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B

uah naga atau dragon fruit, juga dikenal
sebagai apel kaktus, pitaya dan pitahaya.
Tanaman ini termasuk dalam keluarga
kaktus (Cactaceae) yang berasal dari kawasan Meksiko, Amerika. Seorang asal
Prancis memperkenalkan tanaman ini ke Vietnam
sekitar 100 tahun yang lalu. Kemudian, tanaman
buah naga ini terus berkembang ke berbagai kawasan, : Cina, Taiwan, Thailand dan Malaysia. Semenjak beberapa tahun terakhir, tanaman buah
naga juga sudah masuk ke Indonesia dan sudah
mulai dikembangkan di beberapa daerah seperti
Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau dan Sumatera Barat.
Secara umum ada tiga jenis buah naga yang
dibudidayakan, yaitu:
1. Kulit merah, daging buah putih (Hylocereus
undatus),
2. Kulit
merah,
daging
buah
merah
(Hylocereuspolyrhizus) dan
3. Kulit kuning, daging buah putih (Selenicereus
megalanthus). Dari ketiga jenis tersebut, yang
paling banyak dibudidayakan secara komersial
adalah yang berkulit merah dengan daging buah
merah dan putih.

Buah naga memiliki rasa
yang yang enak, manis,
kadang-kadang
sedikit
asam, dapat dikonsumsi sebagai buah segar,
maupun diolah, serta sebagai campuran makanan
dan minuman lainnya. Secara umum, kandungan
nutrisi
dari
buah
naga
adalah:
Air
90,20% ,Karbohidrat 11,50%, Protein 0,53% , Lemak 0,40%, Serat 0,71%,

Calcium 134,50%, Fosfor 8,70%, Vitamin C: 9,40%.
Untuk jenis yang berdaging buah merah, mengandung beta carotene yang berfungsi sebagai antioksidan.
Tanaman kaktus ini tumbuh merambat/memanjat
dengan batang berbentuk segi tiga dan pada bagian
pinggirnya terdapat duri-duri. Tanaman ini dapat tumbuh baik di daerah kering dan berpasir, namun lebih
disukai pada tanah dengan kandungan bahan organik
cukup tinggi. Sebagai tanaman yang berasal dari
daerah tropis, tanaman buah naga menghendaki suhu
rata-rata 20-30ºC, dengan suhu maksimum
adalah 38-40ºC, serta curah hujan 500-1500 mm/
tahun. Daerah yang berada di ketinggian hingga 600
m dpl, dengan penyinaran matahari yang cukup,
sangat cocok untuk budidaya buah naga berkulit
merah ini. Tanah harus beraerase baik dengan
derajat keasaman (pH) 6,5 – 7.
PERBANYAKAN
Tanaman buah naga dapat diperbanyak dengan biji
atau stek. Tanaman yang berasal dari biji, umumnya
membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat
berproduksi. Teknik perbanyakan dengan stek batang
lebih umum dipilih oleh petani buah naga. Hal ini
disebabkan karena pertumbuhan dan waktu untuk
dapat berproduksinya relatif lebih cepat. Stek dapat
diperoleh dari cabang-cabang tanaman yang telah
tua, sehat, berwarna hijau tua, seperti bagian cabang
yang telah menghasilkan buah.
Potongan stek
dengan panjang sekitar 20 – 30 cm, terlebih dahulu
disemai pada bedeng pembibitan atau pada polibeg
yang telah berisi media tumbuh. Perawatan seperti
pemupukan, penyiraman, serta pengendalian hama
dan penyakit perlu dilakukan agar diperoleh bibit yang
sehat. Setelah bibit mempunyai perakaran yang kuat
dan tunas telah tumbuh dengan baik (tinggi ± 50 cm),
bibit sudah dapat ditanam di kebun.

PENANAMAN
Tanaman buah naga membutuh kan tiang sebagai
media panjatannya. Tiang yang digunakan haruslah
kuat, kokoh dan tahan lama sebagai pennyangga
tanaman. Tiang panjatan ini dapat berupa tanaman
hidup (seperti kedondong pagar), kayu yang sangat
keras (kayu ulin/kayu besi), serta tiang dari beton.
Pada pertanaman buah naga komersial, tiang beton
dengan ukuran 10 cm x 10 cm dengan tinggi sekitar 2
–2,5m sudah banyak digunakan. Tiang panjatan ini
ditanamkan sedalam ± 50 cm. Pada bagian atas atau
ujung tiang, dipasang suatu lingkaran dengan diameter sekitar 40 – 50 cm, dapat terbuat dari besi yang
berfungsi untuk menahan cabang-cabang dari tanaman buah naga.

Jarak

tanam
atau jarak antar tiang, dapat
digunakan dengan kisaran 2 – 3 m x 2,5 – 4 m. Untuk
penanaman dengan system tunggal, pada setiap tiang
ditanamkan 4 batang bibit. Sedangkan untuk system
penanaman jarak rapat (double row), di antara tiang
(dalam barisan), dapat ditanamkan dua baris tanaman dengan jarak sekitar 30 cm. Pada system ini,
pada bagian atas dari tiang panjatan, perlu dipasang
2 buah besi yang dihubungkan dengan tiang lainnya
(seperti jemuran kain). Pada lubang tanam, terlebih
dahulu sebaiknya diberi pupuk kandang. Apabila pH
tanah dibawah 6,5 perlu ditambahkan dolomit.
Untuk memperoleh pertumbuhan dan produktivitas yang baik, perlu dilakukan perawatan dan
pegelolaan tanaman yang baik, seperti pengikatan,
pemupukan, pengairan, pemangkasan, pengendalian
hama dan penyakit. Tanaman yang terkelola dengan
baik, pada umur 10 – 12 bulan sudah mulai berproduksi.
PEMUPUKAN
Pemupukan sebaiknya dilakukan berdasarkan kepada kondisi kesuburan tanah, umur, kondisi, serta fase
perkembangan tanaman. Selama fase vegetatif,
dapat diberikan pupuk NPK (15:15:15) sebanyak 50 –
100 g per tiang (4 tanaman), dengan interval sekitar 4
– 5 minggu. Setelah tanaman mulai berbunga, dapat
dilakukan penambahan pupuk dengan kandungan P
dan K yang lebih tinggi, serta unsur mikro.

