DESKRIPSI TEKNOLOGI UNGGULAN BPTP NTT (Bambang
ambang M & Gabriel. W)

PERBENIHAN TANAMAN PANGAN (Padi, Jagung dan Kc Hijau)
wal dari perbenihan di BPTP NTT bermula dari banyaknya
permintaan dari stakeholder kepada BPTP untuk menyediakan benih
padi. BPTP merespon permintaan itu dengan mendatangkan benih
padi sawah dari Balipa Sukamandi seperti IR64 dan Memberamo
mberamo untuk
diperbanyak di KP Naibonat. Semula BPTP NTT mengambil peran perbanyakan
benih dari BS (breeder seed) sampai ke BR (benih sebar) label biru,
biru, karena
belum banyak penangkar di NTT. Dengan berjalannya waktu hampir semua
kabupaten terdapat penangkar benih maka peran BPTP berubah
berubah yakni semula
sebagai penangkar benih menjadi penghubung antara Balitpa dan penangkar di
NTT. Berkaitan dengan peran barunya maka BPTP lebih prioritas menghasilkan
BD (benih dasar) label putih dan hampir semua varietas baru yang telah dilepas
Deptan seperti
eperti varietas inpari (inhibrid padi irigasi) dan inpara (ihibrid padi
rawa) diperbanyak oleh BPTP NTT pada tahun 2010 ini. Disamping kualitas
benih, BPTP NTT juga memperhatikan kuantitas karena permintaan benih
sangat banyak. Pada tahun 2009 benih padi yang
yang dihasilkan sebesar 1.325 ton
dan tahun ini akan lebih banyak lagi sebab ada penambahan luas tanam sebesar
5 ha.
Seperti halnya padi, BPTP NTT mengambil peran sebagai penghubung
antara Balitsereal Maros dan penangkar. Dalam bidang penelitian perbenihan
jagung, BPTP NTT telah melakukan berbagai penelitian. Pada tahun 2004-2006
2004 2006
BPTP bekerjasama dengan Dinas Pertanian Propinsi NTT mengadakan penelitian
untuk menghasilkan varietas jagung tahan hama bubuk (S.zeamais).
(
). Hasil dari
penelitian tersebut adalah varietas Piet Kuning yang dilepas pada tahun 2007.
Penelitian lain adalah produksi jagung hibrida kerjasama dengan Balitsereal
pada tahun 2008-2009.
2009. Penelitian tersebut dilakukan untuk mendukung
program jagungisasi yang dicanangkan Gubernur NTT. Hasilnya BPTP NTT sudah
mampu menghasilkan jagung hibrida Bima-1
Bima 1 dengan produktivitas benih 833833
1.200 kg/ha dan berpotensi menurunkan harga jagung hibrida dari Rp 35.00035.000
65.000 kg/ha menjadi Rp 25.000/kg.
Perbenihan kacang hijau
jau baru dimulai pada tahun 2009. Uji coba
perbanyakan benih kacang hijau pertama kali adalah produksi benih varietas
Vima-1
1 kelas BD. Ternyata produksi pertama ini mendapat respon yang baik
oleh stakeholder, sehingga pada tahun 2010 ini direncanakan akan
memproduksi beberapa varietas lain.

