
Harga melambung dan PADI BERISI BERKAT  

ZPT/Ga3  
DI MASA GENERATIF 

 
 
 Apabila kita sedang ber jalan dan berkunjung kepersawahan terkadang kita  sering 
membandingkan keadaan dan pertumbuhan tanaman padi antara petani  yang  satu dengan petani  
yang  lain ,banyak sekali perbedaan  walau dalam satu hamparan ,satu varitas bahkan satu musim tanam 

 Perhatikan Malai Padi 

Coba kita perhatikan tanaman padi kita, ketika malainya telah menunduk. 

Lihatlah malai tsb, apakah telah terisi penuh? 

      Kalau iya: Alhamdulillah,,, 

Selain itu, lihat juga yang lainnya, apa itu? 

 Coba lihat anakkan padinya??? 

Apakah anakkannya Banyak atau malah sedikit sekali …….? 

Apakah artinya ini ……….? 

 Belum lama saya ke sawah P.Hosen luas 0.8 Ha yang ditanami padi inpari 13 dengan anakan 
yang cukup banyak,  dan saya lihat dengan malai yang terisi penuh  serta daun yang normal (malai 
kuning tapi daun masih hijau )  



 Kemudian saya berkunjung ke sawah Pak  Jasuli  yang luasnya juga sama0,8 ha, padi yang 
ditanam varitas Membramo Cuma  waktu tanamny lebih awal 9 hari dibandingkan dengan sawah  
P.Hosen setelah  diperhatikan ternyata ada hal yang unik ,yang mestinya padi varitas membramo ini 
anakannya lebih banyak disbanding inpari 13 tapi kenyataanya….anakan berkurang ,malai tidak terisi 
penuh dan daunnyapun terkena penyakit kresek. 

Apa yang anda Pikirkan…jika membaca uraian diatas …???? 

 Ternyata  sawah P.Hosen sengaja dibuat Demplot Pemakaian ZPT (Zat Perangsang Tumbuh)  , 
memakai varitas padi inpari 13 yang kata masyarakat anakan kurang serta hasil yang kurang maksimal 
dibandingkan dengan varitas padi membramo dengan anakan yang banyak dan hasil yang tinggi. 
 
 Dengan kegigihan serta semangat dengan arahan serta petunjuk yang diberikan oleh penyuluh 
pertanian yaitu Bpk.ZAENAL ARIFIN akhirnya P.Hosen mendapatkan hasil yang maksimal  7.5 ton /Ha 
dengan harga Rp.4500 /kg (Kering  sawah)  
Hal –Hal yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

 Tanam bibit muda umur 14 HSS 
 Pemupukan berimbang diberikan 2 kali yaitu umur 7 – 19 HST dan Umur 30 – 35 HST 
 Pemberian ZPT /GA3 dimulai pada umur 45 , 55 , 65  atau malai sudah keluar 75 % menurut 

dosis anjuran 
 Pemberantasan hama dan Penyakit jika ada serangan 
 Pengairan berselang  

 

Sehingga  kenyataannya setelah sama-sama panen antara sawah  P,Hosen dan sawah  P.Jasuli  
 

 P.Hosen( Inpari 13 ) P.Jasuli ( Membramo ) 

Anakan  Banyak Sedang 
Bernas Penuh ¾  yang terisi 
Produksi 7.5 Ton 7 Ton 
Penyakit Kresek Tidak ada Terserang  
Harga /Kg 4500 4500 

 
Kesimpulan dari semua diatas adalah : 

 Dengan Usaha Tani yang baik Varitas padi bukanlah hal yang dominan antara inpari 13 Vs 
membramo 

 Tapi dengan Pemberian ZPT yang tepat , terarah serta waktu pemberian yang tepat akan 
menghasilkan hasil yang maksimal 

 Pakailah ZPT yang mengandung Gibrellin /GA3 . 
 

Disusun oleh : ZAENAL ARIFIN (THL – TBPP ) 
 Sumber : 
  1.Pengalaman Demplot di Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo 
 2.Zaenal Arifin (THL-TBPP Kabupaten Probolinggo ) 
 
 



 
 
 
 

SEMOGA BERMANFAAT ….. 


