BPTP KALSEL PAMERKAN INOVASI BALITBANGTAN DI KALSEL EXPO 2019
Oleh Administrator
Kamis, 05 September 2019 12:49 -

Kalsel Expo 2019 merupakan even tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan. Pameran digelar dari tanggal 30 agustus sampai 3 september 2019 yang
menampilkan berbagai potensi, hasil karya dan prestasi yang telah dicapai oleh instansi pusat,
pemerintah daerah dan kalangan pengusaha. Even kali ini adalah penyelenggaraan yang
ke-19 yang tersebar dalam 256 stan terdiri dari SKPD Prov Kalsel 80 stan, SKPD
Kabupaten/Kota 28 stan, Instansi vertikal 16 stan, BMUN, BUMD dan Perusahaan swasta 25
stan, organisasi yang terdiri dari PKK, Dekranasda, Dharma Wanita, Pramuka sebanyak 18
stan, selain itu 18 stan untuk peserta luar Kalimantan, Instansi Pemerintah, UMKM dan terakhir
UMKM Kalsel sebanyak 68 stan.

Pameran yang bertajuk Kalsel mapan ini merupakan rangkaian Peringatan HUT ke 69 Provinsi
Kalimantan Selatan. Rangkaian acara di pameran ini ada exhibition, pagelaran seni budaya
banjar, workshop wirausaha, kuliner, aneka lomba serta hiburan artis lokal hingga artis ibukota.
Dari tahun ke tahun selalu diupayakan kualitas pelaksanaan dan ragam persertanya. Secara
kuantitas peserta ekspo ini ditingkatkan meski secara kuantitas jumlahnya sama 256 stand.
Beberapa stan dari UMKM dari luar daerah semisal Kalimantan Timur, Jawa Barat, Kalimantan
Tengah dan beberapa daerah juga ikut ambil bagian ada yang menampilkan produk fashion
dan ada juga yang makanan khas daerah.

BPTP Kalimantan Selatan pada even ini menampilkan inovasi teknologi pasca panen seperti
abon cabe, stik buah naga, selai buah naga, sirup buah naga, minyak cabe, mie buah naga, teh
kulit buah naga, dan aneka sabun berbahan dasar tanaman lokal. Sedangkan di bidang
peternakan, BPTP Kalimantan Selatan menampilkan jamu ternak dan permen ternak. Berbagai
varietas tanaman pangan juga turut di pamerkan diantaranya varietas lamuru (jagung), varietas
inpari (padi sawah), varietas inpago (padi ladang). BPTP Kalimantan Selatan menyuguhkan
berbagai macam media informasi pertanian seperti leaflet, brosur, dan video inovasi teknologi
pertanian. Pengunjung sangat antusias menggali informasi yang ditampilkan. Pramuwicara
yang bertugas memberikan penjelasan yang cukup mengenai teknologi Balitbangtan.
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