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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Apel 

 Apel adalah tanaman buah yang biasa tumbuh di iklim sub tropis, apel di 

Indonesia dikembangkan di beberapa wilayah, terutama di wilayah Pasuruan, 

khususnya di Kecamatan Tutur Nongkojajar. Pada pembuatan anggur buah, buah apel 

yang dipakai dalam pembuatan anggur buah  adalah  jenis apel Malang nama latinnya 

Malus sylvestris Mill (Soelarso, 1997). Menurut Baskara (2010) tanaman apel dapat 

tumbuh dan berbuah baik pada ketinggian 800-1200 mdpl yang telah dilakukan 

penelitian di daerah Malang Raya menunjukkan hasil buah yang tinggi. Curah hujan 

yang ideal adalah 1000-2600 mm/tahun yang memiliki bulan basah 6-7 bulan dan 

bulan kering 3-4 bulan. 

 Banyak spesies apel Malus sylvestris Mill terdapat beberapa varietas atau ciri-

ciri tersendiri yaitu terdapat beberapa varietas apel unggulan antara lain: Rome 

beauty, manalagi, anna, princess noble, dan wangli. Buah Apel juga mengandung 

nutrisi diantaranya Vitamin C dan Vitamin B (Prihatman, 2000). 

Menurut Warintek (2011), klasifikasi tanaman apel adalah. 

Divisio  :  Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Klas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Rosales 

Famili  : Rosaceae 

Genus  : Malus 
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Spesies  : Malus sylvestris Mill 

2.2 Embriogenesis Somatik 

 Keberhasilan embriogenesis sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 

lain sumber eksplan, komposisi media, zat pengatur tumbuh, genotipe tanaman, dan 

keadaan fisiologi sel (Terzi and Loschiavo, 1990; Bieysse et;al., 1993; Ehsanpour, 

2002). Zat pengatur tumbuh telah diketahui memegang peran penting dalam 

menentukan arah pertumbuhan suatu kultur. Zat pengatur tumbuh 2,4-D merupakan 

auksin yang paling umum digunakan untuk menginduksi embriogenesis somatik. 

Menurut Rianawati, (2009) bahwa embriogenesis somatik pada beberapa eksplan 

tanaman dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung atau dapat terjadi 

keduanya pada eksplan yang sama. Berdasarkan bentuknya embrio pada kalus 

memiliki empat macam fase pertumbuhan yaitu fase globular, fase hati (Skutelar), 

fase jantung (Koleoptilar), dan fase torpedo. Embriosomatik fase globular dicirikan 

dengan bentuk yang bulat atau membulat selanjutnya membentuk embrio fase hati 

(Skutelar). Leyser (2002) menyatakan bahwa embrio somatic fase hati diawali dengan 

pembentukan satu atau 2 kotiledon atau adanya lekukan yang membentuk 2 area, 

kemudian dari fase hati embrio somatik berkembang dengan membentuk dua 

kotiledon yang terdapat pada bagian atas tetapi masih pendek pada tahap ini fase 

embrio somatic pada tahap torpedo. 

 Kalus yang non rhizogenik adalah kalus embriogenik yang dapat beregenerasi 

menjadi planlet. Pembentukan kalus embriogenik ditentukan oleh sumber Nitrogen 

didalam media. Asam amino merupakan sumber Nitrogen organik yang cepat diambil 

oleh tanaman daripada non organic, selain itu adalah penambahan asam amino antara 
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lain glutamin, kasein hidrolisat, atau arginin pada media yang sudah mengandung 

auksin dapat meningkatkan keberhasilan pembentukan kalus embriogenik karena di 

dalam kloroplas asam amino dapat berperan sebagai prekursor untuk pembentukan 

asam nukleat dan proses selular lainnya (Gunawan dkk, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1 . Detail dari sektor embriogenik pada kotiledon dari embrio somatik setelah satu bulan dari kultur pada 

medium MM. G: embrio somatik berbentuk bulat, T: embrio somatik berbentuk torpedo. (x33.3) ; 

Kelompok embrio somatik adventif berwarna putih yang menempel secara lateral ke permukaan 

kotiledon. panah hitam: manis somatik somatik, panah putih: embrio somatik hanya dengan satu 

kotiledon. (x 8) ; Embrio somatik dikondisikan oleh cotyledon setelah satu bulan kultur pada medium 

MM. (x 22); Pandangan umum kultur embriogenik. panah: pseudo-kotiledon. (x 1.9). (H. Paul et.al 

1994) 

 Sukrosa adalah sumber karbon utama yang menyediakan energi dalam kultur 

jaringan tanaman. Peningkatan konsentrasi sukrosa meningkatkan hasil embrio 

somatik seperti yang dilaporkan dalam tanaman Santalum album Bapat dan Rao 

(1984) atau tanaman Prunus incisa x serrula Inmil / GM9 Druart (1990). 

Dibudidayakan pada media yang mengandung sukrosa 60g / L, lebih banyak 

kotiledon apel yang membedakan gula somatik meskipun mereka sudah berumur 80 

hari. Kondisi itu serta pengaruh durasinya telah ditunjukkan pada daun apel fasolo et 

al., (1989) atau kotiledon Liu et al., (1983). 
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Gambar 2. Struktur biji apel (Greensleeves) pada a. 30 dan b. 50 hari dari bunga mekar yang terlihat di bagian 

memanjang. 0; Luar integumen, saya; Batin integumen, V; Bundel vaskular, N; Nuocus, P; Posisi 

embrio, Em; Endosperm, C; Cotyledon, E '; Sumbu embrio. Braket menentukan daerah mikropilar (m) 

dan chalazal (Cz) dari biji. (x 10). (David J. James, et.al,1984) 

 Pada 30 hari sebagian besar benih belum matang terdiri dari nucellus (Gambar 

A) dan embrio tidak terlihat oleh mata telanjang pada tahap ini. Setelah pertumbuhan 

11 minggu pada tiga media basal, 1S, MT dan MTM, tidak ada kalus atau embrio 

adventif terbentuk pada salah satu nucelli di salah satu dari delapan kultivar. 

Pembentukan kalus hanya terjadi di hadapan BA dan salah satu dari pembantu. 

Umumnya 2,4-D dan BA pada 2 x 10-6 M-2 X10-5 M memberikan respon terbaik - 

pembentukan kalus yang kompleks, kekuningan, agak lambat setelah sekitar enam 

minggu dalam kultur. Respon pembentukan kalus dengan NAA sebagai mitra auksin 

terbatas pada sumur yang mengandung 2,6 x 10-5 M NAA dan 4,4 x 10-7 M-2,2 

X10-5 M BA. 50 hari Pada 50 hari pasca antesis endosperm benar-benar seluler dan 

memiliki meristem perifer yang aktif membelah. Nucellus telah mulai merosot dan 

hanya terdiri dari beberapa lapisan sel (Gambar B). (David J. James, et.al,1984) 
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Gambar 3.  In vitro pembentukan tunas adventif kultivar apel Co-op 32 pada eksplan daun yang dipengaruhi oleh  

BA atau TDZ yang digunakan dalam media pretreatment dan induksi. BA baik dalam media 

pretreatment dan induksi (AF), setelah 2 minggu pada medium induksi (AE): sel meristematik yang 

didiferensiasi dari epidermis, 400x (A); pusat meristematik dalam mesofil spongy, 400x (B); membagi 

sel-sel epidermis membentuk agregat sel meristematik, 400x (C); struktur globular, 200x (D, E); 

mengembangkan tunas adventif dengan daun yang terlihat dengan baik setelah 4 minggu pada media 

induksi, 100x (F). TDZ di kedua media pretreatment dan induksi setelah 2 minggu pada medium induksi 

(GI): agregat sel meristematik yang terbentuk dari sel epidermis, 400x (G); tunas kecil, 400 dan 200x (H 

i I). (Małgorzata Podwyszynska et.al, 2017) 

2.3 Kultur Jaringan 

 Kultur jaringan merupakan teknik untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

bagian tanaman baik berupa sel, jaringan ataupun organ dalam keadaan aseptik secara 

in vitro, yang ditandai dengan kondisi kultur aseptik, penggunaan media buatan yang 

mengandungan nutrisi lengkap, zat pengatur tumbuh serta kondisi ruang kultur, suhu 

dan pencahayaan yang terkontrol (Yusnita, 2003). Teknik kultur jaringan memiliki 

dua keutamaan utama yaitu untuk perbanyakan cepat dalam jumlah yang banyak dan 

seragam sesuai induknya, dan untuk menghasilkan bibit yang baru unggul dalam 

perbaikan tanaman (Mattjik dan Nurhayati, 2005).  
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 Dasar orientasi kultur jaringan adalah teori totipotensi sel bahwa bagian 

tanaman yang hidup mempunyai totipotensi, kalau dibudidayakan di lingkungan yang 

sesuai, dapat tumbuh menjadi tanaman yang sempurna tanaman dapat diperbanyak 

dengan dua cara, yaitu seksual (generatif), dengan biji dan aseksual (vegetatif), 

dengan bagian dari tanaman selain biji. 

 Metode kultur jaringan juga dapat digunakan untuk konservasi plasma nutfah 

atau biji secara in vitro (Karjadi dan Buchory, 2008). Kultur jaringan akan lebih besar 

persentase keberhasilannya bila menggunakan jaringan meristem. Jaringan meristem 

adalah jaringan muda, yaitu jaringan yang terdiri dari sel-sel yang selalu membelah 

(Hendrayono dan Wijayanti, 1994). Salah satu bagian jaringan meristem pada 

tanaman terdapat pada bagian tunas. Eksplan berupa tunas pucuk merupakan eksplan 

yang paling tinggi persentase nya menghasilkan planlet, terutama jika ditumbuhkan 

pada media tanpa auksin (Irawati, 2000).  

 Perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan dapat ditempuh melalui dua 

jalur, yaitu organogenesis dan embriogenesis somatik. Jalur embryogenesis somatik 

di masa mendatang lebih mendapat perhatian karena bibit dapat berasal dari satu sel 

somatic sehingga bibit yang dihasilkan dapat lebih banyak dibandingkan melalui jalur 

organogenesis, di samping itu adalah sifat perakarannya sama dengan bibit asal biji. 

Kultur jaringan apel dilakukan melalui multiplikasi tunas, organogenesis dan 

embriogenesis somatic (Sumaryonodkk, 2011). 

2.4 Media 

 Keberhasilan dalam penggunaan metode kultur jaringan sangat tergantung 

pada media yang digunakan (Gunawan dkk, 1992). Media kultur jaringan terdiri dari 
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95% air, hara makro, hara mikro, zat pengatur tumbuh,  vitamin, gula (karena 

tanaman dalam kultur in vitro tidak melakukan fotosintesis), dan terkadang 

ditambahkan pula persenyawaan organic sederhana hingga kompleks (Beyl, 2000 ). 

Senyawa organik yang sering ditambahkan adalah air kelapa, ekstrak pisang, dan 

tomato juice. Berbagai komponen media lain juga sering digunakan untuk tujuan 

tertentu (Prakash dkk, 2004). Media kultur jaringan dapat berupa media padat, semi 

padat, atau cair tergantung pada keberadaan dari pemadat media. Beberapa jaringan 

memiliki respon yang lebih baik pada media padat, dan lainnya pada media cair. Pada 

umumnya, pemilihan jenis media tergantung pada tujuan dan species tanaman yang 

dikulturkan (Prakash dkk, 2004).  

 Media MS dengan 0,5 konsentrasi gram makro dan mikro dengan dilengkapi 

vitamin B5, zat pengatur tumbuh 2,4D dan kinetin baik secara tunggal maupun 

kombinasi dapat menginduksi kalus dan masa pro embrio kopi arabika varietas 

sigarar utang dengan waktu 2 bulan setelah kultur. Pertambahan berat eksplan 

tertinggi diperoleh pada media yang ditambahkan 2,4 D 1mg/l atau 2mg/l dan kinetin 

1mg/l sampai 4 mg/l. Embrio somatic terbanyak diperoleh pada media yang diberi 

2,4D 0,5 mg/l dan kinetin 1mg/l(Sari et al. 2012). 

 Penambahan BAP 3 mg/l + NAA 1 mg/l yang dicampurkan pada media MS 

padat mempengaruhi persentase berkalus eksplan daun muda pada media induksi 

kalus atau MK-1 dengan persentase 99,8 % yaitu pada varietas cabai sudra, kemudian 

dalam hal yang sama penambahan BAP 5 mg/l + NAA 1mg/l pada media induksi 

kalus atau MK-2 dapat mempengaruhi persentase berkalus eksplan daun muda yaitu 

dengan persentase 99,8 % yaitu pada varietas cabai sudra dan penambahan BAP 7 
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mg/l + NAA 1 mg/l  pada media induksi kalus atau MK-3 mempengaruhi persentase 

kalus yaitu dengan hasil 99,5 % yaitu pada eksplan daun muda varietas cabai gelora. 

(Manzila dkk, 2010) 

 Penggunaan media MS yang ditambahkan 2 mg/l 2,4-D + 0 mg/l BAP 

mempengaruhi kecepatan induksi kalus daun melati dengan rerata 10, 6 pada waktu 

11 hari, hal yang sama yaitu penggunaan media MS dengan 0 mg/l 2,4-D + 2 mg/l 

BAP mampu mempengaruhi biomaasa kalus daun tanaman melati dengan rerata 

sebesar 0,880 g dan sedangkan penggunaan media MS dengan 2 mg/l 2,4-D + 0 mg/l 

BAP dapat mempengaruhi biomassa kalus daun melati sebesar 0,848 g. (Rosyidah 

dkk, 2014).  

 Penggunaan media MS cair yang mengandung 0,1 mg L-1 BA dan 1,0 mg L-1 

NAA mampu memberikan hasil yang baik pada tanaman anggrek (Orchidaceae) 

Dendrobium secara in vitro dengan hasil yaitu mampu memberikan respon 54 PLBs 

berbeda dengan penggunaan media padat MS yang mengandung 0,1 mg L-1 BA dan 

1,0 mg L-1 dari NAA pada percobaan ini hanya mampu memberikanrespon 34 PLBs. 

Respon terbaik yaitu pada perlakuan penggunaan media MS cair yang mengandung 

0,1 mg L-1 BA dan 1,0 mg L-1 NAA, pada penggunaan media MS cair yaitu 

kecepatan agitasi atau pengocokan pada shaker yaitu menggunakan kecepatan 80-140 

rpm menggunakan MS cair ( Puchooa, 2004). 

 Penggunaan media cair MS + 3 ppm BA + 500 mg/l ME + 5% sukrose 

sebanyak 100 cc/erlenmeyer mampu menghasilkan jumlah embrio terbanyak 28g dan 

36g masing-masing dalam waktu 6 MSK dan 10 MSK yaitu pada tanaman jeruk 

kalamondin secara in vitro, dalam kurun waktu 10 MSK, setiap gram kalus yang 
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dikultur, tumbuh rerata jumlah embrio kalus yaitu 18,12g. Kalus embriogenik 

diperbanyak dan diinduksi menjadi embrio menggunakan shaker pada kecepatan 100 

rpm media cair, selama 2 bulan. (Devy, dkk. 2012) 

2.5 Asam Amino 

 

Gambar 4. Struktur Kimia Asam Amino. (Almatseir dkk, 2004) 

 Asam amino adalah asam karboksilat yang terdiri atas atom karbon yang terikat 

dalam satu gugus karboksil (-COOH) satu gugus amino (-NH2), satu gugus hydrogen 

(-H) dan satu gugus radikal (-R) atau rantai cabang (Almatseir dkk, 2004). 

Penambahan asam amino pada media dapat meningkatkan keberhasilan pembentukan 

kalus embriogenik, karena dalam kloroplas asam amino dapat berperan sebagai 

precursor untuk membentuk asam nukleat dan proses seluler lainya (Gunawan dkk, 

1992). 

2.5.1 Kasein Hidrolisat 

 Kasein hidrolisat (CH) merupakan sumber asam amino oligopeptida yang 

merupakan suatu produk yang dibuat dari protein keju (Siregar dkk, 2010). Menurut 

Trigiano dan Gray (2010) kasein hidrolisat diberikan pada media induksi embrio 

kalus dengan komposisi yang berbeda-beda tergantung dari jenis tanaman dan kondisi 

kalus. 
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 Istiningdyah, (2013) melaporkan bahwa penggunaan media dengan komposisi 

150 mg/l kasein hidrolisat (C1) menghasilkan jumlah tunas melon paling banyak 

pada 1 dan 2 MST, dimana diperoleh rata-rata jumlah tunas per eksplan masing-

masing yaitu 2,51 tunas dan 4,39 tunas, komposisi media tersebut berbeda dengan 

komposisi media kasein hidrolisat lainnya, kemudian pada parameter jumlah daun 

penggunaan mediadengan komposisi 0,50 mg/l BAP + 150 mg/l kasein hidrolisat 

(B2C1) menghasilkan pembentukan daun paling banyak pada 3, 4 dan 5 MST, 

dimana diperoleh rata-rata jumlah daun per eksplan pada minggu ketiga hingga 

kelima yaitu 5,83 helai; 7,50 helai dan 8,30 helai namun tidak berbeda dengan 

komposisi media lainnya. Purnamaningsih dan  Ika (2005) bahwa penambahan kasein 

hidrolisat 300 mg/l pada media MS dan ditambahkan dengan ZPT 2,4 D 2 mg/l dapat 

meningkatkan pertumbuhan kalus pada varietas padi rojolele dengan prosentase yaitu 

87,50 % dan dapat lebih banyak membentuk nodul-nodul kemudian memiliki 

diameter kalus 0,07 cm2 berwarna bening dan membentuk fase globular. 

 Penggunaan media MS yang ditambahkan zat 2,4-D 1mg/L + kinetin 0,1 

mg/L + sukrosa 30 g/L + kasein hidrolisat 100 mg/L mampu mempengaruhi laju 

pertumbuhan relatif dan bobot basah biomassa kalus embriogenik kelapa sawit 

setelah 24 minggu pada media cair sistem perendaman sesaat dengan laju tumbuh 

relative 0,38 g/g/minggu dalam interval transfer 4 minggu sedangkan pada bobot 

basah kalus mencapai rata-rata  5,02 g pada interval transfer 4 minggu. (Sumaryono 

dkk, 2007) 
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2.5.2 Asam Amino Prolin 

 

 

 

Gambar 5. Struktur Kimia Prolin.(Husinet al, 2014) 

 Prolin diberikan pada media induksi embrio kalus dengan komposisi yang 

berbeda-beda tergantung jenis tanaman dan kondisi kalus. Toleransi yang diperoleh 

dari seleksi in vitro dengan embriogenesis dapat dipertahankan pada tanaman 

somaklonnya (Jayasankar, 2001). Toleransi tersebut berkaitan dengan kemampuan 

individu tersebut mengeluarkan senyawa tertentu dalam proses fisiologis. Prolin pada 

kondisi cekaman kekeringan berperan sebagai penetralisir racun amoniak bebas yang 

diproduksi berlebihan dalam daun dan berfungsi juga sebagai substrat selama 

respirasi serta sumber energi selama penyembuhan tanaman setelah cekaman.  

 Yuan et al,(2010) menyatakan bahwa penambahan proline 250 mg/l pada media 

mempengaruhi pertumbuhan kalus Catharanthus roseus sebesar 65% menghasillkan 

kalus embriogenik sebesar 45% dan meregenerasi kalus sebesar 59%. Husin et.al 

(2014) bahwa penambahan prolin 100 mg/l pada media yang dicampur dengan 

sukrosa 20 g/ l mampu menghasilkan  M3 planlet dalam media cair sebesar 15,43 ml 

SCV dengan waktu 2-2,5 bulan, dalam konsentrasi yang berbeda yaitu pada media 

padat penambahan 100 mg/l proline pada media dicampurkan dengan sukrosa 3 g/l 

dan 2 g phytagel ITM yaitu mampu menghasilkan M3 planlet sebesar 536 ml SCV 

dengan waktu 2,5-4. Lestari (2011) melaporkan bahwa penambahan BA 5 mg/l + 

IAA 0,1 mg/l + 100 mg/l prolin mampu mempengaruhi spot hijau pada kalus padi 
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varietas gajah mungkur dengan persentase pembentukan spot hijau kalus yaitu 80 %. 

Menurut Aisyah (2017) dalam penelitinya yaitu kandungan asam amino proline yang 

lebih tinggi dari kasein hidrolisat juga mempengaruhi kalus embriogenik apel hal ini 

lah yang kemungkinan mendorong untuk mengaktifkan gen yang mampu 

menginduksi kalus embriogenik. 

2.6 Sukrosa 

 

  

 

 

Gambar 6. Struktur Kimia Sukrosa. (Almatseir dkk, 2004) 

 Sukrosa adalah disakarida dari glukosa dan fruktosa, kemudian pada tanaman 

sukrosa merupakan produk fotosintesis antara yang paling utama. Sukrosa merupakan 

bentuk utama dalam transport gula dari daun ke bagian-bagian lain tanaman melalui 

sistem vaskular. Menurut Iraqi dan Tremblay (2001), sukrosa pada media berperan 

dalam induksi maupun pendewasaan embrio somatik karena yang pertama sukrosa 

dihidrolisis enzim invertase dan sukrosa sintase menjadi heksosa yaitu glukosa dan 

fruktosa yang bisa langsung dimanfaatkan tumbuhan, yang kedua hasil hidrolisis 

sukrosa meningkatkan konsentrasi osmotik media dan sukrosa berperan sebagai 

sinyal bagi sintesis protein penyimpan. (Sutjahjo, 2006).  

 Menurut Herwinaldo (2010) dalam penelitianya yaitu pada perlakuan sukrosa 

sebesar 30 g/l masih didapatkan kalus yang berwarna kecoklatan, sementara kalus 

yang ditumbuhkan pada konsentrasi sukrosa 40 g/l masih berada dalam keadaan segar 
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yaitu pada tanaman tapak dara. Perbedaan antara warna kalus ini disebabkan oleh 

umur hipokotil yang digunakan. Pada kalus yang telah berwarna kecoklatan, 

kemungkinan besar berasal dari potongan hipokotil yang letaknya dekat dengan akar 

berumur lebih tua, sementara kalus yang masih segar berasal dari potongan hipokotil 

yang terletak dekat dengan ujung tunas berumur lebih muda, dalam hal yang sama 

yaitu penambahan 40 g/l sukrosa dalam media mampu mempengaruhi berat kering 

kalus sebesar 0,037 g pada tanaman tapak dara. 

 Kemudian pada komoditas yang lain yaitu komoditas gingseng jawa dengan 

perlakuan sukrosa 60 g/l yang dikultur pada waktu 6 minggu yaitu 0,8714 gram, 

sedangkan berat kering tertinggi diperoleh dari perlakuan sukrosa 60 g/l dikultur pada 

waktu 8 minggu yaitu 0,0624 gram (Lina et al. 2015). Pada perbedaan sukrosa yang 

dipakai dalam penelitian Sitorus et.al (2011) pada konsentrasi sukrosa  30g/l mampu 

menambah berat basah kalus tanaman binahong sebesar 1,08 g dengan waktu inisisasi 

kalus yaitu 8 hari kemudian pada konsentrasi yang berbeda yaitu penambahan 

sukrosa 40 g/l dalam media mampu menambah berat basah kalus binahong sebesar 

1,69 g dengan waktu inisisasi 5 hari dan lebih cepat dibandingkan dengan konsentrasi 

sukrosa yanglebih sedikit. 

 Pada komoditas tanaman yang berbeda yaitu pada tanaman sarang semut 

dalam penelitianSari dkk, (2015) yaitu pada konsentrasi sukrosa 30 g/l yang 

ditambahkan pada media MS padat dan cair yaitu memiliki hasil yang baik, pada 

media padat dapat menambah berat basah kalus sebesar 2,12 g kemudian pada 

penambahan sukrosa 30g/l yang ditambahkan pada media MS cair mampu 

menammbah berat basah kalus sebesar 2,03 g. Rahmawati dkk, (2004) 
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menyatakanbahwa penambahan sukrosa 40 g/l pada media mampu meningkatkan 

pertumbuhan jumlah tunas pada tanaman Jahe empirit dengan jumlah rata rata 7,7 

selama 8 MST. 

Inayah dkk, (2015) menyatakan konsentrasi sukrosa berpengaruh terhadap 

rata-rata jumlah embrio somatik per eksplan dan persentase kalus embriogenik. Pada 

komoditi dua kultivar kacang tanah yaitu penggunaan 20 g/l sukrosa yang 

ditambahkan pada media mampu menghasilkan rata-rata embrio somatic sebesar 17,2 

dalam hal yang sama yaitu penambahan sukrosa 20 g/l yang ditambahkan pada media 

mampu menghasilkan persentase kalus embriogenik sebesar 82,0 % yaitu pada 

kultivar jerapah. 


