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The Optimization of Rooting and Plan let Hybrid Mango A(',climatization Media 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to procedlllre saving of zygotic embryo of mango 
through the culture method of in 11itro. The research steps were the following: 
germination of zygotic embryo,(a) rooting of embryo,(b) germination of embryo 
zygotic,(b) acclimatization of plan let. (c) growth of seedling. The result of research 
indicated that : (1) The Optimum medium of embryo rooting growth Is B-li which It 
added with S. S mm IBA (lndole-S-Butyrlc Acid) and O. 6% active charcoal. (2). The 
high viability of hybrid plan let ill from crossing over between (Heiden x Arumanis) 
and (Irwin x Amman.is), 70% and 60% respectivel~ and the lowest one ill Arumanis as 
female parent (26-98%). (S)The ability of plan let hybrid acclimatization ill about 20-
50%, but hybrid from Amman.is as female parent was not be acclimated yet, accept on 
hybrid from crossing over between Aruman.is, ( !;!) s Heiden ((3 )25%. 

Key words: mango, rooting, acclimatization. hybrid 

Pendahuluan 

Mangga mempakan aalab eat.u buab 
unggulan Na.,ional yang dikaji pada progran 
lul!llt Ungg11lan SlTatgis Naaional (RUSNAS-
2002). Pabon Mangga cocok ditanam di 
date.ran rendah (0-600 m dpl) dengan bulan 
kering 4-6 bulan, curah bujan sekitar 1000 
mm/t.ahun. Daerah seperti ini tersebar luas 
di propinsi Jawa timur, dengan sentra 
produksi Mangga di Gresik, Probolinggo, 
Situbondo, Mojokerto dan Pa.suruan, Jawa 
limur memo.sok 36. 7 % produksi Moogga 
nasional. Watoupun demikinn ekspor Mongga 
dari Indonesia masib sedikH. Hal ini 
disebabkan mutu M•ngga kite belum 
konsisten .lwena aebagian besar berasal dori 
tanaman Mangga rnkyat yang dike Iola 
seadanya dan asa.l bibit dengan kualitas 
rendah (Purnomo dkk. , 1995) 

Saleh satu sebab lambatnya 
pengembangan buah Mangga secara 
nasional ada.lah belum adanya kultivar 
unggul. Kultivar buah Mangga unggul yang 
seauai permintaan pasar diantaranya tjdak 
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mudah rusak dalnm proses pengangkutan, 
days simpan lama, msa disukai konsumen, 
produksi buah tinggi per pohon den mampu 
berbunga sepanjeng musim serts tahan 
bama dan penyakit, 

Kelemohan kullivar yong saat ini 
disukai konsumen adalah mudah rusak 
selama pengangkut.an, days simpan rendab, 
gugur buah muda tioggi sebinggo produksi 
buah rendah (dari ribuan bungs yang 
lumbub jadi bueh hanya .I%), berbuoga 
dengao periode panen tinggi seliap ligo 
tahun eekaH dan poke seTangan hama 
penyakil. Oleh karena itu diperlukan 
program perbaikan genetik dan pere.kitan 
kultivar Maogga yang dapat dilekukan 
secara kooveneional dan non-konvensional/ 
bioteknologi (Soekmalyadi dan Meldia, 
1995). Melode konvensional perlu ditunjang 
oleh metode non-konvensional untuk 
mempercepat peocapaian target pemuliaan. 

Penguasaan teknik in vitro dalam 
penyelamatan embrio zigotik sangat 
diperlukan untuk mendukung keberheeilan 
program pemuliaa_o tenaman mangga, 



S. Husen: Media. Pengakaran dan Aklimatisasi Plan/et Mangga ········-

terutama untuk mengatasi tingginya gugur 
buah da!am proses hibridisasi. Pene!itian ini 
bertujuan untuk mendapatkan media 
pengakaran yang oprimum, aklimatisasi 
planlet dan mendapatkan bibit bibrid hasil 
silangan. 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan Penelitian terdiri 
atas tahapan berikut: (l). Pengakaran Embrio 
(Embryo Rooting). Setelah embrio 
berkecambah untuk memperkuat 
pertumbuhan dan perkembangan akar , 
embrio ditanam pada media MS dan BS 
dengan penambahan arang aktif (l-5%) dan 
zat pengatur tumbuh IBA (1.5 pp) dan 
diletakkan pada kondisi pencahayaan 12 jam 
penyinaran. Kultur diinkubasi pada 
temperatur 25'0. Peubah yang diamat.i adalah 
saat pembentukan akar, persentase embrio 
berakar dan kualitas akar (2). Pertumbuhan 
dan perkembangan bibrid planlet. Pada 
percobaan ini embrio yang telah tereduksi 
akarnya, pada tahap dua disub kultur pada 
media yang telah dipilih paling otirnum dalam 
menginduksi perakaran hybrid planlet, pada 
tahap ini hertujuan untuk merangsang 
pertumbuhan dan perkembangan akar yang 

Siap diaklimatisasikan. (3). Aklimatisasi 
Plantlet. Plantlet yang terbentuk tidak bisa 
dipindah langsung ke lapang, tapi harus 
diadaptasikan dengan media buatan dan iklim 
mikro. Penelitian media tanam akan dicoba 
Media Moss dan pasi yang sudah steril yang 
ditempatkan dalam botol ukuran 250 ml 
Media disiram dengan pupuk ½ 85 Seluruh 
bahan percobaan ditempatkan dalam growth 
chamber yang dilakukan pengaturan suhu 
(25-30 •C) dan pencahayaan buatan (5000--
10000 lux). (4). Pembesaran dan Pendewasaan 
Bibit Hibrid-Ex Vivo. 

Hasil dan Pembahasan 

Pertum.buhan Akar Embrio (Embryo 
Rooting) 

Embrio yang telah berkecambab 
pada pada hasil penelitian ta.bun I digunakan 
sebagai eksplan untuk diinduksi akarnya 
sehingga diharapk.an dapat tumbuh 
sempuma menjadi plaolet. Hasil penelitian 
pada induksi perakaran menuajukkan bahwa 
prosentase embrio yang menunjukkan 
kemapuan tumbuh akarnya berkisar 20 
sampai 80 %,.rerata panjang akar 1-4 % dan 
tiap embrio memili akar 1-2. (Tabel l). 

Tabel 1. Pengarub IBA dan arang aktif pada pertumbuhan akar embrio. 

No IBA+ Arang Aktif Rooting{%) Jumlahakar Panjang aka~ (cm) 

I l ppm+0,1% 40 1 1-2 
2 lppm+0,3% 40 1 1-2 
3 lppm+0,5% 60 2 2-3 
4 3 ppm+0,1% 20 2 1-3 
5 3 ppm+0,3% 40 1 l -3 

6 3ppm+0,5% 80 2 2-4 
7 5 ppm+0,1% 20 l 1-2 
8 5ppmt0,3% 40 1 1-2 
9 5ppm+0,5% 60 2 1-3 

Dari Tabel 1. menunjukkan bahwa demikian pula pada peningkatan konsentrasi 
penambahan IBA + arang aktif (3ppm + arang aktif bingga 5%. Arang aktif 
0,5%) memberikan pengaruhyang lebih baik memberikan efek. pada media tumbuh lebih 
pada kemampuan embrio membentukakar gelap dan akan merangsang pertumbuhan 
(rooting), jumlah akar danpanjang akar, akar (Pieriek,1987) selanjutnya dijelaskan 
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pula bahwa pemberian konsentrasi arang 
aklif pada media kultur berkisar 0, 1-3% w/ 
v dan pada beberapa tanaman berkayu akan 

memberikan pengaruh pada organogenesis 
eksplan, arang aktif juga efektif dalam 
mereduksi senyawa fenol. 

Gambar. L Pengakaran.dengan penambahan IBA dan a rang aktif 

Pertumb11han dan Perkembangan 
Hibrid Planlet 

Pertumbuhan planJet diamati 
dengan menghitung peubah daya tumbub 
(viabilitas planlel), tinggi; panjang akar, 
jumlah akar dan pengamatan secara visual 
dengan peubab warna daun,pengamatan 
dilalcukan setelab planletdittlmbuhkan pada 
media dasar B-5. Viabilitas planlet masih 

rendah yaitu berkisar 25-70%(tabel 2.), 
hibrid planlet yang menuajukan viabilitas 
tertinggi adalab bibrid dari silangan 
Heiden('i!) x Arumanis (cl') dan Irwin (Cg-
293)('i!) x Arumanis (cl') masing-masing 
70% dan 60%, sedangkan hibrid dari 
Arumanis sebagai induk belina('i!l 
memiliki viabiltas terendah (25-33%) kecuali 
pada hibrid Arumanis ('i!) x Heiden (cl') 

Tabet 2. Viabilitas planlet, tinggi dan jumlah daun 

Vlabilitas Tinggi 
Panjang 

No Hibrid Planlet (%) (cm) 
akar 
(cm) 

l Arumanis ('i!l x lrwin (Cg-293) (cl') 25,00 2,0±0,0 1-2 

2 Arumanis ('i!) X Kingsinton Apple(o) 25,00 2,5±0,7 1-2 

3 Arumanis ('i!) x Heiden (d'l 50,00 3,0±0,0 2-3 

4 Arumanis (2 ) x Kirsapati Maldab(cl') 33,33 1,5±,0,0 1-2 

5 Irwin (Cg-293l(Cj?l x Ammanis (cl') 60,00 3,4±1,5 2-4 

6 Kingsinton Apple(~) x Arumanis (cl') 50,00 3,4:t l,5 2-3 

7 Heiden(~) x Arumanis (d') 70,00 3,8±1,6 2-4 

8 Kirsapati Maldab( Cj?) x Arumanis (d') 40,00 3,5±0,7 2-3 
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memiliki vibilitas 50%. Rendahnya viabilitas 
ini dijelakan oleh Hendaryono dan wijayani 
1994 bahwa kulturr in vitro pada tanaman 
berkayu masih sering menemuikendala 
antara lai :ekplan pada tanaman berkayu 
memiliki regenerasi yang rendah, tanaman 
berkayu sering mengeluarkan eskresi yang 
dapat meoghambat pertumbuhan eksplan 
dan kecepatan replikasi atau multiplikasi 
sa.ngat rendah. 

Pada peubah tinggi bibit dao panjang 
akar pada planlet hibrid dari silangan 
arumanis sebagai induk betina 
menunjukkan pertumbuhan yang lebih 
rendah dibanding dengan resiproknya. 
Tinggi planlet dan pat\iang akar tertinggi 
pada hibrid planlet dari silangan 

Heiden( l x Arumanis ( ~) masing-masing 
sebesar3,8± 1,6 cm dan 2-4 cm dan terendah 
pada tinggi planletArumanis yaitu 2,0±0,0 
cm. ( tabel2. ). 

AklimatiaBBi Hibrid Planlet 
Pada tahap aklimatisasi belum 

seluruh planlet dapat dilakukan 
aklimatisasi, fase ini sangat tergantung pada 
kondisi pertumbuhan plan let terutama pada 
panjang akar jumlah daun dan warna daun 
yang menunjukkan gejala sehat atau terjadi 
vi tritikasi (daun dengan warna hiaju 
kekuninganl dan dauo yang sehat 
ditunjukkan dengan warna hijau muda_ 
Hibrid dari silangan Arumanis sebagai 
induk betina belum dapat dilakukan 

Tabet 3. Jumlah daun, warna daun dan kemampuan aklimatisasi 

No Hibrld Planlet Jumlah 
Daun 

1 Arumanis (!?) x Irwin (Cg-293) (d') 5,0±0,0 

2 Arumanis (!?) x Kingsinton Apple (d') 4,0±0,0 

3 Arumanis (!?) x Heiden (d'J 5,5±0,7 

4 Arumanis (!?) X Kir-sapati MaJdah (d') 5,0±0,0 

5 Irwin (Cg-293) (!?) x Arumanis (d') 5,0±0,0 

6 Kingsinton Apple (!?) x Arumanis (d'J 6,2±2,5 

7 Heiden ('?) X Arumanis (o ) 8,4±2,0 

8 Kirsapati Maldah ( ~) x Arumanis (d') 5,0±1,4 

Ket..rangan; HM(Hijau Muda),HK(Hijau Kekuningan) 

Gambar 2. Aklimatisasi Planlet 
~ 
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aklimatisasi kecuali pada silangan Arumanis 
( il x Heiden (0 ). Kemampuan aklimatisasi 
planlet 25,00 sedangkan dari resiproknya 
semua dapat diaklimatisasikan walaupun 
dengan jumlah yang masib sedikit yaitu 
berkisar 20,00..50%. (Tabe°l 3). Hibrid Planlet 
yang dapat diaklimatisasikan disajikan pada 
Gambar2. 

Aklimatisasi merupakan fase yang 
kritis dalam kultur in vitro,Gunawan, 1995 
menjelaskan babwa dalam kultur in vitro 
selesai pada saat tebentult planlet (tanaman 
kecil) yang merniliki pucuk pada ujung yang 
satu dan akar yang berfungsi pada ujung 
lainnya, selanjutnya adalah pemindahan 
planlet ke tanah. Masa ini merupakan fase 
yang kritis dalam rangkaiaan multiplikasi 
tanaman,karena planlet harus beradaptasi 
dari kondisi heterotrop menjadi autrotop, 

sehingga keadaan yang harus dihadapi 
planlet dalah : kelembaban yang berkurang, 
temperatur dan intensitas cahaya yang lebih 
tinggi dan perlu proses fotosintesis. 

Vitrifikasi pada planlet ditandai 
pucuk atau daun berwarna hijau 
kekuningan begitu juga pada warna batang 
dan mudab rapub bila dilakukan 
aklimatisasi. Piriek 1987 men]elaqskan 
bahwa daun yang mengalamivitrifikasi 
stomata tidak berfungsi, jaringan palaside 
tidak tersusun dengan baikdan rongga -
rongga dalam daun cukup bany!l,k, 
Yitrifikasi dapat dihindarkan dengan cara 
menaikkan konsenkasi agar, menurunkan 
konsentrasi sitokinin, menggunakao 
retardan, meningkatkan intensitas cabaya 
dan pada saat yang sama menurunkan 
temperatur ruangan. 

Gambar 3. Planlet yang tidak dapat diaklimatisasi karena vitrous 

Kesimpulan 

Dari basil penelitian dapat diarnbil 
kesimpulan sebl\gai berikut :(1. ) Media 
optimum untuk pertumbuhan akar embrio 
(Embryo rooting) adalab media dasar B-5 
dengan penarnbahan IBA (lndole-3-Butyrie 
Acid) 3 ppmdan arang aktif(activecharcoal) 
0,5%. (2. )Viabilitas hibrid planlet tertinggi 
adalah dari silangan Heiden( ) x Arumanis 
Ci ) dan Irwin (Cg·293)(0) x Arumanis (~) 
masing·masing 70% dan 60%,sedangkan 
hibrid dari Arumanis sebagai induk 
betina( i ) memiliki viabiltas terendah (25· 
33%). (3). Kemampuan aklimatisasi hibrid· 
planlet berkisar 20·50%, dimana hibrid dari 
silangan Arumanis sebagai induk betina 
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belum dapat dilakukan aklimatisasi kecuali 
pada basil silangan Arumanis ( ~) x Heiden 
(0) yang memiliki kemampuan aklimatisasi 
25%. 
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