
 

Moringa oleifera Lam. 

Serangan hama dan penyakit sangat merugikan 

bagi pertumbuhan bibit. Untuk mengendalikan kejadi-

an serangan jama dan penyakit, sebaiknya pembibitan 

jangan terlalu lembab. Drainase di sekitar pembibitan 

ataupun media dalam polibag harus baik, jangan sam-

pai tersumbat. Jika terjadi serangan hama dan penya-

kit pada tingkat serangan rendah dapat dikendalikan 

dengan eradikasi, yaitu dengan cara memusnakan 

bibit yang terserang.  

rangan jamur segera dibuang agar tidak menular 

ke benih atau semai lainnya. Penyiraman dilakukan 

dengan menuangkan air secara perlahan di posisi 

pinggir bak semai, atau dengan menggunakan 

handsprayer agar tidak mengganggu posisi benih. 

 

PENYAPIHAN SEMAI DAN PENANAMAN 

Penyapihan semai dilakukan setelah semai 

membentuk jarum (antara akar dan epikotil telah 

tegak lurus) hingga semai memiliki 1 daun per-

tama mulai mekar (tinggi ± 5 cm), dan sehat. Kon-

disi tersebut akan dicapai pada 8-10 hari setelah 

tabur benih di pesemaian.  

Pencabutan semai dilakukan dengan bantuan 

alat yang sesuai, secara hati-hati agar akar semai 

tidak rusak ketika di-

angkat. Semai kemudian 

ditanam dalam media 

polibag, lalu media di 

sekitar lubang tanam 

dipadatkan seperlunya 

agar semai berdiri tegak 

dan kokoh.  

 

PEMELIHARAAN BIBIT 

Bibit kelor siap tanam adalah bibit yang 

sehat berbatang tunggal yang batangnya telah 

mengayu sehingga dapat berdiri tegak dan kokoh. 

Bibit kelor siap tanam sebaiknya memiliki 8-12 

daun yang sehat. Bibit dengan kondisi tersebut 

dicapai pada umur 2-3 bulan. Oleh karena itu di-

perlukan perawatan bibit. 

Naungan hanya diperlukan pada saat pindah 

tanam semai hingga 2 minggu kemudian. Pengu-

rangan intensitas naungan segera dilakukan, kare-

na pada dasarnya bibit asal biji tidak membutuh-

kan naungan. Pembibitan asal biji akan meng-

hasilkan bibit yang kokoh bila tanpa naungan.   

Penyiangan dilakukan terhadap gulma yang 

mengganggu pertumbuhan bibit, misalnya rumput. 

Perlu kehati-hatian dalam mencabut gulma yang 

tumbuh bersama bibit dalam satu polybag, hindari 

terjadinya kerusakan akar bibit.  

Pemupukan dilakukan setelah bibit berumur 

sekitar 14-17 hari setelah pindah semai. Gunakan 

pupuk majemuk (NPK) 15:15:15 dengan dosis 5 g/

bibit/polibag.  

 
Bedengan bibit kelor asal biji berumur 1,5 bulan. 

Bibit kelor asal biji berumur 1 bulan (atas),  2 bulan 

(tengah), dan 3 bulan (bawah) tumbuh pada lima macam 

bahan organik yang berbeda. 
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Salah satu tanaman tahunan sumber pa-

ngan sehat dan berhasiat obat, serta sekaligus se-

bagai sumber alternatif bahan bakar minyak (BBM) 

adalah tanaman Kelor (Moringa oleifera Lam). Oleh 

karena itul, Pusat Kajian dan Pengembangan Per-

tanian Energi (Energy Farming Centre) menetapkan 

untuk mengambil bagian dalam implementasi ama-

nah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-

Undang Nomor 36, 2009, yaitu turut serta mem-

bantu mewujudkan, mempertahankan dan mening-

katkan derajat kesehatan masyarakat yang seting-

gi-tingginya dan juga penyediaan energi mandiri, 

melalui pemanfaatan tanaman kelor sebagai 

asupan nutrisi tinggi bagi masyarakat dan sumber 

alternatif bahan bakar minyak. 

Sebagai tanaman tahunan maka salah satu 

aspek budidaya yang memegang peranan penting 

bagi pencapaian produksi yang baik adalah aspek 

pembibitan. Pertanaman atau perkebunan kelor 

yang baik tentunya memerlukan bibit berkualitas. 

Pembibitan atau perbanyakan tanaman kelor dapat 

dilakukan dengan menggunakan bahan tanam 

berasal dari biji yang sudah masak. Biji yang 

berasal dari buah masak memiliki daya tumbuh 

yang baik sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

perbanyakan tanaman. Buah yang masak berciri 

buah telah sebagian besar mengering dan 

berwarna coklat.  

 

KRITERIA BIBIT UNGGUL/BERMUTU 

1. Jika bibit dipersiapkan secara generatif atau 

menggunakan biji, maka biji-biji tersebut 

sebaiknya diambil dari pohon yang tumbuh 

subur, sehat, dan telah menghasilkan (daun dan 

juga buah) 

2. Bibit tumbuh baik dan kuat dengan daun yang 

cukup lebat pada batang 

tunggal yang kokoh dan 

susunan filotaksis daun 

sempurna. 

3. Bibit tidak terserang 

penyakit maupun hama. 

4. Tingkat kematian pada 

bedengan pembibitan 

kurang dari 10 persen. 

5. Pertumbuhan bibit dalam                          

bedeng seragam. 

PERSIAPAN TEMPAT DAN MEDIA PEMBIBITAN 

1. Lokasi pembibitan sebaiknya dekat dengan lokasi 

penanaman maupun sumber air. 

2. Areal pembibitan dapat di tempat terbuka maupun 

di bawah pepohonan yang masih memberikan 

penyinaran yang cukup seperti di areal pertanam-

an jambu mente dan/atau mangga. Yang ter-

penting juga adalah sirkulasi udara di lokasi pem-

bibitan terjamin lancar. 

3. Lokasi aman dan terlindung dari gangguan bi-

natang atau hewan. 

4. Kriteria media untuk produksi bibit kelor meliputi: 

 Aerasi baik 

 Dapat  menjaga kelembaban 

 Dapat menahan berdirinya bibit 

 Dapat mendukung perkembangan akar 

5. Media tanam yang baik adalah campuran tanah 

berpasir-pupuk kandang atau kompos dengan per-

bandingan 1:1 (v/v). Media dapat juga berupa 

campuran tanah-cocopeat-pupuk kandang atau 

campuran tanah-seresah daun bambu-pupuk kan-

dang dengan perbandingan 1:1:1 (v/v). 

6. Media campuran yang telah siap kemudian di-

masukan dalam plastik polibag berukuran 20x26 

cm berwarna hitam.  

7. Polibag yang telah berisi media tanam kemudian 

diatur membentuk bedeng-bedeng dengan ukuran 

lebar sekitar 1 meter dan panjang 3-5 meter ter-

gantung pada ketersediaan lahan. 

8. Sehari sebelum penanaman biji, sebaiknya media 

dalam polibag disiram (diari). 

 

 

 

 

 

 

 

MEMPERSIAPKAN BIJI UNTUK BAHAN PERBANYAK-

AN BIBIT 

1. Biji diambil dari buah kelor yang telah masak, 

dengan tanda-tanda buah telah sebagian hingga 

seluruh-nya mengering dari pohon yang tumbuh 

subur dan sehat serta penuh dengan buah.  

2. Biji-biji yang telah terkumpul kemudian dikering-

anginkan selama 1-2 hari, kemudian dibersihkan 

dari kotoran.   

3. Biji yang dipilih sebagai calon benih adalah biji 

yang sehat yaitu penampilan biji tidak keriput, 

cacat atau rusak, dan berwarna coklat tua.  

4. Biji tersebut telah siap sebagai bahan perbanyak-

an, sebaiknya disimpan dalam kantong plastik di 

tempat kering.  

  

PENYIAPAN MEDIA TABUR (SEMAI) 

Media sebaiknya disterilasi terlebih dahulu 

dengan cara menjemur bahan media di bawah sinar 

matahari. Sterilisasi dapat juga dengan menam-

bahkan fungisida misalnya Dithane-M45 sebanyak 

100 g/m3, atau fungisida lainnya yang mudah di-

peroleh.  

Media yang telah steril dimasukkan ke dalam 

bak semai (kecambah). Dasar bak kecambah diberi 

lubang untuk drainase air. Bak kecambah sebaiknya 

diletakkan di tempat yang cukup cahaya matahari 

dan terlindung terpaan air hujan, aman dari 

gangguan, tidak terlalu lembab, dan mudah dalam 

pengawasan.  

 

Tempat pesemaian dengan 

menggunakan bak plastik, 

agar mudah dibawa ke tempat 

atau bedeng pembibitan saat 

pindah tanam semai. 

 

 

PESEMAIAN DAN PEMELIHARAAN SEMAI 

Penaburan benih ke bak semai dilakukan 

secara teratur (berjarak tanam 2-3 cm) agar benih 

dapat berkecambah dengan baik dan memudahkan 

saat proses penyapihan. Benih yang ditabur dapat 

berupa biji masih bersayap ataupun sayap telah 

dibuang terlebih dahulu. Benih dibenamkan, 

kemudian ditutupi dengan media setipis mungkin. 

Hasil percobaan menunjukkan bahwa biji yang dibu-

ang sayapnya (biji tidak bersayap) lebih cepat berke-

cambah daripada biji bersayap. 

Pada kondisi itersebut, benih kelor sudah mu-

lai tumbuh atau terlihat di permukaan media setelah 

6-7 hari sejak penanaman.  

Pemeliharan semai merupakan tindakan men-

jaga agar media semai tetap cukup basah melalui 

penyiraman. Benih atau semai yang terkena se-

Plastik polibag berisi media untuk pembibitan dengan 

menggunakan biji yang telah siap ditanami. 


