
KOMPONEN TEKNOLOGI BUDIDAYA KUBIS
DI LAHAN RAWA

Persiapan lahan

Pemupukan Susulan

Varietas unggul
K-K cross dan K-Y cross

Tanah diolah sampai gembur sedalam 20 cm
menggunakan cangkul atau traktor.

Pada lubang tanaman diberi pupuk kandang
ayam/sapi sebanyak 2 kg/lubang yang dicampur
kapur pertanian, SP-36 dan KCl masing-masing 0,12
kg/lubang dilakukan sekitar dua minggu sebelum
tanam.

Pupuk daun berkadar N tinggi diberikan
seminggu setelah tanam dengan konsentrasi 2 g/l
air. Pada fase generatif, diberi pupuk P dan K
dengan konsentrasi 2 g/l air. Untuk memperbesar
krop diberi NPK berimbang dengan dosis pupuk NPK
1 kg dilarutkan dalam 100 liter air dan disiram sekitar
akar tanaman. Jumlah larutan pupuk ini 250
ml/tanaman.

KOMPONEN TEKNOLOGI BUDIDAYA CABE
BESAR DI LAHAN RAWA

Persiapan lahan

Varietas unggul
HotChili, Tanjung-1 dan Tanjung-2

Tanah diolah sampai gembur sedalam 20 cm
menggunakan cangkul atau traktor.

Pada lubang tanaman diberi pupuk kandang
ayam/sapi sebanyak 2 kg/lubang yang dicampur
kapur pertanian, SP-36 dan KCl masing-masing 0,12
kg/lubang dilakukan sekitar dua minggu sebelum
tanam.

Pupuk daun berkadar N tinggi diberikan seminggu
setelah tanam dengan konsentrasi 2 g/l air. Pada
fase generatif, diberi pupuk P dan K dengan
konsentrasi 2 g/l air. Untuk memperbesar buah diberi
NPK berimbang dengan dosis pupuk NPK 1 kg
dilarutkan dalam 100 liter air dan disiram sekitar akar
tanaman. Jumlah larutan pupuk ini 250 ml/tanaman

Pemupukan Susulan

PEMANFAATAN BAHAN ORGANIK PADA
TANAMAN PADI DI LAHAN RAWA

Persiapan lahan

Pemupukan Susulan

Terjadinya penurunan produktivitas lahan
diantaranya ditandai dengan rendahnya bahan
organik dalam tanah dan status hara yang tidak
seimbang dalam tanah. Hal ini mengisyaratkan
bahwa penggunaan bahan organik perlu
mendapat perhatian karena kandungan bahan
organik tanah di daerah tropik umumnya rendah
akibat suhu tinggi yang dapat mempercepat
proses dekomposisi daripada humifikasi.

Tanah diolah sampai gembur sedalam 20 cm
menggunakan cangkul atau traktor pada saat satu
bulan sebelum tanam padi. Kemudian diberikan
kapur pertanian sebanyak 1 t/ha, setelah satu
minggu diberikan bahan organik kotoran
ayam/sapi sebanyak 5 t/ha, lalu diamkan selama
dua minggu.

Satu minggu setelah tanam padi, diberikan abu
sekam padi sebanyak 300 kg/ha sebagai
pengganti pupuk kalium. Disamping itu diberikan
suplemen pupuk N dan P sebesar 100 kg urea/ha
dan 65 kg SP-36/ha.

Pemberian bahan
organik (setara kg

90
150

Jumlah malai
(bh/rumpun)

12
14

Hasil padi
kering giling

1,79
2,75



KOMPONEN TEKNOLOGI BUDIDAYA
TERONG DI LAHAN RAWA

Persiapan lahan

Pemupukan Susulan

Varietas unggul
Mustang, Kopek Ungu dan Ungu Panjang

Tanah diolah sampai gembur sedalam 20 cm
menggunakan cangkul atau traktor.

Pada lubang tanaman diberi pupuk kandang
ayam/sapi sebanyak 2 kg/lubang yang dicampur
kapur pertanian, SP-36 dan KCl masing-masing 0,12
kg/lubang dilakukan sekitar dua minggu sebelum
tanam.

Pupuk daun berkadar N tinggi diberikan
seminggu setelah tanam dengan konsentrasi 2 g/l
air. Pada fase generatif, diberi pupuk P dan K
dengan konsentrasi 2 g/l air. Untuk memperbesar
buah diberi NPK berimbang dengan dosis pupuk NPK
1 kg dilarutkan dalam 100 liter air dan disiram sekitar
akar tanaman. Jumlah larutan pupuk ini 250
ml/tanaman.

KOMPONEN TEKNOLOGI BUDIDAYA TOMAT
DI LAHAN RAWA

Persiapan lahan

Varietas unggul
Intan, Permata, Ratna, Mirah dan Oval

Tanah diolah sampai gembur sedalam 20 cm
menggunakan cangkul atau traktor. Dibuat
bedengan dengan lebar 3 m dan panjang sesuai
lahan. Antar bedengan dibuat saluran untuk
pembuangan air (drainase).

Pada lubang tanaman diberi pupuk kandang
ayam/sapi sebanyak 2 kg/lubang yang dicampur
kapur pertanian, SP-36 dan KCl masing-masing 0,12
kg/lubang dilakukan sekitar dua minggu sebelum
tanam.

Pemberian mulsa jerami gulma atau sekam
padi untuk menjaga kelembaban tanah sebanyak
6 t/ha dilakukan satu minggu sebelum tanam.

Oval
Mirah
Ratna

Mulsa gulma
Cara petani
tanpa mulsaVarietas

Rata-rata 13,90 16,02 11,00

7,96
16,62
17,13

6,88
20,09
21,09

8,51
12,06
12,43

Mulsa
Sekam padi

monokultur mapun tumpangsari dengan tanaman
lain (padi, jagung atau kacang2an).

Pupuk daun berkadar N tinggi diberikan
seminggu setelah tanam dan selang 6 hari hingga
umur 20 hari dengan konsentrasi 2 g/l air. Pada fase
generatif, diberi pupuk P dan K dengan konsentrasi
2 g/l air. Untuk memperbesar buah diberi NPK
berimbang dengan dosis pupuk NPK 1 kg dilarutkan
dalam 100 liter air dan disiram sekitar akar tanaman.
Jumlah larutan pupuk ini 250 ml/tanaman.

Hama yang sering menyerang tanaman melon
antara lain kutu daun ( .) dan di
kendalikan dengan penyemprotan 1,5 ml/l iar
insektisida Decis 2,5 EC. Sedangkan penyakit
adalah layu yang disebabkan Fusarium, Phytoptora
dan Cercospora dcegah dengan penyemprotan
fungisida 1,5 ml/l air Derosal 500 SC.

Busuk buah Phytophthora berupa bercak warna
coklat kehitaman dan berair dicegah dengan pe-
mangkasan sebagian daun/ranting agr sinar mata-
hari masuk ke dasar tanaman.

Pemupukan Susulan

Pengendalian hama penyakit

Aphis sp Thrip sp

Hasil tomat dengan perlakuan mulsa

Waktu tanam dan pola tanam
Ditanam awal musim penghujan atau awal

musim kemarau. Melon dapat ditanam secara


