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Selain keperluan pangan, Jagung juga digunakan untuk bahan baku industri pakan
ternak, maupun ekspor. Teknologi produksi jagung sudah banyak dihasilkan oleh
lembaga penelitian dan pengkajian lingkup Badan Litbang Pertanian maupun Perguruan
Tinggi, namun belum banyak diterapkan di lapangan.
Produksi jagung pada tahun 2008 terjadi peningkatan yang begitu signifikan naik
mencapai lebih 22% dibandingkan tahun 2007. Data Biro Pusat Statistik memapakan
bahwa produksi jagung nasional dalam kurun waktu tiga tahun terakhir naik dengan
cukup tajam. Tahun 2007 naik 14,45% dan 2008 naik 22,85%.
Untuk tahun 2010 dengan adanya program yang diluncurkan Kementerian
Pertanian melalui Sekolah Lapang-Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi, Jagung
dan Kedelai. Hal ini tentu akan memberikan prospek yang baik dalam mendukung
ketahanan pangan. Dengan begitu, tentu harus ada upaya untuk perluasan luas tanam
serta upaya perbaikan produktivitas. Untuk mencapai target tersebut diharapkan luas
panen secara nasionalpun dapat mencapai 4,08 juta hektar atau naik 9,18% dari tahun
2008.
Dalam mendukung dan meningkatkan swasembada jagung dengan target
poduksi yang tergolong tinggi itu, ditempuh dengan berbagai cara termasuk upaya
penggunaan benih unggul hibrida dan benih bermutu. Upa ya pengemba ngan jagung
yang lebih kompetitif, diperlukan efisiensi usahatani, baik ekonomi, mutu maupun
produktivitas melalui penerapan teknologi mulai dari penentuan lokasi, penggunaan
varietas, benih bermutu, penanaman, pemeliharaan, hingga penanganan panen dan
pasca panen yang tepat.
BUDIDAYA TANAMAN JAGUNG
Iklim
• Tanaman jagung dapat tumbuh pada ketinggian tempat 0 - 1300 m dpl.
• Curah hujan rata-rata 250-5000 mm/tahun.
• Tanaman jgung dapat tumbuh baik pada temperatur 23-27 derajat celsius.
• Sebaiknya tanaman jagung mendapat sinar matahari secara langsung, tidak dibawah
pohon naungan.
• Tanaman jagung selama pertumbuhan hingga masa pembungaan membutuhkan air
yang banyak (tdk tergenang).
Tanah
• Tanaman jagung dapat tumbuh hampir disemua jenis tanah. Tetapi tanaman ini
tumbuh baik pada tanah gembu dan kaya unsur hara.
• PH tanah (kadar keasaman tanah) 5,5-8,0.
Pengolahan tanah
• Tanah diolah dengan traktor/cangkul sedalam 15-20 cm dilakukan 2 kali. Setelah
diolah tanah tersebut dibiaran selama sau minggu.
• Selanjutnya dibuat petak-petak penanaman dengan ukuran 3x5 m.
Persiapan benih
• Sebaiknya benih dibeli yang sudah dipaket (siap tanam).
• Kalau benih diproses sendiri, sebaiknya diseleksi terlebih dahulu.

Penanaman
• Sebelum ditanam sebaiknya ditarik tali ajir yang sudah dibuat jarak tanamnya.
• Jarak tanam 50x25 cm diperoleh 6 barisan per petak dan tiap barisan terdiri dari 20
lubang tanam ( ditanam 1 biji per lubang). Hasil rata-rata 2,8 ton/ha.
• Jika jarak tanam 50x50 cm, dieroleh 6 arisan per petak dan tiap barisan terdiri dari
10 lubang tanam (ditanam 2 biji/lbg). Hasil rata-rata 3,3 ton/ha.
• Jarak tanam 50x75 cm, diperoleh 6 barisan/petak yang tiap arisabn terdiri dari 7
lubang tanam (ditanam 2 biji/lubang). Hasil ata-rata 3 ton/ha.
• Penanaman dilakukan dengan cara ditugal sedalam 2-3 cm.
Pemupukan
• Pupuk yang diberikan adalah:
Urea = 200 kg/ha --- dgn dosis= 20 gm/m ---- 2 gm/btg.
SP-36= 150 kg/ha --- dg dosis = 15 gm/m ---- 1,5 gm/btg.
KCL = 50 kg/ha --- dg dosis = 5 gm/m ---- 0,5 gm/btg.
Cara pemberian pupuk
• Pupuk dasar dierikan pada saat tanam, dengan cara membuat lubang dengan tugal
pada jarak 7 cm dari kiri dan kanan lubang tanam sedalam 10 cm, lalu ditutup
dengan tanah.
• Pupuk urea diberikan 1/3 bagian pada saat tanam dan 2/3 diberikan pada saat
jagung berumur 1 bulan.
• Pupuk SP-36 dan KCl diberikan sekaligus dgn urea pada saat tanam pertama.
• Pemupukan susulan thp II pupuk urea diberikan secara larikan setelah penyiangan
gulma (pembumbunan).
Pemeliharaan
• Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, penyiangan dan pengendalian jasad
Pengganggu.
• Penyiraman dilakukan segera setelah penanaman hingga masa pembungaan.
• Penyiangan gulma dilakukan dua kali. Penyiangan pertama dilakukan pada saat
tanaman berumur tiga minggu setelah tanam, sedangkan penyiangan ke dua
dilakukan satu bulan setelah penyiangan pertama dilakukan.
Hama penyakit

Ulat Tanah: Menyerang tanaman dgn cara memotong batang dekat permukaan tanah.
Serangan terjadi pada waktu tanaman masih muda.

Ulat Bibit. Menyerang pada titik tumbuh tanaman terutama tanaman yang baru tumbuh.
Akibat tanaman yang terserang menjadi kerdil dan menguning.
Penggerek Batang. Menyerang tanaman dengan menggerek batang pada saat tanaman
berumur 2 bulan.
Ulat Grayak. Menyerang daun muda dan daun tua dengan cara memakan jaringan daun.
Penggerek Tongkol. Menyerang tongkol jagung dengan cara menggerek, selain tongkol
juga menyerang daun pucuk.
Pengendaliannya
- Pengolahan tanah secara sempurna.
- Tanam serempak.
- Pergiliran tanaman.
- Pembakaran sisa tanaman yang terserang
- Penggunaaninsektisida.

Pemanenan
Kritera pemanenan sebagai berikut :
• Kelobot sudah mengering dan kuning.
• Daun telah kering.
• Warna biji mengkilap dan terdapat lapisan hitam pd bagian yg menghubungkan biji
dengan jenggel.

PERLU PERAN PENYULUHAN
Bila boleh mengutip pernyataan analisis Silman Haridhy (mantan Kepala Badan
Ketahanan Pangan) Provinsi Aceh di Harian Rakyat Aceh edisi 4 Mei 2010. Antara lain
peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan swasembada jagung untuk
kemantapan pangan dan kesejahteraan petani, juga perlu perhatian faktor teknis
maupun non teknis seperti penyuluhan yang intensif dan efektif. Karena menurutnya
“Kemajuan sektor pertanian, yang juga dambaan bagi Kementerian Pertanian dengan
peningkatan peran penyuluhan secara terencana. Hasil dari upaya yang dilakukan
nampak jelas. Sejak tahun 2007, Indonesia sudah mampu mencapai kembali
swasembada beras, dan sekarang sudah diperoleh swasembada jagung, bisa saja waktu
mendatang diperoleh kemajuan lainnya.
Masalahnya sekarang, langkah dan kebijakan yang telah diambil Kementerian Pertanian
tersebut belum disambut baik oleh pelaksana struktural di daerah. Dan inilah kendala
dalam meningkatkan peran petani menjadi petani yang mandiri.
Secara jujur Silman Haridhy menambahkan” patut harus kita akui bahwa kemajan
pertanian saat ini karena berfungsinya kembali sistem penyuluhan pertanian”.
Harapannya, penyuluh itu tidak hanya melakukan kegiatan pada satu sektor saja, tetapi
mereka harus membina seluruh aspek yang ditekuni oleh petani. Bukankah mereka
adalah guru petani???

