
Pertama Kali Bisa Konsultasi Tanaman Kentang Bersama DokterPupuk Yara 

Pengalaman Novi Listiana – Petani Viral Asal Selo 

 

Hai Sahabat Yara, perkenalkan saya Novi Listiana sebagai petani kentang di Selo, Jawa 

Tengah. Banyak orang yang mengenal saya karena background saya yang dulunya penyanyi 

dangdut sekarang hijrah di dunia pertanian. Salah satu Sahabat Yara mungkin ada yang sudah 

pernah melihat saya di Facebook Live Yara Indonesia dan ini merupakan kesempatan terbaik 

saya untuk sharing mengenai tanaman kentang guna melihat produktivitas kentang serta 

kualitas hasil panen yang maksimal bersama DokterPupuk Yara Pak Riki. Perlu diketahui 

bahwa fokus tanaman di Selo sendiri terbagi menjadi 3 tanaman utama yaitu brokoli, kentang, 

dan loncang. 

Dengan kebiasaan petani kentang di Selo melakukan 1x pemumukan menggunakan pupuk 

NPK 15-15 dan ZA serta benih yang dibeli dari Wonosobo ternyata membuat hasil panen 

kurang maksimal seperti umbi kentang berukuran kecil, tidak sebagus dengan kentang di dieng. 

Kulitnya tipis dan cenderung mudah lecet. 

Ada satu hal yang saya ingat dan pernah disampaikan oleh Pak Riki yaitu satu kali pemupukan 

pada tanaman kentang sangatlah riskan. Untuk tanaman kentang dianjurkan pemupukan 2 kali 

serta produktivitas kentang tidak hanya dilihat dari manajemen hara saja tapi juga pemilihan 

benih menjadi faktor yang berpengaruh.  Oleh karena itu kami sbagai petani Selo masih sangat 

kekurangan informasi mengenai manajemen hara serta pemilihan bibit yang baik. 

Saya selama berdiskusi tentang tanaman kentang dengan Pak Riki sebagai DokterPupuk Yara 

area Selo banyak tau tentang kandungan dan kegunaan pupuk seperti unsur mikro,dan makro 

terutama pada pupuk YaraMila® COMPLEX® dan juga YaraLiva® TROPICOTE dengan 

kandungan sumber kalium sulfat dan juga sumber kalsium. Yang mana kandungan unsur hara 

pada kedua pupuk itu sangat diperlukan oleh tanaman kentang. Kemudian selain itu Pak Riki 

juga mengedukasi saya dan suami tentang beberapa ciri tanaman kentang yang kekurangan 

nutrisi. 



 

Saya sebagai petani kentang di wilayah Selo sangat berharap kepada PT YARA INDONESIA 

selaku produsen pupuk di Indonesia untuk bisa mengedukasi petani Selo lainnya dengan 

kehadiran DokterPupuk Yara serta mempermudah kami sebagai petani dalam menemukan 

produk-produk rekomendasi dari Yara agar petani yang lain di wilayah Selo tidak kesulitan 

apabila ingin mendapatkan atau membeli pupuk Yara di kios-kios terdekat. 



 

 

 


