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KATA PENGANTAR

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BP-

TP) diharapkan dapat mengakselerasikan 

diseminasi teknologi Balitbangtan kepada 

petani dan pemangku kepentingan per-

tanian lainnya.

Dalam upaya mendukung program Pa-

di Jagung dan Kedele, di Sulawesi Utara, 

maka BPTP Sulawesi Utara telah menyu-

sun buku rekomendasi teknologi Padi Sa-

wah dan Jagung Spesifik lokasi di Sula-

wesi Utara.

Buku ini memuat pengalaman para 

pengkaji di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara, 

dalam melakukan kajian-kajian spesifik lokasi. 

Buku ini diharapkan akan menjadi sarana penyebaran infor-

masi yang praktis dan sekaligus merupakan cara untuk men-

dapatkan umpan balik (feed back) dari para pembacanya. Baik 

internal BPTP, maupun stakeholders di daerah dan di pusat.

Kepada seluruh staf yang telah memberikan pengalamannya 

dalam melakukan kajian untuk dibukukan, saya ucapkan terima 

kasih, semoga karya dan pengalaman saudara dapat bermanfaat 

untuk peningkatan ilmu para stakeholders dalam mengawal upaya 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani di Sulawesi 

Utara.
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Kepada tim penyusun dan seluruh staf yang telah berpartisi-

pasi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini, disampaikan 

penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga semua jerih 

payah saudara tercatat sebagai amal kebaikan.

Kepada seluruh pembaca buku ini, kami mengharapkan ma-

sukkannya, kritikan dan atas kerjasama dalam mengembang-

kan inovasi yang dimuat dalam buku ini. Akhirnya, semoga 

Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati usaha dan upaya 

kita semua.

Kalasey, Medio Nopember 2015

Kepala Balai

Dr.Ir.Abdul Wahid Rauf,MS

PENDAHULUAN

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Utara, se-
suai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/ Permentan/ 
OT.140/3/2006. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang Penelitian 
dan Pengkajian Teknologi Pertanian di Sulawesi Utara. Sesuai Visi 
dan Misi Balai Pengkajian Teknologi pertanian (BPTP) Sulawei 
Utara: Menjadi lembaga pengkajian terdepan sebagai penghasil dan 
penyedia teknologi pertanian sesuai kebutuhan pengguna pada lo-
kasi spesifik lokasi di Sulawesi Utara, maka BPTP dalam upaya men-
capai harapan itu, telah melakukan berbagai kegiatan untuk me-
nunjang program di daerah ini. 

Sejak Tahun 2007/2008, BPTP tidak hanya melaksanakan tugas 
pokok sebagai Lembaga Penelitian dan Pengkajian Teknologi Per-
tanian, tetapi juga menjalankan tugas dan tanggung jawab mengawal, 
memantau dan melakukan pendampingan teknologi terhadap prog-
ram strategis Kementerian Pertanian (Badan Litbang Pertanian, 
2009).

Pada Tahun 2013-2015, BPTP Sulawesi Utara telah mengerjakan 
6 kegiatan pokok masing-masing: 1). Kegiatan Strategis (Inventaris 
data Agroklimat, Agro Ekosistem Zoning,), 2). In-House, 3. Di-
seminasi Hasil-hasil Kajian, 4). Pendampingan (Padi, Jagung Kedelai 
dan UPBS, PSDS, PUAP, Demfarm Kedele, M-KRPL di 15 Ka-
bupaten dan Kota se-Sulawesi Utara, MP3MI Sayuran, Ternak Sapi, 
Bunga Krisan,5). Kompetitif  dan 6). Smartd.

Beragam dinamika yang telah diidentifikasi dan dilakukan kajian 
bekerjasama dengan para petani dan penyuluh dilapangan terkait 
dengan materi yang dikaji telah diselesaikan oleh para pengkaji. 

Kinerja hasil para pengkaji yang telah dilaksanakan selama 
tahun 2013-2015, terutama terkait dengan kegiatan SL-PTT Padi 
Sawah dan Jagung telah diformulasi dalam sebuah buku 
rekomendasi yang dapat di referensikan pada pengambil kebijakan 
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dalam hal ini Badan Kordinasi Penyuluhan Pertanian di Sulawesi 
Utara. Hal ini mengandung maksud untuk dapat tersosialisasi ke 
pelaku utama yaitu petani di lapangan.[]
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No. URAIAN REKOMENDASI

1
Persiapan 
lahan

2 Penggunaan 
VUB

3 Pesemaian

4

Waktu tanam

1. Kabupaten Bolaang Mongondow

Ø Bajak tanah sempurna
Ø Genangi petakan sawah sambil me-

nunggu bibit siap tanam
Ø Keluarkan airnya kemudian semprot 

dengan herbisida pengendali biji se-
jenis Logran dengan dosis 20-25 
gr/ha, genangi lagi setinggi 1-3 cm. 3-
5 hari kemudian air dibuang. Lahan 
siap ditanami

Varietas Inpari 6, 7, 9, 10, 13, 19, 20, 
cigeulis, ciherang, 

Benih ditabur agak jarang (40-50 
gr/m²), agar tumbuh sehat dan batang 
lebih besar, luas pesemaian 400-500 m² 
untuk luasan tanam 1 ha, satu minggu 
kemudian dipupuk dengan N-P-K 
Phonska dengan dosis 20 gr/m²

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I/MH MT II/MK I MT III/MK II

Bilalang Nov. I – II Mar. I –II –

Bolaang Jan. I – II Mei, I -II –
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5 Cara Tanam

6 Dosis 
Pemupukan

Bolaang Timur Jan. I – II Mei, I -II –

Dumoga Barat Jan. I – II Mei, I -II –

Dumoga Timur Jan. I – II Mei, I -II –

Dumoga Utara Jan. I – II Mei, I -II –

Lolak Nov.III – Des. I Mar. III – April I –

Lolayan Jan. I – II Mei, I -II –

Passi Barat Jan. I – II Mei, I -II –

Passi Timur Nov. I – II Mei, I -II –

Poigar Des. II-III April II – III –

Sang Tongbolang Nov. I – II Mar. I - II –

Legowo 2:1 atau 4:1, 1-2 batang per 
rumpun, umur bibit 15 -21 hari

Ø Kompos 2 ton/ ha diberikan ber-
samaan dengan pengolahan tanah ter-
akhir.

Ø Jika sistem tanam tanam jajar legowo 
2:1 NPK Phonska 300 kg/ha diberi-
kan 2 kali, ½ dosis diberikan sebagai 
pupuk dasar yaitu pada umur satu 
atau paling lambat sepuluh hari se-
telah tanam dan sisanya diberikan se-
bagai pupuk susulan pertama di-
tambah 25 % Urea (50kg), pada umur 
satu bulan atau satu minggu sejak pe-
mupukan dasar. Tambahan Urea 75-

7 Pengendalian 
Gulma

8 Pengendalian 

Hama/Penyakit

100 kg/ha pada pupuk susulan dua 
atau pemupukan ketiga dilakukan jika 
hasil pengamatan dengan bagan war-
na daun (BWG) mengindikasikan ku-
rang Nitrogen.

Ø Jika sistem tanam jajar legowo 4:1 
maka dosis pupuk phonska 350 kg, 
tambahan urea dan cara pemberian 
pupuk kurang lebih sama dengan di 
atas.

Kendalikan gulma sedini mungkin se-
belum terjadi persaingan dengan tanam-
an padi. Kendalikan ketika gulma masih 
tahap perkecambahan, jangan menung-
gu besar. Padukan pengendalian gulma 
dengan herbisida pengendali gulma ber-
daun lebar dan sempit. Jika sebelum ta-
nam biji gulma sudah dikendalikan de-
ngan herbisida pengendali biji, maka pa-
da umur sekitar 15-17 hari setelah tanam 
perlu disemprot dengan herbisida 
pengendali gulma berdaun lebar dan 
sempit. 

Utamakan pengendalian lingkungan de-
ngan sanitasi. Gunakan strategi pengen-
dalian hama terpadu (PHT), Pengguna-
an pestisida adalah alternatif  terakhir. 
Kecuali menyangkut penyakit yang tidak 
dapat dilihat dengan kasat mata, perlu 
diambil langka pencegahan (preventif) 
misalnya dengan perlakuan benih.
Ü Untuk mengendalikan Keong 



14 15

5 Cara Tanam

6 Dosis 
Pemupukan

Bolaang Timur Jan. I – II Mei, I -II –

Dumoga Barat Jan. I – II Mei, I -II –

Dumoga Timur Jan. I – II Mei, I -II –

Dumoga Utara Jan. I – II Mei, I -II –

Lolak Nov.III – Des. I Mar. III – April I –

Lolayan Jan. I – II Mei, I -II –

Passi Barat Jan. I – II Mei, I -II –

Passi Timur Nov. I – II Mei, I -II –

Poigar Des. II-III April II – III –

Sang Tongbolang Nov. I – II Mar. I - II –

Legowo 2:1 atau 4:1, 1-2 batang per 
rumpun, umur bibit 15 -21 hari

Ø Kompos 2 ton/ ha diberikan ber-
samaan dengan pengolahan tanah ter-
akhir.

Ø Jika sistem tanam tanam jajar legowo 
2:1 NPK Phonska 300 kg/ha diberi-
kan 2 kali, ½ dosis diberikan sebagai 
pupuk dasar yaitu pada umur satu 
atau paling lambat sepuluh hari se-
telah tanam dan sisanya diberikan se-
bagai pupuk susulan pertama di-
tambah 25 % Urea (50kg), pada umur 
satu bulan atau satu minggu sejak pe-
mupukan dasar. Tambahan Urea 75-

7 Pengendalian 
Gulma

8 Pengendalian 

Hama/Penyakit

100 kg/ha pada pupuk susulan dua 
atau pemupukan ketiga dilakukan jika 
hasil pengamatan dengan bagan war-
na daun (BWG) mengindikasikan ku-
rang Nitrogen.

Ø Jika sistem tanam jajar legowo 4:1 
maka dosis pupuk phonska 350 kg, 
tambahan urea dan cara pemberian 
pupuk kurang lebih sama dengan di 
atas.

Kendalikan gulma sedini mungkin se-
belum terjadi persaingan dengan tanam-
an padi. Kendalikan ketika gulma masih 
tahap perkecambahan, jangan menung-
gu besar. Padukan pengendalian gulma 
dengan herbisida pengendali gulma ber-
daun lebar dan sempit. Jika sebelum ta-
nam biji gulma sudah dikendalikan de-
ngan herbisida pengendali biji, maka pa-
da umur sekitar 15-17 hari setelah tanam 
perlu disemprot dengan herbisida 
pengendali gulma berdaun lebar dan 
sempit. 

Utamakan pengendalian lingkungan de-
ngan sanitasi. Gunakan strategi pengen-
dalian hama terpadu (PHT), Pengguna-
an pestisida adalah alternatif  terakhir. 
Kecuali menyangkut penyakit yang tidak 
dapat dilihat dengan kasat mata, perlu 
diambil langka pencegahan (preventif) 
misalnya dengan perlakuan benih.
Ü Untuk mengendalikan Keong 



16 17

Mas: secara mekanis dengan me-
ngumpulkan keong, cara kimia de-
ngan moluscasida seperti; Sapo-
nin, Snail Down, Debestan atau 
yang sejenis dengan dosis sesuai 
label.

Ü Untuk Ulat Grayak; genangi pe-
takan sawah untuk mengendalikan 
ulat yang bersembunyi di pangkal 
batang padi. Cara kimia gunakan 
racun kontak, disarankan untuk 
menyemprot pada sore menjelang 
malam hari.

Ü Untuk mengendalikan tikus: Ber-
sihkan pematang, bongkar lubang-
lubang yang menjadi sarang tikus, 
lakukan secara bersama-sama, jika 
memungkinkan pagar petakan sa-
wah dengan plastik, buat lubang 
pada plastik untuk tempat masuk 
tikus dan pasang perangkap meng-
hadap keluar. Cara kimia; gunakan 
umpan racun tikus secara serentak 
minimal pada satu hamparan.

Ü Untuk mengendalikan penggerek 
batang; pasang perangkap lampu 
mulai jam 6 sore, di bawah lampu 
diberi wadah berisi air dan diolesi 
minyak. Cara kimia gunakan pesti-
sida bersifat sistemik baik hambur 
ataupun semprot.

Ü Untuk mengendalikan walang 

sangit: pasang perangkap (buat 
dari botol bekas air mineral, pada 
¼ bagian dari mulut botol di-
potong dan dipasang terbalik), 
masukkan umpan yang berbau 
busuk seperti terasi atau keong 
mati yang sudah membusuk ke da-
lam botol. Cara kimia; semprotlah 
dengan pestisida yang dapat mem-
bunuh dan mencegah nafsu 
makan walang sangit misalnya; 
Decis dengan dosis sesuai label.

Ü Untuk mengendalikan wereng; 
gunakan varietas tahan tungro, se-
perti: Inpari 7, 8, 9 atau Tukad 
balian, Tukad Unda dan Tukad 
Petanu atau pasang perangkap 
lampu seperti mengendalikan 
penggerek batang. Cara kimia 
semprot dengan pestisida yang 
bersifat sistemik, kontak dan 
perut mis; Actara

Ü Penyakit HDB, Blass leher malai; 
semprot  dengan Bakter i s i -
da/Fungisida alami Nordox dosis 
sesuai label atau campurkan pada 
pupuk. Atau aplikasi dengan Vib-
rator (bakteri aktif) misalnya yang 
bermerek dagang Interflor M-
100 pengendali penyakit yang di-
sebabkan oleh bakteri, cendawan 
dan virus petunjuk penggunaan 
tertera pada label. 
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9
Panen dan 
Pascapanen

Ø Padi sudah dapat dipanen setelah ku-
ning sekitar 80%, untuk menghindari 
rusaknya gabah dalam tumpukan se-
baiknya panen dilakukan secara ber-
tahap terutama pada waktu hujan. Pa-
nen sebaiknya dilakukan secara 
berkelompok (8-10 orang) agar cepat 
selesai. Padi yang sudah dipanen di-
kumpulkan pada satu tempat yang su-
dah disiapkan sebelumnya, sebaiknya 
langsung dilakukan perontokan agar 
kualitas gabah tidak menurun.

Ø Padi yang sudah dirontok agar lang-
sung dijemur, jika tidak tersedia lantai 
jemur dapat menggunakan terpal se-
bagai alas. Keringkan gabah hingga 
mencapai kadar air 12-14%, kemas 
dalam karung, simpan di tempat yang 
terbebas dari serangan hama tikus, 
apabila belum langsung digiling.[]

No. URAIAN REKOMENDASI

1
Persiapan 
lahan

2 Penggunaan 
VUB

3 Pesemaian

4

Waktu tanam

2. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I/MH MT II/MK I MT III/MK II

Bintauna Jan. I – II Mei, I -II –

Bolangitan Barat Jan. I – II Mei, I -II –

Ø Bajak tanah sempurna
Ø Genangi petakan sawah sambil me-

nunggu bibit siap tanam
Ø Keluarkan airnya kemudian semprot 

dengan herbisida pengendali biji se-
jenis Logran dengan dosis 20-25 
gr/ha, genangi lagi setinggi 1-3 cm, 3-
5 hari kemudian air dibuang. Lahan 
siap ditanami.

Varietas Inpari 6, 9, 10, 13, Inpari 18, 
Inpari 19, cigeulis, ciherang.

Benih ditabur agak jarang (40-50 
gr/m²), agar tumbuh sehat dan batang 
lebih besar, luas pesemaian 400-500 m² 
untuk luasan tanam 1 ha, satu minggu 
kemudian dipupuk dengan N-P-K 
Phonska dengan dosis 20 gr/m²
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5 Cara Tanam

6 Dosis 
Pemupukan

Bolangitan 
Timur Jan. I – II Mei, I -II –

Kaidipang Jan. I – II Mei, I -II –

Pinogaluman Des. II – III April II - III –

Sangkub Jan. I – II Mei, I -II –

Legowo 2:1 atau 4:1, 1-2 batang per 
rumpun, umur bibit 15 -21 hari

Ø Kompos 2 ton/ ha diberikan ber-
samaan dengan pengolahan tanah 
terakhir.

Ø  Jika sistem tanam tanam jajar legowo 
2:1 NPK Phonska 300 kg/ha diberi-
kan 2 kali, ½ dosis diberikan sebagai 
pupuk dasar yaitu pada umur satu 
atau paling lambat sepuluh hari se-
telah tanam dan sisanya diberikan se-
bagai pupuk susulan pertama di-
tambah 25 % Urea (50kg), pada umur 
satu bulan atau satu minggu sejak pe-
mupukan dasar. Tambahan Urea 75-
100 kg/ha pada pupuk susulan dua 
atau pemupukan ketiga dilakukan jika 
hasil pengamatan dengan bagan war-
na daun (BWG) mengindikasikan ku-
rang Nitrogen.

Ø Jika sistem tanam jajar legowo 4:1 
maka dosis pupuk phonska 350 kg, 
tambahan urea dan cara pemberian 
pupuk kurang lebih sama dengan di 
atas. 

7 Pengendalian 
Gulma

8 Pengendalian 

Hama/Penyakit

Kendalikan gulma sedini mungkin se-
belum terjadi persaingan dengan tanam-
an padi. Kendalikan ketika gulma masih 
tahap perkecambahan, jangan menung-
gu besar. Padukan pengendalian gulma 
dengan herbisida pengendali gulma ber-
daun lebar dan sempit. Jika sebelum ta-
nam biji gulma sudah dikendalikan de-
ngan herbisida pengendali biji, maka 
pada umur sekitar 15-17 hari setelah ta-
nam perlu disemprot dengan herbisida 
pengendali gulma berdaun lebar dan 
sempit.

Utamakan pengendalian lingkungan de-
ngan sanitasi. Gunakan strategi pengen-
dalian hama terpadu (PHT), Pengguna-
an Pestisida adalah alternatif  terakhir. 
Kecuali menyangkut penyakit yang tidak 
dapat dilihat dengan kasat mata, perlu 
diambil langka pencegahan (Preventif) 
misalnya dengan perlakuan benih.
Ü Untuk mengendalikan Keong 

Mas: secara mekanis dengan me-
ngumpulkan keong, cara kimia de-
ngan moluscasida seperti; Sapo-
nin, Snail Down, Debestan atau 
yang sejenis dengan dosis sesuai 
label.

Ü Untuk Ulat Grayak; genangi pe-
takan sawah untuk mengendali-
kan ulat yang bersembunyi di 
pangkal batang padi. Cara kimia 
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gunakan racun kontak, disarankan 
untuk menyemprot pada sore 
menjelang malam hari.

Ü Untuk mengendalikan tikus: Ber-
sihkan pematang, bongkar lu-
bang-lubang yang menjadi sarang 
tikus, lakukan secara bersama-sa-
ma, jika memungkinkan pagar pe-
takan sawah dengan plastik, buat 
lubang pada plastik untuk tempat 
masuk tikus dan pasang perang-
kap menghadap keluar. Cara ki-
mia; gunakan umpan racun tikus 
secara serentak minimal pada satu 
hamparan.

Ü Untuk mengendalikan penggerek 
batang; pasang perangkap lampu 
mulai jam 6 sore, di bawah lampuh 
diberi wadah berisi air dan diolesi 
minyak. Cara kimia gunakan pesti-
sida bersifat sistemik baik hambur 
ataupun semprot.

Ü Untuk mengendalikan walang 
sangit: pasang perangkap (buat 
dari botol bekas air mineral, pada 
¼ bagian dari mulut botl dipotong 
dan dipasang terbalik), masukkan 
umpan yang berbau busuk seperti 
terasi atau keong mati yang sudah 
membusuk ke dalam botol. Cara 
kimia; semprotlah dengan pesti-
sida yang dapat membunuh dan 

mencegah napsu makan walang 
sangit misalnya; Decis dengan 
dosis sesuai label.

Ü Untuk mengendalikan wereng; 
gunakan varietas tahan tungro, 
seperti: Inpari 7, 8, 9 atau Tukad 
balian, Tukad Unda dan Tukad 
Petanu atau Pasang perangkap 
lampu seperti mengendalikan 
penggerek batang. Cara kimia 
semprot dengan pestisida yang 
bersifat sistemik, kontak dan 
perut mis; Actara.

Ü Penyakit HDB, Blass leher malai; 
semprot  dengan Bakter is i -
da/Fungisida alami Nordox dosis 
sesuai label atau campurkan pada 
pupuk. Atau aplikasi dengan Vib-
rator (Bakteri aktif) misalnya yang 
bermerek dagang Interflor M-
100 pengendali penyakit yang di-
sebabkan oleh bakteri, cendawan 
dan virus petunjuk penggunaan 
tertera pada label.

9 Panen dan 
Pascapanen

Ø Padi sudah dapat dipanen setelah 
kuning sekitar 80 %, untuk meng-
hindari rusaknya gabah dalam tum-
pukan sebaiknya panen dilakukan 
secara bertahap terutama pada wak-tu 
hujan. Panen sebaiknya dilakukan 
secara berkelompok (8-10 orang) agar 
cepat selesai. Padi yang sudah dipanen 
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dikumpulkan pada satu tempat yang 
sudah disiapkan sebelumnya, sebaik-
nya langsung dilakukan perontokan 
agar kualitas gabah tidak menurun.

Ø Padi yang sudah dirontok agar lang-
sung dijemur, jika tidak tersedia lan-
tai jemur dapat menggunakan terpal 
sebagai alas. Keringkan gabah hing-
ga mencapai kadar air 12-14 %, ke-
mas dalam karung, simpan di tempat 
yang terbebas dari serangan hama 
tikus, apabila belum langsung 
digiling.[]

SCIENCE – INNOVATION - NETWORKS

No. URAIAN REKOMENDASI

1
Persiapan 
lahan

2 Penggunaan 
VUB

3 Pesemaian

4

Waktu tanam

3.  Kota Kotamobagu

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I/MH MT II/MK I MT III/MK II

Kotamobagu 
Barat Jan. I – II Mei, I -II –

Kotamobagu 
Selatan

Jan. I – II Mei, I -II –

Ø Bajak tanah sempurna
Ø Genangi petakan sawah sambil me-

nunggu bibit siap tanam
Ø Keluarkan airnya kemudian semprot 

dengan herbisida pengendali biji se-
jenis Logran dengan dosis 20-25 
gr/ha, genangi lagi setinggi 1-3 cm, 3-
5 hari kemudian air dibuang. Lahan 
siap ditanami

Varietas Inpari 6, 9, 10, 11, 12, 13, Inpari 
18, Inpari 19, cigeulis, ciherang, Membe-
ramo dan Ciliwung

Benih ditabur agak jarang (40-50 
gr/m²), agar tumbuh sehat dan batang 
lebih besar, luas pesemaian 400-500 m² 
untuk luasan tanam 1 ha, satu minggu 
kemudian dipupuk dengan N-P-K 
Phonska dengan dosis 20 gr/m²
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5 Cara Tanam

6 Dosis 
Pemupukan

Kotamobagu 
Timur Jan. I – II Mei, I -II –

Kotamobagu 
Utara

Jan. I – II Mei, I -II –

Legowo 2:1 atau 4:1, 1-2 batang per 
rumpun, umur bibit 15 -21 hari

Ø Kompos 2 ton/ ha diberikan ber-
samaan dengan pengolahan tanah 
terakhir.

Ø Jika sistem tanam tanam jajar legowo 
2:1 NPK Phonska 300 kg/ha diberi-
kan 2 kali, ½ dosis diberikan sebagai 
pupuk dasar yaitu pada umur satu 
atau paling lambat sepuluh hari se-
telah tanam dan sisanya diberikan se-
bagai pupuk susulan pertama ditam-
bah 25 % Urea (50kg), pada umur satu 
bulan atau satu minggu sejak pe-
mupukan dasar. Tambahan Urea 75-
100 kg/ha pada pupuk susulan dua 
atau pemupukan ketiga dilakukan jika 
hasil pengamatan dengan bagan 
warna daun (BWG) mengindikasikan 
kurang Nitrogen.

Ø Jika sistem tanam jajar legowo 4:1 
maka dosis pupuk phonska 350 kg, 
tambahan urea dan cara pemberian 
pupuk kurang lebih sama dengan di 
atas. 

7 Pengendalian 
Gulma

8 Pengendalian 

Hama/Penyakit

Kendalikan gulma sedini mungkin se-
belum terjadi persaingan dengan tanam-
an padi. Kendalikan ketika gulma masih 
tahap perkecambahan, jangan menung-
gu besar. Padukan pengendalian gulma 
dengan herbisida pengendali gulma ber-
daun lebar dan sempit. Jika sebelum ta-
nam biji gulma sudah dikendalikan de-
ngan herbisida pengendali biji, maka pa-
da umur sekitar 15-17 hari setelah tanam 
perlu disemprot dengan herbisida 
pengendali gulma berdaun lebar dan 
sempit.

Utamakan pengendalian lingkungan de-
ngan sanitasi. Gunakan strategi pengen-
dalian hama terpadu (PHT), pengguna-
an pestisida adalah alternatif  terakhir. 
Kecuali menyangkut penyakit yang tidak 
dapat dilihat dengan kasat mata, perlu 
diambil langka pencegahan (preventif) 
misalnya dengan perlakuan benih.
Ü Untuk mengendalikan Keong 

Mas: secara mekanis dengan 
mengumpulkan keong, cara kimia 
dengan moluscasida seperti; Sa-
ponin, Snail Down, Debestan atau 
yang sejenis dengan dosis sesuai 
label.

Ü Untuk Ulat Grayak; genangi pe-
takan sawah untuk mengendali-
kan ulat yang bersembunyi di 
pangkal batang padi. Cara kimia 
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5 Cara Tanam

6 Dosis 
Pemupukan
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Timur Jan. I – II Mei, I -II –
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Utara

Jan. I – II Mei, I -II –
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bagai pupuk susulan pertama ditam-
bah 25 % Urea (50kg), pada umur satu 
bulan atau satu minggu sejak pe-
mupukan dasar. Tambahan Urea 75-
100 kg/ha pada pupuk susulan dua 
atau pemupukan ketiga dilakukan jika 
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kurang Nitrogen.

Ø Jika sistem tanam jajar legowo 4:1 
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daun lebar dan sempit. Jika sebelum ta-
nam biji gulma sudah dikendalikan de-
ngan herbisida pengendali biji, maka pa-
da umur sekitar 15-17 hari setelah tanam 
perlu disemprot dengan herbisida 
pengendali gulma berdaun lebar dan 
sempit.

Utamakan pengendalian lingkungan de-
ngan sanitasi. Gunakan strategi pengen-
dalian hama terpadu (PHT), pengguna-
an pestisida adalah alternatif  terakhir. 
Kecuali menyangkut penyakit yang tidak 
dapat dilihat dengan kasat mata, perlu 
diambil langka pencegahan (preventif) 
misalnya dengan perlakuan benih.
Ü Untuk mengendalikan Keong 

Mas: secara mekanis dengan 
mengumpulkan keong, cara kimia 
dengan moluscasida seperti; Sa-
ponin, Snail Down, Debestan atau 
yang sejenis dengan dosis sesuai 
label.

Ü Untuk Ulat Grayak; genangi pe-
takan sawah untuk mengendali-
kan ulat yang bersembunyi di 
pangkal batang padi. Cara kimia 



28 29

gunakan racun kontak, disarankan 
untuk menyemprot pada sore 
menjelang malam hari.

Ü Untuk mengendalikan tikus: ber-
sihkan pematang, bongkar lu-
bang-lubang yang menjadi sarang 
tikus, lakukan secara bersama-
sama, jika memungkinkan pagar 
petakan sawah dengan plastik, 
buat lubang pada plastik untuk 
tempat masuk tikus dan pasang 
perangkap menghadap keluar. 
Cara kimia; gunakan umpan racun 
tikus secara serentak minimal pada 
satu hamparan.

Ü Untuk mengendalikan penggerek 
batang; pasang perangkap lampu 
mulai jam 6 sore, di bawah lampu 
diberi wadah berisi air dan diolesi 
minyak. Cara kimia gunakan pesti-
sida bersifat sistemik baik hambur 
ataupun semprot.

Ü Untuk mengendalikan walang sa-
ngit: pasang perangkap (buat dari 
botol bekas air mineral, pada ¼ 
bagian dari mulut botol dipotong 
dan dipasang terbalik), masukkan 
umpan yang berbau busuk seperti 
terasi atau keong mati yang sudah 
membusuk ke dalam botol. Cara 
kimia; semprotlah dengan pestisi-
da yang dapat membunuh dan 

mencegah nafsu makan walang 
sangit misalnya; Decis dengan do-
sis sesuai label.

Ü Untuk mengendalikan wereng; 
gunakan varietas tahan tungro, se-
perti: Inpari 7, 8, 9 atau Tukad ba-
lian, Tukad Unda dan Tukad Pe-
tanu atau. Pasang perangkap lam-
pu seperti mengendalikan peng-
gerek batang. Cara kimia semprot 
dengan pestisida yang bersifat sis-
temik, kontak dan perut mis; 
Actara.

Ü Penyakit HDB, Blass leher malai; 
semprot  dengan Bakter is i -
da/Fungisida alami Nordox dosis 
sesuai label atau campurkan pada 
pupuk. Atau aplikasi dengan Vib-
rator (Bakteri aktif) misalnya yang 
bermerek dagang Interflor M-
100 pengendali penyakit yang 
disebabkan oleh bakteri, cenda-
wan dan virus petunjuk peng-
gunaan tertera pada label.

9 Panen dan 
Pascapanen

Ø Padi sudah dapat dipanen setelah ku-
ning sekitar 80%, untuk menghindari 
rusaknya gabah dalam tumpukan 
sebaiknya panen dilakukan secara 
bertahap terutama pada waktu hujan. 
Panen sebaiknya dilakukan secara 
berkelompok (8-10 orang) agar cepat 
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selesai. Padi yang sudah dipanen di-
kumpulkan pada satu tempat yang 
sudah disiapkan sebelumnya, sebaik-
nya langsung dilakukan perontokan 
agar kualitas gabah tidak menurun.

Ø Padi yang sudah dirontok agar lang-
sung dijemur, jika tidak tersedia lan-
tai jemur dapat menggunakan terpal 
sebagai alas. Keringkan gabah hing-
ga mencapai kadar air 12-14%, ke-
mas dalam karung, simpan di tempat 
yang terbebas dari serangan hama 
tikus, apabila belum langsung 
digiling.[]

No. URAIAN REKOMENDASI

1
Persiapan 
lahan

2 Penggunaan 
VUB

3 Pesemaian

4

Waktu tanam

4. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I/MH MT II/MK I MT III/MK II

Kotabunan Jan. I – II Mei, I -II –

Modayag Jan. I – II Mei, I -II –

Ø Bajak tanah sempurna
Ø Genangi petakan sawah sambil me-

nunggu bibit siap tanam
Ø Keluarkan airnya kemudian semprot 

dengan herbisida pengendali biji se-
jenis Logran dengan dosis 20-25 
gr/ha, genangi lagi setinggi 1-3 cm, 3-
5 hari kemudian air dibuang. Lahan 
siap ditanami.

Varietas Inpari 6, 7, 9, 10, 13, 19, 20, 
cigeulis, ciherang.

Benih ditabur agak jarang (40-50 
gr/m²), agar tumbuh sehat dan batang 
lebih besar, luas pesemaian 400-500 m² 
untuk luasan tanam 1 ha, satu minggu 
kemudian dipupuk dengan N-P-K 
Phonska dengan dosis 20 gr/m²
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5 Cara Tanam

6 Dosis 
Pemupukan

Modayag Barat Jan. I – II Mei, I -II –

Nuangan Jan. I – II Mei, I -II –

Tutuyan Jan. I – II Mei, I -II –

Legowo 2:1 atau 4:1, 1-2 batang per 
rumpun, umur bibit 15 -21 hari
Ø Kompos 2 ton/ ha diberikan ber-

samaan dengan pengolahan tanah 
terakhir.

Ø Jika sistem tanam tanam jajar legowo 
2:1 NPK Phonska 300 kg/ha diberi-
kan 2 kali, ½ dosis diberikan sebagai 
pupuk dasar yaitu pada umur satu 
atau paling lambat sepuluh hari se-
telah tanam dan sisanya diberikan se-
bagai pupuk susulan pertama di-
tambah 25 % Urea (50kg), pada umur 
satu bulan atau satu minggu sejak pe-
mupukan dasar. Tambahan Urea 75-
100 kg/ha pada pupuk susulan dua 
atau pemupukan ketiga dilakukan jika 
hasil pengamatan dengan bagan 
warna daun (BWG) mengindikasikan 
kurang Nitrogen.

Ø Jika sistem tanam jajar legowo 4:1 
maka dosis pupuk phonska 350 kg, 
tambahan urea dan cara pemberian 
pupuk kurang lebih sama dengan di 
atas.

7 Pengendalian 
Gulma

8 Pengendalian 

Hama/Penyakit

Kendalikan gulma sedini mungkin se-
belum terjadi persaingan dengan tanam-
an padi. Kendalikan ketika gulma masih 
tahap perkecambahan, jangan menung-
gu besar. Padukan pengendalian gulma 
dengan herbisida pengendali gulma ber-
daun lebar dan sempit. Jika sebelum ta-
nam biji gulma sudah dikendalikan de-
ngan herbisida pengendali biji, maka pa-
da umur sekitar 15-17 hari setelah tanam 
perlu disemprot dengan herbisida 
pengendali gulma berdaun lebar dan 
sempit.

Utamakan pengendalian lingkungan de-
ngan sanitasi. Gunakan strategi pengen-
dalian hama terpadu (PHT), Pengguna-
an Pestisida adalah alternatif  terakhir. 
Kecuali menyangkut penyakit yang tidak 
dapat dilihat dengan kasat mata, perlu 
diambil langka pencegahan (preventif) 
misalnya dengan perlakuan benih.
Ü Untuk mengendalikan Keong 

Mas: secara mekanis dengan me-
ngumpulkan keong, cara kimia 
dengan moluscasida seperti; Sa-
ponin, Snail Down, Debestan 
atau yang sejenis dengan dosis se-
suai label.

Ü Untuk Ulat Grayak; genangi pe-
takan sawah untuk mengendali-
kan ulat yang bersembunyi di 
pangkal batang padi. Cara kimia 
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pangkal batang padi. Cara kimia 



34 35

gunakan racun kontak, disarankan 
untuk menyemprot pada sore 
menjelang malam hari.

Ü Untuk mengendalikan tikus: ber-
sihkan pematang, bongkar lu-
bang-lubang yang menjadi sarang 
tikus, lakukan secara bersama-
sama, jika memungkinkan pagar 
petakan sawah dengan plastik, 
buat lubang pada plastik untuk 
tempat masuk tikus dan pasang 
perangkap menghadap keluar. 
Cara kimia; gunakan umpan racun 
tikus secara serentak minimal pa-
da satu hamparan.

Ü Untuk mengendalikan penggerek 
batang; pasang perangkap lampu 
mulai jam 6 sore, di bawah lampu 
diberi wadah berisi air dan diolesi 
minyak. Cara kimia gunakan pesti-
sida bersifat sistemik baik hambur 
ataupun semprot.

Ü Untuk mengendalikan walang sa-
ngit: pasang perangkap (buat dari 
botol bekas air mineral, pada ¼ 
bagian dari mulut botol dipotong 
dan dipasang terbalik), masukkan 
umpan yang berbau busuk seperti 
terasi atau keong mati yang sudah 
membusuk ke dalam botol. Cara 
kimia; semprotlah dengan pestisi-
da yang dapat membunuh dan 

mencegah nafsu makan walang 
sangit misalnya; Decis dengan do-
sis sesuai label.

Ü Untuk mengendalikan wereng; 
gunakan varietas tahan tungro, se-
perti: Inpari 7, 8, 9 atau Tukad ba-
lian, Tukad Unda dan Tukad Pe-
tanu atau. Pasang perangkap lam-
pu seperti mengendalikan peng-
gerek batang. Cara kimia semprot 
dengan pestisida yang bersifat sis-
temik, kontak dan perut mis; 
Actara.

Ü Penyakit HDB, Blass leher malai; 
semprot dengan Bakterisida / Fu-
ngisida alami Nordox dosis sesuai 
label atau campurkan pada pupuk . 
Atau aplikasi dengan Vibrator 
(Bakteri aktif) misalnya yang ber-
merek dagang Interflor M-100 
pengendali penyakit yang disebab-
kan oleh bakteri, cendawan dan 
virus petunjuk penggunaan tertera 
pada label. 

9 Panen dan 
Pascapanen

Ø Padi sudah dapat dipanen setelah ku-
ning sekitar 80%, untuk menghindari 
rusaknya gabah dalam tumpukan se-
baliknya panen dilakukan secara ber-
tahap terutama pada waktu hujan. Pa-
nen sebaiknya dilakukan secara ber-
kelompok (8-10 orang) agar cepat se-
lesai. Padi yang sudah dipanen di-
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kumpulkan pada satu tempat yang 
sudah disiapkan sebelumnya, sebaik-
nya langsung dilakukan perontokan 
agar kualitas gabah tidak menurun.

Ø Padi yang sudah dirontok agar lang-
sung dijemur, jika tidak tersedia lan-
tai jemur dapat menggunakan terpal 
sebagai alas. Keringkan gabah hing-
ga mencapai kadar air 12-14%, ke-
mas dalam karung, simpan di tempat 
yang terbebas dari serangan hama 
tikus, apabila belum langsung 
digiling.[]

No. URAIAN REKOMENDASI

1
Persiapan 
lahan

2 Penggunaan 
VUB

3 Pesemaian

4

Waktu tanam

5. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I/MH MT II/MK I MT III/MK II

Bolaang Uki Jan. I – II Mei, I -II –

Pinolosian Jan. I – II Mei, I -II –

Ø Bajak tanah sempurna
Ø Genangi petakan sawah sambil me-

nunggu bibit siap tanam
Ø Keluarkan airnya kemudian semprot 

dengan herbisida pengendali biji se-
jenis Logran dengan dosis 20-25 
gr/ha, genangi lagi setinggi 1-3 cm, 3-
5 hari kemudian air dibuang. Lahan 
siap ditanami.

Varietas Inpari 6, 7, 9, 10, 13, 19, 20, 
cigeulis, ciherang.

Benih ditabur agak jarang (40-50 
gr/m²), agar tumbuh sehat dan batang 
lebih besar, luas pesemaian 400-500 m² 
untuk luasan tanam 1 ha, satu minggu 
kemudian dipupuk dengan N-P-K 
Phonska dengan dosis 20 gr/m²
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sudah disiapkan sebelumnya, sebaik-
nya langsung dilakukan perontokan 
agar kualitas gabah tidak menurun.

Ø Padi yang sudah dirontok agar lang-
sung dijemur, jika tidak tersedia lan-
tai jemur dapat menggunakan terpal 
sebagai alas. Keringkan gabah hing-
ga mencapai kadar air 12-14%, ke-
mas dalam karung, simpan di tempat 
yang terbebas dari serangan hama 
tikus, apabila belum langsung 
digiling.[]

No. URAIAN REKOMENDASI

1
Persiapan 
lahan

2 Penggunaan 
VUB

3 Pesemaian

4

Waktu tanam

5. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I/MH MT II/MK I MT III/MK II

Bolaang Uki Jan. I – II Mei, I -II –

Pinolosian Jan. I – II Mei, I -II –

Ø Bajak tanah sempurna
Ø Genangi petakan sawah sambil me-

nunggu bibit siap tanam
Ø Keluarkan airnya kemudian semprot 

dengan herbisida pengendali biji se-
jenis Logran dengan dosis 20-25 
gr/ha, genangi lagi setinggi 1-3 cm, 3-
5 hari kemudian air dibuang. Lahan 
siap ditanami.

Varietas Inpari 6, 7, 9, 10, 13, 19, 20, 
cigeulis, ciherang.

Benih ditabur agak jarang (40-50 
gr/m²), agar tumbuh sehat dan batang 
lebih besar, luas pesemaian 400-500 m² 
untuk luasan tanam 1 ha, satu minggu 
kemudian dipupuk dengan N-P-K 
Phonska dengan dosis 20 gr/m²
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5 Cara Tanam

6 Dosis 
Pemupukan

Pinolosian 
Tengah Jan. I – II Mei, I -II –

Pinolosian 
Timur

Jan. I – II Mei, I -II –

Legowo 2:1 atau 4:1, 1-2 batang per 
rumpun, umur bibit 15 -21 hari

Ø Kompos 2 ton/ ha diberikan ber-
samaan dengan pengolahan tanah 
terakhir.

Ø Jika sistem tanam tanam jajar legowo 
2:1 NPK Phonska 300 kg/ha diberi-
kan 2 kali, ½ dosis diberikan sebagai 
pupuk dasar yaitu pada umur satu a-
tau paling lambat sepuluh hari setelah 
tanam dan sisanya diberikan sebagai 
pupuk susulan pertama ditambah 25 
% Urea ( 50kg), pada umur satu bulan 
atau satu minggu sejak pemupukan 
dasar. Tambahkan Urea 75-100 kg/ha 
pada pupuk susulan dua atau pe-
mupukan ketiga dilakukan jika hasil 
pengamatan dengan bagan warna 
daun (BWG) mengindikasikan 
kurang Nitrogen.

Ø Jika sistem tanam jajar legowo 4:1 
maka dosis pupuk phonska 350 kg, 
tambahan urea dan cara pemberian 
pupuk kurang lebih sama dengan di 
atas. 

Kendalikan gulma sedini mungkin se-
belum terjadi persaingan dengan tanam-
an padi. Kendalikan ketika gulma masih 
tahap perkecambahan, jangan menung-
gu besar. Padukan pengendalian gulma 
dengan herbisida pengendali gulma ber-
daun lebar dan sempit. Jika sebelum ta-
nam biji gulma sudah dikendalikan de-
ngan herbisida pengendali biji, maka pa-
da umur sekitar 15-17 hari setelah tanam 
perlu disemprot dengan herbisida 
pengendali gulma berdaun lebar dan 
sempit. 

7 Pengendalian 
Gulma

8 Pengendalian 

Hama/Penyakit

Utamakan pengendalian lingkungan de-
ngan sanitasi. Gunakan strategi pengen-
dalian hama terpadu (PHT), Pengguna-
an Pestisida adalah alternatif  terakhir. 
Kecuali menyangkut penyakit yang tidak 
dapat dilihat dengan kasat mata, perlu 
diambil langka pencegahan (preventif) 
misalnya dengan perlakuan benih.
Ü Untuk mengendalikan Keong 

Mas: secara mekanis dengan me-
ngumpulkan keong, cara kimia de-
ngan moluscasida seperti; Sapo-
nin, Snail Down, Debestan atau 
yang sejenis dengan dosis sesuai 
label.

Ü Untuk Ulat Grayak; genangi pe-
takan sawah untuk mengendali-
kan ulat yang bersembunyi di 
pangkal batang padi. Cara kimia 
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5 Cara Tanam

6 Dosis 
Pemupukan

Pinolosian 
Tengah Jan. I – II Mei, I -II –

Pinolosian 
Timur

Jan. I – II Mei, I -II –

Legowo 2:1 atau 4:1, 1-2 batang per 
rumpun, umur bibit 15 -21 hari

Ø Kompos 2 ton/ ha diberikan ber-
samaan dengan pengolahan tanah 
terakhir.

Ø Jika sistem tanam tanam jajar legowo 
2:1 NPK Phonska 300 kg/ha diberi-
kan 2 kali, ½ dosis diberikan sebagai 
pupuk dasar yaitu pada umur satu a-
tau paling lambat sepuluh hari setelah 
tanam dan sisanya diberikan sebagai 
pupuk susulan pertama ditambah 25 
% Urea ( 50kg), pada umur satu bulan 
atau satu minggu sejak pemupukan 
dasar. Tambahkan Urea 75-100 kg/ha 
pada pupuk susulan dua atau pe-
mupukan ketiga dilakukan jika hasil 
pengamatan dengan bagan warna 
daun (BWG) mengindikasikan 
kurang Nitrogen.

Ø Jika sistem tanam jajar legowo 4:1 
maka dosis pupuk phonska 350 kg, 
tambahan urea dan cara pemberian 
pupuk kurang lebih sama dengan di 
atas. 

Kendalikan gulma sedini mungkin se-
belum terjadi persaingan dengan tanam-
an padi. Kendalikan ketika gulma masih 
tahap perkecambahan, jangan menung-
gu besar. Padukan pengendalian gulma 
dengan herbisida pengendali gulma ber-
daun lebar dan sempit. Jika sebelum ta-
nam biji gulma sudah dikendalikan de-
ngan herbisida pengendali biji, maka pa-
da umur sekitar 15-17 hari setelah tanam 
perlu disemprot dengan herbisida 
pengendali gulma berdaun lebar dan 
sempit. 

7 Pengendalian 
Gulma

8 Pengendalian 

Hama/Penyakit

Utamakan pengendalian lingkungan de-
ngan sanitasi. Gunakan strategi pengen-
dalian hama terpadu (PHT), Pengguna-
an Pestisida adalah alternatif  terakhir. 
Kecuali menyangkut penyakit yang tidak 
dapat dilihat dengan kasat mata, perlu 
diambil langka pencegahan (preventif) 
misalnya dengan perlakuan benih.
Ü Untuk mengendalikan Keong 

Mas: secara mekanis dengan me-
ngumpulkan keong, cara kimia de-
ngan moluscasida seperti; Sapo-
nin, Snail Down, Debestan atau 
yang sejenis dengan dosis sesuai 
label.

Ü Untuk Ulat Grayak; genangi pe-
takan sawah untuk mengendali-
kan ulat yang bersembunyi di 
pangkal batang padi. Cara kimia 
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gunakan racun kontak, disarankan 
untuk menyemprot pada sore 
menjelang malam hari.

Ü Untuk mengendalikan tikus: Ber-
sihkan pematang, bongkar lu-
bang-lubang yang menjadi sarang 
tikus, lakukan secara bersama-
sama, jika memungkinkan pagar 
petakan sawah dengan plastik, 
buat lubang pada plastik untuk 
tempat masuk tikus dan pasang 
perangkap menghadap keluar. 
Cara kimia; gunakan umpan racun 
tikus secara serentak minimal pada 
satu hamparan.

Ü Untuk mengendalikan penggerek 
batang; pasang perangkap lampu 
mulai jam 6 sore, di bawah lampuh 
diberi wadah berisi airdan diolesi 
minyak. Cara kimia gunakan pesti-
sida bersifat sistemik baik hambur 
ataupun semprot.

Ü Untuk mengendalikan walang sa-
ngit: pasang perangkap (buat dari 
botol bekas air mineral, pada ¼ 
bagian dari mulut botol dipotong 
dan dipasang terbalik), masukkan 
umpan yang berbau busuk seperti 
terasi atau keong mati yang sudah 
membusuk ke dalam botol. Cara 
kimia; semprotlah dengan pestisi-
da yang dapat membunuh dan 

mencegah nafsu makan walang 
sangit misalnya; Decis dengan 
dosis sesuai label.

Ü Untuk mengendalikan wereng; 
gunakan varietas tahan tungro, se-
perti: Inpari 7, 8, 9 atau Tukad ba-
lian, Tukad Unda dan Tukad Pe-
tanu atau. Pasang perangkap lam-
pu seperti mengendalikan peng-
gerek batang. Cara kimia semprot 
dengan pestisida yang bersifat sis-
temik, kontak dan perut mis; 
Actara.

Ü Penyakit HDB, Blass leher malai; 
semprot dengan Bakterisida / Fu-
ngisida alami Nordox dosis sesuai 
label atau campurkan pada pupuk. 
Atau aplikasi dengan Vibrator 
(Bakteri aktif) misalnya yang 
bermerek dagang Interflor M-
100 pengendali penyakit yang di-
sebabkan oleh bakteri, cendawan 
dan virus petunjuk penggunaan 
tertera pada label.

9 Panen dan 
Pascapanen

Ø Padi sudah dapat dipanen setelah ku-
ning sekitar 80%, untuk menghindari 
rusaknya gabah dalam tumpukan se-
baliknya panen dilakukan secara ber-
tahap terutama pada waktu hujan. Pa-
nen sebaiknya dilakukan secara ber-
kelompok (8-10 orang) agar cepat se-
lesai. Padi yang sudah dipanen di-
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gunakan racun kontak, disarankan 
untuk menyemprot pada sore 
menjelang malam hari.

Ü Untuk mengendalikan tikus: Ber-
sihkan pematang, bongkar lu-
bang-lubang yang menjadi sarang 
tikus, lakukan secara bersama-
sama, jika memungkinkan pagar 
petakan sawah dengan plastik, 
buat lubang pada plastik untuk 
tempat masuk tikus dan pasang 
perangkap menghadap keluar. 
Cara kimia; gunakan umpan racun 
tikus secara serentak minimal pada 
satu hamparan.

Ü Untuk mengendalikan penggerek 
batang; pasang perangkap lampu 
mulai jam 6 sore, di bawah lampuh 
diberi wadah berisi airdan diolesi 
minyak. Cara kimia gunakan pesti-
sida bersifat sistemik baik hambur 
ataupun semprot.

Ü Untuk mengendalikan walang sa-
ngit: pasang perangkap (buat dari 
botol bekas air mineral, pada ¼ 
bagian dari mulut botol dipotong 
dan dipasang terbalik), masukkan 
umpan yang berbau busuk seperti 
terasi atau keong mati yang sudah 
membusuk ke dalam botol. Cara 
kimia; semprotlah dengan pestisi-
da yang dapat membunuh dan 

mencegah nafsu makan walang 
sangit misalnya; Decis dengan 
dosis sesuai label.

Ü Untuk mengendalikan wereng; 
gunakan varietas tahan tungro, se-
perti: Inpari 7, 8, 9 atau Tukad ba-
lian, Tukad Unda dan Tukad Pe-
tanu atau. Pasang perangkap lam-
pu seperti mengendalikan peng-
gerek batang. Cara kimia semprot 
dengan pestisida yang bersifat sis-
temik, kontak dan perut mis; 
Actara.

Ü Penyakit HDB, Blass leher malai; 
semprot dengan Bakterisida / Fu-
ngisida alami Nordox dosis sesuai 
label atau campurkan pada pupuk. 
Atau aplikasi dengan Vibrator 
(Bakteri aktif) misalnya yang 
bermerek dagang Interflor M-
100 pengendali penyakit yang di-
sebabkan oleh bakteri, cendawan 
dan virus petunjuk penggunaan 
tertera pada label.

9 Panen dan 
Pascapanen

Ø Padi sudah dapat dipanen setelah ku-
ning sekitar 80%, untuk menghindari 
rusaknya gabah dalam tumpukan se-
baliknya panen dilakukan secara ber-
tahap terutama pada waktu hujan. Pa-
nen sebaiknya dilakukan secara ber-
kelompok (8-10 orang) agar cepat se-
lesai. Padi yang sudah dipanen di-
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kumpulkan pada satu tempat yang 
sudah disiapkan sebelumnya, sebaik-
nya langsung dilakukan perontokan 
agar kualitas gabah tidak menurun.

Ø Padi yang sudah dirontok agar lang-
sung dijemur, jika tidak tersedia lan-
tai jemur dapat menggunakan terpal 
sebagai alas. Keringkan gabah hing-
ga mencapai kadar air 12-14%, ke-
mas dalam karung, simpan di tempat 
yang terbebas dari serangan hama 
tikus, apabila belum langsung 
digiling.[]

No. URAIAN REKOMENDASI

1
Persiapan 
lahan

2 Penggunaan 
VUB

3 Pesemaian

4

Waktu tanam

6. Kabupaten Minahasa Selatan

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I/MH MT II/MK I MT III/MK II

Amurang Des. II – III April II - III –

Amurang Barat Des. II – III April II - III –

Ø Bajak tanah sempurna
Ø Genangi petakan sawah sambil me-

nunggu bibit siap tanam
Ø Keluarkan airnya kemudian semprot 

dengan herbisida pengendali biji se-
jenis Logran dengan dosis 20-25 
gr/ha, genangi lagi setinggi 1-3 cm, 3-
5 hari kemudian air dibuang. Lahan 
siap ditanami

Varietas Inpari 6, 7, 9, 10, 18, 19, 21, 
Tukad Unda, Tukad petanu, Tukad 
Balian, cigeulis, Membramo, dan Serayu 

Benih ditabur agak jarang (40-50 
gr/m²), agar tumbuh sehat dan batang 
lebih besar, luas pesemaian 400-500 m² 
untuk luasan tanam 1 ha, satu minggu 
kemudian dipupuk dengan N-P-K 
Phonska dengan dosis 20 gr/m²
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kumpulkan pada satu tempat yang 
sudah disiapkan sebelumnya, sebaik-
nya langsung dilakukan perontokan 
agar kualitas gabah tidak menurun.

Ø Padi yang sudah dirontok agar lang-
sung dijemur, jika tidak tersedia lan-
tai jemur dapat menggunakan terpal 
sebagai alas. Keringkan gabah hing-
ga mencapai kadar air 12-14%, ke-
mas dalam karung, simpan di tempat 
yang terbebas dari serangan hama 
tikus, apabila belum langsung 
digiling.[]

No. URAIAN REKOMENDASI

1
Persiapan 
lahan

2 Penggunaan 
VUB

3 Pesemaian

4

Waktu tanam

6. Kabupaten Minahasa Selatan

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I/MH MT II/MK I MT III/MK II

Amurang Des. II – III April II - III –

Amurang Barat Des. II – III April II - III –

Ø Bajak tanah sempurna
Ø Genangi petakan sawah sambil me-

nunggu bibit siap tanam
Ø Keluarkan airnya kemudian semprot 

dengan herbisida pengendali biji se-
jenis Logran dengan dosis 20-25 
gr/ha, genangi lagi setinggi 1-3 cm, 3-
5 hari kemudian air dibuang. Lahan 
siap ditanami

Varietas Inpari 6, 7, 9, 10, 18, 19, 21, 
Tukad Unda, Tukad petanu, Tukad 
Balian, cigeulis, Membramo, dan Serayu 

Benih ditabur agak jarang (40-50 
gr/m²), agar tumbuh sehat dan batang 
lebih besar, luas pesemaian 400-500 m² 
untuk luasan tanam 1 ha, satu minggu 
kemudian dipupuk dengan N-P-K 
Phonska dengan dosis 20 gr/m²
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Legowo 2:1 atau 4:1, 1-2 batang per 
rumpun, umur bibit 15 -21 hari

5 Cara Tanam

6 Dosis 
Pemupukan

Amurang Timur Des. II – III April II - III –

Kumelumbuai Des. II – III April II - III –

Maesaan Des. II – III April II - III

Modoinding Des. II – III April II - III

Motoling Des. II – III April II - III

Ranoyapo Des. II – III April II - III

Sinonsayang Des. II – III April II - III

Sultra Des. II – III April II - III

Tareran Des. II – III April II - III

Tatapan Des. II – III April II - III

Tenga Des. II – III April II - III

Ø Kompos 2 ton/ha diberikan ber-
samaan dengan pengolahan tanah 
terakhir.

Ø Jika sistem tanam tanam jajar legowo 
2:1 NPK Phonska 300 kg/ha diberi-
kan 2 kali, ½ dosis diberikan sebagai 
pupuk dasar yaitu pada umur satu 
atau paling lambat sepuluh hari se-
telah tanam dan sisanya diberikan se-

bagai pupuk susulan pertama di-
tambah 25 % Urea (50kg), pada 
umur satu bulan atau satu minggu 
sejak pemupukan dasar. Tambahan 
Urea 75-100 kg/ha pada pupuk su-
sulan dua atau pemupukan ketiga 
dilakukan jika hasil pengamatan de-
ngan bagan warna daun (BWG) 
mengindikasikan kurang Nitrogen.

Ø Jika sistem tanam jajar legowo 4:1 
maka dosis pupuk phonska 350 kg, 
tambahan urea dan cara pemberian 
pupuk kurang lebih sama dengan di 
atas.

7 Pengendalian 
Gulma

8 Pengendalian 

Hama/Penyakit

Kendalikan gulma sedini mungkin se-
belum terjadi persaingan dengan tanam-
an padi. Kendalikan ketika gulma masih 
tahap perkecambahan, jangan menung-
gu besar. Padukan pengendalian gulma 
dengan herbisida pengendali gulma ber-
daun lebar dan sempit. Jika sebelum ta-
nam biji gulma sudah dikendalikan de-
ngan herbisida pengendali biji, maka pa-
da umur sekitar 15-17 hari setelah tanam 
perlu disemprot dengan herbisida 
pengendali gulma berdaun lebar dan 
sempit.

Utamakan pengendalian lingkungan de-
ngan sanitasi. Gunakan strategi pengen-
dalian hama terpadu (PHT), Pengguna-
an Pestisida adalah alternatif  terakhir. 
Kecuali menyangkut penyakit yang tidak 
dapat dilihat dengan kasat mata, perlu 
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Legowo 2:1 atau 4:1, 1-2 batang per 
rumpun, umur bibit 15 -21 hari

5 Cara Tanam

6 Dosis 
Pemupukan

Amurang Timur Des. II – III April II - III –

Kumelumbuai Des. II – III April II - III –

Maesaan Des. II – III April II - III

Modoinding Des. II – III April II - III

Motoling Des. II – III April II - III

Ranoyapo Des. II – III April II - III

Sinonsayang Des. II – III April II - III

Sultra Des. II – III April II - III

Tareran Des. II – III April II - III

Tatapan Des. II – III April II - III

Tenga Des. II – III April II - III

Ø Kompos 2 ton/ha diberikan ber-
samaan dengan pengolahan tanah 
terakhir.

Ø Jika sistem tanam tanam jajar legowo 
2:1 NPK Phonska 300 kg/ha diberi-
kan 2 kali, ½ dosis diberikan sebagai 
pupuk dasar yaitu pada umur satu 
atau paling lambat sepuluh hari se-
telah tanam dan sisanya diberikan se-

bagai pupuk susulan pertama di-
tambah 25 % Urea (50kg), pada 
umur satu bulan atau satu minggu 
sejak pemupukan dasar. Tambahan 
Urea 75-100 kg/ha pada pupuk su-
sulan dua atau pemupukan ketiga 
dilakukan jika hasil pengamatan de-
ngan bagan warna daun (BWG) 
mengindikasikan kurang Nitrogen.

Ø Jika sistem tanam jajar legowo 4:1 
maka dosis pupuk phonska 350 kg, 
tambahan urea dan cara pemberian 
pupuk kurang lebih sama dengan di 
atas.

7 Pengendalian 
Gulma

8 Pengendalian 

Hama/Penyakit

Kendalikan gulma sedini mungkin se-
belum terjadi persaingan dengan tanam-
an padi. Kendalikan ketika gulma masih 
tahap perkecambahan, jangan menung-
gu besar. Padukan pengendalian gulma 
dengan herbisida pengendali gulma ber-
daun lebar dan sempit. Jika sebelum ta-
nam biji gulma sudah dikendalikan de-
ngan herbisida pengendali biji, maka pa-
da umur sekitar 15-17 hari setelah tanam 
perlu disemprot dengan herbisida 
pengendali gulma berdaun lebar dan 
sempit.

Utamakan pengendalian lingkungan de-
ngan sanitasi. Gunakan strategi pengen-
dalian hama terpadu (PHT), Pengguna-
an Pestisida adalah alternatif  terakhir. 
Kecuali menyangkut penyakit yang tidak 
dapat dilihat dengan kasat mata, perlu 
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diambil langka pencegahan (preventif) 
misalnya dengan perlakuan benih.
Ü Untuk mengendalikan Keong 

Mas: secara mekanis dengan me-
ngumpulkan keong, cara kimia de-
ngan moluscasida seperti; Sapo-
nin, Snail Down, Debestan atau 
yang sejenis dengan dosis sesuai 
label.

Ü Untuk Ulat Grayak; genangi pe-
takan sawah untuk mengendalikan 
ulat yang bersembunyi di pangkal 
batang padi. Cara kimia gunakan 
racun kontak, disaran-kan untuk 
menyemprot pada sore menjelang 
malam hari.

Ü Untuk mengendalikan tikus: Ber-
sihkan pematang, bongkar lu-
bang-lubang yang menjadi sarang 
tikus, lakukan secara bersama-
sama, jika memungkinkan pagar 
petakan sawah dengan plastik, 
buat lubang pada plastik untuk 
tempat masuk tikus dan pasang 
perangkap menghadap keluar. 
Cara kimia; gunakan umpan racun 
tikus secara serentak minimal pada 
satu hamparan.

Ü Untuk mengendalikan penggerek 
batang; pasang perangkap lampu 
mulai jam 6 sore, di bawah lampuh 
diberi wadah berisi airdan diolesi 

minyak. Cara kimia gunakan pesti-
sida bersifat sistemik baik hambur 
ataupun semprot.

Ü Untuk mengendalikan walang sa-
ngit: pasang perangkap (buat dari 
botol bekas air mineral, pada ¼ 
bagian dari mulut botol dipotong 
dan dipasang terbalik), masukkan 
umpan yang berbau busuk seperti 
terasi atau keong mati yang sudah 
membusuk ke dalam botol. Cara 
kimia; semprotlah dengan pestisi-
da yang dapat membunuh dan 
mencegah nafsu makan walang 
sangit misalnya; Decis dengan 
dosis sesuai label.

Ü Untuk mengendalikan wereng; 
gunakan varietas tahan tungro, se-
perti: Inpari 7, 8, 9 atau Tukad ba-
lian, Tukad Unda dan Tukad Pe-
tanu atau. Pasang perangkap lam-
pu seperti mengendalikan peng-
gerek batang. Cara kimia semprot 
dengan pestisida yang bersifat sis-
temik, kontak dan perut mis; 
Actara.

Ü Penyakit HDB, Blass leher malai; 
semprot  dengan Bakter is i -
da/Fungisida alami Nordox dosis 
sesuai label atau campurkan pada 
pupuk. Atau aplikasi dengan Vib-
rator (Bakteri aktif) misalnya yang 
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diambil langka pencegahan (preventif) 
misalnya dengan perlakuan benih.
Ü Untuk mengendalikan Keong 

Mas: secara mekanis dengan me-
ngumpulkan keong, cara kimia de-
ngan moluscasida seperti; Sapo-
nin, Snail Down, Debestan atau 
yang sejenis dengan dosis sesuai 
label.

Ü Untuk Ulat Grayak; genangi pe-
takan sawah untuk mengendalikan 
ulat yang bersembunyi di pangkal 
batang padi. Cara kimia gunakan 
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Ü Penyakit HDB, Blass leher malai; 
semprot  dengan Bakter is i -
da/Fungisida alami Nordox dosis 
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9 Panen dan 
Pascapanen

bermerek dagang Interflor M-100 
pengendali penyakit yang disebab-
kan oleh bakteri, cendawan dan 
virus petunjuk penggunaan tertera 
pada label.

Ø Padi sudah dapat dipanen setelah ku-
ning sekitar 80%, untuk menghindari 
rusaknya gabah dalam tumpukan se-
baiknya panen dilakukan secara ber-
tahap terutama pada waktu hujan. Pa-
nen sebaiknya dilakukan secara ber-
kelompok (8-10 orang) agar cepat se-
lesai. Padi yang sudah dipanen di-
kumpulkan pada satu tempat yang su-
dah disiapkan sebelumnya, sebaiknya 
langsung dilakukan perontokan agar 
kualitas gabah tidak menurun.

Ø Padi yang sudah dirontok agar lang-
sung dijemur, jika tidak tersedia lantai 
jemur dapat menggunakan terpal se-
bagai alas. Keringkan gabah hingga 
mencapai kadar air 12-14%, kemas 
dalam karung, simpan di tempat yang 
terbebas dari serangan hama tikus, 
apabila belum langsung digiling.[]

No. URAIAN REKOMENDASI

1
Persiapan 
lahan

2 Penggunaan 
VUB

3 Pesemaian

4

Waktu tanam

7. Kabupaten Minahasa Utara

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I/MH MT II/MK I MT III/MK II

Airmadidi Des II – III April II - III –

Dimembe Des II – III April II - III –

Ø Bajak tanah sempurna
Ø Genangi petakan sawah sambil me-

nunggu bibit siap tanam
Ø Keluarkan airnya kemudian semprot 

dengan herbisida pengendali biji se-
jenis Logran degan dosis 20-25 
gr/ha, genangi lagi setinggi 1-3 cm, 3-
5 hari kemudian air dibuang. Lahan 
siap ditanami.

Varietas Inpari 6, 7, 9, 10, 18, 19, 21, 
Tukad Unda, Tukad petanu, Tukad 
Balian, cigeulis, Membramo, dan Serayu 

Benih ditabur agak jarang (40-50 
gr/m²), agar tumbuh sehat dan batang 
lebih besar, luas pesemaian 400-500 m² 
untuk luasan tanam 1 ha, satu minggu 
kemudian dipupuk dengan N-P-K 
Phonska dengan dosis 20 gr/m²
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5 Cara Tanam

6 Dosis 
Pemupukan

Kalawat Des. II – III April. II - III –

Kauditan Des. II – III April. II - III –

Kema Des. II – III April. II - III –

Likupang Barat Des. II – III April. II - III –

Likupang Selatan Des. II – III April. II - III –

Likupang Timur Des. II – III April. II - III –

Talawaan Des. II – III April. II - III –

Wori Nov. I – II Maret I – II –

Legowo 2:1 atau 4:1, 1-2 batang per 
rumpun, umur bibit 15 -21 hari

Ø Kompos 2 ton/ ha diberikan ber-
samaan dengan pengolahan tanah 
terakhir.

Ø Jika sistem tanam tanam jajar legowo 
2:1 NPK Phonska 300 kg/ha diberi-
kan 2 kali, ½ dosis diberikan sebagai 
pupuk dasar yaitu pada umur satu 
atau paling lambat sepuluh hari se-
telah tanam dan sisanya diberikan se-
bagai pupuk susulan pertama di-
tambah 25 % Urea ( 50kg), pada umur 
satu bulan atau satu minggu sejak pe-
mupukan dasar. Tambahan Urea 75-
100 kg/ha pada pupuk susulan dua 
atau pemupukan ketiga dilakukan jika 

hasil pengamatan dengan bagan war-
na daun (BWG) mengindikasikan 
kurang Nitrogen.

Ø Jika sistem tanam jajar legowo 4:1 
maka dosis pupuk phonska 350 kg, 
tambahan urea dan cara pemberian 
pupuk kurang lebih sama dengan di 
atas. 

7 Pengendalian 
Gulma

8 Pengendalian 

Hama/Penyakit

Kendalikan gulma sedini mungkin se-
belum terjadi persaingan dengan tanam-
an padi. Kendalikan ketika gulma masih 
tahap perkecambahan, jangan menung-
gu besar. Padukan pengendalian gulma 
dengan herbisida pengendali gulma ber-
daun lebar dan sempit. Jika sebelum ta-
nam biji gulma sudah dikendalikan de-
ngan herbisida pengendali biji, maka pa-
da umur sekitar 15-17 hari setelah tanam 
perlu disemprot dengan herbisida 
pengendali gulma berdaun lebar dan 
sempit.

Utamakan pengendalian lingkungan de-
ngan sanitasi. Gunakan strategi pengen-
dalian hama terpadu (PHT), Pengguna-
an Pestisida adalah alternatif  terakhir. 
Kecuali menyangkut penyakit yang tidak 
dapat dilihat dengan kasat mata, perlu 
diambil langka pencegahan (preventif) 
misalnya dengan perlakuan benih.
Ü Untuk mengendalikan Keong 

Mas: secara mekanis dengan me-
ngumpulkan keong, cara kimia de-
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ngan moluscasida seperti; Sapo-
nin, Snail Down, Debestan atau 
yang sejenis dengan dosis sesuai 
label.

Ü Untuk Ulat Grayak; genangi pe-
takan sawah untuk mengendalikan 
ulat yang bersembunyi di pangkal 
batang padi. Cara kimia gunakan 
racun kontak, disaran-kan untuk 
menyemprot pada sore menjelang 
malam hari.

Ü Untuk mengendalikan tikus: Ber-
sihkan pematang, bongkar lubang-
lubang yang menjadi sarang tikus, 
lakukan secara bersama-sama, jika 
memungkinkan pagar petakan sa-
wah dengan plastik, buat lubang 
pada plastik untuk tempat masuk 
tikus dan pasang perangkap meng-
hadap keluar. Cara kimia; gunakan 
umpan racun tikus secara serentak 
minimal pada satu hamparan.

Ü Untuk mengendalikan penggerek 
batang; pasang perangkap lampu 
mulai jam 6 sore, di bawah lampuh 
diberi wadah berisi air dan diolesi 
minyak. Cara kimia gunakan pesti-
sida bersifat sistemik baik hambur 
ataupun semprot.

Ü Untuk mengendalikan walang sa-
ngit: pasang perangkap (buat dari 
botol bekas air mineral, pada ¼ 

bagian dari mulut botol dipotong 
dan dipasang terbalik), masukkan 
umpan yang berbau busuk seperti 
terasi atau keong mati yang sudah 
membusuk ke dalam botol. Cara 
kimia; semprotlah dengan pestisi-
da yang dapat membunuh dan 
mencegah nafsu makan walang sa-
ngit misalnya; Decis dengan dosis 
sesuai label.

Ü Untuk mengendalikan wereng; 
gunakan varietas tahan tungro, se-
perti: Inpari 7, 8, 9 atau Tukad ba-
lian, Tukad Unda dan Tukad Peta-
nu atau. Pasang perangkap lampu 
seperti mengendalikan penggerek 
batang. Cara kimia semprot de-
ngan pestisida yang bersifat sis-
temik, kontak dan perut mis; 
Actara.

Ü Penyakit HDB, Blass leher malai; 
semprot  dengan Bakter i s i -
da/Fungisida alami Nordox dosis 
sesuai label atau campurkan pada 
pupuk. Atau aplikasi dengan Vib-
rator (Bakteri aktif) misalnya yang 
bermerek dagang Interflor M-
100 pengendali penyakit yang 
disebabkan oleh bakteri, cenda-
wan dan virus petunjuk peng-
gunaan tertera pada label.
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gunaan tertera pada label.



54 55

9 Panen dan 
Pascapanen

Ø Padi sudah dapat dipanen setelah ku-
ning sekitar 80%, untuk menghindari 
rusaknya gabah dalam tumpukan se-
baliknya panen dilakukan secara ber-
tahap terutama pada waktu hujan. Pa-
nen sebaiknya dilakukan secara ber-
kelompok (8-10 orang) agar cepat se-
lesai. Padi yang sudah dipanen di-
kumpulkan pada satu tempat yang su-
dah disiapkan sebelumnya, sebaiknya 
langsung dilakukan perontokan agar 
kualitas gabah tidak menurun.

Ø Padi yang sudah dirontok agar lang-
sung dijemur, jika tidak tersedia lantai 
jemur dapat menggunakan terpal se-
bagai alas. Keringkan gabah hingga 
mencapai kadar air 12-14%, kemas 
dalam karung, simpan di tempat yang 
terbebas dari serangan hama tikus, 
apabila belum langsung digiling.[]

No. URAIAN REKOMENDASI

1
Persiapan 
lahan

2 Penggunaan 
VUB

3 Pesemaian

4

Waktu tanam

8. Kabupaten Minahasa

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I/MH MT II/MK I MT III/MK II

Eris Des. II-III April II – III –

Kakas Des. II-III April II – III –

Ø Bajak tanah sempurna
Ø Genangi petakan sawah sambil 

menunggu bibit siap tanam
Ø Keluarkan airnya kemudian semprot 

dengan herbisida pengendali biji 
sejenis Logran degan dosis 20-25 
gr/ha, genangi lagi setinggi 1-3 cm

Ø 3-5 hari kemudian air dibuang. 
Lahan siap ditanami

Ø Varietas Inpari, 10, 19, 20 cigeulis, 
ciherang, ciliwung

Ø Untuk lokasi yang endemik tungro 
dianjurkan varietas Inpari 7, 8, 9

Benih ditabur agak jarang (40-50 
gr/m²), agar tumbuh sehat dan batang 
lebih besar, luas pesemaian 400-500 m² 
untuk luasan tanam 1 ha, satu minggu 
kemudian dipupuk dengan N-P-K 
Phonska dengan dosis 20 gr/m²
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5 Cara Tanam

Kakas Barat Des. II-III April II – III –

Kawangkoan Des. II-III April II – III –

Kawangkoan 
Barat

Des. II-III April II – III –

Kawangkoan 
Utara

Des. II-III April II – III –

Kombi Jan. I – II Mei I -II –

Langowan Barat Des. II-III April II – III –

Langowan 
Selatan

Des. II-III April II – III –

Langowan Timur Des. II-III April II – III –

Langowan Utara Des. II-III April II – III –

Lembean Timur Des. II-III April II – III –

Mandolang Des. II-III April II – III

Pineleng Des. II-III April II – III

Remboken Des. II-III April II – III

Legowo 2:1 atau 4:1, 1-2 batang per 
rumpun, umur bibit 15 -21 hari

Ø Kompos 2 ton/ ha diberikan ber-
samaan dengan pengolahan tanah 
terakhir.

Ø Pemupukan anorganik mengacu dari 
perangkat uji tanah sawah (PUTS).

Ø Apabila tidak ada PUTS maka dosis 
pupuk dapat mengacu dari dosis pu-
puk berikut ini:
Ü Jika sistem tanam tanam jajar le-

gowo 2:1 NPK Phonska 300 
kg/ha diberikan 2 kali, ½ dosis di-
berikan sebagai pupuk dasar yaitu 
pada umur satu atau paling lambat 
sepuluh hari setelah tanam dan 
sisanya diberikan sebagai pupuk 
susulan pertama ditambah 25 % 
Urea (50kg), pada umur satu 
bulan atau satu minggu sejak pe-
mupukan dasar. Tambahan Urea 
75-100 kg/ha pada pupuk susulan 
dua atau pemupukan ketiga di-
lakukan jika hasil pengamatan de-
ngan bagan warna daun (BWG) 
m e n g i n d i k a s i k a n  k u r a n g 
Nitrogen.

Ü Jika sistem tanam jajar legowo 4:1 
maka dosis pupuk phonska 350 
kg, tambahan urea dan cara pem-
berian pupuk kurang lebih sama 
dengan di atas.

6 Dosis 
Pemupukan
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5 Cara Tanam
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Remboken Des. II-III April II – III

Legowo 2:1 atau 4:1, 1-2 batang per 
rumpun, umur bibit 15 -21 hari

Ø Kompos 2 ton/ ha diberikan ber-
samaan dengan pengolahan tanah 
terakhir.

Ø Pemupukan anorganik mengacu dari 
perangkat uji tanah sawah (PUTS).

Ø Apabila tidak ada PUTS maka dosis 
pupuk dapat mengacu dari dosis pu-
puk berikut ini:
Ü Jika sistem tanam tanam jajar le-

gowo 2:1 NPK Phonska 300 
kg/ha diberikan 2 kali, ½ dosis di-
berikan sebagai pupuk dasar yaitu 
pada umur satu atau paling lambat 
sepuluh hari setelah tanam dan 
sisanya diberikan sebagai pupuk 
susulan pertama ditambah 25 % 
Urea (50kg), pada umur satu 
bulan atau satu minggu sejak pe-
mupukan dasar. Tambahan Urea 
75-100 kg/ha pada pupuk susulan 
dua atau pemupukan ketiga di-
lakukan jika hasil pengamatan de-
ngan bagan warna daun (BWG) 
m e n g i n d i k a s i k a n  k u r a n g 
Nitrogen.

Ü Jika sistem tanam jajar legowo 4:1 
maka dosis pupuk phonska 350 
kg, tambahan urea dan cara pem-
berian pupuk kurang lebih sama 
dengan di atas.

6 Dosis 
Pemupukan
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Kendalikan gulma sedini mungkin se-
belum terjadi persaingan dengan tanam-
an padi. Kendalikan ketika gulma masih 
tahap perkecambahan, jangan menung-
gu besar. Padukan pengendalian gulma 
dengan herbisida pengendali gulma ber-
daun lebar dan sempit. Jika sebelum ta-
nam biji gulma sudah dikendalikan de-
ngan herbisida pengendali biji, maka pa-
da umur sekitar 15-17 hari setelah tanam 
perlu disemprot dengan herbisida 
pengendali gulma berdaun lebar dan 
sempit.

7 Pengendalian 
Gulma

8 Pengendalian 

Hama/Penyakit

Utamakan pengendalian lingkungan de-
ngan sanitasi. Gunakan strategi pengen-
dalian hama terpadu (PHT), Pengguna-
an Pestisida adalah alternatif  terakhir. 
Kecuali menyangkut penyakit yang tidak 
dapat dilihat dengan kasat mata, perlu di-
ambil langka pencegahan (preventif) 
misalnya dengan perlakuan benih.
Ü Untuk mengendalikan Keong 

Mas: secara mekanis dengan me-
ngumpulkan keong, cara kimia de-
ngan moluscasida seperti; Sapo-
nin, Snail Down, Debestan atau 
yang sejenis dengan dosis sesuai 
label.

Ü Untuk Ulat Grayak; genangi pe-
takan sawah untuk mengendalikan 
ulat yang bersembunyi di pangkal 
batang padi. Cara kimia gunakan 

racun kontak, disaran-kan untuk 
menyemprot pada sore menjelang 
malam hari.

Ü Untuk mengendalikan tikus: ber-
sihkan pematang, bongkar lu-
bang-lubang yang menjadi sarang 
tikus, lakukan secara bersama-
sama, jika memungkinkan pagar 
petakan sawah dengan plastik, 
buat lubang pada plastik untuk 
tempat masuk tikus dan pasang 
perangkap menghadap keluar. 
Cara kimia; gunakan umpan racun 
tikus secara serentak minimal 
pada satu hamparan.

Ü Untuk mengendalikan penggerek 
batang; pasang perangkap lampu 
mulai jam 6 sore, di bawah lampu 
diberi wadah berisi air dan diolesi 
minyak. Cara kimia gunakan pesti-
sida bersifat sistemik baik hambur 
ataupun semprot.

Ü Untuk mengendalikan walang sa-
ngit: Pasang perangkap (buat dari 
botol bekas air mineral, pada ¼ 
bagian dari mulut botol dipotong 
dan dipasang terbalik), masukkan 
umpan yang berbau busuk seperti 
terasi atau keong mati yang sudah 
membusuk ke dalam botol. Cara 
kimia; semprotlah dengan pestisi-
da yang dapat membunuh dan 
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9 Panen dan 
Pascapanen

mencegah nafsu makan walang sa-
ngit misalnya; Decis dengan dosis 
sesuai label.

Ü Untuk mengendalikan wereng; 
gunakan varietas tahan tungro, se-
perti: Inpari 7, 8, 9 atau Tukad ba-
lian, Tukad Unda dan Tukad Pe-
tanu atau. Pasang perangkap lam-
pu seperti mengendalikan peng-
gerek batang. Cara kimia semprot 
dengan pestisida yang bersifat sis-
temik, kontak dan perut mis; 
Actara.

Ü Penyakit HDB, Blass leher malai; 
semprot  dengan Bakter i s i -
da/Fungisida alami Nordox dosis 
sesuai label atau campurkan pada 
pupuk. Atau aplikasi dengan Vib-
rator (Bakteri aktif) misalnya yang 
bermerek dagang Interflor M-100 
pengendali penyakit yang disebab-
kan oleh bakteri, cendawan dan vi-
rus petunjuk penggunaan tertera 
pada label.

Ø Padi sudah dapat dipanen setelah ku-
ning sekitar 80%, untuk menghindari 
rusaknya gabah dalam tumpukan se-
baliknya panen dilakukan secara ber-
tahap terutama pada waktu hujan. Pa-
nen sebaiknya dilakukan secara ber-
kelompok (8-10 orang) agar cepat se-
lesai. Padi yang sudah dipanen dikum-

pulkan pada satu tempat yang sudah 
disiapkan sebelumnya, sebaiknya 
langsung dilakukan perontokan agar 
kualitas gabah tidak menurun.

Ø Padi yang sudah dirontok agar lang-
sung dijemur, jika tidak tersedia lan-
tai jemur dapat menggunakan terpal 
sebagai alas. Keringkan gabah hing-
ga mencapai kadar air 12-14%, ke-
mas dalam karung, simpan di tempat 
yang terbebas dari serangan hama 
tikus, apabila belum langsung 
digiling.[]
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No. URAIAN REKOMENDASI

1
Persiapan 
lahan

2 Penggunaan 
VUB

3 Pesemaian

4

Waktu tanam

9.  Kota Tomohon

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I/MH MT II/MK I MT III/MK II

Tomohon Barat Des. II-III April II – III –

Tomohon 
Selatan

Des. II-III April II – III –

Ø Bajak tanah sempurna
Ø Genangi petakan sawah sambil me-

nunggu bibit siap tanam
Ø Keluarkan airnya kemudian semprot 

dengan herbisida pengendali biji se-
jenis Logran degan dosis 20-25 gr/ha, 
genangi lagi setinggi 1-3 cm

Ø Varietas Inpari, 10, 13, 19, 20 cigeulis, 
ciherang 

Ø Untuk lokasi yang endemik tungro 
dianjurkan varietas Inpari 7, 8, 9

Benih ditabur agak jarang (40-50 gr/m²), 
agar tumbuh sehat dan batang lebih be-
sar, luas persemaian 400-500 m² untuk 
luasan tanam 1 ha, satu minggu kemudi-
an dipupuk dengan N-P-K Phonska 
dengan dosis 20 gr/m²

5 Cara Tanam

6 Dosis 
Pemupukan

Tomohon 
Tengah Jan. I – II Mei, I -II –

Tomohon Timur Des. II – III April II - III
–

Tomohon Utara Des. II – III April II - III –

Legowo 2:1 atau 4:1, 1-2 batang per 
rumpun, umur bibit 15 -21 hari

Ø Kompos 2 ton/ ha diberikan ber-
samaan dengan pengolahan tanah 
terakhir.

Ø Pemupukan anorganik mengacu dari 
perangkat uji tanah sawah (PUTS).

Ø Apabila tidak ada PUTS maka dosis 
pupuk dapat mengacu dari dosis 
pupuk berikut ini:
Ü Jika sistem tanam tanam jajar le-

gowo 2:1 NPK Phonska 300 
kg/ha diberikan 2 kali, ½ dosis di-
berikan sebagai pupuk dasar yaitu 
pada umur satu atau paling lam-
bat sepuluh hari setelah tanam 
dan sisanya diberikan sebagai pu-
puk susulan pertama ditambah 25 
% Urea (50kg), pada umur satu 
bulan atau satu minggu sejak pe-
mupukan dasar. Tambahan Urea 
75-100 kg/ha pada pupuk susul-
an dua atau pemupukan ketiga di-
lakukan jika hasil pengamatan de-
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7 Pengendalian 
Gulma

8 Pengendalian 

Hama/Penyakit

ngan bagan warna daun (BWG) 
mengindikasikan kurang Nitro-
gen.

Ü Jika sistem tanam jajar legowo 4:1 
maka dosis pupuk phonska 350 
kg, tambahan urea dan cara pem-
berian pupuk kurang lebih sama 
dengan di atas.

Kendalikan gulma sedini mungkin se-
belum terjadi persaingan dengan tanam-
an padi. Kendalikan ketika gulma masih 
tahap perkecambahan, jangan menung-
gu besar. Padukan pengendalian gulma 
dengan herbisida pengendali gulma ber-
daun lebar dan sempit. Jika sebelum ta-
nam biji gulma sudah dikendalikan de-
ngan herbisida pengendali biji, maka 
pada umur sekitar 15-17 hari setelah ta-
nam perlu disemprot dengan herbisida 
pengendali gulma berdaun lebar dan 
sempit.

Utamakan pengendalian lingkungan de-
ngan sanitasi. Gunakan strategi pengen-
dalian hama terpadu (PHT), Pengguna-
an Pestisida adalah alternatif  terakhir. 
Kecuali menyangkut penyakit yang tidak 
dapat dilihat dengan kasat mata, perlu di-
ambil langka pencegahan (preventif) 
misalnya dengan perlakuan benih.
Ü Untuk mengendalikan Keong 

Mas: secara mekanis dengan me-
ngumpulkan keong, cara kimia de-

ngan moluscasida seperti; Sapo-
nin, Snail Down, Debestan atau 
yang sejenis dengan dosis sesuai 
label.

Ü Untuk Ulat Grayak; genangi pe-
takan sawah untuk mengendali-
kan ulat yang bersembunyi di 
pangkal batang padi. Cara kimia 
gunakan racun kontak, disarankan 
untuk menyemprot pada sore 
menjelang malam hari.

Ü Untuk mengendalikan tikus: ber-
sihkan pematang, bongkar lu-
bang-lubang yang menjadi sarang 
tikus, lakukan secara bersama-
sama, jika memungkinkan pagar 
petakan sawah dengan plastik, 
buat lubang pada plastik untuk 
tempat masuk tikus dan pasang 
perangkap menghadap keluar. 
Cara kimia; gunakan umpan racun 
tikus secara serentak minimal 
pada satu hamparan.

Ü Untuk mengendalikan penggerek 
batang; pasang perangkap lampu 
mulai jam 6 sore, di bawah lampuh 
diberi wadah berisi airdan diolesi 
minyak. Cara kimia gunakan pesti-
sida bersifat sistemik baik hambur 
ataupun semprot.

Ü Untuk mengendalikan walang sa-
ngit: pasang perangkap (buat dari 
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botol bekas air mineral, pada ¼ 
bagian dari mulut botol dipotong 
dan dipasang terbalik), masukkan 
umpan yang berbau busuk seperti 
terasi atau keong mati yang sudah 
membusuk ke dalam botol. Cara 
kimia; semprotlah dengan pestisi-
da yang dapat membunuh dan 
mencegah napsu makan walang 
sangit misalnya; Decis dengan 
dosis sesuai label.

Ü Untuk mengendalikan wereng; 
gunakan varietas tahan tungro, se-
perti: Inpari 7, 8, 9 atau Tukad ba-
lian, Tukad Unda dan Tukad Peta-
nu atau pasang perangkap lampu 
seperti mengendalikan penggerek 
batang. Cara kimia semprot de-
ngan pestisida yang bersifat sis-
temik, kontak dan perut mis; 
Actara.

Ü Penyakit HDB, Blass leher malai; 
semprot  dengan Bakter i s i -
da/Fungisida alami Nordox dosis 
sesuai label atau campurkan pada 
pupuk. Atau aplikasi dengan Vib-
rator (Bakteri aktif) misalnya yang 
bermerek dagang Interflor M-100 
pengendali penyakit yang disebab-
kan oleh bakteri, cendawan dan vi-
rus petunjuk penggunaan tertera 
pada label.

9 Panen dan 
Pascapanen

Ø Padi sudah dapat dipanen setelah ku-
ning sekitar 80%, untuk menghindari 
rusaknya gabah dalam tumpukan se-
baliknya panen dilakukan secara ber-
tahap terutama pada waktu hujan. Pa-
nen sebaiknya dilakukan secara ber-
kelompok (8-10 orang) agar cepat se-
lesai. Padi yang sudah dipanen di-
kumpulkan pada satu tempat yang su-
dah disiapkan sebelumnya, sebaiknya 
langsung dilakukan perontokan agar 
kualitas gabah tidak menurun.

Ø Padi yang sudah dirontok agar lang-
sung dijemur, jika tidak tersedia lantai 
jemur dapat menggunakan terpal se-
bagai alas. Keringkan gabah hingga 
mencapai kadar air 12-14%, kemas 
dalam karung, simpan di tempat yang 
terbebas dari serangan hama tikus, 
apabila belum langsung digiling.[]
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semprot  dengan Bakter i s i -
da/Fungisida alami Nordox dosis 
sesuai label atau campurkan pada 
pupuk. Atau aplikasi dengan Vib-
rator (Bakteri aktif) misalnya yang 
bermerek dagang Interflor M-100 
pengendali penyakit yang disebab-
kan oleh bakteri, cendawan dan vi-
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pada label.

9 Panen dan 
Pascapanen

Ø Padi sudah dapat dipanen setelah ku-
ning sekitar 80%, untuk menghindari 
rusaknya gabah dalam tumpukan se-
baliknya panen dilakukan secara ber-
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kumpulkan pada satu tempat yang su-
dah disiapkan sebelumnya, sebaiknya 
langsung dilakukan perontokan agar 
kualitas gabah tidak menurun.

Ø Padi yang sudah dirontok agar lang-
sung dijemur, jika tidak tersedia lantai 
jemur dapat menggunakan terpal se-
bagai alas. Keringkan gabah hingga 
mencapai kadar air 12-14%, kemas 
dalam karung, simpan di tempat yang 
terbebas dari serangan hama tikus, 
apabila belum langsung digiling.[]
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No. URAIAN REKOMENDASI

1
Persiapan 
lahan

2 Penggunaan 
VUB

3 Pesemaian

4

Waktu tanam

10.  Kabupaten Kepulauan Talaud

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I/MH MT II/MK I MT III/MK II

Beo Nov. III – Des.I Mar. III – April I –

Beo Selatan – – –

Ø Bajak tanah sempurna
Ø Genangi petakan sawah sambil me-

nunggu bibit siap tanam
Ø Keluar kanairnya kemudian semprot 

dengan herbisida pengendali biji se-
jenis Logran dengan dosis 20-25 
gr/ha, genangi lagi setinggi 1-3 cm

Ø 3-5 hari kemudian air dibuang. Lahan 
siap ditanami

Ø Varietas Inpari, 10, 19, 20 cigeulis, 
ciherang, ciliwung 

Ø Untuk lokasi yang endemik tungro 
dianjurkan varietas Inpari 7, 8, 9

Benih ditabur agak jarang (40-50 gr/m²), 
agar tumbuh sehat dan batang lebih be-
sar, luas pesemaian 400-500 m² untuk 
luasan tanam 1 ha, satu minggu kemudi-
an dipupuk dengan N-P-K Phonska 
dengan dosis 20 gr/m²

5 Cara Tanam

6 Dosis 
Pemupukan

Beo Utara – – –

Danau Nov. III – Des.I – –

Essang – Mar. III – April I –

Essang Selatan – – –

Gemeh Nov. III – Des.I – –

Kabaruan – Mar. III – April I –

Kalongan Nov. III – Des.I – –

Lirung Nov. III – Des.I Mar. III – April I –

Melonguane – Mar. III – April I –

Miangas – – –

Moronge – – –

Manusa – – –

Legowo 2:1 atau 4:1, 1-2 batang per 
rumpun, umur bibit 15 -21 hari

Ø Kompos 2 ton/ ha diberikan ber-
samaan dengan pengolahan tanah 
terakhir.

Ø Pemupukan anorganik mengacu dari 
perangkat uji tanah sawah (PUTS).

Ø Apabila tidak ada PUTS maka dosis 
pupuk dapat mengacu dari dosis pu-
puk berikut ini:
Ü Jika sistem tanam tanam jajar le-
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7 Pengendalian 
Gulma

gowo 2:1 NPK Phonska 300 
kg/ha diberikan 2 kali, ½ dosis di-
berikan sebagai pupuk dasar yaitu 
pada umur satu atau paling lambat 
sepuluh hari setelah tanam dan 
sisanya diberikan sebagai pupuk 
susulan pertama ditambah 25% 
Urea ( 50 kg), pada umur satu bu-
lan atau satu minggu sejak pe-
mupukan dasar. Tambahan Urea 
75-100 kg/ha pada pupuk susulan 
dua atau pemupukan ketiga di-
lakukan jika hasil pengamatan 
dengan bagan warna daun (BWG) 
mengindikasikan kurang Nitro-
gen.

Ü Jika sistem tanam jajar legowo 4:1 
maka dosis pupuk phonska 350 
kg, tambahan urea dan cara pem-
berian pupuk kurang lebih sama 
dengan di atas. 

Kendalikan gulma sedini mungkin se-
belum terjadi persaingan dengan tanam-
an padi. Kendalikan ketika gulma masih 
tahap perkecambahan, jangan menung-
gu besar. Padukan pengendalian gulma 
dengan herbisida pengendali gulma ber-
daun lebar dan sempit. Jika sebelum ta-
nam biji gulma sudah dikendalikan de-
ngan herbisida pengendali biji, maka pa-
da umur sekitar 15-17 hari setelah tanam 
perlu disemprot dengan herbisida 
pengendali gulma berdaun lebar dan 
sempit

8
Pengendalian 
Hama/Penyakit

Utamakan pengendalian lingkungan de-
ngan sanitasi. Gunakan strategi pengen-
dalian hama terpadu (PHT), Pengguna-
an Pestisida adalah alternatif  terakhir. 
Kecuali menyangkut penyakit yang tidak 
dapat dilihat dengan kasat mata, perlu 
diambil langka pencegahan (preventif) 
misalnya dengan perlakuan benih.
Ü Untuk mengendalikan Keong 

Mas: secara mekanis dengan me-
ngumpulkan keong, cara kimia de-
ngan moluscasida seperti; Sapo-
nin, Snail Down, Debestan atau 
yang sejenis dengan dosis sesuai 
label.

Ü Untuk Ulat Grayak; genangi pe-
takan sawah untuk mengendali-
kan ulat yang bersembunyi di 
pangkal batang padi. Cara kimia 
gunakan racun kontak, disarankan 
untuk menyemprot pada sore 
menjelang malam hari.

Ü Untuk mengendalikan tikus: Ber-
sihkan pematang, bongkar lu-
bang-lubang yang menjadi sarang 
tikus, lakukan secara bersama-
sama, jika memungkinkan pagar 
petakan sawah dengan plastik, 
buat lubang pada plastik untuk 
tempat masuk tikus dan pasang 
perangkap menghadap keluar. 
Cara kimia; gunakan umpan racun 
tikus secara serentak minimal 
pada satu hamparan.
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Ü Untuk mengendalikan penggerek 
batang; pasang perangkap lampu 
mulai jam 6 sore, di bawah lampuh 
diberi wadah berisi airdan diolesi 
minyak. Cara kimia gunakan pesti-
sida bersifat sistemik baik hambur 
ataupun semprot.

Ü Untuk mengendalikan walang sa-
ngit: Pasang perangkap (buat dari 
botol bekas air mineral, pada ¼ 
bagian dari mulut botol dipotong 
dan dipasang terbalik), masukkan 
umpan yang berbau busuk seperti 
terasi atau keong mati yang sudah 
membusuk ke dalam botol. Cara 
kimia; semprotlah dengan pestisi-
da yang dapat membunuh dan 
mencegah nafsu makan walang 
sangit misalnya; Decis dengan 
dosis sesuai label.

Ü Untuk mengendalikan wereng; 
gunakan varietas tahan tungro, se-
perti: Inpari 7, 8, 9 atau Tukad ba-
lian, Tukad Unda dan Tukad Pe-
tanu atau. Pasang perangkap lam-
pu seperti mengendalikan peng-
gerek batang. Cara kimia semprot 
dengan pestisida yang bersifat sis-
temik, kontak dan perut mis; 
Actara.

Ü Penyakit HDB, Blass leher malai; 
semprot  dengan Bakter i s i -
da/Fungisida alami Nordox dosis 
sesuai label atau campurkan pada 
pupuk . Atau aplikasi dengan Vib-
rator (Bakteri aktif) misalnya yang 
bermerek dagang Interflor M-100 

pengendali penyakit yang di-
sebabkan oleh bakteri, cendawan 
dan virus petunjuk penggunaan 
tertera pada label. 

9 Panen dan 
Pascapanen

Ø Padi sudah dapat dipanen setelah ku-
ning sekitar 80%, untuk menghindari 
rusaknya gabah dalam tumpukan se-
baliknya panen dilakukan secara ber-
tahap terutama pada waktu hujan. Pa-
nen sebaiknya dilakukan secara ber-
kelompok (8-10 orang) agar cepat se-
lesai. Padi yang sudah dipanen di-
kumpulkan pada satu tempat yang su-
dah disiapkan sebelumnya, sebaiknya 
langsung dilakukan perontokan agar 
kualitas gabah tidak menurun.

Ø Padi yang sudah dirontok agar lang-
sung dijemur, jika tidak tersedia lantai 
jemur dapat menggunakan terpal se-
bagai alas. Keringkan gabah hingga 
mencapai kadar air 12-14%, kemas 
dalam karung, simpan di tempat yang 
terbebas dari serangan hama tikus, 
apabila belum langsung digiling.[]
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No. URAIAN REKOMENDASI

1
Persiapan 
lahan

2 Penggunaan 
VUB

3 Pesemaian

4

Waktu tanam

11. Kabupaten Kepulauan Sangihe

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I/MH MT II/MK I MT III/MK II

Kendahe Des. II –III April II –III –

Kepulauan 
Marore – – –

Ø Bajak tanah sempurna
Ø Genangi petakan sawah sambil me-

nunggu bibit siap tanam.
Ø Keluar kanairnya kemudian semprot 

dengan herbisida pengendali biji se-
jenis Logran degan dosis 20-25 gr/ha, 
genangi lagi setinggi 1-3 cm.

Ø 3-5 hari kemudian air dibuang. Lahan 
siap ditanami

Ø Varietas Inpari, 10, 19, 20 cigeulis, 
ciherang, ciliwung 

Ø Untuk lokasi yang endemik tungro di-
anjurkan varietas Inpari 7, 8, 9.

Benih ditabur agak jarang (40-50 gr/m²), 
agar tumbuh sehat dan batang lebih be-
sar, luas pesemaian 400-500 m² untuk lu-
asan tanam 1 ha, satu minggu kemudian 
dipupuk dengan N-P-K Phonska 
dengan dosis 20 gr/m²

5 Cara Tanam

6 Dosis 
Pemupukan

Manganitu Nov. III – Des I Mar. III – April I –

Manganitu 
Selatan

Nov. III – Des I Mar. III – April I –

Nusa Tabukan – – –

Tabukan Selatan Nov. III – Des I Mar. III – April I –

Tabukan Selatan 
Tengah

Nov. III – Des I Mar. III – April I –

Tabukan Selatan 
Tenggara – – –

Tabukan Tengah Nov. III – Des I Mar. III – April I –

Tabukan Utara Des. II – III April II –III –

Tahuna Nov. III – Des I Mar. III – April I –

Tahuna Barat – – –

Tahuna Timur – – –

Tamako Nov. III – Des I Mar. III – April I –

Tatoareng – – –

Legowo 2:1 atau 4:1, 1-2 batang per 
rumpun, umur bibit 15 -21 hari

Ø Kompos 2 ton/ ha diberikan ber-
samaan dengan pengolahan tanah 
terakhir.

Ø Pemupukan anorganik mengacu dari 
perangkat uji tanah sawah (PUTS). 
Apabila tidak ada PUTS maka dosis 
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7 Pengendalian 
Gulma

pupuk dapat mengacu dari dosis pu-
puk berikut ini:
Ü Jika sistem tanam tanam jajar le-

gowo 2:1 NPK Phonska 300 
kg/ha diberikan 2 kali, ½ dosis di-
berikan sebagai pupuk dasar yaitu 
pada umur satu atau paling lam-
bat sepuluh hari setelah tanam 
dan sisanya diberikan sebagai pu-
puk susulan pertama ditambah 25 
% Urea ( 50kg), pada umur satu 
bulan atau satu minggu sejak pe-
mupukan dasar. Tambahan Urea 
75-100 kg/ha pada pupuk susul-
an dua atau pemupukan ketiga di-
lakukan jika hasil pengamatan de-
ngan bagan warna daun (BWG) 
mengindikasikan kurang Nitro-
gen.

Ü Jika sistem tanam jajar legowo 4:1 
maka dosis pupuk phonska 350 
kg, tambahan urea dan cara pem-
berian pupuk kurang lebih sama 
dengan di atas. 

Kendalikan gulma sedini mungkin se-
belum terjadi persaingan dengan tanam-
an padi. Kendalikan ketika gulma masih 
tahap perkecambahan, jangan menung-
gu besar. Padukan pengendalian gulma 
dengan herbisida pengendali gulma ber-
daun lebar dan sempit. Jika sebelum ta-
nam biji gulma sudah dikendalikan de-

ngan herbisida pengendali biji, maka 
pada umur sekitar 15-17 hari setelah ta-
nam perlu disemprot dengan herbisida 
pengendali gulma berdaun lebar dan 
sempit

8 Pengendalian 

Hama/Penyakit

Utamakan pengendalian lingkungan de-
ngan sanitasi. Gunakan strategi pengen-
dalian hama terpadu (PHT), Pengguna-
an Pestisida adalah alternatif  terakhir. 
Kecuali menyangkut penyakit yang tidak 
dapat dilihat dengan kasat mata, perlu 
diambil langka pencegahan (preventif) 
misalnya dengan perlakuan benih.
Ø Untuk mengendalikan Keong 

Mas: secara mekanis dengan me-
ngumpulkan keong, cara kimia 
dengan moluscasida seperti; Sapo-
nin, Snail Down, Debestan atau 
yang sejenis dengan dosis sesuai 
label.

Ø Untuk Ulat Grayak; genangi pe-
takan sawah untuk mengendalikan 
ulat yang bersembunyi di pangkal 
batang padi. Cara kimia gunakan 
racun kontak dan perut, disaran-
kan untuk menyemprot pada sore 
menjelang malam hari.

Ø Untuk mengendalikan tikus: Ber-
sihkan pematang, bongkar lubang-
lubang yang menjadi sarang tikus, 
lakukan secara bersama-sama, jika 
memungkinkan pagar petakan 
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sawah dengan plastik, buat lubang 
pada plastik untuk tempat masuk ti-
kus dan pasang perangkap meng-
hadap keluar. Cara kimia; gunakan 
umpan racun tikus secara serentak 
minimal pada satu hamparan.

Ø Untuk mengendalikan penggerek 
batang; pasang perangkap lampu 
mulai jam 6 sore, di bawah lampuh 
diberi wadah berisi air dan diolesi 
minyak. Cara kimia gunakan pestisi-
da bersifat sistemik baik hambur 
ataupun semprot.

Ø Untuk mengendalikan walang sa-
ngit: pasang perangkap (buat dari 
botol bekas air mineral, pada ¼ ba-
gian dari mulut botl dipotong dan 
dipasang terbalik), masukkan um-
pan yang berbau busuk seperti terasi 
atau keong mati yang sudah mem-
busuk ke dalam botol. Cara kimia; 
semprotlah dengan pestisida yang 
dapat membunuh dan mencegah 
nafsu makan walang sangit misal-
nya; Decis dengan dosis sesuai label.

Ø Untuk mengendalikan wereng; 
gunakan varietas tahan tungro, se-
perti: Inpari 7, 8, 9 atau Tukad ba-
lian, Tukad Unda dan Tukad Petanu 
atau. Pasang perangkap lampu se-
perti mengendalikan penggerek ba-
tang. Cara kimia semprot dengan 

9 Panen dan 
Pascapanen

pestisida yang bersifat sistemik, 
kontak dan perut mis; Actara.

Ø Penyakit HDB, Blass leher malai; 
s e m p r o t  d e n g a n  B a k t e r i s i -
da/Fungisida alami Nordox dosis 
sesuai label atau campurkan pada 
pupuk. Atau aplikasi dengan Vibra-
tor (Bakteri aktif) misalnya yang 
bermerek dagang Interflor M-100 
pengendali penyakit yang disebab-
kan oleh bakteri, cendawan dan 
virus petunjuk penggunaan tertera 
pada label.

Ø Padi sudah dapat dipanen setelah ku-
ning sekitar 80%, untuk menghindari 
rusaknya gabah dalam tumpukan se-
baliknya panen dilakukan secara ber-
tahap terutama pada waktu hujan. 
Panen sebaiknya dilakukan secara 
berkelompok (8-10 orang) agar cepat 
selesai. Padi yang sudah dipanen di-
kumpulkan pada satu tempat yang su-
dah disiapkan sebelumnya, sebaiknya 
langsung dilakukan perontokan agar 
kualitas gabah tidak menurun.

Ø Padi yang sudah dirontok agar lang-
sung dijemur, jika tidak tersedia lantai 
jemur dapat menggunakan terpal se-
bagai alas. Keringkan gabah hingga 
mencapai kadar air 12-14%, kemas 
dalam karung, simpan di tempat yang 
terbebas dari serangan hama tikus, 
apabila belum langsung digiling.[]
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No. URAIAN REKOMENDASI

1
Persiapan 
lahan

2 Penggunaan 
VUB

3 Pesemaian

4

Waktu tanam

12.  Kotamadya Bitung

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I/MH MT II/MK I MT III/MK II

Aertembaga – – –

Girian – – –

Ø Bajak tanah sempurna
Ø Genangi petakan sawah sambil me-

nunggu bibit siap tanam
Ø Keluarkan airnya kemudian semprot 

dengan herbisida pengendali biji se-
jenis Logran dengan dosis 20-25 
gr/ha, genangi lagi setinggi 1-3 cm

Ø 3-5 hari kemudian air dibuang. 
Lahan siap ditanami

Ø Varietas Inpari, 10, 19, 20 cigeulis, 
ciherang, ciliwung.

Ø Untuk lokasi yang endemik tungro 
dianjurkan varietas Inpari 7, 8, 9

Benih ditabur agak jarang (40-50 gr/m²), 
agar tumbuh sehat dan batang lebih be-
sar, luas pesemaian 400-500 m² untuk lu-
asan tanam 1 ha, satu minggu kemudian 
dipupuk dengan N-P-K Phonska 
dengan dosis 20 gr/m²

5 Cara Tanam

6 Dosis 
Pemupukan

Lembeh Selatan – – –

Lembeh Utara – – –

Madidir Jan. I – II Mei I -II –

Maesa – – –

Matuari Jan. I – II Mei I -II –

Ranowulu Jan. I – II Mei I -II –

Legowo 2:1 atau 4:1, 1-2 batang per 
rumpun, umur bibit 15 -21 hari

Ø Kompos 2 ton/ ha diberikan ber-
samaan dengan pengolahan tanah 
terakhir.

Ø Pemupukan anorganik mengacu dari 
perangkat uji tanah sawah (PUTS). 
Apabila tidak ada PUTS maka dosis 
pupuk dapat mengacu dari dosis 
pupuk berikut ini:
Ü Jika sistem tanam tanam jajar le-

gowo 2:1 NPK Phonska 300 
kg/ha diberikan 2 kali, ½ dosis di-
berikan sebagai pupuk dasar yaitu 
pada umur satu atau paling lambat 
sepuluh hari setelah tanam dan 
sisanya diberikan sebagai pupuk 
susulan pertama ditambah 25 % 
Urea ( 50kg), pada umur satu bu-
lan atau satu minggu sejak pe-
mupukan dasar. Tambahan Urea 
75-100 kg/ha pada pupuk susulan 



80 81

No. URAIAN REKOMENDASI

1
Persiapan 
lahan

2 Penggunaan 
VUB

3 Pesemaian

4

Waktu tanam

12.  Kotamadya Bitung

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I/MH MT II/MK I MT III/MK II

Aertembaga – – –

Girian – – –

Ø Bajak tanah sempurna
Ø Genangi petakan sawah sambil me-

nunggu bibit siap tanam
Ø Keluarkan airnya kemudian semprot 

dengan herbisida pengendali biji se-
jenis Logran dengan dosis 20-25 
gr/ha, genangi lagi setinggi 1-3 cm

Ø 3-5 hari kemudian air dibuang. 
Lahan siap ditanami

Ø Varietas Inpari, 10, 19, 20 cigeulis, 
ciherang, ciliwung.

Ø Untuk lokasi yang endemik tungro 
dianjurkan varietas Inpari 7, 8, 9

Benih ditabur agak jarang (40-50 gr/m²), 
agar tumbuh sehat dan batang lebih be-
sar, luas pesemaian 400-500 m² untuk lu-
asan tanam 1 ha, satu minggu kemudian 
dipupuk dengan N-P-K Phonska 
dengan dosis 20 gr/m²

5 Cara Tanam

6 Dosis 
Pemupukan

Lembeh Selatan – – –

Lembeh Utara – – –

Madidir Jan. I – II Mei I -II –

Maesa – – –

Matuari Jan. I – II Mei I -II –

Ranowulu Jan. I – II Mei I -II –

Legowo 2:1 atau 4:1, 1-2 batang per 
rumpun, umur bibit 15 -21 hari

Ø Kompos 2 ton/ ha diberikan ber-
samaan dengan pengolahan tanah 
terakhir.

Ø Pemupukan anorganik mengacu dari 
perangkat uji tanah sawah (PUTS). 
Apabila tidak ada PUTS maka dosis 
pupuk dapat mengacu dari dosis 
pupuk berikut ini:
Ü Jika sistem tanam tanam jajar le-

gowo 2:1 NPK Phonska 300 
kg/ha diberikan 2 kali, ½ dosis di-
berikan sebagai pupuk dasar yaitu 
pada umur satu atau paling lambat 
sepuluh hari setelah tanam dan 
sisanya diberikan sebagai pupuk 
susulan pertama ditambah 25 % 
Urea ( 50kg), pada umur satu bu-
lan atau satu minggu sejak pe-
mupukan dasar. Tambahan Urea 
75-100 kg/ha pada pupuk susulan 



82 83

7 Pengendalian 
Gulma

8 Pengendalian 

Hama/Penyakit

dua atau pemupukan ketiga di-
lakukan jika hasil pengamatan de-
ngan bagan warna daun (BWG) 
mengindikasikan kurang Nitro-
gen.

Ü Jika sistem tanam jajar legowo 4:1 
maka dosis pupuk phonska 350 
kg, tambahan urea dan cara pem-
berian pupuk kurang lebih sama 
dengan di atas. 

Kendalikan gulma sedini mungkin se-
belum terjadi persaingan dengan tanam-
an padi. Kendalikan ketika gulma masih 
tahap perkecambahan, jangan menung-
gu besar. Padukan pengendalian gulma 
dengan herbisida pengendali gulma ber-
daun lebar dan sempit. Jika sebelum ta-
nam biji gulma sudah dikendalikan de-
ngan herbisida pengendali biji, maka pa-
da umur sekitar 15-17 hari setelah tanam 
perlu disemprot dengan herbisida pe-
ngendali gulma berdaun lebar dan 
sempit

Utamakan pengendalian lingkungan de-
ngan sanitasi. Gunakan strategi pengen-
dalian hama terpadu (PHT), Pengguna-
an Pestisida adalah alternatif  terakhir. 
Kecuali menyangkut penyakit yang tidak 
dapat dilihat dengan kasat mata, perlu di-
ambil langka pencegahan (Preventif) 
misalnya dengan perlakuan benih.
Ø Untuk mengendalikan Keong 

Mas: secara mekanis dengan me-
ngumpulkan keong, cara kimia de-
ngan moluscasida seperti; Sapo-
nin, Snail Down, Debestan atau 
yang sejenis dengan dosis sesuai 
label.

Ø Untuk Ulat Grayak; genangi pe-
takan sawah untuk mengendalikan 
ulat yang bersembunyi di pangkal 
batang padi. Cara kimia gunakan 
racun kontak dan perut, disaran-
kan untuk menyemprot pada sore 
menjelang malam hari.

Ø Untuk mengendalikan tikus: Ber-
sihkan pematang, bongkar lubang-
lubang yang menjadi sarang tikus, 
lakukan secara bersama-sama, jika 
memungkinkan pagar petakan sa-
wah dengan plastik, buat lubang 
pada plastik untuk tempat masuk 
tikus dan pasang perangkap meng-
hadap keluar. Cara kimia; gunakan 
umpan racun tikus secara serentak 
minimal pada satu hamparan.

Ø Untuk mengendalikan penggerek 
batang; pasang perangkap lampu 
mulai jam 6 sore, di bawah lampuh 
diberi wadah berisi airdan diolesi 
minyak. Cara kimia gunakan pesti-
sida bersifat sistemik baik hambur 
ataupun semprot.

Ø Untuk mengendalikan walang sa-
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ngit: pasang perangkap (buat dari 
botol bekas air mineral, pada ¼ ba-
gian dari mulut botol dipotong dan 
dipasang terbalik), masukkan um-
pan yang berbau busuk seperti te-
rasi atau keong mati yang sudah 
membusuk ke dalam botol. Cara 
kimia; semprotlah dengan pestisi-
da yang dapat membunuh dan 
mencegah napsu makan walang sa-
ngit misalnya; Decis dengan dosis 
sesuai label.

Ø Untuk mengendalikan wereng; 
gunakan varietas tahan tungro, se-
perti: Inpari 7, 8, 9 atau Tukad bali-
an, Tukad Unda dan Tukad Petanu 
atau. Pasang perangkap lampu se-
perti mengendalikan penggerek 
batang. Cara kimia semprot de-
ngan pestisida yang bersifat siste-
mik, kontak dan perut mis; Actara

Ø Penyakit HDB, Blass leher malai; 
semprot  deng an  Bakter i s i -
da/Fungisida alami Nordox dosis 
sesuai label atau campurkan pada 
pupuk. Atau aplikasi dengan Vib-
rator (Bakteri aktif) misalnya yang 
bermerek dagang Interflor M-100 
pengendali penyakit yang disebab-
kan oleh bakteri, cendawan dan vi-
rus petunjuk penggunaan tertera 
pada label.

9 Panen dan 
Pascapanen

Ø Padi sudah dapat dipanen setelah ku-
ning sekitar 80%, untuk menghindari 
rusaknya gabah dalam tumpukan se-
baliknya panen dilakukan secara ber-
tahap terutama pada waktu hujan. Pa-
nen sebaiknya dilakukan secara ber-
kelompok (8-10 orang) agar cepat se-
lesai. Padi yang sudah dipanen dikum-
pulkan pada satu tempat yang sudah 
disiapkan sebelumnya, sebaiknya 
langsung dilakukan perontokan agar 
kualitas gabah tidak menurun.

Ø Padi yang sudah dirontok agar lang-
sung dijemur, jika tidak tersedia lantai 
jemur dapat menggunakan terpal se-
bagai alas. Keringkan gabah hingga 
mencapai kadar air 12-14%, kemas 
dalam karung, simpan di tempat yang 
terbebas dari serangan hama tikus, 
apabila belum langsung digiling.[]
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No. URAIAN REKOMENDASI

1
Persiapan 
lahan

2 Penggunaan 
VUB

3 Pesemaian

4

Waktu tanam

13.  Minahasa Tenggara

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I/MH MT II/MK I MT III/MK II

Belang Januari I-II Mei I-II –

Pusomaen Januari I-II Mei I-II –

Ø Bajak tanah sempurna
Ø Genangi petakan sawah sambil me-

nunggu bibit siap tanam
Ø Keluarkan airnya kemudian semprot 

dengan herbisida pengendali biji se-
jenis Logran dengan dosis 20-25 
gr/ha, genangi lagi setinggi 1-3 cm

Ø 3-5 hari kemudian air dibuang. Lahan 
siap ditanami

Ø Varietas Inpari 16, 13 ,19, inpari 18 
cigeulis, ciherang, ciliwung serayu

Ø Untuk lokasi yang endemik tungro 
dianjurkan varietas Inpari 7, 8, 9

Benih ditabur agak jarang (40-50 gr/m²), 
agar tumbuh sehat dan batang lebih be-
sar, luas pesemaian 400-500 m² untuk lu-
asan tanam 1 ha, satu minggu kemudian 
dipupuk dengan N-P-K Phonska 
dengan dosis 20 gr/m²

5 Cara Tanam

6 Dosis 
Pemupukan

Ratahan Januari I-II Mei I-II –

Ratatotok Januari I-II Mei I-II –

Tombatu Des II-III April II-III –

Toluaan Des II-III April II-III –

Legowo 2:1 atau 4:1, 1-2 batang per 
rumpun, umur bibit 15 -21 hari

Ø Kompos 2 ton/ ha diberikan ber-
samaan dengan pengolahan tanah 
terakhir.

Ø Pemupukan anorganik mengacu dari 
perangkat uji tanah sawah (PUTS). 
Apabila tidak ada PUTS maka dosis 
pupuk dapat mengacu dari dosis pu-
puk berikut ini:
Ü Jika sistem tanam tanam jajar le-

gowo 2:1 NPK Phonska 300 
kg/ha diberikan 2 kali, ½ dosis 
diberikan sebagai pupuk dasar 
yaitu pada umur satu atau paling 
lambat sepuluh hari setelah ta-
nam dan sisanya diberikan se-
bagai pupuk susulan pertama di-
tambah 25 % Urea (50kg), pada 
umur satu bulan atau satu minggu 
sejak pemupukan dasar. Tambah-
an Urea 75-100 kg/ha pada pu-
puk susulan dua atau pemupukan 
ketiga dilakukan jika hasil peng-
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No. URAIAN REKOMENDASI
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pupuk dapat mengacu dari dosis pu-
puk berikut ini:
Ü Jika sistem tanam tanam jajar le-

gowo 2:1 NPK Phonska 300 
kg/ha diberikan 2 kali, ½ dosis 
diberikan sebagai pupuk dasar 
yaitu pada umur satu atau paling 
lambat sepuluh hari setelah ta-
nam dan sisanya diberikan se-
bagai pupuk susulan pertama di-
tambah 25 % Urea (50kg), pada 
umur satu bulan atau satu minggu 
sejak pemupukan dasar. Tambah-
an Urea 75-100 kg/ha pada pu-
puk susulan dua atau pemupukan 
ketiga dilakukan jika hasil peng-
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7 Pengendalian 
Gulma

8 Pengendalian 

Hama/Penyakit

amatan dengan bagan warna 
daun (BWG) mengindikasikan 
kurang Nitrogen.

Ü Jika sistem tanam jajar legowo 4:1 
maka dosis pupuk phonska 350 
kg, tambahan urea dan cara pem-
berian pupuk kurang lebih sama 
dengan di atas. 

Kendalikan gulma sedini mungkin se-
belum terjadi persaingan dengan tanam-
an padi. Kendalikan ketika gulma masih 
tahap perkecambahan, jangan menung-
gu besar. Padukan pengendalian gulma 
dengan herbisida pengendali gulma ber-
daun lebar dan sempit. Jika sebelum ta-
nam biji gulma sudah dikendalikan de-
ngan herbisida pengendali biji, maka pa-
da umur sekitar 15-17 hari setelah tanam 
perlu disemprot dengan herbisida 
pengendali gulma berdaun lebar dan 
sempit

Utamakan pengendalian lingkungan de-
ngan sanitasi. Gunakan strategi pengen-
dalian hama terpadu (PHT), Pengguna-
an Pestisida adalah alternatif  terakhir. 
Kecuali menyangkut penyakit yang tidak 
dapat dilihat dengan kasat mata, perlu di-
ambil langka pencegahan (preventif) 
misalnya dengan perlakuan benih.
Ü Untuk mengendalikan Keong 

Mas: secara mekanis dengan me-
ngumpulkan keong, cara kimia de-

ngan moluscasida seperti; Sapo-
nin, Snail Down, Debestan atau 
yang sejenis dengan dosis sesuai 
label.

Ü Untuk Ulat Grayak; genangi pe-
takan sawah untuk mengen-
dalikan ulat yang bersembunyi di 
pangkal batang padi. Cara kimia 
gunakan racun kontak, disarankan 
untuk menyemprot pada sore 
menjelang malam hari.

Ü Untuk mengendalikan tikus: Ber-
sihkan pematang, bongkar lu-
bang-lubang yang menjadi sarang 
tikus, lakukan secara bersama-
sama, jika memungkinkan pagar 
petakan sawah dengan plastik, 
buat lubang pada plastik untuk 
tempat masuk tikus dan pasang 
perangkap menghadap keluar. 
Cara kimia; gunakan umpan racun 
tikus secara serentak minimal 
pada satu hamparan.

Ü Untuk mengendalikan penggerek 
batang; pasang perangkap lampu 
mulai jam 6 sore, di bawah lampuh 
diberi wadah berisi air dan diolesi 
minyak. Cara kimia gunakan pesti-
sida bersifat sistemik baik hambur 
ataupun semprot.

Ü Untuk mengendalikan walang sa-
ngit: pasang perangkap (buat dari 
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botol bekas air mineral, pada ¼ 
bagian dari mulut botol dipotong 
dan dipasang terbalik), masukkan 
umpan yang berbau busuk seperti 
terasi atau keong mati yang sudah 
membusuk ke dalam botol. Cara 
kimia; semprotlah dengan pestisi-
da yang dapat membunuh dan 
mencegah napsu makan walang 
sangit misalnya; Decis dengan 
dosis sesuai label.

Ü Untuk mengendalikan wereng; 
gunakan varietas tahan tungro, se-
perti: Inpari 7, 8, 9 atau Tukad bali-
an, Tukad Unda dan Tukad Petanu 
atau. Pasang perangkap lampu se-
perti mengendalikan penggerek 
batang. Cara kimia semprot de-
ngan pestisida yang bersifat siste-
mik, kontak dan perut mis; Actara

Ü Penyakit HDB, Blass leher malai; 
semprot dengan Bakterisida/ 
Fungisida alami Nordox dosis 
sesuai label atau campurkan pada 
pupuk. Atau aplikasi dengan Vib-
rator (Bakteri aktif) misalnya yang 
bermerek dagang Interflor M-100 
pengendali penyakit yang disebab-
kan oleh bakteri, cendawan dan vi-
rus petunjuk penggunaan tertera 
pada label. 

Ø Padi sudah dapat dipanen setelah ku-
ning sekitar 80%, untuk menghindari 
rusaknya gabah dalam tumpukan se-
baliknya panen dilakukan secara ber-
tahap terutama pada waktu hujan. Pa-
nen sebaiknya dilakukan secara ber-
kelompok (8-10 orang) agar cepat se-
lesai. Padi yang sudah dipanen di-
kumpulkan pada satu tempat yang su-
dah disiapkan sebelumnya, sebaiknya 
langsung dilakukan perontokan agar 
kualitas gabah tidak menurun.

Ø Padi yang sudah dirontok agar lang-
sung dijemur, jika tidak tersedia lantai 
jemur dapat menggunakan terpal se-
bagai alas. Keringkan gabah hingga 
mencapai kadar air 12-14%, kemas 
da-lam karung, simpan di tempat yang 
terbebas dari serangan hama tikus, 
apabila belum langsung digiling.[]

9 Panen dan 
Pascapanen
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No. URAIAN REKOMENDASI

1
Persiapan 
lahan

2 Penggunaan 
VUB

3 Pesemaian

4

Waktu tanam

14.  Kota Manado

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I/MH MT II/MK I MT III/MK II

Malalayang Des II-III April II-III –

Paal Dua Des II-III April II-III –

Ø Bajak tanah sempurna
Ø Genangi petakan sawah sambil me-

nunggu bibit siap tanam
Ø Keluarkan airnya kemudian semprot 

dengan herbisida pengendali biji se-
jenis Logran dengan dosis 20-25 
gr/ha, genangi lagi setinggi 1-3 cm

Ø 3-5 hari kemudian air dibuang. Lahan 
siap ditanami

Ø Varietas Inpari 6, 9, 16, 13 ,19, inpari 
18 cigeulis, ciherang, ciliwung serayu

Benih ditabur agak jarang (40-50 gr/m²), 
agar tumbuh sehat dan batang lebih be-
sar, luas pesemaian 400-500 m² untuk lu-
asan tanam 1 ha, satu minggu kemudian 
dipupuk dengan N-P-K Phonska de-
ngan dosis 20 gr/m²

5 Cara Tanam

6 Dosis 
Pemupukan

Sario Des II-III April II-III –

Tikala Des II-III April II-III –

Wanea Des II-III April II-III –

Legowo 2:1 atau 4:1, 1-2 batang per 
rumpun, umur bibit 15 -21 hari

Ø Kompos 2 ton/ ha diberikan ber-
samaan dengan pengolahan tanah 
terakhir.

Ø Pemupukan anorganik mengacu dari 
perangkat uji tanah sawah (PUTS). 
Apabila tidak ada PUTS maka dosis 
pupuk dapat mengacu dari dosis 
pupuk berikut ini:
Ø Jika sistem tanam tanam jajar le-

gowo 2:1 NPK Phonska 300 
kg/ha diberikan 2 kali, ½ dosis 
diberikan sebagai pupuk dasar 
yaitu pada umur satu atau paling 
lambat sepuluh hari setelah ta-
nam dan sisanya diberikan se-
bagai pupuk susulan pertama di-
tambah 25 % Urea (50kg), pada 
umur satu bulan atau satu minggu 
sejak pemupukan dasar. Tambah-
an Urea 75-100 kg/ha pada pu-
puk susulan dua atau pemupukan 
ketiga dilakukan jika hasil pe-
ngamatan dengan bagan warna 
daun (BWG) mengindikasikan 
kurang Nitrogen.
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7 Pengendalian 
Gulma

8 Pengendalian 

Hama/Penyakit

Ø Jika sistem tanam jajar legowo 4:1 
maka dosis pupuk phonska 350 
kg, tambahan urea dan cara pem-
berian pupuk kurang lebih sama 
dengan di atas.

Kendalikan gulma sedini mungkin se-
belum terjadi persaingan dengan tanam-
an padi. Kendalikan ketika gulma masih 
tahap perkecambahan, jangan menung-
gu besar. Padukan pengendalian gulma 
dengan herbisida pengendali gulma ber-
daun lebar dan sempit. Jika sebelum ta-
nam biji gulma sudah dikendalikan de-
ngan herbisida pengendali biji, maka pa-
da umur sekitar 15-17 hari setelah tanam 
perlu disemprot dengan herbisida 
pengendali gulma berdaun lebar dan 
sempit.

Utamakan pengendalian lingkungan de-
ngan sanitasi. Gunakan strategi pengen-
dalian hama terpadu (PHT), Pengguna-
an Pestisida adalah alternatif  terakhir. 
Kecuali menyangkut penyakit yang tidak 
dapat dilihat dengan kasat mata, perlu di-
ambil langka pencegahan (preventif) 
misalnya dengan perlakuan benih.
Ø Untuk mengendalikan Keong 

Mas: secara mekanis dengan me-
ngumpulkan keong, cara kimia de-
ngan moluscasida seperti; Sapo-
nin, Snail Down, Debestan atau 
yang sejenis dengan dosis sesuai 
label.

Ø Untuk Ulat Grayak; genangi pe-
takan sawah untuk mengendalikan 
ulat yang bersembunyi di pangkal 
batang padi. Cara kimia gunakan 
racun kontak, disarankan untuk 
menyemprot pada sore menjelang 
malam hari.

Ø Untuk mengendalikan tikus: Ber-
sihkan pematang, bongkar lubang-
lubang yang menjadi sarang tikus, 
lakukan secara bersama-sama, jika 
memungkinkan pagar petakan sa-
wah dengan plastik, buat lubang 
pada plastik untuk tempat masuk 
tikus dan pasang perangkap meng-
hadap keluar. Cara kimia; gunakan 
umpan racun tikus secara serentak 
minimal pada satu hamparan.

Ø Untuk mengendalikan penggerek 
batang; pasang perangkap lampu 
mulai jam 6 sore, di bawah lampuh 
diberi wadah berisi air dan diolesi 
minyak. Cara kimia gunakan pes-
tisida bersifat sistemik baik ham-
bur ataupun semprot.

Ø Untuk mengendalikan walang sa-
ngit: pasang perangkap (buat dari 
botol bekas air mineral, pada ¼ 
bagian dari mulut botol dipotong 
dan dipasang terbalik), masukkan 
umpan yang berbau busuk seperti 
terasi atau keong mati yang sudah 
membusuk ke dalam botol. Cara 
kimia; semprotlah dengan pestisi-
da yang dapat membunuh dan 
mencegah nafsu makan walang 
sangit misalnya; Decis dengan 
dosis sesuai label.

Ø Untuk mengendalikan wereng; 
gunakan varietas tahan tungro, se-
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minimal pada satu hamparan.

Ø Untuk mengendalikan penggerek 
batang; pasang perangkap lampu 
mulai jam 6 sore, di bawah lampuh 
diberi wadah berisi air dan diolesi 
minyak. Cara kimia gunakan pes-
tisida bersifat sistemik baik ham-
bur ataupun semprot.

Ø Untuk mengendalikan walang sa-
ngit: pasang perangkap (buat dari 
botol bekas air mineral, pada ¼ 
bagian dari mulut botol dipotong 
dan dipasang terbalik), masukkan 
umpan yang berbau busuk seperti 
terasi atau keong mati yang sudah 
membusuk ke dalam botol. Cara 
kimia; semprotlah dengan pestisi-
da yang dapat membunuh dan 
mencegah nafsu makan walang 
sangit misalnya; Decis dengan 
dosis sesuai label.

Ø Untuk mengendalikan wereng; 
gunakan varietas tahan tungro, se-
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9 Panen dan 
Pascapanen

perti: Inpari 7, 8, 9 atau Tukad ba-
lian, Tukad Unda dan Tukad Peta-
nu atau. Pasang perangkap lampu 
seperti mengendalikan penggerek 
batang. Cara kimia semprot 
dengan pestisida yang bersifat 
sistemik, kontak dan perut mis; 
Actara

Ø Penyakit HDB, Blass leher malai; 
semprot dengan Bakterisida/ 
Fungisida alami Nordox dosis se-
suai label atau campurkan pada pu-
puk. Atau aplikasi dengan Vibrator 
(Bakteri aktif) misalnya yang ber-
merek dagang Interflor M-100 
pengendali penyakit yang disebab-
kan oleh bakteri, cendawan dan 
virus petunjuk penggunaan tertera 
pada label. 

Ø Padi sudah dapat dipanen setelah ku-
ning sekitar 80%, untuk menghindari 
rusaknya gabah dalam tumpukan se-
baiknya panen dilakukan secara ber-
tahap terutama pada waktu hujan. Pa-
nen sebaiknya dilakukan secara ber-
kelompok (8-10 orang) agar cepat se-
lesai. Padi yang sudah dipanen di-
kumpulkan pada satu tempat yang su-
dah disiapkan sebelumnya, sebaiknya 
langsung dilakukan perontokan agar 
kualitas gabah tidak menurun.

Ø Padi yang sudah dirontok agar lang-
sung dijemur, jika tidak tersedia lantai 
jemur dapat menggunakan terpal 
sebagai alas. Keringkan gabah hingga 
mencapai kadar air 12-14%, kemas 
dalam karung, simpan di tempat yang 
terbebas dari serangan hama tikus, 
apabila belum langsung digiling.[]
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