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Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 
(BPTP) diharapkan dapat meng-
akselerasikan diseminasi teknologi Ba-
litbangtan kepada petani dan pe-
mangku kepentingan pertanian 
lainnya.

Dalam upaya mendukung program 
Padi Jagung dan Kedele, di Sulawesi 
Utara, maka BPTP Sulawesi Utara telah 
menyusun buku rekomendasi tekno-
logi Padi Sawah dan Jagung Spesifik 
lokasi di Sulawesi Utara.

Buku ini memuat pengalaman para pengkaji di Balai 
Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara, dalam me-
lakukan kajian-kajian spesifik lokasi. 

Buku ini diharapkan akan menjadi sarana penyebaran 
informasi yang praktis dan sekaligus merupakan cara untuk 
mendapatkan umpan balik (feed back) dari para pembaca-
nya. Baik internal BPTP, maupun stake holders di daerah 
dan di pusat.

Kepada seluruh staf yang telah memberikan peng-
alamannya dalam melakukan kajian untuk dibukukan, saya 
ucapkan terima kasih, semoga karya dan pengalaman sau-
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dara dapat bermanfaat untuk peningkatan ilmu para stake 
holders dalam mengawal upaya peningkatan pendapatan 
dan kesejahteraan petani di Sulawesi Utara.

Kepada tim penyusun dan seluruh staf yang telah ber-
partisipasi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini, di-
sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga 
semua jerih payah saudara tercatat sebagai amal kebaikan.

Kepada seluruh pembaca buku ini, kami mengharapkan 
masukkannya, kritikan dan atas kerjasama dalam mengem-
bangkan inovasi yang dimuat dalam buku ini. Akhirnya, se-
moga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati usaha 
dan upaya kita semua.

Kalasey, Medio Nopember 2015
Kepala Balai

Dr.Ir.Abdul Wahid Rauf,MS.
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No. URAIAN REKOMENDASI

1
Persiapan 
lahan

1. Kabupaten Minahasa

µ Semprot gulma dengan herbisi-

da sistemik, terutama gulma 

alang-alang.

µ Pengolahan tanah sempurna: ba-

jak lahan dengan traktor atau sa-

pi sampai gembur, (kategori ta-

nah berat atau bertekstur liat).

µ Untuk lahan yang bertekstur 

lempung berpasir (gembur), cu-

kup disemprot dan langsung di-

tanami setelah gulma mati 

(TOT).

µ Pengolahan tanah minimum 

(Minimum tilage), pangkas gulma 

atau semprot dengan herbisida 

sistemik ataupun kontak, tanah 

diolah hanya pada bagian yang 

akan ditanami (Barisan tanam-

an), hal ini hanya dianjurkan un-

tuk tanah yang bertekstur lem-
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3

Waktu Tanam

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I MT II MT III

Langowan 

Timur
April II – III Agust II – III –

Langowan 

Barat
April II – III Agust II – III –

Langowan 

Selatan
April II – III Agust II – III –

Langowan 

Utara
April II – III Agust II – III –

Tompaso April II – III Agust II – III –

Tompaso Barat April II – III Agust II – III –

Kawangkoaan April II – III Agust II – III –

Kawangkoaan 

Barat
April II – III Agust II – III –

Kawangkoaan 

Utara
April II – III Agust II – III –

2
Pengguna
an VUB

Varietas jagung komposit: Kaling-

ga, Sukmaraga, Lamuru, Srikandi 

Kuning, Bisma, Varietas Hibrida: 

Bima-3. 

pung berpasir, biarkan sampai 

biji gulma tumbuh, hal ini me-

merlukan waktu ± seminggu, ta-

nam jagung dengan jarak tanam 

sesuai rekomendasi, lubang ta-

nam ditutup dengan tanag atau 

pupuk kandang jika tersedia, se-

lanjutnya lahan disemprot kem-

bali dengan herbisida sistemik 

yang tidak mengandung bahan 

aktif pengendali biji ataupun 

herbisida kontak untuk mem-

basmi gulma yang sudah tum-

buh. Biasanya setelah perlakuan 

tersebut di atas lahan akan bebas 

gulma selama ± 3 minggu.

µ Gulma yang tumbuh selanjut-

nya, disemprot dengan herbisi-

da jenis calaris.
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5 Dosis 

Pemupukan

µ Kompos atau pupuk kandang 

1,5- 2 ton/ ha, diberikan di setiap 

lubang tanam (tutup benih) ± 25 

gr.
µ Pupuk NPK Phonska atau yang 

sejenis dengan dosis 350 kg/ ha 
atau ± 5 gr / tanaman ( ½ sendok 
makan sedikit cembung) diberi-
kan sekaligus sebagai pupuk da-
sar, ditambah Urea 200 kg jika di-
perlukan. Pupuk diberikan di an-
tara tanaman jagung dengan cara 
tugal dan ditutup dengan tanah.

6 Pengendali
an Gulma

µ Pengendalian gulma (Gulma 

berdaun lebar dan sempit go-

longan teki-tekian), dilakukan 

sekitar 14 hari setelah tanam 

atau tergantung keadaan gulma 

di lapangan, disemprot dengan 

herbisida Calaris dengan dosis 

sesuai label. Dan untuk gulma 

berdaun sempit lainnya yang ti-

dak mati dengan Calaris da-pat 

disemprot dengan herbisida 

kontak misalnya; Noxon, Prima-

xon, Gramoxon atau yang sejenis 

(Herbisida bersifat kontak), se-

telah jagung berumur ± satu bu-
4

Cara 
Tanam

Tugal atau larik, satu biji / lubang 

dengan jarak tanam 70 x 20 cm

Sonder April II – III Agust II – III –

Tombariri April II – III Agust II – III –

Tombariri

Timur
April II – III Agust II – III –

Tombulu April II – III Agust II – III –

Mandolang April II – III Agust II – III –

Tondano Barat April II – III Agust II – III –

Tondano Selatan April II – III Agust II – III –

Tondano Timur April II – III Agust II – III –

Tondano Utara April II – III Agust II – III –

Remboken April II – III Agust II – III –

Kakas April II – III Agust II – III –

Kakas Barat April II – III Agust II – III –

Eris April II – III Agust II – III –

Kombi Mei II – III Sept. I – II –
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8 Panen dan 

Pascapanen

tunda sampai besok, oleh karena 

itu pencampuran benih dengan 

Nordox dilakukan secara ber-

tahap. Atau Ridomil dengan do-

sis 2,5 ml / kg benih, cara peng-

gunaan, tuang Ridomil dalam 

kantong plastik, masukkan be-

nih dan aduk merata, dan di-ke-

ring anginkan.

µ Penggerek batang: gunakan pes-

tisida yang bersifat sistemik, de-

ngan catatan jika jagung sudah 

berbunga dan sudah keluar 

tongkol penggunaan pestisida 

sistemik tidak dianjurkan.

µ Perusak daun bagian pucuk da-
pat sekaligus dengan pestisida 
sistemik pengendali penggerek 
batang atau pestisida racun 
kontak.

µ Jagung sudah dapat dipanen 

apabila sudah matang fisiologis 

(biji jagung bila ditekan dengan 

kuku sudah keras) atau kulit 

tongkol jagung sudah kering 

atau agak kering.

7 Pengendalian 

Hama/Penyakit

µ Gunakan strategi pengendalian 

hama secara terpadu (PHT).

µ Penggunaan pestisida alternatif 
terakhir. Kecuali menyangkut 
penyakit yang tidak dapat di-
lihat secara kasat mata dan su-
dah diketahui bahwa lokasi su-
dah endemik penyakit mis: Bu-
lai sebaiknya diambil langka 
pencegahan dengan perlakuan 
benih.

µ Penyakit Bulai dan Busuk ba-

tang jagung perlakuan benih de-

ngan Bakterisida/ Fungisida a-

lami Nordox dengan dosis (50-75 

gr)/ 5 kg benih jagung. Masuk-

kan bubuk Nordox kedalam 

kantong plastik tambahkan air 

200 ml masukkan benih jagung 

dan aduk sampai merata, benih 

siap ditanam dan jangan di-

lan. Sekalipun tanaman jagung 

sudah bersih dari gulma namun 

perlu dicangkul untuk melaku-

kan pembumbunan.
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2. Kabupaten Minahasa Selatan

No. URAIAN REKOMENDASI

1 Persiapan 

lahan

µ Semprot gulma dengan herbisi-

da sistemik, terutama gulma 

alang-alang

µ Pengolahan tanah sempurna: 

bajak lahan dengan traktor atau 

sapi sampai gembur, (kategori 

tanah berat atau bertekstur liat)

µ Untuk lahan yang bertekstur 

lempung berpasir (gembur), cu-

kup disemprot dan langsung di-

tanami setelah gulma mati 

(TOT).

µ Pengolahan tanah minimum 

(Minimum tilage), pangkas gul-

ma atau semprot dengan herbi-

sida sistemik ataupun kontak, 

tanah diolah hanya pada bagian 

yang akan ditanami (Barisan ta-

naman), hal ini hanya dianjur-

kan untuk tanah yang berteks-

tur lempung berpasir, biarkan 

µ Untuk mengefisienkan waktu 
pengeringan dan tempat penge-
ringan jagung dapat dikupas ku-
litnya dan dibiarkan beberapa 
hari baru dipanen (Jika waktu 
panen jatuh pada musim panas).

µ Apabila waktu panen jatuh pada 
cuaca normal atau mungkin pa-
da waktu banyak hujan, sebaik-
nya sebelum panen disiapkan 
tempat penampungan. Untuk 
menghemat tempat penam-
pungan sebaiknya jagung di-
panen tongkol kupas (kupas 
langsung di pohon). 

µ Pemipilan dapat segera dilaku-

kan setelah panen, dengan me-

nggunakan mesin pemipil ja-

gung, hal ini juga untuk meng-

hemat biaya pemipilan, di-

banding dengan pemipilan 

manual.[]
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1 Persiapan 

lahan

µ Semprot gulma dengan herbisi-

da sistemik, terutama gulma 

alang-alang

µ Pengolahan tanah sempurna: 

bajak lahan dengan traktor atau 

sapi sampai gembur, (kategori 

tanah berat atau bertekstur liat)

µ Untuk lahan yang bertekstur 

lempung berpasir (gembur), cu-

kup disemprot dan langsung di-

tanami setelah gulma mati 

(TOT).

µ Pengolahan tanah minimum 

(Minimum tilage), pangkas gul-

ma atau semprot dengan herbi-

sida sistemik ataupun kontak, 

tanah diolah hanya pada bagian 

yang akan ditanami (Barisan ta-

naman), hal ini hanya dianjur-

kan untuk tanah yang berteks-

tur lempung berpasir, biarkan 

µ Untuk mengefisienkan waktu 
pengeringan dan tempat penge-
ringan jagung dapat dikupas ku-
litnya dan dibiarkan beberapa 
hari baru dipanen (Jika waktu 
panen jatuh pada musim panas).

µ Apabila waktu panen jatuh pada 
cuaca normal atau mungkin pa-
da waktu banyak hujan, sebaik-
nya sebelum panen disiapkan 
tempat penampungan. Untuk 
menghemat tempat penam-
pungan sebaiknya jagung di-
panen tongkol kupas (kupas 
langsung di pohon). 
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kan setelah panen, dengan me-

nggunakan mesin pemipil ja-
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hemat biaya pemipilan, di-

banding dengan pemipilan 

manual.[]
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3

Waktu Tanam

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I MT II MT III

Modoinding April II – III Agust II – III –

Tompaso

Baru
April II – III Agust II – III –

Maesaan April II – III Agust II – III –

Ranoyapo April II – III Agust II – III –

Motoling April II – III Agust II – III –

Motoling Barat April II – III Agust II – III –

Kumelembuai April II – III Agust II – III –

Sinonsayang April II – III Agust II – III –

Tenga April II – III Agust II – III –

2 Penggunaan 

VUB

Varietas jagung komposit: Kaling-

ga, Sukmaraga, Lamuru, Srikandi 

Kuning, Bisma, Varietas Hibrida: 

Bima-3.

sampai biji gulma tumbuh, hal 

ini memerlukan waktu ± se-

minggu, tanam jagung dengan 

jarak tanam sesuai rekomen-

dasi, lubang tanam ditutup de-

ngan tanag atau pupuk kan-

dang jika tersedia, selanjutnya 

lahan disemprot kembali de-

ngan herbisida sistemik yang ti-

dak mengandung bahan aktif 

pengendali biji ataupun herbi-

sida kontak untuk membasmi 

gulma yang sudah tumbuh. Bi-

asanya setelah perlakuan terse-

but di atas lahan akan bebas 

gulma selama ± 3 minggu.

µ Gulma yang tumbuh selanjut-

nya, disemprot dengan herbisi-

da jenis calaris.
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6 Pengendali
an Gulma

7 Pengendalian 

Hama/Penyakit

µ Gunakan strategi pengendalian 

hama secara terpadu (PHT)

µ Penggunaan pestisida alternatif 

terakhir. Kecuali menyangkut 

penyakit yang tidak dapat di-

lihat secara kasat mata dan su-

dah diketahui bahwa lokasi su-

dah endemik penyakit mis: Bu-

lai sebaiknya diambil langka 

µ Pengendalian gulma (Gulma 
berdaun lebar dan sempit go-
longan teki-tekian), dilakukan 
sekitar 14 hari setelah tanam 
atau tergantung keadaan gulma 
di lapangan, disemprot dengan 
herbisida Calaris dengan dosis 
sesuai label. Dan untuk gulma 
berdaun sempit lainnya yang ti-
dak mati dengan Calaris dapat 
disemprot dengan herbisida 
kontak misalnya; Noxon, Prima-
xon, Gramoxon atau yang se-
jenis (Herbisida bersifat kontak), 
setelah jagung berumur ± satu 
bulan. Sekalipun tanaman ja-
gung sudah bersih dari gulma 
namun perlu dicangkul untuk 
melakukan pembumbunan.

Amurang April II – III Agust II – III –

Amurang Barat April II – III Agust II – III –

Amurang Timur April II – III Agust II – III –

Tareran April II – III Agust II – III –

Sultra April II – III Agust II – III –

Tumpaan April II – III Agust II – III –

Tatapaan April II – III Agust II – III –

4
Cara 
Tanam

Tugal atau larik, satu biji / lubang 

dengan jarak tanam 70 x 20 cm

5

Dosis 

Pemupukan

µ Kompos atau pupuk kandang 1,5- 

2 ton/ ha, diberikan di setiap 

lubang tanam ( tutup benih) ± 25 gr.

µ Pupuk NPK Phonska atau yang 

sejenis dengan dosis 350 kg/ ha 

atau ± 5 gr / tanaman ( ½ sendok 

makan sedikit cembung) diberi-

kan sekaligus sebagai pupuk da-

sar, ditambah Urea 200 kg jika di-

perlukan. Pupuk diberikan di an-

tara tanaman jagung dengan cara 

tugal dan ditutup dengan tanah.
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8 Panen dan 

Pascapanen

µ Perusak daun bagian pucuk da-

pat sekaligus dengan pestisida 

sistemik pengendali penggerek 

batang atau pestisida racun 

kontak.

µ Jagung sudah dapat dipanen 

apabila sudah matang fisiologis 

(biji jagung bila ditekan dengan 

kuku sudah keras) atau kulit 

tongkol jagung sudah kering 

atau agak kering.

µ Untuk mengefisienkan waktu 

pengeringan dan tempat penge-

ringan jagung dapat dikupas ku-

litnya dan dibiarkan beberapa 

hari baru dipanen (jika waktu 

panen jatuh pada musim panas).

µ Apabila waktu panen jatuh pada 

cuaca normal atau mungkin pa-

da waktu banyak hujan, sebaik-

nya sebelum panen disiapkan 

tempat penampungan. Untuk 

menghemat tempat penam-

pungan sebaiknya jagung di-

pencegahan dengan perlakuan 

benih.

µ Penyakit Bulai dan Busuk batang 

jagung perlakuan benih dengan 

Bakterisida/ Fungisida alami Nor-

dox dengan dosis( 50-75 gr)/ 5 kg 

benih jagung. Masukkan bubuk 

Nordox kedalam kantong plastik 

tambahkan air 200 ml masukkan be-

nih jagung dan aduk sampai me-

rata, benih siap ditanam dan jangan 

ditunda sampai besok, oleh karena 

itu pencampuran benih dengan 

Nordox dilakukan secara bertahap. 

Atau Ridomil dengan dosis 2,5 ml / 

kg benih, cara penggunaan, tuang 

Ridomil dalam kantong plastik, 

masukkan benih dan aduk merata, 

dan dikering anginkan.

µ Penggerek batang: gunakan pestisi-

da yang bersifat sistemik, dengan 

catatan jika jagung sudah berbunga 

dan sudah keluar tongkol peng-

gunaan pestisida sistemik tidak 

dianjurkan.
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No. URAIAN REKOMENDASI

1
Persiapan 

lahan

3. Kabupaten Minahasa Utara

µ Semprot gulma dengan herbisi-

da sistemik, terutama gulma 

alang-alang

µ Pengolahan tanah sempurna: 

bajak lahan dengan traktor atau 

sapi sampai gembur, (kategori 

tanah berat atau bertekstur liat)

µ Untuk lahan yang bertekstur 

lempung berpasir (gembur), cu-

kup disemprot dan langsung di-

tanami setelah gulma mati 

(TOT).

µ Pengolahan tanah minimum 

(Minimum tilage), pangkas gul-

ma atau semprot dengan herbi-

sida sistemik ataupun kontak, 

tanah diolah hanya pada bagian 

yang akan ditanami (Barisan ta-

naman), hal ini hanya dianjur-

kan untuk tanah yang bertekstur 

panen tongkol kupas (kupas 

langsung di pohon).

µ Pemipilan dapat segera dilaku-

kan setelah panen, dengan me-

nggunakan mesin pemipil ja-

gung, hal ini juga untuk meng-

hemat biaya pemipilan, diban-

ding dengan pemipilan manual.

Foto Diskusi dengan Petani
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3

Waktu Tanam

4 Cara 
Tanam

Tugal atau larik, satu biji / lubang 

dengan jarak tanam 70 x 20 cm

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I MT II MT III

Kema April II – III Agust II – III –

Kauditan April II – III Agust II – III –

Airmadidi April II – III Agust II – III –

Kalawat April II – III Agust II – III –

Dimembe April II – III Agust II – III –

Tilawaan April II – III Agust II – III –

Wori April II – III Agust II – III –

Likupang 

Barat
April II – III Agust II – III –

Likupang 

Timur
April II – III Agust II – III –

Likupang 

Selatan April II – III Agust II – III –

2
Penggunaan 

VUB

Varietas jagung komposit : Kaling-

ga, Sukmaraga, Lamuru, Srikandi 

Kuning, Bisma, Varietas Hibrida: 

Bima-3.

lempung berpasir, biarkan sam-

pai biji gulma tumbuh, hal ini 

memerlukan waktu ± seminggu, 

tanam jagung dengan jarak ta-

nam sesuai rekomendasi, lubang 

tanam ditutup dengan tanag 

atau pupuk kandang jika ter-

sedia, selanjutnya lahan disem-

prot kembali dengan herbisida 

sistemik yang tidak mengan-

dung bahan aktif pengendali biji 

ataupun herbisida kontak untuk 

membasmi gulma yang sudah 

tumbuh. Biasanya setelah per-

lakuan tersebut di atas lahan 

akan bebas gulma selama ± 3 

minggu.

µ Gulma yang tumbuh selanjut-

nya, disemprot dengan herbisi-

da jenis calaris.
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7
Pengendalian 

Hama/Penyakit

setelah jagung berumur ± satu 

bulan. Sekalipun tanaman ja-

gung sudah bersih dari gulma 

namun perlu dicangkul untuk 

melakukan pembumbunan.

µ Gunakan strategi pengendalian 

hama secara terpadu (PHT)

µ Penggunaan pestisida alternatif 

terakhir. Kecuali menyangkut 

penyakit yang tidak dapat di-

lihat secara kasat mata dan su-

dah diketahui bahwa lokasi su-

dah endemik penyakit mis: Bu-

lai sebaiknya diambil langka 

pencegahan dengan perlakuan 

benih.

µ Penyakit Bulai dan Busuk ba-

tang jagung perlakuan benih de-

ngan Bakterisida/ Fungisida 

alami Nordox dengan dosis( 50-

75 gr)/ 5 kg benih jagung. Ma-

sukkan bubuk Nordox ke dalam 

kantong plastik tambahkan air 

200 ml masukkan benih jagung 

dan aduk sampai merata, benih 

5 Dosis 

Pemupukan

6 Pengendali
an Gulma

µ Kompos atau pupuk kandang 

1,5- 2 ton/ ha, diberikan di setiap 

lubang tanam ( tutup benih) ± 25 

gr.
µ Pupuk NPK Phonska atau yang 

sejenis dengan dosis 350 kg/ ha 
atau ± 5 gr / tanaman ( ½ sendok 
makan sedikit cembung) diberi-
kan sekaligus sebagai pupuk da-
sar, ditambah Urea 200 kg jika 
diperlukan. Pupuk diberikan di 
antara tanaman jagung dengan 
cara tugal dan ditutup dengan 
tanah.

µ Pengendalian gulma (Gulma 

berdaun lebar dan sempit go-

longan teki-tekian), dilakukan 

sekitar 14 hari setelah tanam 

atau tergantung keadaan gulma 

di lapangan, disemprot dengan 

herbisida Calaris dengan dosis 

sesuai label. Dan untuk gulma 

berdaun sempit lainnya yang ti-

dak mati dengan Calaris dapat 

disemprot dengan herbisida 

kontak misalnya; Noxon, Prima-

xon, Gramoxon atau yang se-

jenis (Herbisida bersifat kontak), 
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tongkol jagung sudah kering atau 

agak kering.

µ Untuk mengefisienkan waktu pe-

ngeringan dan tempat pengering-

an jagung dapat dikupas kulitnya 

dan dibiarkan beberapa hari baru 

dipanen (jika waktu panen jatuh 

pada musim panas).

µ Apabila waktu panen jatuh pada 

cuaca normal atau mungkin pada 

waktu banyak hujan, sebaiknya se-

belum panen disiapkan tempat pe-

nampungan. Untuk menghemat 

tempat penampungan sebaiknya 

jagung dipanen tongkol kupas 

(kupas langsung di pohon).

µ Pemipilan dapat segera dilakukan 

setelah panen, dengan mengguna-

kan mesin pemipil jagung, hal ini 

juga untuk menghemat biaya pe-

mipilan, dibanding dengan pe-

mipilan manual.[]

8 Panen dan 

Pascapanen

siap ditanam dan jangan ditunda 

sampai besok, oleh karena itu 

pencampuran benih dengan 

Nordox dilakukan secara ber-

tahap. Atau Ridomil dengan do-

sis 2,5 ml / kg benih, cara peng-

gunaan, tuang Ridomil dalam 

kantong plastik, masukkan be-

nih dan aduk merata, dan di-

kering anginkan.

µ Penggerek batang: gunakan pes-

tisida yang bersifat sistemik, de-

ngan catatan jika jagung sudah 

berbunga dan sudah keluar 

tongkol penggunaan pestisida 

sistemik tidak dianjurkan.

µ Perusak daun bagian pucuk da-

pat sekaligus dengan pestisida 

sistemik pengendali penggerek 

batang atau pestisida racun 

kontak.

µ Jagung sudah dapat dipanen 

apabila sudah matang fisiologis 

(biji jagung bila ditekan dengan 

kuku sudah keras) atau kulit 
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2 Penggunaan 

VUB

Varietas jagung komposit: Kaling-

ga, Sukmaraga, Lamuru, Srikandi 

Kuning, , Bisma. Varietas Hibrida: 

Bima-3.

pai biji gulma tumbuh, hal ini 

memerlukan waktu ± seminggu, 

tanam jagung dengan jarak ta-

nam sesuai rekomendasi, lu-

bang tanam ditutup dengan 

tanah atau pupuk kandang jika 

tersedia, selanjutnya lahan di-

semprot kembali dengan herbi-

sida sistemik yang tidak meng-

andung bahan aktif pengendali 

biji ataupun herbisida kontak 

untuk membasmi gulma yang 

sudah tumbuh. Biasanya setelah 

perlakuan tersebut di atas lahan 

akan bebas gulma selama ± 3 

minggu.

µ Gulma yang tumbuh selanjut-

nya, disemprot dengan herbisi-

da jenis calaris.

4. Kabupaten Minahasa Tenggara

No. URAIAN REKOMENDASI

1 Persiapan 
lahan

µ Semprot gulma dengan herbisi-

da sistemik, terutama gulma a-

lang-alang

µ Pengolahan tanah sempurna: 

bajak lahan dengan traktor atau 

sapi sampai gembur, (kategori 

tanah berat atau bertekstur liat)

µ Untuk lahan yang bertekstur 

lempung berpasir (gembur), cu-

kup disemprot dan langsung di-

tanami setelah gulma mati 

(TOT).

µ Pengolahan tanah minimum 

(Minimum tilage), pangkas gul-

ma atau semprot dengan her-

bisida sistemik ataupun kontak, 

tanah diolah hanya pada bagian 

yang akan ditanami (Barisan ta-

naman), hal ini hanya dianjur-

kan untuk tanah yang bertekstur 

lempung berpasir, biarkan sam-
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6 Pengendali
an Gulma

7
Pengendalian 

Hama/Penyakit

µ Pengendalian gulma (Gulma 
berdaun lebar dan sempit go-
longan teki-tekian), dilakukan 
sekitar 14 hari setelah tanam 
atau tergantung keadaan gulma 
di lapangan, disemprot dengan 
herbisida Calaris dengan dosis 
sesuai label. Dan untuk gulma 
berdaun sempit lainnya yang ti-
dak mati dengan Calaris dapat 
disemprot dengan herbisida 
kontak misalnya; Noxon, Prima-
xon, Gramoxon atau yang se-
jenis (Herbisida bersifat kontak), 
setelah jagung berumur ± satu 
bulan. Sekalipun tanaman ja-
gung sudah bersih dari gulma 
namun perlu dicangkul untuk 
melakukan pembumbunan.

µ Gunakan strategi pengendalian 

hama secara terpadu (PHT)

µ Penggunaan pestisida alternatif 

terakhir. Kecuali menyangkut 

penyakit yang tidak dapat di-

lihat secara kasat mata dan su-

dah diketahui bahwa lokasi su-

dah endemik penyakit mis: 

3

Waktu Tanam

4 Cara 
Tanam

Tugal atau larik, satu biji / lubang 

dengan jarak tanam 70 x 20 cm

5 Dosis 

Pemupukan

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I MT II MT III

Ratatotok Mei I – II Sept. I – II –

Belang Mei I – II Sept. I – II –

Ratahan Mei I – II Sept. I – II –

Tombatu April I – II Agust II – III –

Touluaan April I – II Agust II – III –

µ Kompos atau pupuk kandang 
1,5- 2 ton/ ha, diberikan di setiap 
lubang tanam ( tutup benih) ± 25 
gr.

µ Pupuk NPK Phonska atau yang 
sejenis dengan dosis 350 kg/ ha 
atau ± 5 gr / tanaman ( ½ sendok 
makan sedikit cembung) diberi-
kan sekaligus sebagai pupuk da-
sar, ditambah Urea 200 kg jika 
diperlukan. Pupuk diberikan di 
antara tanaman jagung dengan 
cara tugal dan ditutup dengan 
tanah.
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8 Panen dan 

Pascapanen

berbunga dan sudah keluar 

tongkol penggunaan pestisida 

sistemik tidak dianjurkan.

µ Perusak daun bagian pucuk da-

pat sekaligus dengan pestisida 

sistemik pengendali penggerek 

batang atau pestisida racun 

kontak.

µ Jagung sudah dapat dipanen 
apabila sudah matang fisiologis 
(biji jagung bila ditekan dengan 
kuku sudah keras) atau kulit 
tongkol jagung sudah kering 
atau agak kering.

µ Untuk mengefisienkan waktu 
pengeringan dan tempat penge-
ringan jagung dapat dikupas ku-
litnya dan dibiarkan beberapa 
hari baru dipanen (jika waktu 
panen jatuh pada musim panas).

µ Apabila waktu panen jatuh pada 
cuaca normal atau mungkin pa-
da waktu banyak hujan, sebaik-
nya sebelum panen disiapkan 
tempat penampungan. Untuk 
menghemat tempat penam-
pungan sebaiknya jagung di-pa-

Bulai sebaiknya diambil langka 

pencegahan dengan perlakuan 

benih.

µ Penyakit Bulai dan Busuk ba-

tang jagung perlakuan benih de-

ngan Bakterisida/ Fungisida a-

lami Nordox dengan dosis( 50-75 

gr)/ 5 kg benih jagung. Masuk-

kan bubuk Nordox ke dalam 

kantong plastik tambahkan air 

200 ml masukkan benih jagung 

dan aduk sampai merata, benih 

siap ditanam dan jangan ditunda 

sampai besok, oleh karena itu 

pencampuran benih dengan 

Nordox dilakukan secara ber-

tahap. Atau Ridomil dengan do-

sis 2,5 ml / kg benih, cara peng-

gunaan, tuang Ridomil dalam 

kantong plastik, masukkan 

benih dan aduk merata, dan di-

kering anginkan.

µ Penggerek batang : gunakan pes-

tisida yang bersifat sistemik, de-

ngan catatan jika jagung sudah 
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No. URAIAN REKOMENDASI

1 Persiapan 
lahan

5. Kota Bitung

µ Semprot gulma dengan herbisi-

da sistemik, terutama gulma a-

lang-alang

µ Pengolahan tanah sempurna: 

bajak lahan dengan traktor atau 

sapi sampai gembur, (kategori 

tanah berat atau bertekstur liat)

µ Untuk lahan yang bertekstur 

lempung berpasir ( gembur), cu-

kup disemprot dan langsung di-

tanami setelah gulma mati 

(TOT).

µ Pengolahan tanah minimum 

(Minimum tilage), pangkas gul-

ma atau semprot dengan herbisi-

da sistemik ataupun kontak, ta-

nah diolah hanya pada bagian 

yang akan ditanami (Barisan ta-

naman), hal ini hanya dianjur-

kan untuk tanah yang bertekstur 

lempung berpasir, biarkan sam-

nen tongkol kupas (kupas lang-
sung di pohon).

µ Pemipilan dapat segera dilaku-

kan setelah panen, dengan me-

nggunakan mesin pemipil ja-

gung, hal ini juga untuk meng-

hemat biaya pemipilan, di-

banding dengan pemipilan 

manual.[]
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3

Waktu Tanam

4 Cara 
Tanam

Tugal atau larik, satu biji / lubang 

dengan jarak tanam 70 x 20 cm

5 Dosis 

Pemupukan

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I MT II MT III

Ranowulu April II – III Agust II – III –

Matuari Mei I – II Sept. I – II –

Madidir Mei I – II Sept. I – II –

µ Kompos atau pupuk kandang 

1,5- 2 ton/ ha, diberikan di setiap 

lubang tanam ( tutup benih) ± 25 

gr.

µ Pupuk NPK Phonska atau yang 

sejenis dengan dosis 350 kg/ ha 

atau ± 5 gr / tanaman ( ½ sendok 

makan sedikit cembung) diberi-

kan sekaligus sebagai pupuk da-

sar, ditambah Urea 200 kg jika 

diperlukan. Pupuk diberikan di 

antara tanaman jagung dengan 

cara tugal dan ditutup dengan 

tanah.

2 Penggunaan 

VUB

Varietas jagung komposit: Kaling-

ga, Sukmaraga, Lamuru, Srikandi 

Kuning, Bisma. Varietas Hibrida: 

Bima-3.

pai biji gulma tumbuh, hal ini 

memerlukan waktu ± seminggu, 

tanam jagung dengan jarak ta-

nam sesuai rekomendasi, lubang 

tanam ditutup dengan tanag 

atau pupuk kandang jika ter-

sedia, selanjutnya lahan disem-

prot kembali dengan herbisida 

sistemik yang tidak mengan-

dung bahan aktif pengendali biji 

ataupun herbisida kontak un-

tuk membasmi gulma yang su-

dah tumbuh. Biasanya setelah 

perlakuan tersebut di atas lahan 

akan bebas gulma selama ± 3 

minggu.

µ Gulma yang tumbuh selanjut-

nya, disemprot dengan herbisi-

da jenis calaris.
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3
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sudah endemik penyakit mis: 

Bulai sebaiknya diambil langka 

pencegahan dengan perlakuan 

benih.

µ Penyakit Bulai dan Busuk ba-

tang jagung perlakuan benih de-

ngan Bakterisida/ Fungisida a-

lami Nordox dengan dosis( 50-

75 gr)/ 5 kg benih jagung. Ma-

sukkan bubuk Nordox ke dalam 

kantong plastik tambahkan air 

200 ml masukkan benih jagung 

dan aduk sampai merata, benih 

siap ditanam dan jangan di-

tunda sampai besok, oleh karena 

itu pencampuran benih dengan 

Nordox dilakukan secara ber-

tahap. Atau Ridomil dengan do-

sis 2,5 ml / kg benih, cara peng-

gunaan, tuang Ridomil dalam 

kantong plastik, masukkan be-

nih dan aduk merata, dan di-

kering anginkan.

µ Penggerek batang: gunakan pes-

tisida yang bersifat sistemik, de-

6 Pengendali
an Gulma

7 Pengendalian 

Hama/Penyakit

µ Pengendalian gulma (Gulma 

berdaun lebar dan sempit go-

longan teki-tekian), dilakukan 

sekitar 14 hari setelah tanam atau 

tergantung keadaan gulma di 

lapangan, disemprot dengan 

herbisida Calaris dengan dosis 

sesuai label. Dan untuk gulma 

berdaun sempit lainnya yang ti-

dak mati dengan Calaris dapat 

disemprot dengan herbisida 

kontak misalnya; Noxon, Prima-

xon, Gramoxon atau yang sejenis 

(Herbisida bersifat kontak), se-

telah jagung berumur ± satu bu-

lan. Sekalipun tanaman jagung 

sudah bersih dari gulma namun 

perlu dicangkul untuk melaku-

kan pembumbunan.

µ Gunakan strategi pengendalian 

hama secara terpadu (PHT)

µ Penggunaan pestisida alternatif 

terakhir. Kecuali menyangkut 

penyakit yang tidak dapat di-

lihat secara kasat mata dan su-

dah diketahui bahwa lokasi 
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nya sebelum panen disiapkan 

tempat penampungan. Untuk 

menghemat tempat penampu-

ngan sebaiknya jagung di-panen 

tongkol kupas (kupas langsung 

di pohon).

µ Pemipilan dapat segera dilaku-

kan setelah panen, dengan 

menggunakan mesin pemipil ja-

gung, hal ini juga untuk meng-

hemat biaya pemipilan, di-

banding dengan pemipilan 

manual.[]

8 Panen dan 

Pascapanen

ngan catatan jika jagung sudah 

berbunga dan sudah keluar 

tongkol penggunaan pestisida 

sistemik tidak dianjurkan.

µ Perusak daun bagian pucuk da-

pat sekaligus dengan pestisida 

sistemik pengendali penggerek 

batang atau pestisida racun 

kontak.

µ Jagung sudah dapat dipanen 

apabila sudah matang fisiologis 

(Biji jagung bila ditekan dengan 

kuku sudah keras) atau kulit 

tongkol jagung sudah kering 

atau agak kering.

µ Untuk mengefisienkan waktu 

pengeringan dan tempat penge-

ringan jagung dapat dikupas ku-

litnya dan dibiarkan beberapa 

hari baru dipanen (jika waktu 

panen jatuh pada musim panas).

µ Apabila waktu panen jatuh pada 

cuaca normal atau mungkin pa-

da waktu banyak hujan, sebaik-
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2
Penggunaan 

VUB

Varietas jagung komposit: Kaling-

ga, Sukmaraga, Lamuru, Srikandi 

Kuning, , Bisma. Varietas Hibrida: 

Bima-3.

pai biji gulma tumbuh, hal ini 

memerlukan waktu ± seminggu, 

tanam jagung dengan jarak ta-

nam sesuai rekomendasi, lu-

bang tanam ditutup dengan ta-

nah atau pupuk kandang jika 

tersedia, selanjutnya lahan di-

semprot kembali dengan herbi-

sida sistemik yang tidak meng-

andung bahan aktif pengendali 

biji ataupun herbisida kontak 

untuk membasmi gulma yang 

sudah tumbuh. Biasanya setelah 

perlakuan tersebut di atas lahan 

akan bebas gulma selama ± 3 

minggu.

µ Gulma yang tumbuh selanjut-

nya, disemprot dengan herbisi-

da jenis calaris.

6. Kabupaten Bolmong

No. URAIAN REKOMENDASI

1 Persiapan 
lahan

µ Semprot gulma dengan herbisi-

da sistemik, terutama gulma a-

lang-alang

µ Pengolahan tanah sempurna: ba-

jak lahan dengan traktor atau sa-

pi sampai gembur, (kategori ta-

nah berat atau bertekstur liat)

µ Untuk lahan yang bertekstur 

lempung berpasir (gembur), cu-

kup disemprot dan langsung di-

tanami setelah gulma mati 

(TOT).

µ Pengolahan tanah minimum 

(Minimum tilage), pangkas gul-

ma atau semprot dengan herbisi-

da sistemik ataupun kontak, ta-

nah diolah hanya pada bagian 

yang akan ditanami (barisan ta-

naman), hal ini hanya dianjur-

kan untuk tanah yang bertekstur 

lempung berpasir, biarkan sam-
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5 Dosis 

Pemupukan

6 Pengendali
an Gulma

µ Kompos atau pupuk kandang 

1,5- 2 ton/ ha, diberikan di setiap 

lubang tanam ( tutup benih) ± 25 

gr.

µ Pupuk NPK Phonska atau yang 

sejenis dengan dosis 350 kg/ ha 

atau ± 5 gr / tanaman ( ½ sendok 

makan sedikit cembung) diberi-

kan sekaligus sebagai pupuk da-

sar, ditambah Urea 200 kg jika 

diperlukan. Pupuk diberikan di 

antara tanaman jagung dengan 

cara tugal dan ditutup dengan 

tanah.

µ Pengendalian gulma (Gulma 

berdaun lebar dan sempit go-

longan teki-tekian), dilakukan 

sekitar 14 hari setelah tanam di-

semprot dengan herbisida Cala-

ris dengan dosis sesuai label. 

Dan untuk gulma berdaun sem-

pit lainnya yang tidak mati de-

ngan Calaris dapat disemprot 

dengan herbisida kontak misal-

nya; Noxon, Primaxon, Gramo-

3

Waktu Tanam

4 Cara 
Tanam

Tugal atau larik, satu biji / lubang 

dengan jarak tanam 70 x 20 cm

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I MT II MT III

Dumoga Barat Mei I – II Sept. I – II –

Dumoga Utara Mei I – II Sept. I – II –

Dumoga Timur Mei I – II Sept. I – II –

Lolayan Mei I – II Sept. I – II –

Passi Barat Mei I – II Sept. I – II –

Passi Timur Maret I – II Juli. I – II –

Bilalang Maret I – II Juli. I – II –

Poigar April II – III Agust.II – III –

Bolaang Mei I – II Sept. I – II –

Bolaang Timur Mei I – II Sept. I – II –

Lolak
Maret III – 

April I
Juli.III – Agst I –

Sang Tombolang Maret I – II Juli. I – II –
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Juli.III – Agst I –

Sang Tombolang Maret I – II Juli. I – II –



56 57

8
Panen dan 

Pascapanen

dan aduk sampai merata, benih 

siap ditanam dan jangan di-

tunda sampai besok, oleh karena 

itu pencampuran benih dengan 

Nordox dilakukan secara ber-

tahap. Atau Ridomil dengan do-

sis 2,5 ml / kg benih, cara peng-

gunaan, tuang Ridomil dalam 

kantong plastik, masukkan be-

nih dan aduk merata, dan di-

kering anginkan.

µ Penggerek batang: gunakan pes-

tisida yang bersifat sistemik, de-

ngan catatan jika jagung sudah 

berbunga dan sudah keluar 

tongkol penggunaan pestisida 

sistemik tidak dianjurkan.

µ Perusak daun bagian pucuk da-

pat sekaligus dengan pestisida 

sistemik pengendali penggerek 

batang atau pestisida racun 

kontak.

µ Jagung sudah dapat dipanen 

apabila sudah matang fisiologis 

7 Pengendalian 

Hama/Penyakit

xon atau yang sejenis setelah ja-

gung berumur ± satu bulan. Se-

kalipun tanaman jagung sudah 

bersih dari gulma namun perlu 

dicangkul untuk melakukan 

pembumbunan.

µ Gunakan strategi pengendalian 

hama secara terpadu (PHT)

µ Penggunaan pestisida alternatif 

terakhir. Kecuali menyangkut 

penyakit yang tidak dapat di-

lihat secara kasat mata dan su-

dah diketahui bahwa lokasi su-

dah endemik penyakit mis: Bu-

lai sebaiknya diambil langka 

pencegahan dengan perlakuan 

benih.

µ Penyakit Bulai dan Busuk ba-

tang jagung perlakuan benih de-

ngan Bakterisida/ Fungisida a-

lami Nordox dengan dosis( 50-

75 gr)/ 5 kg benih jagung. Ma-

sukkan bubuk Nordox ke dalam 

kantong plastik tambahkan air 

200 ml masukkan benih jagung 
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No. URAIAN REKOMENDASI

1 Persiapan 
lahan

7. Kabupaten Bolmong Utara

µ Semprot gulma dengan herbisi-

da sistemik, terutama gulma a-

lang-alang

µ Pengolahan tanah sempurna: ba-

jak lahan dengan traktor atau sa-

pi sampai gembur, (kategori ta-

nah berat atau bertekstur liat)

µ Untuk lahan yang bertekstur 

lempung berpasir (gembur), cu-

kup disemprot dan langsung di-

tanami setelah gulma mati 

(TOT).

µ Pengolahan tanah minimum 

(Minimum tilage), pangkas gul-

ma atau semprot dengan herbisi-

da sistemik ataupun kontak, ta-

nah diolah hanya pada bagian 

yang akan ditanami (Barisan ta-

naman), hal ini hanya dianjur-

kan untuk tanah yang bertekstur 

lempung berpasir, biarkan sam-

(biji jagung bila ditekan dengan 

kuku sudah keras) atau kulit 

tongkol jagung sudah kering 

atau agak kering.

µ Untuk mengefisienkan waktu 

pengeringan dan tempat penge-

ringan jagung dapat dikupas ku-

litnya dan dibiarkan beberapa 

hari baru dipanen (jika waktu 

panen jatuh pada musim panas).

µ Apabila waktu panen jatuh pada 

cuaca normal atau mungkin pa-

da waktu banyak hujan, sebaik-

nya sebelum panen disiapkan 

tempat penampungan. Untuk 

menghemat tempat penam-

pungan sebaiknya jagung di-

panen tongkol kupas (kupas 

langsung di pohon).

µ Pemipilan dapat segera dilaku-

kan setelah panen, dengan 

menggunakan mesin pemipil ja-

gung, hal ini juga untuk meng-

hemat biaya pemipilan, diban-

ding dengan pemipilan manual.
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3

Waktu Tanam

4 Cara 
Tanam

Tugal atau larik, satu biji / lubang 

dengan jarak tanam 70 x 20 cm

5 Dosis 

Pemupukan

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I MT II MT III

Bintauna Mei I – II Sept. I – II –

Bolangitang 

Timur
Mei I – II Sept. I – II –

Bolangitang 

Barat
Mei I – II Sept. I – II –

Kaidipang Mei I – II Sept. I – II –

Pinogaluman April II – III Agust II – III –

µ Kompos atau pupuk kandang 

1,5- 2 ton/ ha, diberikan di setiap 

lubang tanam ( tutup benih) ± 25 

gr.

µ Pupuk NPK Phonska atau yang 

sejenis dengan dosis 350 kg/ ha 

atau ± 5 gr / tanaman ( ½ sendok 

makan sedikit cembung) diberi-

kan sekaligus sebagai pupuk 

2 Penggunaan 

VUB

Varietas jagung komposit: Kaling-

ga, Sukmaraga, Lamuru, Srikandi 

Kuning, Bisma, Varietas Hibrida: 

Bima-3. 

pai biji gulma tumbuh, hal ini 

memerlukan waktu ± seminggu, 

tanam jagung dengan jarak ta-

nam sesuai rekomendasi, lubang 

tanam ditutup dengan tanah a-

tau pupuk kandang jika tersedia, 

selanjutnya lahan disemprot 

kembali dengan herbisida sis-

temik yang tidak mengandung 

bahan aktif pengendali biji atau-

pun herbisida kontak untuk 

membasmi gulma yang sudah 

tumbuh. Biasanya setelah per-

lakuan tersebut di atas lahan 

akan bebas gulma selama ± 3 

minggu.

µ Gulma yang tumbuh selanjut-

nya, disemprot dengan herbisi-

da jenis calaris.
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terakhir. Kecuali menyangkut 

penyakit yang tidak dapat di-

lihat secara kasat mata dan su-

dah diketahui bahwa lokasi su-

dah endemik penyakit mis: Bu-

lai sebaiknya diambil langka 

pencegahan dengan perlakuan 

benih.

µ Penyakit Bulai dan Busuk ba-

tang jagung perlakuan benih de-

ngan Bakterisida/ Fungisida a-

lami Nordox dengan dosis( 50-75 

gr)/ 5 kg benih jagung. Masuk-

kan bubuk Nordox ke dalam 

kantong plastik tambahkan air 

200 ml masukkan benih jagung 

dan aduk sampai merata, benih 

siap ditanam dan jangan ditunda 

sampai besok, oleh karena itu 

pencampuran benih dengan 

Nordox dilakukan secara ber-

tahap. Atau Ridomil dengan do-

sis 2,5 ml / kg benih, cara peng-

gunaan, tuang Ridomil dalam 

kantong plastik, masukkan 

6 Pengendali
an Gulma

7 Pengendalian 

Hama/Penyakit

dasar, ditambah Urea 200 kg jika 

diperlukan. Pupuk diberikan di 

antara tanaman jagung dengan 

cara tugal dan ditutup dengan 

tanah.

µ Pengendalian gulma (Gulma 
berdaun lebar dan sempit go-
longan teki-tekian), dilakukan 
sekitar 14 hari setelah tanam 
atau tergantung keadaan gulma 
di lapangan, disemprot dengan 
herbisida Calaris dengan dosis 
sesuai label. Dan untuk gulma 
berdaun sempit lainnya yang ti-
dak mati dengan Calaris dapat 
disemprot dengan herbisida 
kontak misalnya; Noxon, Prima-
xon, Gramoxon atau yang se-
jenis (Herbisida bersifat kontak), 
setelah jagung berumur ± satu 
bulan. Sekalipun tanaman ja-
gung sudah bersih dari gulma 
namun perlu dicangkul untuk 
melakukan pembumbunan.

µ Gunakan strategi pengendalian 

hama secara terpadu (PHT)

µ Penggunaan pestisida alternatif 
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terakhir. Kecuali menyangkut 
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dah endemik penyakit mis: Bu-
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µ Penyakit Bulai dan Busuk ba-
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ngan Bakterisida/ Fungisida a-
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6 Pengendali
an Gulma

7 Pengendalian 
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µ Apabila waktu panen jatuh pada 

cuaca normal atau mungkin pa-

da waktu banyak hujan, sebaik-

nya sebelum panen disiapkan 

tempat penampungan. Untuk 

menghemat tempat penam-

pungan sebaiknya jagung di-

panen tongkol kupas (kupas 

langsung di pohon).

µ Pemipilan dapat segera dilaku-

kan setelah panen, dengan 

menggunakan mesin pemipil ja-

gung, hal ini juga untuk meng-

hemat biaya pemipilan, di-

banding dengan pemipilan 

manual.[]

8
Panen dan 

Pascapanen

benih dan aduk merata, dan di-

kering anginkan.

µ Penggerek batang: gunakan pes-

tisida yang bersifat sistemik, de-

ngan catatan jika jagung sudah 

berbunga dan sudah keluar 

tongkol penggunaan pestisida 

sistemik tidak dianjurkan.

µ Perusak daun bagian pucuk da-

pat sekaligus dengan pestisida 

sistemik pengendali penggerek 

batang atau pestisida racun 

kontak.

µ Jagung sudah dapat dipanen 

apabila sudah matang fisiologis 

(biji jagung bila ditekan dengan 

kuku sudah keras) atau kulit 

tongkol jagung sudah kering 

atau agak kering.

µ Untuk mengefisienkan waktu 

pengeringan dan tempat penge-

ringan jagung dapat dikupas ku-

litnya dan dibiarkan beberapa 

hari baru dipanen (jika waktu 

panen jatuh pada musim panas).
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biji gulma tumbuh, hal ini me-

merlukan waktu ± seminggu, ta-

nam jagung dengan jarak tanam 

sesuai rekomendasi, lubang ta-

nam ditutup dengan tanah atau 

pupuk kandang jika tersedia, se-

lanjutnya lahan disemprot kem-

bali dengan herbisida sistemik 

yang tidak mengandung bahan 

aktif pengendali biji ataupun 

herbisida kontak untuk mem-

basmi gulma yang sudah tum-

buh. Biasanya setelah perlakuan 

tersebut di atas lahan akan bebas 

gulma selama ± 3 minggu.

µ Gulma yang tumbuh selanjut-

nya, disemprot dengan herbisi-

da jenis calaris.

2 Penggunaan 

VUB

Varietas jagung komposit: Kaling-

ga, Sukmaraga, Lamuru, Srikandi 

Kuning, Bisma, Varietas Hibrida: 

Bima-3. 

No. URAIAN REKOMENDASI

1 Persiapan 
lahan

8. Kabupaten Bolmong Selatan

µ Semprot gulma dengan herbisi-

da sistemik, terutama gulma 

alang-alang

µ Pengolahan tanah sempurna: ba-

jak lahan dengan traktor atau 

sapi sampai gembur, (kategori 

tanah berat atau bertekstur liat)

µ Untuk lahan yang bertekstur 

lempung berpasir (gembur), cu-

kup disemprot dan langsung 

ditanami setelah gulma mati 

(TOT).

µ Pengolahan tanah minimum 

(Minimum tilage), pangkas gulma 

atau semprot dengan herbisida 

sistemik ataupun kontak, tanah 

diolah hanya pada bagian yang 

akan ditanami (Barisan tanam-

an), hal ini hanya dianjurkan un-

tuk tanah yang bertekstur lem-

pung berpasir, biarkan sampai 
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cara tugal dan ditutup dengan 
tanah.

6 Pengendali
an Gulma

7 Pengendalian 

Hama/Penyakit

µ Pengendalian gulma (Gulma 

berdaun lebar dan sempit go-

longan teki-tekian), dilakukan 

sekitar 14 hari setelah tanam 

atau tergantung keadaan gulma 

di lapangan, disemprot dengan 

herbisida Calaris dengan dosis 

sesuai label. Dan untuk gulma 

berdaun sempit lainnya yang ti-

dak mati dengan Calaris dapat 

disemprot dengan herbisida 

kontak misalnya; Noxon, Prima-

xon, Gramoxon atau yang sejenis 

(Herbisida bersifat kontak), se-

telah jagung berumur ± satu bu-

lan. Sekalipun tanaman jagung 

sudah bersih dari gulma namun 

perlu dicangkul untuk melaku-

kan pembumbunan.

µ Gunakan strategi pengendalian 

hama secara terpadu (PHT)

µ Penggunaan pestisida alternatif 

terakhir. Kecuali menyangkut 

penyakit yang tidak dapat di-

3

Waktu Tanam

4 Cara 
Tanam

Tugal atau larik, satu biji / lubang 

dengan jarak tanam 70 x 20 cm

5 Dosis 

Pemupukan

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I MT II MT III

Bolang Uki Sept. I – II – –

Pinolosiaan Sept. I – II – –

Pinolosian 

Tengah
Sept. I – II – –

Pinolosian 

Timur
Sept. I – II – –

µ Kompos atau pupuk kandang 
1,5- 2 ton/ ha, diberikan di setiap 
lubang tanam ( tutup benih) ± 25 
gr.

µ Pupuk NPK Phonska atau yang 
sejenis dengan dosis 350 kg/ ha 
atau ± 5 gr / tanaman ( ½ sendok 
makan sedikit cembung) diberi-
kan sekaligus sebagai pupuk da-
sar, ditambah Urea 200 kg jika 
diperlukan. Pupuk diberikan di 
antara tanaman jagung dengan 
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8 Panen dan 

Pascapanen

µ Penggerek batang: gunakan pes-

tisida yang bersifat sistemik, de-

ngan catatan jika jagung sudah 

berbunga dan sudah keluar 

tongkol penggunaan pestisida 

sistemik tidak dianjurkan.

µ Perusak daun bagian pucuk da-

pat sekaligus dengan pestisida 

sistemik pengendali penggerek 

batang atau pestisida racun 

kontak.

µ Jagung sudah dapat dipanen 

apabila sudah matang fisiologis 

(biji jagung bila ditekan dengan 

kuku sudah keras) atau kulit 

tongkol jagung sudah kering 

atau agak kering.

µ Untuk mengefisienkan waktu 

pengeringan dan tempat penge-

ringan jagung dapat dikupas ku-

litnya dan dibiarkan beberapa 

hari baru dipanen (jika waktu 

panen jatuh pada musim panas).

µ Apabila waktu panen jatuh pada 

lihat secara kasat mata dan su-

dah diketahui bahwa lokasi su-

dah endemik penyakit mis: Bu-

lai sebaiknya diambil langka 

pencegahan dengan perlakuan 

benih.

µ Penyakit Bulai dan Busuk ba-

tang jagung perlakuan benih de-

ngan Bakterisida/ Fungisida a-

lami Nordox dengan dosis( 50-75 

gr)/ 5 kg benih jagung. Masuk-

kan bubuk Nordox ke dalam 

kantong plastik tambahkan air 

200 ml masukkan benih jagung 

dan aduk sampai merata, benih 

siap ditanam dan jangan ditunda 

sampai besok, oleh karena itu 

pencampuran benih dengan 

Nordox dilakukan secara ber-

tahap. Atau Ridomil dengan do-

sis 2,5 ml / kg benih, cara peng-

gunaan, tuang Ridomil dalam 

kantong plastik, masukkan be-

nih dan aduk merata, dan di-

kering anginkan.
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No. URAIAN REKOMENDASI

1 Persiapan 
lahan

9. Kota Manado

µ Semprot gulma dengan herbisi-

da sistemik, terutama gulma a-

lang-alang

µ Pengolahan tanah sempurna: 

bajak lahan dengan traktor atau 

sapi sampai gembur, (kategori 

tanah berat atau bertekstur liat)

µ Untuk lahan yang bertekstur 

lempung berpasir (gembur), cu-

kup disemprot dan langsung di-

tanami setelah gulma mati 

(TOT).

µ Pengolahan tanah minimum 

(Minimum tilage), pangkas gul-

ma atau semprot dengan her-

bisida sistemik ataupun kontak, 

tanah diolah hanya pada bagian 

yang akan ditanami (Barisan ta-

naman), hal ini hanya dianjur-

kan untuk tanah yang bertekstur 

lempung berpasir, biarkan sam-

cuaca normal atau mungkin pa-

da waktu banyak hujan, sebaik-

nya sebelum panen disiapkan 

tempat penampungan. Untuk 

menghemat tempat penam-

pungan sebaiknya jagung di-

panen tongkol kupas (kupas 

langsung di pohon).

µ Pemipilan dapat segera dilaku-

kan setelah panen, dengan me-

nggunakan mesin pemipil ja-

gung, hal ini juga untuk meng-

hemat biaya pemipilan, di-

banding dengan pemipilan 

manual.[]
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3

Waktu Tanam

4 Cara 
Tanam

Tugal atau larik, satu biji / lubang 

dengan jarak tanam 70 x 20 cm

5 Dosis 

Pemupukan

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I MT II MT III

Tikala April II – III Agust II – III –

Malalayang April II – III Agust II – III –

Sario April II – III Agust II – III –

Wanea April II – III Agust II – III –

Pal Dua April II – III Agust II – III

µ Kompos atau pupuk kandang 

1,5- 2 ton/ ha, diberikan di setiap 

lubang tanam ( tutup benih) ± 25 

gr.

µ Pupuk NPK Phonska atau yang 

sejenis dengan dosis 350 kg/ ha 

atau ± 5 gr / tanaman ( ½ sendok 

makan sedikit cembung) diberi-

kan sekaligus sebagai pupuk da-

sar, ditambah Urea 200 kg jika 

2 Penggunaan 

VUB

Varietas jagung komposit: Kaling-

ga, Sukmaraga, Lamuru, Srikandi 

Kuning,, Bisma, Varietas Hibrida: 

Bima-3.

pai biji gulma tumbuh, hal ini 

memerlukan waktu ± seminggu, 

tanam jagung dengan jarak ta-

nam sesuai rekomendasi, lu-

bang tanam ditutup dengan ta-

nah atau pupuk kandang jika 

tersedia, selanjutnya lahan di-

semprot kembali dengan herbi-

sida sistemik yang tidak meng-

andung bahan aktif pengendali 

biji ataupun herbisida kontak 

untuk membasmi gulma yang 

sudah tumbuh. Biasanya setelah 

perlakuan tersebut di atas lahan 

akan bebas gulma selama ± 3 

minggu.

µ Gulma yang tumbuh selanjut-

nya, disemprot dengan herbisi-

da jenis calaris.
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terakhir. Kecuali menyangkut 

penyakit yang tidak dapat di-

lihat secara kasat mata dan su-

dah diketahui bahwa lokasi su-

dah endemik penyakit mis: Bu-

lai sebaiknya diambil langka 

pencegahan dengan perlakuan 

benih.

µ Penyakit Bulai dan Busuk ba-

tang jagung perlakuan benih de-

ngan Bakterisida/ Fungisida a-

lami Nordox dengan dosis( 50-

75 gr)/ 5 kg benih jagung. Ma-

sukkan bubuk Nordox ke dalam 

kantong plastik tambahkan air 

200 ml masukkan benih jagung 

dan aduk sampai merata, benih 

siap ditanam dan jangan di-

tunda sampai besok, oleh karena 

itu pencampuran benih dengan 

Nordox dilakukan secara ber-

tahap. Atau Ridomil dengan do-

sis 2,5 ml / kg benih, cara peng-

gunaan, tuang Ridomil dalam 

kantong plastik, masukkan be-

6 Pengendali
an Gulma

7 Pengendalian 

Hama/Penyakit

diperlukan. Pupuk diberikan di 

antara tanaman jagung dengan 

cara tugal dan ditutup dengan 

tanah.

µ Pengendalian gulma (Gulma 

berdaun lebar dan sempit go-

longan teki-tekian), dilakukan 

sekitar 14 hari setelah tanam 

atau tergantung keadaan gulma 

di lapangan, disemprot dengan 

herbisida Calaris dengan dosis 

sesuai label. Dan untuk gulma 

berdaun sempit lainnya yang ti-

dak mati dengan Calaris dapat 

disemprot dengan herbisida 

kontak misalnya; Noxon, Prima-

xon, Gramoxon atau yang se-

jenis (Herbisida bersifat kontak), 

setelah jagung berumur ± satu 

bulan. Sekalipun tanaman ja-

gung sudah bersih dari gulma 

namun perlu dicangkul untuk 

melakukan pembumbunan.

µ Gunakan strategi pengendalian 

hama secara terpadu (PHT)

µ Penggunaan pestisida alternatif 
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µ Apabila waktu panen jatuh pada 

cuaca normal atau mungkin pa-

da waktu banyak hujan, sebaik-

nya sebelum panen disiapkan 

tempat penampungan. Untuk 

menghemat tempat penam-

pungan sebaiknya jagung di-

panen tongkol kupas (kupas 

langsung di pohon).

µ Pemipilan dapat segera dilaku-

kan setelah panen, dengan 

menggunakan mesin pemipil ja-

gung, hal ini juga untuk meng-

hemat biaya pemipilan, di-

banding dengan pemipilan 

manual.[]

8 Panen dan 

Pascapanen

nih dan aduk merata, dan di-

kering anginkan.

µ Penggerek batang: gunakan pes-

tisida yang bersifat sistemik, de-

ngan catatan jika jagung sudah 

berbunga dan sudah keluar 

tongkol penggunaan pestisida 

sistemik tidak dianjurkan.

µ Perusak daun bagian pucuk da-

pat sekaligus dengan pestisida 

sistemik pengendali penggerek 

batang atau pestisida racun 

kontak.

µ Jagung sudah dapat dipanen 
apabila sudah matang fisiologis 
(biji jagung bila ditekan dengan 
kuku sudah keras) atau kulit 
tongkol jagung sudah kering 
atau agak kering.

µ Untuk mengefisienkan waktu 

pengeringan dan tempat penge-

ringan jagung dapat dikupas ku-

litnya dan dibiarkan beberapa 

hari baru dipanen (jika waktu 

panen jatuh pada musim panas).



78 79

µ Apabila waktu panen jatuh pada 

cuaca normal atau mungkin pa-

da waktu banyak hujan, sebaik-

nya sebelum panen disiapkan 

tempat penampungan. Untuk 

menghemat tempat penam-

pungan sebaiknya jagung di-

panen tongkol kupas (kupas 

langsung di pohon).

µ Pemipilan dapat segera dilaku-

kan setelah panen, dengan 

menggunakan mesin pemipil ja-

gung, hal ini juga untuk meng-

hemat biaya pemipilan, di-

banding dengan pemipilan 

manual.[]

8 Panen dan 

Pascapanen

nih dan aduk merata, dan di-

kering anginkan.

µ Penggerek batang: gunakan pes-

tisida yang bersifat sistemik, de-

ngan catatan jika jagung sudah 

berbunga dan sudah keluar 

tongkol penggunaan pestisida 

sistemik tidak dianjurkan.

µ Perusak daun bagian pucuk da-

pat sekaligus dengan pestisida 

sistemik pengendali penggerek 

batang atau pestisida racun 

kontak.

µ Jagung sudah dapat dipanen 
apabila sudah matang fisiologis 
(biji jagung bila ditekan dengan 
kuku sudah keras) atau kulit 
tongkol jagung sudah kering 
atau agak kering.

µ Untuk mengefisienkan waktu 

pengeringan dan tempat penge-

ringan jagung dapat dikupas ku-

litnya dan dibiarkan beberapa 

hari baru dipanen (jika waktu 

panen jatuh pada musim panas).



80 81

No. URAIAN REKOMENDASI

1 Persiapan 
lahan

11. Kota Kotamobagu

µ Semprot gulma dengan herbisi-

da sistemik, terutama gulma a-

lang-alang

µ Pengolahan tanah sempurna: 

bajak lahan dengan traktor atau 

sapi sampai gembur, (kategori 

tanah berat atau bertekstur liat)

µ Untuk lahan yang bertekstur 

lempung berpasir ( gembur), cu-

kup disemprot dan langsung di-

tanami setelah gulma mati 

(TOT).

µ Pengolahan tanah minimum 

(Minimum tilage), pangkas gul-

ma atau semprot dengan herbi-

sida sistemik ataupun kontak, 

tanah diolah hanya pada bagian 

yang akan ditanami (Barisan ta-

naman), hal ini hanya dianjur-

kan untuk tanah yang bertekstur 

lempung berpasir, biarkan 

2 Penggunaan 

VUB

Varietas jagung komposit: Kaling-

ga, Sukmaraga, Lamuru, Srikandi 

Kuning, Bisma, Varietas Hibrida: 

Bima-3. 

sampai biji gulma tumbuh, hal 

ini memerlukan waktu ± se-

minggu, tanam jagung dengan 

jarak tanam sesuai rekomendasi, 

lubang tanam ditutup dengan 

tanah atau pupuk kandang jika 

tersedia, selanjutnya lahan di-

semprot kembali dengan herbi-

sida sistemik yang tidak meng-

andung bahan aktif pengendali 

biji ataupun herbisida kontak 

untuk membasmi gulma yang 

sudah tumbuh. Biasanya setelah 

perlakuan tersebut di atas lahan 

akan bebas gulma selama ± 3 

minggu.

µ Gulma yang tumbuh selanjut-

nya, disemprot dengan herbisi-

da jenis calaris.



80 81

No. URAIAN REKOMENDASI

1 Persiapan 
lahan

11. Kota Kotamobagu

µ Semprot gulma dengan herbisi-

da sistemik, terutama gulma a-

lang-alang

µ Pengolahan tanah sempurna: 

bajak lahan dengan traktor atau 

sapi sampai gembur, (kategori 

tanah berat atau bertekstur liat)

µ Untuk lahan yang bertekstur 

lempung berpasir ( gembur), cu-

kup disemprot dan langsung di-

tanami setelah gulma mati 

(TOT).

µ Pengolahan tanah minimum 

(Minimum tilage), pangkas gul-

ma atau semprot dengan herbi-

sida sistemik ataupun kontak, 

tanah diolah hanya pada bagian 

yang akan ditanami (Barisan ta-

naman), hal ini hanya dianjur-

kan untuk tanah yang bertekstur 

lempung berpasir, biarkan 

2 Penggunaan 

VUB

Varietas jagung komposit: Kaling-

ga, Sukmaraga, Lamuru, Srikandi 

Kuning, Bisma, Varietas Hibrida: 

Bima-3. 

sampai biji gulma tumbuh, hal 

ini memerlukan waktu ± se-

minggu, tanam jagung dengan 

jarak tanam sesuai rekomendasi, 

lubang tanam ditutup dengan 

tanah atau pupuk kandang jika 

tersedia, selanjutnya lahan di-

semprot kembali dengan herbi-

sida sistemik yang tidak meng-

andung bahan aktif pengendali 

biji ataupun herbisida kontak 

untuk membasmi gulma yang 

sudah tumbuh. Biasanya setelah 

perlakuan tersebut di atas lahan 

akan bebas gulma selama ± 3 

minggu.

µ Gulma yang tumbuh selanjut-

nya, disemprot dengan herbisi-

da jenis calaris.



82 83

3

Waktu Tanam

4 Cara 
Tanam

Tugal atau larik, satu biji / lubang 

dengan jarak tanam 70 x 20 cm

5 Dosis 

Pemupukan

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I MT II MT III

Kotamobagu 

Selatan
Mei I – II Sept. I – II –

Kotamobagu 

Timur
Mei I – II Sept. I – II –

Kotamobagu 

Barat
Mei I – II Sept. I – II –

Kotamobagu 

Utara
Mei I – II Sept. I – II –

µ Kompos atau pupuk kandang 

1,5- 2 ton/ ha, diberikan di setiap 

lubang tanam ( tutup benih) ± 25 

gr.

µ Pupuk NPK Phonska atau yang 
sejenis dengan dosis 350 kg/ ha 
atau ± 5 gr / tanaman ( ½ sendok 
makan sedikit cembung) diberi-
kan sekaligus sebagai pupuk 
dasar, ditambah Urea 200 kg jika 

6 Pengendali
an Gulma

7
Pengendalian 

Hama/Penyakit

diperlukan. Pupuk diberikan di 
antara tanaman jagung dengan 
cara tugal dan ditutup dengan 
tanah.

µ Pengendalian gulma (Gulma 
berdaun lebar dan sempit go-
longan teki-tekian), dilakukan 
sekitar 14 hari setelah tanam 
atau tergantung keadaan gulma 
di lapangan, disemprot dengan 
herbisida Calaris dengan dosis 
sesuai label. Dan untuk gulma 
berdaun sempit lainnya yang ti-
dak mati dengan Calaris dapat 
disemprot dengan herbisida 
kontak misalnya; Noxon, Prima-
xon, Gramoxon atau yang sejenis 
(Herbisida bersifat kontak), se-
telah jagung berumur ± satu bu-
lan. Sekalipun tanaman jagung 
sudah bersih dari gulma namun 
perlu dicangkul untuk melaku-
kan pembumbunan.

µ Gunakan strategi pengendalian 

hama secara terpadu (PHT)

µ Penggunaan pestisida alternatif 

terakhir. Kecuali menyangkut 

penyakit yang tidak dapat di-
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lihat secara kasat mata dan su-

dah diketahui bahwa lokasi su-

dah endemik penyakit mis: Bu-

lai sebaiknya diambil langka 

pencegahan dengan perlakuan 

benih.

µ Penyakit Bulai dan Busuk ba-

tang jagung perlakuan benih de-

ngan Bakterisida/ Fungisida a-

lami Nordox dengan dosis( 50-

75 gr)/ 5 kg benih jagung. Ma-

sukkan bubuk Nordox ke dalam 

kantong plastik tambahkan air 

200 ml masukkan benih jagung 

dan aduk sampai merata, benih 

siap ditanam dan jangan di-

tunda sampai besok, oleh karena 

itu pencampuran benih dengan 

Nordox dilakukan secara ber-

tahap. Atau Ridomil dengan do-

sis 2,5 ml / kg benih, cara peng-

gunaan, tuang Ridomil dalam 

kantong plastik, masukkan be-

nih dan aduk merata, dan di-

kering anginkan.

8 Panen dan 

Pascapanen

µ Penggerek batang: gunakan pes-

tisida yang bersifat sistemik, de-

ngan catatan jika jagung sudah 

berbunga dan sudah keluar 

tongkol penggunaan pestisida 

sistemik tidak dianjurkan.

µ Perusak daun bagian pucuk da-

pat sekaligus dengan pestisida 

sistemik pengendali penggerek 

batang atau pestisida racun 

kontak.

µ Jagung sudah dapat dipanen 

apabila sudah matang fisiologis 

(biji jagung bila ditekan dengan 

kuku sudah keras) atau kulit 

tongkol jagung sudah kering 

atau agak kering.

µ Untuk mengefisienkan waktu 

pengeringan dan tempat penge-

ringan jagung dapat dikupas ku-

litnya dan dibiarkan beberapa 

hari baru dipanen (jika waktu 

panen jatuh pada musim panas).

µ Apabila waktu panen jatuh pada 
cuaca normal atau mungkin pa-
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da waktu banyak hujan, sebaik-
nya sebelum panen disiapkan 
tempat penampungan. Untuk 
menghemat tempat penam-
pungan sebaiknya jagung di-
panen tongkol kupas (kupas 
langsung di pohon).

µ Pemipilan dapat segerah dilaku-
kan setelah panen, dengan 
menggunakan mesin pemipil ja-
g u n g ,  h a l  i n i  j u g a  u n t u k 
menghemat biaya pemipilan, 
dibanding dengan pemipilan 
manual.[]

Foto Tanaman terserang bulai

No. URAIAN REKOMENDASI

1 Persiapan 
lahan

12. Kota Tomohon

µ Semprot gulma dengan herbisi-

da sistemik, terutama gulma a-

lang-alang

µ Pengolahan tanah sempurna: ba-

jak lahan dengan traktor atau sa-

pi sampai gembur, (kategori ta-

nah berat atau bertekstur liat)

µ Untuk lahan yang bertekstur 

lempung berpasir (gembur), cu-

kup disemprot dan langsung di-

tanami setelah gulma mati 

(TOT).

µ Pengolahan tanah minimum 

(Minimum tilage), pangkas gul-

ma atau semprot dengan herbisi-

da sistemik ataupun kontak, ta-

nah diolah hanya pada bagian 

yang akan ditanami (barisan ta-

naman), hal ini hanya dianjur-

kan untuk tanah yang bertekstur 

lempung berpasir, biarkan sam-
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2 Penggunaan 

VUB

Varietas jagung komposit: Kaling-

ga, Sukmaraga, Lamuru, Srikandi 

Kuning, Bisma, Varietas Hibrida: 

Bima-3.

pai biji gulma tumbuh, hal ini 

memerlukan waktu ± seminggu, 

tanam jagung dengan jarak ta-

nam sesuai rekomendasi, lu-

bang tanam ditutup dengan ta-

nah atau pupuk kandang jika 

tersedia, selanjutnya lahan di-

semprot kembali dengan herbi-

sida sistemik yang tidak meng-

andung bahan aktif pengendali 

biji ataupun herbisida kontak 

untuk membasmi gulma yang 

sudah tumbuh. Biasanya setelah 

perlakuan tersebut di atas lahan 

akan bebas gulma selama ± 3 

minggu.

µ Gulma yang tumbuh selanjut-

nya, disemprot dengan herbisi-

da jenis calaris.

3

Waktu Tanam

4 Cara 
Tanam

Tugal atau larik, satu biji / lubang 

dengan jarak tanam 70 x 20 cm

5 Dosis 

Pemupukan

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I MT II MT III

Tomohon 

Selatan
April II – III Agust. II – III –

Tomohon 

Tengah
April II – III Agust. II – III –

Tomohon 

Timur
April II – III Agust. II – III –

Tomohon 

Barat
April II – III Agust. II – III –

Tomohon 

Utara
April II – III Agust. II – III –

µ Kompos atau pupuk kandang 

1,5- 2 ton/ ha, diberikan di setiap 

lubang tanam ( tutup benih) ± 25 

gr.

µ Pupuk NPK Phonska atau yang 

sejenis dengan dosis 350 kg/ ha 

atau ± 5 gr / tanaman ( ½ sendok 
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perlakuan tersebut di atas lahan 

akan bebas gulma selama ± 3 

minggu.

µ Gulma yang tumbuh selanjut-

nya, disemprot dengan herbisi-

da jenis calaris.

3

Waktu Tanam

4 Cara 
Tanam

Tugal atau larik, satu biji / lubang 

dengan jarak tanam 70 x 20 cm

5 Dosis 

Pemupukan

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I MT II MT III

Tomohon 

Selatan
April II – III Agust. II – III –

Tomohon 

Tengah
April II – III Agust. II – III –

Tomohon 
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April II – III Agust. II – III –

Tomohon 
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April II – III Agust. II – III –

Tomohon 
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April II – III Agust. II – III –

µ Kompos atau pupuk kandang 
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gr.

µ Pupuk NPK Phonska atau yang 

sejenis dengan dosis 350 kg/ ha 

atau ± 5 gr / tanaman ( ½ sendok 
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makan sedikit cembung) diberi-

kan sekaligus sebagai pupuk da-

sar, ditambah Urea 200 kg jika 

diperlukan. Pupuk diberikan di 

antara tanaman jagung dengan 

cara tugal dan ditutup dengan 

tanah.

6 Pengendali
an Gulma

µ Pengendalian gulma (Gulma 

berdaun lebar dan sempit go-

longan teki-tekian), dilakukan 

sekitar 14 hari setelah tanam 

atau tergantung keadaan gulma 

di lapangan, disemprot dengan 

herbisida Calaris dengan dosis 

sesuai label. Dan untuk gulma 

berdaun sempit lainnya yang ti-

dak mati dengan Calaris dapat 

disemprot dengan herbisida 

kontak misalnya; Noxon, Prima-

xon, Gramoxon atau yang se-

jenis (Herbisida bersifat kontak), 

setelah jagung berumur ± satu 

bulan. Sekalipun tanaman ja-

gung sudah bersih dari gulma 

namun perlu dicangkul untuk 

melakukan pembumbunan.

7 Pengendalian 

Hama/Penyakit

µ Gunakan strategi pengendalian 

hama secara terpadu (PHT)

µ Penggunaan pestisida alternatif 

terakhir. Kecuali menyangkut 

penyakit yang tidak dapat di-

lihat secara kasat mata dan su-

dah diketahui bahwa lokasi su-

dah endemik penyakit mis: Bu-

lai sebaiknya diambil langka 

pencegahan dengan perlakuan 

benih.

µ Penyakit Bulai dan Busuk ba-

tang jagung perlakuan benih de-

ngan Bakterisida/ Fungisida a-

lami Nordox dengan dosis (50-

75 gr)/ 5 kg benih jagung. Ma-

sukkan bubuk Nordox ke dalam 

kantong plastik tambahkan air 

200 ml masukkan benih jagung 

dan aduk sampai merata, benih 

siap ditanam dan jangan di-

tunda sampai besok, oleh karena 

itu pencampuran benih dengan 

Nordox dilakukan secara ber-

tahap. Atau Ridomil dengan do-
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8 Panen dan 

Pascapanen

sis 2,5 ml / kg benih, cara peng-

gunaan, tuang Ridomil dalam 

kantong plastik, masukkan be-

nih dan aduk merata, dan di-

kering anginkan.

µ Penggerek batang: gunakan pes-

tisida yang bersifat sistemik, de-

ngan catatan jika jagung sudah 

berbunga dan sudah keluar 

tongkol penggunaan pestisida 

sistemik tidak dianjurkan.

µ Perusak daun bagian pucuk da-

pat sekaligus dengan pestisida 

sistemik pengendali penggerek 

batang atau pestisida racun 

kontak.

µ Jagung sudah dapat dipanen 

apabila sudah matang fisiologis 

(biji jagung bila ditekan dengan 

kuku sudah keras) atau kulit 

tongkol jagung sudah kering 

atau agak kering.

µ Untuk mengefisienkan waktu 
pengeringan dan tempat penge-
ringan jagung dapat dikupas 

kulitnya dan dibiarkan beberapa 
hari baru dipanen (jika waktu 
panen jatuh pada musim panas).

µ Apabila waktu panen jatuh pada 
cuaca normal atau mungkin pa-
da waktu banyak hujan, sebaik-
nya sebelum panen disiapkan 
tempat penampungan. Untuk 
menghemat tempat penam-
pungan sebaiknya jagung di-
panen tongkol kupas (kupas 
langsung di pohon).

µ Pemipilan dapat segera dilaku-
kan setelah panen, dengan 
menggunakan mesin pemipil ja-
gung, hal ini juga untuk meng-
hemat biaya pemipilan, di-
banding dengan pemipilan 
manual.[]

Keragaan Jagung di Kota Tomohon
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No. URAIAN REKOMENDASI

1 Persiapan 
lahan

13. Kepulauan Talaud

µ Semprot gulma dengan herbisi-

da sistemik, terutama gulma a-

lang-alang

µ Pengolahan tanah sempurna: ba-

jak lahan dengan traktor atau sa-

pi sampai gembur, (kategori ta-

nah berat atau bertekstur liat)

µ Untuk lahan yang bertekstur 

lempung berpasir (gembur), cu-

kup disemprot dan langsung di-

tanami setelah gulma mati 

(TOT).

µ Pengolahan tanah minimum 

(Minimum tilage), pangkas gul-

ma atau semprot dengan herbisi-

da sistemik ataupun kontak, ta-

nah diolah hanya pada bagian 

yang akan ditanami (Barisan ta-

naman), hal ini hanya dianjur-

kan untuk tanah yang bertekstur 

lempung berpasir, biarkan sam-

2 Penggunaan 

VUB

Varietas jagung komposit: Kaling-

ga, Sukmaraga, Lamuru, Srikandi 

Kuning, Bisma, Varietas Hibrida: 

Bima-3.

pai biji gulma tumbuh, hal ini 

memerlukan waktu ± seminggu, 

tanam jagung dengan jarak ta-

nam sesuai rekomendasi, lubang 

tanam ditutup dengan tanah 

atau pupuk kandang jika ter-

sedia, selanjutnya lahan disem-

prot kembali dengan herbisida 

sistemik yang tidak meng-

andung bahan aktif pengendali 

biji ataupun herbisida kontak 

untuk membasmi gulma yang 

sudah tumbuh. Biasanya setelah 

perlakuan tersebut di atas lahan 

akan bebas gulma selama ± 3 

minggu.

µ Gulma yang tumbuh selanjut-

nya, disemprot dengan herbisi-

da jenis calaris.
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3

Waktu Tanam

4 Cara 
Tanam

Tugal atau larik, satu biji / lubang 

dengan jarak tanam 70 x 20 cm

5 Dosis 

Pemupukan

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I MT II MT III

Kabaruan Mart III – April I Juli III – Agust I –

Lirung Mart III – April I Juli III – Agust I –

Melonguane Mart III – April I Juli III – Agust I –

Beo Mart III – April I Juli III – Agust I –

Rainis Mart III – April I Juli III – Agust I –

Essang Mart III – April I Juli III – Agust I –

µ Kompos atau pupuk kandang 

1,5- 2 ton/ ha, diberikan di setiap 

lubang tanam ( tutup benih) ± 25 

gr.

µ Pupuk NPK Phonska atau yang 
sejenis dengan dosis 350 kg/ ha 
atau ± 5 gr / tanaman ( ½ sendok 
makan sedikit cembung) diberi-
kan sekaligus sebagai pupuk da-
sar, ditambah Urea 200 kg jika 

6 Pengendali
an Gulma

7 Pengendalian 

Hama/Penyakit

diperlukan. Pupuk diberikan di 
antara tanaman jagung dengan 
cara tugal dan ditutup dengan 
tanah.

µ Pengendalian gulma (Gulma 
berdaun lebar dan sempit go-
longan teki-tekian), dilakukan 
sekitar 14 hari setelah tanam 
atau tergantung keadaan gulma 
di lapangan, disemprot dengan 
herbisida Calaris dengan dosis 
sesuai label. Dan untuk gulma 
berdaun sempit lainnya yang ti-
dak mati dengan Calaris dapat 
disemprot dengan herbisida 
kontak misalnya; Noxon, Prima-
xon, Gramoxon atau yang sejenis 
(Herbisida bersifat kontak), se-
telah jagung berumur ± satu bu-
lan. Sekalipun tanaman jagung 
sudah bersih dari gulma namun 
perlu dicangkul untuk melaku-
kan pembumbunan.

µ Gunakan strategi pengendalian 

hama secara terpadu (PHT)

µ Penggunaan pestisida alternatif 

terakhir. Kecuali menyangkut 

penyakit yang tidak dapat 
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dilihat secara kasat mata dan 

sudah diketahui bahwa lokasi 

sudah endemik penyakit mis: 

Bulai sebaiknya diambil langka 

pencegahan dengan perlakuan 

benih.

µ Penyakit Bulai dan Busuk ba-

tang jagung perlakuan benih de-

ngan Bakterisida/ Fungisida a-

lami Nordox dengan dosis( 50-

75 gr)/ 5 kg benih jagung. Ma-

sukkan bubuk Nordox ke dalam 

kantong plastik tambahkan air 

200 ml masukkan benih jagung 

dan aduk sampai merata, benih 

siap ditanam dan jangan di-

tunda sampai besok, oleh karena 

itu pencampuran benih dengan 

Nordox dilakukan secara ber-

tahap. Atau Ridomil dengan do-

sis 2,5 ml / kg benih, cara peng-

gunaan, tuang Ridomil dalam 

kantong plastik, masukkan be-

nih dan aduk merata, dan di-

kering anginkan.

8

µ Penggerek batang: gunakan pes-

tisida yang bersifat sistemik, de-

ngan catatan jika jagung sudah 

berbunga dan sudah keluar 

tongkol penggunaan pestisida 

sistemik tidak dianjurkan.

µ Perusak daun bagian pucuk da-

pat sekaligus dengan pestisida 

sistemik pengendali penggerek 

batang atau pestisida racun 

kontak.

µ Jagung sudah dapat dipanen 

apabila sudah matang fisiologis 

(biji jagung bila ditekan dengan 

kuku sudah keras) atau kulit 

tongkol jagung sudah kering 

atau agak kering.

µ Untuk mengefisienkan waktu 

pengeringan dan tempat penge-

ringan jagung dapat dikupas ku-

litnya dan dibiarkan beberapa 

hari baru dipanen (jika waktu 

panen jatuh pada musim panas).

µ Apabila waktu panen jatuh pada 

cuaca normal atau mungkin pa-
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pai biji gulma tumbuh, hal ini 

memerlukan waktu ± seminggu, 

tanam jagung dengan jarak ta-

nam sesuai rekomendasi, lu-

bang tanam ditutup dengan ta-

nah atau pupuk kandang jika 

tersedia, selanjutnya lahan di-

semprot kembali dengan herbi-

sida sistemik yang tidak meng-

andung bahan aktif pengendali 

biji ataupun herbisida kontak 

untuk membasmi gulma yang 

sudah tumbuh. Biasanya setelah 

perlakuan tersebut di atas lahan 

akan bebas gulma selama ± 3 

minggu.

µ Gulma yang tumbuh selanjut-

nya, disemprot dengan herbisi-

da jenis calaris. 

2 Penggunaan 

VUB

Varietas jagung komposit: Kaling-

ga, Sukmaraga, Lamuru, Srikandi 

Kuning, Bisma, Varietas Hibrida: 

Bima-3. 

da waktu banyak hujan, sebaik-

nya sebelum panen disiapkan 

tempat penampungan. Untuk 

menghemat tempat penam-

pungan sebaiknya jagung di-

panen tongkol kupas (kupas 

langsung di pohon).

µ Pemipilan dapat segera dilaku-

kan setelah panen, dengan 

menggunakan mesin pemipil ja-

gung, hal ini juga untuk meng-

hemat biaya pemipilan, di-

banding dengan pemipilan 

manual.
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No. URAIAN REKOMENDASI

1 Persiapan 
lahan

14.  Kepulauan Sangihe

µ Semprot gulma dengan herbisi-

da sistemik, terutama gulma a-

lang-alang

µ Pengolahan tanah sempurna: ba-

jak lahan dengan traktor atau sa-

pi sampai gembur, (kategori ta-

nah berat atau bertekstur liat) 

µ Untuk lahan yang bertekstur 

lempung berpasir (gembur), cu-

kup disemprot dan langsung di-

tanami setelah gulma mati 

(TOT).

µ Pengolahan tanah minimum 

(Minimum tilage), pangkas gul-

ma atau semprot dengan herbisi-

da sistemik ataupun kontak, ta-

nah diolah hanya pada bagian 

yang akan ditanami (Barisan ta-

naman), hal ini hanya dianjur-

kan untuk tanah yang bertekstur 

lempung berpasir, biarkan sam-

3

Waktu Tanam

4 Cara 
Tanam

Tugal atau larik, satu biji / lubang 

dengan jarak tanam 70 x 20 cm

5
Dosis 

Pemupukan

Kecamatan

Waktu Tanam

MT I MT II MT III

Manganitu 

Selatan
Juli III – Agust. I – –

Tatoareng Agust.II - III – –

Tamako Mei I – II – –

Tabukan 

Selatan
Mei I – II – –

Tabukan 

Selatan Tengah
Juli III – Agust. I – –

Tabukan 

Tengah
Juli III – Agust. I – –

Manganitu Juli III – Agust. I – –

Tahuna Juli III – Agust. I – –

Tabuka Utara Agust.II - III – –

Kendahe Agust.II - III – –

µ Kompos atau pupuk kandang 

1,5- 2 ton/ ha, diberikan di setiap 
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No. URAIAN REKOMENDASI

1 Persiapan 
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lubang tanam ( tutup benih) ± 25 

gr.

µ Pupuk NPK Phonska atau yang 

sejenis dengan dosis 350 kg/ ha 

atau ± 5 gr / tanaman ( ½ sendok 

makan sedikit cembung) diberi-

kan sekaligus sebagai pupuk da-

sar, ditambah Urea 200 kg jika 

diperlukan. Pupuk diberikan di 

antara tanaman jagung dengan 

cara tugal dan ditutup dengan 

tanah.

µ Pengendalian gulma (Gulma 

berdaun lebar dan sempit go-

longan teki-tekian), dilakukan 

sekitar 14 hari setelah tanam 

atau tergantung keadaan gulma 

di lapangan, disemprot dengan 

herbisida Calaris dengan dosis 

sesuai label. Dan untuk gulma 

berdaun sempit lainnya yang ti-

dak mati dengan Calaris dapat 

disemprot dengan herbisida 

kontak misalnya; Noxon, Prima-

xon, Gramoxon atau yang se-

jenis (Herbisida bersifat kontak), 

6 Pengendali

an Gulma

7 Pengendalian 

Hama/Penyakit

setelah jagung berumur ± satu 

bulan. Sekalipun tanaman ja-

gung sudah bersih dari gulma 

namun perlu dicangkul untuk 

melakukan pembumbunan.[]

µ Gunakan strategi pengendalian 

hama secara terpadu (PHT)

µ Penggunaan pestisida alternatif 

terakhir. Kecuali menyangkut 

penyakit yang tidak dapat di-

lihat secara kasat mata dan su-

dah diketahui bahwa lokasi su-

dah endemik penyakit mis: Bulai 

sebaiknya diambil langka pen-

cegahan dengan perlakuan 

benih.

µ Penyakit Bulai dan Busuk batang 

jagung perlakuan benih dengan 

Bakterisida/ Fungisida alami 

Nordox dengan dosis( 50-75 gr)/ 

5 kg benih jagung. Masukkan 

bubuk Nordox ke dalam kan-

tong plastik tambahkan air 200 

ml masukkan benih jagung dan 

aduk sampai merata, benih siap 
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8 Panen dan 

Pascapanen

ditanam dan jangan ditunda 

sampai besok, oleh karena itu 

pencampuran benih dengan 

Nordox dilakukan secara ber-

tahap. Atau Ridomil dengan do-

sis 2,5 ml / kg benih, cara peng-

gunaan, tuang Ridomil dalam 

kantong plastik, masukkan be-

nih dan aduk merata, dan di-

kering anginkan.

µ Penggerek batang: gunakan pes-

tisida yang bersifat sistemik, de-

ngan catatan jika jagung sudah 

berbunga dan sudah keluar 

tongkol penggunaan pestisida 

sistemik tidak dianjurkan.

µ Perusak daun bagian pucuk da-

pat sekaligus dengan pestisida 

sistemik pengendali penggerek 

batang atau pestisida racun 

kontak.

µ Jagung sudah dapat dipanen 

apabila sudah matang fisiologis 

(biji jagung bila ditekan dengan 

kuku sudah keras) atau kulit 

tongkol jagung sudah kering 

atau agak kering.

µ Untuk mengefisienkan waktu 

pengeringan dan tempat penge-

ringan jagung dapat dikupas ku-

litnya dan dibiarkan beberapa 

hari baru dipanen (jika waktu 

panen jatuh pada musim panas).

µ Apabila waktu panen jatuh pada 

cuaca normal atau mungkin pa-

da waktu banyak hujan, sebaik-

nya sebelum panen disiapkan 

tempat penampungan. Untuk 

menghemat tempat penam-

pungan sebaiknya jagung di-

panen tongkol kupas (kupas 

langsung di pohon).

µ Pemipilan dapat segera dilaku-

kan setelah panen, dengan 

menggunakan mesin pemipil ja-

gung, hal ini juga untuk meng-

hemat biaya pemipilan, di-

banding dengan pemipilan 

manual.[]
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