
Budidaya Padi Hibrida    
 

 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Petunjuk Teknis 
 

BUDIDAYA PADI HIBRIDA 

 
 
 
 

Penyusun 
Andi Yulyani Fatwiwati 

Muljady D. Mario 
R.H. Anasiru 
Annas Zubair 
Yusuf Antu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DEPARTEMEN PERTANIAN 



 

 
 

 

Petunjuk Teknis 
Budidaya Padi Hibrida 
 
 
Oleh: 
Andi Yulyani Fatwiwati, Muljady D Mario, R.H. Anasiru,  
Annas Zubair, Yusuf Antu 

 
 
Dewan Redaksi: 

 Pengarah                 : Muljady D. Mario 
 Pemimpin Redaksi : R.H. Anasiru 
 Anggota   : Andi Yulyani Fatwiwati 
                                   Annas Zubair 
                                    Dahlan Walangadi 
                                    Yoshi Tri Sulistyaningsih 
 Lay Out                   : Jaka Sumarno 

 

Desain Cover  :  
Jaka Sumarno 
  

 

 

 

 

 
 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo 
                 Jl. Kopi 270 Ds. Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone 

Bolango Gorontalo 96183; Telp. (0435) 827627, Fax: 
(0435) 827627 

 E-mail : bptp_gtlo@yahoo.co.id 
                         bptp-gorontalo@litbang.deptan.go.id 
    Website : www.gorontalo.litbang.deptan.go.id 



Budidaya Padi Hibrida 
 

 

 

 

 

 
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 2008                                                 
i                               

KATA PENGANTAR 

 Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian 

dewasa ini yang lebih terfokus pada peningkatan 

pendapatan, kesejahteraan petani dan pelestarian sumber 

daya alam maka program intensifikasi padi sudah 

selayaknya mendapat perbaikan dan penyempurnaan dari 

aspek teknis. 

 Dalam hal peningkatan produksi, budidaya padi 

hibrida dapat secara nyata meningkatkan hasil produksi 

dengan syarat penanganan budidaya yang sesuai. 

Pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu (PTT) 

merupakan salah satu pendekatan yang dapat 

diimplementasikan dalam meningkatkan produksi padi 

secara intensif pada lahan sawah irigasi. Model budidaya 

padi hibrida dengan pendekatan PTT yang dikembangkan 

secara holistik dengan mengintegrasikan berbagai 

komponen yang bersinergi dan kompatibel dalam sistem 

produksi tanaman, diharapkan akan meningkatkan hasil 

produksi secara nyata. 

 Semoga buku ini bermanfaat bagi banyak pihak. 

Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang terlibat dalam penyusunan buku juknis ini. 
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Kepala Balai 
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I. PENDAHULUAN 
 

Padi  hibrida dirakit pertama kali di Cina pada tahun 

1974 dan digunakan secara komersial sejak 1976, dengan 

melepas varietas padi hibrida yang diberi nama Nam You 2 

dan Nam You 3.  Di Indonesia penelitian padi hibrida telah 

dilakukan sejak 1983 yang diawali dengan pengujian 

keragaan GMJ dan hibrida hasil introduksi.  Selanjutnya, 

sejak tahun 1998 penelitian pemuliaan padi hibrida di 

Indonesia lebih diintensifkan, dengan menguji bahan 

pemuliaan introduksi yang disertai pula dengan perakitan 

berbagai kombinasi hibrida sendiri.  

  Perakitan padi hibrida di Indonesia dilakukan 

dengan menggunakan metode tiga galur, dalam arti untuk 

membentuk padi hibrida diperlukan tiga galur tetua, yaitu 

galur mandul jantan (GMJ atau CMS atau A), galur 

pelestari (B), dan galur pemulih kesuburan atau restorer 

(R).  Galur pelestari (B), dan galur pemulih kesuburan (R) 

memiliki tepung sari yang normal (fertil) sehingga mampu 

menghasilkan benihnya sendiri.  GMJ bersifat mandul 

jantan sehingga hanya mampu menghasilkan benih bila 

diserbuki oleh tepung sari dari tanaman lain. GMJ bila 

diserbuki oleh galur B pasangannya menghasilkan benih 
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GMJ lagi, sedangkan bila diserbuki oleh galur R akan 

menghasilkan benih F1 hibrida.  Benih yang disebut 

terakhir adalah yang secara komersial dikenal dengan nama 

benih hibrida. 

Hibrida secara definitif berarti turunan pertama (F1) 

dari persilangan antara dua varietas yang berbeda.  Varietas 

hibrida mampu berproduksi lebih tinggi dibandingkan 

varietas inhibrida karena adanya pengaruh heterosis yaitu 

suatu kecendrungan F1 untuk tampil lebih unggul 

dibandingkan dua tetuanya.  Heterosis tersebut dapat 

muncul pada semua sifat tanaman dan untuk padi hibrida 

diharapkan dapat muncul terutama pada sifat potensi hasil. 

Balai Besar Penelitian Padi (BB Padi) telah 

menghasilkan 6 varietas padi hibrida (VUB) yaitu Maro 

dan  Rokan  dilepas tahun 2002, Hipa 3 dan Hipa 4 dilepas 

tahun 2004, serta Hipa 5 Ceva dan Hipa 6 Jete yang dilepas 

tahun 2007.  Varietas – varietas padi hibrida tersebut 

mempunyai tingkat heterosis 15 – 20 % lebih tinggi 

dibanding varietas IR-64. Namun demikian  varietas – 

varietas tersebut masih mempunyai beberapa kelemahan 

terutama Maro dan Rokan yang rentan terhadap wereng 

batang coklat (WBC), hawar daun bakteri (HDB), dan 
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tungro sehingga daerah pengembangannya terbatas.  Hipa 3 

dan Hipa 4 agak tahan terhadap WBC, HDB, dan tungro 

(Satoto et al., 2004).  Disamping itu juga telah dihasilkan  

beberapa “hasil antara” seperti calon GMJ dan galur 

pelestarinya, sejumlah galur pemulih kesuburan baru, dan 

populasi generasi lanjut hasil perbaikan galur pemulih 

kesuburan dan pelestari.   

Keunggulan  Padi Hibrida antara lain : 1) hasil  

yang lebih tinggi daripada hasil padi unggul inhibrida; 2) 

vigor lebih baik sehingga lebih kompetitif terhadap gulma; 

3) keunggulan dari aspek fisiologi, seperti aktivitas 

perakaran yang lebih luas, area fotosintesis yang lebih luas, 

intensitas respirasi yang lebih rendah dan translokasi 

asimilat yang lebih tinggi; 4) keunggulan pada beberapa 

karakteristik  morfologi seperti sistem perakaran yang lebih 

kuat, anakan lebih banyak, jumlah gabah per malai lebih 

banyak, dan bobot 1000 butir gabah isi yang lebih tinggi. 

  Kelemahan  Padi Hibrida antara lain : 1) harga 

benih yang mahal; 2) petani harus membeli benih yang baru 

setiap tanam, karena benih hasil sebelumnya tidak dapat 

dipakai untuk pertanaman berikutnya ; 3) tidak setiap galur 

atau varietas dapat dijadikan sebagai tetua padi hibrida.  
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Untuk tetua jantannya hanya terbatas pada galur atau 

varietas yang mempunyai gen Rf atau yang termasuk 

restorer  saja; 4) produksi benih rumit; 5) memerlukan 

areal pertanaman dengan syarat tumbuh tertentu. 

 

II. WILAYAH POTENSIAL UNTUK 

PENGEMBANGAN   PADI HIBRIDA 

 
Dalam usaha pengembangan padi hibrida selain 

dikembangkan oleh petani yang apresiatif dan responsive 

terhadap teknologi, secara biofisik padi hibrida dianjurkan 

ditanam di wilayah agroekosistem yang sesuai. 

Parameter Biofisik Daerah Pengembangan 
 

 Daerah potensial untuk pengembangan adalah 

sawah di dataran sedang yang memiliki pengairan irigasi 

teknis yang dapat tanam 2 kali setahun, bebas banjir pada 

musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau, aman 

dari hama wereng coklat, penyakit tungro dan penyakit 

hawar daun bakteri dengan produktivitas sama atau lebih 

dari 4,5 ton/ha. Daerah bermasalah adalah sawah di dataran 

rendah yang memiliki pengairan irigasi teknis hanya dapat 

tanam 1 kali setahun, rawan banjir pada musim hujan dan 
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kekeringan pada musim kemarau, potensial sampai endemis 

hama WBC, penyakit tungro dan penyakit HDB dengan 

produktivitas kurang dari4,5ton/ha. 

Tabel 1.  Parameter Biofisik Daerah Pengembangan Padi 

Hibrida 

Syarat Tumbuh 
Potensial Wilayah 

Potensial Kurang Potensial 

Sawah irigasi bebas 
cekaman kekeringan/ 
banjir 

Lahan irigasi teknis 
yang dapat ditanami 
2 kali setahun 

Lahan irigasi teknis 
yang hanya dapat 
ditanami 1 kali setahun

Lahan subur, tingkat 
adopsi teknologi petani 
tinggi 

Produktifitas > 4,5 
ton/ha 

< 4,5 ton/ha 

Rata – rata suhu harian 
28 oC, pada pembungaan 
antara 24 oC -  29 oC, 

Dataran sedang Dataran rendah 

Bukan daerah endemis 
WBC, HDB dan tungro 

Aman Potensial sampai 
dengan endemis 

 

III.  Budidaya Padi Hibrida 

Budidaya padi hibrida pada prinsipnya mengikuti 

prinsip Pendekatan Tanaman Terpadu (PTT) Padi Sawah.  

Anjuran komponen teknologi produksi padi dengan 

pendekatan PTT adalah :  
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1. Penggunaan varietas padi unggul atau varietas padi 

berdaya hasil tinggi dan atau bernilai ekonomi tinggi. 

2. Penggunaan benih bersertifikat dengan mutu bibit 

tinggi. 

3. Penggunaan pupuk berimbang spesifik lokasi. 

4. Penggunaan kompos bahan organik dan atau pupuk 

kandang sebagai pupuk dan pembenah tanah. 

5. Pengelolaan bibit dan tanaman padi sehat. 

o Pengaturan tanam sistem legowo, tegel, maupun 

sistem tebar benih langsung, dengan tetap 

mempertahankan populasi minimum. 

o Penggunaan bibit dengan daya tumbuh tinggi, 

cepat dan serempak yang diperoleh melalui 

pemisahan benih padi bernas (berisi penuh) 

o Penanaman bibit umur muda dengan jumlah bibit 

terbatas yaitu : antara 1 – 3 bibit per lubang. 

o Pengaturan pengairan berselang dan pengeringan 

berselang 

o Pengendalian gulma. 

6. Pengendalian hama penyakit dengan pendekatan 

terpadu. 
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7. Penggunaan alat perontok gabah mekanis ataupun 

mesin. 

Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam 

budidaya padi hibrida adalah sebagai berikut : 

§ Bila daun padi hibrida di persemaian sudah mencapai 4 

helai, maka tanaman padi tersebut segera ditanam 

pindah ke sawah, bila daun padi sudah mencapai 8 

helai, maka segera dilakukan pemupukan, bila daun 

padi sudah mencapai 12 helai maka tanaman padi harus 

dikeringkan dan bila daun padi sudah mencapai 16 helai 

maka tanaman memasuki primordial bunga dan segera 

diberi pupuk susulan. 

§ Jangan mengairi sawah terlalu banyak dan dalam 

jangka waktu lama agar tumbuh banyak anakan. 

§ Memupuk untuk memperkuat tanaman, mengairi untuk 

membentuk bulir 

§ Hindari padi hibrida saat berbunga bersamaan dengan 

musim petir dan hujan lebat, hal ini dapat dilakukan 

melalui pengaturan saat tanam. 

§ Tanah menghasilkan makanan, sedangkan yang tidak 

bisa dimakan (jerami dan sekam) hendaknya 

dikembalikan ke tanah. 
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3.1 Pemilihan Varietas  

Varietas merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil tanaman.  Pada dasarnya hasil gabah 

ditentukan oleh 3 faktor utama yaitu faktor tanah, tanaman, 

dan lingkungan (iklim).  Faktor terakhir merupakan  faktor 

yang tidak dapat diubah oleh manusia seperti radiasi 

matahari, curah hujan, suhu udara, kelembaban nisbi dll.  

Sementara itu faktor tanah dan tanaman dapat dimodifikasi 

agar cocok untuk pertumbuhan dan hasil tanaman.  

Tabel 2.    Perbedaan Varietas Lokal, Varietas Unggul 
Baru, dan Hibrida 

Varietas Lokal Varietas Unggul Baru Varietas Hibrida 

Hasil gabah biasanya 
rendah 

Hasil gabah biasanya 
tinggi 

Hasil gabah lebih 
tinggi 10 – 15 % 
dibanding varietas 
unggul baru 

Umur tanaman panjang 
(150 – 180 hari) 

Umur tanaman genjah 
(105 – 125) 

Umur tanaman 
sedang (± 120 hari) 

Rasa nasi enak dan 
beraroma 

Rasa nasi sedang-enak, 
ada yang beraroma 

Rasa nasi sedang – 
enak 

Kurang tanggap terhadap 
pemupukan /memerlukan 
sedikit pupuk 

Tanggap terhadap 
pemupukan/memerlukan 
banyak pupuk 

Tanggap terhadap 
pemupukan/memerlu
kan banyak pupuk 

Tanaman tinggi Tanaman rendah 
Tanaman rendah – 
sedang 

Daun rebah sehingga 
secara keseluruhan, sedikit 

Daun tegak sehingga 
banyak memperoleh 

Daun tegak sehingga 
banyak memperoleh 
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sinar matahari yang masuk 
ke daun karena saling 
tumpang tindih 

sinar matahari untuk 
fotosintesis 

sinar matahari untuk 
fotosintesis 

Tanaman mudah rebah 
karena tinggi 

Tanaman tahan rebah 
karena relatif pendek 

Tanaman tahan rebah 
karena batang yang 
kokoh 

Sudah beradaptasi dengan 
lingkungan setempat 

Belum tentu cocok 
untuk semua lingkungan  

Belum tentu cocok 
untuk semua 
lingkungan 

Faktor tanah diupayakan dengan membuat kondisi 

yang cocok  untuk tanaman padi seperti penambahan bahan 

organik, irigasi berselang sehingga suplai oksigen untuk 

perkembangan perakaran menjadi lebih optimal, pemberian 

hara sesuai dengan kebutuhan tanaman.  Sumbangan faktor 

varietas, pemupukan dan irigasi terhadap peningkatan 

produksi padi sampai 75 %.  Ada perbedaan yang khas 

antara padi hibrida, varietas unggul baru, dan varietas lokal, 

terlihat dalam Tabel 2. 

 

3.2  Penyiapan dan Pengolahan Lahan 

 Penyiapan lahan merupakan tempat yang baik 

untuk tanaman, sehingga pengolahan tanah sangat 

menentukan keberlanjutan pertumbuhan tanaman padi 

hibrida. Pengolahan tanah sebaiknya dilakukan dua kali 
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agar diperoleh pelumpuran tanah yang baik.  Adapun 

tahapan dalam pengolahan tanah antara lain : 

1. Pengolahan tanah dengan bajak singkal (kedalaman 

10 cm – 20 cm), sebelumnya tanah digenangi air 

selama 1 minggu untuk melunakkan tanah.   

2. Setelah tanah diolah, tanah dibiarkan selama 1 

minggu dan digenangi air. 

3. Tanah diolah kembali dengan bajak rotary sampai 

melumpur dilanjutkan dengan perataan tanah sampai 

siap tanam. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Persiapan dan pengolahan lahan 

 
3.3 Persiapan Pembibitan 

1. Pada waktu pengolahan tanah pertama, dilakukan 

pengolahan tanah untuk pembibitan. Luas lahan untuk 

pembibitan sebesar 4 % dari luas yang akan ditanami. 
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Contoh bila luas yang akan ditanami sebesar 1 ha, 

maka luas tanah untuk pembibitan seluas 400 m2. 

2. Benih, sehari sebelum ditebarkan direndam dalam air 

garam 3 % (30g garam dapur/1 liter air). Kebutuhan 

benih bila padi ditanam 1 bibit/lubang tanam adalah 

15 kg, sedangkan normalnya 25 kg untuk pertanaman 

1 ha bila ditanam 3 – 4 bibit/lubang tanam. 

3. Benih setelah direndam dalam larutan garam 

ditiriskan dan didiamkan selama 24 jam sebelum 

ditebar ke tempat persemaian. Tempat persemaian 

sebaiknya ditebari dengan pupuk kandang 2 kg/m2 

agar pada saat pencabutan lebih mudah.  Benih 

disebar secara merata dan tidak saling menindih di 

tempat persemaian dengan bedengan ukuran panjang 

10m–20m, lebar 1,0m–1,2m, tinggi bedengan 5cm–

10cm dari permukaan tanah. Antar bedengan dibuat 

selokan sedalam 25cm – 30cm, urea sebaiknya 

diberikan secara sebar sebanyak 20g– 40g/m2  pada 

waktu 7 hari setelah tebar benih. Pada saat bibit akan 

ditanam, bibit dicabut secara diagonal kemudian 

dibersihkan dari tanah yang menempel pada akar 

secara hati–hati. 
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Gambar 2. Penyemaian 

3.4 Tanam Pindah 

Tanam pindah sebaiknya dilakukan pada waktu 

bibit masih umur muda, dapat 10 hari setelah sebar (HSS), 

15 HSS ataupun 21 HSS agar pembentukan anakan  

menjadi lebih optimal.  Indikator bibit siap untuk ditanam 

bila daun tanaman sudah mencapai  4 helai.  Cara tanam 

dapat dilakukan dengan model tegel (20 cm x 20 cm, 22 cm 

x 22 cm ataupun 25 cm x 25 cm),  legowo 2 :1, 3:1, 

ataupun 4:1 dengan jarak tanam 12,5 cm dalam baris dan 

25 cm antar baris. 

Beberapa kelebihan cara tanam legowo dibanding 

cara tanam tegel adalah  (a)  hasil gabah lebih tinggi, (b) 

cara tanam legowo memanfaatkan asas pengaruh barisan 

pinggir (border effect) dimana pertumbuhan tanaman 
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pinggir lebih bagus dibanding tanaman tengah, (c) tanaman 

dengan cara tanaman legowo pada tahap awal lebih terang 

dibanding cara tanam tegel, kondisi demikian ternyata tidak 

disukai tikus, sehingga serangan tikus pada pertanaman 

dapat dihindari, (d) memudahkan penyiangan dan 

pemupukan, (e) efisiensi pemberian pupuk lebih besar 

karena jatuhnya pupuk pada barisan tanaman, (f) pada saat 

fase pengeringan gabah, daun bendera pada pertanaman 

legowo masih tegak sementara gabah pada malai sudah 

merunduk, kondisi demikian tidak disukai oleh burung, 

sehingga terhindar dari serangan burung, (g) bila terjadi 

hujan lebat  pada fase pertumbuhan dan pengeringan biji, 

ternyata pertanaman dengan system tanam legowo relatif 

lebih tahan terhadap kerebahan dibanding cara tanam tegel.           

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kegiatan Tanam Pindah 

Tabel 3.  Populasi tanaman dalam tiap hektar pada berbagai 
cara tanam 
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No Cara Tanam 
Populasi 
tiap Ha 

% terhadap 
populasi cara 
tanam tegel 

1. Tegel 20 cm x 20 cm 250 000 100 
2. Tegel 22 cm x 22 cm 206 611 > 100 
3. Tegel 25 cm x 25 cm 160 000 < 100 
4. Legowo 2 : 1 (10 cm x 20 cm) 333 333 133 
5. Legowo 3 : 1 (10 cm x 20 cm) 375 000 150 
6. Legowo 4 : 1 (10 cm x 20 cm) 400 000 160 
7. Legowo 2 : 1 (12,5 cm x 25 cm) 213 000 133 
8. Legowo 3 : 1 (12,5 cm x 25 cm) 240 000 150 
9. Legowo 4 : 1 (12,5 cm x 25 cm) 256 000 160 

 

3.5 Penyulaman 

Penyulaman dimaksudkan untuk mengisi rumpun 

yang mati atau kurang baik pertumbuhannya, agar 

diperoleh populasi tanaman yang optimum.  Penyulaman 

dilakukan  sebanyak satu kali, yaitu sekitar satu minggu 

setelah tanam dengan menggunakan sisa bibit yang masih 

ada. 

 
3.6 Penyiangan 

Pertanaman diusahakan bebas dari gulma, untuk itu 

perlu dilakukan penyiangan.  Penyiangan dilakukan dengan 

tangan atau dengan menggunakan herbisida.  Pemberian 

herbisida dilakukan pada saat tanaman berumur 5 – 7 hari 
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setelah tanam, diikuti dengan penyiangan tangan sebanyak 

dua kali pada saat tanaman berumur tiga dan lima minggu 

setelah tanam.  Herbisida yang digunakan dapat berupa 

Butachlor + 2,4 DEE dan Anilophos + 2,4 DEE.  Herbisida 

dengan bahan aktif MPCA dengan nama dagang 

Gramoxone dan Agroxone juga dapat digunakan. 

 
3.7 Irigasi 

Pada dasarnya tanaman padi hibrida tidak banyak 

berbeda dengan  padi inhibrida dalam kebutuhan air untuk 

pertumbuhannya.  Tanaman padi hibrida peka terhadap 

kekurangan air pada fase tersebut dapat menimbulkan 

kehampaan gabah yang pada akhirnya dapat menurunkan 

hasil. Sejak tanaman padi ditanam sampai fase primordia  

bunga (42 HST) pertanaman padi hibrida perlu diberi air 

macak-macak. Hal ini ditujukan agar tanaman membentuk 

anakan dalam jumlah banyak. Namun konsekuensi bila 

diberi air macak-macak adalah pertumbuhan gulma yang 

cukup cepat.  

Pemberian air berselang  (intermitten) juga 

ditujukan agar tanaman memperoleh oksigen yang cukup 

banyak untuk kebutuhan akar. Oksigen sangat diperlukan 
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oleh akar agar mampu menjelajah kelapisan tanah yang 

lebih dalam sehingga diperoleh banyak hara dan kebutuhan 

air bagi pertumbuhan tanaman.  

 
 
 
3.8 Pemupukan  

Untuk setiap ton gabah yang dihasilkan, tanaman 

padi memerlukan hara N sebanyak 17,5 kg (setara 39 kg 

Urea), P sebanyak 3 kg (setara 19 kg SP-36) dan sebanyak 

17 kg (setara 34 KCl). Dengan demikian bila petani 

menginginkan hasil gabah tinggi tentu diperlukan pupuk 

yang lebih banyak pula. Terdapat 2 jenis pupuk anorganik 

(pupuk pabrik) dan pupuk organik. Perbedaan pupuk 

organik dan anorganik dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Perbedaan Pupuk Organik dan Anorganik 

No Pupuk Anorganik Pupuk Organik 

1 

Kandungan hara N, P dan K 
tinggi contoh Urea (46% 
N), SP-36 (36% P2O5), KCl 
(60% K2O), dll 

Mengandung hara makro dan 
hara mikro walaupun kandungan 
haranya rendah 

2 

Volume kecil, praktis 
disimpan, dibawa ke 
lapangan maupun diberikan  
ke tanaman 

Volume besar kurang praktis 
pengangkutan dan aplikasi  
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3 

Cepat diserap tanaman 
sehingga pengaruhnya 
terhadap tanaman dapat 
segera diketahui 

Tidak dapat diserap tanaman 
secara segera tetapi memerlukan 
waktu yang cukup lama (2-3 
bulan setelah pemberian) 
sehingga pemberian ke tanaman 
harus jauh hari sebelum tanaman 
tumbuh. 

4 

Tidak dapat menyuburkan 
tanah, bila digunakan dalam 
jangka waktu lama dan 
terus menerus dengan 
takaran tinggi dapat 
menurunkan kualitas tanah 
seperti tanah menjadi keras, 
pH tanah turun dan lain-lain 

Memperbaiki kesuburan tanah, 
sebagai bahan makanan bagi 
mikroorganisme tanah yang 
berperan dalam proses pelapukan 
di dalam tanah. 

 

 Berdasarkan penjelasan pada Tabel 4, untuk 

mendapatkan hasil gabah yang tinggi dengan kesuburan 

tanahnya tetap terjaga, maka pemberian pupuk perlu 

dikombinasikan antara pupuk organik dengan pupuk 

anorganik. Kekurangan sifat pupuk organik dipenuhi oleh 

pupuk anorganik, sebaliknya kekurangan pupuk anorganik 

dipenuhi oleh pupuk organik. 

 Tanaman padi memerlukan banyak hara N 

dibanding hara P ataupun K. Hara N berfungsi sebagai 

sumber tenaga untuk pertumbuhan tanaman, pembentukan 

anakan, bahan klorofil untuk proses asimilasi yang pada 
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akhirnya memproduksi pati untuk pertumbuhan dan 

pembentukan gabah. Hara P berfungsi sebagai sumber 

tenaga untuk memenuhi kualitas hidup tanaman seperti 

keserempakan tumbuh, masak bersamaan, dll. Sementara 

itu fungsi hara K sebagai komponen yang berperan dalam 

reaksi enzim tanaman. Fungsi kalium dalam hal ini untuk 

memperbaiki rendemen gabah, ketahanan terhadap 

kekeringan, ketahanan terhadap penyakit tanaman, 

memperbaiki kualitas gabah dan lain-lain.  Dengan 

demikian untuk mendapatkan gabah dengan kualitas yang 

baik, maka tanaman perlu diberi hara yang lengkap dan 

sesuai dengan kebutuhan.  

 Pemberian hara dalam bentuk pupuk dapat 

dilakukan sesuai kebiasaan ataupun dengan melihat 

kenampakan daun tanaman di lapangan.  Salah satu cara 

pemberian pupuk urea pada tanaman padi adalah dengan 

memonitor warna daun dengan alat yang dinamakan  bagan 

warna daun (BWD). Bagan warna daun merupakan 

sekumpulan warna dari hijau muda sampai hijau tua dengan 

4 panel atau 6 panel. Cara penentuannya diambil sebanyak 

15-20 rumpun untuk suatu hamparan padi secara acak, 

kemudian dicocokan warna daun dengan warna hijau pada 
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alat BWD. Bila rata-rata pengamatan warna hijau daun 

berada di skala warna 3 atau lebih rendah lagi (pada BWD 

4 skala/tingkatan) atau di skala 4 atau lebih rendah lagi 

(pada BWD skala 6/tingkatan) maka pupuk Urea segera 

ditambahkan/ diberikan karena tanaman telah mengalami 

lapar hara N.  Namun bila monitoring  BWD diperoleh  

rata-rata lebih dari skala 3  (pada BWD skala 4/tingkatan) 

atau lebih dari skala 4 (pada BWD 6 skala/tingkatan), maka 

tanaman tidak perlu diberi pupuk Urea karena tanaman 

masih mampu memperoleh hara N dari tanah. Monitoring 

pemberian pupuk dengan alat BWD dilakukan sejak 14 

HST sampai fase berbunga (63 HST) setiap 7 hari sekali. 

Banyaknya penambahan Urea, bila terjadi kekurangan hara 

N adalah 70 kg Urea/ha. Berdasar pengalaman 

menunjukkan  bahwa pemberian Urea dapat dihemat rata-

rata 100 kg/ha tanpa menurunkan hasil gabah. Perlu 

diketahui bahwa bila jumlah pemberian  urea melebihi 

kebutuhan tanaman, maka dapat menyebabkan peka 

terhadap penyakit seperti kresek (BLB), kehampaan tinggi, 

mudah rebah, dll. 

 Bila pemberian pupuk dilakukan secara kebiasaan, 

maka pemberian pupuk untuk  padi hibrida sebaiknya pada 
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umur 7-10 hari setelah tanam (HST), 21 HST dan 42 HST. 

Pada 8 HST diberikan sebanyak 75 kg Urea, 100 kg SP-36 

dan 50 kg KCl per ha; pada 21 HST diberikan 150 kg Urea 

per ha dan pada 42 HST diberikan 75 kg Urea dan 50 kg 

KCl per ha.  Pupuk Urea perlu diberikan sebanyak 3 kali, 

agar pemberian pupuk N menjadi lebih efisien terserap oleh 

tanaman padi hibrida. Bila perlu tambahkan urea 50 kg/ha 

pada saat tanaman 10% berbunga, sedangkan pemberian 

pupuk KCl  dilakukan 2 kali, agar proses pengisian gabah 

menjadi lebih baik dibanding dengan 1 kali pemberian 

bersamaan dengan pupuk urea pertama. 

 Pemberian hara P dan K dapat ditentukan berdasar 

hasil analisis tanah atau melihat status hara P dan K dari 

peta status hara. Secara umum status hara P dan K tidak 

setiap musim perlu diberikan. Hara P dapat diberikan tiap 4 

musim sekali sedangkan hara K dapat tiap 6 musim sekali. 

Hal ini disebabkan pupuk diberikan ke tanah, hanya +20% 

nya terserap tanaman sedang sisanya terakumulasi dalam 

tanah, sementara itu pupuk K yang diberikan ke dalam 

tanah, hanya terserap tanaman + 30% dan sisanya 

terakumulasi dalam tanah. Sementara itu sumbangan hara 

K dari air irigasi juga cukup tinggi + 23 kg K2O/ha/musim 
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atau setara dengan 38 kg KCl/ha/musim. Sumbangan hara 

berasal dari tanah juga cukup potensial. 

Tabel 5. Kriteria Tanah Subur, Sedang dan Kurang Subur 

Sifat Kimia 
Tanah Tidak Subur Subur 

Sangat  
Subur 

BO tanah 
Rendah 
(C – org < 1%) 

Sedang 
(C – org 1-1,5%) 

Sedang – tinggi 
(C– org >1,5%) 

KTK tanah 
Rendah 
(<10 me/100g) 

Sedang 
(10 – 20 me/100g) 

Tinggi 
(>20 me/100g) 

Hara tersedia 

Rendah 
(P – oslen < 5 
ppm), K-dd<0,15 
me/100g 

Sedang 
(P-oslen 5-10 
ppm), K-dd 0,15–
0,30 me/100g 

Tinggi 
(P-oslen 
>10ppm), 
Kdd>0,3me/100g 

Hasil gabah 
tanpa pupuk 

2,5 t/ha 4,0 t/ha >4,0 t/ha 

Sumbangan 
N dari tanah 

30 kg/ha 50 kg/ha 70 kg/ha 

Sumbangan 
P dari tanah 

10 kg/ha 15 kg/ha 25 kg/ha 

Sumbangan 
K dari tanah 50 kg/ha 75 kg/ha 100 kg/ha 

 

Suplai hara dari tanah tergantung dari kesuburan 

tanahnya. Kriteria tanah subur/tidak subur antara lain dapat 

dilihat dalam Tabel 5. Bila para petani bersedia 

mengembalikan semua jerami ke dalam tanah sawah, maka 

tidak perlu lagi menambahkan pupuk KCl, karena sebanyak 

80% hara K yang diserap oleh tanaman padi terakumulasi 



Budidaya Padi Hibrida 
 

 

 
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 2008                                              
22                                               

dalam jerami. Kenyataan yang terjadi kebanyakan para 

petani lebih senang membakar jerami atau memindahkan 

jerami keluar dari sawahnya seperti jerami untuk media 

jamur merang. Pada pembakaran jerami maka semua N 

dalam jerami hilang, sedangkam P dan K sebagian hilang. 

Dampak negatif lainnya dari pembakaran jerami antara lain 

mikroorganisme tanah terganggu, tanah menjadi padat, 

kesuburan tanah menurun karena bahan organik tanahnya 

terbakar serta terjadi polusi udara. 

 Sebagai pengganti pupuk anorganik dapat 

digunakan pupuk organik dalam bentuk Azolla, Sesbania, 

Gliricidia, orok-orok dan petai cina. Kelebihan pupuk hijau 

tersebut adalah mampu menambat N berasal dari udara 

dalam jumlah yang cukup besar serta tumbuh dengan cepat. 

Sebagai gambaran, tanaman Azolla mampu menambat N 

dari udara sebanyak 60 kg N/ha, Sesbania : 267 kg N/ha, 

Gliricidia : 42 kg N/ha, Orok-orok : 110 kg N/ha dan petai 

cina ; 200 kg N/ha. Secara umum dikatakan bahwa pupuk 

hijau mampu memenuhi kebutuhan hara N sebanyak 80% 

kebutuhan N tanaman. Pemberian pupuk hijau dapat 

dilakukan dengan cara membenamkan daun-daunnya 

kedalam tanah pada waktu pengolahan tanah. 
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 Kombinasi pemberian pupuk organik dan anorganik 

untuk padi hibrida sangat dianjurkan. Pupuk organik yang 

dianjurkan berupa pupuk kandang atau kompos jerami 

sebanyak 2 ton per hektar setiap musim, sedangkan pupuk 

anorganik yang diperlukan adalah Urea,  SP-36 dan KCl 

masing-masing sebanyak 300 kg, 100 kg, dan 100 kg per 

ha. 

3.9 Pengendalian Hama dan Penyakit 

 Strategi pengelolaan hama dan penyakit terpadu 

diterapkan dengan mengintegrasikan komponen 

pengendalian yang kompatibel seperti (a) menggunakan 

varietas tahan hama/penyakit, (b) menggunakan bibit sehat, 

(c) menerapkan pola tanam yang sesuai, (d) rotasi tanaman 

seperti padi-padi-kedelai/kacang hijau, (e) waktu tanam 

yang sesuai, (f) melakukan pembersihan lapangan terhadap 

singgang yang biasanya dijadikan tempat vektor hama dan 

sumber inokulum penyakit, (g) pemupukan sesuai dengan 

kebutuhan tanaman, (h) penerapan irigasi berselang, (i) 

gunakan sistem TBS (trap barrier system) untuk 

pengendalian tikus, (j) pengendalian kelompok telur, 

observasi hama dan penyakit secara terus menerus, (k) dan 

penggerek batang, (l) meningkatkan peran musuh alami 
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seperti laba-laba, (m) gunakan pestisida sebagai alternatif 

akhir untuk mengendalikan hama berdasarkan hasil 

pengamatan. 

 Bila terjadi serangan kresek, maka sawah perlu di 

drainase agar tidak terjadi genangan air di petakan. 

Kelembaban tanah menjadi kurang, menyebabkan 

lingkungan mikro didalam rumpun padi hibrida menjadi 

tidak lembab dan perkembangan jamur atau 

mikroorganisme penyebab penyakit tidak berkembang 

secara pesat. 

3.10 Penentuan Waktu Panen  

 Penentuan waktu panen merupakan salah satu faktor 

penting dalam kaitannya terhadap hasil gabah yang 

dihasilkan. Bila tanaman padi dipanen terlalu awal maka 

akan banyak terjadi butir hijau akibatnya kualitas gabah 

yang dihasilkan menjadi rendah, banyak butir mengapur 

dan beras kepala banyak yang patah.  Sebaliknya bila  

tanaman padi dipanen terlambat akan menurunkan hasil 

gabah karena banyak terjadi kerontokan gabah, timbangan 

gabah menjadi lebih ringan karena kadar air sudah 

menurun. Pemanenan gabah yang ideal dilakukan bila : (a) 

sudah 90% masak fisiologi, artinya 90% gabah telah 
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berubah berubah warna dari hijau menjadi kunig, (b) bila 

dihitung dari masa berbunga, telah mencapai 30-35 hari, 

dan (c) berdasar perhitungan dari sejak sebar sampai umur 

sesuai dengan deskripsi varietas. 

 Pada dasarnya untuk dapat memperoleh hasil gabah 

tinggi maka kita harus menyayangi padi. Cara yang paling 

mudah untuk menyayangi padi adalah sering-sering datang 

ke sawah dan langsung melakukan observasi. Dengan cara 

tersebut niscaya hasil gabah dapat meningkat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kegiatan Panen 

PENUTUP 

 

 Padi hibrida merupakan salah satu inovasi yang 

meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani padi. 

Agar potensi padi hibrida tersebut dapat terekspresi dengan 

optimal, maka pendekatan pengelolaan tanaman terpadu  
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(PTT) perlu diterapkan dengan dukungan modal dan tenaga 

yag terampil.  Oleh karena itu pemacuan penerimaan 

inovasi perlu dilakukan melalui bimbingan dan 

pendampingan yang intensif dari penyuluh. 
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Lampiran 1.  Daftar Varietas Padi Hibrida Yang Telah 
Dilepas Di  Indonesia Beserta Karakter 
Pentingnya 

 

No  Varietas  Karakter penting (sesuai dengan yang tertulis 
dalam SK Mentan) 

1 Intani 1 Potensi hasil  = 8,7 – 11,2 t/ha GKG, agak tahan 
wereng batang coklat biotipe 3 (WBC3) , agak 
rentan WBC SU, agak tahan Hawar Daun Bakteri 
strain  III  (HDB III) dan IV, rentan HDB VIII, 
amilose = 25,6%, pulen, umur 108-118 hari 

2 Intani 2 Potensi hasil = 8,4-9,9 t/ha GKG, agak tahan WBC 
3, agak rentan WBC SU, agak tahan HDB III dan 
IV, agak rentan HDB VIII, amilose = 24,6%, pulen, 
umur = 108-116 hari 

3 Miki 1 Potensi hasil 4,5 – 6,0 t/ha GKG, rentan WBC 2 
dan 3, rentan HDB, amilose = 17,5 – 18,5%, pulen 
(lengket), umur 95-102 hari,  

4 Miki 2 Potensi hasil  4,5 – 7 t/ha GKG, rentan WBC 2 dan 
3, rentan HDB, amilose = 19,7 %, pulen, umur 85-
104 hari 

5 Miki 3 Potensi hasil 4,5 – 7,5 t/ha GKG, rentan WBC 2 
dan 3, rentan HDB, amilose = 18,5 %, pulen, umur 
83-107 hari 

6 Maro  Potensi hasil 8,85 t/ha GKG, rentan WBC 2 dan 3, 
rentan HDB III dan IV, amilose  22,8 %, pulen, 
umur 113 hari 

7 Rokan  Potensi hasil 9,24 t/ha GKG, rentan  WBC 2 dan 3, 
rentan HDB III dan IV, amilose 23,1%, tekstur nasi 
sedang, umur 115 hari 

8 Longping 
Pusaka1 

Potensi hasil 6,59 – 9,11 t/ha GKG, rentan WBC 2 
dan 3, agak tahan HDB III dan IV, amilose = 22 %, 
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pulen, umur 110-115 hari 
 

  Varietas  Karakter penting (sesuai dengan yang tertulis 
dalam SK Mentan) 

9 Longping 
Pusaka 2 

Potensi hasil 6,8 – 10, 1 t/ha GKG, rentan WBC 2 
dan 3, agak tahan HDB III dan IV, amilose 21,2%, 
pulen, umur 115-120 hari 

10 Hibrindo 
R1 

Potensi hasil 9,3 t/ha GKG, rentan WBC 2 dan 3, 
rentan HDB IV dan VIII, amilose = 22 %, pulen, 
umur 108-129 hari 

11 Hibrindo 
R2 

Potensi hasil 9,26 t/ha GKG, rentan WBC 2 dan 3, 
rentan HDB IV dan VIII, amilose = 21 %, pulen, 
umur 115-140 hari 

12 Batang 
Kampar 

Potensi hasil 9,9 t/ha, agak tahan WBC, rentan 
tungro, tekstur nasi sedang, umur 90-98 hari 

13 Batang  
Samo 

Potensi hasil 10,5 t/ha GKG, agak tahan WBC, 
rentan tungro, pera, umur 98-105 hari 

14 Hipa 3 Potensi hasil 11 t/ha GKG, agak tahan WBC 2, 
agak tahan HDB IV dan VIII, agak tahan tungro, 
amilose 23 %, tekstur nasi sedang, umur 116-120 
hari 

15 Hipa 4 Potensi hasil 10,4 t/ha GKG, agak tahan WBC 2, 
agak tahan HDB IV dan VIII, agak tahan tungro, 
amilose 24,7 %, pera, umur 114-116 hari  

16 Manis 4 Potensi hasil 10 t/ha GKG, rentan WBC dan HDB, 
amilose 25%, tekstur nasi sedang, umur 105-123 
hari, cocok untuk dataran rendah-sedang 

17 Manis 5 Potensi hasil 9,9 t/ha GKG, rentan WBC dan HDB, 
amilose 25%, tekstur nasi sedang, umur 85-135 
hari, cocok untuk dataran rendah sampai sedang 

18 Segara 
Anak 

Potensi hasil 8,5 t/ha GKG, rentan tungro, WBC2, 
HDB IV dan VIII,  amilose 23%, aromatik, tekstur 
nasi sedang, cocok untuk dataran rendah umur 100-
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105 hari,  
 

No.  Varietas  Karakter penting (sesuai dengan yang 
tertulis dalam SK Mentan) 

19 Brang Biji Potensi hasil 9 t/ha GKG, rentan WBC2, 
tungro, HDB IV dan VIII, amilose 22,5%, 
pulen, cocok ditanam di dataran rendah, 
umur 100-107 hari  

20 Adirasa-1  Potensi hasil 9 t/ha GKG, agak tahan WBC1 
dan 2, rentan WBC3, agak rentan HDB IV 
dan VIII, agak tahan tungro, amilose 16,7%, 
sangat pulen, umur 115-125 hari 
 

21 Adirasa-64 Potensi hasil 7,89 t/ha GKG, agak tahan 
WBC1, agak rentan WBC 2 dan 3, agak 
rentan HDB IV dan VIII, agak tahan tungro, 
amilose 22,2%, pulen, umur 105-110 hari 

22 PP-1 Potensi hasil 10,4 t/ha GKG, agak rentan 
WBC 1,2,3, agak tahan tungro, agak rentan 
HDB IV dan VIII,  amilose 22%, pulen, 
umur 121 hari 

23 PP-2 Potensi hasil 9,7 t/ha GKG, agak tahan 
WBC1, agak rentan WBC 2 dan 3 agak 
tahan tungo, agak rentan HDB IV dan VIII, 
amilose 25%, tekstur nasi sedang, umur 120 
hari 

24 Mapan-P.02 Potensi hasil 9,68 t/ha GKG, agak rentan 
WBC 1,2 dan rentan WBC3, agak tahan 
tungro, agak rentan HDB IV dan VIII, 
amilose 24%, agak pera, umur 114-116 hari  
  

25 Mapan-P.05 Potensi hasil 9,5 t/ha GKG, agak rentan 
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WBC 1,2,3, agak tahan tungro, rentan HDB 
IV dan VIII, amilose 23,5%, pulen, umur 
113-115 hari 
 

No.  Varietas  Karakter penting (sesuai dengan yang 
tertulis dalam SK Mentan) 

26 Bernas Super Potensi hasil 12 t/ha GKG, agak rentan 
WBC2, rentan WBC3, agak tahan tungro, 
agak tahan HDB IV dan VIII, amilose 
23,5%, agak pulen, umur 111-112 hari 

27 Bernas Prima Potensi hasil 12 t/ha, rentan WBC 2 dan 3, 
agak tahan HDB III dan VIII, agak rentan 
HDB IV, rentan tungro, amilose 25,3%, 
agak pulen, umur 107-109 hari 

28 SL-8-SHS Potensi hasil 14,8 t/ha GKG, agak rentan 
WBC 1,2,3, agak tahan HDB III, agak 
rentan HDB IV dan VIII, rentan tungro, 
amilose 25,5%, tekstur nasi  sedang, umur 
107-115 hari 

29 SL-11-SHS Potensi hasil 15 t/ha GKG, rentan WBC 
1,2,3, agak tahan HDB III, agak rentan 
HDB IV dan VIII, rentan tungro, amilose 
18,6%, pulen, aromatik, umur 115-116 hari 

30 Hipa5 Ceva Deskripsi sementara : potensi hasil 8,4 t/ha 
GKG, tahan WBC2, agak rentan HDB IV 
dan VIII, agak tahan tungro, amilose 23,5%, 
pulen, aromatik, umur 114-120 hari, cocok 
untuk dataran sadang  

31 Hipa 6 Jete Deskripsi sementara : potensi hasil  10,6 
t/ha, rentan WBC2, agak rentan HDB IV 
dan VIII, rentan tungro, amilose 21,7%, 
pulen, cocok untuk dataran rendah (kurang 
dari 100 m dpl), umur 101-120 hari 
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