
Lahanrawa yang terdiri dari lahan rawa pasangsurut
dan lebak sangat potensial untuk tanaman buah buahan
diantaranya jeruk dan rambutan. Pada lahan rawa
penanaman buah buahan dapat dilakukan dengan sistem
surjan. Tanaman buah di tanam pada daerah yang tinggi
(galangan/), sedangpadadaerah yang rendaflnya (tabukan) di
tanami padi.

Jeruk Siam Banjar
Dilahan rawa pasangsurut don lebak terkenal dengan

buah jeruk siamnya. Bahkandari rawa pasangsurut di lepas
varietas unggul siam banjar dengan nama Sungai Madang.
Buah berbentuk bundar, berukuran sedang sampai besar,
rasanya manis, kulit buah yang masak berwarna hijau
kekuningan, permukaan kulit buah licin, dikonsuf.l:\sidalam
bentuk buahsegar atau eampuranrujak. "
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Selain jeruk siam, ada beberapa jenis jeruk yang bisa
kita temui di lahanrawa, diantaranya :

Jeruk sambaI.
Buah berbentuk bundar, berukuran kecil, permukan

kulit buah liein, rasanya masam,dikonsumsi sebagai pemberi
rasa asampadasambal.

Jeruk parahan (peras) .
Jeruk peras ini dieirikan dengan ukuran buah yang

lebih besar dibanding jeruk lainnya, berkulit tebal, daging
buah berwarna putih, dengan rasa yang mcnis, dikonsumsi
sebagaieampurnrujak, atau diperas sebagaiminumansegar.

Jeruk nipis.
Buah berukuran sedang sampai besar. ujung buah runeing,
permukaankulit buah licin, daging buah putih, dengan rasa
masam, buah ini dikonsumsi sebagai pemberi rasa masam
segar padamakanan,dan digunakansebagai obat tradisional.

Jeruk kuit.
Buah jeruk kuit ini berukuran sedang sampai besar,

permukaankulit bergelombang,daging buah berwarna putih.
dengan rasa masamsegar, dan mempunyaiaroma yang khas.
Masyarakat Banjar, mengkonsumsi jeruk ini sebagai
pemberirasa masam segar pada masakan khas tradisional
soto Banjar. Tanaman Jeruk kuit mempunyai penyebaran
yangsempit, buah ini hanyadi temukan di pulauKalimantan.



Bebarapa hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya
jeruk di lahan rawa.

Persiapan tanam.
, .

Pembuatan lubang tanam dengan ukuran '50 x 50 em,
kedalaman 50 em, jarak antar lubang dalam guludan 5,0
meter, Tiap lubangdiberikan pupuk kandangsebanyak 20 kg
dan 0,5 kg kapur, setelah 2 minggu baru dilakukan
penanaman.

Bibit.

Bibit yang digunakan bisa berasal dari okolasi, eangkokan
atau okoeang (okolasi eangkukan). Bibit bisa didapatkan
pada Balai Benih Induk Hortikultura di Guntung Payung
Banjarbaru, atau pada pembibitan pembibitan yang melayani
penjualan bibit tanaman.

1 Penonaman.

Penanamandilakukan pada musim hujan, sebaiknya dilakukan
pada sore hari.
Sebelum tanam, polybag dilepas denganhati hati, agar tanah
tidak lepasatau peeah.
Penanamanbibit harus tegak, diberi ajir dan bibit diikat
padaajir agar tidak goyang.
Setelah tanam, disekitar pangkal batang tanaman diberi
pestida earboforan yang sistemik untuk meneegah hama
nematoda, rayap dan hama lainnya. Untuk menjagah
kelembabantanah dan meneegahtumbulnya gulma, disekitar
tanaman diberi mulsa. Mulsa bisa berupa jerami padi atau
vegetasi insitu.

Pemeliharaan.
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KERAGAMAN JERUK
DI LAHAN RAWA

Pemangkasan dilakukan untuk pembentukan mahkota
tanaman. Tiga eabang pertama yang kita pertahankan
berjarak sekitar 40-50 em dari permukaantanah. Padatiap
eabangpertama, kita pertahankan lagi tiga eabang.
Tunaswiwilan yag tumbuh pada batang dan tunas yang kering
kita buang.

Pemupukan.

Untuk menjaga pertumbuhan dan produksi yang baik,
dilakukan pemupukan. Pemupukandilakukan setiap tahun,
takaran pemupukan tergantung padaumur tanaman.

BALAI PENELITIAN
PERTANIAN LAHAN RAWA


