TAMAN VERTIKAL V-GA
PENDAHULUAN

T

aman vertikal sebagai sebuah taman yang menempel di dinding (pada umumnya),
memerlukan sebuah sarana untuk meletakkan media tanam dan tanaman. Selain itu,
apabila bidang dinding relatif luas dan/atau tinggi, sangat disarankan adanya suatu sistim yang
menjamin penyiraman tanaman dapat berlangsung secara merata. Demikian pula dengan
pemupukan, harus ada jaminan bahwa seluruh tanaman yang ada mendapatkan asupan nutrisi
(pupuk) agar dapat tumbuh dengan subur.
Disini akan dijelaskan metode yang digunakan pada sistim taman vertikal V-ga™, sehingga
tanaman dapat tumbuh dengan subur di dinding.
STUKTUR TAMAN VERTIKAL V-GA™
Taman vertikal V-ga™ menggunakan panel tanam dengan rangka bahan metal anti karat.
Sebagai penunjang digunakan sistim penyiraman tetes (drip).
Secara detail sistim akan diuraikan sebagai berikut :


RANGKA/FRAME
Standard rangka (frame) pada taman vertikal V-ga™
menggunakan baja ringan zincalum tipe C. Penggunaan
baja ringan dipilih karena dibuat secara pabrikan
dengan spesifikasi kuat, ringan dan tidak korosif.
Apabila dikehendaki, rangka dapat menggunakan
alumunium atau stainless steel.

Rangka berbentuk segi empat dengan tulangan
perkuatan minimal setiap jarak 1-1.5 meter. Apabila
bentuk dinding tidak kotak, maka perlu dilakukan penyesuaian bentuk rangka. Dimana apabila
baja ringan tidak mungkin digunakan, maka akan digunakan pipa bulat yang ditekuk sehingga
membentuk kontur yang dikehendaki. Pipa kemudian di galvanis untuk menjamin ketahanan
terhadap karat.
Untuk menjamin rangka terikat
kuat ke dinding, digunakan
dudukan rangka dari bahan
plat
baja
galvanis
yang
ditempelkan ke dinding dengan
menggunakan dynabold dan
fisher.
Rangka
disatukan
dengan
dudukan menggunakan baut
tahan karat.

Detail penyambungan rangka :



POLIKARBONAT
Untuk menjamin air penyiraman dan nutrisi mengalir dengan
sempurna pada bidang panel tanam serta meminimalkan resiko
terjadinya rembesan pada bidang dinding, lembaran polycarbonat
dengan ketebalan 3-4 mm kami tambahkan diantara rangka dan panel
tanam.



PANEL TANAM
Panel tanam pada sistim taman vertikal V-ga™
menggunakan bahan nonwoven geotextile berat +/- 350
gram/m2 dengan ketebalan 7 mm rangkap 2 yang
dianyam dengan jahitan. Ketebalan panel tanam ± 1.4
cm. Panel tanam kemudian di sayat-sayat dengan ukuran
tertentu untuk lubang tempat tanaman diselipkan.
Nonwoven geotextile ini nantinya akan juga berfungsi
sebagai media tanam bagi tanaman.

Keunggulan Nonwoven Geotextile:
1. Daya kuat tarik tinggi
2. Tidak mudah terbakar dan aman
3. Warna seragam
4. Tidak berjamur
5. Daya fleksibilitasnya sangat baik
6. Bebas perawatan dan tahan lama (usia empiris 120 tahun)
Panel tanam memiliki ukuran yang disesuaikan dengan ukuran taman vertikal yang akan dibuat.
Apabila ukuran taman vertikal ternyata terlalu besar, maka panel tanam akan dibuat menjadi
beberapa bagian.

Agar menyatu dengan rangka, maka panel tanam akan dibaut ke rangka baja ringan.



MEDIA TANAM

Pada Taman Vertikal V-ga™, media tanam adalah campuran dari sekam bakar, cocopeat dan
tanah merah. Dapat dibungkus dengan rockwool / geotextile atau langsung dari polibag.



SISTIM PENYIRAMAN

Sistim penyiraman tanaman pada taman vertikal V-ga™
menggunakan sistim tetes atau drip irrigation system. Dimana pompa
akan mendorong air menuju ke selang-selang yang diletakkan di
bagian atas dari panel tanam dan kemudian di teteskan ke setiap
kantung panel tanam dengan menggunakan selang spaghetty 4 mm.
Pada umumnya per meter lari panel tanam akan terdapat 8 (delapan)
titik tetes. Dan apabila ukuran taman vertikal cukup besar, maka
dibuat rangkaian yang sama disetiap ketinggian 4-5 meter. Dengan
pembagian seperti ini, maka diproyeksikan seluruh permukaan panel
tanam akan dapat dibasahi air secara merata.

Untuk pengaturan waktu penyiraman secara otomatis, digunakan pengatur waktu (timer) yang
dapat mengatur waktu mulai penyiraman dan waktu berhenti.


SISTEM PEMUPUKAN

Pemberian nutrisi atau pemupukan kepada tanaman
menggunakan pupuk cair dan disalurkan melalui
injektor pupuk (dosing unit) yang disambungkan ke
sistim irigasi tetes diatas.



JENIS TANAMAN

Tidak semua jenis tanaman bisa atau ideal digunakan untuk taman vertikal. Pada umumnya
tanaman keras (memiliki batang) jarang digunakan sebagai tanaman taman vertikal. Yang paling
banyak adalah tanaman jenis perdu-perduan atau rumputan seperti: adiantum (suplir), lili paris,
phytonia, bromelia, kadaka, tanduk menjangan, sirih gading, pakis boston, asparagus dan lain
sebagainya.
Pemilihan jenis tanaman juga perlu memperhatikan apakah
taman vertikal berlokasi ditempat yang terkena sinar
matahari terus menerus secara langsung, teduh atau bahkan
di dalam ruangan yang sama sekali tidak ada sinar matahari.
Karenanya jenis tanaman taman vertikal umumnya
dibedakan jenis tanaman yang full sun, semi shade atau full
shade.
Setelah pemilihan jenis tanaman dilakukan, pada umumnya
diperlukan waktu antara 1.5 – 2 bulan untuk penyiapan
tanaman sampai siap dipasang secara vertikal.
Pada taman vertikal V-ga™, waktu penyiapan tanaman ini tidak
diperlukan lagi karena tanaman telah disiapkan sebelumnya di lahan
pembibitan (nursery) kami di daerah Serua, Sawangan Depok dan
Parung. Di lahan penyiapan ini, berbagai jenis tanaman untuk
taman vertikal telah ditanam dan siap setiap saat dipasang.
Pengecualian hanya apabila jenis tanaman yang dipilih ternyata
tidak ada di dalam stock/daftar tanaman siap pakai. Untuk kasus
ini, mau tidak mau diperlukan waktu seperti telah disebutkan diatas.
Daftar jenis tanaman siap pakai dapat diminta setiap saat.


GARANSI PEMASANGAN & KONTRAK PERAWATAN TAMAN VERTIKAL V-GA™

Taman vertikal V-ga™ memberikan garansi pada setiap pembuatan taman vertikal minimal untuk
90 hari, tergantung luas taman vertikal (untuk saat ini baru berlaku di wilayah Jakarta dan
sekitarnya). Dimana selama periode garansi kami akan mengawasi taman vertikal secara intensif
serta mengganti tanaman yang mati.
Setelah masa garansi, khusus untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, kami menawarkan kontrak
pemeliharaan dimana minimal 1 minggu sekali, staff kami akan datang untuk melakukan
perawatan taman vertikal. Apabila ada tanaman yang mati, akan diganti free of charge.

