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Pemilihan Varietas Spesifik Lokasi

Memilih Varietas yang Sesuai dengan Lokasi Anda
Untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang baik dan  hasil panen yang tinggi dengan kualitas beras
yang diterima pasar, gunakanlah varietas yang beradaptasi baik di lingkungan sawah Anda.

Pertimbangan
Varietas:

Pertimbangan
Pengelolaan:

Mengevaluasi
Varietas Unggul
Baru:

     Suatu varietas harus memiliki:

1. Mutu gabah dan beras yang sesuai dengan yang diinginkan (terutama rasa,
warna dan bentuk beras, cita rasa dan aroma, dan persentase beras kepala)
dan diterima oleh petani dan pasar lokal dengan harga yang dapat diterima
petani.

2. Berdaya hasil tinggi dan stabil pada setiap musim.
3. Tahan atau toleran terhadap hama/penyakit utama atau deraan lingkungan

seperti kekeringan atau kebanjiran.
4. Umur panen sesuai dengan musim tanam. Hindari penanaman atau panen

lebih awal atau lebih lambat dari tanaman sekitar agar terhindar dari
serangan hama seperti burung atau walang sangit dan kondisi yang kurang
menguntungkan seperti kekeringan karena kehabisan air.

5. Jumlah anakan yang cukup tinggi untuk mendapatkan hasil panen yang tiggi
dan menekan pertumbuhan gulma.

6. Tidak mudah rebah.

1. Cermati apakah varietas yang akan ditanam cocok untuk cara tanam yang
diterapkan petani. Sebagian varietas lebih cocok untuk tanam benih secara
langsung (tabela) daripada tanam pindah (tabela).

2. Gunakan benih bermutu untuk mendapatkan hasil yang tinggi.
3. Benih harus tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan

petani setempat.
4. Tanam varietas yang beragam dalam suau wilayah agar mendukung

keberagaman hayati dan menekan serangan hama/penyakit dan mengurangi
patahnya ketahanan suatu varietas.

1. Suatu varietas sebaiknya diuji selama paling sedikit 3 musim tanam di lahan
petani untuk menjamin kesesuaiannya dalam hal stabilitas hasil dan
ketahanan terhadap hama/penyakit utama.

2. Evaluasi variets unggul baru dengan menggunakan cara tanam yang
dilakukan oleh petani. Misalnya, kalau petani biasa menggunakan tanam
pindah, jangan evaluasi dengan cara tabela atau kalau petani biasa
menggunakan pupuk dalam takaran sedang jangan gunakan pupuk dalam
takaran tinggi.

3. Petani sebaiknya menguji suatu varietas pada sebagian kecil lahannya untuk
mengurangi risiko.
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