, Budidayadan Penanganan
laya, Jakarta.

Ubi jalar atau ketela rambat atau "sweet potato" diduga
berasal dari Benua Amerika. Para ahli botani dan pertanian
memperkirakan
daerahasal tanamanubijalaradalahSelandiaBaru,
Polinesia,dan Amerika bagian tengah. Nikolai lvanovichVavilov,
seorangahli botaniSoviet,memastikandaerah sentrumprimerasal
tanamanubi jalar adalahAmerikaTengah.Ubi jalar mulai menyebar
ke seluruhdunia,terutamanegara-negaraberiklimtropikapada abad
ke-16.Orang-orangSpanyolmenyebarkanubijalar ke kawasanAsia,
terutamaFilipina,Jepang,dan Indonesia.
Jenis Tanaman
Plasma nutfah (sumber genetik)tanaman ubi jalar yang
tumbuhdi duniadiperkirakan
berjumlahlebihdari 1000jenis,namun
baru 142 jenis yang diidentifikasioleh para peneliti. Lembaga
penelitianyang menanganiubi jalar,antaralain. lnternational
Potato
(lPC)
(ClP).
centre
dan CentroInternational
de La Papa
Di Indonesia,
penelitian dan pengembangan ubi jalar ditangani oleh Pusat
Peneliltiandan PengembanganTanaman Pangan atau Balai
Penelitian Kacang-Kacangan danUmbi-Umbian (Balitkabi),
DepartemenPertanian.
Varietasatau kultivaratau klon ubi jalar yang ditanamdi berbagai
daerah jumlahnyacukupbanyak, antara lain: lampeneng,sawo,
cilembu, rambo, SQ-27, jahe, kleneng,gedang,
tumpuk, georgia,
layangJayang,karya, daya, borobudur, prambanan,mendut,dan
kaiasan.
Varietasyang digolongkansebagaivarietasunggulharus memenuhi
persyaratansebagai
berikut:
a) Berdayahasiltinggi,di atas 30 ton/hektar.
b) Berumurpendek(genjah)antara3-4 bulan.
c) Rasaubi enakdan manis.
d) Tahan terhadaphama penggerekubi (Cylas sp.)dan penyakit
kudisolehcendawanElsinoesp.
e) Kadarkarotintinggidi atas 10 mg/100gram.
7_7
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Keadaanserat ubi relatifrendah.

Manfaat Tanaman
Di beberapadaerah tertentu,ubi jalar merupakansalah satu
komoditi bahan makanan pokok. Ubi jalar merupakan komoditi
pangan penting di Indonesiadan diusahakanpendudukmulai dari
daerah dataran rendah sampai dataran tinggi. Tanaman ini mampu
beradaptasi di daerah yang kurang subur dan kering. Dengan
demikiantanamanini dapat diusahakanorang sepanjangtahun
Ubi jalar dapat diolah menjadi berbagai bentuk atau macam produk
jenis penggunaan
olahan. Beberapa peluang penganeka-ragaman
ubijalar dapatdilihatberikutini:
a) Daun:sayuran,pakanternak
b) Batang:bahantanam,pakanternak
c) Kulitubi: pakanternak
d) Ubi segar:bahanmakanan
e) Tepung:makanan
f)
Pati:fermentasi,pakanternak,asam sitrat
Syarat Tumbuh
lklim
a) Tanaman ubi jalar membutuhkanhawa panas dan udara yang
lembab.Daerahyang palingideal untuk budidayaubijalar adalah
daerah yang bersuhu2l-27 derajatC.
b) Daerah yang mendapatsinar matahari 11-12 jamlhari merupakan
daerah yang disukai. Pertumbuhandan produksi yang optimal
untuk usaha tani ubijalar tercapaipada musim kering (kemarau).
Di tanah yang kering (tegalan)waktu tanam yang baik untuk
tanaman ubi jalar yaitu pada waktu musim hujan, sedang pada
tanah sawahwaktu tanam yang baik yaitu sesudahtanamanpadi
dipanen.
c) Tanamanubi jalar dapat ditanamdi daerah dengan curah hujan
500-5000mm/tahun,optimalnyaantara750-1500mm/tahun.
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Media Tanam
a) Hampirsetiapjenis tanahpertaniancoco
ubi jalar. Jenis tanah yang palingbaik e
gembur, banyak mengandung bahan
drainasenyabaik. Penanamanubi jalar
pecah-pecah sering menyebabkan ubi
hama penggerek(Cylassp.).Sebalikny
yang mudah becek atau berdraina
menyebabkanpertumbuhantanamanut
busuk,kadarserattinggi,dan bentukubi
b) Derajat keasaman tanah adalah pH=
memerlukankelembabantanahyang cuk
c) Ubi jalar cocok ditanam di lahan teg
tanamanpadi,terutamapada musimken
tanaman membutuhkantanah yang cuk
rtu, untuk penanamandi musimkemara
memadai.

KetinggianTempat
Tanaman ubi jalar membutuhkan
yang lembab. Tanaman ubi jalar juga
terhadap lingkungantumbuh karena daer
pada 300 LU dan 300 LS. Di Indonesiayang
ubi jalar cocok ditanamdi dataranrendahI
dpl. Di datarantinggidenganketinggian1.0
dapat tumbuhdenganbaik, tetapiumur pan
hasilnyarendah.

Pedoman Budidaye
Pembibitan
Tanamanubi jalar dapatdiperbanya
dengan biji dan secaravegetatifberupastek
Perbanyakantanamansecarageneratifhany
penelitianuntukmenghasilkan
varietasbaru
1) Persyaratan
Bibit
Teknikperbanyakan
tanamanubijalarya

rh.

u, ubijalarmerupakan
salahsatu
jalar
merupakankomoditi
Ubi
pendudukmulaidari
diusahakan
tarantinggi.Tanamanini mampu
ang subur dan kering.Dengan
tahun
rkanorangsepanjang
ragaibentukatau macamproduk
jenis penggunaan
neka-ragaman

rrnak

Media Tanam
a) Hampirsetiapjenis tanah pertaniancocokuntukmembudidayakan
ubi jalar. Jenis tanah yang paling baik adalahpasir berlempung,
gembur, banyak mengandung bahan organik, aerasi serta
drainasenyabaik. Penanamanubi jalar pada tanah kering dan
pecah-pecah sering menyebabkan ubi jalar mudah terserang
hama penggerek(Cylassp.).Sebaliknya,bila ditanampada tanah
yang mudah becek atau berdrainase yang jelek, dapat
menyebabkanpertumbuhantanaman ubi jalar kerdil,ubi mudah
busuk,kadarserattinggi,dan bentukubi benjol.
b) Derajat keasaman tanah adalah pH=5,5-7,5. Sewaktu muda
memerlukankelembabantanahyang cukup.
c) Ubi jalar cocok ditanam di lahan tegalan atau sawah bekas
tanamanpadi,terutamapada musim kemarau.Pada waktu muda
tanaman membutuhkantanah yang cukup lembab.Oleh karena
rtu, untuk penanamandi musim kemarauharus tersediaair yang
memadai.

asamsrtrat
'umbuh
an hawa panas dan udara yang
raluntukbudidayaubijalar adalah
ajatC.
atahari 11-12jamlhari merupakan
uhan dan produksiyang optimal
pai pada musimkering (kemarau).
r) waktu tanam yang baik untuk
vaktumusim hujan, sedang pada
I baikyaitusesudahtanamanpadi
rm di daerah dengan curah hujan
r antara750-1500mm/tahun.

Ketinggian Tempat
Tanaman ubi jalar membutuhkanhawa panas dan udara
yang lembab. Tanaman ubi jalar juga dapat beradaptasi luas
terhadap lingkungantumbuh karena daerah penyebaranterletak
pada 300 LU dan 300 LS. Di lndonesiayang beriklimtropik,tanaman
ubi jalar cocok ditanamdi dataranrendah hingga ketinggian500 m
dpl. Di datarantinggidenganketinggian1.000m dpl, ubi jalar masih
dapat tumbuhdenganbaik, tetapiumur panen menjadipanjangdan
hasilnyarendah.
Pedoman Budidaya
Pembibitan
Tanamanubijalardapatdiperbanyaksecarageneratif
dengan biji dan secaravegetatifberupa stek batangatau stek pucuk.
Perbanyakantanamansecarageneratifhanyadilakukanpada skala
penelitianuntukmenghasilkan
varietasbaru.
1) Persyaratan
Bibit
Teknikperbanyakan
tanamanubijalar yang seringdipraktekan
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adalahdenganstekbatangatau stek pucuk.Bahantanaman(bibit)
berupastek pucukatau stekbatangharusmemenuhisyarat
sebagaiberikut:
a) Bibitberasaldari varietasatau klon unggul.
b) Bahantanamanberumur2 bulanatau lebih.
c) Pertumbuhantanaman yang akan diambil steknya dalam
keadaansehat.normal.tidakterlalusubur.
d) Ukuran panjang stek batang atau stek pucuk antara 20-25
cm, ruas-ruasnyarapatdan buku-bukunya
tidakberakar.
e) Mengalamimasapenyimpanan
di tempatyangteduhselama
1-7 hari.
Bahan tanaman(stek) dapat berasaldari tanamanproduksi
dan dari tunas{unas ubi yang secara khususdisemai atau melalui
proses penunasan.Perbanyakantanamandenganstek batangatau
stek pucuk secara terus-menerus mempunyai kecenderungan
penurunanhasil pada generasi-generasi
berikutnya.Oleh karenaitu,
setelah 3-5 generasiperbanyakanharus diperbaharuidengan cara
menanamatau menunaskan
umbiuntukbahanperbanyakan.
2) PenyiapanBibit
Tata cara penyiapanbahantanaman(bibit)ubijalardari tanaman
produksiadalahsebagaiberikut:
a) Pilih tanamanubi jalar yang sudah berumur2 bulan atau
lebih,keadaanpertumbuhannya
sehatdan normal.
b) Potongbatangtanamanuntukdijadikanstek batangatau stek
pucuk sepanjang20-25cm denganmenggunakanpisauyang
tajam,dan dilakukanpadapagihari
c) Kumpulkan stek pada suatu tempat, kemudian buang
sebagian daun-daunnyauntuk mengurangipenguapanyang
berlebihan.
d) lkat bahan tanaman (bibit) rata-rata 100 stek/ikatan,lalu
simpan di tempat yang teduh selama 1-7 hari dengan tidak
bertumpuk

BO

PengolahanMediaTanam
1) Persiapan
Penyiapanlahan bagi ubi jalar sebaikn
tanah tidak terlalubasahatau tidak terlalu
tidak rusak,lengket,atau keras.Penyiap
dengan cara sebagai berikut:a) Tanah
hingga gembur kemudiandibiarkansela
berikutnyadibuat guludanguludan,b)
bersamaaandenganpembuatanguludan-

2) PembentukanBedengan
Jika tanahyang akan ditanamiubijalar ad
pertama-tamajerami dibabat, lalu dibua
100 cm. Kalau tanah yang dipergunaka
maka bedengandibuatdenganjarak 1 me
dilakukan pada tanah yang miring, ma
bedengan sebaiknyadibuat membujurs,
Ukuranguludandisesuaikandengankeac
yang ringan(pasirmengandungliat)ukure
bawaht 60 cm, tinggi30-40 cm, dan jara
cm. Padatanahpasirukuranguludanadal
tinggi25-30cm, dan jarak antarguludan7(
sebaiknyamemanjangutara-selatan,dan r
disesuaikandengankeadaanlahan.
Lahan ubi jalar dapat berupa tanah tege
bekas tanaman padi. Tata laksana p(
penanamanubijalaradalahsebagaiberiku
a) PenyiapanLahanTegalan
1. Bersihkanlahandari rumput-rump
2. Olahantanah dengancangkulata
sambilmembenamkan
rumout-rum
3. Biarkantanahkeringselamaminim
4. Buat guludan-guludan
denganuku
tinggi 3040 cm, jarak antar gul
panjangguludandisesuaikan
deng
5. Rapikanguludansambilmemperb

ek pucuk.Bahantanaman(bibit)
g harusmemenuhisyarat
u klonunggul.
rlan ataulebih.
3 akan diambil steknya dalam
terlalusubur.
y atau stek pucuk antara 20-25
ruku-bukunya
tidakberakar.
an di tempatyang teduh selama

I berasaldari tanamanproduksi
ra khususdisemaiatau melalui
ramandenganstek batangatau
s mempunyai kecenderungan
rasi berikutnya.
Oleh karenaitu.
dengan cara
rarusdiperbaharui
tuk bahanperbanyakan.

ran(bibit)ubijalardaritanaman
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ya sehatdan normal.
< dijadikanstekbatangatau stek
pisau yang
rnganmenggunakan
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rtu tempat, kemudian buang
rk mengurangipenguapanyang
rata-rata 100 stet</ikatan,lalu
r selama1-7 hari denqan tidak

PengolahanMediaTanam
1) Persiapan
Penyiapanlahan bagi ubi jalar sebaiknyadilakukanpada saat
tanah tidak terlalubasahatau tidak terlalu kering agar strukturnya
tidak rusak,lengket,atau keras.Penyiapan
lahandapat dilakukan
dengan cara sebagai berikut:a)Tanah diolah terlebih dahulu
hingga gembur kemudian dibiarkanselama tl minggu. Tahap
berikutnyadibuat guludanguludan,b) Tanah langsung diolah
bersamaaandenganpembuatanguludan-guludan.
2) PembentukanBedengan
Jika tanahyang akan ditanamiubijalar adalahtanahsawahmaka
pertama-tamajerami dibabat, lalu dibuat tumpukanselebar 60100 cm. Kalau tanah yang dipergunakanadalah tanah tegalan
maka bedengandibuatdenganjarak 1 meter.Apabilapenanaman
dilakukan pada tanah yang miring, maka pada musim hujan
bedengan sebaiknyadibuat membujursesuai miringnyatanah.
Ukuranguludandisesuaikandengan keadaantanah.Pada tanah
yang ringan(pasirmengandungliat) ukuranguludanadalahlebar
bawah t 60 cm, tinggi 30-40 cm, dan jarak antar guludan70-100
cm. Padatanahpasirukuranguludanadalahlebarbawaht40 cm,
tinggi25-30cm, danjarak antarguludan70-100cm. Arah guludan
sebaiknyamemanjangutara-selatan,dan ukuran panjangguludan
disesuaikandengankeadaanlahan.
Lahan ubi jalar dapat berupa tanah tegalan atau tanah sawah
bekas tanaman padi. Tata laksana penyiapan lahan untuk
penanamanubijalaradalahsebagaiberikut:
a) PenyiapanLahanTegalan
1. Bersihkanlahandari rumput-rumput
liar (gulma)
2. Olahantanah dengan cangkulatau bajak hinggagembur
sambilmembenamkanrumpulrumputliar
3. Biarkantanahkeringselamaminimal1 minggu
denganukuranlebarbawah60 cm,
4. Buat guludan-guludan
tinggi 30-40 cm, jarak antar guludan 70-100 cm, dan
panjangguludandisesuaikandengankeadaanlahan
5. Rapikanguludansambilmemperbaikisaluranair diantara
B1

gutuoan.
b) PenyiapanLahanSawahBekasTanamanPadi
tanah
1. Babatjeramisebataspermukaan
2 Tumpuk jerami secara teratur menjadi tumpukan kecil
memanjangberjarak1 meterantartumpukan
3 Olah tanah di luar bidang tumpukanjerami dengan
cangkulatau bajak,kemudiantanahnyaditimbunkanpada
tumpukan jerami sambil membentukguludan-guludan
berukuranlebar bawah t 60 cm, tinggi 35 cm, dan jarak
antar guludan70-100 cm. Panjangdisesuaikandengan
keadaanlahan
4. Rapikanguludansambil memperbaikisaluranair antar
guludan.Pembuatanguludan di atas tumpukanjerami
atau sisa-sisatanamandapat menambahbahan organik
tanah yang berpengaruh baik terhadap struktur dan
kesuburantanah sehinggaubi dapat berkembangdengan
baik dan permukaan kulit ubi rata. Kelemahan
penggunaanjerami adalah pertumbuhantanaman ubi
jalar pada bulan pertama sedikit menguning,namun
segera sembuh dan tumbuh normal pada bulan
berikutnya.
Bilajeramitidakdigunakansebagaitumpukan
guludan,tata laksanapenyiapanlahandilakukansebagai
berikut:
Babatjeramisebataspermukaantanah
- Singkirkanjerami ke tempat lain untuk dijadikan
bahankomoos
- Olah tanah dengan cangkul atau bajak hingga
gembur
- Biarkantanahkeringselamaminimalsatuminggu
- Buat guludan-gululdanberukuranlebar bawah t60
cm, tinggi35 cm dan jarakantarguludan80-100cm.
Raprkanguludan sambil memperbaikisaluran arr
antarguludan.
Hal yang penting diperhatikandalam pembuatanguludan
adalahukurantinggitidakmelebihi40 cm. Guludanyangterlalutinggi
cenderungmenyebabkanterbentuknyaubi berukuranpanjang dan
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dalam sehingggamenyulitkanpada saat pe
yang terlaludangkaldapatmenyebabkan
te
atau perkembanganubi, dan memudahka
atau lanasoleh Cylassp.

Penanaman
1) PenentuanPolaTanam
Sistem tanam ubi jalar dapat dil
(monokultur)
dan tumpangsaridengank
a) SistemMonokultur
1. Buat larikanlarikan dangka
sepanjangpuncak guludanden
cm, atau buat lubangdengantu1
30 cm.
2. Buat larikanatau lubangtugals
kananlubangtanamuntuktemp
3. Tanamkan bibit ubi jalar ke d:
hingga angkal batang (setek)
bagian, kemudian padatkantar
(bibit)
4. Masukkanpupuk dasar berupar
seluruh bagian ditambah KCI
anjuran ke dalam lubangatau I
dengan tanah tipis-tipis.Dosis
adalah 45-90 kg N/ha (100-200
kg P2O5lha (50 kg TSP/ha)dita
kg KCI/ha).Pada saat tanamdit
kg dan TSP 50 kg ditambahKC
ubi jalar amat tanggap terhad
(urea)dan K (KCl).
b) SistemTumpangSari
Tujuansistemtumpangsari antarah
produksidan pendapatanper satua
tanamanyang serasiditumpangsa
adalah kacangtanah. Tata cara pen
sari prinsipnyasamadengansistem

,'kasTanamanPadi
:rmukaantanah
teratur menjadi tumpukan kecil
neterantartumoukan
dang tumpukanjerami dengan
rudiantanahnyaditimbunkanpada
bil membentukguludan-guludan
t 60 cm, tinggi35 cm, dan jarak
cm. Panjangdisesuarkandengan
ril memoerbaikisaluran air antar
luludandi atas tumpukan jerami
dapat menambahbahan organik
ruh baik terhadap struktur dan
lga ubi dapatberkembangdengan
r kulit ubi rata. Kelemahan
lalah pertumbuhantanaman ubi
ama sedikit menguning,namun
tumbuh normal pada bulan
idakdigunakansebagaitumpukan
enyiapanlahandilakukansebagat
as permukaan
tanah
ke tempat lain untuk dijadikan
tan cangkul atau bajak hingga
rg selamaminimalsatuminggu
ldan berukuranlebar bawah +60
anjarakantarguludan80-100cm.
sambil memperbaikisaluran air
rtikandalam pembuatanguludan
40 cm. Guludanyang terlalutinggi
rknyaubi berukuranpanjang dan

dalam sehingggamenyulitkanpada saat panen.Sebaliknya,guludan
yang terlaludangkaldapat menyebabkanterganggunyapertumbuhan
atau perkembanganubi, dan memudahkanseranganhama boleng
atau lanasoleh Cylassp.
Penanaman
1) PenentuanPolaTanam
Sistem tanam ubi jalar dapat dilakukan secara tunggal
(monokultur)dan tumpangsari dengan kacangtanah.
a) SistemMonokultur
1. Buat larikanJarikan dangkal arah memanjang di
sepanjangpuncak guludan dengan cangkul sedalam 10
cm, atau buat lubang dengan tugal,jarak antar lubang2530 cm.
2. Buat larikanatau lubangtugal sejauh 7-10 crn di kiri dan
kanan lubangtanam untuk tempat pupuk.
3. Tanamkanbibit ubi jalar ke dalam lubang atau larikan
hingga angkal batang (setek) terbenam tanah 112-213
bagian, kemudian padatkan tanah dekat pangkal setek
(bibit)
4. Masukkanpupuk dasar berupa urea 1/3 bagiandan TSP
seluruh bagian ditambah KCI 1/3 bagian dari dosis
anjuranke dalam lubang atau larikan,kemudianditutup
dengan tanah tipis-tipis.Dosis pupuk yang dianjurkan
adalah 45-90 kg N/ha (100-200 kg Urea/ha)ditambah25
kg P2O5/ha(50 kg TSP/ha) ditambah50 kg K2Olha (100
kg KCI/ha).Pada saat tanam diberikanpupuk urea U,$7
kg dan TSP 50 kg ditambah KCI 34 kg/hektar.Tanaman
ubi jalar amat tanggap terhadap pemberian pupuk N
(urea)dan K (KCl).
b) SistemTumpangSari
Tujuansistemtumpangsari antaralain untukmeningkatkan
produksidan pendapatanper satuanluas lahan.Jenis
tanamanyang serasiditumpangsarikan
denganubijalar
adalahkacangtanah.Tata cara penanamansistemtumpang
sari prinsipnyasama dengansistemmonokultur,hanyadi
atJ

antarabarisantanamanubijalarataudi sisiguludanditanami
kacangtanah.Jaraktanamubijalar100cm x 25-30cm,dan
jarak tanamkacangtanah30 x '10cm.
2) Cara Penanaman
Bibit yang telah disediakandibawa ke kebun dan ditaruhdi atas
bedengan. Bibit dibenamkan kira-kira 213 bagian kemudian
ditimbundengantanahkemudiandisiramiair.
Bibit sebaiknyaditanammendatar,dan semua pucuk diarahkan
ke satu jurusan. Dalam satu alur ditanam satu batang,bagian
batangyang ada daunnyatersembuldi atas bedengan.
Pada tiap bedenganditanam2 deretandenganjarak kira-kira30
cm. Untuk areal seluas t ha dibutuhkanbibit stek kurang lebih
36.000 batang.Penanamanubi jalar di lahan kering biasanya
dilakukanpada awal musim hu.1an(Oktober),atau awal musim
kemarau (Maret) bila keadaan cuaca normal. Dilahansawah,
waktu tanam yang paling tepat adalah segera setelah padi
rendenganatau padi gadu,yaknipada awal musimkemarau.
PemeliharaanTanaman
1) Penjarangan
dan Penyulaman
Selama 3 (tiga) minggu setelahditanam,penanamanubi jalar
harus harusdiamatikontinu,terutamabibityang mati atautumbuh
secara abnormal. Bibit yang mati harus segera disulam Cara
menyulamadalah dengan mencabutbibit yang mati, kemudian
diganti dengan bibit yang baru, dengan menanam sepertiga
bagianpangkalsetekditimbuntanah.
Penyulamansebaiknyadilakukanpada pagi atau sore hari, pada
saat sinar mataharitidak terlaluterik dan suhu udara tidakterlalu
panas. Bibit (setek)untuk penyulamansebelumnyadipersiapkan
atauditanamditempatyangteduh.
2) Penyiangan
Pada sistemtanam tanpa mulsa jerami,lahan penanamanubi
jalar biasanya mudah ditumbuhi rumput liar (gulma).Gulma
merupakan pesaing tanaman ubi jalar, terutama dalam
pemenuhankebutuhanakan air, unsurhara,dan sinarmatahaari.
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Oleh karena itu, gulma harus segera
kegiatan penyiangan dilakukan
menggemburkan
tanah guludan,kem
guludantersebut.
3) Pembubunan
Penyiangandan pembubunantanah b
umur 1 bulan setelah tanam, kemudia
berumur 2 bulan Tata cara penyian
meliputitahap{ahap sebagai berikut:i
(gulma)dengan kored atau eangkulse
merusakakar tanaman ubi jalar. b) Ge
guludan dengan cara memotong lerr
tanahnya diturunkan ke dalam salu
Timbunkankembalitanahke guludanse
pengairanhinggatanahcukupbasah.
4) Pemupukan
Zat hara yang terbawa atau terangkutp
cukuptinggi,yaituterdiridari 70 kg N (r 1
(t42 kg TSP), dan 110 kg l<2.O(!220 |
tingkat hasil 15 ton ubi basah.
menggantikanunsur hara yang terangku
kesuburantanah,dan menyediakan
unsu
Dosis pupuk yang tepat harus berdasa
atau tanamandi daerah setempat.Dosl
secara umum adalah 45-90k9 N/ha
ditambah25 kg P2O1lha(t50 kg TSP/ha
(i100 kg KCr/ha).
Pemupukandapat dilakukandengan s
sistemtugal. Pemupukandengansisten
larikan (alur) kecil di sepanjanggulud
batang tanaman, sedalam 5-7 cm, ker
secarameratake dalamlarikansambildi
5) Pengairan
dan Penyiraman
Meskipuntanamanubijalartahanterhad
pertumbuhanmemerlukanketersediaan
z
Seusaitanam,tanah atau guludantem

rlarataudi sisiguludanditanamt
bi jalar100cm x 25-30cm, dan
x 1 0c m .

ra ke kebundan ditaruhdi atas
ira-kira 213 bagian kemudian
disiramiair,
ru,dan semuapucuk diarahkan
rr ditanamsatu batang,bagian
>uldi atasbedengan.
:retandenganjarak kira-kira30
,utuhkanbibit stek kurang lebih
jalar di lahan kering biasanya
rn (Oktober),atau awal musim
cuaca normal. Dilahan sawah,
t adalah segera setelah padi
radaawalmusimkemarau.

ditanam,penanamanubi jalar
amabibityangmati atautumbuh
rti harus segera disulam.Cara
abut bibit yang mati, kemudian
r, dengan menanam sepertiga
rah.
pada pagiatau sore hari, pada
:rik dan sufruudaratidakterlalu
aman sebelumnya
dipersiapkan

l jerami,lahan penanamanubi
ri rumput liar (gulma).Gulma
ubi jalar, terutama dalam
rnsurhara.dan sinarmatahaari.

Oleh karena itu, gulma harus segera disiangi. Bersama-sama
kegiatan penyiangan dilakukan pembumbunan, yaitu
menggemburkantanah guludan, kemudian ditimbunkan pada
guludantersebut
3 ) Pembubunan
Penyiangandan pembubunantanah biasanya dilakukan pada
umur 1 bulan setelah tanam, kemudiandiulang saat tanaman
berumur 2 bulan. Tata cara penyiangandan pembumbunan
meliputitahap{ahap sebagai berikut:a) Bersihkanrumput liar
(gulma) dengan kored atau cangkul secara hati-hati agar tidak
merusakakar tanaman ubi jalar. b) Gemburkantanah disekitar
guludan dengan cara memotong lereng guludan, kemudian
tanahnya diturunkan ke dalam saluran antar guludan. c)
Timbunkankembalitanah ke guludansemula,kemudianlakukan
pengairanhinggatanahcukupbasah.
4 ) Pemupukan
Zat hara yang terbawaatau terangkutpada saat panen ubi jalar
cukuptinggi,yaituterdiridari 70 kg N (t 156 kg urea),20 kg P2O5
(t42 kg TSP), dan 110 kg l<2O (t220 kg KCI) per hektar pada
tingkat hasil 15 ton ubi basah. Pemupukan bertujuan
menggantikanunsur hara yang terangkutsaat panen,menambah
kesuburantanah,dan menyediakanunsurhara bagi tanaman.
Dosis pupuk yang tepat harus berdasarkanhasil analisistanah
atau tanamandi daerah setempat.Dosis pupuk yang dianjurkan
secara umum adalah 45-90k9 N/ha (100-200 kg urea/ha)
ditambah25 kg P2O5lha(t50 kg TSP/ha)ditambah50 kg K2Olha
(r100 kg KCr/ha).
Pemupukandapat dilakukan dengan sistem larikan (alur) dan
sistemtugal. Pemupukandengan sistemlarikan mula-mulabuat
larikan (alur) kecil di sepanjangguludan sejauh 7-10 cm dari
batang tanaman, sedalam 5-7 cm, kemudian sebarkan pupuk
secarameratake dalamlarikansambilditimbundengantanah.
5 ) Pengairandan Penyiraman
Meskipuntanamanubijalar tahanterhadapkekeringan,fase awal
pertumbuhanmemerlukanketersediaanair tanah yang memadai.
Seusai tanam, tanah atau guludantempat pertanamanubi jalar
B5

harus diairi, selama 15-30 menit hingga tanah cukup basah,
kemudian arrnya dialirkan keseluruhpembuangan.Pengairan
berikutnyamasih diperlukansecara kontinuhingga tanamanubi
jalar berumur 1-2 bulan. Pada periode pembentukandan
perkembanganubi. yaitu umur 2-3 minggu sebelum panen,
pengairandikurangiataudihentikan.
Waktu pengairanyang paling baik adalah pada pagi atau sore
hari. Di daerah yang sumberairnya memadai,pengairandapat
dilakukankontinuseminggusekali.Hal Yangpentingdiperhatikan
dalam kegiatan pengairanadalah menghindariagar tanah tidak
terlalubecek(air menggenang)
Hama Dan Penyakit
Hama
a) Penggerek Batang Ubi Jalar Stadium hama yang merusak
tanamanubi jalar adalah larva (ulat).Cirinyaadalah membuat
lubang kecil memanjang(korek) pada batang hingga ke bagian
ubi. Di dalam lubang tersebut dapat ditemukanlarva (ulat).
Geiala. terjadi pembengkakanbatang, beberapabagian batang
mudah patah, daun-daunmenjadi layu. dan akhirnyacabangcabang tanamanakan mati. Penqendalian:('1) rotasitanaman
untuk memutusdaur atau siklushama;(2) pengamatan
tanaman
pada stadiumumur muda terhadapgejalaseranganhama: bila
serangan hama >5 %, perlu dilakukan pengendaliansecara
kimiawi,(3) pemotongandan pemusnahanbagiantanamanyang
terserangberat;(4) penyemprotaninsektisidayang mangkusdan
sangkil, seperti Curacron 500 EC atau Matador 25 dengan
yang dianjurkan.
konserrtrasr
b) Hama Boleng atau Lanas Seranggadewasa hama ini (Cylas
formicariusFabr.)berupa kumbangkecil yang bagian sayap dan
moncongnyabenvarna biru. namun toraknya berwarna merah.
Kumbang betina dewasa hidup pada permukaanoaun sambil
meletakkantelur di tempat yang terlindung(ternaungi).Telur
menetas menjadi larva (ulat), selanjutnyaulat akan membuat
gerekan (lubang kecil) pada batang atau ubi yang terdapat di
permukaantanah terbuka. Geiala: terdapat lubang-lubangkecil
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bekas gerekan yang tertutupoleh k
berbau menyengat.Hama ini biasan
jalar yang sudah berubi.Bila hama tr
penyrmpanan,sering merusakubi hir
dan kualitasproduksisecaranyata.P
atau rotasi tanaman dengan jenis ta
denjan ubi jalar, misalnyapadi-ubija
atau penimbunanguludanuntuk mer
pengambilandan pemusnahanubi y;
berat: (4) pengamatan/monitoring
har
secara periodik:bila ditemukantingk
dilakukan tindakan pengendalianh
penyemprotaninsektisidayang man
Decis 2,5 EC atau Monitor 200 LC
dianjurkan;(6) penanamanjenis ubi j;
bergetahbanyak;
(7) pemanenan tidak terlambat L
kerusakanyang lebihberat.
c) Tikus (Rattusrattussp) Hamatikusbia
ubi jalar yang berumur cukup tua i
membentukubi. Hama Ini menyeran
dan memakan daging ubi hingga m
beraturan.Bekasgigitantikus menye
kadang-kadang diikuti dengan g
Penqendalian:(1) sistemgerepyokan
langsungdibunuh;(2) penyiangan
dila
tidak banyak sarang tikus disekitarr
umpanberacun,sepertiRamortalatau

Penyakit
a) Kudis atau Scab Penvebab: cendaw
adanya benjolanpada tangkaisereta
berkerut seperti kerupuk. Tingka
menyebabkandaun tidak produktifda
sehinggahasil ubi menurunbahkan
sekali. Penqendalian: ('1) pergili

)nit hingga tanah cukup basah,
ieluruh pembuangan.Pengairan
:ara kontinuhinggatanaman ubi
rda periode pembentukan dan
rr 2-3 minggu sebelum panen,
(an.
>aikadalahpada pagi atau sore
irnya memadai,pengairandapat
ali.HalYangpentingdiperhatikan
ah menghindariagar tanah tidak

Penyakit
Stadium hama yang merusak
(ulat).Cirinyaadalah membuat
) pada batanghingga ke bagian
I dapat ditemukanlarva (ulat).
batang,beberapabagian batang
iadi layu, dan akhirnya cabang(1) rotasitanaman
enqendalian:
; hama;(2) pengamatantanaman
rdap gejalaseranganhama: bila
dilakukanpengendaliansecara
bagiantanamanyang
>musnahan
yang mangkusdan
an insektisida
EC atau Matador 25 dengan
'angga dewasa hama ini (Cylas
ang kecilyang bagiansayap dan
:mun toraknyabenvarna merah.
r pada permukaanciaun sambil
rng terlindung(ternaungi).Telur
selanjutnyaulat akan membuat
atang atau ubi yang terdapat di
ala: terdapatlubang-lubangkecil

bekas gerekan yang tertutup oleh kotoran berwarna hijau dan
berbau menyengat.Hama ini biasanyamenyerangtanaman ubi
jalar yang sudah berubi. Bila hama terbawaoleh ubi ke gudang
penyimpanan,sering merusak ubi hingga menurunkankuantitas
dan kualitasproduksisecara nyata. Penqendalian:(1) pergiliran
atau rotasi tanaman dengan jenis tanaman yang tidak sefamili
denjan ubi jalar, misalnyapadi-ubijalar-padi;(2) pembumbunan
atau penimbunanguludan untuk menutupubi yang terbuka; (3)
pengambilandan pemusnahanubi yang terseranghama cukup
hama di pertanamanubi jalar
berat; (4) pengamatan/monitoring
secara periodik: bila ditemukan tingkat serangan > 5 o/o,segera
dilakukan tindakan pengendalian hama secara kimiawi; (5)
penyemprotaninsektisidayang mangkus dan sangkil, seperti
Decis 2,5 EC atau Monitor 200 LC dengan konsentrasiyang
dianjurkan;(6) penanamanjenis ubi jalar yang berkulittebal dan
bergetahbanyak;
(7) pemanenan tidak terlambat untuk mengurangi tingkat
kerusakanyang lebihberat.
c) Tikus (Rattusrattussp) Hamatikus biasanyamenyerangtanaman
ubi jalar yang berumur cukup tua atau sudah pada stadium
membentukubi. Hama Ini menyerangubi dengan cara mengerat
dan memakan daging ubi hingga menjadi rusak secara tidak
beraturan.Bekasgigitantikus menyebabkaninfeksipada ubi dan
kadang-kadang diikuti dengan gejala pembusukan ubi.
Penqendalian:(1) sistemgerepyokanuntukmenangkaptikus dan
langsungdibunuh;(2) penyiangandilakukansebaikmungkinagar
tidak banyak sarang tikus disekitar ubi jalar; (3) pemasangan
umpanberacun,sepertiRamortalatauKlerat.
Penyakit
a) Kudis atau Scab Penvebab: cendawanElsinoebatatas.Geiala:
adanya benjolanpada tangkai sereta urat daun, dan daundaun
berkerut seperti kerupuk. Tingkat serangan yang berat
menyebabkandaun tidak produktifdalam melakukanfotosintesis
sehingga hasil ubi menurun bahkan tidak menghasilkansama
sekali. Penqendalian: (1) pergiliran/rotasitanaman untuk
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memutus siklus hidup penyakit; (2) penanaman ubi jalar
bervarietastahan penyakitkudis, sepertidaya dan gedang; (3)
kultur teknik budi daya secara intensif;(4) penggunaanbahan
tanaman(bibit)yang sehat.
b) Layu fusariumPenvebab:jamur Fusariumoxysporumf. batatas.
Geiala:tanamantampaklemas,urat daun menguning,
layu,dan
akhirnya mati. Cendawan fusarium dapat bertahan selama
beberapa tahun dalam tanah. Penularanpenyakitdapat terjadi
melaluitanah, udara, air, dan terbawaoleh bibit. Penqendalian:
(1) penggunaanbibit yang sehat (bebas penyakit);(2) pergiliran
/rotasi tanaman yang serasi di suatu daerah dengan tanaman
yang bukan famili; (3) penanamanjenis atau varietasubi jalar
yang tahanterhadappenyakitFusarium.
c) Virus Beberapajenis virus yang ditemukanmenyerangtanaman
ubi jalar adalah InternalCork, ChloroticLeaf Spot, YellowDwarf.
Geiala: pertumbuhanbatang dan daun tidak normal, ukuran
tanaman kecil dengan tata letak daun bergeromboldi bagian
puncak, dan warna daun klorosisatau hijau kekuning-kuningan.
Pada tingkat serangan yang berat, tanaman ubi jalar tidak
menghasilkan.
Penqendalian:(1) penggunaanbibit yang sehat
dan bebas virus; (2) pergiliran/rotasi
tanamanselama beberapa
tahun, terutama di daerah basis (endemis) virus; (3)
pembongkaran/eradikasi
tanamanuntukdimusnahkan.
d) PenyakitLainlain Penyakitpenyakityang lain adalah,misalnya,
bercak daun cercospora oleh jamur Cercospora batatas
Zimmermann,busuk basah akar dan ubi oleh jamur Rhizopus
nigricans Ehrenberg, dan klorosis daun oleh jamur Albugo
ipomeaepandurataSchweinitz.Penqendalian:dilakukansecara
terpadu,meliputiperbaikankultur teknik budi daya, penggunaan
bibit yang sehat, sortasi dan seleksi ubi di gudang, dan
penggunaanpestisidaselektif.
Panen
Ciri darr Umur Panen
Tanamanubi jalar dapat dipanenbila ubi-ubinyasudah tua (matang
fisiologis).Ciri fisik ubi jalar matang, antara lain: bila kandungan
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tepungnya sudah maksimum,ditandair
rendahdan biladirebus(dikukus)rasanya
Penentuanwaktu panen ubi jalar didasa
Jenis atau varietasubi jalar berumurpenc
umur 3-3,5 bulan, sedangkanvarietas
sewaktuberumur4,5-5bulan.
Panen ubi jalar yang ideal dimulai pad
penundaanpaling lambatsampaiumur 4
lebih dari 4 bulan,selainresikoserangan
juga tidakakan memberikankenaikanhasi

Cara Panen
Tata cara panenubijalarmelaluitahapans
a) Tentukanpertanamanubijalaryangte
b) Potong(pangkas)batangubijalar den
atau sabit, kemudian batang-batan
petakansambildikumpulkan,
c) Galilahguludandengancangkulhingg
d) Ambil dan kumpulkanubi jalar di sr
hasil.
e) Bersihkanubi dari tanah atau kotor
menempel.
0 Lakukan seleksi dan sortasi ubi berde
kecil ubi secara terpisah dan warna
Pisahkanubi utuh dad ubi terlukaata
atau penyakit.
g) Masukkan ke dalam wadah atau kar
tempatpenampungan(pengumpulan|

Prakiraan Produksi
Tanamanubijalaryangtumbuhn
serangan hama penyakit yang berarti(b
lebih dari 25 ton ubi basah per hekta
borobudur dapat menghasilkan25 ton,
kalasanantara31,247,5 ton per hektar.

rt; (2) penanaman ubi jalar
, sepertidaya dan gedang; (3)
rntensif;(4) penggunaanbahan
Fusariumoxysporumf. batatas.
uratdaunmenguning,
layu,dan
lrium dapat bertahan selama
enularanpenyakitdapat terjadi
'bawaolehbibit.Penqendalian:
(bebaspenyakit);(2) pergiliran
suatu daerah dengan tanaman
an jenis atau varietasubi jalar
;arium.
ditemukanmenyerangtanaman
rloroticLeafSpot,Yellow Dwarf.
an daun trdak normal. ukuran
k daun bergeromboldi bagian
s atau hijaukekuning-kuningan.
)erat, tanamanubi jalar tidak
) penggunaanbibit yang sehat
)tasitanamanselama beberaoa
basis (endemis) virus; (3)
r untukdimusnahkan.
akityanglain adalah,misalnya,
r jamur Cercospora batatas
' dan ubi oleh jamur Rhizopus
lsis daun oleh jamur Albugo
tenqgndalia!:dilakukansecara
r teknikbudi daya, penggunaan
seleksi ubi di gudang, dan

n
a ubi-ubinya
sudah tua (matang
rg, antaralain: bila kandungan

tepungnya sudah maksimum,ditandai dengan kadar serat yang
rendahdan biladirebus(dikukus)rasanyaenak sertatidakberair.
Penentuanwaktu panen ubi jalar didasarkanatas umur tanaman.
Jenis atau varietasubi jalar berumurpendek(genjah)dipanenpada
umur 3-3,5 bulan, sedangkan varietas berumur panjang (dalam)
sewaktuberumur4,5-5bulan.
Panen ubi jalar yang ideal dimulaipada umur 3 bulan, dengan
penundaanpaling lambat sampai umur 4 bulan. Panen pada umur
lebih dari 4 bulan,selainresikoseranganhama bolengcukup tinggi,
juga tidakakan memberikankenaikanhasilubi.
Cara Panen
Tata cara panenubijalarmelaluitahapansebagaiberikut:
a) Tentukanpertanamanubi jalar yang telahsiapdipanen.
b) Potong(pangkas)batangubi jalar denganmenggunakanparang
atau sabit, kemudian batang-batangnyadisingkirkanke luar
petakansambildikumpulkan.
c) Galilahguludandengancangkulhinggaterkuakubi-ubinya.
d) Ambil dan kumpulkanubi jalar di suatu tempatpengumpulan
hasil.
e) Bersihkanubi dari tanah atau kotoran dan akar yang masih
menemoel.
f) Lakukanseleksidan sortasiubi berdasarkanukuran besar dan
kecil ubi secara terpisah dan warna kulit ubi yang seragam.
Pisahkanubi utuh dari ubi terlukaataupunterserangoleh hama
atau penyakit.
g) Masukkanke dalam wadah atau karung goni, lalu angkut ke
hasil.
tempatpenampungan(pengumpulan)
PrakiraanProduksi
Tanamanubijalaryang tumbuhnyabaikdan tidakmendapat
serangan hama penyakit yang berarti (berat) dapat menghasilkan
lebih dari 25 ton ubi basah per hektar. Varretasunggul seperti
borobudur dapat menghasilkan25 ton, prambanan28 ton, dan
kalasanantara31,2-47,5 ton per hektar.

Pascapanen
Pengumpulan
Hasil panen dikumpulkandi lokasi yang cukup strategis,
aman dan mudahdilangkauoleh angkutan.
Penyortirandan Penggolongan
Pemilihan atau penyortiran ubi jalar sebenarnya dapat
dilakukan pada saat pencabutan berlangsung. Akan tetapi
penyortiranubi jalar dapat dilakukansetelahsemua pohon dicabut
dan ditampungdalam suatu tempat. Penyortirandilakukan untuk
memilihumbi yang beruyarna
bersihterlihatdari kulitumbi yang segar
serta yang cacat terutamaterlihatdari ukuran besarnyaumbi serta
pada dagingumbi.
bercakhitamigaris-garis
Penyimpanan
Penangananpascapanenubi jalar brasanyaditujukanuntuk
mempertahankan
daya simpan.Penyimpananubi yang palingbaik
dilakukandalam pasir atau abu. Tata cara penyimpananubi jalar
dalampasiratau abu adalahsebagaiberikut:
a) Angin-anginkanubi yang baru dipanendi tempatyang berlantai
keringselama2-3 hari.
b) Siapkan tempat penyimpanan berupa ruangan khusus atau
gudangyang kering,sejuk,dan peredaranudaranyabaik.
c) Tumpukkanubi di lantaigudang,kemudiantimbundenganpasir
keringatau abu setebal20-30 cm hinggasemuapermukaanubi
tertutup.
Cara penyimpananini dapat mempertahankan
daya simpan
ubi sampai5 bulan. Ubi jalar yang mengalamiproses penyimpanan
dengan baik biasanyaakan menghasilkanrasa ubi yang manis dan
enak bila dibandingkan
denganubi yang barudipanen.
Hal yang penting dilakukan dalam penyimpananubi jalar adalah
melakukan pemilihan ubi yang baik, tidak ada yang rusak atau
teduka,dan tempat(ruang)penyimpanan
bersuhurendahantara2T30 derajat C (suhu kamar) dengan kelembapanudara antara 8590%.
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StandarProduk
Ruang Lingkup
Standar produksi meliputi: klas
pengambilan contoh, cara uji, syare
pengemasan.
Klasifikasidan Standar Mutu

Pengambilan Contoh. Contoh diambil s
pangkat dua dari jumlah karung dengan
karung. Pengambilan contoh dilakuka
mencapaiberat 500 gram. Contoh kemud
Petugaspengambilcontoh harus orang '
atau dilatihlebihdahulu.

Pengemasan. Dibagian luar kemasand
tidak mudah luntur,jelas terbaca,antara
la
Nama barang atau jenis barang.c)
ekspiortir.d)
Beratbersih.e)Beratkotor.f)tr

len
lokasi yang cukup strategis,
:utan.

Standar Produksi
Ruang Lingkup
Standar produksi meliputi: klasifikasi,syarat mutu, cara
pengambilan contoh, cara uji, syarat penandaan dan cara
pengemasan.
Klasifikasidan Standar Mutu

ubi jalar sebenarnya dapat
r berlangsung. Akan tetapi
setelahsemua pohon dicabut
l. Penyortirandilakukanuntuk
flihatdarikulitumbiyang segar
rri ukuranbesamyaumbi serta
umbr.

jalar biasanyaditujukanuntuk
yimpananubi yang paling baik
ta cara penyimpananubi jalar
berikut:
canendi tempatyang berlantai
berupa ruangan khusus atau
udaranyabaik.
-'redaran
timbundenganpasir
kemudian
r hinggasemuapermukaanubi
daya simpan
mempertahankan
penyimpanan
rengalamiproses
silkanrasa ubi yang manis dan
rngbarudipanen.
penyimpananubi jalar adalah
<, tidak ada yang rusak atau
rnanbersuhurendahantara2Tkelembapanudara antara 85-

Pengambilan Contoh. Contoh diambil secara acak sebanyak akar
pangkat dua dari jumlah karung dengan maksimummaksimum30
karung. Pengambilan contoh dilakukan beberapa kali, sampai
mencapaiberat500 gram. Contohkemudiandisegeldan diberilabel.
Petugaspengambilcontoh harus orang yang telah berpengalaman
atau dilatihlebihdahulu.
Pengemasan. Dibagian luar kemasan ditulis dengan bahan yang
lain:a)ProduksiIndonesia.b)
tidak mudah luntur,jelas terbaca,antara
Nama barang atau jenis barang.c) Nama perusahaan atau
tujuan.
ekspiortir.d)
Beratbersih.e)Beratkotor.f)Negara/tempat
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-, t" Bawang merah merupakan salah
yang mernilikiarti penting bagi masyaraka
pelengkap bumbu masak tidak dapat di
tersusun atas komponen-komponenutam
lemak dan protein serta mineral-minerald
p
sepertikalsiumdan fosforsepertidisajikan
Tabel 1.

Komposisikimia bawang merah
yang dapatdimakan

Protein
Lemak
Karbohidrat
Kalsium
Fosfor
Besi
VitaminB1
VitaminC
Kalori

Bawang merah diduga berasal da
sekitar Palestina. Sentra produksi bawang
Indonesia antara lain Cirebon. Brebes. I
(Yogyakarta),
LombokTimurdan Samosir(N
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' r;' Bawang merah merupakansalah satu komoditassayuran
yang mernilikiarti penting bagi masyarakat.Kebutuhannyasebagai
pelengkap bumbu masak tidak dapat dihindari. Bawang merah
tersusun atas komponen-komponenutama yaitu 88% air, sedikit
lemak dan protein serta mineral-mineraldalam jumlah yang tinggi
sepertikalsiumdan fosfor sepertidisajikanpada Tabel 1.
Tabel 1.

Komposisikimia bawang merah setiap 100 gram bahan
yang dapatdimakan

Komponen kimia
Protein
Lemak
Karbohidral
Kalsium
Fosfor
Besi
VitaminB1
VitaminC
Kalori

Jumlah

1 , 5g
0,3g
0,2 g
36,0 mg
40,0 mg
0,8 mg
0,03 mg
2,0 mg
39,0 mg

Bawang merah diduga berasal dari Asia Tengah yaitu di
sekitar Palestina. Sentra produksi bawang merah yang terkenal di
lndonesia antara lain Cirebon, Brebes, Tegal, Kuningan,Wates
(Yogyakarta),
LombokTimurdan Samosir(Medan).
Klasifikasi
Klasifikasibawang merah berdasarkantaksonominyaadalah
sebagaiberikut:
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Divisio
Sub divisio
Kelas
Ordo
Famili
Genus
Spesies

:Spermatophyta
: Angiospermae
: Monocotyledone
: Asparagales
(Lilliflorae)
: Alliaceae(Amaryl
lidaceae)
:Allium
: A. Cepa groupAggregatum
Morfologi

Bawang merah termasuk tanaman semusim. Ciri-ciri
morfologisnya
sebagaiberikut:berumbilapis,berakarserabut,dan
berdaunsilindrisseperti pipa memilikibatang sejati atau disebut
diskusyang bentuknyaseperticakram,tipis dan pendek.pangkal
daunbersatumembentuk
batangsemu.Batangsemuyangberadadi
dalamtanahakanberubahbentukdan fungsinyamenjadiumbilapis
atau bulbus. Bagian dasar daun bawang merah melebarseperti
kelopak.Kelopakdaun sebelahluar selalu melingkarmenutup
kelopakdaun sebelahdalam,sehinggapotonganmelintangumbi
memperlihatkan
yangberbentuk
lapisan-lapisan
cincin.
SyaratTumbuh
Tanamanbawangmerahdapat ditanamdi dataranrendah
maupun dataran tinggi, yaitu pada ketinggian0-1.000 m dpl.
Meskipundemikianketinggian
optimalnya
adalah0-400m dpl saja.
Secaraumumtanahyangtepatditanamibawangmerahialahtanah
yang berteksturremah, sedang sampai liat, berdrainasebaik,
memilikibahan organikyang cukup,dan pH-nyaantara5,6€,5.
Syaratlain,penyinaran
matahariminimum70%,suhu udaraharian
25-32"C, dan kelembapan
nisbisedangSO-T
Oo/o.
Teknis Budidaya
BibitBawangmerahdiperbanyak
denganumbi.Umbidiambil
dari tanamanyang sudahcukuptua. Usianyasekitar70 hari setelah
tanam.Pada umur tersebutpertumbuhan
calontunasdalamumbi
sudah penuh.Umbi sebaiknyatidak terlalubesardan juga tidak
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terlalu kecil. Penampilanumbi harus seg
Umbi yang masihbaikwamanyamengilap
melewatimasa penyimpanan2,5-4 bulan
membutuhkansekitar 600€00 kg bibit.
merah paling baik ditanamsaat musim k,
cukup untuk irigasi.Awal tanam bisa pa<
musim panen padi atau pada bulanJuli/A
Brebes melakukanpenanarnandi sawah
dt
Pada lahan dibuat bedengan-bedengan
m. Di sela-sela bedengan dibuat parit '
kedalamanparit antara 50€0 cm. Parit r
pemasukanair ataupun pengeluaranail
penanaman sawah dikeringkan, kemu
dihaluskan. Bedengan tanam yang
Pengolahan manual perlu 2-3 kali. BiI
tambahkankapur dolomitatau kaptanseb
ini sebaiknyadiberikanjauh sebelumtar
Pengapuranbisa bersamaan dengan p(
pengolahantanah dilanjutkandenganpeni
15 cm atau 15 x 15 cm. Bibit yang l^
ujungnya. Perompesanujung bibit berfr
masadormansibibit.

Pemeliharaan
Pemeliharaan:PenyiramanPerlu
daya bawang merah. Tanaman ini tidak
tetapi kebutuhan aimya banyak. Pada s
harus bisa menyiramtanamansetiaphari
minggusebelumpanen. Penyiramandilak
sulit pelaksanaannyapaling tidak dilaku
Sejak awal tanam hingga tanaman ba
minggu, gulma tumbuh dengan cePa
pertumbuhanbawang merah. Untuk itu
penyiangan. Petani di Brebes biasany
secara manual, baik dengan mencabu
kored. Pemupukan:Tanaman bawang mt
organik dan pupuk anorganik.Pupuk org
pupuk kandang. Dosisnya ialah 10-20 tr
tanam yakni saat melakukan pengolah

iinorae;
lllidaceae)
\ggregatum
fologi
;uk tanaman semusim. Ciri-ciri
erumbilapis,berakarserabut,dan
emiliki batang sejati atau djsebut
akram,tipis dan pendek. pangkal
semu.Batangsemu yang berada di
< dan fungsinyamenjadiumbi lapis
'l bawang
merah melebar seperti
r luar selalu melingkar menutup
rhinggapotonganmelintangumbi
rngberbentukcincin.
Iumbuh
dapat ditanam di dataran rendah
>ada ketinggian0-1.000 m dpt.
timalnyaadalah0-400 m dpl saja.
itanamibawangmerah ialah tanah
I sampai liat, berdrainase baik,
kup, dan pH-nya antara 5,6-6,5.
minimum70%, suhu udara harian
dang50-7oo/o.
ludidaya
ranyakdenganumbi.Umbidiambil
ra. Usianyasekitar70 hari setelah
rmbuhancalon tunas dalam umbi
dak terlalu besar dan juga tidak

terlalu kecil. Penampilanumbi harus segar, sehat, dan tidak kisut.
Umbiyangmasihbaikwamanyamengilap.Sebaiknyaumbi ini sudah
melewatimasa penyimpanan2,54 bulan Untuk satu hektar lahan
membutuhkansekitar 600€00 kg bibit. 4. Penanaman Bawang
merah paling baik ditanam saat musim kemaraudengan syarat air
cukup untuk irigasi.Awal tanam bisa pada bulan April/Meisetelah
musim panen padi atau pada bulan Juli/Agustus.Biasanyapetani di
Brebes melakukanpenanarnandi sawah yang telah ditanamipadi
denganlebar antara 1,2-1,8
Pada lahandibuat bedengan-bedengan
m. Di sela-sela bedengan dibuat parit yang lebamya 40-50 cm,
kedalamanparit antara 50-60 cm. Parit nantinya berfungsi sebagai
pemasukanair ataupun pengeluaranair yang berlebihan.Sebelum
penanaman sawah dikeringkan, kemudian tanah diolah dan
dihaluskan. Bedengan tanam yang belum baik diperbaiki.
Pengolahanmanual pedu 2-3 kali. Bila pH lahan kurang 5,5,
tambahkankapur dolomitatau kaptansebanyak1-1,5 ton/ha. Kapur
ini sebaiknyadiberikanjauh sebelumtanam, minimum2 minggu,
Pengapuranbisa bersamaan dengan pengolahantanah. Selesai
pengolahantanah dilanjutkandenganpenanaman.Jarak tanam 20 x
15 cm atau 15 x 15 cm. Bibit yang hendak ditanam dirompes
ujungnya. Perompesanujung bibit berfungsi untuk memecahkan
masadormansibibit.
Pemeliharaan
Pemeliharaan:Penyiramanperlu diperhatikandalam budi
daya bawang merah. Tanaman ini tidak menyukai banyak hujan,
tetapi kebutuhan aimya banyak. Pada saat musim kemarau kita
harus bisa menyiramtanamansetiaphari sejak ditanamhingga satu
minggusebelumpanen. Penyiramandilakukanpagi dan sore. Kalau
sulit pelaksanaannyapaling tidak dilakukan pada pagi hari saja.
Sejak awal tanam hingga tanaman bawang merah berumur 2
minggu, gulma tumbuh dengan cepat sehingga mengganggu
pertumbuhanbawang merah. Untuk itu perlu dilakukan tindakan
penyiangan. Petani di Brebes biasanya melakukan penyiangan
secara manual, baik dengan mencabut langsung atau memakai
kored. Pemupukan:Tanaman bawang merah membutuhkanpupuk
organik dan pupuk anorganik.Pupuk organik yang diberikanialah
pupuk kandang. Dosisnya ialah 10-20 ton/ha, diberikan sebelum
tanam yakni saat melakukan pengolahan. Pupuk organik yang

dibutuhkanadalahTSP sebanyak150-200kg/ha.pupuk ini diberikan
seraya tnencampurpupuk kandang. Selain itu kita berikan pupuk
tambahan berupa 300 kg Urea dan 200 kg KCliha. pupuk ini
diberikandengan cara larikan/barisan
saat tanamanberumur10-15
hari
Hama dan Penyakit
Beberapa organismepengganggutumbuhan(OpT)penting
pada budidayabawangmerahdisajikanpadaTabel2.
Tabel2. Jenis hama penyakitpentingpada bawangmerah

Hama
Ngengatgudang
Ulat Bawang
Trips

Ephestia cautella
Spodoptera exiqua
Thrips tabaci

Penyakit
Layu

Fusarium spp

Bercakungu

Alternaria Porii

Embunbulu

Peronospora
destructor
Otomatis/antraknosa
Colletotrichumsp

Mosaikdengan
belangkuning

Virus bawangbawangandiantara
OYDV,SLV

Umbidi gudang
Daun
Daun

Pangkalumbibusuk
Tanaman
kerdil
menguntng
Daun
berbecak
kering
I
Daun
diselaouti
tepungbulu
Daun lepuh dan
patah-patah
Daun belang,
melintirdan kerdil

Panen
Panenandilakukanpada udaracerah.
Bawang untuk konsumsi ditandaidengan kerebahandan atau
perubahanwarna daun menjadikekuninganmencapai60-70o/o.
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Di dataran rendah pada umur 50€0 hr
hari.
Bawang untuk bibit ditandaidengan k
90% yaitu kira-kiradi dataran rendah
datarantinggi/medium
80-90hari.
Pasia'Panen

Setelah selesai panen, bawangdiikatc
kg (ikatan kecil),lalu dijemurdenganp
5-7 hari tergantungcuaca.
Setelah daun bawang kering lokal (
diperbesar dengan menyatukan3-4 il
menggunakan
tali bambu.
lkatan ini dijemurlagi denganposisiun
2-3 hari tergantung cuaca. Selama I
dibalikagar keringnyamerata,dan dile
dari tanah atau kotoranyang menempe
Bila sudah cukup kering (kering aski
disimpandi gudangatau dipasarkan

50-200kg/ha.Pupukini diberikan
g. Selain itu kita berikan pupuk
dan 200 kg KCI/ha. Pupuk ini
;ansaat tanamanberumur10-15

Di dataran rendah pada umur 50€0 hari, di datarantinggi 70-75
hari.
Bawang untuk bibit ditandaidengan kerebahandaun lebih dari
90% yaitu kira-kiradi dataran rendah pada umur 65-Z0 hari, di
datarantinggi/medium80-90 hari.
Pasia'Panen

ganggutumbuhan(OPT)penting
kan padaTabel2.
g pada bawangmerah
lmiah
utella
exiqua
\,

vii
a

,msp
rgiantara

Umbidi gudang
Daun
Daun

Setelahselesaipanen,bawangdiikatdenganberatsekitar1-1,5
kg (ikatankecil),lalu dijemurdengan posisidaun di atas selama
5-7 hari tergantungcuaca.
Setelah daun bawang kering lokal (dijemur S-7 hari) ikatan
diperbesar dengan menyatukan 3-4 ikatan kecil. Tali pengikat
menggunakan
tali bambu.
lkatan ini dijemurlagi denganposisiumbi di bagianatas selama
2-3 hari tergantung cuaca. Selama penjemuran harus sering
dibalikagar keringnyamerata,dan dilakukanpembersihanumbr
dari tanah atau kotoranyang menempel
B_ilasudah cukup kering (kering askip.t 80-85 %), umbi siap
disimpandi gudangatau dipasarkan

Pangkalumbibusuk
Tanaman
kerdil
menguntng
Daun
berbecak
kering
Daun
diselaputi
tepungbulu
Daun lepuh dan
patah-patah
Daunbelang,
melintirdan kerdil

;erah.
ai dengankerebahandan atau
kekuninganmencapai6O-7Ooh.
VI
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MANGGAARUMMANIS
Deskripsi
Mangga - yang berasal dari
daerah Probolinggo,Jawa Timur - ini
merupakan salah satu varietas unggul
yang telah dilepas oleh Menteri
Pertanian. Buahnya berbentuk jorong,
berparuh sedikit, dan
ujungnya
meruncing. Pangkal buah berwarna
merah keunguan, sedangkan bagian
lainnya berwarna hijau kebiruan.
Kulitnya tidak begitu tebal, berbintikbintik kelenjar berwarna keputihan,dan
ditutupi lapisan lilin. Daging buahnya
tebal, berwarna kuning, lunak, tak
berserat, dan tidak begitu banyak
mengandungair. Rasanyamanis segar,
pada
tetapi
bagian
ujungnya
kadan:gkadangterasa asam. Bijinya
kecil, lonjong pipih, dan panjangnya
antara 13-14 cm. Panjang buahnya
dapat mencapai 15 cm dengan berat
per
g.
rata-rata
450
buah
Produktivitasnya cukup tinggi, dapat
mencapai54 kg/pohon.

Syarat Tumbuh
Tanaman mangga termasuk tanaman dataran rendah.
Tanamanini dapat tumbuh dan berkembangbaik di daerah dengan
ketinggian antara 0-300 m di atas permukaan laut. Meskipun
demikian,tanamanini juga masih dapat tumbuh sampai ketinggian

1.300 m di atas permukaanlaut. Daerahdengancurah hujan antara
750-2.250mm per tahun dan temperatur24-27" C merupakantempat
tumbuh yang baik untuk tanaman buah ini. Jenis tanah yang
disukainyaadalah tanah yang gembur, berdrainasebaik, ber-pH
antara5,5€, dan dengankedalamanair tanahantara50-150cm.
Pedoman Budidaya
Salah satu teknologi unggulan mangga adalah varietas
unggulArumanis143, Golek31 dan Manalagi69.Varietasunggulini
memiliki bentuk, warna dan rasa yang bervariasidan potensi hasil
yang relatiftinggi.
Perhanyakan tanaman'. Umumnya, tanaman mangga
diperbanyakdenganokulasi,walaupundapat pula dengansambung
pucuk dan cangkok. Sebagai batang bawah digunakan semai
mangga madu, cengkir(indramayu),dan bapang.Penggunaanbibit
dari biji tidak dibenarkan,kecualiuniuk batang bawah. Batang bawah
yang tidak serasi (inkompatibel)berpengaruhkurang baik terhadap
pertumbuhandan pembuahan(produksibuah,bentukbuah,dan rasa
daging buah) batang atas. Pembuatanbibit (semaiandan okulasi)
biasanya langsungdilakukandi kebun. Kemudian,dipindahkanke
polibagsetelahtinggitunassekitar2Q cm.
Budi daya tanaman: Bibit ditanam dalam lubang tanam
berukuran60 cm x 60 cm x 50 cm denganjarak tanam Bibit mangga
ditanamdenganjarak tanam 6 m x 6 m untuk yang bertajuklebar dan
3 m x 4 m untuk yang bertajuk sempit. Setiap lubang diberi pupuk
kandang yang telah jadi sebanyak 1-2 blek bekas minyak tanah atau
20 kg. Bibit okulasi ditanam di lahan setelah mencapai ketinggian
lebih dari 75 cm. Pupuk buatan yang diberikan berupa campuran
urea, SP36 dan KCI serta pukan.Agar produksinyatinggi,tanaman
perlu dipupuktiga kali per tahun masing-masing1/3 takaran(Tabel
1). Dosisnyameningkatsesuaidenganumurtanaman.
Pemeliharaan. Setelah mencapaitinggi 1 m, bibit dipangkas
pada perbatasanbidang pertumbuhanagar dapat bercabangbanyak.
Cabang ini dipelihara2-3 tunas per cabang.Pemangkasandiulang
setelah cabang baru mencapaipanjang 1 m, demikianseterusnya
hingga diperolehsusunan 1-3-9 cabang. PemberianCultar 250 mlll
dapat mempercepatpembungaandan menyeragamkan
buah.
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Tabel1 Takaran
pupuktan

Umur Urea Sp36 fi
(tahun) (g)
(gl : (
0
125
25
1
200
50
2

400

75
3
850
125
10 4.250 1.0001.

Hamadan Penya

Hama yang merisaukan ad
(^Cryptorrhynchus
sp ) dan kumbangcicad
Seranggahama pengisapldioceruis"ng
nrnggaDerguguran.
Jumlahbungabetinar
oren tepung sari yang lemah. Sera
menyeoabkanproduksimangga rendah
dengan sernprotaninsektrsida
sistemikT
rnsektrsida
melaluirnfuslebihdianjurkan
ur
Jelek terhadap kumbang penyerbukn
menyerang,terutama di daerah berrkl
blendok(lh'ptodia
sp.),matrpucuk(Gloeo
pascapanen(Eotryodrplodia
sp ) yang me
cepat membusuk pada bagranpangka
dapat menyerangbatang sambunganb
lingkungantanaman lembap dan drngrn
sangatmerusakbatangdapat diatasider
Benlate0,3% atau tisot20-50%pada lul
lebih dulu Hama wereng mangga da
rnsektisidaAzodrin 6 ml/pohon, peny
fungisrdaManeb,Mancozeb,
Zrneb. dan
ldeocerusniveosparsus
denganAzodrin6 r

erahdengancurahhujanantara
temPat
atur24-27"C meruPakan
tanah
r buah ini. Jenis
Yang
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airtanahantara50-150cm.
udidaya
;ulan manggaadalah varietas
unggulini
Varietas
Manalagi6g.
dan
angbervariasi Potensihasil
Umumnya,tanaman mangga
>undapatPuladengansambung
rtang bawah digunakansemai
bibit
, dan bapang.Penggunaan
tukbatangbawah.Batangbawah
rrpengaruh
kurangbaik terhadaP
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uksibuah,
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ke
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l0 cm.
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i m untukyangbertajuklebardan
rmpit.SetiaPlubangdiberiPuPuk
1-2blekbekasminYaktanahatau
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tinggi,tanainan
AgarproduksinYa
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ganumurtanaman.
1 m, bibitdiPangkas
rncapaitinggi
banYak.
ranagardaPatbercabang
diulang
Pemangkasan
er cabang.
rnjang1 m, demikianseterusnYa
Cultar250 ml/l
abang.Pemberian
buah.
1anmenyeragamkan

pupuktanaman
Tabell Takaran
mangga
Umur Urea SP36 KCI Pukan
(g} ' (g}
(kg)
{tahun} tg}
o
125
25
50
60
1
200
50
75
40
400
2
75
75
40
3
850
125 200
50
10 4.250 1.000 1.000
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Hamadan Penyakit
Hama yang merrsaukan adalah penggerek batang
(Cryptorrhynchus
sp ) dan kumbangcicade (ldiocerusniueosparsus)
Seranggahama pengisapldiocerussangatmerusakbungamangga
hinggaberguguranJumlahbungabetinarendahdenganpembuahan
oleh tepung sari yang lemah. Serangan serangga (wereng)
m e n y e b a b k a np r o d u k s ir n a n g g ar e n d a h .H a m a i n r d a p a t d i a t a s r
dengan semprotanrnsektisida
sistemrkTamaronO.2o/oPemberian
insektrsida
melaluiinfuslebrhdianjurkan
pengaruh
untukmenghindari
lelek terhadap kumbang penyerbuknya Penyakit yang sering
menyerang,terutama dr daerah beriklim basah adalah penyakit
blendok(lh'plodiasp ). mati pucuk(Gloeosporium
sp.).dan penyakit
pascapanen(Botryodiplodia
sp.) yang menyebabkanbuah mangga
cepat membusukpada bagran pangkalnya Namun. penyakitini
dapat menyerangbatang sambunganbibit mangga bila kondisi
Irngkungantanaman lembap dan drngin SeranganDiplodiayang
sangatmerusakbatangdapat diatasidengan mengoleskan
larutan
Benlate0 3% atau lisol 20-50%pada luka yang telah dibersihkan
lebih dulu Hama wereng mangga dapat dikendalikandengan
insektisrdaAzodrin 6 ml/pohon, penyarit antraknosa dengan
fungisrdaManeb,Mancozeb,
Zrneb, dan benomyl,dan serangga
ldeocerusniveosparsus
denganAzodrin6 ml/l/pohon
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Panen dan Pasca Panen
Buah mangga dipanen setelah tua benar. Cirinya, bagian
pangkal buah telah membengkak rata dan warnanya mulai
menguning.Pemungutanbuah yang belum tua benar menyebabkan
rasanya agak asam dan kelat (mutu rendah).Umur buah dipanen
kira-kira 4-5 bulan (110-150 hari) sejak bunga mekar (anthesis).
Pemetikan harus hati-hati, tidak boleh jatuh, dan getahnya tidak
bolehmengenaibuah manggatersebut.Umumnya,tanamanmangga
berbungapada bulanJuli-Agustus.
Buah matangdapatdipanenpada
bulan September-Desember.Buah harus dibersihkan dari kutu,
jelaga,dan getahyang menempel.
Sumber:WikipediaIndonesiadan http://primatani.titbang.deptan.go.id

KEMIRI

Pohon kemiri atau Aleurites
dijumpaihampir sebagianbesar Indones
pada ketinggian0-800m diataspermukaa
datar sampaipada tempat
berkonfigurasi
curam. Jenis ini dapat tumbuh pada tanr
pada tanahtanahpodsolikyang kurang
beriklimkering seperti di SulawesiSela
yang beriklimbasah seperti di Jawa Ba
tumbuhdenganbaik.
Habitus

TinggipohonsamPai35 cm, Par
1 0 - 1 4 m , d i a m e t e rs a m P a i1 0 0 c m , k t
beralursedikitdan dangkal, tidak men
Kemiri)

TemPatTumbu

Kemiritumbuhdidaerahyang beriklimker
subur,sarangdan dalamatau padatanah
800 dari permukaanlaut dengantipe cur
kurangbaik.
liat pertumbuhannya

PembuatanBib

Kemiri mulai tumbuh Pada un
berbunga untuk setiap tempat berlaina
kemiri berbunga. Buah yang masak da
bulan, akan jatuh dari masa berbunga.P
berbijidua. Buah yang berbijisatu disebu
dan lama berkecambahnyalebih pan1a
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PascaPanen
;etelahtua benar. Cirinya, bagian
lkak rata dan warnanya mulai
rng belumtua benar menyebabkan
nutu rendah).Umur buah dipanen
ri) sejak bunga mekar (anthesis).
boleh jatuh, dan getahnya tidak
sebut.Umumnya,tanamanmangga
;. Buahmatangdapatdipanenpada
rah harus dibersihkandari kutu,
go,id
litbang.
deptan.
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KEMIRI
Pohon kemiri atau Aleurites moluccana Wild dapat
pohon ini dapattumbuh
dijumpaihampirsebagianbesar Indonesia,
m diataspermukaanlaut Pada lapanganyang
pada ketinggianO-B0O
datar sampaipada tempat-tempatbergelombangdan
berkonfigurasi
curam Jenis ini dapat tumbuhpada tanah yang berpaslr'maupun
pada tanahtanahpodsolikyang kurang subur' Pada daerah yang
beriklimkering seperti di Sulawesi Selatan.maupun pada daerah
yangberik|imbasahsepertidiJawaBaratpohoninimasihdapat
tumbuhdenganbaik.
Habitus
Tinggipohonsampai35 cm, panjangbatangbebascabang
10-l4m,diametersampail00cm,kulitluarberwarnakelabu'
pohon
beralursedikitdan dangkal, tidak mengelupas (Gambar
Kemrri)
TemPatTumbuh
Kemiritumbuhdidaerahyang beriklimkeringpada tanah yang agak
subur'sarangdanda|amataupadatanahberbatupadaketinggian0_
800 dari permukaanlaut dengantipe curah hujan B-C pada tanah
kurangbaik.
liatpertumbuhannYa
PembuatanBibit
Kemiri mulai tumbuh pada umur 3,5 4 tahun Musim
berbunga untuk setiap tempat berlainan.Pada awal musim hujan
kemiriberbunga.Buahyangmasakdapatdipe:"olehsete|ah3.4
bulan,akan jatuh dari masa berbunga.Pada umumnyabuah kemiri
berbijidua. Buah yang berbijisatu disebutbijijantan bentuknyabulat
danIamaberkecambahnyaIebihpanjangdaribijibetina-Bijiyang
103

diperoleh di semaikan dengan media tabur dari tanah dan pasir
dengan perbandingan1 :2 dan campuranini disaringdengankawat
saringan berukuran 2 mm. Kemudian campuran ini sebaixnya
disterilkandengancara digorengsebelumdimasukkankedalambak
plastik dengan tujuan agar bebas dari bibit penyakit.Biji kemiri
disemaisedalam+l- 2,5 - 10 cm. Untukmempercepatperkembangan
ada beberapa cara perlakuan yang dapat dilakukan sebelum biji
disemaiantaralain :
a.biji direndamdalam air dingin 15 hari, kemudiandipukul
denganpalu kecil hinggabiji retak.Usahakanpemukulan
tidakterlalukeras,cukupasal belahsedikit.
b.mengikirbiji pada bagianyang akan keluarlembaga.
Sesudah +l- 45 hari semai siap disapih dan dilaksanakanseleksi
semai dan yang harus diperhatikanpilih semai yang tegak lurus,
sehat dan sehat dan ketikadilakukanpencabutanagar hati-hatiagar
akar tidakrusa[</luka.
Penanaman
Lokasitanamandibersihkandari tanamanpenggangudan
larak penanamanatau ajir 3 x 2 meter dan pada setiap ajir dibuat
lubangtanam ukuran : 40 x 40 x 30 cm. Penanamandilakukanpada
awal musim hujan dan pemeliharaandilaksanakanpada tanaman
berumur 0 - 1 tahun berupa penyiangan,pendangirandi sekitar
lubang tanaman, serta penyulamanterhadaptanaman muda yang
mati.''Pada tahun pertama kegiatan pemeliharaan3-4 kali dan
tanamanmudaberumur2 tahun
pemeliharaandilakukansetiao6 bulan.
PemungutanHasil
Tanaman kemiri pada umur 3,5 - 4 tahun sudah mulai
berbuah dan pada umur 5 tahun produksi buah rata-rata 200
kg/pohon/tahun.Dari biji kemiri dapat diolah menjadiminyak atau
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lemak kemiriyang digunakansebagaibat
coatingdan industricat.
Sifat-Sifat Kayu Dan Kt

Kayu teras berwarna putih k
jamur
biru, gubal tidak dapat d
diserang
jenis
Berat
rata-rata0,31, kelaskuat lV - (
dapatdigunakanuntukplywood,peti,kore

Sumber . Teknik pembuatan tanaman
TanamanIndustri,

ned'a tabur dari tanah dan pasir
rmpuranini disaringdengankawat
qrudian campuran ini sebaiknya
sebelumdimasukkankedalambak
rs dari bibit penyakit. Biji kemiri
Intukmempercepatperkembangan
tng dapat dilakukan sebelum biji
r dingin15 hari,kemudiandipukul
ga bijiretak.Usahakanpemukulan
:p asalbelahsedikit.
rn yangakankeluarlembaga.

lemak kemiriyang digunakansebagaibahanobat-obatan,kosmetik,
coatingdan industricat.
Sifat-Sifat Kayu Dan Kegunaan
Kayu teras berwarna putih kekuning-kuningan,
mudah
diserangjamur biru, gubal tidak dapat dibedakandari kayu teras.
Beratjenis rata-rata0,31, kelas kuat lV - (V) dan kelasawet V. Kayu
dapatdigunakanuntukplywood,peti,korekapi dan barangkerajinan.
Sumber : Teknik pembuatan tanaman kemiri, Direkiorat Hutan
TanamanIndustri,
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