
Halaman 6 Gampong Geutanyoe 

Persiapan lahan : 
 Bersihkan lahan dari rumput-rumputan. 
 Olah dan cangkul lahan  sedalam 30 -40 cm, buat bedengan dengan 

ukuran 120 cm x 10 m. Bila tanah sering tergenang air, tinggi 
bedengan dibuat 50 – 60 cm. 

 Buat lubang tanam ukuran  20 x 20 cm. 
 Beri pupuk bokashi 1 kg per lubang tanam, aduk rata dengan tanah. 

Persemaian benih dengan tray plastik atau kotak kayu. 
 Siapkan kotak semai, alasi bagian dasarnya dengan kertas/daun. 
 Isi kotak semai dengan media yang terdiri dari campuran tanah dan 

bokashi (perbandingan 1 : 1).  
 Buat larikan memanjang dengan jarak antar baris sekitar 2 cm. 

 Tabur benih secara merata di atas larikan, lalu tutup dengan tanah 
halus atau abu setebal lebih kurang 1 cm.   

 Siram sampai basah, dan lakukan 2 kali setiap hari (pagi dan sore 

hari) 
 Rawat bibit di persemaian hingga tumbuh 2 daun ( siap sapih). 

 

Penyapihan bibit terong. 
 Isi polibag dengan tanah media yang terdiri dari tanah dan bokashi 

perbandingan 1: 1. 

 Ambil bibit terong dari kotak semai secara hati-hati, lalu tanam dalam 

polibag sebatas leher akar dan padatkan tanah di sekitar batang 
tanaman tersebut. 

 Susun polibag yang sudah berisi bibit terong di lahan persemaian 
yang telah dilengkapi dengan naungan. 

 Rawat bibit dengan penyiraman 2 kali sehari sampai siap ditanam di 
lapangan ( 4-5 daun). 

Penanaman dan pemeliharaan. 
 Pindahkan bibit setelah berumur 4 minggu ke lahan tanam dengan 

jarak 80 x 60  cm, dan padatkan perlahan-lahan tanah di sekitar 

batang agar bibit dapat berdiri. 
 Siram bibit dan tutup dengan pelepah pisang. 

 Rawat dan siram tanaman 2 kali sehari. 
 Tutup bedengan dengan mulsa setebal 5 cm. 

 Lakukan pemupukan susulan setelah tanaman berumur 1 bulan dengan 
bokashi atau pupuk cair nabati. 

 Pasang ajir 5 cm dari batang tanaman sedini mungkin agar tidak 
merusak perakaran tanaman.  

 Lakukan penyiangan tanaman dan penggemburan  bila tanah terlihat 

padat. 
 Lakukan perempelan sedini mungkin  pada tunas air diketiak daun 

pertama sampai tunas dibawah bunga yang kedua. 
 Perempelan bunga dilakukan pada bunga pertama. 

 

Pengendalian hama dan penyakit. 

 Semprot tanaman dengan pestisida nabati setiap minggu. 
 Amati tanaman setiap hari. 

 Lakukan pengendalian hama dan penyakit dengan mengunakan 
pestisida nabati sesuai jenis hama dan penyakit yang menyerang. 

Panen dan pasca panen . 

 Panen buah beserta dengan tangkainya pada umur 3-4 bulan, dan 
lakukan pemanenan setiap 2 minggu sekali. 

 Petik buah saat berukuran maksimal tapi belum tua, dan lakukan 
pemetikan pada pagi/sore hari.  

 Setelah panen, terong dibawa ket empat yang teduh, kering dan sejuk. 
 Sortir buah yang sehat berdasarkan bentuk, warna buah, ukuran 

panjang dan berat sesuai tujuan pasar. 
 

Pertanian Organik 

Budidaya Terong 

Atas/bawah: Di kebun percontohan Pusat Pemberdayaan Masyarakat Desa GleeSiblah-Woyla 
Insert (bawah): tanaman terong yang sedang berbuah  


