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2.4.   Pemeriksaan Dokumen 

Untuk mendapatkan kepastian data dalam 

aplikasi sesuai dengan keadaan lapang 



a. Pemeriksaan pertanaman di lapang 

merupakan langkah awal yang penting 

untuk melakukan verifikasi apakah kondisi 

pertanaman memenuhi standar yang telah 

ditetapkan. 

 

2.5. Pemeriksaan lapang 

b.  Tujuan Pemeriksaan Lapangan : 

 Menilai kemurnian genetik 

 Menilai sumber-sumber kontaminasi  

 Menilai kesehatan benih dari seedborne 

 Memberikan rekomendasi untuk menca-pai 

produksi benih bersertifikat   

 

 



c. Produsen benih mengajukan pemeriksaan 

pertanaman paling lambat satu minggu 

sebelum pemeriksaan 

d. Dilakukan pada fase-fase pertumbuhan ter-

tentu (vegetatif, berbunga, masak)  

e. Jika fase-fase tertentu tidak lulus, maka 

diperkenankan mengajukan pemeriksaan 

ulangan 

f. Jika pemeriksaan ulangan tidak lulus, maka 

proses sertifikasi tidak dilanjutkan 



Pemeriksaan fase vegetatif padi 



Pemeriksaan fase vegetatif generatif  



Pemeriksaan fase  menjelang panen 

 

 



g. Laporan pemeriksaan paling lambat satu 

minggu setelah pemeriksaan, dan jika 

laporan tidak lulus tidak boleh lebih dari 

dua hari. 



h. Beberapa tipe kontaminan yang biasanya 

ditemukan pada saat pemeriksaan lapang pada 

beberapa fase pertumbuhan meliputi : :    

 off-types (tanaman yang sama namun memiliki 

karakter morfologi yang berbeda), 

  Tanaman   volunteer 

    Varietas lain 

     Tanaman terserang penyakit . 



 
2.6.1. Teknik pemeriksaan lapang yang 

digunakan harus ditetapkan oleh instansi 

yang berwenang 

2.6.2. Memeriksa isolasi, keragaan tanaman se-

cara keseluruhan, dan kebersihan  lapa-

ngan 

   

   



 

 

2.6.3.  Pemeriksaan  sumber kontaminan dilaku-

kan terhadap contoh. 

 Jumlah contoh  untuk padi :  

                                Y + 8 

                   X   =     

                                    2 

               Untuk :  X = jumlah contoh 

                              Y = luas areal produksi (ha) 

               untuk Y > 16 ha, dapat digunakan 

contoh minimum 12 contoh 

   



 

Penentuan luas contoh 

a) Tandur jajar : luas contoh 400 rumpun 

padi 

b)  Tabela : 

      - menghitung X = rata-rata jumlah anakan 

dalam per  m2 dari 5 contoh pendahuluan 

 

      - luas contoh = (2000/ X) m2  

  

 



 
2.6.4. seluruh baris tanaman harus dilewati oleh 

pengawas dengan berjalan kaki . Gambar 2 

adalah pola pemerikasaan yang harus 

dilalui  untuk melakukan pemeriksaan 



1 2 

       = samples unit   



3 4 

       = samples unit   



5 6 



 

 

2.6.5. Penghitungan jumlah campuran varietas 

lain dan tipe simpang  (contoh padi) 

 

Tandur jajar : 

 

Jumlah CVL dan TS  (rumpun)        1 

                                                      x           x 100%   

  Jumlah contoh pemeriksaan        400 

                     



 

 

Tabela : 

 

Jumlah CVL dan TS  (batang)         1 

                                                      x            x 100%   

 Jumlah contoh pemeriksaan       2000 
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THANK YOU 


