
Pedoman Budidaya Lada  
dengan Teknologi MMC

L
ada tumbuh dengan baik pada 
ketinggian 0-700 m dpl, dengan 
curah hujan 2000-3000 mm 

merata sepanjang tahun (100 
mm/bulan) dengan bulan kering 
maksimal 3 bulan. Sedangkan 
derajat keaasaman tanah berkisar 
5,6 sampai dengan 5,8.

Bibit yang baik dari induk yang telah berumur diatas 10 bulan, 
dengan kriteria sehat dan bebas dari bibit penyakit. Bibit 
biasanya ditanam dalam polibag ukuran 13 x 23 atau 15 x 25 
cm, dengan ketinggian 25-40 cm dengan jumlah daun 4-6 helai 
atau telah berumur 7-9 bulan.

Kocor bibit dengan larutan BIO-SPF 
untuk memberikan kekebalan secara 
sistemik  pada bibit lada. 1 sachet BIO-
SPF (100gr) dilarutkan dalam ±50 liter 
air bersih dan digunakan untuk 
mengocor ±100 bibit. 

Bibit lada dapat dibuat dari tanaman induk yang dipilih dengan 
tinggi kira-kira 1 meter (untuk dijadikan 4 bibit). Pokok lada 
berumur 8-12 bulan yang memang sengaja ditanam untuk 
dibuat stek bibit (bukan dari biji karena akan menjadi sulur tak 
produktif/produksi rendah).
 Pembuatan bibit dengan ruas berjumlah 6 (per ruas 2,5 - 3 
cm), stek bibit bisa bertahan 1 minggu asalkan dibungkus 
dengan gedebog pisang agar dingin /lembabh (memperkecil 
penguapan). 
 Saat pembuatan bibit (perlu dibuat tanah lempung sebesar 
kepelan  di ruas agar akar tidak mengering) seperti orang 
mencangkok. Setelah bibit jadi, potong mepet batang terbawah 
tanaman stek dari akar agar tidak membusuk, dan yang perlu  
di perhatikan jangan mengambil batang yang di dalamnya 
berwarna kuning (tidak sehat)

Bibit bisa dibuat ditanah ataupun di dalam polibag, 
dengan tetap menjaga ketentuan diatas, yaitu 1 bibit  

6 ruas (bibit super). 

- Bibit Super  (perlakuan diikat di tiang tajar agar keluar akar) = 6 
ruas  (4 ditimbun tanah)

- 6 (enam) ruas, namun hanya  ada 2 akar yang ditimbun di tanah 
(karena ruas yang lain tidak  berakar)

- Pucuk (stek pucuk) kelemahannya rawan terkena mati bujang.

Persiapan lubang tanam dengan ukuran 25 × 25 cm dengan 
jarak tanam 1-1,5 meter untuk lada perdu dan 2,5 × 2,5 meter 
atau 3 x 3 meter untuk lada panjat. Jarak tanam untuk lada 
panjat ini menyesuaikan tinggi tanaman nantinya, yakni 
mempertimbangkan sinar matahari tidak terhalangi tinggi 
tanaman di disekitarnya.
 Untuk lada panjat dapat dipilih kayu mati (jenis ulin) 
dengan ketinggian diatas tanah 1,5 – 2,5m atau kayu batang 
hidup dari jenis gamal / gliricide (Gliricidie sepium). 

Sebelum ditanam, lubang tanam yang dibuat sebaiknya diberi 
pupuk kandang atau komhpos. Kompos tadi sebelumnya telah 
diperkaya dengan agens hayati MOSA GLIO. 
 Caranya 1 sachet MOSA GLIO dicampur dengan ±30 kg 
pupuk kandang/kompos dan kemudian diperam selama 2 
minggu. Kebutuhan masing–masing lubang tanam kurang 
lebih 0,5 - 1 kg campuran pupuk kandang/kompos.
 Lada ditanam dan ditutup dengan mulsa dari pakis-pakis 
kering yang memungkinkan sinar matahari pagi dan sore bisa 
masuk. Pada saat menamam, perlu 
diperhatikan arah akar. Jika ditanam 
didaerah lembab maka bagian akar ke 
arah kita (penanam), sedangkan 
apabila di daerah panas, sebaliknya 
akar ditanam menghadap ke tiang.
 S e t e l a h  t e r t a n a m ,  b i b i t 
dikocor/ditabur dengan MOSA GOLD 
dengan dosis 1 sdm per batang (10 gr).

Pemeliharaan meliputi penyiangan gulma. Sebelum  
pemupukan, pemangkasan untuk memperbanyak cabang 
produktif, serta pemupukan. Dalam pemangkasan, cabang 
yang dipangkas cabang sulur utama dengan menyisakan 2-3 
cabang sulur utama, dan sulur yang merayap di atas tanah 
(cabang sulur cacing). 

Pengikatan batang dilakukan pada saat pembuatan bibit untuk 
menumbuhkan bibit lada super (supaya keluar akar), dan 
pengikatan untuk produksi (yaitu di pucuk) tiang  tajar.  
Ikat batang pucuk begitu pertumbuhan 
batang mencapai 2,5 meter/ ujung tiang  tajar 
agar tanaman bisa bercabang dan berbalik 
arah turun kebawah, sebagai tempat 
munculnya buah terbanyak. Tanaman Lada 
boleh ada naungan dan boleh  juga tanpa 
naungan. 
Tiang tajar bisa dari semen cor, kayu ulin 
sebagai  tajar mati. Atau juga dari tajar hidup 
dari tanaman lamtoro dan Gamal/Gliricidia 
Sepium .

D ra inase  sanga t  pen t i ng  un tuk 
diperhatikan, mengingat tanaman lada 
rawan  te rkena  penyak i t  ka rena 
berkembangbiaknya penyakit akibat 
kelembaban yang tinggi. Drainase yang 
baik memungkinkan lahan cepat kering 
d i  m u s i m  p e n g h u j a n  s e h i n g g a 
menghindarkan tanaman lada dari 
penyakit yang disebabkan jamur tular tanah.
 Drainase bisa dibuat got memanjang di tengah lahan. Selain 
itu dibuat saluran-saluran kecil antar tanaman yang mengarah ke 
saluran utama. 

 DRAINASE

 PENANAMAN

 PERSIAPAN LAHAN

PENGIKATAN TANAMAN 

 PEMELIHARAAN

PEMBIBITAN

PEMBUATAN BIBIT LADA

 MACAM-MACAM KUALITAS BIBIT

Untuk memacu pertumbuhan diperlukan kecukupan pupuk baik 
itu pupuk makro maupun mikro. Unsur makro banyak tersedia di 
pupuk kimia sedangkan mikro banyak terdapat di pupuk organik 
seperti AGRITECH dan MOSA GOLD. Meskipun secara alami 
tanaman lada juga memproduksi hormon, tetapi dapat diberi 
tambahan hormon dari luar, seperti yang 
terdapat pada HORTECH. 
Pemberian hormon juga akan memacu 
pertumbuhan dan pembungaan.
Contoh pemupukan untuk memacu 
pertumbuhan ; 
- Pemupukan ±30gr ( 3 sendok) NPK + 

2,5 gr ( ¼ sendok MOSA GOLD)  akan 
merangsang pertumbuhan cabang 
keatas, dan akan segera menutup tiang tajar tertinggi dalam 
waktu 6 bulan. 

- Pemupukan NPK dan dipadu penyemprotan AGRITECH + 
HORTECH akan memacu pembungaan 1,5  bulan setelah 
aplikasi. 

- Pemupukan kedua, dilakukan sebelum  musim hujan, dengan 
harapan tanaman berbunga dan menjadi buah atas, dengan 
cara  pemupukan NPK + 2,5 gr ( ¼ sendok MOSA GOLD ).

MEMACU PERTUMBUHAN 

Istilah “Curi Bibit” yaitu membuat bibit dari cabang bawah  (umur 
8-12 bulan) bertujuan untuk mendapatkan bibit yang lebih banyak 
dengan kualitas baik. Tanaman berbunga ± 8 bulan setelah 
pemupukan. Bunga berkembang menjadi pentil buah dan matang  
untuk panen ±6 bulan. 
 Perempelan daun dilakukan untuk persiapan pembungaan 
jika belum ada pupuk sehingga unsur hara tidak diserap daun 
(mengurangi daun) agar tanaman cepat berbunga.
 Dengan penggunaan pupuk berimbang yakni pupuk 
Anorganik dan pupuk organik, dari data dilapangan umur 18 bulan 
sejak pemotongan bibit, lada sudah dapat berbunga dan panen di 
umur 24 bulan.

Catatan : Buah yang berbuah di bagian bawah, sedangkan 
cabang yang lain dibiarkan naik hingga 2,5 meter. Ikat bibit di tiang 
tajar dengan plastik yang lebar (agar tidak mencekik).

PEMBUAHAN



Mengapa harus MOSA GLIO & BIO SPF ?

Ÿ MOSA GLIO/Superglio adalah agens hayati (musuh alami 
penyebab penyakit) berbahan aktif Gliocladium dan 
Trichderma yang bekerja mencegah  masuknya penyakit di 
daerah perakaran lada dan berkembang biak secara 
alami dalam bahan organik tanah .

Ÿ BIO-SPF adalah jenis bakteri perakaran 
yang  meng induks i  ke tahanan 
tanaman lada sehingga melindungi 
dari serangan antraknose , penyakit 
karat, dan fusarium yang disebabkan 
oleh cendawan.

Ÿ Penyakit pada tanaman yang sangat 
kompleks menjadikan alasan untuk 
merekomendasikan penggunaan 2 agens 
hayati tersebut agar bekerja secara sinergis. 
Sehingga secara gampang petani maupun 
praktisi dapat mendapatkan manfaat dari 
kedua agens hayati tersebut.

Kedua agens hayati yakni MOSA GLIO & BIO-
SPF itu merupakan merupakan paket solusi  tak terpisahkan 
untuk mengantisipasi dan mengobati penyakit pada tanaman 
lada.

  
  

 

 
  

1) Penyakit busuk kaki  disebabkan oleh cendawan Phytophtora  
palmifora . 

2) Penyakit Busuk Tunggul (stump root) 
disebabkan cendawan Rosilinea 
bunodesà

3) Penyakit busuk akar disebabkan 
Ganoderma lucidium

4) Penyakit Busuk Pangkal Batang 
( B P B )  d i s e b a b k a n  j a m u r 
Phytophthora capsici. 

Pengendalian penyakit utama pada tanaman lada ;
-  Sanitasi kebun dan pembuatan drainase yang baik.
-  Pemberian agens hayati MOSA-GLIO dan BIO-SPF secara 

rutin (minimal 4 bulan sekali).

 
 

  
 

Istilah Pembuahan I yakni munculnya bunga dan buah dari cabang-
cabang bawah. Agar maksimal sebaiknya setelah pengikatan 
pucuk, tanaman lada jangan dipupuk terlebuh dahulu, tetapi 
menunggu daun sudah kuning /tua, baru kemudian diberi 
pemupukan. Pemupukan ini dapat berupa 50- 100 gr NPK + 2,5 gr 
(¼  sdm) MOSA GOLD per batang. Pemberian pupuk dapat 
dilakukan baik dengan cara ditabur atau dikocorkan.
Jika sudah saatnya pembuahan II (buah bagian atas) perlu 
dilakukan pemupukan susulan. Dosisnya; NPK 150-200gr/batang  
+ 2,5 sd 5 gr (¼- ½  sdm ) MOSA GOLD. Contoh dosis pemberian 
NPK dan pupuk organik MMC dapat dilihat di tabel ; 

Penyemprotan rutin sebulan sekali dengan AGRITECH & 
HORTECH akan memaksimalkan produksi dengan buah bernas 
dan kuantitas ruas bunga yang bertambah. Dalam memupuk 
tabur maupun kocor, tanah tidak perlu didangir (dicangkul/ 
digemburkan) karena akan merusak akar di piringan yang akan 
membahayakan tanaman. Cukup bersihkan rumputnya 
sebelum memupuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hama  Utama pada tanaman lada
1) Hama Penggerek cabang /penggerek 

batang lada dari jenis Lapholaris piperis sp.
 Pengendalian : 

- Perempelan/ pemangkasan daun daun 
(tempat ruas diikat) untuk menghindari 
bersarangnya ulat. 

- Penyemprotan secara total tanaman lada 
dengan pestisida organik MOSA BN / 
TOP-BN.

2) Hama Nematoda / Penyakit Kuning karena nematoda/ yellow 
disease. Hama ini sejenis hewan kecil nematoda jenis 
Anguilulina similis (Tylenchus similis cobb), Heterodera 
radisicola /Herodera marioni . Hama ini membuka jalan bagi 
serangan cendawan phytium sp, sehingga disebut penyakit 
majemuk (komplikasi).

 Pengendalian :
•  Pemberian pestisida nabati (ramuan 

sendiri), misalnya dibuat dari ekstrak 
akar tanaman kenikir (marigold) . 
Ramuan ini dapat mengendalikan 
nematoda.

•  Kira-kira 2 minggu setelahnya dikocor 
MOSA GLIO / SUPERGLIO dan BIO-
SPF untuk menyembuhkan dan 
mengendalikan penyakit sekunder 
dari akibat akar yang terluka karena 
nematoda.

Investasi Tepat, Tanaman Sehat
Produktivitas Meningkat

Penyakit utama pada tanaman lada PANEN & PASCA PANEN PEMUPUPUKAN

Tanaman lada umumnya akan berbunga dan berbuah setelah 
berumur ±3 tahun dan buah layak panen setelah berumur 9 
bulan sejak penyerbukan, ditandai dengan buah yang 
berwarna merah yang berjumlah berkisar 3-5 butir per buah. 
 Bibit yang dihasilkan dari stek akan berbuah lebih cepat 
dibandingkan dari biji/benih. Apalagi dengan penggunaan 
produk MMC, seperti temuan di lapangan, lada dapat 
berbunga dan berbuah lebih cepat, yakni pada umur ±24 
bulan. Buah yang siap dipanen dicirikan sebagian buah sudah 
terisi penuh dan berwarna merah kekuningan.
 Pengo lahan  has i l  panen  sanga t 
menentukan kualitas lada.  Rendam  1 sak 
lada panenan dalam air bersih selama 7-8 
hari. Kemudian saat matahari terik, segera 
cuci bersih lada dan pastikan kulit buah 
bersih dari biji lada. Jemur segera kurang 
lebih selama 1-2 jam dengan alas karung 
goni dan di bolak balik supaya kering merata. 
Jika tidak ada sinar matahari saat proses 
pencucian dan penjemuran, maka lada akan 
hitam dan kualitasnya akan menurun drastis.

      

 

Aplikasi MOSA GOLD berupa pupuk padat yang dapat dicampur dengan 
pupuk makro (Urea, TSP & KCL). Dapat juga dicampur pupuk kandang yang 
sudah jadi. MOSA GOLD dapat juga dicairkan dan dikocorkan ke tanaman 
dengan dosis 1 Botol MOSA GOLD (500 gr) cukup untuk 200 tanaman.

Aplikasi pemupukan dilakukan di musim hujan (awal sd akhir musim hujan).

   

1 sendok makan = ±10gr 

  

 

 

Bulan ke-3

Bulan ke-6

Bulan ke-9

Bulan ke12

Total tahun I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSA  GOLD

Waktu Pemberian 
(Bulan setelah

tanam)

Tahun 
I

 

Tahun
II

 

 

 

 

 

 

Tahun
III

AGRITECH HORTECH

AGRITECH & HORTECH 
dengan perbandingan 5 : 1 

atau 
5 tutup (50ml) AGRITECH  

dan 
1 tutup (10ml) HORTECH 

untuk 
1 tangki semprot 14 liter. 

Aplikasi penyemprotan 
paling bagus dilakukan 

dipagi hari. 

Campuran ini cukup untuk 
menyemprot ± 25 Tanaman 
atau disesuaikan dengan 

umur tanaman.

Untuk hasil optimal, 
aplikasi AGRITECH & 

HORTECH 
bisa dilakukan rutin 

sebulan sekali

 

 

 

 

 

 

Bulan ke-15

Bulan ke-18

Bulan ke-21

Bulan ke-24

Total tahun II

Bulan ke-3

Bulan ke-6

Bulan ke-9

Bulan ke12

Total tahun III

Bulan ke-3

Bulan ke-6

Bulan ke-9

Bulan ke12

Total tahun IV

Tahun
IV

50 - 75 gr

75 - 100 gr

100 - 125 gr

125 - 150 gr

350 - 450 gr

150 - 200 gr

200 - 250 gr

200 - 250 gr

200 - 300 gr

750 - 1000 gr

 

NPK 15;15;15
(gr/batang)

150 - 200 gr

200 - 250 gr

200 - 250 gr

200 - 300 gr

750 - 1000 gr

NPK 12;12;17;2
(gr/batang)

150 - 200 gr

200 - 250 gr

200 - 250 gr

200 - 300 gr

750 - 1000 gr

2,5 gr (¼ sendok)

2,5 gr (¼ sendok)

2,5 gr (¼ sendok)

2,5 gr (¼ sendok)

2,5 gr (¼ sendok)

5 gr (½ sendok)

5 gr (½ sendok)

5 gr (½ sendok)

5 gr (½ sendok)

5 gr (½ sendok)

7,5 gr (¾ sendok)

7,5 gr (¾ sendok)

7,5 gr (¾ sendok)

7,5 gr (¾ sendok)

7,5 gr (¾ sendok)

7,5 gr (¾ sendok)

7,5 gr (¾ sendok)

7,5 gr (¾ sendok)

7,5 gr (¾ sendok)

7,5 gr (¾ sendok)

Contoh  emupukan Lada dengan pupuk berimbang P
(pupuk kimia dilengkapi pupuk organik produk MMC)


