
 

 

Waktu tanam 

• Akhir musim penghujan (Maret-April) 
 

Benih 

• Varietas Sky Rocket; jumlah tanaman: 

23.000-24.000 batang/ha; kebutuhan benih 500 

g/ha; sistem perkecambahan dalam kain planel 

dan letakkan di tempat teduh; persemaian dalam 

kantong plastik ukuran 8 x 1 0  cm dan dinaungi; 

bibit pindah ke lapangan 15 hari setelah 

persemaian. 
 

Pengolahan tanah 

• Dicangkul, digemburkan dan dibuat bedengan, 

setelah itu diberi kapur pada tanah masam dan 

dipasang mulsa plastik hitam perak serta diberi 

ajir. 
 

Jarak tanam 

• 60 x 60 cm 
 

Penyiraman 

• Dilakukan seperlunya, penyulaman paling lambat 

7 hari setelah tanam. 
 

Takaran pupuk 

• Pupuk kandang 10-20 t/ha, urea 150225 kg/ha, 

SP36 250 kg/ha, KCl 200250 kg/ha, pupuk 

kandang diberikan saat tanam, SP36 dan KCl 

sekaligus saat tanam, urea diberikan 2 kali, 

separuh saat tanam dan sisanya umur 30 hari 

setelah tanam. 
 

Penyiangan 

• Penyiangan 2 minggu sekali, pemangkasan 

cabang 1-9 dan 14 ke atas, jadi yang dipelihara 

cabang ke 10-13. dan di atas ketinggian tanaman 

180 cm 
 

titik tumbuhnya dipangkas, sisakan di bawahnya 

satu cabang kiri kanan dengan satu helai daun. 
 

Perawatan buah 

• Awal tumbuhkan 2-3 buah/pohon setelah sebesar 

bola pingpong, tinggalkan satu buah. Ikat tangkai 

buah dengan menggunakan tali agar buah 

tidak menyentuh tanah. 
 

Hama 

• Oteng-oteng dan ulat menggunakan 

Supracide atau Sevin. 

• Lalat buah: memasang perangkap dengan 

menggunakan Feromon Metyl Euganol. 
 

Penyakit 

• Layu cendawan: potong daun dekat tanah, 

buang tanaman sakit, untuk pencegahan 

semprot dengan Dithane atau Antracol. 

• Layu bakteri: pencegahan dengan 

menggunakan Agrept Agrimysin. 

• Busuk buah: pencegahan menggunakan 

fungisida dan bakterisida seperti di atas. 

• Bercak batang: pencegahan disemprot 

dengan fungisida, pengendalian dengan 

mencabut tanaman yang sakit, serta 

melakukan pergiliran tanaman bukan 

keluarga Solanaceae. 
 

Panen 

• Buah matang 90% ditandai tangkai buah 

retak dan tampak garis pemisah tangkai 

dengan buahnya membentuk cincin. 
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