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ABSTRAK 

Pembangunan pertanian di Kabupaten Lombok Utara diarahkan untuk peningkatan 

produktivitas dan ekstensifikasi komoditas hortikultura pendukung pariwisata dan sebagai 

bidang usaha untuk menumbuhkan wirausaha baru. Salah satu komoditas hortikultura 

pendukung pariwisata adalah wortel (Daucus carota L.), merupakan tanaman sayuran yang 

diambil umbinya merupakan tanaman dataran tinggi yang dapat juga tumbuh dan berpoduksi 

di dataran medium dengan pemilihan jenis dan teknologi budidaya yang sesuai. Di Kabupaten 

Lombok Utara terdapat kawasan dataran medium dan dataran tinggi, antara lain di Kawasan 

Desa Santong, Kecamatan Kayangan. Namun, informasi terkait teknologi budidaya wortel 

khususnya di kawasan tersebut belum tersedia. Padahal teknologi produksi wortel di beberapa 

kawasan di luar pulau Lombok telah tersedia, dan relatif mudah dilakukan. Sebagai tahap awal 

penyediaan teknologi budidaya wortel yang mencirikan kekhasan lingkungan kawasan, maka 

diperlukan beberapa kegiatan yang diusulkan pelaksanannya dalam usulan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu melakukan dikusi kelompok terarah (Focus Group 

Discussion) pengembangan budidaya wortel di Desa Santong, Kabupaten Lombok Utara; dan 

melanjutkannya dengan kegiatan transfer ilmu pengetahui melalui kegiatan penyuluhan dan 

disertai dengan kegiatan praktek bertaman bersama atau demonstrasi plot terkait teknologi 

budidaya wortel. Maksud dari kegiatan pengabdian kepada masyarakt ini untuk percepatan 

pengembangan tanaman wortel di kawasan tersebut melalui peningkatan pengetahuan 

kelompok tani terhadap teknologi produksi tanaman wortel. Manfaat dari kegiatan ini tentunya 

adalah untuk meningkatkan pendapatan petani melalui kegiatan bercocok tanam wortel dan 

terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan sektor pariwisata di Kabupaten Lombok terhadap 

produk wortel. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman dan 

pengetahuan anggota kelompok tani terhadap paket teknologi bercocok tanam tanaman wortel 

di dataran medium. Melalui kegiatan bersama demonstrasi plot, anggota kelompok tani 

mengetahui bahwa ada beberapa varietas wortel dapat tumbuh dan berproduksi cukup baik di 

dataran medium Desa Santong, Kabupaten Lombok Utara yaitu varietas Lokal Berastagi dan 

varietas Kirana, kemudian disusul oleh varietas New Nantes dan varietas New Kuroda. selain 

itu, melalui kegiatan ini dihasilkan leaflet (brosur) pedoman bertanam wortel di dataran 

medium, khususnya di Desa Santong, Kabupaten Lombok Utara.  

 

Kata Kunci: alih teknologi, demplot, kesiap-terapan teknologi, penyuluhan  
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara 

dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan. 

Pembangunan pertanian di Kabupaten Lombok Utara diarahkan untuk peningkatan 

produktivitas dan ekstensifikasi, dan mengembangkan komoditas hortikultura pendukung 

pariwisata dan sebagai bidang usaha untuk menumbuhkan wirausaha baru. Salah satu 

komoditas hortikultura pendukung pariwisata adalah wortel (Daucus carota L.), merupakan 

tanaman sayuran yang diambil umbinya, dan digunakan sebagai salah satu sayuran utama yang 

dimakan sebagai sayuran segar maupun berbagai jenis masakan.  

Permintaan terhadap wortel diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan 

peningkatan jumlah penduduk, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gizi, peningkatan 

pendapatan, dan berkembang daerah tujuan wisata. Selain untuk kebutuhan pasar tradisional, 

terdapat peningkatan permintaan untuk pemenuhan pasar modern, hotel, dan restauran yang 

menuntut ketersediaan wortel bermutu yaitu wortel dengan ukuran umbi seragam, bentuk umbi 

sempurna, warna umbi cerah, dan aman untuk dikonsumsi segar sebagai salad maupun jus 

buah. Sementara itu, produksi wortel di Indonesia dalam 5 tahun terakhir berfluktuasi dan 

cenderung tetap, dari 526.917 ton (2011) menjadi 495.800 ton (2014) dan 537.526 ton (2016) 

(BPS, 2017). Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan produksi wortel baik melalui 

ektensifikasi maupun pengembangan teknologi produksi ramah lingkungan pada kawasan 

produksi yang telah ada. 

Secara agronomis, tanaman wortel merupakan tanaman sub-tropis, namun di daerah 

tropis tanaman wortel dapat dibudidayakan di daerah dataran tinggi (lebih dari 1000 meter dpl), 

meskipun demikian budidaya wortel masih dapat dilaksanakan di dataran medium (ketinggian 

di atas 500 meter dpl) pada tanah yang mengandung banyak humus, gembur dengan tingkat 

keasaman antara pH 5,5-6,5 Suhu optimal untuk pertumbuhan dan produksi wortel adalah 22-

24 °C dengan penyinaran matahari yang penuh (Mulyahati, 2005). Di Nusa Tenggara Barat, 

tanaman wortel dibudidayakan di Kawasan Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur 

yang memiliki ketinggian tempat 1.000–1.600 m dpl. Selain di dataran tinggi, beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa wortel dapat ditanam di dataran medium dan dataran rendah, 

dengan teknologi budidaya yang sesuai (Firmasyah dkk., 2016). Salah satu kawasan dataran 

medium di Kabupaten Lombok Utara, adalah di Kawasan Desa Santong, Kecamatan 

Kayangan. Pada kawasan tersebut kemungkinan dapat dikembangkan menjadi kawasan 

budidaya tanaman wortel dengan teknologi budidaya yang sesuai, namun demikian belum 

tersedia informasi tentang paket teknologi budidaya wortel yang dapat digunakan sebagai 

acuan atau rekomendasi bercocok tanam tanaman tersebut. Oleh karena itu diperlukan upaya 

pengenalan teknologi produksi wortel yang paling sederhana melalui kegiatan penyuluhan dan 

disertai demontrasi plot teknologi produksi tanaman wortel di kawasan tersebut. 

 

B. Tujuan dan Manfaat 

Maksud dari kegiatan penyuluhan dan demontrasi plot teknologi produksi (budidaya) 

budidaya tanaman wortel di Desa Santong, Kabupaten Lombok Utara adalah untuk percepatan 



3 
 

pengembangan tanaman wortel di kawasan tersebut melalui peningkatan pengetahuan 

kelompok tani terhadap teknologi produksi tanaman wortel.  

Manfaat dari kegiatan ini tentunya adalah untuk meningkatkan pendapatan petani melalui 

kegiatan bercocok tanam wortel dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan sektor pariwisata 

di Kabupaten Lombok terhadap produk wortel. 

 

PERMASALAHAN DAN SOLUSI YANG DITAWARKAN 

Salah satu sasaran strategis meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi 

kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara adalah dengan menjadikan pariwisata sebagai 

lokomotif penggerak ekonomi. Sasaran tersebut akan dicapai melalui berbagai program 

termasuk pengembangan komoditas hortikultura pendukung pariwisata dan penumbuhan 

wirausaha baru. 

Salah satu komoditas hortikultura yang dibutuhkan oleh pariwisata (hotel dan restaurant) 

dan juga masyarakat umumnya adalah wortel (Daucus carota). Tanaman wortel merupakan 

tanaman dataran tinggi yang dapat juga tumbuh dan berpoduksi di dataran medium dengan 

pemilihan jenis dan teknologi budidaya yang sesuai. Di Kabupaten Lombok Utara terdapat 

kawasan dataran medium dan dataran tinggi, antara lain di Kawasan Desa Santong, Kecamatan 

Kayangan. Namun, informasi terkait teknologi budidaya wortel khususnya di kawasan tersebut 

belum tersedia. Padahal teknologi produksi wortel di beberapa kawasan di luar pulau Lombok 

telah tersedia, dan relatif mudah dilakukan. 

Sebagai tahap awal penyediaan teknologi budidaya wortel yang mencirikan kekhasan 

lingkungan kawasan, maka diperlukan beberapa kegiatan yang diusulkan pelaksanannya dalam 

usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu:  

1. Melakukan dikusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) pengembangan budidaya 

wortel di Desa Santong, Kabupaten Lombok Utara 

2. Melakukan kegiatan transfer ilmu pengetahui melalui kegiatan penyuluhan dan disertai 

dengan kegiatan praktek bertaman bersama atau demonstrasi plot terkait teknologi 

budidaya wortel.  

3. Evaluasi kegiatan. 

4. Pelaporan.  

 

TARGET LUARAN 

Sasaran Penerima Manfaat 

Sasaran penerima manfaat adalah anggota Kelompok Tani Sumber Karya dan Kelompok 

Tani Sempakok Atas, Dusun Mekar Sari, Desa Santong. Anggota kelompok tani mengetahui 

dan sekaligus memahami teknik bercocok tanam wortel di dataran medium.  

Sasaran Kegiatan 

Sasaran kegiatan adalah dilakukannya penyuluhan terkait teknologi budidaya tanaman wortel 

di kawasan dataran medium dan disertai dengan demonstrasi plot bercocok tanam wortel 

dengan melibatkan kelompok sasaran tersebut. Kegiatan terdukomentasi pada: 

1. Dokumentasi kegiatan pada repository Universitas Mataram, atau pada mass media Lombok 

Post, 

2. Dihasilkan sebuah SOP teknologi budidaya wortel pada dataran medium di Desa Santong. 



4 
 

PENDEKATAN/METODE 

 

Metode Pelaksanaan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan untuk 

menyampaikan paket teknologi budidaya tanaman wortel dan dilanjutkan dengan demonstrasi 

plot dengan melibatkan secara aktif kelompok tani dalam kegiatannya. Sebelum dilakukannya 

penyuluhan terlebih dahulu diselenggarakan FGD untuk mendapatkan informasi tingkat 

ketersiapan teknologi budidaya tanaman wortel yang dimiliki oleh kelompok tani sasaran. 

 

Tahapan Kegiatan 

1. Tahap Persiapan 

Persiapan kegiatan adalah melengkapi persyaratan administrasi dan perijinan pelaksanaan 

kegiatan, penentuan lokasi kegiatan. Melalui survey dan diskusi dengan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara. 

2. Pelaksanaan Kegiatan 

Sosialisasi dan Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) 

Satu diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) dilakukan di kantor BPP 

Kayangan atau Kantor Desa Santong guna memperkenalkan, memaparkan rencana 

kegiatan dan menjaring tingkat ketersiapan terapan teknologi budidaya tanaman wortel 

yang dimiliki oleh kelompok tani sasaran. 

Penyuluhan dan Demonstrasi Plot 

Kegiatan penyuluhan sebagai ajang media transfer teknologi terkait budidaya tanaman 

wortel di dataran medium. Kegiatan penyuluhan ini melibatkan kelompok Tani sasaran. 

Kegiatan dilaksanakan satu kali di klas (ruangan) untuk menjelaskan teknik-teknik 

bertanam wortel dan disertai diskusi-diskusi. 

Setelah kegiatan di klas, kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan praktek melalui satu 

buah kegiatan berupa demonstrasi plot budidaya wortel dilakukan di lahan kelompok tani 

mitra. Demplot terdiri dari beberapa aspek teknik budidaya yang meliputi memilihan 

varietas, pemupukan, pengendalian hama-penyakit, dan pemeliharaan lainnya serta teknik 

memanen.  

 

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

Realisasi pelaksanaan kegiatan Pengenalan Budidaya Tanaman Wortel (Daucus carota 

L.) Dataran Medium di Desa Santong Kabupaten Lombok Utara telah dilaksanakan selama 4 

bulan. Kegiatan meliputi survei kondisi kelompok tani, diskusi kebutuhan, pembuatan dan 

pengajuan proposal, dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa pengenalan teknik 

pembibitan tanaman kelor, yang disertai dengan kegiatan praktek bersama atau demontrasi plot 

penanaman wortel (beberapa varietas). Namun demikian terjadi beberapa hambatan dalam hal 

keberlanjutan kegiatan sehubungan adanya musibah gempa bumi. Hal ini menyebabkan 

penanaman ulang untuk demontrasi plot. 

Kegiatan demontrasi plot ditujukan sebagai contoh bagaimana teknik bertanam wortel di 

daerah medium dimana mereka bermukim. Diharapkan pula melalui praktek bersama ini 

mereka akan memiliki pengetahuan yang cukup dalam berproduksi wortel untuk memenuhi 
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kebutuhan daerahnya. Dengan adanya bimbingan oleh tim pengabdian ini, anggota kelompok 

tani diharapkan mampu memproduksi wortel dengan baik sehingga tidak saja memenuhi 

permintaan pasar tetapi juga sekaligus berdampak pada peningkatan pendapatan mereka.  

Pada kegiatan pengabdian ini langkah yang dilakukan menggunakan pendekatan 

kualitatif, sehingga hasil kegiatan akan dapat diuraikan dan dianalisis sesuai dengan kondisi 

atau keadaan yang terjadi di lapangan. Teknik pendekatan awal adalah data yang digunakan 

antara lain: 1) Observasi langsung, 2) Wawancara, 3) Pembuatan dan mengajuan Proposal, dan 

4) Pelaksanaan Kegiatan.  

Berdasarkan hasil studi awal diketahui bahwa sebagian besar masyarakat memerlukan 

pengetahuan dan teknologi budidaya tanaman wortelr. Hal ini dikarenakan dalam satu tahun 

terakhirnya ini, banyak konsumen memerlukan dan membutuhkan produk dari tanaman wortel 

terutama sector pariwisata. Untuk itu, masyarakat sebagian besar memenuhi keperluan tersebut 

dengan cara bertanam dengan pengetahuan yang terbatas. Wortel sebenarnya merupakan 

komoditi yang adaptif pada lingkungan dataran tinggi, namun akan dapat tumbuh baik pula 

pada dataran medium, asalkan mendapatkan perlakuan-perlakuan khusus agar terpenuhi syarat 

tumbuhnya. Pengetahuan khusus tersebut yang mereka tidak miliki. Akibat daripada itu 

sebagian besar hasil wortel tidak terbayar pasar sehubungan memiliki kualitas yang rendah.  

Realisasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada msyarakat di lapangan adalah sebagai 

berikut: Studi awal ke lokasi Desa Santong untuk melihat persoalan yang ada dan yang perlu 

diatasi segera, kemudian pembuatan proposal. Pada tahap ini telah dilakukan identifikasi dan 

perumusan masalah. Kemudian tahap berikutnya adalah pengajuan proposal. Setelah proposal 

diterima kemudian dilakukan kegiatan di lapangan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan 

sebagai berikut,  

Kegiatan pertama, berlangsung sesuai rencana, dilakukan identifikasi ulang secara singkat 

terhadap masalah untuk menentukan jenis penerapan teknologi yang sesuai untuk budidaya 

tanaman wortel di dataran mediumr. Pada identifikasi masalah ini diperoleh informasi bahwa 

penyebab diperlukannya teknik budidaya tanaman wortel adalah karena kebutuhan umbi wortel 

semakin diminati sementara itu produksi yang mereka hasilkan tidak terbayar pasar karena 

kualitas umbi yang rendah. Sehingga teknologi tepat guna yang perlu diberikan adalah teknik 

bertanam wortel khusus di dataran medium.   

Kegiatan kedua, sosialisasi kegiatan kepada seluruh anggota kelompok tani, yang pada 

dasarnya ada dua kelompok tani. Dalam kegiatan sosialisasi ini juga sekaligus dilaksanakan 

penyampaian materi teknik bertanam wortel di dataran medium. Kegiatan juga diarahkan untuk 

mempersiapkan pelaksanaan kegiatan praktek atau demonstrasi plot penanaman wortel.  

Kegiatan ketiga, demonstrasi teknologi tepat guna untuk memproduksi umbi wortel di dataran 

medium. Demo ini sekaligus untuk mengajak masyarakat (anggota kelompok tani ) untuk dapat 

atau mampu menghasilkan umbi wortel yang berkualitas sehingga nantinya akan terbayar oleh 

pasar.  

Kegiatan keempat, merupakan kegiatan penutup dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

ini, yaitu berupa kegiatan ceramah (penyuluhan) terkait teknik bertanam wortel di daratan 

medium dan terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh para anggota kelompok tani selama 

mempraktekkan cara bertanam wortel. Pada kegiatan ini disampaikan materi (berupa leaflet) 

teknik bertanam wortel di dataran medium. Adapun sebagian besar materi yang tertuang dalam 
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leaflet tersebut adalah langkah kerja yang telah dilakukan oleh mereka sendiri dan juga 

diperkaya dengan materi-materi hasil penelitian anggota tim penyuluh.  

 

Pengenalan budidaya wortel di dataran medium melalui demontrasi plot di Desa Santong 

telah dilakukan dengan demontrasi penanaman 5 varietas wortel dan dilaksanakan di dua lokasi 

di Dusun Sempakok Atas, yaitu pada lahan Kelompok Sumber Karya (10 are) dan lahan 

kelompok Sempakok Atas (10 are).  

Pertumbuhan tanaman pada periode awal cukup beragam Pada kedua lahan demontrasi, 

tampak varietas lokal (Lokal Berastagi dan Kirana) paling cepat tumbuh dibandingkan tiga 

varietas impor yang dicoba.  Namun demikian, pada periode pertumbuhan berikutnya kelima 

varietas tampak tumbuh baik dan membuat para petani senang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Petani tampak senang pada tanaman wortel yang tumbuh baik dan memberikan hasil 

yang cukup baik (atas) dan Para remaja (anak-anak dari anggota kelompok tani) 

tampak senang dengan diperkenalkan tanaman wortel, yang sebelumnya belum 

pernah dibuidayakan (bawah). 

 

Tanaman wortel varietas Kuroda memiliki umbi yang paling berat, dan varietas Nantes 

menghasilkan umbi paling ringan. Dengan demikian, potensi hasil paling tinggi adalah varietas 

Kuroda, diikuti varietas Lokal Berastagi, varietas Kirana dan terendah adalah varietas New 

Nantes. Akan tetapi, bila dilihat dari mutu umbi yang dihasilkan, mutu terbaik dihasilkan oleh 

tanaman wortel varietas Lokal Berastagi yang ditunjukkan dengan panjang umbi, diameter 

umbi bagian atas yang tidak terlalu besar dan diameter umbi bagian bawah  yang paling besar, 

serta empulur umbi yang berwarna oranye cerah dan renyah, sehingga dapat dikonsumsi. Pada 
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umur 90 hst, empulur umbi varietas New nantes dan Kurida susah mulai mengeras (warna 

keputih-putihan). Data-data pertumbuhan dan hasil yang dikemukakan di atas menunjukkan 

bahwa dua varietas wortel yang paling sesuai untuk dibudiayakan di Kabupaten Lombok Utara 

adalah varietas Lokal Berastagi dan varietas Kirana. Diduga kedua varietas lokal memiliki 

adaptasi lebih baik dengan lingkungan tropis Indonesia dibandingkan dengan varietas 

introduksi. Pada saat tanaman memasusi masa pengisian umbi, yaitu  bulan Juli dan Agustus 

2018, suhu rata-rata harian di Desa Santong adalah 25C, dengan suhu pagi hari (pukul 06.00) 

sekitar 18C dan suhu sore hari (pukul 18.00) sekitar 23C.  Hal ini menunjukkan kemampuan 

dua varietas lokal tersebut untuk beradaptasi dengan baik pada kondisi suhu dataran medium.  

Sehubungan dengan adanya program kaji terap pengembangan wortel di daerah 

Kabupaten Lombok Utara oleh pemda setempat, maka hasil pengabdian kepada masyarakat 

oleh tim yang juga merupakan tim pengembangan di Kabupaten Lombok Utara, 

diselenggarakan seminar yang bertujuan menyampaikan hasil kegiatan pengembangan wortel 

tersebut. Seminar dihadiri oleh para anggota kelompok tani, yang sekaligus dijadikan ajang 

evaluasi dan sekaligus menambah kenyakinan akan semakin tertariknya kelompok tani 

bercocok tanam wortek sebagai alternative memilih komoditi.  

Oleh karena adanya ketertarikan untuk bercocok tanam wortel pada masa tanam 

berikutnya, maka sebelum pengembangan yang lebih luas masih diperlukan pengembangan 

secara komprehensif dari aspek budidaya (seperti pengaturan kedalaman tanam, kerapatan 

populasi, pemupukan, dan pengaturan penetapan waktu panen), pemanfaatan produk samping 

(tanaman hasil penyiangan, sisa hijauan), pengolahan umbi dan daun wortel guna 

meningkatkan nilai tambah dan manfaat ekonomi yang lebih luas. 

Kepada anggota kelompok tani disampaikan bahwa selama bertanam atau budidaya, 

perlu dilakukan pemeliharaan pada tanaman wortel yang meliputi penyiraman, penyiangan, 

pemupukan susulan, pembumbunan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman. 

Pemupukan dapat dilakukan dengan pupuk organik dan atau pupuk an organik. Umumnya 

wortel dipupuk dengan pupuk NPK dengan dosis 100 kg/Ha yang dilakukan saat tanaman 

berumur 1,5 bulan. Penyiangan dilakukan sebelum pemupukan dan penyiraman dilakukan 

setelah pemupukan. 

Serangan hama pengganggu tanaman menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan hasil tanaman wortel. Hama yang paling banyak dijumpai saat proses 

budidaya wortel adalah ulat tanah dan kutu daun. Ulat tanah dapat dikendalikan dengan cara 

membasmi sarangnya atau menjaga agar lahan budidaya selalu dalam keadaan bersih atau 

pengendalian dengan pestisida furadan. Hama kutu daun menyerang pucuk daun dengan cara 

menghisap cairan dan menyebabkan daun menjadi keriting. Pengendalian hama kutu daun 

dapat dilakukan dengan melakukan rotasi tanaman agar siklus hidupnya terputus dan 

melakukan penyemprotan dengan insektisida. 

Terekait dengan mutu umbi atas dasar kandungan karoten, disampaikan pula ke anggota 

kelompok tani, bahwa kultivar, lingkungan tumbuh dan teknologi budidaya berpengaruh 

terhadap hasil dan mutu umbi wortel. Kultivar dan suhu (ketinggian tempat) berpengaruh 

terhadap laju pertumbuhan, pembentukan dan pembesaran umbi serta kadar  beta dan alfa 

karoten  pada umbi wortel. Kandungan karoten pada berbagai kultivar wortel berkisar dari 60 

hingga lebih dari 120g/g bobot segar. Pembentukan karoten optimum pada suhu 16-250C, dan 
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lebih rendah pada suhu di bawah atau di atas kisaran tersebut. Pembentukan pigmen terjadi 

setelah pertumbuhan umbi, sehingga umbi muda berwarna pucat. Dengan pertumbuhan yang 

terus berlangsung, karoten terakumulasi dan mencapai konsentrasi maksimum setelah tanaman 

berumur sekitar 90-120 hari, dan selanjutnya berhenti atau secara perlahan berkurang. 

Semangat para anggota kelompok tani dalam melaksanakan atau terlibat langsung pada 

kegiatan demplot sangat baik. Selama kegiatan demplot berlangsung banyak pertanyaan atau 

diskusi terjadi di lapangan. Diskusi tersebut membahas aspek agronomis teknis bercocok tanam 

wortel hingga keberlanjutan usahatani serta pemasaran. Bahkan beberapa anggota kelompok 

tani berdiskusi terkait nilai gizi dan ketermanfaatan wortel.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Terjadi peningkatan pemahaman dan pengetahuan anggota kelompok tani terhadap paket 

teknologi bercocok tanam tanaman wortel di dataran medium.  

2. Melalui kegiatan bersama demonstrasi plot, anggota kelompok tani mengetahui bahwa ada 

beberapa varietas wortel dapat tumbuh dan berproduksi cukup baik di dataran medium 

Desa Santong, Kabupaten Lombok Utara yaitu varietas Lokal Berastagi dan varietas 

Kirana, kemudian disusul oleh varietas New Nantes dan varietas New Kuroda.  

3. Melalui kegiatan ini dihasilkan leaflet (brosur) pedoman bertanam wortel di dataran 

medium, khususnya di Desa Santong, Kabupaten Lombok Utara.  
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