
 
 
Meskipun budidaya bawang merah idealnya  dilakukan saat musim kemarau, tetapi bukan 

berarti tidak bisa dibudidayakan dimusim hujan. Tanaman yang umbinya sering dimanfaatkan 
sebagai bumbu masakan dan obat herbal ini tetap bisa tumbuh dengan baik saat musim hujan, 
dengan catatan dibudidayakan dengan cara yang tepat. 
           Tanaman bawang merah dimusim hujan membutuhkan perlakuan yang berbeda dengan teknik 
budidaya yang juga berbeda. Pada musim penghujan usaha budidaya bawang merah memiliki resiko 
yang lebih tinggi, terutama resiko serangan  penyakit. Kesuksesan usaha budidaya tanaman bawang 
merah yang dilakukan pada musim penghujan ditentukan oleh banyak faktor yang saling berkaitan. 
Faktor-faktor penentu keberhasilan budidaya bawang merah antara lain adalah kemampuan petani 
memilih varietas yang sesuai, kemampuan memilih lokasi/lahan yang tepat, cara pengolahan lahan 
yang baik dan benar, serta faktor pemupukan tanaman yang efesien. Selain itu, faktor lainnya yang 
paling menentukan adalah kemampuan petani dalam mendiagnosa dan mengatasi hama dan 
penyakit tanaman. Pengetahuan tentang karakteristik dan sifat suatu varietas bawang merah sangat 
diperlukan, sebab dengan pengetahuan tersebut dapat memudahkan kita dalam mengatasi berbagai 
masalah dilapangan serta memudahkan dalam memilih varietas yang sesuai pada setiap musimnya.I. 
I. Pengolahan tanah 

Langkah awal yang kita gunakan dengan teknis penggemburan tanah. Anda bisa 
menggunakan cangkul atau alat pembajak lainnya dengan ukuran kedalaman sekitar 20-30 cm. 
Berikan pupuk dasar sebelum dibuat bedengan dengan takaran 3 ton/ha, jika dirasa tanah yang anda 
gunakan itu terlalu masam atau basa maka bisa menambahkan kapur dolomit kedalam tanah kira-kira 
0,5 – 1 ton /ha dan tambahkan NPK dan SP untuk pupuk dasar. 
II. Pemupukan 

Dosis dan Jenis Pupuk Susulan Tanaman Bawang Merah Pada dasarnya dosis pemupukan 
bawang merah tergantung dari analisa tanah pada masing-masing lahan yang akan ditanami bawang 
merah, akan tetapi sebagai acuan secara umum untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan 
tanaman agar lebih baik, perlu diberikan pupuk susulan sebagai berikut : 
Pupuk susulan I : diberikan ketika tanaman bawang merah berumur 15 hari setelah tanam. Jenis 
pupuk susulan pertama untuk tanaman bawang merah adalah  Za 200 kg/ha + KCl 150 kg/ha. 
Pupuk susulan II : diberikan ketika tanaman bawang merah berumur 3 minggu setelah tanam, jenis 
pupuk yang digunakan yaitu pupuk NPK 16-16-16 atau NPK 15-15-15 sebanyak 300 kg/ha. 
Pupuk susulan III : diberikan ketika tanaman bawang merah berumur 4 – 5 minggu setelah tanam. 
Jenis dan dosis pupuk yang digunakan adalah   Za 300 kg/ha + KCl 200 kg/ha. 
Jika tidak turun hujan, pemberian pupuk susulan dibarengi dengan penyiraman. 
Semprotkan pupuk daun untuk memenuhi kebutuhan unsur hara mikro dengan interval 10 hari sekali. 
III. Pengairan Tanaman Bawang Merah Dimusim Hujan 

Budidaya tanaman bawang merah dimusim hujan cukup mengandalkan siraman air hujan, 
tetapi jika dalam beberapa hari tidak turun hujan dan kondisi tanah kering maka perlu disiram 
secukupnya.” Pada musim hujan, tanaman bawang merah harus disemprot menggunakan air setiap 
pagi sebelum matahari terbit atau minimal sebelum panas/sebelum embun kering”.  

Penyemprotan air dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan daun bawang merah dari 
percikan tanah dan embun tepung yang menempel akibat hujan dimalam hari. Tujuan lainnya adalah 
mengurangi resiko serangan penyakit seperti Altenaria porii L., fusarium dan penyakit tular tanah. 
 

Budidaya Bawang Merah di Musim Hujan 

Bawang merah merupakan salah 
satu komoditas pertanian unggulan  di 
kabupaten Probolinggo    yang mana  bisa 
dibudidayakan pada segala musim, baik 
dimusim kemarau maupun dimusim 
penghujan. Usaha budidaya bawang merah 
pada setiap musim memiliki tantangan dan 
resiko yang berbeda, oleh sebab itu sudah 
semestinya kita sebagai penyuluh pertanian 
memberikan motivasi pada petani agar 
memiliki pengetahuan yang cukup tentang 
karakteristik tanaman bawang merah ini. 
 



IV.   Penyiangan 
Dalam usaha budidaya bawang merah penyiangan biasanya dilakukan 2 hingga 3 kali dalam 

satu musim tanam, tergantung kondisi pertumbuhan gulma. Penyiangan “sebaiknya dilakukan 
sebelum melakukan pemupukan susulan untuk menghindari persaingan dalam memperoleh nutrisi 
antara gulma dan tanaman”. Penyiangan juga bermanfaat untuk meminimalisir serangan hama dan 
penyakit tanaman. 
V.  Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Bawang Merah 
         Hama dan penyakit yang sering ditemukan pada tanaman bawang merah antara lain ulat 
bawang, ulat grayak, penggerek daun, thrips, bercak ungu/trotol, layu fusarium, antraknosa, busuk 
daun. Lakukan pemantauan secara rutin dan berkala agar tindakan pengendalian dapat dilakukan 
dengan segera. Lakukan pengendalian hama maupun penyakit sesuai dengan gejala yang timbul. 
           Sudah menjadi kebiasaan petani dalam satu kali aplikasi pengendalian hama dan penyakit 
menggunakan beberapa jenis pestisida, yang biasa disebut dengan obat oplosan. Ada beberapa 
prinsip yang perlu diperhatikan dalam mencampur pestisida : 
1. Jangan mencampur pestisida yang berbahan aktif sama, karena efektifitasnya sama, sehingga 
boros biaya. 
2. Jangan mencampur pestisida yang cara kerjanya sama, seperti kontak dengan kontak, racun 
pernafasan dengan racun pernafasan dll. Sebaiknya pestisida yang sistim kerjanya kontak dicampur 
dengan sistemik, supaya daya kerjanya meningkat atau saling  melengkapi. 
3. Larutkan pestisida yang paling sulit larut terlebih dahulu, yaitu dimulai dari : pestisida berbentuk 
butiran dilanjutkan dengan berbentuk bubuk lalu larutan. Setelah tercampur sempurna baru ditambah 
pupuk daun dan perekat. 
VI.    Umur Panen Bawang Merah 

Umur panen bawang merah berbeda-beda, tergantung varietas yang ditanam. Umumnya 
umbi bawang merah dapat dipanen ketika berumur 55 hingga 90 hari setelah tanam. Ciri-ciri fisik 
tanaman bawang merah yang sudah siap dipanen antara lain sebagai berikut ; 
1). Umbi bawang merah sudah terbentuk dengan penuh dan kompak, 
2). Sebagian besar umbi sudah terlihat diatas permukaan tanah, 
3). 80% daun bawang merah sudah rebah, 
3). 70 – 80% daun berwarna kuning pucat, 
4). Jika dipegang, pangkla daun sudah lemas 

Bawang merah dipanen dengan cara dicabut, kemudian diikat pada bagian daunnya dan 
dikumpulkan. Bawang merah yang sudah dipanen dijemur dibawah sinar matahari hingga kering. 
Lama penjemuran kurang lebih 7 – 15 hari tergantung kondisi cuaca. Supaya cepat kering, 
penjemuran dilakukan dengan cara digantung. Agar umbi kering merata maka setiap 2 – 3 hari sekali 
dilakukan pembalikan. Jika sudah benar-benar kering daun-daun bawang merah dibersihkan, umbi 
dikemas menggunakan karung goni dan siap dipasarkan. 
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