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PRAKATA 
 

 

Standard Jabatan Pertanian Malaysia (SJPM – 2009) bagi 

Pengeluaran Biji Benih Padi Hibrid  dikeluarkan untuk kegunaan dan 

rujukan semua pihak yang terlibat dalam pengeluaran benih padi 

bagi tujuan penanaman.   

 

Semua maklumat dan bahan-bahan daripada penerbitan ini boleh 

dirujuk dan digunakan dalam apa bentuk jua dengan syarat sumber 

rujukan dinyatakan dengan jelas. 
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PENGENALAN 

 

Standard Jabatan Pertanian Malaysia (SJPM – 2009) – Pengeluaran Benih Padi 

Hibrid (Oryza sativa) dikeluarkan untuk kegunaan dan rujukan semua pihak yang 

terlibat dalam pengeluaran benih padi hibrid bagi tujuan penanaman.  

Dokumen ini menggariskan keperluan dan tahap kualiti benih berdasarkan 

syarat, spesifikasi dan piawaian bagi mengeluarkan benih padi hibrid mengikut 

kategori yang ditetapkan di bawah Skim Pengesahan Benih Padi Jabatan 

Pertanian. 

 

Dokumen ini disediakan bagi menyeragam dan memastikan aktiviti pengeluaran 

benih padi hibrid di bawah Skim Pengesahan Benih Padi Jabatan Pertanian 

dilaksanakan mengikut prosedur bagi memenuhi spesifikasi dan piawaian yang 

ditetapkan. 

 

Dokumen ini mengambil kira aspek-aspek tertentu diperingkat ladang meliputi 

sumber benih, kesesuaian ladang, tumbesaran tanaman dan tahap 

pencemaran rumpai berbahaya, penyakit berbahaya serta pokok takai; dan 

juga aspek kualiti biji benih bagi maksud penanaman.  Ia hanya menetapkan 

syarat, spesifikasi dan piawaian untuk mengeluarkan benih kategori daftar dan 

sah sahaja. 

 

Dokumen ini telah disediakan oleh Jawatankuasa Teknikal yang dianggotai oleh 

Pegawai-Pegawai Bahagian Padi, Tanaman Industri & Florikultur, Jabatan 

Pertanian yang berpengalaman dalam pengeluaran benih padi.   
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SPESIFIKASI PENGELUARAN BIJI BENIH PADI HIBRID (Oryza sativa) 

 

Skop 

Dokumen ini menerangkan keperluan dalam pengeluaran benih padi hibrid 

mengikut kategori benih yang ditetapkan di bawah Skim Pengesahan Benih Padi 

Jabatan Pertanian. 

 

Definisi 

Istilah di bawah digunakan dalam dokumen ini dan ia memberi maksud seperti 

berikut : 

 

i) Benih Padi : biji benih dari satu varieti Oryza sativa, atau baka daripada 

Oryza sativa, yang diperakukan dalam pengeluaran benih tanaman 

untuk tujuan penanaman. 

ii) Benih Baka : Biji benih yang dihasilkan oleh pembaik baka yang 

berasaskan kawalan baka atau varieti tertentu dan dikeluarkan dengan 

pengawasan rapi oleh pembaik baka yang diperakui menepati 

piawaian yang ditetapkan. 

iii) Benih Asas : Biji benih asas adalah progeni daripada penanaman benih 

baka yang dikawal pengeluarannya mengikut prosedur tertentu bagi 

memastikan tahap ketulenan genetik dan diperakui  menepati piawaian 

yang ditetapkan. 

iv) Benih Daftar : Biji Benih Berdaftar adalah progeni daripada penanaman 

biji benih asas yang dikawal pengeluarannya mengikut prosedur tertentu 

bagi memastikan tahap ketulenan genetik dan diperakui menepati 

piawaian yang ditetapkan. 

v) Benih Sah : Biji benih sah adalah progeni daripada penanaman biji benih 

asas, berdaftar yang dikawal pengeluarannya mengikut prosedur 

tertentu bagi memastikan tahap ketulenan genetik dan diperakui 

menepati piawaian yang ditetapkan. 

vi) A line (CMS Line) : Varieti Mandul Jantan.  Biji benih padi yang mana 

induk debunga betina digunakan untuk pengeluaran benih hibrid 
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vii) B line (Maintainer) : Varieti Pemelihara.  Seperti CMS line kecuali 

keupayaan pendebungaan yang tinggi.  Pendebungaan 2-3 hari lebih 

awal daripada CMS line. 

viii) R line (Restorer) : Varieti Pemulih.  Sebarang varieti yang digunakan 

untuk memulihkan kesuburan pada padi hibrid apabila dikacukkan 

dengan CMS line.  

ix) Padi Hibrid (F1) : padi yang dihasilkan melalui kaedah bioteknologi 

percantuman dan kacukan daripada beberapa jenis benih terbaik yang 

berlainan bagi menghasilkan produk baru lebih berkualiti. 

x) Penyakit Bawaan Biji Benih : Penyakit yang terdapat dalam populasi 

ladang benih yang diperakukan ianya boleh disebarkan melalui biji 

benih. 

xi) Pokok Takai : Pokok padi yang tumbuh dalam populasi ladang benih 

yang tidak menepati ciri – ciri varieti seperti yang dikeluarkan oleh 

penyelidik atau organisasi yang mengeluarkan varieti tersebut.  

xii) Rumpai Berbahaya : Tumbuhan selain daripada padi yang tumbuh 

dalam populasi ladang benih yang sukar dikawal yang boleh 

mencemarkan kualiti biji benih padi. 

 

Syarat dan Keperluan Am Ladang Benih  

Pengeluar dikehendaki terlebih dahulu mengemukakan permohonan kepada 

Jabatan Pertanian bagi membuka ladang benih yang baru.  Kelulusan 

permohonan tertakluk kepada syarat berikut : 

 

i) Membuat perakuan tahap pencemaran padi angin. 

ii) Menjalankan proses ‘flushing’ sekurang-kurangnya satu musim dengan 

menanam varieti yang disyorkan, seelok-eloknya varieti yang akan 

dikeluarkan untuk menentusahkan tiada pencemaran padi angin dan 

hasil tuaiannya hendaklah dijual bagi maksud bukan untuk dijadikan 

benih. 

  

Bagi kawasan ladang benih sediada, pengeluar dikehendaki memastikan 

semua operasi telah memenuhi semua keperluan yang ditetapkan. 
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Sumber Benih  

Setiap pengeluaran benih hendaklah menggunakan kategori benih yang 

ditetapkan dari sumber yang diperakui.  Kategori benih untuk mengeluarkan 

benih daftar ialah benih asas.  Manakala kategori benih untuk mengeluarkan 

benih sah ialah benih daftar. 

 

Kawasan dan Saiz Ladang 

Kawasan ladang benih hendaklah mempunyai kemudahan infrastruktur yang 

lengkap dan sempurna serta mempunyai sistem kawalan air yang cekap.  Saiz 

minimum ladang benih bagi setiap varieti hendaklah sekurang-kurangnya 

empat (4) ha yang bersambungan. 

 

Jarak Pemencilan 

Jarak pemencilan sekurang-kurangnya 50 – 100 meter antara varieti hendaklah 

diwujudkan bagi memisahkan petak yang bukan untuk pengeluaran biji benih 

atau mana-mana petak pengeluaran biji benih daripada  varieti lain.  Jarak 

pemencilan juga boleh dipertimbangkan sehingga lima (5) meter sekiranya 

perbezaan waktu pendebungaan antara varieti hibrid dengan varieti lain 

sekurang-kurangnya 20 – 30 hari. 

 

Nisbah Barisan 

Nisbah barisan adalah merujuk kepada bilangan barisan yang ditanam dengan 

B atau R line dengan A line dalam setiap kawasan pengeluaran benih.  Nisbah 

ini berbeza antara kawasan dan bergantung kepada cuaca, pengurusan dan 

induk biji benih sendiri. R line  dan A line boleh ditanam pada nisbah 2:8, 2:12, 

3:10 dan sebagainya.  

 

Penyediaan Tanah 

Ladang benih hendaklah disediakan dengan sempurna, rata dan bebas 

daripada semua jenis rumpai, padi batat dan padi angin. 
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Kaedah Penanaman 

Kaedah mengubah menggunakan jentera atau mencedung sahaja dibenar 

dalam pengeluaran semua kategori benih yang ditetapkan termasuk ladang 

yang melalui proses ‘flushing’. 

 

Piawaian Ladang 

Piawaian ladang bagi mengeluarkan bagi semua kategori benih padi hibrid 

adalah seperti di Jadual 1. 

 

Jadual 1.   Piawaian Ladang 

Faktor 
Had Dibenarkan 

(%) 

(1) Pokok Takai (Maks) 

(a) A x B 

(b) R Line 

 

0.3 

0.3 

(2) Rumpai Berbahaya1 (Maks) 0.2 

(3) Pokok Diserang Penyakit Bawaan Biji Benih2 (Maks) 0.5 

 

1 Echinochloa spp., Scirpus grossus L., Leptochloa chinensis, Ischaemum 

rugosum, Oryza rufipogon, Varian padi angin berdasarkan koleksi sampel 

rujukan 

 

2 Bintik Perang (Bipolaris oryzae), Bintik Perang Tirus (Cercospora janseana), 

Hawar Daun Bakteria (Xanthomones oryzae pv oryzae), Jalur Daun Bakteria 

(Xanthomonas oryzae pv oryzicola), Bakanae (Gibberella fujikuroi), Karah 

(Pyricularia oryzae), Bulir Hitam (Ustilaginoidea virens) 

 

Pemeriksaan Ladang 

Ladang benih akan diperiksa secara berkala bagi membuat perakuan 

pematuhan kepada piawaian minimum ladang yang ditetapkan.  Ladang 

benih yang tidak mematuhi piawaian minimum ladang akan ditolak.  Ladang 

benih juga akan ditolak berdasarkan faktor berikut :  
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i) Jika lebih daripada 2% kawasan ladang benih diserang penyakit yang 

boleh menjejaskan kualiti dan sifat fizikal biji benih. 

ii) Jika lebih dari 30% daripada kawasan ladang benih telah rebah.  

 

Penuaian hanya dibenarkan bagi kawasan yang menepati syarat dan piawaian 

yang ditetapkan. 

 

Piawaian Biji Benih 

Kualiti biji benih dari berbagai kategori hendaklah mematuhi piawaian seperti di 

Jadual 2. 

 

Jadual 2.  Piawaian Biji Benih 

Faktor 

Had Dibenarkan (%) 

Daftar Sah 

(F1) 
A B/R 

(1) Ketulenan 

(a) Biji Benih Tulen (min) 

 

98.0 

 

98.0 

 

98.0 

(b) Bahan Lengai (maks) 2.0 2.0 2.0 

(c) Biji Benih Lain (maks) 0.05 0.05 0.1 

(2) Carian Biji Lain 

(a) Rumpai Berbahaya3 (maks) 

 

5 

 

5 

 

10 

(3) Percambahan (min) 80 80 80 

(4) Kelembapan (maks) 14.0 14.0 14.0 

 

3  Echinochloa spp., Scirpus grossus L., Leptochloa chinensis, Ischaemum 

rugosum, Oryza rufipogon, Varian padi angin berdasarkan koleksi sampel 

rujukan 

 

Rawatan Biji Benih 

Sebarang rawatan biji benih jika dilakukan hendaklah menggunakan racun 

makhluk perosak yang disyorkan oleh pihak berkuasa.  Jenis racun makhluk 

perosak yang digunakan hendaklah dinyatakan dan amaran “AWAS 

MERBAHAYA” hendaklah dipamerkan dengan jelas. 
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Pembungkusan 

Biji benih padi hendaklah dibungkus dengan bahan pembungkus yang sesuai 

untuk simpanan bagi jangkamasa tertentu. 

 

Pelabelan 

Label hendaklah dijahit pada setiap beg.  Label hendaklah mengandungi 

maklumat berikut : 

 

i) Pengeluar (nama dan alamat) 

ii) Kategori 

iii) Spesis 

iv) Varieti  

v) Nombor Lot 

vi) Tarikh Dibungkus 

 

Warna label benih yang ditetapkan mengikut kategori adalah seperti berikut : 

 

i) Biji Benih Daftar (A Line)  –  Hijau 

ii) Biji Benih Daftar (B/R Line) – Ungu 

iii) Biji Benih Sah (F1)  –  Biru 

 

Persampelan dan Ujian 

Kaedah persampelan benih untuk tujuan ujian dilaksanakan mengikut prosedur 

dalam MS 320 : 1989, Methods Of Sampling and Test For Seed.   

 

Semua jenis ujian kualiti biji benih yang ditetapkan dilaksanakan mengikut 

peraturan yang digariskan oleh International Seed Testing Association Rules and 

Regulation 2010. 
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PERAKUAN PEMATUHAN KEPADA SPESIFIKASI  

 

Perakuan pematuhan akan diberikan apabila lot-lot benih disahkan telah 

memenuhi tahap piawaian minimum yang ditetapkan.  Perakuan ini adalah 

benar berdasarkan kepada keputusan yang diperolehi semasa ujian dijalankan.  

Perakuan ini BUKAN satu jaminan kualiti dan pengeluar bertanggungjawab ke 

atas kualiti benih selepas diuji sehinggga diedarkan kepada petani untuk tujuan 

penanaman.  

 

 

PENGHARGAAN 
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Teknikal dan individu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam 

menyediakan Standard Jabatan Pertanian Malaysia (SJPM – 2009) – Spesifikasi 

Pengeluaran Benih Padi Hibrid (Oryza sativa). 
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