
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Keanekaragaman Hayati 
Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati, 
apa hubungannya dengan makanan kita sehari-hari 
dan apa yang dapat kita lakukan untuk 
melestarikannya? 
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Pertama, lakukan observasi 
 
 
“Ketahanan produk makanan selalu menjadi salah satu dari landasan kegiatan Slow Food.Mulai dari 
Ark of Taste, pembentukan Presidia pertama kali , dan Presidia, sebaliknya, membuka jalan bagi 
proyek-proyek lainnya.. Meningkatkan jumlah produk bagi Ark bahkan menjadi hal yang sangat 
penting. Jika asosiasi kehilangan  rasa sensitivitasnya, dia berisiko kehilangan alasan 
keberadaannya”. Carlo Petrini 

Slow Food dimulai dengan pengenalan tentang daerah Anda, mendengarkan, mengobservasi, 
merasakan, pengenalan berbagai rasa dan aroma. Dengan senses dan rasa penasaran yang kita 
punya, kita dapat menjadi kenal dengan daerah dan negara lain, mengenang akan perjalanan 
melalui sebuah roti, keju atau madu, bertukar pikiran, produk dan resep dengan perkumpulan dari 
negara-negara lain. 

Sangat penting untuk setiap perkumpulan Slow Food, untuk menemukan produsen-produsen yang 
baik, bersih dan adil di  daerahnya sendiri : pembuat keju, gembala, peternak lebah, pembuat roti, 
peternak/petani. Berbicara dengan kaum tua untuk merekam dan membagikan pengetahuan lokal 
mereka, dan pada saat yang sama mencari pengusaha muda yang telah kembali ke daerah asal 
mereka. 

Perjalanan untuk memetakan budaya makanan lokal  akan diisi dengan berbagai sensasi dan 
kejutan, dan menghasilkan daftar berisi kontak menarik yang dapat digunakan dalam berbagai cara. 
Produk-produk tradisional mungkin akan masuk dalam Ark of Taste. Beberapa produsen mungkin 
akan bersama-sama dalam memulai sebuah Presidium.  
Produsen-produsen lain bisa terlibat dalam jaringan Slow Food , bahkan jika mereka belum 
memenuhi kriteria dari Ark atau Presidia: seperti pembuat keju muda dengan jenis keju baru yang 

dijual langsung kepada konsumen, kelompok petani organik yang mengirimkan kotak sayuran segar, 
turunan hewan ternak yang penuh perhatian dengan lingkungannya, sampah daur ulang dan 
pengutamaan kesejahteraan binatang, dst.  
Hal yang terpenting adalah para produsen tersebut setia melakukan praktek yang baik (GOOD), 
bersih(CLEAN) dan adil (FAIR), dimana mereka memperhatikan segi  kualitas, lingkungan dan 
keadilan sosial.  

Setelah peta dari lansekap luarbiasa akan kemanusiaan, energi dan kreativitas ini telah dibuat,  
berbagai event bisa diadakan (makan malam, workshop pencicipan, pesta, seminar, dsb.), juga bisa 
diadakan pengembangan komunikasi (pembuatan buku petunjuk,  website yang didekasikan bagi 
produsen, grup sosial media, dsb.) dan memprakarsai proyek-proyek  seperti pasar bahan pangan 
lokal (Earth Markets), kegiatan pendidikan dan pencicipan dengan sekolah, jalur turis, dsb.)  

Booklet berikut didesain untuk membantu mengembangkan pemahaman yang lebih baik akan 
beberapa konsep mendasar  - dari Keanekaragaman hayati sampai pada pemahaman akan baik, 
bersih, adil – dan beberapa nasihat praktis untuk mengidentifikasi produsen, memilih produk untuk 
Ark dan meluncurkan sebuah Presidia dan Earth Markets. 
 
Selamat membaca dan menikmati perjalanan Anda ! 
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Keanekaragaman hayati 
 

 
 

Sejak awal mula, Slow Food telah menempatkan ketahanan Keanekaragaman hayati pada pusat 
misinya. Tetapi apakah itu keanekaragaman hayati, dan apakah hubungannya dengan makanan kita?  

Keanekaragaman hayati adalah istilah yang belum lama ada. Istilah ini digunakan pertama kali di 
Washington pada tahun 1986 oleh seorang ahli entomologi (Edward O. Wilson).  Kata ini merupakan kata 
yang sulit, yang sayangnya, menjadi kata yang menarik perhatian hanya sedikit orang, yang terutama 
mempelajarinya  (seperti ahli ekologi, biologi, atau agronomi). Nyatanya keanekaragaman hayati 
seharusnya berupa konsep sederhana, karena pada esensinya, dia merupakan tanda keberadaan alam, 
kehidupan, dan keragaman aspek hidup dalam sejumlah level, - dari yang paling kecil dan mendasar 
(seperti gen dan bakteri) sampai pada spesies binatang dan tumbuhan, menuju level yang paling 
kompleks (ekosistem). Semua level ini saling bersilangan dan mempengaruhi satu sama lain dan juga 
evolusi yang lainnya. Studi dari University of Stanford telah membandingkan spesies dan varietas dalam 
suatu ekosistem untuk memaku sumbat yang menahan suatu pesawat bersama-sama. Jika kita 
memindahkan beberapa rivets/ paku sumbat, untuk sementara waktu tidak ada yang terjadi dan pesawat 
tetap beroperasi. Tapi, lambat laun, strukturnya makin melemah dan pada titik tertentu, memindahkan 
hanya satu paku sumbat akan mengakitbatkan tabrakan (Ehrlich, Ehrlich, The Rivet Poppers, 1981). 
Keanekaragaman hayati adalah kebijaksanaan kepercayaam  kita untuk masa depan,  memungkinkan 
tanaman dan binatang untuk beradaptasi pada perubahan iklim, serangan parasit dan kuman, atau hal 
lain yang tidak diperkirakan. Suatu sistem yang secara biologis diberkahi  dengan antibodi untuk 
melawan organisme berbahaya dan mengembalikan keseimbangannya. Suatu sistem yang hanya 
didasarkan pada jumlah varietas yang terbatas, sebaliknya, akan sangat rapuh.  

Contoh yang paling terkenal adalah Irish Potato Famine pada pertengahan abad 19. Pada tahun 1845 
sebuah jamur menyerang tanaman kentang, menghancurkan seluruh panen selama beberapa tahun dan 
menyebabkan kematian/ perpindahan 1,5 juta penduduk ke AS. Ssitem penanaman satu jenis kentang di 
Irlandia ini menyebabkan kelaparan. Kekuatan untuk melawan  yang memungkinkan kentang Irlandia 
untuk kuat dan bertahan adalah hasil dari penanaman beranekaragam ribuan varietas dari Andes dan  
Mexico. Tanpa keanekaragaman hayati, mungkin kentang tidak menjadi salah satu tanaman utama di 
dunia.. Episode ini merupakan peringatan pertama pada umat manusia tentang bahaya keseragaman 
genetik, tapi merupakan salah satu yang sayangnya tidak diperhatikan.  

 
Dalam sejarah planet ini, semua mempunyai awal dan akhir, banyak spesies yang punah di semua 
jaman. Tapi bagaimanapun juga, jangan pernah  berada pada tingkat yang mengerikan - seperti pada 
tahun-tahun terakhir- , yang ribuan kali lebih besar dari jaman sebelumnya. Dalam satu abad, lebih dari  
250.000 varietas tanaman menemui kepunahan dan menurut perkiraan Wilson, hal ini akan terus 
berlanjut dengan rata-rata tiga spesies per jam (lebih dari 27.000 per tahun) (Wilson, The Diversity of 
Life, 1992).  

Pada musim panas tahun 2012, setelah melalui sejumlah studi dalam beberapa tahun,  University of 
Exeter yang prestisius mendeklarasikan bahwa bumi menuju tahap kepunahan massal pada keenam 
kalinya (yang kelima kali - 65000 tahun yang lalu  – saat dinosaurus menghilang) (dikutip dari Sanders, 
Van Veen, Indirect commensalism promotes persistence of secondary consumer species, 2012).  
Selain itu ada perbedaan substansial antara kepunahan saat ini dan kepunahan yang terjadi waktu 
dulu.. Untuk pertama kalinya, manusia bertanggung jawab, karena mereka terus menghancurkan hutan 
tropis (rainforest), mengalokasikan daerah terpencil untuk monokultur, perataan lahan, mengeliminasi 
rintangan alami, melakukan polusi pada air dan tanah dengan menggunakan pestisida dan pupuk kimia 
dan mengakumulasikan plastik di laut. Tapi, tidak semua kegiatan manusia menghancurkan alam. Para 
petani/peternak berskala kecil, para nelayan yang mengetahui dan menghargai keseimbangan yang 
rapuh dari alam adalah penjaga/pemelihatan terakhir yang sebenarnya. Mereka telah bekerja dengan 
dan dalam ekosistem selama lebih dari ribuan tahun, mengubahnya seperti yang telah mereka lakukan.  

 

Jika keanekaragaman hayati menghilang, 
apa yang akan terjadi dengan kita? 

Bersama dengan flora dan fauna liar, banyak tanaman domestik dan turunan hewan terpilih untuk susu 
dan dagingnya yang  juga menghilang. Menurut FAO, 75% dari varietas tanaman yang dapat dimakan 
telah lenyap dan tidak dapat kembali lagi . Di AS, angkanya sekitar 95%.  
Sekarang,  60% dari pangan dunia didasari oleh 3 sereal pokok: gandum, beras dan jagung  
(FAO,The State of the World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, 1996). Hal ini tidak 
berlaku pada ribuan varietas beras yang telah dipilih oleh petani dan pernah ditanam di India dan Cina, 
atau pada ribuan varietas jagung yang tumbuh di Mexico,  tapi pada sedikit varietas hibrida terpilih dan 
dijual ke petani oleh pihak multinasional yang terampil.  
Mekanisasi adalah musuh dari keanekaragaman. Industri pertanian membutuhkan keseragaman dan 
produktivitas tinggi, dalam kata lain, monokultur. Sejak  tahun 1950an produksi pertanian telah secara 
berkala terorientasi untuk tergantung pada sejumlah kecil spesies dan varietas, yang dipilih untuk 
memenuhi kebutuhan pasar dunia. Mereka tidak mempunyai koneksi dengan wilayah-wilayah 
individual, tapi lebih cenderung bisa diproduksi di banyak lingkungan yang memungkinkan, mempunyai 
daya tahan  dalam pemeliharaan dan pengiriman, serta rasa yang seragam. Contohnya, dalam 
perbandingan dengan ribuan varietas apel yang dipilih oleh petani, hanya 4 varietas komersial yang 
mewakili 90% pasar dunia.  
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Varietas-varietas ini masih mewakili potensi besar untuk masa depan sistem pertanian kita. Varietas yang 
ditentukan sebagai  varietas asli atau lokal adalah hasil seleksi (alami atau buatan manusia) dalam 
daerah tertentu.  
Mereka dikarakterisasi oleh adaptasi mereka yang baik akan kondisi lingkungan mereka, dan untuk 
alasan ini, biasanya mereka mempunyai kebutuhan yang lebih sedikit akan masukan eksternal (seperti 
air, pupuk atau pestisida) karena mereka lebih asli (rustic) dan oleh karenanya lebih tahan  terhadap 
tekanan dari lingkungan. Potensi mereka untuk tumbuh dengan subur dalam wilayah asal mereka 
(seperti di padang gurun atau pegunungan) membuat mereka berperan sebagai sumber pertanian dan 
perangkat esensial untuk kedaulatan makanan. Bukanlah suatu kebetulan kalau varietas-varietas ini 
sering dihubungkan dengan budaya komunitas lokal (melalui kebiasaan, resep, pengetahuan, dialek, dll.)  
Tujuan pertama dari Slow Food adalah untuk memelihara keanekaragaman hayati domestik 
(=agrobiodiversity). Hal ini bukan berarti hanya tentang panda atau anjing laut jenis monk seal, tapi juga 
tentang domba  Karakachan; bukan hanya tentang tanaman edelweiss, tapi juga tentang kentang jenis 
horned potato dari  Bamberger.  
Tanaman dan hewan domestik juga mempunyai daerah asal dalam beberapa wilayah di dunia (kentang 
dan tomat di Andes, kambing dan gandum di Fertile Crescent, terong dan babi di Asia, dll.). Mereka telah 
tersebar di berbagai belahan dunia dan beradaptasi dengan iklim dan tanah yang telah mereka temukan 
di setiap sudut planet ini, berubah sedikit, saling bertemu, menyatu menjadi wilayah-wilayah khusus dan 
komunitas, serta mempengaruhi tradisi kuliner. Kita lihat pada tomat, yang berasal dari Andes dan 
menyebrang lautan untuk beradaptasi dengan sejumlah wilayah di Eropa, berkembang menjadi sejumlah 
varietas yang berbeda-beda dan memberi simbol masakan dari  daerah Mediterania, seperti misalnya 
pizza dan pasta dengan saus tomat, salad Yunani dan  gazpacho.  
Inilah caranya bagaimana dalam 10.000 tahun sejarah pertanian, pengetahuan para petani telah 
memberi kehidupan pada ribuan varietas dan turunan, yang merupakan ekspresi dari keanekaragaman 
budaya dan ekologi suatu wilayah, yang telah memunculkan aneka ragam gastronomi yang amat besar 
jumlahnya. Perbedaan/keanekaragaman dapat tampak melalui bentuk, rasa, aroma, warna, resep, 
persiapan dan ritual, kekayaan yang mendasar untuk melindungi budaya dari suatu komunitas, tapi juga 
menjamin suatu diet yang bervariasi, sehat dan dapat dinikmati. 

Selain spesies tanaman dan hewan, Ark juga memasukkan produk yang diproses, karena bersama 
dengan tanaman dan hewan sebagai kekayaan keanekaragaman hayati; segi ekonomi, sosial dan 
warisan budaya (dalam bentuk keju, olahan daging asin/asap, roti dan kue) juga menghilang. 
Pembuatan awetan makanan segar – seperti susu, daging, ikan, biji-bijijan dan buah-buahan – produk 
yang diproses angkanya tidak terbatas, hasil dari pengetahuan turun temurun di setiap sudut di dunia, 
hasil dari kreativitas dan keterampilan. Variasi yang paling kecil bisa didapatkan dalam makanan-
makanan yang sangat berbeda – lihatlah ribuan jenis keju yang dihasilkan dari 3 bahan yang sama 
(susu, enzim rennet, garam), atau olahan daging asin/asap, dimana perbedaannya kadang hanya 
terletak pada potongan dagingnya, bumbu atau kayu yang digunakan untuk mengasapinya. Teknik 
proses dengan tangan memungkinkan kreasi pembuatan produk-produk khusus yang dapat 
mencerminkan budaya lokal (lebih mencerminkan daripada jika hanya menggunakan bahan mentah 
sendiri) dan melindungi produsen dari fluktuasi musim dan pasar. Seringkali, mungkin saja untuk 
melestarikan jenis tanaman dan turunan lokal dengan mempromosikan produk yang diproses dari jenis 
tanaman/turunan itu (sebuah keju atau olahan daging asin/asap dapat menyelamatkan turunan hewan, 
sebuah roti dapat menyelamatkan suatu jenis gandum, dst..)  

Untuk melestarikan warisan kekayaan ini, Slow Food membuat Ark of Taste sebagai tempat untuk 
menyimpannya– sebelum mereka lenyap – spesies tanaman, turunan hewan, dan produk artisan 
(seperti roti-rotian, keju atau olahan daging asin/asap) yang terikat dengan budaya, sejarah dan tradisi 
komunitas di seluruh dunia.  

Ark of Taste adalah suatu katalog produk, tapi Slow Food telah meluncurkan proyek lain untuk bekerja 
secara langsung dengan para produsen: the Presidia.  

Presidia produsen bekerja untuk melindungi sebuah produk tradisional yang terancam punah (sebuah 
produk Ark), sebuah tehnik tradisional yang juga terancam punah (menangkap ikan, memelihara 
hewan ternak, memproses atau pertanian/peternakan) atau daerah pedesaan / ekosistem yang 
terancam.  

Instrumen lain yang penting untuk melindungi, membela dan mempromosikan kanekaragaman hayati 
adalah taman-taman 

Slow Food, yang dikembangkan oleh sejumlah keluarga, komunitas dan sekolah.  

Lebih jauh lagi, untuk membawa para produsen dan konsumen berskala kecil , Slow Food 
mempromosikan  

Earth Markets di seluruh dunia.  

Perjuangan untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati bukan perang yang tidak penting, Ini adalah 
perjuangan untuk masa depan planet kita. Kita semua dapat melakukan sesuatu, dalam kehidupan kita 
di dunia ini, setiap hari.  
Jangan berfokus pada apa yang telah lenyap, tapi fokuskan pada apa yang kita masih bisa 
selamatkan.  



10 11  

 

Pohon makanan 
Untuk Slow Food, makanan mewakili gabungan bersama dari aspek-aspek  
yang berbeda yang saling berinteraksi satu sama lain. Bayangkan sebuah  
pohon besar, dengan akar yang dalam yang tumbuh berkembang ke segala  
arah, dengan sebuah batang yang lebar dan dahan yang mencapai puncak,  
ditumbuhi dengan dedaunan, bunga dan buah-buahan,  
Bagian akar tertanam kuat  pada suatu daerah, suatu iklim, suatu sikap, dan 
pencahayaan tertentu pada matahari. 

 
Tapi suatu wilayah bukanlah hanya tentang tanah, iklim atau geografis. Wilayah  
juga berhubungan dengan budaya, pengetahuan dan teknik artisanal. Ada 
banyak juga akar lain yang turun ke bawah dan menyebar keluar ke berbagai  
arah: makanan adalah ekspresi dari sebuah bahasa, musik, puisi dan ritual 
komunitas. Akar yang dalam dan  saling bersilangan dengan akar-akar dari  
pohon-pohon yang lain, membawa mereka untuk berhubungan dengan budaya,  
bahasa dansejarah yang berbeda-beda. Pertemuan di bawah tanah ini  
memperkaya pohon kita.  
Dari akar, kita menuju keatas. Batang pohon mewakitli dukungan yang  
diperlukan untuk produksi yang baik, adil bagi pekerja dan bersih untuk  
lingkungan.  
Kemudian bagian dahan, yang penuh dengan bunga dan buah, mewakili rasa,  
aroma, penglihatan, sentuhan,; memasak, yang tradisional atau inovatif,  
seluruhnya membuat makanan sebagai pengalaman yang menggairahkan. 
Makanan juga  adalah nutrisi, dengan vitamin dan mineral, protein, karbohidrat,  
dan lemak. – yang  merupakan keseimbangan fisik dan spiritual.  
 
Slow Food menganggap semua elemen ini bersama-sama sebagai keseluruhan  
keseimbangan.  
Setiap produk mewakili biji, bumi, budaya, lingkungan dan ketahanan sosial,  
makanan dan rasa. 
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Apa artinya 
 
 
Ekosistem 
Suatu ekosistem adalah sebuah kumpulan organisme tanaman dan hewan yang berinteraksi satu sama 
lain dan juga dengan lingkungan yang mengelilinginya. Dalam ekosistem juga termasuk, misalnya, laguna, 
sungai, hutan, atau padang rumput. Setiap ekosistem selalu berusaha mempertahankan 
keseimbangannya, Jika keseimbangannya terganggu, ekosistem itu langsung beradaptasi. Sebuah danau 
di negara dingin, misalnya mempunyai tanaman dan  hewan yang beradaptasi dengan daerahnya, tapi jika 
iklimnya berubah, beberapa spesies akan pergi dan diganti dengan spesies lainnya yang lebih bisa 
beradaptasi dengan iklim baru tersebut.  
Keseimbangan suatu ekosistem dapat diubah atau dihancurkan oleh sejumlah kegiatan umat manusia 
(polusi tanah, polusi air atau udara, pengalihan aliran air, pembangunan berlebihan, pengenalan spesies 
asing, kegiatan pertanian, dll.)  
Beberapa ekosistem adalah hasil dari kegiatan manusia dan membutuhkan manajemen yang konstan,  
Sebagai contoh, tanah pertanian Eropa terdiri atas beraneka ragam padang rumput, mulai dari  semak 
Mediterania sampai dataran berlumut  (moorland) dan genangan barat laut Atlantik serta padang rumput 
berkayu di Baltik, namun juga ladang zaitun serta hutan chestnut dan kebun buah-buahan. 
 

Spesies 
Sebuah spesies adalah sekelompok organisme yang mampu berkembang biak dalam lingkungannya 
sendiri dan memproduksi pupuk untuk keturunannya.  
Setiap spesies secara genetik berbeda dari yang lainnya dan bisa dikenali berkat karakteristik morfologi 
spesifik (bentuk dan warna bunga, buah, daun, kuncup, dll pada tanaman, _ atau tubuh, kulit, tanduk, ekor, 
dll pada hewan) Selama berabad-abad, individu dalam sebuah spesies berkembang untuk membangun 
karakternya yang bermanfaat untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda,  
Sebagai contoh, seekor sapi yang tinggal di dataran keras telah mengembangkan kakinya yang tegap , 
berkulit tebal dan biasanya lebih kecil dengan tujuan untuk memakan rumput di lansekapnya. Tanaman dan 
iklim telah mengembangkan kapasitasnya untuk tetap berbuah walaupun pada masa kekurangan air.  

 
Buah aprikot adalah sebuah spesies, dimana aprikot Shalakh adalah varietas khas dari daerah Armenia; 
domba adalah sebuah spesies hewan, dimana domba Kempen adalah turunan khas dari daerah tenggara 
Belanda.  

Pada kasus spesies liar,  (mereka yang berkembang secara spontan), tidak ada campur tangan manusia 
dalam hal penanaman dan perkembang biakan turunan, jadi disini kita berbicara hanya tentang spesies  
tanpa referensi tentang varietas atau turunan. Sebagai contoh, ‘pohon baobab adalah sebuah spesies, tapi 
tidaka ada varietas khusus baobab, kecuali jika manusia sengaja menanamnya, memilih ecotype dan 
varietasnya.  
 

Selain nama sehar-hari, setiap tanaman dan hewan mempunyai nama ilmiahnya sendiri-sendiri. Ahli botani 
Swedia dari abad 18 Carl Linnaeus menawarkan metode (yang sampai sekarang masih digunakan) untuk 
mengidentifikasi organisme.  Untuk memudahkan proses penamaan dan menghindari kebingungan, Linnaeus 
menawarkan untuk menamai setiap spesies dengan 2 nama: 2 istilah Latin, yang pertama diawali dengan 
huruf besar, menandai genus, dan yang kedua diawali dengan huruf kecil, menandai spesies.  

 
Beberapa contoh dari spesies: Apel: Malus domestica; Kentang: Solanum tuberosum; Kambing :Capra ircus; 
Domba: Ovis aries.  

 

 

 
Varietas tanam (atau cultivar) 

Sebuah varietas (atau cultivar) adalah kumpulan tanaman yang ditanam, yang secara jelas dibedakan oleh 
morfologi mereka, fisiologi, kimiawi dan karakteristik kualitatif. Sebuah varietas dikatakan stabil, 
mempertahankan karakternya yang berbeda walaupun dia berproduksi (melalui biji atau jaringan, seperti 
misalnya cangkokan). 
Varietas asli/murni atau lokal  dapat diidentifikasi dengan baik dan biasanya mempunyai nama lokal. 
Seringkali hal ini tumbuh dari pemilihan oleh petani/peternak atau komunitas dan  terkarakteristik oleh 
adaptasi yang baik dengan kondisi lingkungannya. Mereka secara konsekuen lebih kuat, tahan stress dan 
tidak memerlukan banyak masukan eksternal seperti air, pupuk, dll. Mereka berhubungan dekat dengen 
budaya suatu komunitas (misalnya dalam kebiasaan, resep, pengetahuan dan dialek). Beberapa contoh. 
Apel Carla  (Italia), kacang coklat dari Öland Island (Swedia), kembang kol Lorient (Perancis) dan radish 
Akkajidaikon radish (Jepang) adalah varietas daerah asli.  
Di Eropa, varietas asli biasanya terdaftar pada daftar nasional (dan otomatis dalam katalog resmi Eropa), 
oleh kementerian setempat, dinas perijinan daerah atau dengan permohonan oleh kesatuan publik resmi 
lainnya, institusi ilmiah, asosiasi dan warganegara individu serta perusahaan (tersubyek kepada pendapat 
yang paling disukai oleh perijinan daerah atau badan resmi yang berhubungan). Varietas-varietas itu 
didaftarkan setelah tahap evaluasi. Pendaftaran adalah formulir dari perlindungan publik dan berbeda dari 
hak paten, yang lebih merupakan pendaftaran pribadi yang memungkinkan monopoli penggunaan dan 
penjualan bahan perkembangbiakan.
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Populasi tanaman(Ecotype) 
Sebuah ecotype adalah suatu populasi dalam sebuah species (biasanya berproduksi dengan biji) yang 
secara genetik beradaptasi dengan wilayah spesifik, biasanya dalam ukuran terbatas. Definisi ini membuat 
ecotype menyerupai varietas murni (atau cultivar). Perbedaannya adalah ecotype tidak mempunyai identitas 
genetik yang persis, stabil dan dapat didefinisikan, dan mereka bukanlah bagian dari klasifikasi resmi atau 
tercatat. Bagaimanapun juga mereka sangat penting untuk perlindungan keanekaragaman hayati tanaman. 
Jika mereka cukup dipelajari dan terpilih dengan baik, mereka dapat masuk dalam klasifikasi sebuah 
cultivar. 

Contohnya populasi yang beranekaragam dari apple pink yang berasal dari pegunungan Sibillini, tumbuh di 
Marche (Italia).  

 
 

 
 

Turunan 
Konsep dari sebuah turunan adalah salah satu hal kontroversial dalam ilmu alam. Peternak berperan 
penting dalam mengidentifikasi dan menentukan sebuah turunan, sebuah turunan hewan ternak  adalah 
salah satu hal yang dikenali oleh sejumlah kelompok peternak. Menurut ilmuwan Jay Laurence Lush, 
misalnya, “tidak seorangpun diijinkan untuk menetapkan suatu nilai ilmiah pada kasus ini. Ini adalah kata-
kata peternak yang harus kita terima sebagai definisi yang tepat.” Dikatakan bahwa, sebuah turunan dapat 
didefiniskan  sebagai kelompok hewan domestik dari spesies yang sama dengan jejakkeloimpok dari hewan 
lokal dengan sifat tampak luar yang dapat didefinisikan dan diidentifikasi (diturunkan pada keturunannya) 
dan karakter yang nampak. Sifat dan karakter tadi digunakan untuk membedakan mereka dari hewan 
lain.yang berspesies sama (sep The Worldwatch List of Domestic Animal Diversity, yang dipublikasikan 
untuk pertama kali pada tahun 2000 oleh United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) dan 
Environmental Programme (UNEP), adalah sebuah titik referensi untuk turunan domestik yang terancam 
punah diseluruh dunia. Menurut laporan tersebut, setiap minggu dunia kehilangan 2 turunan hewan yang 
dibesarkan oleh manusia, jadi kita telah kehilangan ribuan turunan di abad terakhir ini, dan turunan ketiga  

yang masih ada (lebih dari 2.000) berisiko lenyap dalam 20 tahun mendatang. Sekali sebuah turunan punah, 
dia akan menghilang selamanya. erti ukuran, warna dari lapisan/bulu; ukuran kepala, anggota badan, tanduk, 
ekor, dll.). 
Sebuah turunan dikatakan asli/murni jika karakternya terhubung dengan wilayah khusus dimana dia telah 
berkembang atau beradaptasi secara alami dalam jangka waktu yang lama (untuk sapi, dibutuhkan minimal 
6 generasi untuk memperbaiki karakter turunannya). Beberapa contoh turunan adalah sapi Mirandaise, 
sebuah turunan daging sapi yang berasal dari Gers, bagian daerah Midi-Pyrénées - France; ayam betina 
putih Saluzzo dari Piedmont, Italia; dan domba Villsau dari barat laut Norwegia, salah satu turunan domba 
tertua yang masih ada di Eropa Utara.  

Turunan asli lebih mudah beradaptasi pada kondisi iklim, geografis, dan sosial ekonomi dari suatu tempat 
dan, bahkan dalam lingkungan yang ekstrim, mereka tidak membutuhkan perhatian yang besar atau 
makanan yang banyak. 
Untuk menjadikan  sebuah turunan didefiniskan seecara resmi , haruslah dilakukan pendaftaran. Pendaftaran 
suatu turunan terjadi hanya dengan  menindaklanjuti permohonan sebuah kelompok peternak. 
Turunan ada di tempat-tempat khusus, tapi dalam kasus tertentu – dan biasanya terjadi karena beberapa 
karakter mereka sebagian dapat dimanfaatkan – mereka diekspor ke bagian dunia yang lain. Sebuah turunan 
bisa terancam punah di daerah asal mereka tapi banyak terdapat di bagian dunia yang lain, seperti misalnya 
kambing Toggenburg , yang aslinya berasal dari daerah St. Gallen di Swiss, tapi ditemukan di beberapa 
daerah di pegunungan Alpen. Dalam Ark of Taste, penting untuk menguhubungkan turunan dengan produk 
makanan seperti dagiing, ,susu, keju atau produk olahan daging asin/asap. 
Salah satu hal yang membahayakan keragaman hewan domestik adalah ekspor hewan dari belahan utara  
bumi ke selatan bumi, yang umumnya mengarah tidak saja kepada hibrida tapi juga melengkapi pengganti 
turunan lokal, yang dianggap kurang produktif daripada yang berasal dari negara-negara industri.  
 

 
 

Populasi hewan 
Sebuah populasi adalah kelompok  dari individu-indiviidu dari spesies yang sama dengan karakter yang 
berhubungan. Suatu populasi bisa lebih atau kurang homogen. Seperti dalam kasus mengenai turunan, 
peranan peternak sangat penting untuk mengenali sebuah populasi berdasarkan karakter yang nampak 
(bulu,,ukuran, bentuk tanduk atau ekor, dst..) dan dari perilaku (produktivitas, kesuburan. dst..) Sebuah 
populasi untuk turunan sama statusnya seperti sebuah ecotype untuk cultivar, yaitu yang kurang resmi dan 
bukan merupakan bagian dari daftar turunan genetik. 
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Contohnya populasi hewan dari anak ayam di Mushunu Molo (Kenya), dan kambing dari Roccaverano 
(Italia). 

 

 

 
 

Varietas komersil yang baru dan tanaman hibrida 
Petani selalu memilih tanaman (dengan mengamati secara teliti ladang/sawah mana saja yang  memberi 
panen terbaik  atau tanaman mana yang menghasilkan buah-buah terbaik) atau telah melakukan tanam 
silang untuk mempeoleh tanaman dengan karakter terbaik. Tanaman hibrida adalah varietas atau ecotypes 
yang dapat dihasilkan dari kombinasi materi genetik dari spesies yang berbeda. Tehnik hibrida dapat terjadi 
secara alami atau melalui interaksi manusia (dalam praktek penyempurnaan genetik).  
Semua varietas strawberry, contohnya, berasal dari nenek moyang yang lahir di Brest (Perancis), di tahun 
1766, dari penyilangan  strawberry Amerika (Fragaria virginiana) dan strawberry putih Chile (Fragaria 
chiloensis) yang dibawa ke Eropa oleh seorang insinyur atas perintah Louis XIV (hanya 5 tanaman yang 
bisa selamat dalam 6 bulan perjalanan melalui laut).  Sejak tahun 1950an, produksi pertanian secara 
progresif berfokus pada jumlah yang berkurang dari spesies dan vaietas, dibentuk untuk merespon pasar 
dunia dan karena itu diputuskan hubungannya dari wilayah aslinya, bisa diproduksi secara massal di banyak 
lingkungan dan iklim, dengan kemampuan untuk bisa dipelihara dan ditransportasikan, dengan standar rasa 
yang cocok bagi semua konsumen. Inilah yang dikenal dengan hibrida komersial. 
Sebagai contoh, keberhasilan besar dari apel Golden Delicious, salah satu produk pertama dari varietas 
komersial, yang dihubungkan dengan rasa “ringan” dan tidak tajam (ini adalah apel yang manis dan 
beraroma).  
Kebanyakan hibrida komersial ini (dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pasar) dilindungi dengan hak 
paten. Hal ini tidak mencegah petani atau hobbyis dari memperoleh dan menyemai biji tanaman hibrida. 
Hak paten hanya berarti jika biaya yang dibayarkan untuk biji akan menjadi hak pemegang paten (bisa 
berupa privat atau umum). 
 
Tapi, ada sesuatu yang petani tidak bisa lakukan ketika menanam tanaman hibrida komersil, yaitu mereka 
tidak dapat mengumpulkan dan menyimpan benih dari panen mereka untuk digunakan di tahun berikutnya. 
Kenyataannya, cara kerja hibrida adalah generasi pertama lah yang melakukan pembelian benih (yang 
disebut F1) akan lebih baik daripada generasi sebelumnya dan akan mempunyai karakteristik yang  

diinginkan, tetapi generasi yang ke dua (F2) akan berisi campuran karakteristik, hampir selalu lebih buruk 
daripada yang sebelumnya (F1). Oleh karena itu, petani harus membeli benih-benih baru setiap tahun.  

 

Hewan hibrida 
Hybrida adalah hasil keturunan dari orangtua yang berasal dari spesies yang berbeda atau sub-spesies yang 
mempunyai struktur yang memadai serta kesamaan genetik untuk bisa melakukan reproduksi bersama.  
Contoh dari hibrida khusus dalam lingkungannya, adalah antara dua spesies dengan genus yang sama, 
termasuk: bagal/mule, keturunan dari keledai jantan dan kuda betina, atau seekor hinny, produk dari keledai 
betina dan kuda jantan. Umumnya persilangan ini bisa berhasil dalam keturunan yang steril. .  
Ketika hibrida dihasilkan dari turunan yang berbeda atau populasi yang berbeda dari spesies yang sama, 
mereka dikenal dengan istilah intraspecific, atau lebih sering disebut turunan silang. 
 
Ini adalah kasus persilangan antara  babi Landrace dan babi White, atau antara sapi Friesian dan sapi 
Montbelliard. Seringkali, hasilnya menyempurnakan aspek-aspek tertentu (tenaga lebih besar, kekuatan, 
kesuburan, produktivitas, dll. ) yang kurang berkembang pada orangtuanya. Fenomena ini dikenal dengan 
nama  “hybrid vigor”; yang mementingkan peningkatan karakter yang terbaik dari kedua turunan.  
Setiap turunan hewan dapat mengembangkan sebuah persilangan, tapi sulit untuk menstabilkan karakteristik 
yang diperoleh dari persilangan pertama melalui generasi yang berturut-turut.  Persilangan dapat untuk 
alasan genetik (unfuk memperbaiki atau membentuk suatu turunan dalam sebuah spesies) atau yang lebih 
sering, adalah untuk tujuan komersil. (biasanya untuk menghasilkan hewan potong)  
 
Semua pembuat turunan melakukan persilangan untuk membuat keseimbangan (“balance the books”) 
Sebagai contoh, peternak susu membutuhkan sapi yang subur untuk memproduksi susu semaksimal 
mungkin, Jika sapi betina yang mereka punya memilikil masalah kesuburan, solusinya adalah menyilangkan 
mereka dengan hewan yang sudah disilangkan atau  turunan sapi lainnya untuk meningkatikankesuburan 
(seperti persilangan pada umumnya) dan untuk memperoleh anak sapi yang berkualitas (sapi Belgian Blue 
sering digunakan untuk tujuan in). 
Bisnis-bisnis besar yang terspesialisasi, dikenal sebagai perusahaan pembuat turunan, menghasilkan semen 
/ air mani untuk menghasilkan hewan dengan karakteristik khusus (lebih pada babi , tapi juga unggas). Pola 
reproduktif disimpan  secara rahasia, dan semen/ air mani yang menghasilkan dari pilihan mereka kemudian 
dipasarkan dengan merk perusahaan yang memilikinya. Petani industri berskala besar dapat melihat melalui 
sebuah katalog dan memilih semen/air mani yang terjamin, contohnya, babi dengan penampilan spesifik atau 
potongan daging babi yang optimal, lezat/berair banyak tapi tidak berlemak, yang beradaptasi dengan 
permintaan pasar.
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Buku-buku 
Marie-Monique Robin, The World According to Monsanto, 2009  
Pengarang menunjukkan pengaruh dari GMO dan produk-produk agro industri moderin pada komunitas 
pertanian/peternakan, mengikuti kasus perusahaan Monsanto. Suatu dokumentasi dengan judul yang sama juga telah 
dibuat.  
 
Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma, 2006  
Pertanyaan utama yang dihadapi manusia bukan lagi “Makanan mana yang saya bisa makan?”, seperti pada nenek 
moyang spesies kita hanya beberapa abad yang lalu. Mereka yang mempunyai uang dapat memperoleh bermacam-
macam makanan dalam jumlah yang besar, dari manapun dan di musim apapun. Sekarang, pertanyaannya telah berubah 
menjadi “Darimana makananku berasal dan bagaimana cara membuatnya?” Dari pengarang yang sama kami juga 
merekomendasikan buku The Botany of Desire (2001) yang mengeksplorasi tema interaksi antara manusia dan 
lingkungan melalui studi kasus pemanfaatan beberapa spesies tanaman.  
 
Yvonne Baskin, The Work of Nature. How the Diversity of Life Sustains Us, 2005  
Baskin memperkenalkan prinsip-prinsip ekologi dengan mengumpulkan contoh-contoh dari seluruh dunia untuk 
menjelaskan peranan keanekaragaman biologis dalam sistem ekologi,dan bagaimana kehilangan akan hal tersebut 
mempengaruhi lingkungannya. 
  
Jared Diamond, Guns, Germs and Steel, 1997  
Mengapa populasi berkembang tidak merata? Menurut Diamond, jawabannya adalah peranan dari geografis dan 
agrikultur (dan tidak dalam segi genetik). Untuk membuktikan thesis ini, ahli antropologi terkenal melacak jalur yang 
menarik melalui sejarah agrickultur dan pen-domestik-an (domestication) dengan pendekatan antar cabang ilmu 
pengetahuan.Dari pengarang yang sama kami merekomendasikan buku Collapse (2005), dimana Diamond menggunakan 
studi kasus untuk menganalisa kegagalan kelompok sosial tertentu. 
 
Rachel Carson, The Silent Spring, 1962  
Buku ini mendokumetasikan efek pestisida pada lingkungan, khususnya pada burung. Untuk pertama kalinya, Carson, 
menulis buku tentang penghukuman. Buku ini berisikan tuduhan kepada industri kimia yang menyebarkan informasi yang 
salah, dan kepada badan publik yang menerima klaim indsutri tanpa penyelidikan. Buku ini mencapai sukses yang penting 
dalam kontribusinya pada larangan DDT. 
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Yann Arthus-Bertrand, Home, 2009  
Sebuah dokumentasi tentang lingkungan, keanekaragaman hayati, agrikultur, dan perubahan iklim yang diproduseri 
Luc Besson. Film ini didistribusikan ke 50 negara untuk memperingati Hari Lingkungan Sedunia. Film ini hampir 
seluruhnya dibuat dengan  format bird’s eye view  dan juga dapat ditonton di YouTube dalam beberapa bahasa. 
(www.youtube.com/watch?v=eoto5FC4gsM).  
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