
MATERI 6. PRODUKSI BENIH LAPANG 

PENDAHULUAN 

1. Komoditas 

 Jagung manis 

 Terong  

 Timun 

 Kacang panjang 

 Buncis 

 Cabai 

 

2. Tugas  

 Sifat tugas adalah individu 

 Tugas dikumpulkan pada saat tanam di lapang 

 Tugas menghitung jumlah benih dan dosis pupuk yang 

dibutuhkan/petak 

 

3. Peraturan 

 Tanaman harus dipelihara dengan sebaik-baiknya 

 Tanaman tumbuh dan berkembang ≥ 90% mendapatkan tambahan 

nilai 

 Tanaman tumbuh dan berkembang ≤ 60% nilai akan dikurangi 

 

4. Pengamatan  

5 sampel, masing-masing sampel diberi label 1-5, pengamatan pertama 

dilakukan 7 hst. Setiap minggu harus ada dokumentasi tiap 

sampel/kelompok. Laporan pengamatan tiap minggu (fase vegetatif). 

Laporan tiap minggu secara individu. 

 Fase vegetative 

 Tinggi tanaman (cm) 

 Jumlah daun (buah) 

 Jumlah cabang (buah) 

 Fase generative  

 Awal berbunga  (hst) 

 Berbunga 50% dari seluruh jumlah tanaman (hst) 

 Berbunga 75% dari seluruh jumlah tanaman (hst) 

 Jumlah bunga/tanaman 

 Jumlah polong/tanaman 

 Produksi buah/biji per petak  

 



 

 

 

5. Contoh tabel pengamatan 

 

Parameter Tanaman sampel ke : 

1 2 3 4 5 

A. Fase vegetative 

Tinggi tanaman (cm) 

Jumlah daun (buah) 

Jumlah cabang (buah) 

B. Fase generative 

Awal berbunga  (hst) 

Berbunga 50% (hst) 

Berbunga 75% (hst) 

Jumlah bunga/tanaman 

Jumlah polong/tanaman 

Produksi buah/biji per 

petak  

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

6. Pengamatan Roguing 

 

Komoditas Jumlah Tanaman Jumlah tanaman 

off type 

Jumlah tanman 

volunter 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



MATERI LAPANG 

 

Benih bermutu merupakan faktor utama suksesnya produksi. Di negara 

berkembang tidak/kurang tersedianya benih bermutu antara lain kelemahan: 

1. Penyediaan varietas unggul  

2. Teknologi produksi benih  

3. Penanganan benih pasca panen  

4. Pemasaran  

1. Prinsip produksi benih 

 Mempertahankan Kemurnian Genetik 

 Teknologi produksi benih yg mencakup prinsip-prinsip agronomi untuk 

mempertahankan mutu benih yg tinggi : 

1. Agroklimat dan Lokasi  

2. Isolasi  

3. Roguing  

4. Irigasi  

5. Hama dan penyakit  

6. Panen yg tepat  

 

2. Roguing 

 Tujuan : 

Membuang tanaman yg tidak dikehendaki dr tan pokok, yg td gulma, 

species lain, kultivar lain ttp species sama, tana tipe simpang sbg akibat 

terjadinya segregasi, mutan, varian dll. 

 Dilakukan roguing karena : 

1. Karena adanya perubahan sifat genetis shg menimbulkan tan tipe 

simpang (rogues). 

2. Adanya volunteer plant. 

3. Adanya diversifikasi dr tan yg diusahakan  

4. Tjdnya cross pollination pd waktu benih diproduksi  

 Kriteria yg digunakan : 

1. Hrs dicocokkan dg diskripsi tanaman  

2. Bulu yg tumbuh pd tanaman  

3. Bentuk dan warna daun  

4. Warna bunga  

5. Bentuk dan warna buah  

6. Saat berbunga  

 Pelaksanaan roguing : 

1. Seawal mungkin  

2. Terus menerus sampai sebelum panen  

3. Pada saat berbunga, krn pd stadium ini tampak jelas perbedaannya. 



 Metode roguing : 

1. Benih di tanam tunggal sehingga mudah diamati  

2. Pd waktu melakukan roguing hendaknya secara sistematis shg tdk ada 

bag lahan yg terlewat  

3. Tan type simpang dibuang seluruh tanaman  

4. Tidak boleh ditunda, hrs sesuai dg jadwal dan stadium pertumbuhan  

5. Apa saja yg diperoleh dlm roguing hrs dicatat  

6. Hrs dibuat data macam dan jumlah rogues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

  



 

  



MENTIMUN 

Sejarah 

Mentimun atau ketimun atau timun merupakan salah satu jenis sayuran 

dari keluarga labu-labuan yang sudah populer di seluruh dunia. Menurut 

sejarahnya, tanaman mentimun berasal dari benua Asia. Beberapa sumber literatur 

menyebutkan daerah asal tanaman mentimun adalah Asia Utara, tetapi sebagian 

lagi menduga berasal dari Asia Selatan. Para ahli tanaman memastikan daerah asal 

tanaman mentimun adalah India, tepatnya di lereng gunung Himalaya. Di 

kawasan ini diketemukan jenis mentimun liar yaitu Cucumis hardwichii Royle 

yang jumlah kromosomnya tuuh pasang (n = 14). Padahal jumlah kromosom 

mentimun pada umumnya adalah 2n = 2x = 24. Sumber genetik (plasma nuftah) 

mentimun yang lain diketemukan para ahli tanaman terdapat di Afrika Selatan. 

Dari kawasan India dan Afrika Selatan, pembudidayaan mentimun kemudian 

meluas ke wilayah Mediteran. 

 

Isolasi Tanaman 

Tanaman timun termasuk tanaman yang menyerbuk silang (cross 

pollinated) dengan perantara serangga. Isolasi jarak yang digunakan sekitar 1000 

m. Seleksi  tanaman dilakukan pada fase pertumbuhan vegetatif, fase berbunga, 

dan fase berbuah, meliputi : keseragaman pertumbuhan, bentuk daun, warna 

bunga, bentuk buah dan lain-lain. 

 

Penanaman  

a. Membuat lubang tanam sedalam 20 cm dengan cangkul pada jarak 100x50 

b. Jarak tanam 60 cm x 40 cm 

c.  Menyiram bibit bila tanah kering 

d.  Mengeluarkan bibit bersama media dari polybag kemudian ditanam pada 

lubang tanam dan dipadatkan tanah di sekitar tanaman. 

Waktu tanam mentimun yang paling baik adalah pada akhir musim hujan 

(Maret/April) atau pada musim kemarau. Bertanam mentimun dapat dilakukan 

dengan sistem tanam langsung benihnya atau memindahkan bibit dari persemaian. 

 



 

Roguing 

 Salah satu langka penting yang harus dilakukan dalam kegiatan produksi 

benih adalah rouging. Yang dimasud dengan rouging adalah proses pemeriksaan 

kondisi tanaman dilapangan dan pembuangan tanaman yang tidak dikehendaki, 

yang memiliki cirri berbeda yaitu gulma, tanaman species lain, tanaman varietas 

lain dalam satu spesies dan tanaman tipe simpang (off type). Tanaman- tanaman 

ini disebut sebagai rogues yang tidak dapat diterima kehadirannya di areal usaha 

produksi benih karena benihnya akan mengotori produk benih yang akan dipanen 

karena ukuran dan bentuknya sangat mirip sehingga tidak dapat dipisahkan atau 

dikenali. Adapun tujuan dari dilakukannya rouging dalam produksi benih adalah 

untuk menjaga kemurnian varietas yang dibudidayakan. 

 Rouging dilakukan beberapa kali pada fase pertumbuhan yang berbeda 

secara terus menerus sampai sebelum panen. Rouging sebaiknya dilakukan sepagi 

mungkin sebelum matahari terlalu panas agar pengenalan terhadap ciri-ciri kritis 

yang ada dapat lebih mudah dilakukan. Waktu terbaik dalam melakukan rouging 

adalah pada fase pertanaman berbunga penuh karena pada fase ini sifat-sifat 

tanaman hamper ditampilkan sepenuhnya dan perbedaan-perbedaan warna pada 

bunga akan tampak nyata. Namun, untuk tanaman menyerbuk silang senaiknya 

rouging dilakukan pada fase lebih awal yaitu sebelum pembungaan penuh atau 

pada saat pembungaan tetapi sebelum serbuk sari matang dan belum dilepaskan 

oleh faktor penyerbuk. 

Adapaun cara melakukan roguing adalah sebagai berikut: 

a. Mengenali deskripsi kultivar yang diproduksi dengan teliti 

b. Membawa kantung untuk tempat rogues 

c. Berjalan perlahan-lahan dilahan produksi (tidak lebih dari 3 km/jam) 

d. Berjalan diantara barisan tanaman secara sistematis 

e. Mengamati tanaman secara teliti dengan jarak pandang selebar 2 meter 

f. Cara berjalan lebih baik membelakangi sinar matahari 

g. Roguing dilakukan sebelum matahari bersinar terik 

h. Bila ditemukan Rogues, maka seluruh bagian rogues yang dicabut dicatat 

i. Jumlah dan tipe tanaman rogues dicabut dan dicatat 



j. Tanaman rogues yang telah dicanut dibuang dan dibakar 

k. Gulma yang terinfeksi penyakit dicabut, ditampung di ember atau kantung 

plastic dan dibakar 

l. Untuk tanaman menyerbuk silang rouging dilakukan sebelum pembungaan atau 

pada saat berbunga tetapi serbuk sari belum matang. 

 

Pemeliharaan 

Penyulaman dilakukan seawal mungkin, yakni sejak tanam hingga umur 

15 hari setelah tanam. Pada sistem tanam langsung (benih), penyulaman tanaman 

yang mati atau tumbuhnya abnormal diganti dengan benih yang baru. Disamping 

menyulam, juga dilakukan seleksi tanaman. Caranya, tanaman yang tumbuhnya 

lemah dicabut dan disisakan satu tanaman terbaik per lubang tanam. 

Pada sistem tanam pindah bibit dari persemaian, penyulaman dilakukan dengan 

cara mengganti tanaman yang mati atau tumbuhnya lemah dengan bibit baru dari 

persemaian (polybag). 

Pengairan disesuaikan dengan kondisi iklim, asalkan tanahnya dijaga tidak 

kekeringan. Pada fase pembungaan dan pembuahan, keadaan air tanah harus 

memadai (cukup). Bila para fase ini tanaman mentimun kekurangan air, akan 

menyebabkan buah-buahnya abnormal (bengkokbengkok). 

Pemasangan ajir (turus) sebaiknya dilakukan seawal mungkin (± 5 hari setelah 

tanam) agar tidak menggangu atau merusak perakaran tanaman mentimun. Fungsi 

ajir adalah merambatkan tanaman, memudahkan pemeliharaan, dan tempat 

menopang buah yang letaknya bergelantungan. 

Penyiangan rumput-rumput liar sebaiknya dilakukan bersamaan dengan 

waktu pemupukan. Pada mentimun lokal pemberian pupuk buatan dilakukan 

sesudah tanaman berumur 1 bulan. Jenis dan dosis pupuk yang digunakan adalah 

campuran Urea 100 kg/ha, ZA 200 kg/ha, TSP 100 kg/ha, dan KCl 100 kg/ha. 

Pupuk tersebut diletakkan di sekeliling tiap tanaman sejauh ± 15 cm dari 

batangnya, baik dengan cara ditugal maupun larikan setelah rumput liar 

dibersihkan. Bersamaan dengan kegiatan penyiangan dan pemupukan, dilakukan 

juga pembumbunan sekaligus memperbaiki drainase tanah. Caranya tanah dari 



parit (antar bedengan) diangkat, kemudian ditimbunkan di sekitar pangkal batang 

mentimun. 

Untuk merangsang terbentuknya cabang-cabang baru yang produktif 

menghasilkan bunga dan buah sekaligus mempercepat pembuahan, tanaman 

mentimun yang terlalu rimbun perlu dipangkas beberapa helai daunnya. Waktu 

pemangkasan sebaiknya pagi atau sore hari, yakni pada saat keadaan air dalam 

tanah jumlahnya memadai, sehingga tidak menyebabkan kelayuan pada tanaman 

mentimun. 

 

 

Panen 

 Buah mentimun muda lokal untuk sayuran, asinan atau acar umumnya 

dipetik 2-3 bulan setelah tanam, mentimun hibrida dipanen 42 hari setelah tanam 

Mentimun Suri dipanen setelah matang. Buah dipanen di pagi hari sebelum jam 

9.00 dengan cara memotong tangkai buah dengan pisau tajam.  Mentimun sayur 

dipanen 5 - 10 hari sekali tergantung dari varitas dan ukuran/umur buah yang 

dikehendaki. 

 

 

 

 

 

 

  



CABAI 

Sejarah  

           Cabai merupakan tananaman asli Amerika Tengah, tepatnya di Bolivia. 

Diperkirakan, cabai di Indonesia pertama kali dibawa oleh seorang Portugis 

bernama Ferdinand Magellan (1480-1521). Sebelumnya Columbus membawa 

cabai dari Amerika ke Spanyol (Capsicum annuum) sebagai orang yang berjasa 

menyebarkan cabai ke seluruh dunia. 

Isolasi Tanaman 

Beberapa bentuk isolasi untuk pertanaman benih cabai adalah isolasi 

jarak, waktu tanam, tempat, dan perantara.Isolasi jarak. Lahan pertanaman cabai 

untuk benih penjenis harus mempunyai jarak antara.varietas + 500 m (Howthorn 

dan Pollard 1954). Untuk kelas benih di bawah benih penjenis, jarakpenanaman 

antar varietas dapat lebih pendek yaitu + 200 meter.Isolasi waktu tanam. Jika dua 

atau lebih varietas yang berbeda ditanam dalam petak yang b.berdampingan, maka 

waktu tanam diatur sedemikian rupa sehingga saat berbunga tidakbersamaan, 

minimal dengan selisih 75 hari. Dengan demikian diharapkan tidak 

terjadipersilangan bebas di lapangan.Isolasi tempat. Setiap varietas ditanam 

tersendiri di dalam ruangan – ruangan khusus.c.Perantara. Tanaman seperti 

jagung, sorgum, rumput tinggi atau tebu juga efektif untuka.mengisolasi 

pertanaman cabai yang ditujukan untuk produksi benih  

Penanaman 

 Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum, selama dan setelah 

penanaman bibit dijelaskandalam uraian berikut ini.a. Pengolahan dan 

pembersihan lahanPengolahan lahan dilakukan menggunakan cangkul atau bajak 

tergantung pada kondisi lahandan luas lahan yang akan diolah. Lahan dicangkul 

sedalam 30 cm sampai gembur, kemudian tanah diratakan dan dibersihkan dari 

gulma dan sisa – sisa tanaman.b. Pembuatan guludanPembuatan guludan di lahan 

darat dan lahan sawah berbeda. Lahan kering/tegalan :Lahan dicangkul sampai 

gembur. 

-Dibuat bedengan – bedengan dengan lebar 1 – 1,2 m, tinggi 30 cm, dan jarak 

antar bedeng 



50 cm (Gambar 5a)Setelah tanah diolah dipasang mulsa plastik perak(Gambar 5 

b) 

-Dibuat lubang tanam dengan jarak tanam 60 cm x 70 cm 

-Pada tiap bedengan akan terdapat 2 baris tanaman 

-Lahan sawah :Dibuat bedengan – bedengan pada areal tanam dengan lebar 1,5 m 

antara bedengan dibuat 

-parit sedalam 50 cm dan lebar 50 cm.(Gambar 6)Tanah di atas bedengan 

dicangkul sampai gembur. 

-Dibuat lubang – lubang tanaman dengan jarak tanam 50 cm x 40 cm. 

-Pada tiap bedengan terdapat 2 baris tanaman 

Roguing 

Salah satu langka penting yang harus dilakukan dalam kegiatan produksi 

benih adalah rouging. Yang dimasud dengan rouging adalah proses pemeriksaan 

kondisi tanaman dilapangan dan pembuangan tanaman yang tidak dikehendaki, 

yang memiliki cirri berbeda yaitu gulma, tanaman species lain, tanaman varietas 

lain dalam satu spesies dan tanaman tipe simpang (off type). Tanaman- tanaman 

ini disebut sebagai rogues yang tidak dapat diterima kehadirannya di areal usaha 

produksi benih karena benihnya akan mengotori produk benih yang akan dipanen 

karena ukuran dan bentuknya sangat mirip sehingga tidak dapat dipisahkan atau 

dikenali. Adapun tujuan dari dilakukannya rouging dalam produksi benih adalah 

untuk menjaga kemurnian varietas yang dibudidayakan. 

Rouging dilakukan beberapa kali pada fase pertumbuhan yang berbeda secara 

terus menerus sampai sebelum panen. Rouging sebaiknya dilakukan sepagi 

mungkin sebelum matahari terlalu panas agar pengenalan terhadap ciri-ciri kritis 

yang ada dapat lebih mudah dilakukan. Waktu terbaik dalam melakukan rouging 

adalah pada fase pertanaman berbunga penuh karena pada fase ini sifat-sifat 

tanaman hamper ditampilkan sepenuhnya dan perbedaan-perbedaan warna pada 

bunga akan tampak nyata. Namun, untuk tanaman menyerbuk silang senaiknya 

rouging dilakukan pada fase lebih awal yaitu sebelum pembungaan penuh atau 

pada saat pembungaan tetapi sebelum serbuk sari matang dan belum dilepaskan 

oleh faktor penyerbuk. 

Adapaun cara melakukan roguing adalah sebagai berikut: 



a. Mengenali deskripsi kultivar yang diproduksi dengan teliti 

b. Membawa kantung untuk tempat rogues 

c. Berjalan perlahan-lahan dilahan produksi (tidak lebih dari 3 km/jam) 

d. Berjalan diantara barisan tanaman secara sistematis 

e. Mengamati tanaman secara teliti dengan jarak pandang selebar 2 meter 

f. Cara berjalan lebih baik membelakangi sinar matahari 

g. Roguing dilakukan sebelum matahari bersinar terik 

h. Bila ditemukan Rogues, maka seluruh bagian rogues yang dicabut dicatat 

i. Jumlah dan tipe tanaman rogues dicabut dan dicatat 

j. Tanaman rogues yang telah dicanut dibuang dan dibakar 

k. Gulma yang terinfeksi penyakit dicabut, ditampung di ember atau kantung 

plastic dan dibakar 

l. Untuk tanaman menyerbuk silang rouging dilakukan sebelum pembungaan atau 

pada saat berbunga tetapi serbuk sari belum matang. 

 

Pemeliharaan 

 

a.Pengairan 

Di lahan tegalan, ketersediaan air tergantung pada hujan. Oleh karena itu waktu 

tanam perludiperhatikan agar tanaman memperoleh cukup air selama masa 

pertumbuhannya. Penerapansistem irigasi tetes pada lahan kering tampaknya akan 

lebih efisien, ditinjau dari segi penggunaanair maupun tanggap tanaman terhadap 

pemberian air pengairan. Kelembaban tanah yang merataselama masa 

pertumbuhan sangat penting untuk tanaman cabai merah. Kelembaban tanah 

harusdipertahankan 60 – 80% kapasitas lapang. Masa kritis tanaman tanaman 

cabai adalah pada saatpertumbuhan vegetatif yang cepat, pembentukan bunga, dan 

pembentukan buah. 

 

b.Pengendalian Gulma 

Gulma merupakan masalah penting dalam budidaya cabai merah. Tanaman 

penggangguini berkompetisi memperebutkan ruang, cahaya, air dan unsur hara, 

serta dapat menjadi inang dari hama dan penyakit. Pengendalian gulma dapat 



dilakukan secara manual yaitu dengan carapenyiangan, atau dengan penyemprotan 

herbisida.Pengendalian hama dan penyakit penting Tanaman cabai rentan 

terhadap serangan OPT terutama pada saat musim hujan. Curah hujan1)yang 

tinggi memberikan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan OPT tertentu. 

Dampak tersebut semakin nyata apabila sistem budidaya tanaman tidak 

diantisipasi untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, misalnya saluran irigasi 

yang tidak baik. Air hujan yang menggenang diselokan mengurangi porositas 

tanah sehingga mengganggu pernapasan akar tanaman danmeningkatkan 

kelembaban di sekitar tanaman sehingga banyak tanaman yang mati.Pada saat 

musim tanaman cabai banyak terserang oleh penyakit yang disebabkan oleh 

Cendawan rebah kecambah (Rhizoctonia sp dan Pythium sp ) serta layu Fusarium, 

antraknosa/patek/busuk buah (Colletotrichum capsici, Gloeosporium 

gloeosporioides, Alternaria solani)serta penyakit yang disebabkan oleh virus. 

 

 

Pemanenan 

· Panen pertama sekitar umur 60-75 hari 

· Panen kedua dan seterusnya 2-3 hari dengan jumlah panen bisa mencapai 30-

40 kali atau lebih tergantung ketinggian tempat dan cara budidayanya 

· Setelah pemetikan ke-3 disemprot dengan POC NASA + Hormonik dan 

dipupuk dengan perbandingan seperti diatas, dosis 500 cc/ph 

Cara panen : 

· Buah dipanen tidak terlalu tua (kemasakan 80-90%) 

· Pemanenan yang baik pagi hari setelah embun kering 

· Penyortiran dilakukan sejak di lahan 

· Simpan ditempat yang teduh 
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Cabai 

Kamis 07.30 

 

Buncis 

Kamis 09.15 

 

Cabai 

Kamis 11.00 

 

Mentimun 

Senin 09.15 

Kacang Panjang 

Senin 11.00 

Cabai 

Senin 13.00 

Jagung 

Senin 14.45 

Jagung 

Selasa 07.30 

Kacang Panjang 

Selasa 09.15 

Cabai 

Selasa 11.00 

Mentimun 

Selasa 13.00 

Terong 

Rabu 06.00 

 

 

 

 

Jagung 

Kamis 14.45 

Jagung 

Jum’at  07.30 

Jagung 

Jum’at  09.15 

Bumcis 

Jum’at  11.00 

Terong 

Jum’at  13.00 

Timun 

Jum’at  14.45 

Buncis 

Rabu  07.30 

Terong 

Rabu  09.15 

Mentimun 

Rabu  11.00 

Buncis 

Rabu  13.00 

Terong 

Rabu  14.45 

Kacang Panjang 

Kamis 13.00 

Kacang Panjang 

Selasa 14.45 

 



 

SOAL KEBUTUHAN PUPUK DAN BENIH DI LAHAN 

 

1) Benih Jagung 

Suatu lahan yang luasnya 3,5 m x 1 m akan ditanami jagung. Jarak tanam 

yang digunakan dalam penanaman jagung adalah 60 cm x 70 cm. 

Sedangkan untuk pemupukan menggunakan pupuk SP36, KCl, dan Urea. 

Rekomendasi pupuk yang diberikan untuk penanaman jagung tersebut 

adalah SP36 200 kg/ha, KCl 100 kg/ha sedangkan Urea 200 kg/ha. 

Berapakah benih dan pupuk yang diberikan pada lahan tersebut sehingga 

dapat tumbuh dengan optimal? 

 

2) Benih Kacang Panjang 

Suatu lahan yang luasnya 3,5 m x 1 m akan ditanami kacang panjang. 

Jarak tanam yang digunakan dalam penanaman jagung adalah 60 cm x 40 

cm. Sedangkan untuk pemupukan menggunakan pupuk SP36, KCl, dan 

Urea. Rekomendasi pupuk yang diberikan untuk penanaman jagung 

tersebut adalah SP36 200 kg/ha, KCl 100 kg/ha sedangkan Urea 100 

kg/ha. 

Berapakah benih dan pupuk yang diberikan pada lahan tersebut sehingga 

dapat tumbuh dengan optimal? 

 

3) Benih Buncis 

Suatu lahan yang luasnya 3,5 m x 1 m akan ditanami jagung. Jarak tanam 

yang digunakan dalam penanaman jagung adalah 60 cm x 40 cm. 

Sedangkan untuk pemupukan menggunakan pupuk SP36, KCl, dan Urea. 

Rekomendasi pupuk yang diberikan untuk penanaman jagung tersebut 

adalah SP36 200 kg/ha, KCl 100 kg/ha sedangkan Urea 100 kg/ha. 

Berapakah benih dan pupuk yang diberikan pada lahan tersebut sehingga 

dapat tumbuh dengan optimal? 

 

4) Benih Terong 

Suatu lahan yang luasnya 3,5 m x 1 m akan ditanami jagung. Jarak tanam 

yang digunakan dalam penanaman jagung adalah 60 cm x 70 cm. 

Sedangkan untuk pemupukan menggunakan pupuk SP36, KCl, dan Urea. 

Rekomendasi pupuk yang diberikan untuk penanaman jagung tersebut 

adalah SP36 150 kg/ha, KCl 150 kg/ha sedangkan Urea 250 kg/ha. 

Berapakah benih dan pupuk yang diberikan pada lahan tersebut sehingga 

dapat tumbuh dengan optimal? 



 

 

5) Benih Cabai 

Suatu lahan yang luasnya 3,5 m x 1 m akan ditanami jagung. Jarak tanam 

yang digunakan dalam penanaman jagung adalah 60 cm x 70 cm. 

Sedangkan untuk pemupukan menggunakan pupuk SP36, KCl, dan Urea. 

Rekomendasi pupuk yang diberikan untuk penanaman jagung tersebut 

adalah SP36 150 kg/ha, KCl 150 kg/ha sedangkan Urea 250 kg/ha. 

Berapakah benih dan pupuk yang diberikan pada lahan tersebut sehingga 

dapat tumbuh dengan optimal? 

 

6) Benih Timun 

Suatu lahan yang luasnya 3,5 m x 1 m akan ditanami jagung. Jarak tanam 

yang digunakan dalam penanaman jagung adalah 60 cm x 40 cm. 

Sedangkan untuk pemupukan menggunakan pupuk SP36, KCl, dan Urea. 

Rekomendasi pupuk yang diberikan untuk penanaman jagung tersebut 

adalah SP36 200 kg/ha, KCl 100 kg/ha sedangkan Urea 100 kg/ha. 

Berapakah benih dan pupuk yang diberikan pada lahan tersebut sehingga 

dapat tumbuh dengan optimal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMAT LAPORAN PRODUKSI BENIH LAPANG 

INDIVIDU DITULIS TANGAN 

 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan 

 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Klasifikasi dan Morfologi 

2.2 Budidaya Tanaman 

2.3 Teknologi Produksi Benih 

2.3.1 Persyaratan tanah 

2.3.2 Isolasi 

2.3.3 Roguing 

2.3.4 Panen dan pascapanen 

2.4 Penyimpanan Benih 

 

3. Metodologi 

3.1 Alat, Bahan dan Fungsi 

3.2 Keterangan Lahan 

3.2.1 Ketinggian Tempat 

3.2.2 Sejarah Penggunaan Lahan 

3.3 Waktu Pelaksanaan 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1 Hasil Pengamatan (dokumetasi disertakan) 

Persentase tanaman 

Tanaman Keterangan Jumlah 

Tanaman Volunteer   

Off type   



On type   

 

 

Fase Pertumbuhan 

No Tolak Ukur Tanaman contoh ke : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 A. Fase vegetatif 

Tinggi tanaman (cm) 

Jumlah daun (buah) 

Jumlah cabang (buah) 

 

B. Fase Generatif 

Awal berbunga (hst) 

Berbunga 50% (hst) 

Berbunga 75% (hst) 

Jumlah bunga /tanaman 

Jumlah polong/tanaman 

Produksi buah/biji/petak 

          

 

4.2 Pembahasan dibandingkan literatur 

4.2.1 Pembahasan 

4.2.2 Kondisi Lapang (alasan berhasil / tidak berhasil) 

 

5. Penutup 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

- Untuk praktikum lapang 

- Saran untuk praktikan (bukan asisten) 

 

Daftar Pustaka (minimal 10) 

 

 


