
Pemanenan dan pergantian media tanam

. 
- p"r*.nun Aitatutan sesuai dengan jadwal

paneq dengan cara mencabut atau memotong

taoaman
. Pada saat ini setiap anggota kelom-pok telah

-"*iiiti 1-2 buah rak vertikultur' Setiap rak

terdiri dari 3 buah bak penanaman berukuran

panjang 2,5 m. Bak penanaman ditanami

dengan berbagai macam sayuran antara larn.:

Bay-am, sawl putih, sawi htjatr, petchoi'

seledri, tomat, dan cabe.
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Tabel2. Hasil
Nama
Sawi hijau
Kangkung
Slada

Produksi
r.700
1.800
1.900
1.850

6.000
4.000
12.000
8.000

20.400
14.400
45600
29.600

ffi,september2ooS- **) Untuk 2 rak vertikultur
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Sawi hijau sekali Panel- daPat

menghasilkan tiOO e setiap rak, ryogh"g
setia; rak dapat memproduksi 1800 g' Jika-setiap

;;ffi;-;diliki 2 komoditi savur ini berarti
'tlapat 

berhemat sekitar Rp' 17'400,- sekali panen'

Penghematan ini memang belum dapat dirasakan'

*oi* limbah sayur sangat berarti bagt

**ttt"*ut pakan karena pembelian pakan dan

vitariin dapat tergantikan sebagian' Respon

,r;r"t" k tornPot TerhadaP Pengenalan

f.-ff"[gi Mini Iniegrated Farming dan Strategi

P;rg;;;""gan Usala Ayam kampung sebagai

i.rifot. Paia dasarnya anggota kelompok yang

meniadi peserta program sependapat. bahwa

;;#;ik*' ekonomi keluarga dapat diperbaiki

;p;Lil" ada tarnbahan pendapatan'. Adanya

;;brh* pendapatan akan meningkatkan daya

ilfi- *uwi*kat . Anggota kelompok bersedia

mencoba dengan sungguh-sunguh penerapan

progpm mini integrated farming' Keengganan
'*ei"taptan vaksinasi pada masa lalu karena

i.ii"*"ti, jika di vaksin maka ayam akan mati'

i[;tt*" kematian tersebut baru diketahui

,"t iut dilalcukan penjelasan dan pengenalan

program mini integrated farming' Dimasa yang

atai datang anggota kelompok sepakat untuk

-.n.oUu *-.n..ifkun vaksinasi' Apabila angka

kematian ayam kampung dapat ditekan' anggota

kelompok sependapat bahwa budidaya ayam

ffipung diYakini daPat meningkatkan

p"ndupotun masyarakat' Pendamping teknologi

iitraraptan mampu membimbing d{am hal

;;;;* angka kematian dan meningkatkan

;;;duksi en-ggota kelompok juga telah memiliki

oenealaman dalam menanam sayuran' namun

["-ili* 
-airurr"r.un 

secara rutin' Selama ini

;;;;*;" sayuran hanYa dilakukan untuk

;;;;;rht kebutuhan konsumsi keluarga' tetapi

belum dilakukan secara terjadwal'

Dalam hal berkegiatan kelompok tani/temak'

anggota kelomPok menYatakan !"t'-
befrengalaman dan masih memerlukan

bimbingan dari berbagai Pihak.

KESIMPULAI\

Penerapan teknologi mini integrated

farming bu* mencapai taraf pembeluj.T*'

*-"ri sudah mampu menekan biaYa

penseluaran rumah langga sehingga pendapatan

["ru"*gu meningkat. Ke[ayaan kelompok sTt ini

aaatatr-too ekoi induk, l-1 ekor pejantan, Ayam

dara 550 ekor,300 DOC, 340 telur tetas (sedang

dierami).
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