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Kamis, 22/08/019 IP2TP Banajarbaru menerima kunjungan dari petani binaan wilayah kerja
BPP Aranio Kabupaten Banjar. Sebanyak 25 orang perwakilan petani dan pelaku usaha berasal
dari 5 desa yang ada di kecamatan Aranio yaitu Desa Banua Riam, Desa Artain, Desa Bunglai,
Desa Pa’ao dan Desa Tiwingan Baru. Petani dan pelaku usaha tersebut datang didampingi oleh
Kepala BPP Aranio Anang Prayudi , SST, koordinator penyuluh peternakan Fauzen, SPt dan
lima orang penyuluh pendamping dari BPP Kecamtan Aranio. Tujuan dari kegiatan ini adalah
petani ingin mempelajari cara berternak ayam.

Rombongan diterima oleh Agus Hasbi , Ph.D dalam sambutanya menyampaikan bahwa IP2TP
Banjarbaru dapat digunakan sebagai lokasi untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengkajian teknologi. Selain itu disini memiliki beragam koleksi plasma nutfah atau sumberdaya
genetik tanaman dan ternak, pengadaan benih sumber, kebun produksi dan pengembangan
agrowidyawisata serta menjadi show window dari teknologi Balitbangtan, Kementan RI.

Kegiatan dimulai dengan penyampaian materi oleh salah satu penyuluh BPTP Kalimantan
Selatan Susanto. S.ST. Kemudian dilanjutkan tinjauan lapang untuk melihat langsung
peternakan ayam yang ada di IP2TP Banjarbaru serta kegiatan praktik pembuatan jamu ternak.
Adapun materi yang disampaikan meliputi teknologi budidaya Ayam Kampung Unggul
Balitbagtan (Ayam KUB), mulai dari perkandangan, sanitasi kandang dan penerapan
biosecurity, cara seleksi bibit, cara meracik pakan pada fase starter, fase grower dan fase layer
dengan menggunakan bahan-bahan pakan lokal sampai dengan pencegahan penyakit pada
ternak.

Diakhir kegiatan kepala BPP Aranio menyampaikan terimakasih kepada BPTP Balitbangtan
Kalimantan Selatan atas kerjasama yang baik. Karena petugas penyuluh lapangan maupun
petani pelaku utama dan peaku usaha mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang budidaya
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ternak ayam kampung unggul. Dan akan mengembangkannya di daerah wilayah kerja dan
binaan BPP Kecamatan Aranio.
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