TERUNG

NAMA SAINTIFIK: SOLANUM MELONGENA

KETERANGAN BOTANI
Batang :

Bercabang dan warnanya bergantung kepada varieti.Terdapat bulu-bulu
halus pada batangnya

Akar :
Sistem akar tunjang dan akar berserabut .

Daun :
Terdapat bulu-bulu halus pada daunnya.Perbezaan warna mengikut varieti
.

Bunga :
Bunga mempunyai tangkai pendek dan berbentuk bintang .

Buah :
Buahnya berbentuk panjang atau bulat.Warnanya berbeza-beza dari putih,
hijau atau ungu mengikut varieti .

KAEDAH SEMAIAN

Isikan kotak semaian dengan tanah campuran mengandungi 3
bahagian tanah, 2 bahagian tahi ayam reput dan 1 bahagian
pasir.
Semai 5gm biji benih ke dalam kotak semaian secara barisan
dan tutup benih dengan lapisan nipis tanah.
Jarak tanaman ialah 5cm antara baris dan 2cm antara pokok.
Siram dengan penyiram yang mempunyai semburan halus 2 kali
sehari.
Kotak semaian mesti dilindungi daripada cahaya matahari dan
air hujan yang berlebihan.
Ubah anak benih ke ladang 3 hingga 4 minggu selepas disemai.
Sebelum diubah ke ladang, dedahkan anak benih kepada
cahaya matahari selama 3 hingga 4 hari untuk pengerasan.

KAEDAH MENANAM

KAEDAH PENANAMAN

Di Ladang

Anak benih yang berumur 6 minggu boleh diubah
terus ke batas. Sebelum mencabut, basahkan kotak

Bajak dan gemburkan tanah sedalam 15cm hingga 22cm.
Sediakan batas berukuran 1.2m lebar dan 22cm hingga 30cm

semaian supaya anak benih senang digali.
Kemudian, gali anak benih bersama segumpal tanah
dan tanam terus ke batas. Jarak tanaman ialah 90cm
antara pokok dan 150 cm antara baris.

Di Ladang

tinggi.
Jarak antara batas ialah 45cm.

Dalam Pasu dan Bekas-Bekas Lain
Guna tanah campuran mengandungi 3 bahagian tanah, 2

Dalam Pasu dan Bekas-Bekas Lain
Semai terus 3 biji benih ke dalam pasu sedalam
0.5cm. Tinggalkan hanya sepokok setiap pasu 2

bahagian tahi ayam reput atau kompos dan 1 bahagian pasir.
Isikan pasu dengan tanah campuran tersebut sehingga 5cm
dari permukaan pasu

minggu selepas menyemai.

KAEDAH PENJAGAAN
MENYIRAM

Siram pokok pada awal pagi dan lewat petang setiap hari kecuali hari
hujan.

SIRAMAN CUKA KAYU
Cuka kayu berfungsi sebagai penghalau serangga, pemulih tanah dan
penyubur pokok.
Cara penggunaan:
Bancuh cuka kayu 1ml : 500ml air
Sembur di pucuk sehingga ke pangkal pokok dan ke media semaian
sebanyak 2 kali seminggu.

MEMBAJA
Di Ladang
Tabur baja NPK 12:12:17:2 di keliling pokok dengan kadar 1 sudu besar atau
10g sepokok setiap dua minggu.

Dalam Pasu dan Bekas-Bekas Lain
Tabur sebanyak 1 sudu teh atau 5gm baja NPK 12:12:17:2 sepasu keliling
pokok setiap minggu.

SUNGKUPAN
Di Ladang
Gunakan rumput-rumput kering atau pelepah kelapa sebagai sungkupan.

Dalam Pasu dan Bekas-Bekas Lain
Gunakan rumput-rumput kering.

MERUMPUT
Bersihkan batas daripada rumpai dengan
menggunakan cangkul atau tajak. Bagi tanaman dalam pasu dan bekasbekas lain, cabut rumpai untuk mengawalnya.

KUTIPAN HASIL
Di Ladang

Pokok terung mula mengeluarkan hasil 10-12 minggu selepas diubah ke
ladang. Pungutan hasil dibuat setiap 3 atau 4 hari.
Anggaran hasil dari kawasan 100m persegi ialah 200-300kg.

Dalam Pasu dan Bekas-Bekas Lain
Buah terung boleh dipetik bermula 12 minggu selepas ditanam.
Anggaran hasil ialah 0.8kg hingga 1.8kg sepokok
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