PENDAFTARAN VARIETAS DURIAN KABUPATEN TABALONG
Oleh snh
Kamis, 22 November 2018 10:07 - Terakhir Diupdate Kamis, 22 November 2018 10:38

Sertifikat pendaftaran varietas ini diharapkan bisa diserahkan pada tanggal 3 Desember 2018
sehingga menjadi kado ulang tahun dalam Peringatan Hari jadi kabupaten Tabalong pada tang
gal 3 Desember 2018.Dalam ekspose ini dilakukan pemaparan mengenai Pendaftaran Varietas
Durian Tabalong oleh Ir. Tri Susanto (BPSB TPH Kalsel) serta Kon
disi Keragaman Sumberdaya Genetik Kalimantan Selatan oleh Dr. Aidi Noor (BPTP
Kalsel).Upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman memerlukan ket
ersediaan varietas baru dengan priduktivitas yg tinggi serta kemampuan bertahan terhadap
serangan OPT dan penyesuaian terhadap perubahan iklim. Pemuliaan tanaman memerlukan
ketersediaan sumberdaya genetik yg beragam utk menciptakan varietas unggul yg diinginkan.
Keragaman varietas ini berada di kawasan hutan tropis di daerah sehingga kepedulian daerah
sangat penting untuk pelestariannya.Menurut kapus PVTPP, Pengembangan SDG lokal sangat
penting karena ke depan kita menghadapi masalah ketahanan pangan akibat pertambahan
penduduk, menyusutnya lahan, perubahan iklim dan gangguan OPT terhadao tanaman
pertanian.Dalam sambutannya, Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Pendaftaran
Pertanian (PVTPP) menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Bupati Tabalong utk melakukan
pendaftaran varietas durian serta melaksanakan ekspose di Pusat PVTPP
Kementan.Menurutnya, Pemerinta
h Kabupaten Tabalong bertekad tidak hanya mendaftarkan varietas-varietas terbaikbttapi juga
mengembangkan dan memanfaatkannya dengan baik. Tabalong akan membuat kebun buah
tropis seluas 50-100 ha sebagai tempat pelestarian dan pengembangan, sekaligus sebagai
dem area usahatani tanaman buah tropis. Diharapkan petani akan terdorong utk memiru dan
mengembangkan kebun buah tropis yg menguntungkan. Menurutnya, Tabalong sangat
menjanjikan sebagai pusat pemasaran pertanian karena letaknya yang strategis di
persimpangan perbatasan Kalsel-Kalteng-Kaltim. Selain itu potensi kawasan hutan tropis yg
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dimilikinya merupakan pusat keragaman buah tropis yang sangat kaya.Dalam sambutannya,
Bupati Tabalong Drs. Anang Syakhfiani mengatakan bahwa kita semua harus peduli dan
memberikan perhatian terhadap pendaftaran varietas. "Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak
sekarang kapan lagi?" kata Bupati Tabalong.Ekspose selain dihadiri Kapus PVTPP beserta
jajarannya, juga dihadiri Bupati Tabalong beserta jajaran Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kab. Tabalong, BPTP Kalsel, BPSB Kalsel serta Staf Biro Pengembangan Produksi
Daerah/ Sekretariat Komda SDG Kalsel.Kelima varietas durian yg didaftarkan meliputi 2 var D.
zibrtinus: 1) gantar bumi dan 2) taradak, serta 3 Durio sp: 1) likol santuun bersinar, 2) layung
pujung, 3) layung burum.Pemerintah Kabupaten Tabalong bekerjasama dengan BPTP Kalsel
dan BPSB TPH Kalsel mendaftarkan 5 varietas durian dan melaksanakan Ekspose Pendaftaran
Varietas Durian Lokal Kabupaten Tabalong di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan
Perizinan Pertan
ian Kementerian Pertanian, Rabu (21/11) di Gedung B Lt.5 Kanpus Kementerian Pertanian.
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