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No

Nama Proof
of Concept

1

Teknologi
budidaya pisang
ketan untuk
meningkatkan

Deskripsi Singkat

1. Penelitian
2.

produKivitas
dan kualitas di
lokasi

pengembangan
kawasan pisang

menggunakan pisang ketan berasal dari
perbanyaka n kultur in -vitro atau belahan bonggol.
Benih pisang ini diinokulasi dengan fungi mikoriza

arbuskula (FMA) dengan dosis * 5 g inokulum
(mengandung sekitar 100 spora) per tanaman
dengan cara menempatkannyra pada daerah

Rencana
Pengembangan

laniutan
Kerjasama dalam
hal pengawalan
dan penerapan

teknologidengan
pihak pengguna

perakaran benih.

3.

4.

5.

Pada setiap lubang tanam diberikan Trichderma
diberikan dalam bentuk Trichokompos sebanyak
lebih kumng 10 kg/lubang tanam, serta Dolomit
sebanyak 300 gram/lubang tanam dan diaduk
dengan tanah galian lubang.
Pupuk dasar meliputi 250 9 N , 200 g P2O5dan 300
g K2O/tanaman/tahun, diberikan setiap 3 bulan.
Pemberian pupuk ini dimulai sejak tanaman
berumur satu bulan setelah tanam. Cam pemberian
pupuk pitu dengan menempatkannya pada larikan
secara melingkar di bawah tajuk tanaman.
Anakan pisang hanya dipeliham dua batang per
rumpun.

6.

Pengairan dilakukan apabila tidak ada turun hujan
selama empat hari berturut - turut.

7.

Pengendalian gulma, hama dan penyakit dilakukan
seperlunya sesuai kebutuhan.

8.

Pembungkusan tandan buah dilakukan pada saat
jantung pisang akan mekar, menggunakan plastik
berwarna biru.

9.

Pemotongan sisa jantung dilakukan segera setelah
proses pembentukan buah selesai.

10. Panen dilakukan setelah buah pisang tua fisiologis.
2

Teknologi

1.

peningkatan
produktivitas

dan kualitas
manggis

Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik

(pupuk kandang, 80 kgltanaman) pupuk
anorganik (1000 g N, 500 g P, 1000 g K, 1000 g
C-a,20 g Borate/tanaman), serta ztO kg mulsa
2.

3.

4.

5.

sekam padi/tanaman.
Aplikasikan pupuk setelah panen dan awal
pembungaan (masing-masing 0,5 dosis untuk N,
P, K, C-a, B) sedangkan pupuk kandang dan sekam
padi hanya sekali setelah panen.
Pemberiaan pupuk organik dan anorganik diberikan
dalam larikan (20 x 20 cm) secara melingkar
sejajar dengan tajuk terluar.
Pestisida yang digunakan adalah minyak sere
wangi dan perekat agristik, dosisnya masingmasing 2 cc/liter. Disemprotkan dengan interual 23 minggu dimulai sejak awal pembungaan.
Sanitasi tanaman dilakukan secara mekanis.
Pemberian mulsa di bawah tajuk tanaman setelah
aplikasi pupuk pertama.

Kerjasama
dengan Dinas
Pertanian, BPTP,
penyuluh dan

petanidalam
bentuk
pendampingan
teknologi

7.
3

4

Teknologi
pemberian
pupuk organik
pada tanaman
buah naga

Paket teknologi

untuk
meningkatkan
kuantitas dan
kualitas
produksi
man99a

Pemangkasan tunas air, cabang dan ranting yang
mengarah ke dalam tajuk (tumpang tindih)
dilakukan setelah panen.

Pemberian pupuk organik pada tanaman buah naga

Peluang

yang sudah berproduksi

kerjasama
dengan pihak
pengguna

1.

Pupuk organik yang diberikan berasal dari kobran

sapi yang telah matang (telah mengalami proses
dekomposisi yang sempurna),
2. Pupuk organik tersebut diberikan, dengan cara
menebarkan di sekitar rumpun/ tiang panjatan.
Takaran terbaik adalah 15 kg/tiang panjatan dan
interval pemberian satu bulan se@ra rutin,
sepanjang tahun.
3. (Aplikasi pupuk organik seperti ini, disarankan
untuk wilayah sekitar equator, 50 LU - 50 LS,
karena buah naga pada zona ini dapat berbuah
sepanjang tahun).
Materiyang digunakan adalah :
1. Tanaman buah naga kulit merah daging merah
(Hyloereus polyrhizus) asal stek yang telah
memasuki fase generatif (umur 1-2 tahun).
2. Tiang panjatan yang digunakan berupa beton
dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 200 cffi,
dibenamkan sekitar 50 cm, dan dengan jarak 3 x
2,5 m.
3. Pada setiap tiang panjatan ditanam 4 batang
benih. Pada puncak tiang, dibuaVdipasang suatu
lingkaran (diameter 30 cm) dari besi yang dilapisi
selang plastik, untuk menahan sulur yang tumbuh.
4. Pupuk dasar yang diberikan adalah NPK (16:16:16)
sebanyak 2O0g/tiang yang diberikan setiap 3 bulan.
Teknologi inidiaplikasikan untuk tanaman yang sudah
berproduksi, berumur > 15 tahun
1. Pemangkasan, dilakukan pada percabangan atas
dan samping secara proporsional, pada saat proses
panen selesai
2. Pemupukan organik, diberikan 50 kg/tan/th,
dilakukan setelah panen secara melingkar dibawah

kanopitanaman

3. Pemupukan

anorganik /NPK, diberikan 3 kg /tan/th,
diberikan 2 kali setelah panen dan saat
pembentukan buah
4. Pada saat kemarau, fase pembungaan dan
pembuahan pengairan dilakukan setiap 2 minggu
sekali sebanyak 60 Utan.
5. Aplikasi pemberian mulsa jerami 1 x th, diberikan
seluas bidang olah di bawah kanopitanaman
6. Pemberian Kalium Z0O gl2 kali pemberian yaitu
pada saat pembentukan bunga dan perkembangan
buah sebesar kelereng
7. Pemberian Kalsium 2 kg/tan, pada saat
perkembangan bunga/buah
B. Pemberian minyak sereh wangi diberikan 2 ccll,
apt ikasi bergantian denga n pestisida sintetik.
Aplikasi dilakukan 2 minggu sekali
9. Aplikasi fungisida sistemik diberikan 2 c/l, aplikasi
dilakukan sebanyak 3 - 4 kali per musim

teknologidapat
dilakukan untuk
menunjang
pengembangan
buah naga

Kerjasama dalam
hal pengawalan
dan penerapan

teknologidengan
pihak pengguna

Teknik

Ekspla n/ Materi/Baha n ya ng digunaka n adalah B'tji dari

llasih

Embriogenesis

buah manggis yang masak Tahapan selanjutnya
sebagai berikut:

memerlukan
[ahap validasi

Somatik dan
Organogenesis
Manggis

(Garcinia

mangosbnaL).

1. Induksi embrio somatik
lGlus yang embriogenik dipilih, kemudian
disubkultur ke media Induki embrio somatik
MK1(WPM +0.05 ppm TDZ + 500 ppm PVP).
Subkultur setiap B minggu sekali, sebanyak 3 kali
subkuKur.

2. Pendewasaan embrio somatik

Embrio somatik muda atau embrio globular yang
diperoleh disubkultur ke media pendewasaan, yaitu
pada media SSMI (WPM + 0.1 Ppm IM +3 ppm

BAP), selama 8 minggu. Polar tunas embrio
manggis dewasa ini sudah mulai terlihat jelas,
namun polar akarnya tidak terlihat jelas, maka
embrio dewasa ini disubkultur kemedia dengan
komposisi baru untuk masuk ketahap pertumbuhan
berikutnya ( perkecamba ha n)'

3. Perkecambahan

Maksudnya adalah pemanjangan ruas hipokotil
atau ruas batang. Perkecambahan dilakukan
dengan cam mesubkultur embrio dewasa ke media
BN4 (1/2 MS(makro) + t ppm BAP +0.1 ppm NM.
4. Pengakaran atau pembentukan plantlet

Embrio somatic yang telah

memanjang

(berkecambah) dengan ukuran 2 cm dan berdaun
minimal 4 helai di kulturkan ke media cair WPM,

Wng mengandung I8A 15 PPm, selama

5.

6{

minggu, untuk inisiasiakar. Selanjutnp dipindah ke
media MSO untuk menumbuhkan akar, sehingga
terbentuk planUet.

Aklimatisasi dan pembesaran plantet

Plantlet ini atau tanaman kecil inidikeluarkan dari
botol kultur, kemudian dibersihkan dari agar-agar
yang melekat, kemudian ditanam pada pot yang
berisi media tanah dan arang sekam, dengan
perbandingan 2:1. Pot di sungkup dengan plastik
selama 34 bulan. Dan selanjutnta dipindah ke pot
yang lebih besar untuk mempercepat pertumbuhan.
6

Teknologi
pengendalian
patogen
penyebab
penyakit utama
buah naga
skala in-uitto

1.

Fungisida kimia terbaik dalam menghambat
pertumbuhan cendawan patogen buah naga(skala

in vitro): Fusriumsp. dan @lletotrichumsp.
adalah Thiram 50oub dan Difenoconazole 250 g/1,

dosis > 1/2R dengan daya hambat adalah 90o/o.
Cendawan Putalotiopsis sp. dan Altemaria spefeKif dikendalikan dengan semua fungisida
Propineb 70olo, Thiram 50o/o, Azoxiztrobin 200 g/l +
Difenoconazole 125 g/ldan Difenoconazole 250 g/l
2. Fungisida botani eugenol (daun cengkeh Eugonia
aromatica) efektif mengendalikan 4 cendawan
patogen. Dosis 2 500 ppm daya hambatnya 100o/o
3. Bakterisida kimia dan botani terbaik dalam
menghambat pertumbuhan koloni bakteri patogen
tanaman buah naga adalah streptomisin sulfat 20olo
dan minvak atsiri iahe liar (Eletaiop$E stlabrnc1gD-

Masih perlu
pengujian
lapangan pada
tanaman yang
terserang
penyakit
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No

1

Deskripsi Singkat

Nanra Proof of
Concept
Teknologi
pengendalian
penyakit utama

Rencana
Pengembangan

l:niutan

1.

tanaman buah
naga dengan

pestisda botani

2.

Pestisida botani minyak atsiri sereh wangi
dan minyak aEiri daun cengkeh maupun
yang diselang-selingi dengan minyak
atsiri kayu manis yang diaplikasikan
setiap 4 hari, masing-masing Pada
konsentrasi 1000ppm mampu
menurunkan tirigkat serangan penyakit
utama (bintik batang atau stem anker,
busuk batang dan antraknos) Pada
tanaman buah naga, dengan daya
hambat terhadap perkembangan penyakit
berkisar antara 45.02o/o - 55.92o/o.
Campuran pestisida botani sereh wangi
konsentrasi 1500ppm dan bubur bordoks
yang diaplikasikan setiap minggu mampu
menurunkan tingkat serangan penyakit

Kerjasama dalam hal
pengawalan dan
penerapan teknologi
dengan pihak
pengguna

sebesar 58.00o/o
3.

4.

2

Teknologi
pemupukan
Kalium untuk
meningkatkan
produktivitas
dan kualitas
buah naga

Sebelum penyemprotan fungisida semua
cabang tanaman yang terserang penyakit
dipangkas.
Penyemprotan dilakukan pada pagi atau
sore hari untuk mengurangi penguapan.
Sebelum digunakan pestisida botani
diemulsi dengan cara mencampurkan dan
dikocok dengan perata/perekat pestisida.

1.

Tanaman buah naga ditanam dengan
sistem tanam tiang tunggal, 4 tanaman

2.

Tiang terbuat dari beton dengan ukuran
10x10x200 ctn, dibenamkan ke dalam

3.

4.

dalam setiap tiang dan jarak tanam 3x3 m.

tanah sedalam lebih kurang 50 cm.
lenis buah naga adalah daging buah merah

pl

yrh iz us).
( Hyloce re us
Pemberian pupuk Kalium sebanyak 100 g
K2O/ tiang dengan interval 2 bulan sekali .
Cara pemberian pupuk ini yaitu dengan
menaburkannya pada larikan secara
melingkar di bawah tajuk tanaman (sekitar
50 cm daritiang panjat)

Kerjasama dalam hal
pengawalan dan
penerapan teknologi
dengan pihak
pengguna
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No

1

Nama Proof of
Concept
Teknologi
induksi tunas
mikro salak

Deskripsi Singkat

1. Eksplan yang digunakan adalah tunas

anakan salak.
2. Eksplan disterilisasi dan dikurangi pelepah
daunnya sebanyak 2-3 helai sefta
dikecilkan hingga berukuran 3 cm.
3. Eksplan ditanam pada media MSO plus 2
cdlstreptomicyn selama 1 minggu untuk
menyeleksi eksplan yang mantap (segar
dan bebas kontaminan).
4. Ekplan yang terseleksi di subkultur ke
media B ppm 2-iP + 0.25 mg/l NM,
diinkubasi dalam gelap tanpa cahaya
selama 2-3 minggu.
Eksplan tersebut disubkultur ke media 4
ppm 2-iP + 0.25 mgil NM diinkubasi
selama 24 minggu dalam ruangan

Rencana
Pengembangan
l-aniutan
Perlu penelitian
lanjutan

bercahaya 8 jam/hari.
Eksplan disubkultur kembali pada media
yang sama maka akan diperoleh eksplan
tunas salak yang berinisiasi membentuk
tunas adventif
2

Teknologi
Pengendalian
Kutu Putih pada
Mangga

3

Pengendalian

penyakit utama

tanaman buah
naga melalui
penggunaan
tanaman toleran

Teknologi pengendalian hama kutu putih
ramah lingkungan:
1. Bahan yang digunakan adalah Pestisida
berbahan aKif imidakloprid
2. Pestisida diaplikasikan setiap dua minggu
sekali apabila populasi tinggi atau
berdasarkan pengamatan dan aplikasi
dihentikan dua minggu sebelum dilakukan
panen buah
3. Aplikasidilakukan secara spray
(semprotan) ke seluruh bagian tanaman
dan dapat dikombinasikan dengan pestisida
nabati

Peluang kerjasama
dengan pihak
pengguna teknologi

1. Tanaman buah naga yang digunakan
adatah jenis/klon Hyloercus crlsbienils

Klon/jenis H.

01 (buah naga jenis super merah), yang
diseleksi dari pertanaman buah naga di
nagari Ulakan Kec Tapakis, Kab. Padang
Pariaman pada tahun 2013.
2. Tanaman initelah teruji ketahanannya
berdasarkan evaluasi di lahan endemis
penyakit selama 3 tahun (2013-2015).
3. Teknik budidaya yang diterapkan sesuai
panduan umum budidaya tanaman buah
naga (benih sehat, pemupukan, pengairan,
sanitasi lahan dan pengendalian hama).

C,ostarirensisOL
berpeluang
dikembangkan di
daerah endemis
penyakit karena
sifatnya yang

toleran/tahan
terhadap penyakit
utama, namun
tanaman ini perlu
bantuan persarian
oleh manusia karena

tanaman ini bersifat
tidak mampu
menyerbuk sendiri.

4

Teknologi
pemberian
pupuk kalsium
(Ca) dan
magnesium

Pemberian pupuk kalsium (Ca) dan magnesium

(Mg) pada tanaman buah naga yang

sudah

berproduksi

1.

tanaman buah

Sumber pupuk kalsium yang diberikan
adalah dari kalsit (52o/o C-aO) dan pupuk
magnesium adalah dari kiserit (26o/o

naga

Mso).

(Mg) pada

2.

Pupuk Ca dan Mg tersebut diberikan,
dengan cara menebarkan disekitar
rumpun/ tiang panjatan, Takaran terbaik
adalah 225 g CaO /tiang/tahun dan

magnesium 150 g MgO/tiang/tahun dan
interval pemberian empat bulan secara
rutin, sepanjang tahun.

3.

(Aplikasi pupuk Ca dan Mg sepefti ini,
disarankan untuk wilayah sekitar equator,
50 LU - soLs, karena buah naga pada
zona ini dapat berbuah sepanjang tahun).

Materi digunakan adalah :
Tanaman buah naga kulit merah daging
merah (H. polyrhizus) asal stek yang

1.
2.
3.

telah memasukifase generatif (umur 2-3
tahun).
Tiang panjatan yang digunakan berupa
beton dengan ukuran 10 cm x 10 cm x
200 cm, dibenamkan sekitar 50 cm, dan
dengan jarak 3 x 2,5 m.
Pada setiap tiang panjatan ditanam 4
batang bibit buah naga. Pada puncak
tiang, dibuaVdipasang suatu lingkaran
(diameter 30 cm) dari besi yang dilapisi
setang plastik, untuk menahan sulur yang

tumbuh.

4.
I

Pupuk dasar yang diberikan

adalah

N

(100 g N/tiang) dan P (100 g P2O5/tiang)
diberikan dengan interval 3 bulan, dan K
diberikan sebanyak 100 g K2O/tiang
dengan interval 2 bulan.

Kerjasama dalam hal
pengawalan dan
penerapan teknologi
dengan pihak
pengguna

