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I. P E N D A H U L U A N 

Lama setelah manusia muncul di duania mereka hidup 
hanya dengan memungut hasil tumbuh-tumbuhan yang telah di
sediakan alam, belum mengenal bercocok tanam. 

Pada jaman PALEOLITHICUJVI yaitu sekitar 250 ribu ta
hun yang lalu kira-kira diaYJ'al jaman batu orang makin ber
tambah akalnya. l'iereka mencari makanan dengan alat-alat 
yang masih sangat sederhana, 

Dari prasasti-prasasti yang diketemukan pada akhir 
jaman batu, diketemukan alat-alat pertanian terbuat dari 
batu yang ternyata sudah digerinda, Jaman itu yang dike
nal dengan jaman NEOLITJGCUH orang nampak sudah semakin 

maju. Orang sudah mengonal memasak makanan, memintal pa
kaian, dan penjinakkan hewan dan tanaman, hal ini menun
jukkan bahwa orang sudah mulai tidak puas dengan yang ter
sedia di alam saja dan makin pandai dan smi1akin tahu memi
lih mana yang paling cocok dengan selera mereka, 

Kurang lebih 9 ribu tahun yang lalu di hilir sungai 
Tigris di daerah antara Iran dan Irak dari peninggalan
peninggalan sejarah yang ada diketahui bahwa orang sema
kin maju cara bertaninya. hereka hidup berkelompok-kelom
pok, sudah mengenal menimbun makanan guna persediaan dika
la musim paceklik. Hal ini menunjukkan bahwa orang su~~~ 
tahu memuliakan tanaman. Pada jaman itu tanda-tanda urba

nisasi di de.erah i'iesopotamia bagian selatan. 
Pada 7000 tahun yang lalu sejalan dengan perkembangan 

jaman ~ perkembangan ake.l budi manusiapun semakin maju. Ha
nusia makin banyak memiliki pengalaman. l'Iereka merasa ti

dak puas dengan apa yang diperoleh dari alam saja, mereka 
memilih tanaman yang tampaknya banyak memberi ha.sil dan di
gemari dan tanaman ini yang dikembangkan dengan mengesam·· 

pingkan tc;,naman yang tidak digemari. 
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Peninggala.n-peninggalan sejarah di Heksiko pada tahun itu 

menunjukkan sudah banyak orang mengenal varietas-varieta.s 

tanaman budi de.ya sejalc?.n dengan kua.li tas alat-alat perta

nian yang semakin maju pula. 

Demikianlah dari jaman ke jaman perkembangan berco

cok tanam semakin maju dan bersamaan dengan majunya tek

nik bercocok tanam berkembe.ng pula pengetahuan manusia 

ten tang Ilmu Seleksi a tau Pemuliaan 'l'anama.n. 

lVIelihat sejarah perh:eiilbangan manusia seperti tersembuny. 

di atas lalu timbullah pertanyaan : \'kapankah Ilmu Pemulia

an Ta.naman dikena.l di negara kita ?·•. 
Sejak orang mulai r.aengena.l bercocok tanam, mereka mu

lai memilih tanaman yang dc-:_pat memenuhi kebutuhan mereka 

untuk diusahakan. Begitu pula dalam menanam ta.naman mere

ka nenek-nenek moyang kita menghendaki hasil panen yang 

tinggi dengan menabur benih yang baik, yang bernas dan se

hat. Tindakan ini suc.ah meru:pakan tindakan dasar memulia

ka.n tanaman i:7alaupun mereka bertindak secara naluriah yang 

mungkin hanya dilambari suatu pengertian yang sederhana 

berupa falsafah sederhana pula .:kacang mangsa ninggala lan

jarane•· yang artinya kurang lebih ;'Sifat tertentu indi vidu 

biasanya diwariskan kepada keturunan-keturunannya·•. Jadi 

ds.lam hal ini orang berharap bila menane.m biji-biji yang 

baik hasilnyapun akan baik pula. 

I • 2. P.e.m.u.lA<?-.8.11. _)~a.n.a.nw.n .. d.a.J,.a.m. )l.u.b.u.n_gap.n...Jl:a .. d.e.n..&aJl. ..s.i. t.u.a.s_~ 

J?.O:.l1£.EJ,.n .• d.~ . .In.clo.n.e.s.i§', 

Pertambahan penduduk d~:•.ri jaman ke jaman semakin me

ningkat, begi tu pula kebu tuhan pangan semakin meninglcat 

d(ln kemajuan bercocok tanampun semakin bertambah. l\Tamun 

kemajuan bercocok tanam yang banyak berorientasi dalam ma

salah pengadaan pangan semakin ticlak dapat mengimbangi me

lejitnya pertambahan penduduh: sehingga sejak pertenge.han 

abed ke 20 sudah clirasalwn aldbat-akibat kekurangan bahan 

pangan di beberap2, negara Asia dan :',frika. 
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Di tahun 60-an kita pernah merasakan tekanan yang 
rat dalam menanggulangi ba.haya keis:urangan pang an, 
nguasa pemerintah kita selalu didorong akan suatu 

culmp 
Liwat 

upaya 

be-
pe-
ke-

tidak tergantungan kepada beras dengan memakan apa saja 
yang dapat dipakai sebagai pengganti beras dan iii(ita harus 
swa sembada pangan a tau berdikc:.ri di bidang pangan;;. 

Dalam mengatasi kesulitan pengadaan pangan pemerintah 
pada saat itu r11enempuh dua jalan yai tu : 
- ekstensifikasi, maksudnya perluasan daerah pertanian, ya

itu dengan jalan membuka lahan pertanian di daerah-daerah 
yang masih memungkinkan. l\iisal c.':'ngan membuka hutan~hutan 
di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. 

- Intensifikasi, maksudnya penggunaan lahan pertanian yang 

sudah tidak memungkinkan diperluas dengan cara yang le
bih intansif. Ini ditujukan pada lahan-lahan pertanian 
di pulau Javra khususnya, melalui program-program pemerin
tah SSBH, I:KMAS, BINAS dengan . Panca Usaha ,; • 
Dan ternyata program pemerintah tersebut sangatlah penting 
artinya. Bahkan manfc:.atnya dapat kita rasakan dewasa ini. 

Ilmu :?emuliaan Tanaman atau Ilmu penjenisan atau disr
but juga Ilmu Seleksi ialah Ilmu terpakai yang bertujuan 
untuk mendapatkan jenis-~jenis baru yang bersifat unggul 
yang mempunyai sifat-sifat ekonomis yang berhe.rga, 
Di samping itu Ilmu Pemuliaan tanaman bertugas juga memeli~ 
hara jenis-jenis unggul yang telah ada serta mempertahankan 
sifat-sifat keunggulan yang dimilil~. 

Disini yang dimaksud dengan j en is unggul ie.lah j enis
jenis yang superior dibandingkan dengan jenis-jenis ya~w 
sudah ada. Sifat-sifat superior tersebut antara lain : 

a). jenisnya murni 
b). resisten terhadap hama, penyakit dan kekeringan 
c). respon terhadap pemupukan 
d). mempunyai sifat-sifat agronomis yang disukai 
e). daya adaptasi yang besar 
f). mempunyai daya atau kemampuan men[:jhc:.silk&m yang 

tinggi 
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g)! kualitasnya baik 
h)• memberikan kepastian hasil panen. 

~anaman yang memiliki sifat-sifat tersebut di atas adalah 
tanaman jenis unggul yang ideal, Dan tanaman yang demild

~n belum ada atau langka. 
Kalau ki ta perhatilmn tanaman kul tur yang dibudidaya

Kan menunjukkan bahwa t.s.naman kul tur terse but merupakan 
hasil seleksi a tau merupakan jenis- jenis unggul yang di-

peroleh pada masa itu. 

Nisalnya : 
- Basil gula di Indonesia meningkat ± 25 % dengan di

ketemukannya tebu jenis POJ 2878, POJ 3016. 
- Produksi tanaman karet sekarang paling sedikit me

ningkat 3 kali dari t~naman asalnya. 
- Tanaman singkong semakin meningkat produksinya se

jak ditemukan jenis Mukibat. 

Begitu pula tanaman lain seperti : 
Tanaman - jagung dengan jenis unggulnya Hetro, B:arapan 

kedele dengan jenis unggulnya Davros dan Orba 
kacang dengan jenis unggulnya Gajah, Nacan, 

Kidang 

cengkeh dengan jenis unggulnya Sansibar. 

1.3. Peran nyata jenis-jenis unggul 

Ilmu Pemuliaan 'ranaman sebenarnya sudah mulai memi
liki peranan yang cukup penting dalam kehidupan sehari
hari di era pembangunan ini. Sejak dikumandangkannya 
panca~usaha disegala sektor pertanian penggunaan jenis 
unggul sudah bukan barang baru lagi. Digunakannya jenis
jenis unggul Bengawan, Si Gadis, D~ra, Jelita, Sintha, 

Bathara dalam program-program SSB1'1, INivl.A.S dan BDIAS, pe

ningkatan produksi beras semakin dirasa. 
Dengan dilepasnya jenis Pb5, Pb8 yang berumur pendek 

Jluungkinl<::an para petani menanam sawahnya lebih dari 1 - 2 
kali tanam. Ini berarti menambe.h penclapcS,tan petani dan 
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berarti pula menaikkan taraf hiclup petani. Di samping pro

duksi pangan yang tukup, kenaikan hasil dengan adanya Pb5 

dan Pb8 dapat mengurangi beban pemerintah mendatangkan be

ras dari luar negeri berarti juga menghemat devisa negara. 
Sumbe.ngan pemuliaan tanaman yang sangat penting lain

nya ialah direleasenya jenis- jenis VUT"'-i atau varietas ung
gul tahan vvereng.. Dapat kita bayangkan tanpa aclanya jenis 

VUT\f semua jenis padi akc:m habis diserang dan produk,si pa

di apa jadinya. VU'r\J memungkinkan ki ta masih mempunyai 
padi di samping memberantas hama yang ekonomis lebih mu
rah daripada cara-cara memberantas yang lain. 

Melihat perkembangan yang ada dewasa ini ada bebera
pa sasaran ilmu pemuliaan tanaman yang ditargetkan yaitu 

1. l'tenghasilkan jenis-jenis baru yang berproduksi lebih 

tinggi dari jenis-jenis yang sudah ada. 
2. l'iendapatltan jenis- jenis unggul tahan hama, penyaki t 

serta kekeringan, 
3. I"lendapatkan jenis-jenis baru yang kualitasnya tinggi 

sehingga mampu bersaing di pasaran dunia. 

4. Jenis unggul masak awal. 

I.4. Peran Ilmu-Ilmu lain dalam menunjang kemajuan Ilmu 

Pemuliaan Tanaman 

Ilmu Pemuliaan rJ:'anaman sebagai Ilmu terapan kemajuan

nya ditopang atau dilandasi oleh ilmu-ilmu yang lain, se
perti : Ilmu Genetika, Ilmu Taksonomi, Ilmu Biometri, Il
mu Fisiologi, Ilmu .imia, Ilmu IIama dan Penyakit dan lain

lain. 

Ilmu Genetika 

Peranan Ilmu Genetika sangat penting di dalam mendu
kung kemajuan Ilmu Pemuliaan Tanaman. Dengan Ilmu Geneti-
1~<=~ orang mempelajari cara-cara indi vidu menurunkan sifat
cifat kepada keturunannya. Sejak orang mengenal hukum 
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l·Iendel, Hardy rreimberg, malta pewarisan sifat-sifat keturun

an daripada individu dapatlah diramalltan dan diperhitung

~ran. Hukum l'lendel yang pertc.tma menanda.skan bahwa faldor 

keturunan akan selalu diwariskan clari incluk ke anak, l~e 

cucu dan selanjutnya. 
Hultum segregasi sifat clari l1endel sangat besar artinya di 

dalam kemajuan meramalkan generasi~-gene r:-r si indi vidu baik 

tanaman maupun hewan. 
r::ardy dari Inggris ( 1908) serta 'einberg dari j erman 

(1909) mempelajari sifat-sifat populasi tanaman penyerbuk 
silang (alogam) menda.patkan suatu hukum yang sampai seka
rang dikenal sebagai hukum DAnDY- iEINB:.~rw. Hukum tersebut 
menyatakan bahwa di dalam suatu populasi tana1J:1an yang be

sar. apabila tidak ada gaya-·gaya yang dapat mengubah fre~ 

kuensi gen seperti mutasi seleksi dan migr~si~ maka fre
kuensi relatif masing-masing allele akan tetap dari genera

si ke generasi. Dalam hal ini dikatakan populasi tanaman 
tersebut telah mencapai ekuilibrium atau keseimbangan, Da
lam hal demikian ini keaneka re.gaman ( variabili tas) tanam
an di dalam populasi tersebut j~ga tetap sama perbandingan
nya, Misalkan di dalam populasi tanaman tersebut terdiri 

atas inc~i vidu aa dan indi vidu AA dengan perbandingan lAA 

9 aa maka pada generasi-generasi berikutnya bile. keseim• 
bangan (ekuilibrium) telah tercapai, perbandingan l AA : 
9 aa ini ditemui secara konstan pula pada keturunan-ketu
runan populasi tersebut pada generasi-generasi berikutnya, 

Telah c~iketahui bahvra fddor-f2ktor keturunan indi vidu 

terdapat di dalam Sel atau bagian-bagian di dalam Sel yang 

bersifat hidup~ misalnya : faktor keturunan yang terdapat : 

- di dalam plasma sel disebut plastidotype 
- di dalam plastida disebut plastidotype 
- di dalam inti sel disebut genotype. 

Sekumpule.n faktor-faktor keturuna.n yang terdapat d.i dala.m 

Sel ini disebut : Idiotype. 
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Genotype merupakan f.s.ktor keturunan yang penting, 

yang ter.smgkai dalam cllromosom. Oleh karena itu chromo

scm dipelajari orang baik menyangkut tentang struktur, 

bentuk, serta jumlahnya pada tiap-tiap individu/tanaman. 
Untuk dapat mengamati faktor keturunan dalam chromo

scm dengan baik dipilihlah bagian-bagian tanaman dimana 

sel-selnya dalam stadia aktif mengadakan pembelahan. T'l Da-

gian-bagian ini ialah bagian vegetatip tanaman seperti : 
ujung ekar, ujung batang. Pembelahan sel disini terkenal 
dengan nama pembelahan sel secara mitosis. Bagian lain 
ialah bagian generatip tanaman yaitu : Sel Induk Kandung 
Embryo dan Sel Induk Kandung Lerabaga. Pembelahan sel di

sini ialah pembelahan secara meiosis. 
Ilmu Pemulia2.n Tanaman akhir-akhir ini disebut seba-

I 

gai ;;Art and Science·;. :Sebagai art, Ilmu Pemuliaan '.ranam-

an dianggap sebagai suatu seni. E:arya seni adalah suatu 

karya ciptaan manusia berupa sesuatu yang baru dan belum 
pernah ada sebelumnya. Begitu juga para seleksionis, di
sini berkarya dan mencipta jenis-jenis unggul baru yang 
bel um pernah ada. Hasil karyanya se-olah-olah merupcckan 

hasil ciptaannya berupa perwujudan angan-angannya yang be

lum pernah ada sebelumnya. 
Sebagai Art Ilmu Pemuliaan 'ranaman ber jalan secara lambat. 
Seleksionis harus bekerja tekun teliti telaten dan sabar. 
Peker jaan demildan sc:mgat terg<mtung '•'skill ,; dalam menca

pai tujuannya, Sebagai science Ilmu PelJ.lUliaan 'ranaman maju 

dengan didasari norma-norma serta prinsip genetika yang 
berlaku. Seleksionis harus dapat meramalkan munculnya si

fat-sifat tertentu sesuai hukum-hukum keturunan yang ada. 
Seleksionis juga dituntut untuk dapat menguasai bagaimana 
hukum sifat-sifat keturunan diwariskan dalam usaha memper
')leh kemajuan peningkatan mutu tanamc>,n. 

Ilmu 'J:c.ksonomi dan lain ilmu 

Dengan mempelajari ilmu faksonomi para seleksionis 
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mampu mengenal jauh dekatnya hubungan kekeluargaan tannman

tanaman. .Sebagaimana dih:etahui bahwa dunia pertanmnan (flo

ra) dapat digolongkan dalam : 

- Phyllum " 
- Divisio 

- :Sub Di visio 

- Classis 

- Ordo 
- Familia 
- Genus 

- Species 
- Varietas dan sebagainya,. 

Adapun penggolongan ini diadakan berdasarkan sifat-sifat 

anatomi, morphologi, dan physiologi yang sama dari tan.sun
an 

Ilmu Biometri dan ilmu-ilmu lain 

Dalam pelaksanaan program-propgram memuliakan tanaman 

yang betujuan mendapatkan jenis-jenis baru, pengujian-pe

ngujian, penelitian-penelitian seringkali dilakukan. Dalam 
hal ini data-data yang terkumpul perlu pene.nganan yang ba
ik. Pengolahan data analisa hasil, prediksi-prediksi me
merlukan analisa matematis secara pasti agar data-data ter
sebut dapat diartikan kedalam b2J1asa keilmuan. Untuk ini 
semua ilmu Biometri sangat besar peranannya. 

Ilmu ;:~imia )Jiokimia serta Ilmu I'isiologi tanaman ba

nyak memberi gambaran proses-proses yang terjadi di dalam 

tubuh tanaman sendiri. Dari pengertian yang mendalam ten
tang proses-proses tersebut arah tujuan suo.tu program pe
muliaan tane.man akan semakin jelas. 

Ilmu Barna dan penyaki t-pun bc.nyak sumbangannya dalam 
menopang kemajuan ilmu Pemuliaan Tanaman terutama dalam hal 
mencari jenis-jenis unggul yang resir~ten terhadap hama dan 

penyakit. Informasi tentang Biologi dan morphologi cyclus 
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hidup dari pathogen baik berupa hama maupun penyakit dapat 
dipergunakan sebagai dasar pelandas serta arah program-pro

gram resistensi tanaman terhadap pathogen. 
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II. DASAH-DASAR EVOLUBI TANA11AN 

'11idak dapat disangkal lagi bahwa species tanaman yang 
sekarang ada berasal dari tetua atau nenek moyang yang hi

dup berabad-abad sebelumnya. Tetua ini mungldn berupa in
dividu yang sederhana bentuknya yang dalam sejarah perkem

bangannya baik sebagai suatu individu maupun sebagai ang
gota suatu group organisme mengalami modifikasi-modifikasi 
sehingga generasi-generasi berikutnya memiliki bentuk le
bih kompleks dan mempunyai sifat karakteristik yang dapat 
dipergunakan sebagai dasar perbedaan satu species dengan 

species yang lain. 

Pada type evolusi yang bersifat Qivergent dari satu 

species yang dianggap sebagai nenek moyang ,atau tetua, 
pada perkembangan sejarahnya menghasilkan keturunan-ketu
runan yang masing-masing memiliki kekhususan. Contoh pada 
tanaman ;;\iild cabbage' 1 ternyata mempunyai beberapa anggota 

keturunan yaitu : heading cabbage, cauliflower, broccolli, 
brussel sprouts dan kohlrabi. 

Sebaliknya pada type evolusi yang bersifat convergent, 

2 species yang tidak ada hubungan l~ekel uargaan sama sekali 
menunjukkan kenampakan struktur yang serupa yang berlanjut 
dengan perilaku yang serupa dan pada kondisi-kondisi yang 
sama menun,jukkan pula sifat-sifat morphologis yang serupa. 
Sebagai contoh tanaman EUPHORBIA di Afrika dengan tanaman 
kaktus di Amerika. Ternyata kedua jenis species ini memi

lilti kesamaan dalam hal kemampuan hidup di tempat yang re

la.tip kurang air. 
Pada type evolusi parallel dua species atau lebih me

nunjukkan kenampakan yang serupa dikarenakan masing-masing 
species tersebut masih ada hubungan kekeluargaan. Diasanya 
specios tersebut berasal dari nenek moyang yang sejenis. 
Oleh karena itu mereka memiliki kemampuan dan sifat yang 

sama pada keadaan ekologi yang serupa. Contoh keluarga 
Cucumber (ketimun, krai) dan keluarga 1'-Ielon (semangh:a, wa-
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luh, blewah). 

Menurut Clausen ada 4 hal pokok yang dapat dipandang 

sebagai dasar genetis perkembangan evolusi tanaman~empat 

hal tersebut ialah : 
1. Variasi Mendel 
2. Interspecifik Hybridisasi dan Introgressi 

3. Autoploidy 

4. Alloploidy. 

II.l. Variasi Mendel 

Fukum Mendel menyebutkan bahwa gen akan mengalami se
gregasi pada waktu diturunkan kepada keturuannya, dan da

lam proses pembuahan allele-allele yang mula-mula dipisah
kan pada saat pembelahan reduksi akan bergabung kembali 
pada waktu pembentukan zygote secara random. Sehingga ter
bentuklah berme.cam-macam genotype maupun phaenotype dalam 

perbandingan tertentu. Hal ini merupakan salah satu dasar 
terjadinya keaneka ragaman species dialam ini. Di samping 
itu adanya mutasi-mutasi gene secara alamiah tidak mening

galkan pula prinsip-prinsip variasi ~endel. Di bawah kon
disi alamiah sebenarnya mutasi-mutasi gen. menghasilkan 

tanaman-tanaman dengan tingkat kematian yang tinggi. Jadi 
banyak eli antara tanaman tersebut musnah. 1l'etapi di bawah 
pengaruh domestikasi oleh manusia species-species tersebut 
di atas dapat hidup terus di bawah kondisi yang diper.siap
kan manusia, dan menunjukkan adanya/variasi Hendel. IJ_'anam

an tersebut antara lain : tanaman jagung, beet-gula, kede

le, rami, tanaman polong-polongan dan juga barley./.kebenaran 

II.2. IIybridisasi Interspecifik (H.I.) dan Introgressi 

B.I. ialah persilangan-persilangan antara tanaman yang 
berbeda species tetapi masih dalam genus yang sama. l'er.si
langan-persilangan yang demikian ini biasa disebut pula hy

bridisasi Intragenerik. 
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Untuk species-species yang sangat jauh hubungan kekeluar
gaannya persilangan Interspesifik diperkirakan hanya meru

pakan sebagian kecil kejadian yang menjurus pada perkem

bangan terjadinya suatu species baru sebab persilangan de
raiki2n ini sangat langka berhasilnya karena hybrid yang 
terbentuk umumnya bersifat steril serta hasil segregasinya 
bersifat inferior dibandingkan kedua induknya kecuali bi

la disertai peristiwa alloploidy. 

Untuk species-species yang hubungan kekeluargaannya 
masih dekat H.I. mungkin masih menghasilkan species yang 
berguna dibidang pertanian sebagai contoh persilangan an

tara )_~r_a_g_cz,.r_:l?. .cJ~_j,J_~o_e_n..!?.iJ~. ( tanaman Strawbery dari Chili) x 
I~r~aKa.X~i_a, :v:i.r.e;,i}ti.<m.a. yang c~ilah:ukan pada tahun 1714 di Ic;ro·
pa menghasilkan segregant-segregant yang bersifat superior 

dan berh:embang sebagai tanaman komersial sampai kini. 

:Salah satu eli antaranya : .I;: •. a..n . .a.n.a.s.s..a. yang memiliki pertum
buhan yang kuat, buah besar, produksi tinggi,berdaging buah 
tebal, lezat pula rasanya, 

Baik hubungan kekeluargaan antara species-species da
lam f.I. terlampau dekat maka akan sangat besar pengaruh
nya pada perkembangan evolusi tanaman. Contoh persilangan 

jagung type gigi kuda dengan type mutiara akan menghasil

kan segregan-.segregan yang beraneka macam typenya 

Pada peristiwa Introgresi, type persilangan yang ter
jadi antara 2 species menunjukkan hasil yang seolah-olah 
satu species sifatnya mendomineer sifat species yang lain, 
sehingga populasi hybrid yang kemudian terbentuk hanya nam
pak terdiri atas anggota-anggota species yang sejenis de

ngan jenis species yang si,fatnya mendomineer tc:~di. :Sebagai 

contoh tanaman jagung sekarang sifat-sifat karakteristiknya 
mewarisi sifat-sifat Teosinte dan Tripsakum yaitu jenis
jenis jagung yang masih liar di daerah Neksiko dimana tanam
an jagung berasal. 
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11.3. Autoploidy 

Tanaman normal di dalam selnya mempunyai jumlah chro

mosom tertentu. Angka dasar dari Chromosom disebut genome 
yang biasanya diberi simbul x, tetapi kadang-kadang digan
ti n. Orang menyebut bahwa jaringan somatis suatu tanaman 
terdapat 2n chromosom, artinya 2n (diploid) dipergunakan 
sebagai simbul jumlah chromosom pada jaringan somatis atau 
jaringan vegetatip. Sedangkan n dipergunakan sebagai sim
bul jumlah chromosom pada sel jaringan generatipnya. 

Tanaman-tanaman yang pada jaringan somatisnya memiliki 
jumlah chromosom lebih dari 2n disebut tanaman polyploid. 

Disini yang dimaksud dengan autoploidy ialah suatu pe

ristiwa dimana suatu individu yang jumlah chromosomnya ber
ganda (lebih dari 2n) dengan sendirinya. 
Misal 3n = triploid 

4n = tetraploid 
5n = pentaploid dsb. 

Tana~an-tanaman autopolyploid kadang-kadang mempunyai bunga, 
buah dan lain-lain bagian dari tanaman yang ukurannya lebih 
besar dari tanaman aslinya. Oleh karenanya tanaman auto
ploidy amat menarik dan kadang-kadang lebih banyak gunanya. 
Hanya saja kelemahan tanaman autoploidy ialah umumnya ber
sifat kurang fertil, sehingga perkembangannya lambat dan 
steril. Contohnya triploid, karena adanya pasangan chromo
sam yang tidak imbang maka tanaman triploid tidak menghasil
kan biji sehingga untuk perkembang biakannya harus dengan 
perbanyakan vegetatip, Walaupun tanaman triploid tidak ba
nyak berguna di bidang pertanian tetapi dalam perkembangan 
evolusi tanaman jenis ini memegang peran yang penting, se
bab hampir seperempat jumlah varietas tanaman apel di Ameri
ka saja ternyata berupa tanaman triploid juga buah pear di 

Eropa, dan pisang yang sud~h banyak dikomersielkan ternyata 

2n = 33. 
Contoh lain tanaman tetraploid. Misal : kentang. 
Kentang yang diusahakan orang baik di Amerika maupun di da-
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tar an }~ropa umumnya tetraploid 4 x = 2n = 48. ·:retapi per
lu diketahui pula bahwa tidak semua tanaman autopolyploi

dy menunjukkan sifat-sifat superioritas walau sebagian be

sar tanaman yang demiki.:m lebih tahan terhadap keadaan yang 
ekstreem tidak menguntungkan. Pada tane.man Anggur terdapat 
~ 15 varietas yang secara spontan berupa tetraploid tetapi 
tidak satupun dari varietas ini menunjukkan superioritas 

baik dalam hal produksi maupun sifat-sifat yang lain. 

II.4. Alloploidy 

Dila dua species tanaman denga~ jumlah genome yang 
berbeda mengadakan persilangan dan menghasilkan hybrid de
ngan jumlah chromosom yang berganda disebut peristiwa allo

ploidy. Biasanya hybrid d2.ri persilangan yang demikian 

ini bersifat steril disebabkan genome-nya tidak dapat ber
pasangan. Naka penggandaan jumlah chromosom hybrid akan 
dapat mengatasi sterilitas ini. 

Lebih kurang 50 persen tanaman pertanian dewasa ini 
bersifat alloploidy, di antaranya ga_ndum, kapas, tembakau 
dan sebagian besar tanaman-tanaman makanan ternak. Pada 
tanaman kc,pas ada 3 kelompok jenis tanaman yang ki ta kenal 

dewasa ini. Kel. pertama disebut Old '.:Jorld yang diploid

nya memiliki 13 pasang chromosom dengan formula AA 

( = .Ci0)3.§.i..P.iJlJ11 .hE?J'.b.a.?.~W4. Jr A.frrhe). Kelompok II yai tu ke
lompok Native l'iiew ~'orld yang diploid-nya memiliki 13 pa
sang chromosom yang ukurannya lebih kecil dari kelompok I 

dengan formula DD ( = .Gl.Q_s.§.:i,..P.i~u.m ;c_2_i_nlo.n.cld.:L.i. yang berasal da~ 
ri Peru). Sedang kelompok III disebut New >orld yang memi

liki 26 pasang chromosom yang berupa 13 pasang chromosom 

berulmran besar dan 13 pe,sang lainnya dengan bentuk yang 
kecil. Orang beranggapan bahwa dahulu ada persilangan anta
ra Old 1 ;orld dan Native New · :orld yang kemudian menghasilk.a.n 
F1 dengan formula ~D~ kemudian berganda jumlah chromosomnya 
menje_di tetraploid dan terbentuklah allotetraploid AADD. 
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Dari adanya Variasi Mendel, Hybridisasi Interspecifik 

dan Introgressi, Auto dan Alloploidy inilah kita mengenal 
adanya keaneka ragaman tanaman yang dengan ke.ta lain dina

makan Variabilitas tanaman. 

II.5. Variabilitas tanaman 

Variabilitas tanaman ini sangat diperlukan oleh para 

pemulia tanaman, karena variabilitas tanaman merupakan sum
bar material persilangan yang merupakan sumber plasma mutfah 
yang akan digunakan dalam program-program seleksi. 

Variabilitas tanaman terbentuk karena adanya variasi 
sifat yang dimiliki oleh tanaman dan besar kecilnya varia

si sifat ini tergantung kepada jenis tanaman. 
Jadi ada tanaman yang variasi sifatnya besar, tetapi ada pu

la yang kecil. Pada seleksi tanaman, besar kecilnya perbe
daan variasi sifat ini dipergunakan sebagai alat atau dasar 
pemilihan. 

Ada dua macam variasi sifat tanaman, yaitu : Variasi 
sifat yang kontinyu dan variasi sifat cliskontinyu. Variasi 
sifat kontinyu timbul karena adanya perbedaan keadaan luar 
dimana tanaman tumbuh. Sebagai contoh bila suatu varietas 
tanaman ditanam mulai dari pantai dan berlanjut sampai ke-

puncak suatu gunung, tanaman-tanaman yang tumbuh akan menun
jukkan perbedaan-perbedaan kenampakan sebagai manifestasi 
reaksi tanaman terhadap faktor sekeliling dimana dia hidup. 
Jadi bila diamati pertumbuhan tanaman tersebut ada perubah
an sifat-sifat tertentu secara kontinyu. Perobahan sifat 
ini ada karena adanya faktor ekologi yang berbeda-beda, ja

di bukan merupakan adanya fa.ktor genetis tertentu (keadaan 

ini kadang-kadang disebut pula sebagai modifikasi). Oleh 
karena itu variasi sifat kontinyu bukanlah sifat yan~ diwa
riskan atau non heritable variation. 
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Variasi sifat cliskontinyu timbul karena adanya faktor

faktor keturunan yang tidak sama dan faktor-faktor ini di

wariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Variasi sifat 

ini disebut pula sebagai ;'heritable variation;1 , ( Ingat akan 

Eukum l'viendel tentang segregasi sifat tanaman). 
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III. USAHA MENAMBAH VARIABILITAS TANAMAN 

Tfutuk Sl!Ja:lt.u tu:juan tertentu di dalam program pemulia

an ta.naman variabili tas tanaman· merupakan faktor yang pen
ting. Dengan tersedianya variabilita.s tanaman ber~r.ti men
jamin tersedianya material persilangan yang cukup, dengan 
demikian adanya·1:1:.t. akan memberi kemudahan para plant 
breeder (pemulia tanaman) memilih induk persilangan yang 
seauai dengan tujuan yang akan dic8pai. 

Untuk maksl!ld terseb'IT't di atas kadangkala kita perlu 
mena.mbah variabilitas tanaman yang sudah ada. Dalam hal 
ini ada beberapa cara yang dapat ditempuh : 

1. mengadakan koleksi tanaman 
2. introdlllksi tanama.n 
~. melakllkan macam-macam persilangan 
4. murt.asi 

ITI.l. Menedakan koleksi tanaman 

Banyak orang melakukan koleksi tanaman dengan berbagai 
~~~a.mua: tujtran. Biasanya b~rtambahnya suatu koleksi diusaha -
kan dengan berbagai cara, seperti dengan jalan melakukan· 
ttrkar men1lkar tanaman dengan teman,.sahabat, kenalan atau 
dengan cara-cara lain yait~ membeli, mencari ke daerah-dae
rah tertenttr misalnya. Unttrk tujuan ilmiah kelengkapan ko -
leksi suatu jenis tane.man kDdangkala diusahakan dis?.mping 
dengan berbagai macam cara seperti tersebut di atas, masih 
pula d.engan jalan ekspedisi & explorasi ke daerah-daerah 
yang diperkirakan merupakan tempat yang cocok, atau tempat 
ase.l tanaman-tanaman yang bersangkutan. Para -anggota ekspe
disi. mengumpulkan jenis tanaman yang ada baik berupa biji -
biji, mau:ptm tanaman basah, dari jenis-jenis yang diusaha -
kan mF:~U'pun jenis-jenis liarnya. :&han-bahcn tersebut dibawa 
untuk dipelihara dan dikembangkan. 

-, 
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Tent.u saja dalam pengambilan conto:h tanaman disertai catnt
an-cetatan seperlunya men:yangkut tentang keadaan ecologi 
tarraman yang dikmnpulkannya, sehingga dapat memberikan ~ 
ro:watim . tanamnn koleksinyo dengan baik. Jenis-jenis yang 
len~ka biasanya mendapatkan perhatian yang lebih besar un -
tuk dijaga kelesta.riannya. jangan sampcd punah. Suatu con -
ton nyata sekarang ini buan mundu dan buah bala semakin 
langka dijumpai dipasa..ran. 

III. 2. Ii:rtroduksi tanaman (I.t) 

I.t. merupakan suatu proses memperkenalkan tanaman-ta
naman dari tempat as·al tumbulmya kesuatu: daerah yang baru. 

Dalam hal ini I.t. dimaksudkan mendatangkan atau memasukkan 
varietas-varietas tanaman dari luar negeri kesuatu negeri. 
Disni tanaman-tanaman dipindahkan dnri satu. tempat ketempat 
yang lain dengan keadaan iklim ye.ng berbeda, oleh karena 
itu t:anaman mengalami proses aklimatisasi atau proses adap
tasi, penyeswian diri di ba.wah perobahan iklim tmtuk bebe
rapa generasi. Proses ini merupakan proses seleksi alam. 

' Biasanya tanaman yang diintrodusir bukan saja tanaman 
Y8..ng sudah dibwdidayakan, tetapi juga t.nnaman-tanaman dari 
jenis-jenis yang masih liar, walaupun jenis-jenis ini sa -
ngat sulit didapat. 

Material yang diintrodusir dapat berupa biji-biji 

yang t.ernyata mu:dah pengirimannya. Material-material yang 
beru:pa bagian vegetatip tanaman kecuali bulblJlS. dan kormus 
Yang sudah dikeringkan, memerlukan kemasan yang istimewa 
dan pengiriman yang cepat. 

Tcmaman yang diintrodu.sir biasanya disertai keterang
an singkat tentang cara pemeliharaan dan persyaratan hidup 
materialnya. Sebelum usaha mengintroduksi suatu jenis ta -
na.man dilaktxkarl perlu mempertimbangkan secara hc..ti-hati 
hal material, tanab dan kondisi iklim dimasing-masing ne -
c:..\:c~, kend::t2.11 hamo, penyakitnya dcm se1x:..g~:tinya • .:_;·ed,::;.pat 

munc;kin material didatongkan dnri tempat c:;tau drerah dengan 
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keadaan tanah~ iklim, sifat agronomis serta praktek berco

cok t.anam yang serupa. 

Peran instansi korontina tanaman'dolam hEll ini penting se

kali, sebob pengaloman telnh membuktikan bGhWa introduksi 

tano.man merupakan sumber dotangnya pDtho[Sen-pathogen, hama 

do.n penyakit: tanamc:m dari lain negeri. 

I.t. selain menCimbah variabilitas tc:moman mempunyai 
manfaat: lain yni tu : 

- memajukan bidang industri dengan mendatangkan.tanam
an-tanaman industri seperti tanaman kehutanan, ta -
naman obat-obatan, dan tanaman industri lainnya. 

- memenuhi kebutuhan aestetic dengan mendc'l.tangkan ta
naman-tanaman ornamental untuk melengkapi koleksi 
kebun-kebun , taman-taman, gedung-gedung, bungnlow 
sehingga menciptakan keindahan-kei:!fdahan tersendiri. 

- Untuk mempelajari asal, distribusi, klnsifikasi dan 
evolusi dori tanaman dengan jalan memelihara tanam

an yang diintroduksi ditempat tertentu secara tetap 

lalu dipelajari data-dntanya secara mendetail. 

Untuk peningkatan mutu tanaman. 

III.3. Melakukan macam-macam persilangan 

Usa.ha menambah variabilitas tanaman dengan cara mela
kukan persilangan-persilangan memang jelcts i'lc::.suk akal. De· 

ne;on usaha ini orang berharap mendapatkan hibrid-hibrid 
yong akan menambah keaneka ragaman tanaman. Tanaman-tnnam
an yQ.ng dipersilcngkan mungkin dari species-species yang 
sama, mungkin berbeda species ataupun berbeda genera atau 
genusnya. Sesuai dengan hubungen kekeluargaan tana.man yang 
disilcngkan ada beberapa macam persilangan yaitu : 

- Persilangan int.rav8rietal 
Ialah persilangan antara tanaman-tanaman yanc varietas -
nyc; sama. Persilangan yang demikian hanya berguna untuk 

kelomiJOk tonot1nn yenz meLyerbuki ' . . 
SOTIC!.lTl • Bilama.na vnri-

etas merupc:\kcm canpuran indi vidu yong berbeda genotipe -
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nya, persilangan akan menghasilkan tanaman baru yang me

nunjukkan kombinasi sifat yang ekonomis lebih baik. 

Persilangan interv.grietal 
I8lah persilangan antara tanaman-tanaman yc-mg berasal 

dari varietas-varietas yang berbeda, teta.pi masih dalam 

species yang sama. Persilangan ini juga dinamakan persi

langan intraspecifik. 

Persilangan ini digunakan sebagai dasar peningkatan mutu 

tanaman penyerbuk silang dan penyerbuk sendiri seperti 

halnya jagung hibrida dan sebagian besar hibrid dari ta

naman cerealia. 

Persilangan interspecifik 

Iala.h persilangan-persilangan dari tanaman-tanaman yang 

berbeda species tetapi masih dalam genus yang sama. Per

silangan macam ini disebut juga persilangan intrageneric. 

Biasanya persilangan ini dilakukan dengan maksud memin -
dahkan daya resistensi terhadap penyakit, hama dan keke

ringan dari satu species kelain species. Contoh resis 

tensi dari Wheat (gandum), tomat, tebtr dan lain-lain. 

Persilangan intergeneric 
Ialah persilangan antara tanaman-tanaman dari genera 

yang berbeda. Misal persilangan antara jagung-teosinte; 

tebu dengan glagah; lobak dengan kobis. Biasanya persi -

langan ini dilakukan untuk mentransfer daya resistensi 

hama, penyaki t dan kekeringan dari genera-genera yang 

ma§ih ?-ier ke genera-genera yang sudah di budidayakan. 

Persilangan .. i.nt~ogressi ve 

Pada type persilangan ini salah satu species seoiah-olah 

sifaJtnya mendominir sifat-sifat species yang lain sehing

ga populasi hi brid vr ~· kemudian terbentuk seolah-olah 

hanya terdiri atas satu jenis species yang mendominir ini. 
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Semua perubahan yang terjadi secara sekonyong-konyong 
d'an bersifat genetia dari sua:tu tanaman yang tidak didasar

kan atas kombinasi baru dari .pada gene secara persilangan 

disebut mutasi. Tndividu-individu yang mengalami perubaban 

ini disebut mutant. Sesuai dengan faktor-faktor keturunan 

yang ada pada ind:i.Vidl!ll yang mengala:mi mutasi ma.ka ada bebe

rapa macam mutasi~ yaitu t - mutasi gen 
- mutasi genome 

- mmasi chromosome 

mutasi plasmon dan plastidom 

Den~ terjadinya mutasi-mutasi ters·ehat di atas maka vari

abiT~ tanaman dengan sen:dirinya bertambah. 

ITI. 4.1 • Hutasi gen 

Mutasi gen dapat terjadi baik pada jaringa.n vegetatip 

maupun generat.ip dari tanaman. Secara biasa gen-gen i tu le

taknya it.eratur dalam chromosom. Dengan pengartl'h fisis atau 
chemis maka letak gene dalam chromosom secara spontan dapat 

berubah. Maka dalam hal ini kita menghadapi mutasi een. 

SwtUJ tanda yang khas sebagai petunjuk adanya mutasi 

gen· .. ~ yakni bahwa mUJtant yang bersangkutan setelah disilang

kan dengar11 ras sennxla hibri.dnya menunjukkan segregasi sifat 

menurlllt skema yang sertr;.a denga.n persilangan· mona·hybrid di 

mana pada ea,gregannya terjadi perbandingan segregasi seba -

gai 3 (mutant) berbanding 1 (normal) terganttmg mutasinya 

dominan atau resesip. Kebanyakan l'IIUtasi yang terjadi adalah 

resesip. 

Hutasi gen bu:kan saja menyebabkan perubahan phe.eno·type saja 

tetapi jli:ga menyebabkan terpengaruhnya proses pertumbuhan, 

pertukaran zat dan proses-proses physiologis lainnya. 

Bila mU'tasi terjadi pada ti tik veeetatip maka terjadi
lah sektor-sek.tor mutant d::m bilamana tid2.k S8muc;_ le pi:::;;s,n 

.iaring"tm mengalami muitasi, sehingga tem:man bertumbuh 
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dengan faktor-faktor genetis yang berbeda ini disebut chi -

merperiklinal. 

Disini gen-gen yang mudah berubah, dari dominan menja

di gen · resesip a tau se baliknya dina.makan gen yang labiel. 

ITI.4.2. Mutasi geno~ 

Ki ta tahu bc>.hwa pada tanaman diploid normal mempunyoi 

due buah _genome (2 x). Pada peristiwa mutasi genome jumlah 

t!enome indi vidu mengalami perubahan, da.n mutasi genome se -

lall!E mengakibatkan timbulnya gejala-gejala heteroploid 
a.tau amphidiploid/aneuplo;id yaitu gejala terbentuknya indi

vidU' polyploid dimana junrlah chromosomnya bukan merupakan 

kelipate.n yang sempurne. dari genomenya atau he.ploidnya. 

Bila ki ta gambarkan pada tanaman diploid normal mempu

nyai formula (.ABC) (ABC), anggota-anggo·ta hetero'ploidnya 

antara lain seperti berikut ini : 

N a m a Simbul fa·rmula 

Nul 1.isomi c 2 X - 2 (AB) (AB) 

- I1on:osomic 2 X - 1 (I~BC) (AB) 

- double mono-somic 2 X - 1 - 1 (AB) (AC) 

- tris<!lmic 2 X + 1 (ABC) (ABC) (C) 

- double tr:i.so.mic 2 X + 1 + 1 (.llBC) (ABC) (A)(B) 

-· monosomic tmsomic 2 X - 1 .,.'-1 (ABC) (AB) (A) 

Kebanyakan ras-ras polyploid dapat dibed.a.kan dari diploid -

nya karena pertumbuhan ~'i.gasnya. Tanaman menunjuklmn per 

tumbuhan aktip kearah sampi:rrg bukan memanja.ng, sehingga ta

na.man. berba tang besar dan ti dak sepadan dengan tin,:sgi tanam 

a.nnya, helaian daun dan argan-organ lain seperti bunga, bu

ah nampak lebih besar pula. 
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Set:iap perobahan strukttrr chromnsom tentu saja mempe

ngaruh:i.L perobahan gen;. menjurusnya ke probahan sifat indi -

vidtl'. Ada beberapa jenis mutasi chromosome yang dikenal. 

1. Fragmentasi yai tu peristiwa terpecahnya chromo·some. 

2. ~rranslokasi yaitu peristiwa pertukaran segmen a tau po -

tongan chromosome yang tidak homolca~g. Biasanya terjadi -

nya translokasi selalu reciprok. 

3. Inversi yaitu peristiwa terputusnya suatu bagian chromo

some dan tersusun kembali dengan arah ya.ng terbalik. 

4. Deficiensi ialah peristiwa hilangnya SG.L'Ilel'l··¢:r~~~~ 
yang terletak pada ujung-ujungnya. 

5. Delesi ialah peristiwa hilangnya bagian-bagian chromoso

me int.ercalair a tau bagian chromosome yang tengah. 

f;,. Duplikasi ialah peristiwa penggandaan dati bagian chro -
mosome. 

Tanaman-tanaman yane; mengandung chromosome yang menga

lami mllrtasi fragmentasi~ deficiency dan delesi bilamana da
lam keadaan homozygote tidak dapat hidup. Gejala-gejala in

versi dan translokasi pada umumnya tidak mencakibatkan pe -

robahan-perobahan phaenotype dari tanaman tersebut. 

III. 4.4. MUJtasi plasmon dan plastidom 

Kenyataan menunj:ukk.an ba.hwa pada persilangan resiprok, 

hybrid yang terjadi seringkali berbeda-beda. Maka dapat di 

ta.rik kesimpulan bahwa plasma: dan plastida mengambil bagian 
juga dalam proses keturunan. Suatu varietas tanaman bilanra

na terja.di mutasi plasmon, plasmanya akan berlainan. Warna 

belang-bontang pada daun munekin sekali disebabkan karena 

adanya mll'tasi plastidom. Mutasi plasmon dan plastidom mem -. 

prmyai pr0'Spek yane; cukup menarik dala.m bidan[S hortikultura, 
t.ertlltama tanaman-tan:aman hias yanc dapat dilwmersielkan. 

Semua jenis mutasi d.i atas jelas mencakibatkan timbul -

nya individu yan[S sancat berlainan baik dalam hc>l ujud sifat 

;:~orphoiogis, physiolor;is dan lain sebac;e.inya. Oleh karena 
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itw adanya mutant baik yang terjadi secara alamiah maupoo 

htxatan akan nrenambah variabilitas tanaman. 

III. 5. Pusat-p~sat Gene 

St:Edah kita ketahtll. babwa di dalam menambah variabili
tas· tanaman secara intraduksi kita harus teliti dan hati -

hati. Pengetahuan tentang dimana forma-forma tanaman yang 

di budidayakan crane paling banyak didapa t sango.tlah diper

lukan. Iblam hal ini NIKOLAI IVANOVICH VAVILOV, seorang 

ahli botani dari Rwsia berpendcpat bahwa ada hubune;an an -
tara letak geot,Tafi, iklim dene;an· forma-forma tanaman yang 
mempunyai genot·.ype t.ertentu. 

:lllri has-il penelitian pengamatan serta ekspedisinya 

keliling dtmia VAVTI.OV berkesimpulan bahwa ada atl!l:ran dan 
kete:nt1mn tentang penyebaran· geografis dari tanaman. Maka 

lahirlah teori VAVII.OV tentane; pusat-pusat gene atau pusat 

asal tanaman a tau center of origin. Ia mengatakan bahwa 

yang disebut dengan pusat gen ialah daerah dimana stratu 

species tanaman terdapat dalam kelompok-kelompok yang be -

s.ar yang terdapa t. persamaan di dalam penimbtman gen -cen -

nya. Selanjmnya VAVTI.OV berpendapat bahwa dipU!lsat gen 

terdapat sifat-s:ifat yang dominan yang selalu terlihat ~(;)

dang semakin jaun dari ptEsat tersebut sifat dominan makin 

berkl:n'Eng dan semakin nampak sifait-sifat resesif. Dipusat 

eene kea.nekarac;aman= tanaman jusa san gat. tinc;gi. _ Ibri satu 

jenis tanaman, didapati banyak jenis yane serupa, hanya ber

beda atau bervariasi dalam sifat--sifat tertentu. Oleh kare-

nanya VAVTI..OV beranggapan bahwa center of ori(>~n ya center 

of diversity. Tetapi pendapat ini bertolak belak.ang denean 

pendapat murid VA~OV sendiri HARLAND & lu~DERSON yane me -

ngaitakan bahwa center of orion· memant: merupakan center of 

diversity, tetapi center of diversity helmn tentu merupakan 

center of orit,~n. 
Pendapat HARLAND & ANDERSON ini muncul setelah nereka 

r:1elakukan ekspedisi ke daerah Turki, dimana mereka mene~ilU -
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kan t.empat-tempat yang penuh variabilitas tanaman (diver -

si tasnya it:inggi) tetapi ternyata tempat terse but bukanlah 

tempa.t asal t.anaman tersebut. Selanjutnya mereka menemukan 

tempat-·tempat yane dinamai micro~center-microcenter didae -

rah pusat-pusat. gen • Micro-center ye.i tu daerah-daerah sem

pit di dalam wilayah pusat gen dimana tanaman yang ber 

kembang di tempat ini ternyata memptmyai perkembane;an eko -

lo,e;i yang lebih lanjut dari pada tanaman-tanaman diseki tar 

nya .. 

HARLAND & ANDERSON berpendapat bahwa dicenter of origin 

terdapat variabilitas tanaman yane; begitu tincei disebab -

kan O'leh adanya poptrlasi hybrid sebagai hasil persilangan· 

species-species yang ada disitu. 

Menurui: VAVILOV didunia ini ada delapan pusat ~en ·• 

HasinG-masing pu.sat eene dipisahkan oleh gtmtmc-eunrme 

yang tine;t,'i., latrtan yang ll:llas, benua dan padane pasir. Ja

di secara praktis masine;--masine pusat een• merupakan pusat 

perkembangan tanamaDJ yane tidak saline; mempenearuhi. Kede
lapan pusat.e;enr tersebut ialah 

1. Pusat r;en Tione;ko:k Tengah dan B:u.·ot 

Dsterah ini merupakan pusat e;enL yang terluas dan merupe,
kan tempat. asal tanaman-tanaman' 

- Panicum itclicum 

- Panictm frurn:ent.aceum 

- Sor e;h U'Il'1 

- Jaeune 
- Kedele 

- Kara 

- Tebu Ginseng 

Ket:ela - Kayu manis 
ramba.t 

- Sawi - Wijen 

- RJ.mi - Brambane 
- Kamphor- Kobis 

- Opium - Terone 

- Timtm 

- Labu 

- Waluh 

- Sla 
- Aspara:;us 

Btrah-hcrahan seperti : buah pear, aprikot, apel, jerU!k pe
akb. 
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2. Pus at gen· Asia Tene;pja~a 

Pusat een ... keduo disebut pusat c;ene Hindustan yanc me -

.liputi. daerah. : kepulauan Nalaysia, Jawat Sumatra, Phi

lipina, Burma, Huanethai dan Indonesia. fuerah ini me -

rupakan tempat asal tanaman-tanaman : 

kocanc hijau 

kacane panjane 

tero.:ne 

- tebu 

- kapas 

serat nanai 

- merica 

- eom arab 

- padi 

kelapa 

- indico wijen 

pace - an::7crek 

- maneea - lo bak 

berbagai rna- - pisanc 
catn jeruk 

•\F·· Vavibtt berkomentar 1!mtuk pusat een YElfl5 kedua ini bah-

wa daerah India merupakan tempat lahir tananan padi,te

bu berbae;ai tanaman leeu:rne dan buah-buah dari daerah 
tropika. 

3. Pysat r.sen Asia TenP'ah 

Pooat Y<!I'J€' ketigaJ i~ n·eliputi dnerah In~ia barat laut 

yang disebut Punjab, Kashmir, 1~fe;anistan~ Republik So -

viet, Tajikistan dan Usbekistan, Tian Shian bae;ian ba -

rat. llierah ini tempat asal tanaman gandum, kopri, bun

cis.,. kacang hijau, wortel, mentimTll!l, sc:lwi, lobak, bram

bang, bawane, bayam, buah-buahan optical, pear, anggur. 

Vavilov menyatakan bahwa pusat gene ketiga ini kur.:me; 

di bondingk.sm dengan pusat eene pertama dan kedua dipan -

dane dari see;i asnl tanam.:m yane di budi dayaki:m orane;. 

4. Pusat e;en rrimur dekat 

Pusat Gen _ keempat ini disebut juga pusat :=:en Asic Hi
nor. Iherohnya meliputi daerah Trancaucasia, Irc:m, dan 

dataran tineei Turkinennistan. Di daerahnini ada paline; 
sedilti. t ada sembilc~n species Tri tic urn ( cendum) yE'n[;; tum

buh menyebar di pusc-.'t e;en~ ini. T::maman mckanan ternak 

,')lfalfa~ wijen, delim:::, o.nr.o;gurJ bm'h pear dan beberc..pa 
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jenis keloorga kobis seperti dc:tun sle., repe, mustard, 
calc, tursi tip, brnmbang, bawang tumbuh didaerDh ini pu-

la. 

5. Pusat t<;en. Mediterania 

Vavilo'v menyatakon bohwa pusat ~en· kelima ini merupa -
kon pus at asal tonaman mDkc:man ternak yane utama. lherah 

ini juea sepade:n kekayaannya akan tanttman sayur-sayuran 

dene;£~n pusat gen · yang pert['.mD.. funynk tc:mamnn bud:i. daya 

dinegeri daerah Medi tercmia seperti tanaman barley, bun

cis, kacane;-kaca.ne;an ternyntc:t menghasilkan biji-biji 

y~ne besar ukurannya, D:j_sampine i tu juga merupakan puf;:mt 

asal tanaman : lavender, mentol, peppermint, rosemery, 

aspe.ragtl'S, be:rambang, buncis dan ane;gll!r. 

6. Pusat p;en _ .. Abyssini[l_; 

llierah pusat gene keenc:lm Abyssinia meliputi daerah Ethi
opia dan Eritrea. Iberah ini. merupakan pusat asal t:mam

an gandum (wheat) yane; utama, juga bermacam-macam jenis 

barley. Disampine; i tu tanoman-tanaman lain y:mg _ ber.?sal 

dari daerah ini ialah ; kapri, wijen, safflower, je.rak, 

kopi arabica, berambang dGn bawc:mg, 

7'. Pusat Gen. Meksiko selama dan Amerika tene;ah 

fuerah ini merupokan pusat asal tanaman jar::rmg. Selain 

itu tanaman pentine; lain yone beraso.l d2ri d&ernh ini 

ialah : kac.:me-kacangan, lombok, kopc-s, buncis, semc.ne;ka 

waluh,_ jipane,_ merica, sisal, agare, coklat~ popoya, ovo

kndu. Diperkirakan dipusat gen inilah mula pertama tD. -
naman coklat dibudidayakan. 

Vavilov mengatakan disinilah rumah tanaman kacung-kacang
an, ketela rambat dan lombok. 



2@ 

8\. Pt:xsat gen. Amerik.a Selatan 

Pusat. gen ke delapan melipwti Peru, Bolivia~ Equa.dor 

dan Columbia, merupakan tempat asal tanaman-tanaman 

yang be:rumbi termasttk beberapa jenis kentang• Vavilov 

membagi pusat. gen ke delapan ini menjadi dua : 

Sa. Ialah pusatr. gen Chili denga.n tanaman kenta.ngnya 

8b., Ielah pusat gen Brazilia-Parag1'l'ay de:ng:~m tanaman 

ubi kaylll!, kacang tanab, cacao, karet. nanas, temba-. 

kau dan kina. Peru adalah tempat asal tanaman tomctt, 

jagung, dan Phaseo·l'El's lunatus. 

I.l9.lam penelitian sifa.t-s.ifat tanaman atau species ta -
naman Vavilov cliilhami oleh pendapat DARWIN yang meneliti 

ve.riasi sifat-sife.t hewan, dibawah pengaruh proses domesti

kasi. ThtFWin menyatakan : sifat:-sifat yang sejenis ata1:r se

rupa kadang-kadang muncul dibeberapa varietas ateu ras yang 

berasal dari species yang sama, dan lebih jarang pada ketu

runan tenaman yang speciesnya sangat berbeda. 

Oleh Vavilo_. penyataan D9rwin te:rsebut di atas ternya
te dinyatakan berlaku pula didunia flora sehin{jga muncullah 

hukum : "Law of Homologous oorieE in variation;~ yanc; kurc:mg 
lebih berbunyi : bila suat.u: sifat kedapatan bervariasi pada 

suatu species maka akan mrmcul pula suutu: kecenderungan ada-
nya variasi sifat pula pade species-species yan[; mc>.sih se - ~~ 

keluarga, dan bila suat-u sifat berupa sifat konstant yang 

dimiliki suatl.it species, aken cenderrmg bersifat konstant 

pula pada species-species yang masih sekeluarga. 

III .6. Gen-&mk 

Pelesta.rian sifat-sifat. rmggul tanaman budidaya merupa

kan salah satu tujuan para pemulia tanaman. Disamping itu 

pelestc..rian varia bili tas t.anamanpun perl u: dilakukc-m. Mung -

kin dengan tidak kita sadari telah banyak varietas tanaman 
yang semula banyak tu.<nbuh disel{.ito.r ki tc' se1uc-~:in jc rz:~;:v: l:i

t..-, temui elewasa ini. Sebecc:i contoh kini sans;et lc;ncka kit2. 



temukan buah mtmdllll, buah bala dijual dipasnre.n. Pada hal ke 

dua jenis buah ini cukup sedap cita rasanya. Oleh korena 

itu dewasa ini para ahli botani, selekaionis dc:ln para ahli 

r.: ilmuwan la.in su:da.h menyD dari akan pentin[b11Ya memelihara 

kelest:B.rian sumber genetis yang berguna untuk maksud-maksud 

tertenw. Makc'i. diadakanlah tempat tertentu yang bertugas 

memelihara, mengembangkan, serta menjamin kelestarian hidup 

jenis-jenis tan:aman tertentu. Tempat-tempat tersebut tcrke-

nal Germ P12sm P.ank atau Bank . lasma NutfaFr. Na~sing-m2sing 
Bank memelihar.:t koleksi tanaman tertentu. Ada beberapa funk 

Plasma Nutfah yang perlu diketahui, yait~ : 

1. IRRT Int.erna tional Hice Research Institute berlokasi di 
Los fu.nos, Philipina, dengan koleksi tenaman pa.di. 

2. :JVRDC -: Asian Vegetable Research: Development Center) 
Lokasi : Tniwan 

Koleksi : kacang hijau, kedele, kacang tanah, kara. 

3· ICRTSAT : International Crop Research Instit··-iti.on for 
Semi Arid Tropic 

Lokasi : Haid~rabe.d, India 

Ko1eksi : tenaman polong--polongan 

4. ITT'li. : International Institute of Tropical Agriculture 

LokD.sinya : di Ibadan, Nigeria 
Koleksi : kacang-kacangan 

5. CYM11IT : International Maize and \IJJ:xeat. Improvement 
CenteT 

Lok:sinya : di Meksiko 
Ko)leksi : Jp_gung, Sorghum, Wheat 

6'. USD.L'.. : Departemen P'ertanian USA 
Koleksinya : Barley dan Wheat 

7. C1P : Int.ernational Potato Center 
Lokasi : Lima, Peru 
Koleksinya : tanam~n kentang 

8. CIAT : Centro International de .r[:Sricul tura Tropical 

Lokasi : Coltm1bia ; Koleksi : tc naman hortikul turcl• 
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IV. PERKEMBANG BIAKAN TJlNAMAN 

Semua mokhluk hidup di dunia terbatas l'.llll'llrnya. Suo.tll' 

SDat. akan mengalami keutian. Tetc:.rpi sebelum sae.t kematian 

tj_ ba pada waktu tertentu mak.hl uk terse but boik hewan mau -

pun tumbuh-tumbuhan menghasilkun keturunan-keturunan yong 
memperpanjang kelangsungan hidup jenisnya. Proses mengha -

silkan keturunan inilah yeng umum disebut proses perkem 

bong biakan. Ada beberapa cara perkembang biakan· yang di 

kennl dalam dunia turnbuh-t.umbuhan. Cora pert.amD. ialah per

kembD.ng bi~kan asexual. 

:rv .1. Pembiakan f.sex1lllal 

Perkembang biakan asexual yang terjadi pada tumbun· -
tumbuhan tingkat rendah biasnnya diselenggarakan dengan 

pembentukan sel-sel spesial atatt sel-sel khtllBns oleh induk· 

Sel ini kemndian tum bub menjadi indi vidu b9ru· secara lang

sung tanpa adanya peristiwa fusy atau peleburan antara dua 
sel yeng sejenis itu. Pembentukan spora adalah salah sat~ 

ccmtoh type perkembang biakan ini. 
D:i..samping i tn ada eara lain yang um'tlliil terjadi pada tanaman 

t'ingkat rendah pembelahc:m sel secara langsrmg. Hasing-ma -

siug belahc:m sel ini keilltl1dian tumbuh menjndi individu bctru 

Yeng sempllrna. Pembiakan cc:-,rn ini terkenal dengan nama pem

biaknn secara >~ai vision···. 

Perkembang biak.-:tn asextl'al poda tD.nc:-.man tingkat tinggi 

dikenal sebagai pembiakan VEGETATIP. Pembiakan vegetatip 

dapat terjadi secara alam a.tau buatan. Pade pembiakan ve -
getotip secetra alam induk to.naman mempunyai b2,gian-baginn 

tertent.lJI! y0ng dapat dir·ergrmak.an untuk memperbonyak diri 
ertinya bagian-bagian tertentu tersebu.t dapat tumbuh seba-

gei individu baru, seperti : 
- rhizoom yait'll' poros batong y:Jng terdapat di dalam tcmah. 

ccnna, kunyit. 

... . 



31 

- umbi yaitu bagian systeem batang yeng tumbuh di dalam tc:~

nah. Cont,oh padn. kentang, gladiol. 

- umbi lapis - pada t0naman brambang 

tunas akDr - cemaro 

- carmus - colocasia 

- bulbil bewang 

trmo..s c~:ontip - mcwar 

st.olon - batang yang mer~.ynp dipermukaan tnnah. contoh : 

pada strawberry, mawar 

Pembiakan vegetatip buatan biasanya dilnkukDn orang 

dengan mengambil sebaeian dc:1ri tanaman dan ,dgm:w.kan untuk 

perbanyakan dengan cora tertentu. Misal : 

- setek ak.or pa da t.:maman jeruk 

- setek batang pada tonaman tebu, singkong 

setek darm pada tanaman begonia 

sambungan pndo tanaman mangga, singkone. 

- okulasi atatt pOireJ!Jpel'o.n pada tanaman jeruk., mangga. 

cangko:k pada tanaman bush-buahan umumnya. 

IV .2. Pemb±akan sexual 

Co.ra perkembc.ng biakan so~l ddp.D.t sccara aLpiliti·-

IV .2. Amphimiksis merupaknn pembiaka.n seksual yang normal 

-1\mphi berarti sari da.ri dua pihak, mixis berc:>..rti 

percampu:ran. Jodi /unphimiksis berarti percampuran 

o.ntara sari dua pihak. Haksudnya bohwa pembiakan 

seksuel amphimiksis adalah pembiakan yang ditandai 

adonya f-uz;sy ntau peleburan e.ntare.. dua gameet, yeitu 
gameet jan tan d.:;m betina. 

Pembiako.n seksual dikoteJ:..on bersifat isogamy 

bila gameet-gameet bentuknya sama. SecEtra morpho -

logis tido.k d.o~:&t dibedokan delam [jomeet J.::ntr.-n de::: 

betina. Hake dinn,nakan isogametes. 
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Periatiwc. fusy disini lazim disebut konyn!gasi, sede.ng 

zygote y2ng dibentuk diberi nama zygospora. Contoh : 

spirogyra. 

Pembirtkarn seksu:-1.1 dikatakan bersifat heterogo.my 

bila gameet.-gameet tidak samD. bentuknya. Judi dapat di 

bedakan do lam gameet jan tan dan go.meet betina. Gameet

gameet demikian dinamakan heterogamr:fet. Tanaman yang 

demikian dinomakan bersifat heterogOcmotrs. Fusy antc.ra 
2 gameet disini disebut fertilisasi. ZyEot~~ ber -

nama oospore. 

TV.2.2. Apomiksis merupakon pembiukan seksual yang tidak 

normo 1, diman<."' embryo berkembo.ng dari sel tel ur 

atau sel-sel yong berhubtmgan dengan sel teltllr tan
po adanyCI fertilisasi, dengan atau tanpc:.. pembelahan 

meiosis. 

Ad~ bebero.pa type Lpomiksis 

rv.2.2.1. Parthenogenesis 

Disini embryo terjadi dari sel telur atau ganeet jan -
tan, yang langsung berkembang menjadi individu baru. 

Pathenogenesis ada yang : 
- Haploid Parthenogenesis atau gamophase bilamana :r;mrtheno

~enesis yang terjadi berasal dari cell haploid ycng nor. -

mal berkembang menjadi embryo. Contoh : terong polm.k (So
lanum nigrl!lm). Karena disini individu bersifat haploid 

maka biasanya steril. 

Bilamana parthenogenesis yeng terjadi l:erasal dori eameet 
jan ten yang menja eli embryo dina rnakan ANDROGENESIS. Con toh: 

pada t:::,naman makanan ternak ·1Crepis 11 , juga ka.danekala 
terjadi pa.da tnna:mt3.n tembakau. 

- Diploid Parthenogenesis a tau zygophase. Kadonc-kodang di 

Ee'.:::ut juea parthenogenesis some:. tis. Jklom hal ini sel 

lcndung embryo yonc bersifat 2 n (diploid) tonpc; mengalami 
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pembelahan reduksi berkembang menjadi in(ividu baru. 
Cont,oh : pada Taraxacum. 

rv.2~2.2. £pogamy 

Ada sel-sel lain selain sel telur yang dapat ~)erkem -

bang menjadi embryo. Seperti synergids dan sel antipoda 

d!ari kandunc embryo. Disini bila embryo terjBdi dari syner

Gid atau sel antipoda yang bersifat haploid maka disebut 

apocamy haploid, dan bilamana embryo terjadi dari synergid 

at:au sel antipoda y[lnz,,diploid disebut apocamy diplo:Ld. 

Con toh pa da Allium s p. , An tennaria, Al ch emilla . 

IV.2.2.3. A:eospory 

Pada Apospory individu baru berkembengbukan dari 
sel kandun:::; embryo, misal sel-sel integ'Ument, nucellas. 

Sel-sel ini selalrr bersifat diploid. Apospory seringkali 

mem1mckinknn terjadinya po:lyembryoni (berlembaga banyak). 

IV .3. Biolog"i bunga 

Pen.c;etahuan bioloe;i bunga perlu dipelajari dalnm pe -

muliaan tanaTik'JD, karena di dalam seleksi kombinasi kita 

banyak melakukan persilane;an-persilan{San. Agecr pekerjaan 

persilangarr effektip diperlukan informasi yanc lent;kap 

tentc:me; perilaku kehidupan bunca y['.,ng diperlakuknn. Ki ta 

perlu men0etahU'i bacaimana cara-cara dan kapan suatn tanam

an berTJtmgc>.. Disomping i tu: struktux, susunan tnmca a tau 

morphologi bungepoo wajib dimeneerti denc;an baik, acar di 

dalG.m Y.,.i ta mela.kukon persilc::mgan-persilanca.n tidak melakU'

ke.n kekeliruan karena pencertian La(~ian-1Jagian bun2:2 se 

perti TJenangsari, putik dan lain-lein '::elum diketa.hui de -

n;_:~an jelas. 

Bunco. adalah sebacian d.:tri batcnc at.ou dahan tumtuhan 
yanc daun-daunny::1 tela.h 1~,eru1Jah dan sifntnyc- sesuc-i der::_:::;,:1 

keperluannye. 
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Suotu ht:mga disebut bunco lengkap (completus) bila bunga 
tersebut mempunyai baeian-bagian sebaeai berikut : 

1. Kelopak bunga atau calyx ielah modifikasi dari daun be
rupa kelopak yeng bios,:1nyn berwarno. hijau. 

2. Mc:lhkotn buneo (corolla), bic,sanya mempunyai warnn yang 
beraneka warna. 

Kelopak dnn mahkota brmga yang umum disebut perhiD.san 

bunga mempunyai bentuk do.n warna ynng sama sehinssa su

lit dibedakc.m mnna kelopak dan mnno.. yo..ng mahkota btmgD.. 

disebut perie;onium. 

3. Orc;on-orcso.n kelamin ( sporD..phyl) yang berupa : 

- orcan kelamin jDntan : stamen, filament, anthera dan 

pollen 

- orcan kelnmin betina pistil, stylus, stigma dan 
ovulum. 

- Bunga yanc; hnnya memiliki satu jenis perhiasan bunga 
kelopak, atau mahkota btmga saja termosuk bungn tidak 

kompli t. ( flos incnmpletus). 

- Bunc:;a yang ha:nya mempunyai alat kelc..min saja sedane 

perhiasan bunga tidak ada dinamakan bungn telc.njane 

( flos nudus). 

Berdasarkan nlc.t kelamin yanc ada di bedakan : 

1. Brmca banci atau bunco sempurna atau bunea berke -
lamin dua atau hermaphroditus, Bun,sa jenis ini 

memprmyai bnik benangso.ri mnupun putik dan merupa

kan bungn yanc umum dijrrmpai. 

2. Bungn berkelamin tunceai ( Unisexualis) 

Bunfo. jenis ini hanya mempunyai satu alat kelnmin 

sa.jat buncn jantan (masculus) sajQ, yonc; berupa 

bennnesari, contoh tr.:mDman jaeunc, o.tau hanya bu -
nco. betina (fermineus) soja beru:p0 putik saja. 
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3. Bt:mca mnndul atau steril nto.u bunca yane tidnk ber
kelc.min. Jodi jenis brmea ini tidnk mempunyai be 
nnngsari a ta upun putik. Misal bun en pi to dnri buncc.. 
matnhari. 

Berdasarkan mncnm-mncamnya bunco tersebut di atas maka 
tonoman-tanaman dibedakan menjadi : 

n). To.naman yanc alat kele1min jc:mtan dan kelamin betinanya 
tidak terdapat padn satu wadah atau tempat atau disebut 
pula tonaman DIKLIN. 

b). Tano.man yong nlat kelnmin jantan dan kelamin betinonya 
terdapat pnda satu wc..dah atau satu bunen. Kelompok ta -
naman ini kelompok tanaman Monoklin. 

IV.3.1. DIKLIN 

Kelompok tannmnn DIKLIN dibedakan dalam : 

a. Tc:maman berumah satl.i11 (noee~tat,·UE) 

Disini pada satu tanaman terdapat alat kelamin jontan 
dan be tina bersamn-snma. Misal : tanarnan jacung ,kelapa, 
rami , j arak. 

b. Tanaman berumah dun ( Dioecimu:) 
Disini pada satu tanaman hanyn merniliki satu jenis alat 
kelnmin. ,Jadi adn. tana:man yong hnnya mernprmyai benfne -
so.ri snjn dnn ada tanaman yang ho.nya mempunyo.i putik 
saja. Jndi etlat spornphyl jontnn dan betina terpisnh 
tempatnyn, dilain tannman. 

c. Tanaman polisam (polycamus) 
Disini pada sattr tn.naman terdapat alat sporaphy] jan -
tnn 5 betinn dn.n.hermaphrodit bersama-sama. 
Contoh : pnpaya, manceis • 
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IV.3.2. Tonnmnn MONOKLIN 
Tnnnmnn monoklin d~pnt p~n dibedaknn atns : 

a. Tcmnman Dicho,c;ami/Aphor;ami 

Ic..lnh kelompok tannmnn ynnr; mnsaknyo. alc..t kelamin jan -
tan dan betina pada bumga yn.ng samn., tidak bersn.maan 
wn.ktunya, disebut ~ 

1. 'P!-·ot-.a.ndrie biln. benanesari masn.k lebih dohulu dari 

pada putiknyn.. Atn.u denc;an lain kata tepungsari ma -
sak lebih dahulu sebelum kepnla putiknya siap mene -
rimet tepungsari. 

2. Protoceniebilla putik masak lebih dahulu dari padn 
benancsarinyo. Atau putik masak lebih dahul'l:l' sebelum 
tepungsari siap menyerbukinya. 

b. Tenamnn homogami 

Ialah kelompok tanaman yanc oreon sporaphyl jn.ntan dan 
betina masnk secara bersama-sama. Dikatakan : 
I. Chasmocami biin.mann. pado saat terjc..di penyerbuknn 

bunga telah mekar. 
2. Cleistognmi biln.mana pada snat terjn.di penyerb'l:l'kan 

bunga mD.sih dalam ke::Hlaan tertutup. 

c. TanamEm Herkogami 

Iolah kelompok to.naman ynnc penyerbuko.n sendiri tidak 
mungkin terjadi kareno kedudukan yang istimewa dari or
ca.n-organ kelamin jnntnn don betinnnya. 

IV.4. Berdosarkan cara penyerbukannya tD.naman dapat dieo -
lonc;kan ke dalam beberapa [;OlOTit;D.n, yEdtU : 

IV.4.1. Kelompok tnnaman Autogam otau self pollinated crops 

Yaitu kelonrpok tonoman yonc penyerbukn.nnya terjndi 
dengan jD tuhnya ;'Cle!: kekepala putik pad0 buncn yang sar_na. 

T~naman kelompok i:ni umtmmya buncanya bersifat bisexual, 
c-..tnu homogc..mi ( mo snk secara bersamo:-sama) , a ta upun cleisto-
c;r:lny. 
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]};,lorn bonyok ho..l kitn tak d.o'1pnt. mengataknn bohwa tt:'.no.mnn 

100% melnkuknn penyerbukc.n sendiri, atm.l' 100% nutogam. Ib

eaimnnopun jucc.. mosih o.dc.. penyimpnnean-penyimpanco..n ynnc 

terjorlli, Drtinya di dnlnm kelompok tanaman autogam mo.sih 

ada nnc;goto.-anccotanyn melakukan penyBrbuko.n bersilang. 

Biln penyimpcmgan ini kurnng dari 5% tcmaman diko.. takan ta

nnmnn yane s_emata-mo.ta o.utoe;am. 

Bila penyimpangnn le bih da ri 5% dikatakan to.naman biasnn_ya 

auto.Ef!.m. Contoh ta.nc..mnn po..di, tomo. t, ko..cnng panjnng. 

Contoh tane..man yc:mc semata-matn Dutocam ic:'.lah : 

- Kacang-kacangan - tembakmx 
- gude - gandum 
- ko.cc..ng hijau 

- wijen 

- kora-koroan 

- kedele 

- 1x-rley 
boob aprikot 

lombok 

- terong 

buo.h peoch 
- kentang 

- lada 
stro..wberry 

- kc. co.nc tanah 

- buncis 

:rv.4.2. Kelompok to.nnmnn Alillogarn atatr cross pollinated crops 

"iai tu kelompok t<:maman ynng penyerbukannya terjadi de
ngnn jotuhnya tepungsnri ke kepo.ln putik dori tc:'.nnman ynns 

berbeda. Kelompok tanamo.n ini bio.sonya type to.no.mon y.::mc 

b'1mt.;;2nya bersifat salo.h satu dari sifat-sif~t bunga di bn -

wah ini :. 

- unisexualis 

monoecioU's 

- dioecious 
... dichogamy 

-- heterostyly 

- herkoe;o.my 
self-sterility 

- incompatibility 

Jugo pndo. kelompok tnnaman Allogam ado. yang bersifat semata
matet allosa.m dan biasanya allop;o.m dengan ketentuan penyim -

pone;nn-penyimpane;c:m seperti di atas. 

Contoh tanaman yone semnta-:rpatn alloe;nm : 

- alfalfa - bnwo.ng - asp::'racus - kobis - pi sang 

- ro.mi - mnnce;a - beet cula - wortel- kurmo. 

- jat:une bro.mbone - bay em jeruk - anee;ur 

- pepaya - meonngka - nentir::n:m - wa.].uh_- lobo.k 



Co·ntoh tnnaman yan[; biasnnya alloeam : 

- jarak 
- e;anja 

- giadiul 
sore;hum 

- upe:E 
kapes 

Pndo kelompok tanaman alloeam atau cross pollin~ted 
a.da beberapa type berdasark:J.n media perantara yanc membon
tu terjadinya persilanean. 

Disebrt Anemophily biln perantara persilanc;an berupa udara 
- Hydrophj.ly bi]a perantara persilanean berupa air 

- Entomophi].y bila pera.ntara persilane;an berupa insects 
- Zoophily bi]D perantara persilanean berupa hewan. 

Kemunckinan terjadinya penyerbukan pada jenis-jenis 
tanaman itu: terc;antunc; pD.dn hubuncan kekeluargaannya, di 
sebut : 

bilamD.na tepungsari dan kep<:tla putiknya ber
asal dari ayah dan induk yanc sama jenisnya. 
Ini dapat dibngi menjadi : 

1. Autoe;ami atau penyerbukan sendiri 
2. Geitone;e;ami bila terjadi penyerbukan an -

tara bune;a-bunga satu tanc:..Il1Dn. 
3. Adelphoe;ami biio terjndi penyerbukan dori 

kepala putik denc;an tepungsari dari pohon 
lain. 

b. Xenaeami : ialah penyerbukan asing, misnl tebu dan c;la
e;ah. 



V. DASAR-Dl.SAR PHYSTOLOG!S DART PEMULIAAN 

TANAMAN 

Banyak hal dapat dipelajari dalam Ilmu Physiologis,te
rutama segala seluk-beluk proses kehidupan.tanaman seperti 
halnya reaksi-reaksi.kimia maupun biokimia, proses <;\Bsimi
lasi, pertukaran zat, penyerapan air dan unsur hara, proses 
-proses mana sangait menentukan baik ujud tanaman maupun ha
sil-hasil produksinya. Tidak dapat disangkal lagi bahwa pe
ningkatan mutu tanaman ada hubungan yang sangat erat bahkan 
mungkin bersumber pada proses physiologis di_dalam tubuh 

tanamanr i t.u. Hisalkan saja proses assimilasi, penyerapan 
unsw:- hara, pertukaran zat adalah proSE?S yang sangat erat 

hwbungannya dengan pertumbnhan tanaman, dan bahkan produksi 
suatw jenis tanaman. 
SCHRAIDER berdasarkan hasil penelitiannya pada tanaman ke -

dele dan jagung mengemukakal!'Jl· bahwa pada penambaban unstl!I' N 
sejumlah yang sama kenaikan prodmrsi pada tana.ma.n kedele 
mencapai sekitar 1 - 2 kali produksi tanaman yang tidak di 

pupuk, sedangkan pada tanaman jagung kena.ikan produksinya 
mencapai 5 - 6, kali. Hal ini memmjukkan bahwa masing-masing 
jenis/varietas tanaman mempunyai kemamplmn tertenttr dalam 
efektifitas penggunaan su:a.tu u:nsUJr hara dalam hubtmgannya 
dengarr prod'l:lksi tanaman. Selanjutnya ahli physiologi dari 
J)merika ini mengatakan bahwa pada tanaman kedele diketahtri. 
ada beberapa proses yang masing-masing berlomba mengguna -
kan hasil-hasil photosyntes~l. Proses-proses i tu ialah pro
ses perturabuhan- vegetatip, proses reproduksi dan proses 
pene.mbatan ni tro·gen guna pembentukan bintil-bintil akar. 

~rernyata proses-proses tersebut tidak sederhana dan selek
sionis lutru:i!l memilih proses mana yang harus dipacu g1ma 
suaitu tujuan seleksinya. 

KLEBS & REINRE mengemukakan bahwa di dalam pertumbl.!lh-

311 t2naman dikenal duz:t ~· _ pr1ase yc:d tu phase pertrrmbu:1'1.an 
vegetatip dan generatip. Dalam phase vegetatip tanaman sa-

39 
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ngat giat melakukan pertumbuhan vegetatip dan assinilasi. 

Ian de.ri proses yang belakangan ini akan dihaeilkan kclrbo -

hidrat yang ditimbun untuk persediaan makanan, dan disimpan 

di bagian tertentu dari tenetman. ~1engingat hal ini maka untuk 

mendapatkan produksi yang tinggi, tanaman harus melakukan 

pros·es assimilasi secara intensip dan ini perlu terutama 

bagi tanaman--tanaman yang organ vegetatipnya dipanen untuk 

dimanfai. tka.n •. 
Varietas tanam~n yang masak awal umumnya produksinya 

tidak begi tu: tinggi, se ba b mungkin sekali proses assim:j_lasi 

ktxrang berjalan secara imba.ng denga:n phase vegetasinya, se
hingga tidak c-ukup menghasilkan karbohidrat untuk ditimbrm 

dalam organ tertentu'• Oleh karenanya dalam h6tl ini proses 

tumbuh' dan assimiJ:asi hartxslah berjalan secara harmonis da.n 

efekt.ip sekali. 

Ihri faktor-faktor physis yang nyata-nyata mempunyai 

pengarub besar pada jalannya proses-proses kehidupan di da -

lam tubuh tanaman ialah faktor suhu dan cahaya. 

V.l. ~ 

Pengaruh suhu dan cahaya memberikan pengertian yang 

sa:ngat luas tentang dasar-dasar seleksi aklimatisasi. Akli

matisasi ialab pros·es adaptasi, penyesua:ian diri dari suatu 

tanaman baik secara individuil moupun suatu popcrlasi tnnam

an di bawab pero·bahan iklim untuk be berapa eenerasi. 

Suhu pengaruhnya amat besar terhadnp pertumbuhan tanam 

an. Hisal saja tanaman padi didataran tint;gi ummnnya beru -
m'lllT lebih lama dibandingkan bila tanaman ynng sama tersebn:t 

d!i ta.nam didataran rendab. 
Di.daerah-daeran beriklim sedang dikenal jenis tanaman 

nnmraT musim panas artinya tanaman yang bertmrur satu tahrm 

Yang membutU.'hk.an waktu: musim panas tmtuk pertumbuhan vege -

tatipnya. Disamping i tl!I ada jll1ga tanarr:an annual nn:rsim di -

ll'_in yan{3 berarti : 
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tanaman yang berumUilr." satl!l! tahum, yang, membutuhkan waktu 

musim dingin mtuk pertumbubal;I/phase vegetatipnya. Contob 

ada tanaman barley musim semi, barley musim dingin dan se

bagainya. I:alam hel ini orang kadang-kadang beru:saha mem -

pen59ruhi · pertumhuhan tanaman dengan yang disebut 11penga -

ruh suhu" atau 11perangsang suht11° oleh LYSSENKO proses mem'

pe:ngarU'!ri pertumbuhan tnnaman dengan perangsang s·uhu ini 

dikenal denga.n name. proses JAROWISASI atau VERNJiLISASI. 

Kejadian alam yang terkenal dengan nama FROST yaitu 

ke<:ldaan yang dingin sekali ternyata dapat mempengaruhi 

proses physio·log:i. dari sel-sei tanaman, bahkan dapat me 

nyebabka.n rusalmya sel-sel/j<"ringan tanaman. 

Imggapan lama menya takan bahwa rusaknya sel-sel tanam 

an sewaktu ada frost karena terjadinya es-es di dalam sel 

tc:-.naman yang tide,k dapat dicegah lagi sehingga dinding sel 

pecah. Tetapi anggapan tersebut nampaknyo tak dapat diper

tahank~n lagi sebab dinding sel te+nyata amat elastis dan 

air bu>k..annya ter&:tpat di dalc:~m sel, tetapi di dalam ruang 
antar s·el. 

NICHAEL Hi1VAUX dan ROBERT LPNNOYlE yang meneli ti ten -

tang pero:bahan-perobahan biochemis selama aklimatisasi 

tempera.ttllr dingin da.ri tanamarr barley menyntakan bahwa 

temperatmr yang rendab mempengaruhi peningkatarr akumulasi 

senycwa cryoprotecti?e dengan cepat. Disini yang dimaksud 

senyawa c.ryoprot~cti..-e antara lain ialah : s~nyawa: gula 

Yang dapat larlrt, asam-asam amino yang bebas, protein-pro

tein yang dapat larut .. 1'1eningkatnya aktmrcrlasi senyawa ini 

lebih nyata pada barley mlllSim dingin· dari pada jenis bar -

ley mll'sim semi. Pada dna species ini dapat menunjtl'kkan de

ngan jelas di bawah pengarm stress dingin adn senyawa 

proline yanc bebas· semakin meningkat akumulasinya.Ternyata 

konsent.rasi proline ini dapa:t dipergunakan sebagai indika

tor s.ifat resistens~ terhadap frost. 

Ihri hasil penelitian diketahU'i b"'hWCJ. resistensi ter

he.dap dingi11 bukanlah sifat genetis yang bersifat paka. se

portj_ hr lnya resistensi terhadap hanm dan penyald. t, tetapi 



hanya suetu keadaan· yang henya. terdapot di dale.m phase per

tunTbu'han tertentu yang menyebabkan· perge.ntian da.ri seba.e;ia.n 

rridupnya atau: menyebabkan perubahan dari keadaan vegetatip 

yang merugikan. 

Untuk negara-negara di daerah tropis ketahanan terha

dap kekeringan dari suat11! tanaman merupakan· sifat yang di 

dambakan. Sebab kekeringan dapat menyebabkan kerusakan 

langslll!ng/tidak langs:ung selama pertumbman. Pada keadaan 

suhu yg.ng tinggi penguapan air dari sel-sel tanaman semakin 

tingg'i.~ hal ini mengakibatkan mengentalnya plasma sel se 

hingga stabilitas sistim koloid c5.fiapnskan oleh karena itu 

sel akan mengalami kematian. 

Proses layu: dari tanamarr menmjnkkan ada kaitannya_ 

yane; erat den.ga.n meningkat:nya kada.r gtrla, nilai osmo·tis, 

dan Viskositas plasma sel. Hal ini menrmjukimn bahwa air 

semakin berkurang. MElka denga.n melihat hal ini munekin de -
ne;an mengukl,lr nilai osmose dapatlah diketahui derajat hi 

lang:nya air, serta dapat ditentukan banyaknya air ye.ng rna -

sih dapat ditahan oleh sel '!Tfit'l:I'k hidup:nrya dalam saat kritis. 

Ti tik kritis ini oleh WALTER dinama~...a.n NILJ1I OSMOSE NI:.XIMUM. 

Di dalam pra.ktek pemu'liaan tanaman yang dise but dengan 

resistensi terhadap kekeringan ialah kesanggupan dari suatu 

jenis tanaman llmtui~ memberikan hasil yang tingg"i walaupun 

o.ir suka.r didapatkan. 

D::tlam hal ketahanan· ternadap. kekeringan san gat di tent-u 

kmr oleh keadaan hydra.tus tanaman, yaitu keadaan kesimbang

an antara penyerapan dan penguapan air. fun tiap tanaman 

metnpUTllyai bydrat:~s tertenttl' tmtu:k harga osmose yang optimal. 

Ho.sil tertingt.,"'i yang di tunjukkan oleh suatu tanaman ternya

ta pada saat keadaan 'f'rydratus yang opt,imum. Ka~au keadaan 

hydrat:us berkurang maka nilai osmose meningkat, hal ini me

nunjukka.n fungsi hid'l:I'p tanarrran terhambat. Oleh karena ittr 

resistensi tumbuh-tumbuhan terhadap kekeringan tergantrmg 
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- ket.ahanan.tumbuli-tumbuban. terhadap meningkatnya har
ga osmose, at.a.'l!I' den,t=San kata lain 

- kesanggupan tumbuh-tmnbman dengan harga osmose yang 

meningkn.t wtuk tetap tumbuh dan berassimilasi. 

Faktor c.ahaya jut;a tidak Imlah pentingnya dnlam rnempe
ngaruhi kehidupan ta.naman. 

Reaksi tanaman terhadap panjan~ pendeknya penyinaran mata -

hari a.tatl! panjane;nya siane dan malam mllia-rnu:la dikemuka.kan 

oleh GARINER d:urr ALLARD. Mereka menamakan peristiwa terse -

but sebagai "reaksi fotoperiodisitas 11 yang mlllJla-mma dike -

temukan pada jenis tembaka~ Maryland Mammo~h yane pada mu

sim panas pada panjang ba.ri 15 jam hanya rnenrmjukkan per 

tumhrrha.n vee;etatip saja. Bila lamanya hari diperpendek de -
nsan perlakuan penggelaparr'tinggal 12 jam tanaman tersebl:l!t 

membentuk bun ea.-bm ga. Ternya ta reaksi -reaksi yane s erupa 

diketemukam··.pula pada lain-lain tumbuh-tmnbuban. 

Berdasar atas penyelidikan ini dapat dibedakan 3 type 

tanaman -: 

1). Tanaman h:ari pendek : - denga.n pencahayaan kura:nt;: dari 

12 jam, atau derrean kata lain tanaman hari pendek ialah 

tanaman-tana.rnan yane; hanya dengan penyinaran pendek pa

da siane hari dapat berbunga dan berbuah. 

2) • Tanaman l'l:ari pan jane : - dengan cahaya le bih dari 12 

jam, ialah tanaman-tanaman yang hanya denean penyinaran 

panjang pada siang hari dapat berbunea dan berbuah. 

3). Tanama.n hari newtral : - ialah tanaman-tanaman yang 

terhadap lamanya penyinaran pada siang hari tidak jelas 
reaksinya. 

Di daerah tropik yang selamanya berhari pendek antara 12-14 
jam, kebanyakan terdapat tumbuh-tumbuihan hari pendek, me:ml!-

ju ke kutub keh1.nyakan te:rdapat tumbuh-tupbuhan hari pan 
jr>.nc;. 
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- ketahanan.tumbuh-tumbuiflan. terl'radap meningkatnya har
ga osmose, ataw dengan kata lain 

- kesanggttpan turnbuh-tumbuhan dengan harea osmose yane 

menin0kC~.t u.:J~ti.lk t.et~ p ium'buh dQ.n ber~ss:i.mi.lo,si. 

Faktor cahaya juea tidak lmlah pentingnya dalam mempe
ngarun·i kehi dupan tana:man • 

Reaksi tanaman terhadap panjane pendeknya penyinaran mata -

hari e.taUJ panjane;nya siane dan malam mula-mu:la dikemukakan 

o:leh GARmER cbn .ALLARD. Mereka menamalmn peristiwa terse -

but sebagai "reaksi. fotoperiodisitas'i yang rn1ll!la-mula dike -

temu:kan pada jenis tembakatr Maryland Mammo-ctth yane pada mtr

sim panas pada panjang bari 15 jam hanya menunjtlkkan per 

tumbuhan vegetatip saja. Bila lamanya ha.ri diperpendek de -
n5an perlakuran penggelaparr tinggal 12 jam tanaman ter.sebut 

membentuk bune;a-bmga. Ternyata reaksi-reaksi yanc serupa 

diketemuka:nr•'.pula pada lain--lain tumbuh-tmnbtrban. 

Berdasar atas penyelidikan ini dapat dibedakan 3 type 

tanaman -: 

1) • Tanaman hari pendek : - deli'JJgan pencahayaan kcrra:ng dari 
12 jam, atau dengan kata lain tanaman hari pendek ialah 

tanaman-tana1mn yane hanya dengan penyinaran pendek pa

da siang hari dapat berbtmga dan berbuah. 

2). Ta!llaman b-ari panjan_g : - dengan cahaya lebih dari 12 

jam, ia.lah tanaman-tanaman yang hc:mya denean penyinaran 

panjang pada siane hari dapat berbun0a dan berbuah. 

3). Tanama.n hari nelrtral : - ialah tanaman-tanaman yane 

terhadap lamanya penyinaran pada. siang hari tidak jelas 
reaksinya. 

Di daerah tropik ycmg selamanya berhari pendek antara 12-14 

jam, kebanyaka.n t.erdapat tumbU'h-tumbuihan bari pendek, me:ml!-

ju ke kutub kebanyakan terdapat: tumbu:h-tunbuhan hari pan 
jP.nc;. 
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Beberapa tanaman yane; termasuk tanaman 
- ha.ri pan jane ialah : Tri tikum sp, Hordeuk, Lobak, Kobis, 

Bramba!fe 

• n:arl pendelt lalan · 13uncls • _Ken tang, l\eclele, JarsunE, 
sorghm, kapas 

- tanaman J1ari neutral : bun ,sa :rna tahari, Nicotiana rus tica. 

Reaksi fotoperiodisitas berbeda-beda menurut jenis ta

nmnannya. Yanc pen tine sekali artinya dalo.m hal ini ialah 

pendapat RliSillfOUS yanc meneatakan seperti halnya denean per 

lakuan suhtV, maka perlakuan fotoperiodisitas jue;a m.empunyai 

pensaruh lan ju:tan. 
Kepekaan dori tumbuh-tumbuhan untuk dipen[':aruhi oleh 

fotoperiodisitas ialah yane terbesar di dalam phase kecam -

bah serta senantiasa akan berktrranc dene;a.n bertambahnya 

umur tanaman. Jvlaka dari itu memper1akukan fotoperiodisitas 

horus dilaksanakan dalam tinckatan hidup yane; masih muda 

sekali. 
Berdasarkan penyelidikan yane dilakukan oleh BUNNING 

diketahlli adanya hubuncan antara fotoperiodisitas denean 

rJ:,.tme hari yanr; endotsen dari tanaman. 

Disini yane dimaksud denean rytme hari yane endocen dari 

tanaman ialah cejala dirnana proses-proses hidup tertentlJil 

dari tm1aman berlD.ne;sune; berirama selaras denc;an perco..ntian 

sianc; dan malam. furj_ rytme harian ini terdapat pada peme -

riksaan eerakan daun, fluktuasi pertumbuhan, f1uktuasi pem

belahan sel dan lain-lain. 

V .3. ResisteiJ$i terhadap iklim, hama dan peny_aki t 

Kerusaka.n-kerusakan tanaman sebacai akibat iklim yanc 
jelek dapat menyebabkan kee;ae;alan pertanian. Untuk daerah 

denga.n 4 musiru bahaya kee;ae;alan lebih besar.karena faktor

faktomya lebih bonyak seperti adanya salju, es, anein,pa

nP s dnn dincin. Tetapi untuk daerah tropika kekerincan r:w

rupekan faktor pentinc. 
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Pa.da tanaman padi bentuk kerllBakan-kerusakan sebagai 
akibat kekeringan dapat beru.pa kerusakan pade stadia pem -
bentukan anakan berupa peneuranean jumlah anakan produktip 
yane dapat menurunkan hasil sampai sebesar 62% OVILLIAivfJ. 

Bilk kekQrineah dialami pada masa kritis yaitu saa~ 29 ha

ri sebelum 11heading 11 sampai 10 nari sesudah "heading11 , ke
rusaka:r;t yang diderita berupa berkurane;nya jumlah malai ef

fektip, berktirang"!lya persenta.se e;abah masak dan menurunnya 
berat 1000 butir biji. Hal-hal ini akan mencakibatkan sa -
neat merosot.nya hasil panenan.-

Resistensi ta~man padi terhadap kekerinsan meli bat -

ka:o, sifa1t-sif5)c'·ifn.atomis, mOI'J?hoioe;is dan fisiologis taaam-
r-.... --

an, seba.b ~·istens±· tanaman padi terhadap kekerincan di 
penearuhi oleb ! 

- resistensi stomatal tanaman yane banyak menyane;kut 
proses mernbuka-menutwpnya stomata 

- resistensi cuticula 
- ukUTan, tebal-tipisnya. serta duduknya daun ternyata 

mempunyai hubunga.n posi tip denean ketahanan tanaman 

terhadap kekerinean. 
Pada pene;ujian biokimia yang dilaktrkan olen PINTER dan ka

wa.n-kawan pada tahun 197lB' diketabui baPrwa kandunean prolin 
bebas pada tanaman jat;lmG l'l:ibrida ada hubuncan yane jelas 
dene;an resistensi terhadap kekerine;an. 

Jadi berdasarkan peneli tian dari PINTER dan H.AVA.UX 
jelaslah bahwa pada prinsipnya resistensi ternedap din:;:in. 
Ian pada 'llm'I1"'lmya keru.sakan-kerl!rsakan karena kekerine;an pe..
da mn:ummya jarane menyebabkan matinya tumbuh-tumbuhan te -
tapi menyebabkan suattt kemunduran prodtrksi tumbuh-tumbuhan. 

Selain kerusakan-kerusakan yang diderita tanaman ka -
rena pengaru:h iklim, t~maman dapat pul~ mende:rita kerusak
an IQ.;l:rena faktor kimia, keasaman tonah, ractm, ges yang 
beracun. Tetapi berhubung a.rtinya yane kecil saja, sampai 
Saat ini belum ada usana seleksi kejurusan tersebut.Seba -
liknya kerusakan yane; lebih hebat dc.ri f2ktor-faktor bio -
loe;i yan(S ber'\lb)a parasit-parasit yane meliputi eanee;uan 
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hewan berupa insekta, ca.cing, bakteri dan fungi atatt de 
ngan kata lain gangguan hama dan penyakit. 

Seleksi resistensi mengalami banyak kesulitan karena 

menghadapi parasit ... parasit yang bermacam ... macam sifatnya. 

Dalam hal ini dapa t di bedakan : 

- parasit yang dapa.t semm tanG.man 

parasi t yane memilih tanaman inang tertenttr d.:m tanaman

tanQ.man yang masi:h sefamili dengan tanaman inang terse -

btFtt, parasit yang demikian dinamakan parasit ra.s specia

listis. 

IG.lam hal in:i masing-masing jenis parasit merupakan popu -

lasi yang terdiri atas ras-ras yang berlain-lainan dalam. 

sifat dan tingkat ·Virtrlensinya atau tingkat serangannya, 

dengan kata. lain masing-masing populasi pa:rasi t terdiri 

atas ras fisiolog:h!_ yang berbeda atallt biotype. 

Adanya biotype-bio.type inilah yang mempersuli t usaha pemu -

liaan tanaman sebab masing-masing biotype memberikan bentttk 

penyerangan yang khusl'l'S dan berlain ... lainan. Jumlah biotype 
tiap parasit berbeda-beda. Pada penyakit karat hitam ada 

199 biotype, pada penyakit karat coklat 109, sedang pada 

penyakit karat ktming ada 54. Pada hama. wereng suda.h dike ... 

nal seca.ra. pa.sti 8' biotype, 

Di alam ini seolah--olah ada keseimba.ngan hidup anta.ra 

populasi parasi t yang sa tu dengan yang lain. Bilamana sua ttl' 

jenis tumbuh-tumbuhan ;yan·g resisten terha.dap parasit ter -

tentrn ditanam seca.ra. lues maka. res penyakit yang bersang 

k'Ul'tan terdesak hidU'pnya, tetapi akan munctrl ras-ras lain 

yang tadinya belum pernah dikete.hui adanya.. 

Oleh ka.rena resistensi terhadap hama dan penyaki t i tu: 

merupakan sifat. yang di tu:runkan, maka dengan jalan seleksi 

pada t.anaman kul tur ki ta. dapa tlah. ki ta memperbcdki de.ya re

sistensinya dengan.pelba.gai ja.la.n, misalnya dengan persi 

lengan-pe:rsilanga.n, dengan back-cross dan sebaga.inya. Disi
ni yang dimaksud dengan resiste.nsi ialah seluk beluk ten 
tang kesanggupan tumbuh-turnbuhan untuk dapat menahan pembi 

akan dan penyebara.n parasit atau sama sekali menangkis se -

rangan pnraeit. 
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Menllrlrt ~R dan· FUCHS ada dtra type resistensi yai tu: 

1. Resistensi semtt : yaittr daya resistensi yang dimiliki 

oleh tanaman dimana tanaman tidak menderita infeksi re. -
rasit ke.rena rytme perkembangan hidtrp tanaman tidak se -
laras dengan :rytme perkembangan parasit. Resistensi semu 
in± o]el. sementara orang diberi istilah ESCAP'l~!. 

2. Resistensi sejati yaitu Sll'atu bentuk resistensi yang di 
miliki. oleh suatu jenis tanaman karena : 

a). Tanaman terseb~ mewarisi daya resistensi tersebut 
secara turun-temurun.. Resistensi demikian ini dise but 
resistensi pasip. 

b). Tanaman mengadakan reaksi tertentu dengan menghasil
kan antibody untuk menanggulangi serangan parasit 
yang menginfektirnya. Resistensi demikian ini dise -
but resistensi aktip. 

Menurlrt KARRER pada umumnya sifat-sifat morpholo•gis 
dan fisiologis tanama.n adalah merupakan dasar resistensi 
tanaman. Keada.an tumbuh-tumbub.an, yang menyebabkan resisten
si tersebut ialah : 

1. Adanya keanehan tertentu dari tuan rumah/tanaman. 
inang misal : adanya s·l!rsuna:n cuticula yang te bal, 
lapisan lilin yang padat, rambut-rambut yang lebat. 

2. Tidak adanya perangsang yang bekerja ehemotropis 
terhadap parasit. 

3.· Adanya zat-z9-t pengbambat atau ra.eun seperti asam -

asam arganik, zat penyamak, senyawa. phenol. 
4. Sangat pekanya sel-sel t0nama.n· bi1a tersentuh oleh 

parasit akan sege·ra. mati, dimana hasil uraia.nnya 
menghalangi perkembanga.n dan kemajuan parasit. 

5. Terjndinya peristiwa-peristiwa tertentu, terjadinya 
ana:tomi baru misalnya : -:- pembent"t:Ikan gabus, pemben 
tukan 2.at-zat penghambat, perobaban proses metabo -
lisme hince;a menyebo.bkan pcrasit t.sk muncl~in hidup. 
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Adh beberapa type resistensi yang dikennl orang dewasa. 
ini. Ditinja~ dari &enetie-consep dibedakan menjadi 4 yaitu: 

1. Oligogeneric : ialah sifat resistensi yang diduktmg 
oleh satu ata:u dua faktor keturunan. 

2. Pol.ygeneric : ia.lah sifat resistensi y:trtg d.imiliki. 
oleh tanaman yang didukung oleb banyak 
faktor keturunan. 

3. Majo·r gene resistance :. ialah sifc..t resistensi yang 
ekspersi resistensinya tidnk dapat di 

kenal dengan jelas. 
4. Minor gene resistance : ia:tah sifat resistensi dima

na tingkat resistensinya tidak begitu 
nya ta dan ha:nya dengan analysa quanti
tntip dopat dilibat seberapa besarnya 
tingka.t resistensi suatu tanaman. 

Dit.injalll' dori epidemiologi eoncep dibedakan menjadi 2 

yaitr.v : 
1. Resistensi vertikai : ialah daya resistensi yang dimili'ki 

tan:arna:n y~mg.kebal terhadap SU!a.tu ras penyakit atau para
sit. tertentu, tet.api masih tida.k kebal terhndap jenis 
ata:u ras penyakit atau parasit lainnya. 

2. Resistensi ho·r.; z:onta.l : ialah dnya resistensi yang dimi -
liki tanaman yang kebal terhada.p segala macarn ras penya -
kit ai\;au parasit. Tetapi daya resistensi ini kadang kala 
tidak permanent. 

Di tinjau dati Physiological concep di bedakcm menjadi 2 

yc-,itu: : 
1. Resistensi ras spesifik yang definisinya sama. dengan re -

sis·tensi vertikai. 
2. Res·istensi ras man spesifik yang definisinya sruna dengan 

resistensi horizontal. 
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VI. METODA SELEKSI 

Ada beberapa metoda seleksi yang kita kenal dewasa 
ini yai tu : - Sel eksi Pemilihan· 

- Seleksi Kombinasi 
- Seleksi Mutasi 

Walaupun pada dasarnya ada 3 metoda namun di dalam pelak
sanaan metoda yang satu kadang berkaitan dengan yang la
in. Dan bahkan metoda yang satu perlu disertai me.teda ·-. . 
yang lain. 

Orang tidak dapat menilai secara tegas~tegas metoda 
mana yang terbaik di dalam mencapai tujuan, sebab masing-~ 
masing metoda mempunyai kelebihan dan kekurangan, hanya 
perlu diingat bahwa pemilihan suatu metoda didasarkan 
atas bahan yang dihadapi serta perhitungan cara mana pa~ 
ling cepat mendapatkan hasilnya. 

Seleksi pemilihan telah dimulai sejak manusia primi
tip merubah cara hidup dari sistim :m:tt:ad. sampai sebagai 
petani yang menetap. Seleksi pemilihan merupakan metoda 
pemuliaan tanaman yang paling tua dan merupakan dasar pe
ningkatan mutu tanaman sampai saat ini. Ada dua type pe
milihan. 

VI.l.l. Pemilihan alamiah (Natural selection) 
\ 

Ini merupakan hukum alam dan sebagai hasil evaluasi 
secara alamiah. Tanaman yang kuat menghadapi keadaan alam 
akan tetap hidup, sebaliknya yang tidak kuat akan tersing
kirkan dan punah. Sebagai hasil pemilihan alamiah yang 
berupa natural ~election timbullah tanaman-tanaman yang 
diusahakan orang dan ras~ras yang tahan terhaC.ap keadaan 
setempat seperti si tuasi iklim yang disebut .e.cQ._~.Y.P.e., yang 



kemudian menjadi bahan dasar seleksi buatan dan seleksi 
seleksi lainnya. Juga sebagai akibat adanya seleksi alam 
muncullah berbagai species dan sub spesies. 

VI.l.2. Seleksi/pemilihan buatan (Artificial selection) 

Pada seleksi pemilihan secara buatan seleksionis me·
milih type-type tertentu dari tanaman yang diusahakan da
ri campuran populasi tanaman yang ada untuk suatu tujuan. 
Di sini dapat didefinisikan bahwa seleksi/pemilihan buat
an ialah seleksi dengan memilih individu-individu tanaman 
tertentu dengan maksud mendapatkan tanaman yang lebih ba
ik dari carnpuran populasi di mana masing-mas.=!.ng anggauta
nya secara individual mempunyai perbedaan--perbedaan si fat 
a tau karakter. 

Seleksi/pemilihan see~~ buatan ada 3 macamnya. 
1. Sel eksi mas sa 
2. Seleksi lini murni 
3. Seleksi clone 

VI.l.2.1. Seleksi massa 

Seleksi massa dapat dibedakan menjadi dua yaitu 
- seleksi massa positip dan 
- seleksi massa negatip 

. Seleksj_ massa posi tip dilaksanakan dengan jalan me~ 
milih tanaman-tanaman yang baik phaenotypenya dari popu·
lasi tanaman yang ada. Tanaman~tanaman yang terpilih ini 
hasilnya dipungut tersendiri untuk ditanam pada generasi 
berikutnya. Tanaman yang tidak terpilih biasanya dipanen 
bersama untuk keperluan konsumsi. Dalam hal ini orang 
beranggapan bahwa tanaman-tanaman dengan phaenotype yang 
baik akan memberi keturunan yang baik pula. Jadi dasar pe
milihan di 11Sini adalah phaeno type tanaman. 

Pelaksanaan seleksi massa negatip adalah sebagai ber
ikut. Dari suatu populasi tanaman ki ta singl·drkan ser,m:--. 
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tanaman yang typenya menyimpang dari tujuan seleksi, ta

naman-tanaman yang lemah, yang sakit juga disingkirkan. 
·ranaman yang tinggal merupakan tanaman-tanarnan yang se~ 
suai dengan tujuan seleksi dan hasilnya nanti diperguna
kan untuk bahan perbanyakan pada generasi selanjutnya. 

Seleksi massa sebenarnya tidak dapat merubah atau 
membawa perubahan genotype populasi tanaman tetapi hanya 
dapat menyingkirkan type-type yang berbeda yang ada di 
dalam populasi tersebut. Perbedaan type yang ada ini mung
kin disebabkan karena adanya heterozigositas ataupun va
riabilitas tanaman. Semakin besar variabilitas populasi 
yang ada, semakin baik hasil seleksi massa. Oleh karena 
itu seleksi massa dapat ditrapkan pada sembarang tanaman 
yang memiliki sejumlah sifat heterozigote, dan ini biasa
nya kelompok tanaman allogw1. Tetapi seleksi massa dapat 
pula ditrapkan pada kelompok tanaman autogam, hanya saja 
dengan alasan sbb : 

l. Populasi tanaman autogam tersebut terjadi secara 
alamiah, dan mcrupakan plllpulasi tanaman yang tidak benar
benar homozygot dikarenakan sejumlah anggotanya masih me
lakukan penyerbukan bersilang, hal inilah yang mencipta
kan sifat heterozygosi tas. 

2. Populasi tanaman autogam tersebut berupa populasi 
lini-lini murni yang tidak berkembang secara baik. 

Dalam praktek memang seleksi massa jarang dipakai pa
da tanaman self pollinated dan ternyata lebih effektip bi
la digunakan pada kelompok tanaman eross pollinated, se·· 
perti pada type-type tanaman sbb : 

1. Type tanaman alamiah, jadi jenis-jenis yang masih 
liar. 

2. Tanaman-tanaman lokal atau varietas lokal yang 
umumnya ditanam oleh para petani. 

3. Material tanaman yang di-introduksi. 
1-r. Carnpuran berbagai macam varietas. 
5. Sembarang tanaman yang dengan berbagai usaha yang 

pernah dilakukan tidak mengalami perbaikan mutu. 
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Ada beberapa kebaikan seleksi massa, ya.i tu : 

1. Amat sederhana, mudah pelaksanaannya dan cepat 

untuk memperbaiki mutu tanaman, sebab dalam se-
1 eksi mas sa : 
- tanpa adanya pengujian untuk generasi berikut-· 

nya. 
- tanpa adanya pengawasan persilangan untuk pro

duksi keturunan selanjutnya. 
dipandang lebih bersifat seni dari pada science. 

2. Merupakan cara memperbaiki mutu varietas lokal 
dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan petani, dan 
merupakan langkah pertama dalam perbaikan mutu 
tanaman. 

Kekurangan-kekurangan seleksi massa yalah : 
1. Perbaikan hanya bersifat sementara saja karena 

- adanya faktor heterozygositas 
- pemilihan b.;rdasarkan kenampakan saja, jadi bu~· 

kan genetis. 
- tidak ada kontrol dalam persilangan. 

2. Kureng baik untuk tujuan mempertinggi produksi, 
sebab : 
- perhatian hanya tercurah pada sifat-sifat induk 

saja, sedang sifat ayah diabaikan. 
- fluktuasi produksi sangat tergantung faktor

faktor luar phaenotype. 
- tidak dapat di bedakan si fat baik tanaman yang 

terpilih itu sebagai akibat phaenotype atau ge .. 
no type. 

·- persilangan yang tidak terkontrol, sehingga bunga 
diserbuki baik oleh pollen yang superior maupun 
inferior. 

VI.1.2.2. Seleksi lini murni 

Banyak definisi-definisi dikemukakan oleh ilmuwan 
ten tang lini yang dimaksud dengan lini murni. Dan definisi 
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lini murni berikut ini adalah merupakan inti rangkuman da

ri semua definisi yang ada~ 
\'Lini murni adalah suatu strain yang merupakan ketu~ 
runan dari individu yang homozygote dengan penyer
bukan sendiri·'. 

Ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam definisi 
ini yaitu : 

- bahwa lini murni adalah keturunan dari satu tanam
an yang menyerbuki sendiri. 

- bahwa lini murni secare, gen£tis uniform (homozygote) 

.\?roses isolasi dari tanaman homozygote secara indi vi

duil dari campuran populasi tanaman dan memperbanyak ta·· 
naman tersebut tanpa kontaminasi, kemudian dilepas sebagai 
varietas baru dikenal sebagai seleksi lini murni. 

Sel eksi lini murni mempunyai banya~ synonim. An tara 
lain ialah : 
1) Seleksi tanaman individuil : sebab di sini tanaman se---···-.-..-. .... ·----·--<>·-.. - ......... -..---. ~--· 

cara individuil merupakan dasar pemilihan. 
2) Hea~~~w._selectio~ : dalam pertanaman yang rapat de

ngan anakan yang lebat seperti tanaman gandum, wheat, 
borley, oat, di mana tanrunan secara indi vidu sang at su
lit diseleksi maka head atau malai dipilih dan disemai
kan di suatu barisan secara terpisah. 

3) Seleksi ~ogen~ (keturunan), di sini seleksi dilakukan 
digenerasi-digenerasi berikutnya dengan dasar perfor
mance atau kenampakan tanaman keturunan secara indivi
duil. 

4) .Seleksi ~ini. tunual : disebabkan karena tanaman~-tanaman 
yang dipilih adalah tanaman tunggal di mana keturunannya 
masing-masing dipelihara secara terpisah. 

5) ~le~?i inbred : sebab inbred~inbred atau lini-lini mur
ni dihasilkan untuk membentuk suatu varietas baru dengan 
seleksi lini murni. 
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Seleksi lini murni biasanya dipraktekkan pada campur

an populasi dari tanaman autogam atau self polinated crops 
alamiah, di mana populasi berupa campuran tanaman~tanaman 
yang bersifat homozygote, sehingga hasilnya diperoleh be
berapa lini yang bersifat genetis homozygote dan merupakan 
lini--lini murni yang dapat dipergunakan sebagai usaha 
breeding seperti : 

- dilepas sebagai suatu varietas yang sudah diperba~ 
iki mutunya. 

- dipergunakan di dalam prograrn-program breeding se-· 
lanjutnya antara lain untuk material persilangan
persilangan dalam seleksi hybridisasi. 

Pelaksanaan seleksi pemilihan pada tanaman autogam 
adalah sbb : 

1). Kita berpangkal pada material berupa tanaman jenis 
daerah. Populasi tanaman diamati dan dipilih tanaman-

. tanaman yang sekiranya baik mutunya. Tanaman yang de
mikian disebut tanaman elite dan dibiarkan menghasil-· 
kan biji. Biji-biji ini dipilih atau disortasi. Biji 
yang terpilih digunakan un tuk penanaman di tahun ber · 
ikutnya sebagai jeniR A. 

2). Biji jenis A ditanam pada persil-persil yang berukur-

an sama dalam 4-5 barisan. Car a penanaman tiap lubang 
satu tanaman, atau disebut cara inling. Besar-kecilnya per
sil diatur, tergantung banyak sedikitnya biji dan luasnya 
tanah serta tenaga kerja yang ada. Kira-kira 1 sampai 2 m2. 
Hakin banyak jenis A di tanam dan diuji ki ta makin punya 
harapan untuk mendapatkan jenis-jenis yang makin baik. Di 

sini pengujian-pengujian harus dilakukan secara teliti dan 
penuh perhitungan antara lain pengar~h-pengaruh ekologi se
tempat. Hasil pertanaman tahun kedua ditanam di tahun keti
ga sebagai jenis B. 
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3). Jenis B di tanam dan diuji. Di sini diperlukan biji le-· 

bih banyak lagi dan tempat yang lebih luas. Persil ta

naman kurang lebih 10 kali persil di tahun II. Tiap 

nomer/jenis memerlukan biji sekitar 400-1000 biji. Bi·

ji·--bi ji di tan am secara inling dan dilakukan replikasi~ 

replikasi, paling sediki t 4 replikasi dengan luas se

ki tar 5-10 m2. Pengujian di sini berupa pengujian 

produksi di samping meneruskan pengujian kwalitas se

perti tahun II. J adi bukan hanya pengujian secara vi

sual saja tetapi lebih luas lagi. 20 -~ 30 ·.:{ jenis ini 

dipilih dan hasilnya dipungut tersendiri sebagai je

nis c. 
l+). Jenis C di tanam dan diuji. Pengujian di tujukan pada 

bentuk-bentuk yang baik. Sifat agronomis yang baik 

yang diinginkan dipilih dengan cermat. Di samping itu 

masih melanjutkan pengujian-pengujian terdahulu. 

Hasil dari pengujian didapat jenis elite D yang biji

bijinya dipungut tersendiri untuk ditanam di tahun V. 

5). Pengujian jenis D bersi fat memastikan hasil jenis C 

sebagai jenis baru. Untuk menghadapi keadaan ekologi 

yang berlain--lainan j enis D harus di tanam sebanyak 

mungkin pada lingkungan hidup di mana iklim dan ta

nahnya berbeda-beda. Bersamaan dengan pengujian jenis 

D ini dilakukan pula perbanyakan bijinya, hingga di-· 

peroleh biji--biji yang cukup banyak. Bila terbukti 

jenis D baik kita mendapatkan jenis baru yang dapat 

disiarkan. 

Jadi paling sediki t perlu lima tahun pengujian Juntuk 

melakukan seleksi pemilihan terhadap tanaman autogam dengan 

mendapatkan hasil yang sesuai tujuan seleksi.nya. 

Beberapa manfaat yang diperoleh dengan melakukan se

leksi lini murni, antara lain ialah : 

1. Satu-satunya cara menaikkan mutu tanaman self polli

nated yang berupa varietas lokal. 
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2. Lebih mudah dari seleksi hybridisasi, karena ti

dak perlu melakukan kastrasi dan persilangan-per

silangan. 
3. Varietas yang dihasilkan sangat uniform dalam ke

nampakannya. Oleh karena itu nampak lebih menarik. 
4. Lini murni dapat dipergunakan untuk mende~eksi va

riasi atau pengasuh luar terhadap kehidupan tanam-

an. 
5. Dapat digunru{an atau ditrapkan pada kelompok ta

naman self maupun cross pollinated. 

Kekurangan dari seleksi lini murni yalah : 

1. Seleksi lini murni hanya dapat untuk mendapatkan 
varietas baru untuk tanaman autogam dan tidak ta
naman allogam sebab : 

~ untuk kelompok tanaman allogam memerlukan banyak 
tenaga dalam pelaksanaan penyerbukan sendiri. 

~ menghasilkan lini-lini murni bersi fat inbrid yang 
bersifat lemah antara lain tanaman albino, ker
dil, produksinya rendah. 

2. Tidak ada kemungkinan memperbaharui si fat karak-
teristik yang baru secara genetis. 

3. Varietas yang dihasilh:an bersifat homozygote, oleh 
karena i tu kurang ber·adaptasi di berbagai macam 
kondisi atau sifat adaptosinya tidak begitu luas. 

VI.l.2.3. Seleksi Clone. 

Tanaman-tan~~an dapat diperbanyak baik secara vege
tatip maupun generatip yai tu dengan biji-biji. Perbanyakan 
ve:.::;etatip dilakukan orang mungkin dikarenakan beberapa 
alasan, seperti produksi biji yang tidak mencukupi atau 
tanaman tidak menghasilkan biji dengan cukup, atau pro
duksi biji dengan kondisi--kondisi tertentu seperti via
bilitas atau daya hidup yang hanya sebentar saja, sifat 

biji yang sangat kompleks heterozygositasnya. 
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Semua tanaman komersiel seperti tanaman tebu, pisang, 
kentang, biasanya bersifat steril disebabkan t=!.dak~.l>.e!'..l?~.

PE3 atau non flowering habits, penyimpangan dalam pembe~ 

lahan merosis atau keistimewaan genetis lainnya sehingga 
tidak m~nghasilkan biji-biji. Iklim yang tidak cocok bagi 
tebu dan kentang, praktek pengolahan tanah yang kurang ba

ik untuk bawang dan beberapa tanaman hias juga menghasil-
kan benih yang kurartg mencukupi banyaknya sehingga m.endo-· 
rong orang condong untuk mempergunakan bagian-bagiart ve~ 
getatip tanaman-tanarnan tersebut untuk perkembang biakan-
nya. 

Sebagian besar tanaman buah-bu~han seperti mangga, 
jeruk,apel dan tebu menunjukkan sifat heterozygositas yang 
nyata, serta tingkat ploidy yang tinggi. Bila tanaman~ta. 
naman tersebut di tanam biji-bijinya, untuk generasi beri
kutnya akan dijumpai variasi-variasi sifat tanamart keturun
annya sebagai akibat peristiwa segregasi mengakibatkan 
produksi yang kurang baik, sebab tanatnan yang heterozygote 
menurunkan keturunan yang tidak selalu seperti induknya, 
alhasil keaslian ras tanaman tidak dapat dipertahankan. 

Dengan alasan-alasan tersebut di atas maka tanaman
tanaman diperbanyak secara vegetatip. 

Semua indi vidu keturunan dari perbanyakan vegetatip 
dari §..9-tu .i.~an secara keseluruhan dikenal dengan nama 
clone. 

Kadangkala su&tu clone didefinisikan sebagai suatu 
varietas tanaman atau sekelompok tanaman yang diperoleh 
dari perbanyakan vegetatip dan membiak secara vegetatip 
pula. 

Sifat-sifat suatu clone : 
1) Semua anggota suatu clone identik atau serupa, atau 

tid~{ ada variasi sifat di dal~1 suatu clone. 
2) Semua anggota clone bersifat heterozygote, tentu saja 

tergan tung induknya. 
3) Clone bersifat stabil bahkan sestabil lini murni, ti-
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dak ada segregasi/variasi sifat pada generasi berikut .. 

nya dan bahkan setelah bertahun-tahun diusahakan orang. 

4) Clone diperoleh dari perbanyakan vegetatip dan membiak 

dengan cara vegetatip pula. 

Ada beberapa manfaat clone yang dapat dicatat yaitu 

·· menimbang sifat-·heterozygosi tas dan sterili tas dari be
berapa tanamari, clone merupakan satu-satunya jalan me-
ngatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sifat-sifat 
terse but. 

- clone juga dipergunakan untuk memperoleh varietas baru 
dalam perbanyakan vegetatip dengan seleksi clone. 
sangat berguna untuk melestarikan jenis-jenis superior 
yang diperoleh di .Jdalam pertanaman. 

Seleksi clone merupakan suatu cara di antara cara
cara memperbaiki mutu tanaman umumnya dan mutu tanaman 
yang diperbanyak secara vegetatip khususnya. Seleksi clone 
biasanya diawali dengan mengisolasi clone terbaik atau 
clone-clone dari populasi tanaman yang berupa campuran 
pertanaman. Dan seleksi clone didefinisikan sbb : 

Seleksi clone ialah seleksi dan perbanyakan variasi 
di dalam satu clone dan juga antar clone yang diinginkan 
sesuai tujuan seleksi. /\tau : seleksi clone ialah cara 
atau metoda seleksi dengan memilih clone-clone yang dii
nginkan sesuai dengan tujuan seleksi dari campuran popu
lasi tanaman yang diperbanyak secara vegetatip. 

Di dalam praktek di lapangan seleksi clone dilaksa
nakan dengan memilih bahan yang berupa populasi suatu tanam
an, dan unit seleksi yang dipilih tergantung pada bahan 
yang tersedia. Misal 
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---------------------------------------------------------Pertanaman Unit seleksinya 

- tebu, ketela rambat, lada, anggur, setek batang 

beberapa jenis tanaman hias. 

- kentang, bunga gladiool - umbi 
- pisang, nanas, agave, chrysanth tunas batang 
- tanaman buah-buahan, mangga, jeruk, ~ cangkok, mata 

apel, mawar tunas 
- brambang, bawang - umbi lapis 

Bahan-bahan yang dipilih merupakan bahan yang dini
lai baik a tau sehat, diambil dari tanaman yang phaenoty 
pis baik dan sehat pula, setelah pengujian-pengujian yang 
cukup memadai pada kondisi---kondisi lapangan yang tertentu. 

Material yang dipilih biasanya berupa varietas lokal 
atau tanaman introduksi. Pemilihan biasanya berupa pemi
lihan antar clone sebab pemilihan di dalam satu clone ti
dak effektip karena biasanya semua anggotanya seragam. 
Clone yang terpilih dibandingkan dengan varietas normal
nya. Performance yang paling baik di tinjau dari segala se
gi ekonomis dipilih dengan membandingkannya dengan jenis 
lain pada beberapa lokasi kebun bibit selama 3 tahun ber
turut-turut. Jenis terpilih kemudian diberi nama dan di
sebar-luaskan. 

Bilamana diperoleh suatu clone yang baik dapat diada~
kan hybridisasi antar anggota clone tersebut. Bila dipero
leh biji--biji yang viabel, persilangan antar 2 tanaman 
yang terbagus dilakukan dan hybrid yang diperoleh dipela
jari untuk sifat-sifat yang dii·nginkan. Hybrid yang ter-
baik dibandingkan dengan jenis atau varietas standart. 
Kalau hybrid sesuai dengan tujuan seleksi dan lulus dalam 
ujian-ujian diberi nama diperbanyak dan direlease. 

Gunanya seleksi clone iale.tt : 
1) Seleksi clone menghasilkan varietas yang stabil dan 

mudah dipelihara. 
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2) Bila dengan persilangan diperoleh hybrid yang bersifat 

unggul atau hybrid vigor, keunggulannya melebihi sifat~ 

sifat superior induk-induknya hybrid dengan mudah dapat 

dimanfaatkan dengan seleksi clone. 

3) Memperbaiki mutu tanaman 

4) Seleksi clone memungkinkan untuk meng--eksploi tasi muta 

si-mutasi yang diinginkan yang terjadi pada jaringan 

sanatis tanaman, juga membantu mengeliminir atau mengi

sihkan type-type tanaman yang tidak produktip dan type .. 

type yang tidak diingini yang selalu timbul dari saat 

ke saat pada tanaman komersiel yang diperbanyak secara 

vegetatip. 

Di samping ada he~--hal yang berguna ada juga keku~ 

rangan dari seleksi clonet yaitu : 

•
4 hanya dapat di trapkan pada tanaraan yang diperbanyak 

secara vegetatip. 

~ tidak menciptakan variasi yang baru. 

Pada metoda seleksi Hybridisasi langkah pertama yang 

perlu ialah mendapatkan hybrid yang diperkirakan merupakan 

suatu individu baru yang mendukung sifat~sifat superioritas 

dari induk--induk yang dipersilangkan. Diasanya persilangan 

yang diadakan dala:m usaha memperol eh hybrid tidak saja me·

li batkan persilangan yang seder han a yang berarti meli batkan 

dua jenis induk saja, tetapi kadang--kadang persilangan

persila:ngan yang sangat kompleks dengan menggunakan lebih 

dari dua induk yang dianggap mewakili kelebihan-kelebihan 

si fat yang diharapkan menyatu dalam suatu keturunan. Dalam 

hal ini seleksionis harus mempunyai cukup banyak koleksi 

tanaman, sehingga ia dengan mudah dapat memilih material 

yang diperkiraka:n sesuai denga:n tujuan seleksinya. :Pemi

lihc:m material persilangan ini perlu disertaj_ penget<Jhuan 

ten tang si stematik, morphologi, physiologi, cytologi dan 
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genetika dari bahan·· bahan un tuk membatasi kemungkinan ke·
gagalan yang terjadi, misal saja induk~·induk yang berbeda 
umur diusahakan berbunga pada saat yang sama, perlakuan 
kastrasi maupun penyerbukannya. 

Setelah dilakukan persilangan--·persilangan serta mem
peroleh hybrid maka pengujian-pengujian keturunan dari 
hybrid dilakukan hingga ~endapatkan keturunan yang mantap. 
Pengujian dapat dilakukan dengan cara pediEree atau bulk. 

VI . 2 .1 . P e di gr e e 

Pengujian pedigree ini dimulai dengan penanaman hy

brid F1 £9~--~PlP.~ftua setelah tahun pertama dilakukan 
persilangan-·persilangan yang bertujuan memperoleh hybrid 
ini. Bilamana ras-ras orang tua bersifat homozygot, maka 
F1 harus uniform phaenotype-nya. Jadi bila ada type-type 
yang menyimpang harus disingkirkan. Dalam praktek hasil 
dari F1 dipungut secara bersama-.sama untuk di tanam pada 
tahun ketiga. 

Tahun k_~tig_a : 

Biji-biji tanaman yang dipungut pada tahun kedua di
tanrun secara inling (satu lubang satu tanaman), setelah 
tanaman tumbuh diamati baik-baik. Diharapkan pada tahun 
ini diperoleh segregan segregan yang cukup banyak· kombi
nasi sifat-sifatnya untuk dilakukan pemilihan segregan 
yang diperkirakan bersi fat baik dan sesuai dengan tujuan 
seleksinya. Pemilihro1 di tahun ketiga diharapkan mempero
leh tanaman secara individuil bermutu tinggi. Bilamana 
kombinasi-kombinasi yang ada pada pertanaman F2 ini jum
lahnya sedikit maka biji-biji tanaman yang ada dipungut 
bersama untuk di tanam pada satu atau dua generasi beri
kutnya dengan maksud mendapatkan segregan yang cukup ba
nyak. Jenis-jenis yang terpilih pada tahun ke tiga, bi
jinya dipungut tersendiri dan di tanam di tahun ke empat. 
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Benih dari tanrunan F~ ditanam. Biji-biji masing-masing 

j enis yang terpilih di tan am.· pada persil yang terpisah. Satu 

persil mewakili satu jenis· yang terpilih. Karena jenis-je
nis ini berasal dari tanaman yang genetis bersifat hetero
zygot maka dalam jenis tersebut diperkirakan masih ter~adi 

segregasi-segregasi sifat. Oleh karena itu pemilihan di 
samping membandingkan sifat-·sifat antar jenis juga dilaku
kan pengamatan dan pemilihan di dalam persil suatu jenis. 
Jenis-jenis yang terpilih di dalam satu persil merupakan 
jenis elite A yang akan dilanjutkan pengujiannya di tahun 
berikutnya. 

Tah_u_n kelima 

Jenis-jenis A dari tanaman tahun ke empat ditanrun se

bagai generasi F4. Penanaman masing-masing jenis terpisah

pisah. Pengamatan serta pengujian masih merupakan kelanjut-
an dasar pemilihan yang dilakukan di tahun sebelumnya. Di

harapkan di tahun kelima jenis yang diuji menunjukkan si
fat-sifat yang semakin mantap dan bersifat konstan, bila 

hal demikian terjadi masing-masing jenis yang diuji (pada 

masing-masing persil) akan bersifat menuju ke homosigositas 
yang semakin tinggi dan mantap. Jenis~-jenis yang terpilih 

di teruskan penanamannya di tahun ke en am sebagai .l~l]._i._s 

~lite_ B. 

Tahun keenam 
--·--"'"'..-.......-----·-~-

Jenis B merupakan jenis A yang semakin bersifat konstan 

ditanam. Pengujian kemantapan sifat dilanjutkan. Pemilihan 
juga dilaksanakan dan sifat pemilihannya seperti pelaksana
an pemilihan tanaman auto gam. Panenan j enis B merupakan pe··· 
nanaman henerasi F5. Indifidu-individu yang terpilih dipu-
ngut tersendiri dan biji-bijinya ditanam pada generasi be
rikutnya. 
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Di sini jumlah fo~a homozygor dapat dihitung dengan rumus 
pengurangan persentase individu heterozygot 

hm= 

di mana 

( 2G - l) n ( 2G - 1) n 
·- 2G -~ 

hm = forma homozygot 
G = generasi 
n = jumlah pasangan allele 

Walaupun cara bulk sediki t mengurangi kesibukan-kesibukan 
seperti pada cara pedigree tetapi cara ini memerlukan are
al pertanaman yang cukup luas untuk memungkinkan tiap gene
rasi ;:aengembangkan segregasinya. Pemilihan di F7 kemudian 
dilanjutkan pengujian--pengujian kemantapan hasil produksi
nya serta daya adaptasi. Baru kemudian melepas jenis baru 
yang dianggap bersifat unggul dan sesuai tujuan seleksinya. 

VI.2.3. Back - Cross 

Pada seleksi kombinasi ada suatu cara yang dinamakan 
back~cross. Yang dinamakan back-cross ialah persilangan an
tara F

1 
dengan salah satu orang tuanya (induknya). 

Contoh 

Bengawan x Si Gadi s 

* F1 x Si Gadis Back Cross I 

~ 
F2 x Si Gadis ~ Back Cross II 

J 
F
3 

x Si Gadis : Back Cross III 

J 
Dar a = F 

4 
x Si Gadis 

~ 
F5 = Synta 

Dewi Tara 
/\rimbi 
}:Jathara 

Back Co ss IV 



Pada contoh di atas kita dapat melakukan beberapa ka

li back cross. Pada umumnya methoda ini dipakai dhlam usa-· 

ha memperbaiki varietas~varietas yang telah ada tetapi rna· 

sih mempunyai kelemahan--kelemahannya. Hisalnya pada contoh 

di atas si Gadis di back~cross-kan untuk memperbaiki rasa 

nasinya yang kurang enak. Rasa enall: ini diperoleh dari Be-· 

ngawan. Di. sini indi vidu yang be tina merupakan tanaman 

yang akan diperbaiki, a tau yang masih mempunyai satu atau 

dua kelemahan. Jadi dengan persilangan kembal~ (back-cross) 

i tu dimaksudkan un tuk mendapatkan donor dari tanaman ayah. 

Dengan demikian selanjutnya tanaman betina disebut Recurrent 

parent dan tanaman jantan disebut Donor parent. 

Untuk melaksanakan back~cross sebaik~baiknya yang per

lu diperhatikan ialah : 

a) Ki ta harus mempunyai tanaman recurrent parent yang 

baik. 
b) Dengan beberapa kali back-cross sifat yang baik da

ri donor dapat tertimbun pada keturunannya. 

c) Dengan back-cross dapat diperoleh keturunan seba

gai tanaman recurrent parent yang diperbaiki. 

Dari segi praktisnya maka dengan back-cross ru~an le

bih cepat memberikan hasil dan sering pula kurang membu

tuhkan areal pertanian yang luas. Da.ri segi genetisnya, 

kombinasi genotype-·genotype dari hasil back--cross akan le

bih sedikit dibandingkan dengan kombinasi genotype hasil 

persilangan biasa 

Contoh : AA x aa 

F 2 (self cross) 

A a 

A AA A a 

a A a a a 

F 
2 

(back-cross) 

a 

A Aa 

a aa 
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Makin besar faktor bedanya maka perbedaan genotype 

back-cross akan makin besar dibanding dengan persilangan 
biasa. 

--------, .. 
Beda faktor £ Jum1ah genotype 

! ------···-· -- ·-··------ ·-·-----~-------·---- --·- --
~ F2 persi1angan biasa ! F2 back cross 

-···"'--.4·--··-~~-------.. !-~- ·-~ ...... --~-,-· ..... ~ ...... _.._,, ~ .... _ ...... __ !- ............ ---------·---

1 3 2 
2 9 4 
3 27 8 
4 81 16 
5 243 32 

10 5904 1024 

n 3n 2n 

Jadi da1am pe1aksanaan methoda back-cross ini karena 
genotypenya 1ebih sediki t maka ki ta al;:::an lebih mudah memi·-· 
lihnya. 

VI.2.4. Seleksi inteelt heterosis 

Pada individu kelompok tanaman cross pollinated atau 
kelompok ke1ompok tanaman al~ogam secara genetis bersifat 
heterozygot. Tanaman~tanaman yang demikian bila dilakukan 
inteelt atau pembuahan sendiri dengan jalan persilangan 
an tara serbuk sari dengan pu tik tan am an i tu sendiri makin 
lama generasi-generasi keturunannya akan bersi fat homo zy
got. Sejalan dengan itu generasi-generasi keturunan terse

but memperlihatkan kemunduran si fat-· si fat, memperlihatke.n 
kelemahan-kelemahan yang berupa daya hidup tanaman menurun 
viabili tas menurun, tanaman katai, daun-daun memucat kare
na chlorophyl defect, sehingga pada suatu sa.at tanami'l.D·
tana:man yang lemah tersingkirkan dan hanya tanaman--tanarnan 
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yang mempunyai daya hidup yang tumbuh terus walaupun kea
daannya secara phaenotypis tidak menarik dan lemah. Jenis

jenis demikian dikatakan telah mengalami ~~~-~e!~~p~~· 
Kemunduran sifat·-sifat tanarnan sebagai akibat dibuahi sen
diri seperti ini peristiwanya disebut sebagai depression 
inbreeding. Minimum inteel t ini biasanya dicapai pada 1 5~ 
16 tergantung, pada banyak sedikitnya kombinasi gen. 

Ternyata minimum inteelt yang satu bila dikawinkan 
dengan minimum inteelt yang lain akan menghasilkan hybrid 
yang subur bersifat superior. Hybrid ini sering disebut 
hybrtd v.iKO£ atau h:t:brt .. <,tjl_ete:rosi§.. 

Keturunan dari hybrid interosis ini tidak dapat di
pertahankan sifat keunggulannya, artinya mw~in lama akan 
menial ami kemunduran. GeJala heterosis tarnpak j elas pada 

tanaman allogam sedang pada tanaman autog~, 
yang bersifat lebih baik dari kedua induknya 

h.Y.:b_r~~q_transue.ssif atau juga sering disebut 

r_e§i~t§ll. 

hybridnya 
disebut 

dengan ~P.,teel t. 

Ada beberapa cara menghasilkan benih--benih heterosis, 
misalnya : Sin_gl_e_<;_r_Q.s§. : ialah perka1.rvinan tunggal antara 
lini inteel t satu dengan lainnya. r1lisalnya lini A X lini B. 

F1--nya merupal-qm benih heterosis single-cross. 
Dopble~~ : Perkavdnan antara single cross yang ratu 

dengan single-cross yang lain, Llisalnya (A x B) x 
(C x D) hasilnya merupakan benih heterosis double 
cross. 

Tp~~~wa3 cross : Perkawinan antara single cross dengan li
ni inteelt yang lain misalnya (A X B) X C~ hasilnya 
merupakan benih heterosis threeway cross. 

Top __ ~£§ : Persilangan antara single cross dengan jenis 
daerah unggul yang tidak dilakukan inteelt. Misalnya 
(A x B) X jenis D. 

Varietas syn~heti? : Persilangan antara lini-lini inteelt 
yang telah menunjukkan sifat-sifat yang unggul dengrui 
t<OJp cross. 



Banyak pendapat-pendapat dikemukakan para ilmuwan 
tentang cara terjadinya heterosis berupa hypothese-hypo~ 
these 5 antara lain : 

1. gy~othese h~terqzxgote : dikemukakan oleh EAST, HAYES 
dan SHULL, Hypothese tersebut berbunyi sbb : 
11 Ka1au disi1angkan jenis-jenis heterozygote dan di~ 
dapatkan jenis-jenis heterosis maka F1 yang dihasil
kan da1am keadaan heterozygote tertinggi 11 

Contoh : AA bb CC x aa BB cc 
a faktor dominan 1 faktor dominan 

Aa Bb Cc 
3 faktor dominan 

Apabi1a keturunan dibuahi sendiri maka akan menuju ke 
keadaan homozygot sehingga effek heterozygot akan me
nurun. 

2. HY.2o.thes~ .. ...fak~tor dominant o1eh Jones 1917. 
Hypotbese,ini menerangkan bahwa heterosis ada1ah hasil 
kerja sama antara gene-gene yang dominant dan berbeda. 

Seperti kita ketahui bahwa lini murni adalah homozy
got sehingga bila terjadi persilangan-persilangan antara 
lini-lini murni yang lain maka akan terjadi hybrid yang 
heterozygote. Adanya beberapa faktor dominan yang terda~ 
pat bersama-sama akan menimbu1kan effek heterosis. 

Contoh 

A A D D a a d d 

b b c c X B B E E 

c c f f c c F F 

3 gen dominan ACD 3 gen dominan BEF 

A a D d 

b p .u e E 

c c f F 

Fl = 6 gen do min an ABC DEF 
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Gejala heterosis tidak hanya disebabkan oleh gen, te

tapi juga oleh plasma. Karena pembuahan sendiri terus~me
nerus di samping terjadi keadaan homozygote juga plasmanya 
akan mengalami pemisahan> sesuai dengan plasma yang diban
dungnya. Jenis-jenis yang plasmanya telah homozygot bila 
disilangkan hybrid yang terjadi nanti dapat menimbulkan 

effek heterosis. 
Contoh : 
Perkawinan antara Oenothera hoberi dan Oenothera 

franciscana keturunannya menunjukkan gejala heterosis yang 
mempunyai daya resistensi yang berbeda. 

4. !.I.D.9.th.~l§.e struktu_E_hetC?.ros:!-s dari MUNTZING. 

Pada tanaman yang mengadakan penyerbukan bersilang 
sering mengalami aberasi chromosom. Aberasi ini disebab-
kan oleh karena adanya deficiensi dan delesi (hilangnya 
segmen chromosom). Bila individu yang mengalami aberasi 
ini disilangkan maka keturunannya menunjukkan effek 
Heterosis. Keadaan aberasi chromosom yang heterozygot da
pat dipertahankan dengan mengawinkan dengan tanaman yang 

tepungsarinya normal. 

5.i Hy;pothese<Multiple ·. alel~ 

Adanya kombinasi-kombinasi mul tip1e allele yang ba-· 
ru dapat menimbulkan gejala heterosis. 

VI.2.5. Bftc~rrent Selection 

Usaha untuk memperoleh varietas hybrida dari tanaman 
tanaman penyerbuk bersilang (cross pollinated crops) ha
ruslah mempertimbangkan beberapa hal yaitu : 

- cara-cara pemilihan tanaman yang diinginkan dari 
bahan tanama.n yang bersi fat hetero zygot. 

·- proses inbreeding dari keturunan·-keturunan bahan 
tersebut di atas sampai mencapai homozygoot> dan 
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- memanfaatkan inbroatl yang terbaik untuk mendapat-.. 

kan hybrid yang tertentu sifatnya. 

tCeberhasilan cara tersebut di atas bermula dari tanaman 
j agung di mana lini in brednya diperol eh dengan meng~i SO·

lasi secara langsung varietas-varietas penyerbuk bebas. 

Penggunaan varietas penyerbuk bebas sebagai sumber 

inbred memang merupakan salah satu cara yang cukup efek··· 
tip, tetapi frekuensi diperolehnya inbred yang baik si~ 
fatnya biasanya amat rendah. Dalam hal ini lebih ditekan
kan menyeleksi !egregan dari persilangan--persilangan an
tar inbred yang baik atau lini inbred yang superior, ka

rena cara ini lebih menjamin keberhasilan dalam mempero"

leh lini yang secara genetis relatif lebih superior dari 

pad a car a yang pertama. 
Apakah proses inbreeding di sini merupakan satu-satu 

nya proses yang effisien untuk menghasilkan inbred de
ngan susunan genetis yang diharapkan, masih perlu diseli
diki lebih cermat. Ternyata proporsi keberhasilan memper
oleh lini inbred yang unggul sifatnya tergantung kepada 

2 faktor yai tu : 
1. proporsi sifat genotype yang mendukung sifat su

perior dalrun susunan genetj_s bahan asal yang be~ 
rupa tanaman-tanaman heterozygoot. 

2. effektivitas dari cara pemilihan dalam usaha me
nambah frekuensi gene atau kombinasi gene yang 

diinginkan selama proses inbreeding. 
Dari hal tersebut di atas ternyata semru~in besar propor

si sifat genetis yang superior terdapat pada populasi 
tanaman, semakin besar pula harapan memperoleh tanaman 

yang performancenya diingink~~. 
Kenyataan menunjukkan bahwa r 2 den r 3 dari inbred 

belum dapat memberikan hasil yang tinggi pada persilangan. 
Ini membuktikan bahwa frekuensi gene yang diinginkan da
lam populasi tanaman yang disampel terlalu rendah untuk 
memungkinkan menghasilkan lini yang mempunyai daya kombi-



nasi (combining ability) yang baik.. Bila hal ini benar, 

maka sel el~si dan sel fing pad a tanaman·-· tan am an bah an dasar 

(tanaman induk) perlu dilakukan lebih banyak lagi agar 

menjamin dapat memperbaiki keadaan. Salah satu cara lain 

dalam memecahkan. masalah tersebut ialah dengan cara mela

kukan seleksi komulatip. Hal ini memungkinkan peningkatkan 

mutu populasi tanaman secara perlahan atau secara bertahap. 

<ombinasi gene yang paling sesuai yang dapat diisolasi 

dari suatu populasi tanama:1 dasar di bawah standar prose~ 

dur selfing tergantung kepada effektivitas dari proses se-

leksi selama proses selfing berlangsung. Bilamana penye

leksian tidak effektip fiksasi dari gene secara acak akan 

terjadi selama selfing, akibatnya frekuensi kemunculan gene 

yan0 diinginkan tidru~ efektip atau dengan kata lain freku~ 

ensinya rendah kecuali untuk gene -gene yang mendukung si~ 

fat-si fat yang mudah diamati. 

Pada prinsipnya pelaksanaan recurrent selection ada

lah sebagai berikut. 

- material seleksi yang ki ta hadapi berupa tanaman hetero

sigot dilakul~an penyerbukan sendiri dan .. :.pada saat yang 

sama dilakukan penilaian terhadap sifat genetis yang di

inginkan. 

- tanaman-tanaman yang tidak menunjukkan si fat genetis yang 

diinginkan disingkirkan. 

tanaman-tanaman yang terpilih diperbanyak dengan biji-biji 

yang diperoleh dengan selfing. 

~ diusahakan adanya persilangan-persilangan antara tanaman-

tanaman yang superior dan tanaman-tanaman yang menunjukkan 

si fat genetis seperti yang diharapkan baik dengan persi--

langan suat·an ( dilakukan dengan tenaga manusia) maupun per--

.- silangan terbuka/intercrossing 

- hasil-hasil intercrossing ini digunakan sebagai sumber ma" 

terial untuk siklus berikutnya di mana dilaksanakan pula 

seleksi dan intercrossing. 



Menu:t'"U't HULL ractrrrient selest.ion dimaksudka.n unttrk 
11seleksi t:rlang 11 dari ge:neraei ke generasi agar dapa. t diper

oleh re-ccrmbmnasi sifat genetis yang baik. 

Ada empait. type recurrent selection yang dilak1!lke.n 

orang. r:rype I diseblrt simple recurrent selection. 

Disini tanaman di bagi dalam grourp yang akan disisib

k:an dan grolil'p yang akan diperbanyak atau dilanj1l'itkan dengan 

dasar data pharnor1type· yang dipero-leh pada tanaman yane di 

buahi sendiri'secara individ'ud.l. Pada simple recurrent se

lectio:n test-cros·s tidak dilakukan oleh karena i tu penilai

a.n sifat haruiS dilakukan secara cermat dan hati-hati. Peni

laian seperti ini tidak efekitip dalam tujuan guna mempero -

len perbaika.n sifc:t daya gabung (combining-ability) rmtuk 
pl'oduksi. 

Tiga type recl:lTrent selection yang lain berbeda dengan sim'

ple recurrent selection karena disini masing-masing diguna

kan test-cross 'IIDtuk menilai daya gabungnya. Bilamana t.est

cros$ yang dipergmakan memprmyai dasar genetis bersifat 

luas, variasi yang munctrl akan disebabkan karena perbedaan 

daya combinasi/ga.bung (= general combining ability) yang 

bersifat: umum. Ialam hal ini ki ta berhac.:.apan dengan recm: -

rent selection untuk daya gabung bersifat. 'll'IIItlm •• Biasanya 

pada recurrent selection untuk d.aya gabung bersifat hetero

sigat. Haterial ini kemudian dilakukan selfing. Biji-b·iji 

hasil proses. selfing ini dipuneut untuk kemudian dilakuknn 

penanaman digenerasi berikutnyo. 

Penanaman pada generasi berikutnya apabila dilakukan-: 

a )'. Penanaman bersama-sama dengan penonaman verietas-varie

tas yang sudan ada dan diusahakan persilangan terjadi 

diant.aranya hasil persilcmgan akc-:tn men unj ukkan day.s. ca.
bung yang bersifait umum. 

b). Penanaman bersama-sama dengan tanaman-tanaman inbred 

dan diusahakan terjadi persilangan diantare.nya, hasil 

persilc:mga:o:nyo. ak<ln mem.mjukkrm. d::-·ya g,<:>'l:c~T:~c yc:mc~ bersi-

fat khUJsus·, yang merupakan type ke III dari recurrent 

selection. 
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Jadi dalam hal ini bo'leh dikatD.ko.n sebagai t.ester ia -
lah lini-lini inbred dimana dasar genetisnya lebih ber 

sifat khusuvs. 

Type yang terakhir disebut resiprocal recurrent selection. 
Di.sini digun:akan dua populasi tanaman heter<D,sigot seb:::,gai 

bnhan dasa1i"Dya. Tiap bnh:an ( p<Dpulo.si) merupakan tester be.

g"i bahan atau pt!lipulasi yang lain. Metade ini memiliki ba -

te:;s-batas t:ertentw dalam memberikan hasil seleksi baik tm

tuk senerai maupun specifik combining ability. 

fuha.n asal atau mc:terial dnsar berupa populasi tanam

an heterooigot yang dipergunakan dalc..m recurrent selection 

ini dimaksudknn untuk mengkm:nsent.ro.sikan a tnu mengumpulkan 

gen-een dengan berbagni tujuan. Hateri.:tl. tersebut dapat 

ber1,1pa vnrietas-varietas penyerbuk bebas, vu.rietas synte -

it:is, keturunan intercross di.::>ntara lini inbredyang terpi

lih, double-cross atau single-cross t:ergantung pertimbang

an breeder sumber eene mana yang dibutookan untuk suattr 

tujuan seleksi. 

Po·pulasi tanaman yang dinasilkan dari recurrent selec

t.ion dapat dipakai untuk berbagai t1,-1juo.n terutama untl'lk 

maksud mem:gbo.silkan varietas unggru, misal.saja uutuk ment;

hasilkan lini-lini yang bersifat. ho:mozygot, hybrid hetero

sis, varietas:-varietas hybrida don juga sebagai bo..han un -

1tuk menghasilkan varietas s:ynthetis. 

VT. 3. Seleksi Mlllta.si 

Seleksi MUJtasi mlllai dikenal crane sejak NULLER (1927) 

dan STADL~.:R (1928) melc;kukan selek.si mutn.si untuk pertama 

k2linya. 
Kita telah mengetahui odanya bermacam-maco.m mutasi. 

Seperti mlJI'tasi gene, mut.asi genome ckm mutasi chromosom. Di 

d.nlam seleksi mutasi ·o~mutasi gene" dipandang paling penting 

ct?..lnm memuliakan tanaman untuk kem.?jtr.?n lehih lcnjut, l:are

na hal ini menyanskut sifot cenetis yang bonyak menyanc;kut 

evolmsi, rekombinc:csi dan seleksi. Seloksi mutesi didefini -
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sikan sebagai : ilpembuatan lJI'Ultasi dengan sengaja dan digu

nakan untuk mencb:asilkan var·ietas baru;1 • 

Dewasa ini para seleksionis diseluruh dunia cenderung 

menggunakan seleksi mutasi ataU' polyploiclisc:1si sebagai 
1hlat ajaib 11 unt-uk menc.ipta vnrietas bo.ru sebab npplikasi

nya ynng so.ma sekali barn den keaslie.n sifat-sifat yang di 

· hasilk:tn kc..renap.ya benar-benar lain dari pada varietas-va

rietas baru sebe,gai hasil seleksi hybridisasi yane ummnnya 
merupakD.n sifat rekombinasi dari sifat-sifat yeng su(1ah 

ada sebelumnya. 

Hurtnsi dapat terjadi secara alarn mo.upun buate .. n. Huta

si ala.m atau disebuit: juga mlJXtasi spcmtan terjadi secara 

o:tomatis di alam. Organisme-crrganisrne disini mengalQ.mi pe

F'Ubc.'lha~ karena kejadian alarn seperti aliran.listrik, hc:tli

linit'ar, sine..r-sinar meneionisasi dati petir, pel ukaan, se
Fangan insekta-insekt.a, suhu, bahan kimia yanr:; diperkira -

k::m dapat bekerja sebagai mutagen. Hutasi ini tetap muncul 

secara konste.n di al£1.m w.slaupun kemunc;kinan ini sangc:dt; ke

cil tet~pi merupakan se.lah satn dasar peningkat.an mutu ta-
naman. 

Mutasi spa:ntan berjulan amat la.mbat. dnn bagitu lambat 

nya sehingga. baleh dikatakan kura:ng cuku:p cepat untuk usa

he. memperbaiki mut.u tanama]]. 
Hutasi buat.ru1 ialah mutasi yang terjodi karena dipe -

nt.:::::ruhi oleh mutagent-mutage:m·t. yang pada dasarnya dicipt:a 

o.t·a.n dibuat dencan diilhami sumber-sumber alamiah yanc 

mampu menciptakan pero·bahan-perobahan pado faktor-faktor 

ket.urunnn sehingga menghasilkc:'Ul mutant. 

Dewasa ini ki ta kenai berbc:: cai mutogent dengcm keleng

h:apan fccsilitDsnya yanG dapat digunakan untuk keperluan se

leksi mute.si. Huto.gent-mutagent terse but berupa : I Sinar 

(physis). 

a). sinar meradif:.rsi mengionisasi, seperti 

, sinnr j, sinar x, sinar neutron. 

sinar X, sino..r 
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b). Sinor itidak mengicrnisasi yaitu sinar ultra violet. 
Kedua jenis sinar in:i. masinG-masing mempunyai l;tekuatan 

penet:rasi tersendiri, de:ngan pc:Tnjang gelmnbang, energi 

dan type radiasi tersendiri pula. 

Perlakuan dengan sina.r-sinar tersebut dinamakan : irra
diasi. 

rr. Chemikalia 

'-"). Gas mooitard seperti sulphur mustard dan ni tragen mustard. 

Jenis m'l.l'tagen ini jenis-jenis yang k'll£tt. 

b). Hi:nyak mustard seperti : chloro, aceto·n dan dichloro ace
ton. Mutagen ini jenis mlrtagen kimia yang lemall. 

c). Senyawa-senyawa alkyl, antara lain : 
- dicp<OOcyblrtan 

- chloro ethyl-phenylalanire 

- ethylenimin 

- trtanne 

d). purine dan derivat-derivatnya, antara lain : 
- caffeine 

tlre<D>phyline 

- ith e a: bromine 

- adenine 

e) • lain-lain : formalin 
colchisi~ 

IIT. Mekanis" dapat berupa grafting 

Cara melakU'kan seleksi mutasi : 

fu.han mat.erial yattr; dapat digmaka.n de.lam seleksi mtrta
si ialah : biji-bijian, bibit, setek akar, setek batang dan 

setek damn. 
P2ngeunaan biji-bijian sebo.gai Ei~terial perlu me:r:.Ipertiub~.ns-

kan U!Hl..Tr biji serta persent.asi ka.ndungan airnya. Lebih disu-
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kai menggunakan biji-·biji yang kering, karena sensitifitas
nya lebih tinet;'i. dibandi:ngkan biji-biji basah. Sebaiknya di 

hindari pengg1liilf'.an biji-biji yang terlalu ttra atau terlalu 

mU'da. 
Penc;gunaan bibit sebagai material d!alem selek.si nruta

si amat baik sebab pada tiap tingkat: pertumbuhan dapat di 

pakai. Sedangkan penggunaan setek sensitifitasnya tergan -

tung pada macam tannma.n dan sustman eenetisnya. Tanaman po

lyplo,id lebih resistent diperla.kukan irradiasi dari pada 
diploidnya. 

Sa.tU' hal yang sangait penting dalam melakukan seleksi 

mut-.asi ialah penentuan "do-sis optimumi 1 perlakuan material -

matertalnya. Ibsis o'ptimum biasanya d:Lketahui dari peneli -

tian-penelitian yang pernah dilakukan, dengan membaca pus -

taka serta pengalama.n peneliti-peneliti l(;..innya. D::lsis op -

timum snngat bervariasi tergantung kepada material dan va -

rietas t.anaman. Jumlah dcrsis yang di berikan pada material 

tanaman yang t.ernyata menyebabkan kematian laban lebih 50% 

jumlahnya disebllllit dosis lethal. Po.ra seleksionis har-us da -

pat mengeta:hui dosis lethal ini sebelum memilih sumber mu -

tacennya. 

Generasi pertama 011) setelab irradiasi 

Bila material-material perlu disimpan setelah irradiasi, 

terllyata pelll'kaan akibat irradiasi semakin bertambah dan 

mat.erial banyak yang rl:l's:ak dan ini harus di.sint;kirkan, ma -

t:erial yang baik lallll' disesu:aikan. Disekelilingnya di t:anami 

to.naman kontral ber-urpa st.rain induknya, denEan maksud tmtuk 

mencegelt persilanean-persilangan aeinG atau datcmQJ.ya pol -

len dari varietas/st.rain yang lain, sebab hal ini mengganc

Gil pengamatan dalam mengenal effek mmat;en. Penana:rnan stra

in i:nduk juga di~aksudkan .sebagai bahan pembanding, sehine;

ea mempermuda.h pencenalan efek murtacen. 



Mutae;en biasanya menc.;gane/Sll kehidupan atnu bioloe;i ta

naman, dan gange;"OO.n ini 'lt'.erwu;j~d dalam be berapa bentuk.. Pa
da da~sis-dosis yane; rendr;th tidak menunju:kkan efek yane; be -

rat pada biol0'f:i tanaman, sert.a tidak ment;akibatkan kelain

an-kelainan yang nyat.a. 

Iklsis-dosis tine;gi akan menunjukkan eancg11'Bn-e;ancc;uan yane 

berait: dan efek yang nyat.a seperti 

1. kematian 

2. eangguan pertumbunan 

3. sifat mo;rpnolo,eis dan perkembanean yang tidak nor -

mal. 

4. perobanan sifat eenetis. 

Gancgu>an yang menghaai]kan kematian tidak dilanjutkan. 

Bentuk eangeu:an pert1!1l'IlbU'han mungkin membawa at.a.~ tidak mem

bawa perobaha.n yang potensilil. Sedane;kan bent.uk ::;anggu:an 

yang bernpa eancguan sifat. morphologis dan perkembangan 

YCJ.n.s t.idak normal mungkin hanya bersifat sementara dan da

pat sembuh kembali normal. 

Ganceuan seU!jud perobahan sifat eenetis yanc perlu diseli -

diki lebin lanjut untuk kepentincan perbaikan mutu tanaman. 

Pemilihan dalam MI dilaktik:an. rranaman yan[~ diperkira -

kan mengalami pero.bahan bentwk, pembent'Ukau anak2n, sifat -

sifat menya.lok, dipmcut. terpisah hasilnya, untuk dilanjut

ke.n pada senerasi selanjutnye_. 

Pada H2 yaitu keturunan atau biji-biji Hl ditanam se -
cara iniine;. Iari tiap tanaman terpilih kUTans lebin 14-15 

biji dala.m i'prot;eny row\l. Disini juga. dit.anam tan9-man stan

dard. Apaprm metoda yanc. dipere;unakan·, e.s.r to row, head to 

row maupun erains: to row, penanaman yanc terpisa.h dari tiap 

progeny sancat baik untuk mendeteksi mutant di M2 ini. 

Pemilihan-pemilihan d H2 dilakukan denr~·an jnlan mennmcm 

tanaman yanc; sesuai tuj"uan seleksi secara terpisah, sedane 

ty:9e-type yane; menyimpa.ne lCJ.innya dipun::;;rrt tercam-pur. 



Pada M3 sampai denean M5 pekerjaan yane dilakuka.n masi!J! se
per1ti apa yanc dilaku:kan pada H2. Tanaman/biji-biji yc:mr: di 
tanam lebih banyak lebih baik. Lini-lini yane baik serta 

superior dipilih sed<m~~ lini yane inferior di tin:_:calkan, 
berarti tidak dilanjutkan penanamannya. 

Pada M5 penc;trjian hasil mUJlai dilakukan. Bilama.na ha -

silnya hanya sedikit saja perbedaannya.denean jenis normal
nya, pent,lljian dilanjutkan ke M6 - M7 sampai didapatkan je
nis yans mantap. Bila sudah didapatkan barulah direlease. 

Ke>.lau mutant. mei:Ichasilkan jenis yanG lebih rendah dari 
sifat:-sifat induknya, biascmya dipereunakan sebasa.i materi
al persilancan. 

Ehlam seleksi mutasi peneliti harus da.pat meneenal mu

tant denean baik. Harl.TB yakin bahwll yanc; dihadapi adala.h 
muit:ant da.n bukan h:asil intercrossine;. Ia harus berpenealam
an dalam teknik seleksi serta tekun di dala.m pencamatan, ta
jam meneenal simpane;an sifat-sifat tanaman. 

Seleksi rrrurtasi dapa t di trapkan pado. semua j en is tanam
an baik tanaman autoeam maupun alloc;am. fun ternyata lebih 
banyak ditrapkan puda tq..nam.::m amoeam, sebab tanaman auto -

eam bersi fat. homozyeot.e, sehincsa variasi si fat yan.s ada 
'tidak banyak. Oleh karenanya munculnya mutant ak..an dapat. 

dikenali denean mcrdah. Sedane pada tanaman allocam secrega
si sifa"\t. menehasilkan variabiiitas tanaii!Cl.n yo..ne beraneka 
rae;am, sehineea hal tersebut menambah kesulitan meneenali 
m 'Ul'tan 1t • 

Di. bandine,-kan denc;an metode seleksi lainnya (!'enc;an se
leksi :rrn!Itasi waktu mendapatkan jenis unccru relatip lebih 
Pendek~ ha:nya saja boleh dikata ini lebih bersifat. tmtune

trntunean. 



VII • BIBIT UNGGUL, DISTRIBUSI DAN PENGELOLAJU~NYJ\. 

Biia. secrrane seleksionis telah menemukan jenis baru 

yane ungv:rl dia telah memiliki sejuml.ah benih-tanaman _ter

sebut walaupun jumlahnya masih sediki t. Walaupun deruikian 

mesing-masing bi ji ini dihasilkan dari karya yang bertahun 

-tahun lamanya. Oleh sebab itu jenis ba.rtF tersebut perlu 

disebar lu:askan dan lebih dari itu perlu pengelolaan yeng 

baik. 
Jenis unggul yang baik hc:1ruslah memiliki keune;~ulan 

secara genetis maupmr physic-nya. Keunggulan cenetis an ta
ra lain : - prcrduk.sinya tingei 

- daya adaptasinya luas 

- masaknya secara normal pada woktu yang tepat 

- resisten terhadap hama dan penyakit 

- :respon yang tingei pada penTU'pukan 

- nilai nutrisi yane tinggi dengan rasa yang 

enak 

Sedane kermeeulan yang ber·sifat physic ialah : 
- jenisnya murni 

- dase. kecam bahnya tinggi 

- kadar airnya ocptimmn 

- bentuknya uniform 

- bebas dDri hama dan penyakit 

Jenis baru yang bersifat un~gtli yant; ditemukan oleh 

seo"Tang seleksionis sebelum disebar-Tuaskan kepada para 

petani masih perlu diperbanyak sambil diuji kemantapannya, 

sece.ra bertingkat. Biji y2ng masih sedikit yang dihasilkan 

oleh Breeder/Seleksicrnis ini disebut NUCLSUS SEED. 

Biji-biji nUJcleus seed m9 .. sih murni baik secc.rn genetis ma

upun physic, jumlahnya saneat terbatas dih2silkan di sta -

sion percobaan dimana seleksionis berada. Bile nucleus 

seed ditannm menshasilkan benih yane disebut BREEDER'S 
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BREEDER'S STOCK SEED dipro·dwksi di bawah pene;amatan 
dan pengaw9-san seleksionis distasion percobaan dimana ia 

d!ihnsilkan, mernpunyai kemurnian yang tinge;i dan bersifat 

unge;Ull b:dk secara e;enetis maupun physic. Breeder's Stock 

Seed biasanya disebar-Iuaskan ke dinas-dinas pertanian un

tuk diperb.::myak. Biji yanc; dihasilkan dari tanaman 
Breeder's Stock Seed disebut : FOlJNIX.,TION SEED a tau benih 

Benih dnsar merupakan benih bukan saja yang dihasil

kan dinas-dinas pertani[m tetapi juga bo.lc:i penelitian . 
y&ng menanam Breeder's Stock Seed dan Nucleus Seed. Kem~

nian benih dasar binsanya tidak semurrri benih sebelumnya, 

t.etapi masih termasl:I!k benib be:rnnrtu tinge;i. Hasilnya dise
but REGISTERED SEED. 

Registered Seed biji yc::.ng dihasilkan dari tiea jenis 

biji y<:.ng terO:ahu:Uu yang ditant;ka:rkan oleh parn petani pe

nangkar benih, petani-petani yang maju yDng dipercesa un -

tuk memperbanyaknya. Mereka menanam serta memperbanyak di 

bawah petunjuk-petUTlljuk dan- superv'i.si dari staf ahli per -

beniha:n yang telah ditunjuk ol.eb pemerintah atau dinas-di

n~s tertentu yane; bereerak dalam perbenihe.n. Herekc. menga

wasi dan memberi advis •. Bilamana peraturan-pernturan per

tanaman mernenuhi syarat, biji-biji dibeli'~;pemerintah dan 

diregist.rasi atau dicate.t sebacai benih-benih yane; memenuhi 

persyaratan sebaeai benih bernrut"(jl untuk dijuo.l kepada para 

petani umum. 
Certified seed yaitu benih-benih yang dihasilkan o~eh 

'badan-badan t.ertentu sebagai benih yanc baik ,snna diperda

eanekan dan tidak pel"lU berasal da.ri Nucleus .Seed lll.?.Upun 

Breeder's Stock Seed• tetapi cukup memenuhi syarat genetis 

dan physic cUlL:' memenuhi kebutuh:[m bibit baci petani. Bia-

sanya c.ertified seed dihasilkan dari Registered Seed. 

Certified Seed dapat diprodtlksi oleh porn petani sendiri 

tetc.pi hr.~.rus didapat sunt1:1' rekomendasi d.::;r:L dinas-dinccs 

tert.entu untuk disebu"lt sebagai certified seed yane akan di 

perdacangkan. 
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Dibeberapa negera & beberapa negara maj1!Il benih yang di 

jual adalah benih-benih yone telah menealami 11 penangke.ran 11 

seperti di atas, lalu diberi label yang memberi keteranean 

sinekat tentang benih tersebut. D:tlam label disebutkan ten
tang : -Jenis 

• 

- Varietas 
Klas : misal Foundation Seed atau yang lain-lain 

- Sumbe:rnya. (Pemerintah/Swasfu/fu.dD.n-badan tertentu 
dan sebaeain:ya) 

- Alama"tt 
- % perkecambahan 
- Kemurnian 

Kedar air 
- Berat ].000 bij"i • 

Dinegara maju seperti !merika distribusi dari benih 
Yeng bermutu tinge;i telah diatur crleh suatu badan yang; ber
c;erak dan mene;un.rsi penine;katan mutu benih dengan suatu 
system serli fikasi benih. fu.dc:m ini bertugas : 

- mendorong do..n memberi pertolongan kepnda pc..ra angeo
tanya untu:k dape..t meneenal, mempro·duksi den menyebar 
luaskan pene;eunaan benih.-benih sertifikasi. 

- mendirikcm ll'Saba memproduksi standard sertn usaha. -
usaha penyimpanan yane; baik. 

- membcntu dalam standardisasi benih mntu tine;gi sertD. 
sertifikasi dan prosedurnya. 

- memberi penr_;ertian seca.ra. luc..s pada para petani ten
tang mc.nfaat peneeunaan benih sertifikasi. 

- mengembangkan kerja sama antar individu, kelompok -
kelompok tani maupun ore;onisasi yo..ne baik secara 
lane;sung moupun tidak terlibo..it dalam pemuliaan ta -
:nc.man. 

Pada da.sarnya badan yang bere;erak dalam sertifikasi benih 
ini mengusnhakan tersedianya benih mutu tinr:Gi bcik cenet:is 

maupun physicnya dengan cukup dan siap pakai. 
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Adapun proses sertifikosinya herjDlsm sebe,e;ai herikut : 
- Petani penanam meminta persetujuan pada badan yang 

mene;u:r.us ser-t.ifikasi untuk menanam vc.rietas tanam

an tertentu. Ia harus menyebutkEm sumber benih 

yane dipergunakan dan juga riwayat pert::maman dari 

pet:ak a tau lahan pert ani an yane dipere;tmakan. 

- Peninjauan lapangan dilakukan oleh petugas badan 

sertifikasi, a tau petue;as-petueas yc-:ne; di tunjuk 

oleh badan terseburtt. 

Pemeriksaan lapan::an ditujukc:m pada. peneamatan-penr~;s.matan 

yang berorientasi pa da persyara tan yang sud:ah ada. I1.ntara 
lain : 

- pertanaman c.ukup baik, sehat 
- tidak tercampur denean varietas lain 

- lokasi tempat memenuhi syDrat. 

- cara-cara penanaman yang benar 

- tidak terserang bennacam-macam pathogen. 

Peninjauan disaat panenpun dilakukan. Peneamatan ditujlllkan 
antara lain : 

- cara-cara panenannya 
peralatan-peralatan yang dipergunakc:m 

kebersihannya 

- pengamatan-pengamatan lain yane pada dasarnya ditu-

jukan menjae;a mutu benih. 

Bejumlah sampl~ dikirimkan kelaboratorium 1,Illtuk diuji da,ya 

berkecambahnya, campuran-crnmpUTan yang ada, ko:toran yane; 

mencampuri bc:>.ik biji-biji varietas lain mauprm eulma dan 

sebagainye .• Bilame.ns deri hasil pengujien d.::m penc;amatan 

1:1enunjukkan bahwa dapat memenuhi standard sertifikasi be -

nih dapat diterima sebae;ai benih yane disertifikasi untuk 

dapo.t didistribusikan resmi sebat:ai benih sertifikasi. 

Bila suatu varietas unge;ul telah '•disebar-luaskan se -
benarnya masih ada tindakan-t-indakan lain yane; perlv dila

l:'"ulwn y2i tu memelihara keune:e-ulannya selama JTI'IJTICl'-,.in, seb2 b 

bil.s. tidak ada pemeliharaan maka akan hilane; saja arti 
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kerja bertahtm-tahun untuk mene:hasilkannya. Oleh sebab it1:1 

tindakan pemeliharaan ini perlu dilaksanakan dari tahun ke 

tahun sehingga benih akan selalt'll siap tersedia bc.5i kebu -

tuhan-kebutuhan pete.ni. 

Pemeliharaan ini di balai-balai peneli tian dilakukan 

olen t.eknisi-telmisi dan juga pc.i:tl seleksionisnya. Bilama

na jenis unggu;l tersebut berupa tanaman self pollinated 

crop, perlu ditrSahaka]] pengetrapan seleksi lini murni de -

ne;an segala syarat-syaratnya. Dengan jalan demikian kemur

nian jenis akan tetap terpelihara dari generasi kegenerasi. 

BilamQ.na varietas 1mr;gul tersebut berupa cross polli

TI0't,ed CF'O;p, seperti varietas-varietes hybrida rne.ka ada li

me. pekerjaa:n yang perlu dilakukan dari tahun ke tahtm se -
cara berU'F'U'i);;an · : 

1. Pemeliharaan induk-induk inbred 

2. Membuat inbred-inbred ba:nr 

3. Hembuat pe:rrsilangan-persilane;an sinele-cross 

4 • .HembT:rat persilangan..,.persilangan double-cross 

5. Henyebar ]J:raskan benih double cross pada para. pe -

tani. 

Bilanuma pada varietas 1.me;gul tersebut ditrapko.n seleksi 

massa sebaiknyo. penanRmannyD dilakukan ditempot-tempnt. 

Yc>.ng terisolir dan penc;etrapan seleksi massa dilakukan se
tic.p tnhun. 

Di Indonesia penanccman serti:fiko.si benih dilakukon 

oleh fulni Pene;awasan don Sertifikasi Benih yo..'l.g mempunyai 

tue;Ds di bidanc per:rilaia11 kul ti var, peneujian benih lo bo~ra

tories dan pene;awasan pemasaran benih untuk menunj.::me Di -

n:::s Pert:onian Tonnman Pangan dalam pembinmm produksi dan 

penmsarC?,n benih guna memenuhi kebutuho.n intensifikasi. 

Se:rtifikc"Lsi bemh yone; dilnkuko.n BPSB bertujuan untuk men

jnmin kemurnian eenetik dene;nn co.ra menilai kemurniun pGr

tanc:.mnn di lapanean maupun kernurnian benih hosiJL pencujicn 

1" boro_toris. 
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.LU'ns untuk unit sertifikasi dil;Isahnknn pali:ne sedikit 

5 Ha, dan unit tersebut mene;elo,mpok, mudah dico.pai sesuni 

denean jumlah tenaea, dana dan fasili tas seh·ini~B:a memudah-

kan :pembinn.a.n d[ln pemeriksaan yane:; intensi£. 
Pemeriksaan lapane;an dan pen[:,ambiJ.:an contoh benih da

l<:'.m raneka sertifikasi benih dilakukan oleh petu:t::as BPSB. 

:SertifikD.si benih dilc:tksannkan denco.n urtrtc:tn priori tas se

bc,cni berik'U't ; 

- pertama, sertifikasi benih dasar (F.S) biosanya di 

lnkuko.n LPP Sukamandi 

- kedua, sertifikasi benih pokok (S.S) dilakuk:m oleh 

Ec:lai 13enih Irrdtlk. 

- ketiea, sertifikasi benih sebar (E.S) denean lobel 

biru (~ pro,dusen) oleh BilP. 

Varietas tanam.::m yane; digunakan biasanyn disesua.ikan de -

Dtjan kebutuhan benih untuk musim tana.m berikutnya. denc.::m 

memperhait:ikan peraturan-peroturan yane berlaku. 

Pene;ujian benih secara la boratoris dalam r.::melm ser -

tifilmsi dilaksnnakan dilaboratorium BPSB setempat. Mana -

kala daerah bel um mempunyai la borato·ri um, maka peneujirul 

benin dilaksanakan d'ilobornto•rium BPSB yane terdekat. Apa

bilo hal tersebtrt tidak memune;kinkan, pene:,"Ujian henih di 

l.Jksana.kan diloboratorimn y:1ne o.da. 

Bilo benih ynne; diuji tidak memenuhi standar rmtuk 

kelas benih yane; di tentuka.n tetapi rnasih meme:m:mi stan dar 

untuk kelas benih yang lebih rendah, maka kelc:.s benihnya 

dnpat disosuc::tiksm denccm standor ynne dicapai denea.n sya -

rat : 

a). Benih tersebrt benar-benar dibutuhkan 

b). Prod'usen benih meneajukan permohorwn penyesuaian 

kelos benih. 

c). Diset--ujui o~leh basian sert.ifikasi 

Bias~nya permohonan serti fikasi, pemeriksaan lape:ncan, 

:Pe':"1~;ambilc:m contoh benih dan permintaan label disampa.ikc::.n 
::.epo.dn BPSI. Lapore..n basil pemeriksaan 1.:; po.ncan : 
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- pendlahuiuan 
- pertamn 

- kedtTa dan keti(5a 

[f1ke1uarkan oleh Ba.d.nn Perrcowasan do.n Sertifik~si Benih. 

Ihlam pelnksanacm sertifikasi benih jac;unc misalnya 

dan palawija mnunmya ada suatu pedoman khusus yane harus di 

ikuti. 
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Induk beet yang ter
pilih berdasarkan 
bentuk, ukuran vigor 
dan kadar gula. 

Tanaman induk meng~ 
hasilkan biji dan 
tan am an dengan bi ji 
yang bermutu baik 
dipilih, ditanam 
tahun III. 

Keturunan tanaman th. 
II diperbanyak akar/ 
tubernya/umbi untuk 
a) pengujian hasil 

kwali tas 
b) perbanyakan umbi 

sebagai bibit ta~ 
hun berikutnya. 

- umbi yang dihasil
kan oleh b) th III 
dipergunakan untuk 
perbanyakan bibit. 

Th. V :Jibit di sini dipakai untuk evaluasi hasil dan 
kualitas. Sisa bibit dicampur untul::: peningkatan 
lebih lanjut dan distribusi. 
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