
Cara Praktis Budidaya Jamur
Ada teknologi yang cukup praktis untuk budidaya jamur 
tiram Pleurotus spp, yakni tahapan membuat media bibit 
induk (spawn) dan tahanan memproduksi jamur 
tiramnya. Pada tahanan membuat media bibit induk ada 
10 langkah yang perlu dilakukan. Pertama, bahan 
medianya yang berupa biji-bijian atau campuran serbuk 
gergajian albusia (SKG) ditambah biji millet 1 (42%) : 1 
(42%). Bahan baku ini adalah yang terbaik. 

Langkah kedua, bahan baku dicuci dan direbus selama 30 
menit menggunakan pressure cooker atau panci. Langkah 
ketiga, bahan baku tersebut ditiriskan dengan ayakan. 
Tambahkan 1% kapur (CaCl3), 1% gypsum (CaSO4), 
vitamin B kompleks (sangat sedikit) dan atau 15 persen 
bekatul. Kadar air 45-60 % dengan penambahan air 
sedikit dan pH 7.

Langkah keempat, bahan baku tersebut lalu didistribusikan ke dalam baglog polipropilen atau botol susu 
atau botol jam pada hari itu juga. Perbotol diisi 50-60% media bibit, disumbat kapas/kapuk, dibalut kertas 
koran/alumunium foil. Langkah kelima, sterilisasi dalam autoclav selama 2 jam atau pasteurisasi 8 jam pada 
hari itu juga. Temperatur autoclave 121 derajat C, tekanan 1 lb, selama 2 jam. Temperatur pasteurisasi 95 
derajat C.

Langkah keenam, lakukan inokulasi dengan laminar flow satu hari kemudian. Setelah suhu media bibit 
turun sampai suhu kamar dilakukan inokulasi bibit asal biakan murni pada media PDA (sebanyak 2-3 koloni 
miselium per botol bibit). Langkah ketujuh, inkubasi (pertumbuhan miselium 15-21 hari) pada ruang 
inkubasi/inkubator, suhu 22-28 derajat C. Langkah kedelapan, botol atau baglog isi bibit dikocok setiap 
hari, dua hingga tiga kali. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan miselium bibit jamur merata dan cepat serta 
media bibit tidak menggumpal/mengeras. Kesembilan, bibit induk dipenuhi miselium jamur dengan ciri 
pertumbuhan miselium jamur kompak dan merata.

Langkah terakhir, jamur tersebut digunakan sebagai inokulan/bibit induk/bibit sehat perbanyakan ke 1 dan 
ke 2. Bibit ini disimpan dalam lemari pendingin selama 1 tahun, bila tidak akan segera digunakan.
Tahap selanjutnya adalah memproduksi jamur tiram (Pleurotus spp). Dalam tahapan ini juga ada 10 
langkah. Pertama, siapkan serbuk kayu gergajian albasia. Rendam selama 0-12 jam (bergantung pada 
spesies/strain serbuk kayu yang digunakan). Langkah kedua, tiriskan sampai tidak ada air, pada hari itu 
juga dengan mengunakan saringan kawat atau ayakan kawat. Langkah ketiga, membuat subtrat/media 
tumbuh, pada hari itu juga. Tambahkan 5-15 % bekatul atau polar (bergantung pada spesies/strain yang 
digunakan), 2% kapur (CaCO3), 2% gypsum (CaSO4) dan air bersih, diaduk merata, kadar air substrat 65%, 
pH 7.

Langkah keempat, distribusikan kedalam baglog polipropilen pada ahri itu juga. Padatkan dalam wadah 
tersebut, beri lubang bagian tengah, dipasang mulut cincin pralon, kemudian ditutup dengan kapas/kertas 
minyak. Langkah kelima, sterilisasi/pasteurisasi, satu hari kemudian. Simpan dalam kamar uap atau kukus 
dalam drum dengan suhu media di dalam baglog 95-120 derajat C selama 1-3 kali 8 jam bergantung pada 
jumlah substrat yang akan di pasteurisasi. Langkah keenam, inokulasi substrat dengan spawn di ruang 
inokulasi. Setelahsuhu baglog substrat turun sampai suhu kamar, inokulasikan bibit pada substrat dalam 
laminar flow. Bibit 10-15gr/kg substrat.

Langkah ketujuh, inkubasi baglog substrat (pertumbuhan miselium 15-30 hari). Rumah 
jamur/kubung/ruang inkubasi dijaga tetap kering dan bersih, suhu 22-28 derajat C tanpa cahaya. Langkah 
kedelapan, baglog substrat dibuka cincin dibuka (7-15 hari kemudian). Cara membuka berbeda-beda, 
tergantung jenis jamur kayu yang digunakan. Langkah kesembilan, baglog disusun di rak dalam rumah 
jamur (pertumbuhan jamur 10-15 hari kemudian, tumbuh pin head/bakal tumbuh buah). Bakal tumbuh 
buah tersebut disiram air bersih agar jamur tumbuh. Untuk jamur tiram, yang disiram rumah jamurnya. 
Untuk jamur kuping penyiraman langsung pada substrat sampai basah kuyup. Suhu rumah jamur 16-22 
derajat C RH : 80-90 %.



Langkah terakhir panen jamur tiram/kuping. Panen kurang dari 9 kali dalam waktu kurang dari 1,5 bulan 

tergantung cara pemeliharaan/penyiraman jamur dan kebersihan kubung. Atau sisa panen 2-5 kali 
seminggu. Faktor penting yang harus diperhatikan dalam budidaya jamur tiram ini adalah masalah higienis, 
aplikasi bibit unggul, teknlogi produksi bibit (kultur murni, bibit induk, bibit sebar), teknologi produksi 
media tumbuh/substrat dan pemeliharaan serta cara panen jamur tiram.

Budidaya Semangka Nonbiji

Dengan teknologi budidaya yang baik dan 
benar, semangka non biji Setabindo dapat 
menghasilkan buah yang berkualitas prima

Tanaman semangka (Citrullus vulgaris. Scard) adalah tanaman yang berasal dari 
Benua Afrika tepatnya di gurun pasir Kala hari. Penyebarannya ke India, China dan 
Amerika di lakukan oleh para pelayar dari pedagang. Buah semangka memiliki daya 
tarik tersendiri dari buahnya yang segar dan manis. Kandungan airnya mencapai 92 
%, karbohidrat 7 % dan sisanya adalah vitamin. Semangka termasuk tanaman 
musim kering tetapi akhir - akhir ini dengan tehnologi yang makin berkembang, 
semangka dapat ditanam kapan saja. Agar dapat tumbuh dengan baik dan cepat 
tanaman semangka membutuhkan iklim yang kering, panas dan tersedia cukup air.

Iklim yang basah akan menyebabkan pertumbuhannya terhambat, mudah terserang penyakit 
serta produksi dan kualitas buahnya akan menurun. Perkembangan tehnologi budidaya 
semangka di-daerah Sub tropika lebih maju dibandingkan daerah asalnya ( tropika ). Jenis - 
jenis baru baik hibrida yang diploid ( semangka berbiji ) maupun yang triploid ( semngka tak 
berbiji ) telah banyak di kembangkan dengan kualitas buah dan hasil jauh lebih baik 
dibandingkan dengan semangka tropis ( varietas asalnya ). 

● SEMANGKA TANPA BIJI 

Semangka tanpa biji atau biasa disebut semangka seedless adalah merupakan semangka 
hibrida F-1 juga. Namun tetua atau induknya masing - masing berasal dari tetua betina 
semangka tetraploid dengan tetua jantan semangka diploid. Oleh karena itu semangka ini 
disebut juga semangka hibrida tetraploid. Teknik pembenihan semangka tanpa biji 
diketemukan oleh Prof. Dr. Hitoshi Kihara. Untuk memperoleh tetua yang tetraploid harus 
melalui pelipat gandaan jumlah kromosom yang dalam istilah ilmiahnya sering di sebut 
dengan mutasi duplikasi. 

Dari persilangan semangka tetraploid dengan diploid ini akan diperoleh semangka triploid 
( semangka seedless) yang mempunyai daya vitalitas rendah. Jika suhu udara rendah 
( Kurang dari 29 0 C ) maka daya kecambahnya pun akan lambat, oleh karena itu 
perkecambahan benih semangka triploid memerlukan suhu udara yang cukup tinggi agar 
perkecambahannya dapat terjamin. Pertumbuhan tanaman muda pada awalnya lemah, 
bahkan terkadang tidak normal, tetapi selanjutnya tanaman akan tumbuh kuat. Daya 
kecambah rata - rata biji semangka triploid adalah antara 27,5 - 85 % dengan bentuk 
kotiledon yang lebih kecil daripada semangka diploid. 



Tanaman semangka triploid sebenarnya memiliki bunga jantan dan betina yang lengkap, 
tetapi bakal biji dan benamg sarinya mandul, maka biji tidak akan terbentuk. Meskipun 
demikian biji kosong yang berwarna putih atau coklat terkadang masih dijumpai. 
Terbentuknya biji kosong yang berwarna coklat biasanya disebabkan karena kelebihan dosis 
pemupukan unsur hara phospor(P205.). 

● METODE PENGECAMBAHAN BENIH SEMANGKA NON BIJI MODEL SITUBONDO

Usaha budidaya semangka baik yang berbiji maupun yang nonbiji pada dasarnya hampir 
sama, tetapi pelaksanaannya ada sedikit perbedaan terutama dalam proses perkawinan 
antara bunga jantan dan bunga betina serta dalam perlakuan pengecambahan biji. Pada 
semangka nonbiji diperlukan proses pengecambahan dan penyemaian yang spesifik yang tidak 
dilakukan pada semangka berbiji. Seringkali dalam budidaya semangka nonbiji mengalami 
kegagalan akibat dari penyemaian benih yang kurang benar sehingga menyebabkan benih 
yang disemai mengalami kegagalan tumbuh. 

Perlakuan yang spesifik pada benih semangka nonbiji diperlukan dalam penyemaiannya 
karena benih semangka non biji memiliki kulit biji yang tebal dan keras, endosperm (cadangan 
makanan dalam biji ) yang kecil dan kotiledon (calon akar) sangat kecil, sehingga sangat 
dianjurkan kepada para petani untuk tidak menyimpan benih semangka nonbiji terlalu lama 
karena daya tumbuhnya cepat sekali turun. Memperhatikan keadaan tersebut diatas dalam 
budidaya semangka nonbiji sangat dianjurkan untuk melakukan pengecambahan sebelum 
bibit di semai, sehingga akan diperoleh mamfaat, diantaranya:

1. Mengurangi kematian benih.
2. Mempertinggi persentase daya tumbuh.
3. Mempercepat penyemai- an benih.
4. Menyeragamkan per- tumbuhan tanaman.
5. Menghemat pemakaian benih.
6. Menghindari kekurangan benih.
7. Meminimalkan serangan hama penyakit dan memudahkan perawatan.

Dalam proses pen-gecambahan benih semangka non biji banyak cara yang dilakukan oleh 
petani dan di setiap daerah memiliki cara yang berbeda akan tetapi pada dasarnya hanya 
mengacu pada persyaratan berkecambah-nya benih semangka non biji. Persyaratan untuk 
ber-kecambahnya benih adalah suhu antara 25-30 derajat Celsius dan tidak membutuhkan 
sinar mata hari secara langsung.

● CARA PENGECAMBAHAN BENIH YANG BIASA DILAKUKAN PETANI SITUBONDO

Pertama - tama benih disiapkan sesuai kebutuhan dan dikeluarkan dari wadahnya. Setiap 
bagian ujung benih dipecah kulitnya dengan menggunakan gunting kuku dan menjepitnya 
pada bagian tengah gunting kuku, maksud dari perlakuan ini adalah untuk memudahkan 
kotiledon keluar dari bagian kulit biji serta memudahkan biji menghisap air dari luar. Dalam 
pelaksanaannya kita harus hati - hati agar bagian kotiledonnya tidak ikut pecah karena, 
apabila bagian kotiledon pecah akan mengakibatkan pecahnya bagian pangkal batang kelak 
kalau sudah ditanaman dilapangan. Setelah benih di pecahkan selanjutnya benih direndam 
dalam larutan zat pengatur tumbuh dan fungisida selama kurang lebih 1-2 menit, selanjutnya 
benih tersebut diletakkan pada 6 lembar kertas merang yang telah dibasahi dengan larutan 
fungisida dan 

zat pengatur tumbuh. Setelah benih diletakan dan ditata kemudian ditutup kembali dengan 6 
lembar kertas merang yang telah dibasahi dengan larutan fungisida dan zat pengatur tumbuh, 
kemudian letakkan dan tata kembali benih yang telah direndam tadi diatasnya, tutup dengan 
kertas merang, begitu seterusnya sampai bertapis-lapis hingga benih yang akan di 
kecambahkan habis. Untuk lapisan paling bawah dan paling atas diberi lapisan kardus. Agar 



kecambah atau calon akar tumbuh lurus, bagian bawah dan atas media kita beri lapisan kaca 
tebal seukuran kertas merang kemudian kita press dengan cara yang tepat dan di ikat dengan 
kuat, setelah itu masukan kedalam kotak kardus yang agak longgar kemudian ditutup dengan 
rapat agar suhu udara dalam kotak tetap hangat dengan suhu antara 20 -30 derajat Celsius. 
Kotak tersebut diplester atau dilakban plastik pada setiap sisinya, kemudian disimpan pada 

tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah diperam 40-42 jam media penge-
cambahan tersebut kita buka dan biasanya benih telah berkecambah dengan ukuran calon 
akar kurang lebih 1 Cm. Kecambah - kecambah tersebut selanjutnya kita tanam pada polybag 
- polybag yang telah disiapkan dengan dengan bagian calon akar kecambah menghadap 
kebawah.Untuk biji-biji yang perkecambahan-nya belum normal kita peram kembali selama 
beberapa jam baru setelah berkecambah dengan normal kita tanam pada polybag. (Red).

Budidaya Buah Naga 

● Asal Usul Buah Naga

Buah Naga telah lama dikenal oleh rakyat 
Tionghoa kuno sebagai buah yang membawa 
berkah. karena biasanya buah naga 
diletakkan diantara patung naga di 
altar.Oleh karena itu orang Vietnam 
menyebut buah naga atau dalam bahasa 
Vietnam disebut dengan nama Thang Loy di 
Thailand diberi nama Keaw Mang Kheon, 
dalam istiiah Inggris diberi nama DRAGON 
FRUIT clan di Indonesia dikenal dengan 
nama BUM NAGA 

Sebenarnya tanaman ini bukan tanaman asil daratan Asia, tetapi merupakan tanaman ask 
Meksiko clan Amerika Selatan bagian utara ( Colombia ). Pada awainya buah naga ini dibawa 
kekawasan Indocina ( Vietnam ) oleh seorang Perancis sekitar tahun 1870. dari Guyama 
Amerika Selatan sebagai hiasan sebab sosoknya yang unik dan bunganya yang cantik dan 
berwarna putih. 

Baru sekitar tahun 1980 setelah dibawa ke Okinawa Jepang tanaman ini mendunia karena 
sangat menguntungkan. Pada tahun 1977 buah ini dibawa ke Indonesia clan berhasil 
disemaikan kemudian dibudidayakan. Buah naga kaya akan vitamin dan mineral dengan 
kandungan serat cukup banyak sehingga cocok untuk diet. 

● Beberapa khasiat dari DRAGON FRUIT adalah :

1. Penyeimbang kadar gula
2. Pencegah Kolesterol tinggi
3. Pencegah kanker usus

● 1. Persyaratan Tumbuh Tanam



Ditanam di dataran rendah, pada ketinggian 20 – 500 m diatas permukaan iaut Kondisi 
tanah yang gembur, porous, banyak mengandung bahan organik clan banyak mengandung 
unsur hara, pH tanah 5 – 7

Air cukup tersedia, karena tanaman ini peka terhadap kekeringan dan akan membusuk bila 
kelebihan air Membutuhkan penyinaran cahaya matahari penuh, untuk mempercepat proses 
pembungaan

● 2. Persiapan Lahan

Persiapkan tiang penopang untuk tegakan tanaman, karena tanaman ini tidak mempunyai 
batang primer yang kokoh. Dapat menggunakan tiang dari kayu atau beton dengan ukuran 
10 cm x 10 cm dengan tinggi 2 meter, yang ditancapikan ke tanah sedalam 50 cm. Ujung 
bagian atas dari tiang penyangga diberi besi yang berbentulk lingkaran untulk penopang dari 
cabang tanaman

Sebulan sebeium tanam, terlebi dahulu dibuatkan Wbang tanan dengan ukuran 40 x 40 x 40 
cm dengan jarak tanam 2 m x 2,5 m, sehingga dalam 1 hektar terdapat sekitar 2000 lubang 
tanam penyangga Setiap tiang/pohon penyangga itu dibuat 3 – 4 Lubang tanarn dengan 
jarak sekitar 30 cm dari tian penyangga. Lubang tanam tersebut kemudian diberi pupuk 
kandang yang masak sebanyak 5 – 10 kg dicampur dengan tanah

● 3. Persiapan bibit dan penanaman

Buah naga dapat diperbanyak dengan cara :

● Stek dan Biji 

Umumnya ditanam dengan stek dibutuhkan bahan batang tanaman dengan panjang 25 – 30 
cm yang ditanam dalam polybag dengan media tanam berupa campuran tanah, pasir clan 
pupuk kandang dengan perbandingan 1 : 1 : 1.
Setelah bibit berumur ? 3 bulan bibit siap dipindah/ditanam di lahan.

● 4. Pemeliharaan

● Pengairan

Pada tahap awal perturnbuhan pengairan dilakukan 1 – 2 hari sekali. pemberian air 
berlebihan akan menyebabkan terjadinya pembusukan

● Pemupukan  

Pernupukan tanaman diberikan pupuk kandang, dengan interval pemberian 3 bulan sekali, 
sebanyak 5 – 10 Kg.

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
Sementara belum ditemukan adanya serangan hama clan penyakit yang potensial. 
Pembersilhan lahan atau pengendalian gulma dilakukan agar tidak mengganggu 
pertumbuhan tanaman

● Pemangkasan   



Batang utama ( primer ) dipangkas, setelah tinggi mencapai tiang penyangga ( sekitar 2 m ), 
clan ditumbuhkan 2 cabang sekunder, kemudian dari masing-masing cabang sekunder 
dipangkas lagi clan ditumbuhkan 2cabang tersier yang berfungsi sebagai cabang produksi.

● 5. Panen

Setelah tanaman umur 1,5 – 2 tahun, mulai berbunga dan berbuah. Pemanenan pada 
tanaman buah naga dilakukan pada buah yang memiliki ciri – ciri warna kulit merah
mengkilap, jumbai / sisik berubah warna dari hijau menjadi kernerahan. Pemanenan 
dilakulkan dengan menggunakan gunting, buah dapat dipanen saat buah mencapai umur 50 
hari terhitung sejak bunga mekar

Dalam 2 tahun pertama. setiap tiang penyangga mampu menghasilkan buah 8 s / d 10 buah 
naga dengan bobot sekitar antara 400 – 650 gram. Musim panen terbesar buah naga terjadi 
pada bulan September hingga Maret

Umur produktif tanaman buah naga ini berkisar antara 15 – 20 tahun

BUDIDAYA TANAMAN SAWI

● A. LATAR BELAKANG.

Jagad Indonesia ini memungkinkan dikembangkan tanaman sayur-sayuran yang banyak 
bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan bagi manusia. Sehingga ditinjau dari 
aspek klimatologis Indonesia sangat tepat untuk dikembangkan untuk bisnis sayuran.
Di antara tanaman sayur-sayuran yang mudah dibudidayakan adalah caisim. Karena caisim 
ini sangat mudah dikembangkan dan banyak kalangan yang menyukai dan 
memanfaatkannya. Selain itu juga sangat potensial untuk komersial dan prospek sangat 
baik..

Ditinjau dari aspek klimatologis, aspek teknis, aspek ekonomis dan aspek sosialnya sangat 
mendukung, sehingga memiliki kelayakan untuk diusahakan di Indonesia.
Sebutan sawi orang asing adalah mustard. Perdagangan internasional dengan sebutan green 
mustard, chinese mustard, indian mustard ataupun sarepta mustard. Orang Jawa, Madura 
menyebutnya dengan sawi, sedang orang Sunda menyebut sasawi.

● B. MANFAAT.

Manfaat sawi sangat baik untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokan pada penderita 
batuk. Penyembuh penyakit kepala, bahan pembersih darah, memperbaiki fungsi ginjal, 
serta memperbaiki dan memperlancar pencernaan.
Sedangkan kandungan yang terdapat pada sawi adalah protein, lemak, karbohidrat, Ca, P, 
Fe, Vitamin A, Vitamin B, dan Vitamin C.

JENIS SAWI
● A. KLASIFIKASI BOTANI.

Divisi : Spermatophyta.
Subdivisi : Angiospermae.



Kelas : Dicotyledonae.
Ordo : Rhoeadales (Brassicales).
Famili : Cruciferae (Brassicaceae).
Genus : Brassica.
Spesies : Brassica Juncea.

● B. JENIS-JENIS SAWI.

Secara umum tanaman sawi biasanya mempunyai daun panjang, halus, tidak berbulu, dan 
tidak berkrop. Petani kita hanya mengenal 3 macam sawi yang biasa dibudidayakan yaitu : 
sawi putih (sawi jabung), sawi hijau, dan sawi huma. Sekarang ini masyarakat lebih 
mengenal caisim alias sawi bakso. Selain itu juga ada pula jenis sawi keriting dan sawi sawi 
monumen.

Caisim alias sawi bakso ada juga yang menyebutnya sawi cina., merupakan jenis sawi yang 
paling banyak dijajakan di pasar-pasae dewasa ini. Tangkai daunnya panjang, langsing, 
berwarna putih kehijauan. Daunnya lebar memanjang, tipis dan berwarna hijau. Rasanya 
yang renyah, segar, dengan sedikit sekali rasa pahit. Selain enak ditumis atau dioseng, juga 
untuk pedangan mie bakso, mie ayam, atau restoran cina.

● SYARAT TUMBUH

Sawi bukan tanaman asli Indonesia, menurut asalnya di Asia. Karena Indonesia mempunyai 
kecocokan terhadap iklim, cuaca dan tanahnya sehingga dikembangkan di Indonesia ini.
Tanaman sawi dapat tumbuh baik di tempat yang berhawa panas maupun berhawa dingin, 
sehingga dapat diusahakan dari dataran rendah maupun dataran tinggi. Meskipun demikian 
pada kenyataannya hasil yang diperoleh lebih baik di dataran tinggi.

Daerah penanaman yang cocok adalah mulai dari ketinggian 5 meter sampai dengan 1.200 
meter di atas permukaan laut. Namun biasanya dibudidayakan pada daerah yang 
mempunyai ketinggian 100 meter sampai 500 meter dpl. Tanaman sawi tahan terhadap air 
hujan, sehingga dapat di tanam sepanjang tahun. Pada musim kemarau yang perlu 
diperhatikan adalah penyiraman secara teratur. 

Berhubung dalam pertumbuhannya tanaman ini membutuhkan hawa yang sejuk. lebih cepat 
tumbuh apabila ditanam dalam suasana lembab. Akan tetapi tanaman ini juga tidak senang 
pada air yang menggenang. Dengan demikian, tanaman ini cocok bils di tanam pada akhir 
musim penghujan.Tanah yang cocok untuk ditanami sawi adalah tanah gembur, banyak 
mengandung humus, subur, serta pembuangan airnya baik. Derajat kemasaman (pH) tanah 
yang optimum untuk pertumbuhannya adalah antara pH 6 sampai pH 7.

BUDIDAYA TANAMAN SAWI
Cara bertanam sawi sesungguhnya tak berbeda jauh dengan budidaya sayuran pada 
umumnya. Budidaya konvensional di lahan meliputi proses pengolahan lahan, penyiapan 
benih, teknik penanaman, penyediaan pupuk dan pestisida, serta pemeliharaan tanaman.
Sawi dapat ditanam secara monokultur maupun tunmpang sari. Tanaman yang dapat 
ditumpangsarikan antara lain : bawang dau, wortel, bayam, kangkung darat. Sedangkan 
menanam benih sawi ada yang secara langsung tetapi ada juga melalui pembibitan terlebih 
dahulu.



Berikut ini akan dibahas mengenai teknik budidaya sawi secara konvensional di 
lahan.

● A. BENIH.

Benih merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha tani. Benih yang baik akan 
menghasilkan tanaman yang tumbuh dengan bagus. Kebutuhan benih sawi untuk setiap 
hektar lahan tanam sebesar 750 gram. Benih sawi berbentuk bulat, kecil-kecil. 
Permukaannya licin mengkilap dan agak keras. 

Warna kulit benih coklat kehitaman. Benih yang akan kita gunakan harus mempunyai 
kualitas yang baik, seandainya beli harus kita perhatikan lama penyimpanan, varietas, kadar 
air, suhu dan tempat menyimpannya. Selain itu juga harus memperhatikan kemasan benih 
harus utuh. kemasan yang baik adalah dengan alumunium foil.

Apabila benih yang kita gunakan dari hasil pananaman kita harus memperhatikan kualitas 
benih itu, misalnya tanaman yang akan diambil sebagai benih harus berumur lebih dari 70 
hari. Dan penanaman sawi yang akan dijadikan benih terpisah dari tanaman sawi yang lain. 
Juga memperhatikan proses yang akan dilakukan mesilnya dengan dianginkan, tempat 
penyimpanan dan diharapkan lama penggunaan benih tidak lebih dari 3 tahun.

● B. PENGOLAHAN TANAH.

Pengolahan tanah secara umum melakukan penggemburan dan pembuatan bedengan. 
Tahap-tahap pengemburan yaitu pencangkulan untuk memperbaiki struktur tanah dan 
sirkulasi udara dan pemberian pupuk dasar untuk memperbaiki fisik serta kimia tanah yang 
akan menambah kesuburan lahan yang akan kita gunakan.

Tanah yang hendak digemburkan harus dibersihkan dari bebatuan, rerumputan, semak atau 
pepohonan yang tumbuh. Dan bebas dari daerah ternaungi, karena tanaman sawi suka pada 
cahaya matahari secara langsung.

Sedangkan kedalaman tanah yang dicangkul sedalam 20 sampai 40 cm. Pemberian pupuk 
organik sangat baik untuk penyiapan tanah. Sebagai contoh pemberian pupuk kandang yang 
baik yaitu 10 ton/ha. Pupuk kandang diberikan saat penggemburan agar cepat merata dan 
bercampur dengan tanah yang akan kita gunakan.

Bila daerah yang mempunyai pH terlalu rendah (asam) sebaiknya dilakukan pengapuran. 
Pengapuran ini bertujuan untuk menaikkan derajad keasam tanah, pengapuran ini 
dilakukan jauh-jauh sebelum penanaman benih, yaitu kira-kira 2 sampai 4 minggu 
sebelumnya. Sehingga waktu yang baik dalam melakukan penggemburan tanah yaitu 2 – 4 
minggu sebelum lahan hendak ditanam. Jenis kapur yang digunakan adalah kapur kalsit 
(CaCO3) atau dolomit (CaMg(CO3)2).

● C. PEMBIBITAN.

Pembibitan dapat dilakukan bersamaan dengan pengolahan tanah untuk penanaman. 
Karena lebih efisien dan benih akan lebih cepat beradaptasi terhadap lingkungannya. Sedang 
ukuran bedengan pembibitan yaitu lebar 80 – 120 cm dan panjangnya 1 – 3 meter. Curah 
hujan lebih dari 200 mm/bulan, tinggi bedengan 20 – 30 cm.



Dua minggu sebelum di tabur benih, bedengan pembibitan ditaburi dengan pupuk kandang 
lalu di tambah 20 gram urea, 10 gram TSP, dan 7,5 gram Kcl.
Cara melakukan pembibitan ialah sebagai berikut : benih ditabur, lalu ditutupi tanah setebal 
1 – 2 cm, lalu disiram dengan sprayer, kemudian diamati 3 – 5 hari benih akan tumbuh 
setelah berumur 3 – 4 minggu sejak disemaikan tanaman dipindahkan ke bedengan.

● D. PENANAMAN.

Bedengan dengan ukuran lebar 120 cm dan panjang sesuai dengan ukuran petak tanah. 
Tinggi bedeng 20 – 30 cm dengan jarak antar bedeng 30 cm, seminggu sebelum penanaman 
dilakukan pemupukan terlebih dahulu yaitu pupuk kandang 10 ton/ha, TSP 100 kg/ha, Kcl 
75 kg/ha. Sedang jarak tanam dalam bedengan 40 x 40 cm , 30 x 30 dan 20 x 20 cm.
Pilihlah bibit yang baik, pindahkan bibit dengan hati-hati, lalu membuat lubang dengan 
ukuran 4 – 8 x 6 – 10 cm.

● E. PEMELIHARAAN.

Pemeliharaan adalah hal yang penting. Sehingga akan sangat berpengaruh terhadap hasil 
yang akan didapat. Pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah penyiraman, penyiraman 
ini tergantung pada musim, bila musim penghujan dirasa berlebih maka kita perlu 
melakukan pengurangan air yang ada, tetapi sebaliknya bila musim kemarau tiba kita harus 
menambah air demi kecukupan tanaman sawi yang kita tanam. Bila tidak terlalu 
panaspenyiraman dilakukan sehari cukup sekali sore atau pagi hari.

Tahap selanjutnya yaitu penjarangan, penjarangan dilakukan 2 minggu setelah penanaman. 
Caranya dengan mencabut tanaman yang tumbuh terlalu rapat. Selanjutnya tahap yang 
dilakukan adalah penyulaman, penyulaman ialah tindakan penggantian tanaman ini dengan 
tanaman baru. Caranya sangat mudah yaitu tanaman yang mati atau terserang hama dan 
penyakit diganti dengan tanaman yang baru.

Penyiangan biasanya dilakukan 2 – 4 kali selama masa pertanaman sawi, disesuaikan 
dengan kondisi keberadaan gulma pada bedeng penanaman. Biasanya penyiangan dilakukan 
1 atau 2 minggu setelah penanaman. Apabila perlu dilakukan penggemburan dan 
pengguludan bersamaan dengan penyiangan.

Pemupukan tambahan diberikan setelah 3 minggu tanam, yaitu dengan urea 50 kg/ha. 
Dapat juga dengan satu sendok the sekitar 25 gram dilarutkan dalam 25 liter air dapat 
disiramkan untuk 5 m bedengan.

● PENANAMAN VERTIKULTUR

Langkah – angkah penanaman secara vertikultur adalah sebagai berikut :

1. Benih disemaikan pada kotak persemaian denagn media pasir. Bibit dirawat hingga 
siap ditanaman pada umur 14 hari sejak benih disemaikan.

2. Sediakan media tanam berupa tanah top soil, pupuk kandang, pasir dan kompos 
dengan perbandingan 2:1:1:1 yang dicampur secara merata.

3. Masukkan campuran media tanam tersebut ke dalam polibag yang berukuran 20 x 
30 cm.



4. Pindahkan bibit tanaman yang sudah siap tanam ke dalam polibag yang tersedia. 
Tanaman yang dipindahkan biasanya telah berdaun 3 – 5 helai.

5. Polibag yang sudah ditanami disusun pada rak-rak yang tersedia pada Lath House.

● PENANAMAN HIDROPONIK.

Langkah-langkah penanaman secara hidroponik adalah sebagai berikut :

1. Siapkan wadah persemaian . Masukkan media berupa pasir halus yang disterilkan 
setebal 3 – 4 cm. Taburkan benih sawi di atasnya selanjutnya tutupi kembali dengan 
lapisan pasir setebal 0,5 cm.

2. Setelah bibit tumbuh dan berdaun 3 – 5 helai (umur 3 – 4 minggu0, bibit dicabut 
dengan hati-hati, selanjutnya bagian akarnya dicuci dengan air hingga bersih, akar 
yang terlalu panjang dapat digunting.

3. Bak penanaman diisi bagian bawahnya dengan kerikil steril setebal 7 – 10 cm, 
selanjutnya di sebelah atas ditambahkan lapisan pasir kasar yang juga sudah steril 
setebal 20 cm.

4. Buat lubang penanaman dengan jarak sekitar 25 x 25 cm, masukkan bibit ke lubang 
tersebut, tutupi bagian akar bibit dengan media hingga melewati leher akar, 
usahakan posisi bibit tegak lurus dengan media.

5. Berikan larutan hidroponik lewat penyiraman, dapat pula pemberian dilakukan 
dengan sistem drip irigation atau sistem lainnya, tanaman baru selanjutnya 
dipelihara hingga tumbuh besar.

● HAMA DAN PENYAKIT

● A. HAMA.

1. Ulat titik tumbuh (Crocidolomia binotalis Zell.).
2. Ulat tritip (Plutella maculipennis).
3. Siput (Agriolimas sp.).
4. Ulat Thepa javanica.
5. Cacing bulu (cut worm).

● B. PENYAKIT.

1. Penyakit akar pekuk.
2. Bercak daun alternaria.
3. Busuk basah (soft root).
4. Penyakit embun tepung (downy mildew).
5. Penyakit rebah semai (dumping off).
6. Busuk daun.
7. busuk Rhizoctonia (bottom root).
8. Bercak daun.
9. Virus mosaik.



● PANEN DAN PENANGANAN PASCA PANEN.

Dalam hal pemanenan penting sekali diperhatikan umur panen dan cara panennya. Umur 
panen sawi paling lama 70 hari. Paling pendek umur 40 hari. Terlebih dahulu melihat fisik 
tanaman seperti warna, bentuk dan ukuran daun. Cara panen ada 2 macam yaitu mencabut 
seluruh tanaman beserta akarnya dan dengan memotong bagian pangkal batang yang berada 
di atas tanah dengan pisau tajam.

Pasca panen sawi yang perlu diperhatikan adalah :
1. Pencucian dan pembuangan kotoran.
2. Sortasi.
3. Pengemasan.
4. Penympanan.
5. Pengolahan.

BUDIDAYA KOPI 
I. PENDAHULUAN 
Tanaman Kopi merupakan tanaman yang sangat familiar di lahan pekarangan penduduk 
pedesaan di Indonesia. Jika potensi dahsyat ini bisa kita manfaatkan tidaklah sulit untuk 
menjadikan komoditi ini menjadi andalan di sektor perkebunan. Hanya butuh sedikit 
sentuhan teknis budidaya yang
tepat, niscaya harapan kita optimis menjadi kenyataan.

PT. Natural Nusantara berusaha mewujudkan harapan bersama tersebut dengan paket 
panduan teknis dan produk tanpa melupakan Aspek K-3 yaitu kuantitas, kualitas dan 
kelestarian yang kini menjadi salah satu syarat persaingan di era globalisasi.

II. PERSIAPAN LAHAN 
- Untuk tanah pegunungan/miring buat teras.

- Kurangi/tambah pohon pelindung yang cepat tumbuh kira-kira 1:4 hingga 1: 8 dari 
jumlah tanaman kopi.

- Siapkan pupuk kandang matang sebanyak 25-50 kg, sebarkan Natural GLIO, diamkan 
satu minggu dan buat lobang tanam 60 x 60, atau 75 x 75 cm dengan jarak tanam 
2,5x2,5 hingga 2,75 x 2,75 m minimal 2 bulan sebelum tanam

III. PEMBIBITAN
- Siapkan biji yang berkualitas dari pohon yang telah diketahui produksinya biasanya dari 
penangkar benih terpercaya.

- Buat kotak atau bumbunan tanah untuk persemaian dengan tebal lapisan pasir sekitar 5 
cm.



- Buat pelindung dengan pelepah atau paranet dengan pengurangan bertahap jika bibit 
telah tumbuh

- Siram bibitan dengan rutin dengan melihat kebasahan tanah

- Bibit akan berkecambah kurang lebih 1 bulan, pilih bibit yang sehat dan lakukan 
pemindahan ke polibag dengan hati2 agar akar tidak putus pada umur bibit 2 -3 bulan 
sejak awal pembibitan

- Tambahkan pupuk NPK sebagai pupuk dasar (lihat tabel) hingga umur 12 bulan

- Siramkan SUPERNASA dosis 1 sendok makan per 10 liter air, ambil 250 ml per pohon 
dari larutan tersebut

- Setelah bibit umur 4 bulan semprotkan 2 tutup POC NASA per tangki sebulan sekali 
hingga umur bibit 7-9 bulan dan siap tanam

Tabel Dosis Pupuk Untuk Bibit Kopi

Umur (bln)
gr/m2

Urea SP-36 KCl
3 10 5 5
5 20 10 10
7 30 15 15
9 40 20 20
12 50 25 25

Catatan : Jenis dan dosis pupuk bisa sesuai dengan anjuran dinas pertanian setempat. 
Perhatikan kelembapan tanah agar bibit tidak terkena serangan karat daun.

IV. PENANAMAN 
- Masukkan pupuk kandang dengan campuran tanah bagian atas saat penanaman bibit.
- Usahakan saat tanam sudah memasuki musim hujan.
- Lakukan penyiraman tanah setelah tanam
- Hindarkan resiko kematian tanaman baru dari gangguan ternak.

V. PENYULAMAN
- Lakukan penyulaman segera jika tanaman mati atau gejala pertumbuhannya tidak 
normal.
- Penyulaman dilakukan awal musim hujan

VI. PENYIRAMAN
Lakukan penyiraman jika tanah kering atau musim kemarau

VII. PEMUPUKAN
- Pemupukan NPK diberikan dua kali setahun, yaitu awal dan akhir musim hujan.
- Setelah pemupukan sebaiknya disiram.



Jenis dan Dosis Pupuk Makro sesuai table.

Tahun gr/pohon/tahun

Urea SP-36 KCl
1 2 x 25 2 x 25 2 x 20
2 2 x 50 2 x 50 2 x 40
3 2 x 75 2 x 70 2 x 40
4 2 x 100 2 x 90 2 x 40

5 - 10 2 x 150 2 x 130 2 x 60
> 10 2 x 200 2 x 175 2 x 80

Catatan : Jenis dan Dosis pupuk sesuai dengan jenis tanah atau rekomendasi dinas 
pertaniam setempat

Cara pemupukan dibuat lubang kecil mengelilingi tanaman sejauh ¾ lebar tajuk, pupuk 
dimasukan dan ditutup tanah. Akan lebih baik ditambah pupuk organik SUPERNASA 
dosis 1 botol untuk ± 200 tanaman . 1 botol SUPERNASA diencerkan dalam 2 liter (2000 
ml) air dijadikan larutan induk. 

Kemudian setiap 1 liter air diberi 10 ml larutan induk tadi untuk penyiraman setiap pohon 
atau siram atau kocorkan SUPERNASA 1 sendok makan per 10 liter air setiap 3-6 bulan 
sekali. Semprotkan POC NASA 3-4 tutup + HORMONIK 1-2 tutup per tangki setiap 1 
bulan sekali

VIII. PEMANGKASAN
Lakukan pemangkasan rutin setelah berakhirnya masa panen (pangkas berat) untuk 
mengatur bentuk pertumbuhan, mengurangi cabang tunas air (wiwilan), mengurangi 
penguapan dan bertujuan agar terbentuk bunga, serta perbaikan bagian tanaman yang 
rusak.
Pemangkasan pada awal atau akhir musim hujan setelah pemupukan

IX. PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT

A. H A M A
1. Bubuk buah kopi (Stephanoderes hampei) serangan di penyimpanan buah maupun 
saat masih di kebun . Pencegahan dengan PESTONA atau BVR secara bergantian

2. Penggerek cabang coklat dan hitam (Cylobarus morigerus dan Compactus ) 
menyerang ranting dan cabang. Pencegahan dengan PESTONA.

3. Kutu dompolan (Pseudococcus citri) menyerang kuncup bunga, buah muda, ranting 
dan daun muda, pencegahan gunakan PESTONA, BVR atau PENTANA.+ AERO 810 
secara bergantian

B. PENYAKIT



1. Penyakit karat daun disebabkan oleh Hemileia vastatrix , preventif semprotkan Natural 
GLIO

2. Penyakit Jamur Upas disebabkan oleh Corticium salmonicolor : Kurangi kelembaban , 
kerok dan preventif oleskan batang/ranting dengan Natural GLIO + POC NASA

3. Penyakit akar hitam penyebab Rosellina bunodes dan R. arcuata. Ditandai dengan 
daun kuning, layu, menggantung dan gugur. preventif dengan Natural GLIO

4. Penyakit akar coklat penyebabnya : Fomes lamaoensis atau Phellinus lamaoensis 
preventif dengan Natural GLIO

5. Penyakit bercak coklat pada daun oleh Cercospora cafeicola Berk et Cooke 
pencegahan dengan Natural GLIO

6. Penyakit mati ujung pada ranting.Penyebabnya Rhizoctonia .Preventif gunakan 
Natural GLIO.

Catatan : Jika pengendalian hama dan penyakit dengan pestisida alami belum 
mengatasi, sebagai alternative terakhir bisa digunakan pestisida kimia yang dianjurkan. 
Agar penyemprotan lebih merata dan tidak mudah hilang oleh air hujan tambahkan 
Perekat Perata Pembasah AERO 810 dosis 0,5 tutup botol per tangki

X. P A N E N
Kopi akan berproduksi mulai umur 2,5 tahun jika dirawat dengan baik dan buah telah 
menunjukkan warna merah yang meliputi sebagian besar tanaman, dan dilakukan 
bertahap sesuai dengan masa kemasakan buah.

XI. PENGOLAHAN HASIL
Agar dipersiapkan terlebih dahulu tempat penjemuran, pengupasan kulit dan juga 
penyimpanan hasil panen agar tidak rusak akibat hama pasca panen. Buah panenan 
harus segera diproses maksimal 20 jam setelah petik untuk mendapatkan hasil yang 
baik.

Penyebab Kerusakan Kopi Beras :
1. Biji keriput : asal buah masih muda

2. Biji berlubang :kopi terserang bubuk

3. Biji kemerahan : Kurang bersih mencucinya

4. Biji pecah : mesin pengupas kurang sempurna, berasal dari buah yang terserang 
bubuk, pada saat pengupasan dengan mesin kopi terlalu kering.

5. Biji pecah diikuti oleh perubahan warna: mesin penguap dan pemisah kulit dengan biji 
kurang sempurna, fermentasi pada pengolahan basah kurang sempurna.



6. Biji belang : pengeringan tidak sempurna, terlalu lama disimpan , suhu penyimpanan 
terlalu lembab.

7. Biji Pucat : terlalu lama disimpan di tempat lembab

8. Biji berkulit ari : Pengeringan tidak sempurna atau terlalu lama, pada pengeringan 
buatan suhu awal terlalu rendah.

9. Biji berwarna kelabu hitam : pada pengeringan buatan suhunya terlalu tinggi.

10. Noda-noda cokelat hitam : pada pengeringan buatan, kopi tidak sering 
diaduk/dibolak-balik.
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