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Produksi Jagung di Palembayan Agam Mengagumkan
Rabu, 31 Agustus 2016 22:55 WIB

Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) - Perkembangan tanaman
jagung di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, tiga tahun terakhir dinilai sangat baik dan melampaui harapan.

Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (Dipertahornak) Agam, Afdhal, jagung sebagai salah satu
komoditas unggulan daerah Agam.

"Tiga tahun terakhir mengalami perkembangan yang fenomenal dan tren positif di tingkat petani," kata Afhal, di Lubuk Basung, Rabu
(32/8/2016).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Agam dan Dipertahornak Kabupaten Agam, perkembangan komoditas
jagung di Kecamatan Palembayan pada tahun 2014 sampai 2016, sangat bagus.

Tahun 2014 luas tanam 331 hektare, luas panen 293 hektare, produktivitas 6,31 ton per hektare, produksi mencapai 1.849 ton.

Tahun 2015, luas tanam 488 hektare, luas panen 429 hektare, produktivitas 6,67 ton per hektare. Produksi mencapai 2.861 ton. Pada
tahun 2016 target luas tanam 621 hektare, target luas panen 612 hektare, produktivitas 7 ton per hektare. Target produksi 4.284 ton.

Tahun 2016, realisasi telah melebihi target. Kondisi Januari sampai Juli 2016, realisasi luas tanam 691 hektare, luas panen 678
hektare, produktivitas 7.5 ton per hektare, produksi mencapai 5.085 ton.

Diperkirakan, realisasi luas tanam sampai Desember 2016, bisa mencapai 983 hektare, luas panen 967 hektare, produktivitas 7,5 ton
per hektare, dan produksi mencapai 7.253 ton.

Realisasi tiga tahun terakhir bisa mencapai luas tanam 1.802 hektare, luas panen 1.689 hektare, dan produksi mencapai sekitar
11.963 ton.

Semua itu memungkinkan berkat adanya bantuan benih sebanyak 9.045 kg, bagi lahan seluas 603 ha dari pihak Dipertahornak Agam.
Saat ini, realisasi sampai Juli 2016, berupa benih jagung 393 hektare, 9 equivalen mencapai 5.895 kg. Sisa bantuan akan disalurkan
dalam waktu dekat kepada petani, dengan luas lahan sekitar 210 hektare, dan bantuan benih 3.150 kg. Benih adalah varietas unggul
jenis Pioneer dan NK.

Dijelaskan, harga jual jagung di tingkat petani saat ini berkisar antara Rp2.800 sampai Rp3.500/ kg. Harga ini masih menguntungkan
dari segi ekonomi. (MIA)

