
• Tomat
• Paprika
• Rempah-Rempah
• Kentang
• Terong 
• Kubis Brussel
• Okra
• Dll.  

• Selada
• Kacang Polong
• Bayam
• Stroberi
• Wortel
• Bawang Bombay
• Timun
• Lobak
• Swiss Chard
• Sayur Kale
• Kubis
• Dll.   

Yang Bisa Ditanam 
Di Garden Tower

Atas
Tanaman lebat yang
membutuhkan banyak
sinar matahari:

Tengah
Tanaman berdaun hijau 
dan sayuran berakar:

Bawah
Tanaman merambat 
dan sayuran 
memanjat yang berat:   

• Labu Madu
• Semangka
• Labu
• Melon
• Dll. 
   



Peralatan yang Tepat
Dapatkan alat yang tepat. Untuk alat dasarnya, Anda memerlukan sekop, sekop tangan, penyiram
tanaman atau selang kebun, sarung tangan, gunting pemangkas, dan ember atau gerobak dorong.

Lokasi Adalah Segalanya
Tempatkan Garden Tower Anda di tempat yang akan menerima setidaknya 6-8 jam sinar
matahari langsung dalam sehari. Pastikan sumber air yang andal terjangkau.

Tanam di Tanah yang Sehat
Gunakan tanah liat yang dianginkan dengan serasah daun untuk penyaluran air; hindari tanah berbatu
atau lempung. Anda dapat mengubah tanah yang buruk dengan bahan organik dan kompos.

Siram Secara Konsisten
Anda perlu memakai sekitar 30 liter air untuk sepenuhnya menyirami satu Garden 
Tower setelah dibangun. Lalu sirami secara teratur—daun layu atau kering berarti Anda harus 
menyiram lebih banyak. Daun kuning berarti Anda harus menyiram lebih sedikit.

Lakukan Riset tentang Sayuran Anda
Setiap sayuran berbeda dalam beberapa hal, dari toleransi panas, penyiraman, hingga
waktu panen. Belajar daring atau di perpustakaan untuk mempelajari semua hal tentang
tanaman yang Anda tanam.

Periksa Setiap Hari
Periksa tanaman Anda setiap hari untuk mengetahui masalah lebih awal. Cabut gulma dan
periksa serangga berbahaya (seperti kutu daun atau belalang).

Pertahankan Bentuk Garden Tower
Seiring waktu, tanah dapat mengompres dan sisi tower dapat menggumpal atau miring.
Pastikan untuk menjaga sisi tower tetap rata dengan menepuknya atau menganginkan tanah
dan tepinya dengan tongkat atau sekop tangan. Ini memungkinkan cakupan dan penyaluran
air yang lebih baik.

Tunggu, Panen, dan Nikmati
Kesabaran adalah kunci untuk menumbuhkan Garden Tower; beberapa sayuran
membutuhkan waktu untuk tumbuh dan matang. Dan ketika waktunya tiba, nikmati
panen Anda dan bagikan makanan kepada teman, keluarga, dan tetangga Anda.

Cara Merawat
Garden Tower Anda

Scan untuk mengetahui lebih lanjut.  


