
 

 

5)   Penanaman dilakukan  serempak u
ntuk mendapat pertumbuhan tanaman 
yang seragam. Penanaman pada 
teknik vertikultur disesuaikan dengan l
ubang tanam yang telah dibuat.   

6) Pemeliharaan ini terdiri dari 
beberapa macam kegiatan yaitu 
penyiangan,pemupukan, pengendalian 
hama penyakit dan pengairan. 
Penyiangan dilakukan pada saat gulma 
tumbuh pada area sekitar 
tanaman yang dapat menghambat pertu
mbuhan tanaman, selanjutnya  
pemupukan dilakukan pada saat setelah 
penyiangan gulma, setelah itu 
melakukan pengendalian hama dan 
penyakit pada sayuran dalam media 
bambu relative sedikit. Jadi tindakan 
pencegahan perlu dilakukan seperti 
menjaga kelembapan jangan terlalu 
tinggi, karena akan menyebabkan tana-
man menjadi tidak sehat hingga men-
imbulkan kematian  

7). Pemanenan sayuran biasanya dil-
akukan dengan sistem  cabut  akar  
(pakcoy,sawi, selada, dan sebagainya). 
Apabila kita punya tanaman sendiri dan 
dikonsumsi sendiri akan lebih 
menghemat apabila panen dilakukan 
dengan mengambil daunnya saja. 
Dengan cara tersebut tanaman sayuran 
bisa bertahan lebih lama dan bisa panen 
berulang-ulang  
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Vertikultur merupakan upaya pemanfaatan 
lahan sempit dengan seoptimal mungkin.  
Selain pemanfaatan lahan yang sempit, 
teknik bercocok tanam secara vertikultur 
mampu menghasilkan tanaman yang 
berkualitas dalam ini tanaman sayuran 
yang di tanam tidak mengunakan pupuk 
kimia serta  tidak membahayakan 
kesehatan dalam rumah tangga. Sehingga 
teknik bercocok tanam secara vertikultur 
dapat direalisasikan dalam pertanian masa 
kini. Pada teknik ini tanaman ditanam 
secara bertingkat atau vertikal dengan ban-
tuan media tanam berupa bambu, atau ba-
han-bahan lainnya yang tersedia dan mam-
pu menunjang pertumbuhan tanaman. 
Tujuan pembuatan vertikultur menghemat  
air , pupuk, Tumbuhnya gulma relative 
lebih kecil,serta cara pemeliharaannya mu-
dah di jangkau. Manfaat yang dapat 
diperoleh dari vertikultur, yaitu 
memberikan nilai estetika, menghijaukan 
pekarangan rumah petani dan menambah 

pendapatan . 
Tanaman sayuran yang sering dibudi-
dayakan secara vertikultur antara lain sawi, 
kangkung, bayam, pokcoy. 

. 
Hal utama dalam membudidayakan tanaman secara 
vertikultur adalah pembuatan rak vertikultur 
 
1) Alat dan bahan  
        Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan 
rak vertikultur yaitu:  
2) Proses pembuatan vertikultur 

 Siapkan alat dan bahan yang digunakan dalam 
pembuatan vertikultur 

 Kemudian bambu dan kayu bulat di potong  dan 
dibersihkan masing-masing dengan ukuran bambu 2 
m kemudian lubangi bagian bawah dari bambu 
dengan maksud sebagai tempat pembuangan air 

 Kayu bulat dengan ukuran panjang 2 m sebanyak 4 
batang yang digunakan sebagai tiang dan penyangga 
kemudian 50 cm  sebanyak masing-masing 2 batang 
yang digunakan sebagai tempat untuk meletakan 
bambu.  

 Selanjutnya memasang kayu bulat untuk dijadikan 
sebagai tiang yang akan membentuk seperti bingkai 
A.  

 Kemudian membuat serangkaian rak dengan ukuran 

tinggi 1 m, lebar 1 m dan panjang sesuai 
kebutuhan. 

 Sesudah  itu atur empat rangkaian rak secara 
bertingkat, dengan jarak antara tingkat 
adalah kira-kira 30 cm. 

 Isi media tanam yang telah disiapkan berupa 
pupuk kandang (veses ayam) yang dicampur 

dengan tanah pada talang atau bambu 
yang sudah disusun membentuk rak. 

 Setelah itu vertikultur siap untuk 
digunakan dalam hal ini benih (pakcoy) 
yang sudah disemaikan siap untuk 
ditanam pada rangkain rak vertikultur. 

3) Media tanam yang digunakan dalam 
kegiatan penelitian di kelompok wanita 
posyandu Melati yaitu pupuk bokhasi 
dicampur tanah dengan perbandingan 
1:1 sampai merata dengan tujuan agar 
tanaman yang ditanam pada vertikultur 
dengan mudah menyerap unsur-unsur  

hara yang ada didalam media tersebut. 
4) Persemaian yang dilakukan  yaitu Siap-

kan baki yang berisi campuran tanah 
dan pupuk bokhasi dengan 
perbandingan 1:1 dan Semaikan biji 
pakcy di dalam satu baki,setelah itu 
lakukan penyiraman setiap hari yaitu 
pagi dan sore. 

 

VERTIK ULTUR  

 Parang 
 Gergaji 
 Palu 
 Paku 7 cm 
 Kayu bulat  

 Bambu besar 7 ba-
tang 

 Tanah  
 Pupuk bokhasi 
 Benih sayuran daun 


