
Teori bertani alami:

Yang harus di bangun terlebih dahulu adalah 
memperbaiki tanah



Air laut di siramkan ke tanah atau lahan yang akan di garaf
Hanya membabat rumput tidak menggunakan pestisida(racun rumput).
Membuat microba.



Air laut yang akan kita ambil di upayakan 20 cm dari 
dasar laut.



Cara mendapatkan air laut:

Tiga gram di campur 100 liter air biasa lalu kemudian 
di permentasi selama tiga hari dan di tambahkan 
microba IV Satu kg.



Air laut  satu liter berbanding 30 liter air biasa.

Kemudian di siramkan ke tanah 



Tidak  di perbolehkan menggunakan pestisida atau cukup 
dengan hanya membabat rumput.

Upayakan tidak lagi menggunakan pupuk yang 
mengandung bahan kimia agar microorganisme lokal 
hidup kembali/ humus tanah kembali 



Cara membuat microba I
Membuat kotak kayu berukuran: panjang 30 cm.dan lebar 

10 cm, tinggi kotak 10 cm.

Upayakan kotak di lobangi bagian bawahnya minimal 4 
lobang.lobang.

Memasak nasi dengan cara di kukus sesuai takaran yang di 
butuhkan( di sarankan memasak memakai kayu).

Setelah nasi sudah masak, lalu nasi di masukkan ke kotak 
yang sudah di siapkan, tinggi nasi dalam kotak hanya 7 cm.

Lalu tutup kotak memakai kertas dan di ikat memakai 
karet.



Kotak di simpan di pohon bambu.Kotak di simpan di pohon bambu.

cara menimbun: kotak  di letakkan di lobang yang  
sudah di buat di bawah pohon bambu dan di tutupi 
memakai daun bambu (upayakan aman dari gangguan 
hewan dan air)

Kotak di biarkan selama 3 hari musim hujan dan 4 hari 
di musim kemarau.



Hasil microba  1 di campur lagi dengan gulah merah 

Nasi 1 kg berbanding  1 kg gula merah yang sudah di 
haluskan.haluskan.

Lalu di masukkan ke toples di tutup memakai kertas 
dan di ikat karet.

Permentasi selama 7 hari.

Hari ke 8 microba II sudah bisa di gunakan.



Microba II di campur dengan dedak halus sesuai 
takaran yang di butuhkan( 10 kg dedak halus 
berbanding  I sendok makan microba II campur air 5 
liter).liter).

Upayakan dedak halus yang sudah di campur air dan 
microba II agak basah sampai bisa di kepal.



Microba III yang sudah jadi di campurkan lagi dengan tanah 
lahan garapan,tanah gunung minimal 1000  Mdpl,rumput kering 
yang tidak terkena pestisida(racun rumput)

Cara permentasi selama 3 hari.Cara permentasi selama 3 hari.

Hari ke empat microba IV sudah bisa di gunakan di lahan 
disarankan untuk menambahkan arang sebelum penggunaan di 
lahan.

Catatan: microba IV ini bisa di jadikan pakan ternak ( di 
taburkan di bawah kandang  ayam  dan bisa di tambahkan obat 
herbal untuk hama di sesuaikan takaran penggunaan.



Bahan-bahannya:

1.Gulah merah

2.Semua jenis tanaman herbal (jahe,kunyit,bawang 
putih,lengkuas,tammulawa,)



jahe di iris-iris kecil atau di parut kemudian gula 
merah /gula semut di haluskan. 
Perbandingannya adalah: I kg jahe berbanding I kg Perbandingannya adalah: I kg jahe berbanding I kg 
gulah merah.
Gula di campur dengan jahe, lalu kemudian di remas-
remas sampai berair.
Selanjutnya di masukkan ke dalam toples.
Toples di tutup memakai kertas dan di ikat karet.
Di permentasi selama 4 hari, hari ke 5 tutup di buka 
lalu di aduk dan kemudian di tutup kembali 
memakai tutup toples.
Hari ke 6 di aduk lagi, dan hari ke 7 juga di aduk 
kemudian di tutup kembali, hari ke 8 media sudah 
bisa di gunakan.



Proses pembuatannya  semua sama , seperti contoh 
media jahe,dan ukuran takarannya juga sama.



Takaran penggunaan :

Satu sendok makan berbanding limah liter  air biasa

Waktu dan Cara penyemprotan:

Upayakan penyemprotan di lakukan pagi hari batas jam 09:00

Dan penyemprotan sore hari  dimulai jam 16:00

Di sarankan juga agar ketika di semprotkan ke tanaman  di 
arahkan ke atas jangan mengarah ke bawah.



Bahan yang bisa di gunakan 
sebagai unsur nitrogen Untuk 
Pembuatan pupuk alami:

 Ikan segar
 Daging keong,joi
 Urin /kencing ternak
 Gula merah.

Catatan: urin atau air kencing hewan bisa di gunakan langsung  tanpa melalui 
permentasi.

Ukuran penggunaan: 
Urin : I liter urin  berbanding 5 liter  air.
Media dari Ikan,Daging keong ,daging joi: I Sendok makan berbanding 5 liter air. 



Ikan laut segar di potong-potong kecil  dan kalau potongan ikan 
beratnya I kg
Gula merah di haluskan dan gula merah yang sudah halus I kg
selanjutnya di campur dan di aduk sampai berair, lalu di masukkan ke 
dalam toples.
Toples di tutup memakai kertas polos dan ikatannya memakai karet.
Di permentasi selama  I minggu.
Catatan: toples jangan di isi penuh, upayakan toples berisi lebih dari 
setengah toples (3/4)



Cara membuat bahan alami di 
jadikan unsur phospor (TSP) pupuk 
alami.
Bahannya:

Tulang sapi

Cangkang joi

Jantung pisang

Pisang mentah

Buah Pepaya mentah

Cukka tua’

Abu dapur: ini bisa di tabur langsung.( I meter persegi 
dari pohon tanaman).



Tahap pembuatan:Tahap pembuatan:
Tulang sapi yang sudah di keringkan,di timbang,lalu di bakar memakai 
rumput/jerami kering(jangan sampai hangus)
Upayakan tulang yang sudah di bakar agak dingin.
Lalu masukkan ke dalam tempat yang sudah ada cukka tua’nya.
Lalu ember/toples plastik besar, di tutup kertas dan di ikat memakai karet.
Proses permentasi selama 7 hari.
Cara penggunaan: 1 sendok makan : 5 liter air.



Jantung pisang:(phospor)
pepaya mentah:(p)
pisang mentah: (phospor)

 Cara membuat: 
 Jantung pisang di iris-iris kecil  1 kg  Berbanding  gula 

merah di haluskan  1 kg.
 Pisang mentah di potong-potong tipis sama kulitnya I kg  

berbanding I kg gula merah yang sudah di haluskan.
 Permentasi selama 7 hari.
 Aplikasi : 1 sendok makan : 5 liter air
catatan: upayakan media pisang dan jantung pisang di ambil 

pagi jam  06 - 07 pagi. Supaya getahnya banyak...



Proses pembuatan media jantung 
pisang:

 Jantung pisang di iris-iris kecil, lalu campur dengan gula 
merah yang sudah di haluskan, perbandingannya:

 1 kg jantung pisang : 1 kg gula merah. 1 kg jantung pisang : 1 kg gula merah.
 Aduk atau di remas-remas pakai tangan sampai keluar 

lendirnya  dan terasa sudah menyatu(berair).
 Lalu masukkan ke dalam toples, kemudian tutup memakai 

kertas polos dan di ikat karet.
 Permentasi selama 7 hari(1 minggu).
 Berikan tanda ke toples waktu dan tanggal pembuatan.
 Hari ke 8 pupuk sudah jadi dan sudah bisa di gunakan.



Bahan :Bahan :

•Anak pisang.

•Batang pisang.

•Rebung bambu.

•Tanaman seledri

•Kangkung.



cara pembuatan kangkung dan 
tanaman seledri.
 Kangkung 1 kg di potong-potong kecil berbanding ½  

kg gula merah yang sudah di haluskan.

 Ke dua media ini di campur di satu tempat dan di 
remas-remas memakai tangan, sampai berair.remas-remas memakai tangan, sampai berair.

 Lalu masukkan ke dalam toples, tutup memakai kertas 
dan di ikat karet.

 Permentasi selama 7 hari.

 Aplikasi : 1 sendok makan:  5 liter air.

catatan: tanaman seledri semua sama ukurannya 
dengan kangkung.



•Anak pisang di iris-iris kecil sama dengan bonggolnya 1 kg •Anak pisang di iris-iris kecil sama dengan bonggolnya 1 kg 
berbanding  1 kg gula merah yang sudah di haluskan.
•Satukan disatu tempat lalu campur dan di remas-remas 
memakai tangan sampai berair.
•Masukkan ke toples, tutup memakai kertas dan ikat dengan 
karet.
•Permentasi selama 7 hari.
•Aplikasi : 1 sendok makan : 5 liter air.
catatan: rebung bambu dan batan pisang sama ukuran dan cara 
pembuatannya dengan anak pisang.



Siapkan tong, lalu masukkan sabut kelapa sebanyak-banyaknya.Siapkan tong, lalu masukkan sabut kelapa sebanyak-banyaknya.
Lalu isi air sesuaikan dengan banyaknya sabut kelapa.
Kalau sabut kelapa mengapung di atas permukaan, upayakan pakaikan penindih( 
batu).
Lalu  tong di tutup rapat.
Permentasi selama 3 hari.
Aplikasi  1 liter berbanding 5 liter air biasa.



•Cangkang telur (kuli tallo) dan cukka tua

•Buah  yang sudah masak dan gulah merah.



Cangkang telur  di cuci terlebih dahulu,lalu di bersihkan kulit halusnya.
Lalu di takar sesuai takaran yang di butuhkan.
Kemudian di sangrai( di ba’te) di wajan, di sarankan memakai api dari kayu.
Di aduk memakai tangan, agar ukuran panasnya bisa kita rasakan dan upayakan Di aduk memakai tangan, agar ukuran panasnya bisa kita rasakan dan upayakan 
cangkang telurnya saat proses sangrai menjadi butiran-butiran kecil dalam wajan.
Ukuran panasnya ,saat kita sudah tidak tahan memegang cangkang tellurnya 
karena panas.
Lalu  kulit telur yang sudah di sangrai di masukkan ke dalam cukka tua yang 
sudah di siapkan  di toples yang di perkirakan muat dengan campuran bahan 
tersebut.
Setelah itu media di aduk.
Selanjutnya di tutup memakai kertas dan di ikat memakai karet.
Permentasi selama 7 hari.
Cara penggunaannya: 1 sendok berbanding 5 liter air.



Pisang masak: di buka kulitnya lalu di potong-potong kecil : 1 kg

Gula mera di haluskan: 1 kg’.

Lalu di campur dan di remas-remas memakai tangan  sampai 
berair dan menyatu.

Lalu di masukkan ke toples.

Toples di tutup memakai kertas dan di ikat memakai karet.

Permentasi selama 7 hari.

Cara menggunakan: 1 sendok makan berbanding 5 liter air.



Nitrogen : 0

Phospor (p) : I dosis sedikit.

Kalium (kcl) : I

Calsium (za) : I

Herbal (obat hama): I



Nitrogen(n): 3 dosis banyak

Phospor (tsp) :I dosis sedikit

Kalium (kcl) : 2 dosis sedang

Calcium (za) : I dosis sedikit

Herbal (obat hama) : I dosis sedikit



3.Tahap peralihan(masa ngidam):
Nitrogen : I
phospor : 3 dosis
kalium : 2 dosis
calsium :2 dosis
kalium : 2 dosis
calsium :2 dosis
herbal : 2 dosis
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