Ayo, Berkebun!

Kehidupan pada masa sekarang tentu amat berbeda dengan di masa lalu. Bukan hanya
budaya, tapi juga kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Jika dibandingkan dengan
masa sekarang, rumah zaman dahulu jauh memiliki pekarangan yang luas. Tidak hanya
dibiarkan lapang, masing-masing orang menanaminya dengan aneka pohon, seperti
pisang, mangga, pepaya, belimbing, jambu air hingga singkong dan aneka bumbu dapur.
Oleh karenanya, tak jarang pekarangan rumah menjelma menjadi kebun pribadi.
Berbeda dengan realita sekarang. Sempitnya lahan dan semakin mahalnya harga tanah,
membuat orang tak bisa berkebun dengan bebas seperti di masa lalu. Terlebih bagi Anda
yang tinggal di kota. Hampir tak ada selah-salah tanah yang bisa ditanami, selain
hamparan paving atau beton. Meski demikian, Anda masih bisa berkebun dengan
menggunakan media pot. Di samping tidak membutuhkan banyak lahan, juga bisa Anda
manfaatkan untuk menyuplai kebutuhan masak harian, seperti sayur. Lantas, tanaman
apa saja yang bisa ditanam? Berikut ini ulasannya.
Cabai
Tanaman yang satu ini paling mudah untuk dibudidayakan. Cukup dengan menyemai biji
cabe dalam pot yang sudah berisi tanah. Setelah tumbuh, pisahkan dan tanam tanaman
ini dalam beberapa pot yang berbeda. Dalam kurun waktu dua bulan, cabai yang Anda
tanam dan rawat dengan baik sudah bisa ditanam. Anda pun bisa lebih hemat, karena tak
pelu sampai membeli cabai dengan jumlah banyak. Apalagi, jika harga cabai sangat
mahal, budidaya sendiri tentu lebih menguntungkan.

Serai
Sebagai salah satu rempah yang paling banyak dimanfaatkan, serai ternyata cukup
mudah untuk dibudidayakan. Tanaman yang masih termasuk jenis rumput-rumputan ini
bisa Anda tanam langsung dalam pot. Ambil beberapa batang serai beserta akarnya,
kemudian pindahkan ke pot baru. Anda juga bisa menanam umbinya langsung. Tak perlu
perawatan khusus, serai yang Anda tanam bisa tumbuh subur asalkan tidak terkena sinar
matahari langsung dan penyiraman yang berlebihan.
Pandan
Tanaman berikutnya yang bisa Anda tanam adalah pandan. Untuk menanamnya, Anda
perlu tunas atau anakan dari pandan yang sudah tumbuh besar. Potong dan tanam dalam
pot. Berbeda dengan serai yang bisa tumbuh subur tanpa perawatan khusus, pandan
butuh tanah yang gembur dan penyiraman yang rutin agar memiliki daun yang lebat dan
bagus. Sebab, dari daun inilah Anda bisa mendapatkan aroma pandan yang wangi
maupun warna hijau pandan yang bagus.
Kunyit dan Jahe
Kedua rempah ini hampir tak pernah absen dari bumbu dapur. Daripada harus membeli
dalam jumlah banyak, akan lebih baik jika Anda membudidayakannya sendiri. Anda bisa
memulainya dengan menanam umbi dari kunyit dan jahe ini dalam pot. Yang perlu
diperhatikan, sediakan tanah yang subur dan paparan sinar matahari yang cukup. Jangan
menyiramnya berlebihan, karena akan membuat umbinya membusuk dan tidak bisa
tumbuh dengan baik.
Itulah beberapa tanaman yang bisa Anda budidayakan dalam pot di rumah. Ajaklah si
kecil dan keluarga agar bisa sama-sama berkebun. Biar tidak terlalu lama, langsung
diaplikasikan ya.
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