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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Kentang 

Tanaman kentang berasal dari Amerika Selatan di daerah pegunungan 

Andes yang meliputi Negara Bolivia, Chili dan Peru. Kentang masuk ke Indonesia 

di sekitar Cimahi sejak penjajahan Belanda pada tahun 1794.Kentang mulai 

dikembangkan secara umum di Jawa pada tahun 1920-an dengan luas tanam 

18.000 ha. Tanaman kentang dibudidayakan pada daerah dataran tinggi yang 

memiliki suhu udara rendah dan curah hujan sedang hingga tinggi. Tanaman 

kentang saat ini banyak di kembangkan di sentra-sentra budidaya kentang seperti 

Brastagi (Sumatera Utara), Toraja (Sulawesi Selatan), Dieng (Jawa Tengah), 

Lembang (Jawa Barat) dan Tengger (Jawa Timur). Produksi kentang nasional 

pada tahun 2014 adalah 1.347.815 ton dengan produktivitas sebesar 17,67 ton/ha 

(BPS, 2015). 

 Permintaan kentang baik untuk konsumsi maupun keperluan industri 

semakin meningkat karena kentang dapat mensubtitusi beras sebagai makanan 

pokok.Kentang merupakan salah satu komoditas pilihan untuk mendukung 

program diversifikasi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan 

(The International Potato Center, 2008). 

 Kentang merupakan penghasil kalori tinggi dengan kandungan protein, 

lemak, dan karbohidrat tinggi (Soewito 1991). Menurut Samadi (2007), setiap 100 

gram kentang mengandung kalori 347 kal., dengankandungan protein 0.3 g, lemak 

0.1 g, karbohidrat 85.6 g, kalsium 20 mg, fosfor 30 mg, zat besi 0.5 mg, dan 

vitamin B 0.04 mg. Berdasarkan produksi kalori tersebut, nilai pangan kentang 
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lebih tinggi apabila dibandingkan dengan serealiaatau bahan pangan lain (Suri & 

Jayasinghe 2002). 

Kentang ( Solanum tuberosum L. ) termasuk jenis tanaman sayuran 

semusim, berumur pendek dan berbentuk perdu/semak. Kentang termasuk 

tanaman semusim karena hanya satu kali berproduksi, setelah itu mati. Umur 

tanaman kentang antara 90-180 hari. Berikut adalah taksonomi tanaman kentang 

menurut United State Departement Of Agriculture (2013):  

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Subkelas : Asteridae 

Ordo  : Solanales 

Famili  : Solanaceae 

Genus  : Solanum L.  

Spesies : Solanum tuberosum L. 

 Daerah yang sesuai untuk budidaya tanaman kentang adalah dataran tinggi 

atau daerah pegunungan dengan ketinggian 1000–3000 m di atas permukaan laut. 

Keadaan iklim yang ideal untuk tanaman kentang adalah suhu rendah (dingin) 

dengan suhu rata–rata harian antara 15-20ᵒC. Kelembaban udara yang sesuai 

berkisar antara 80-90%, cukup mendapat sinar matahari (moderat) dan curah 

hujan antara 200–300 mm per bulan atau rata–rata 1000 mm selama pertumbuhan 
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(Suryana, 2013). Suhu tanah optimum untuk pembentukan umbi yang normal 

berkisar antara 15–18ᵒC. Pertumbuhan umbi akan sangat terhambat apabila suhu 

tanah kurang dari 10ᵒC dan lebih dari 30ᵒC. Tanaman kentang membutuhkan 

tanah yang subur, gembur, banyak mengandung bahan organik, 9 bersolum dalam, 

aerasi dan drainasenya baik dengan reaksi tanah (pH) 5–7 tergantung varietas 

yang dibudidayakan (Samadi, 2007). 

2.1.1 Morfologi Tanaman kentang 

 Daun majemuk menempel di satu tangkai (rachis). Jumlah helai daun 

umumnya ganjil, saling berhadapan dan di antara pasang daun terdapat 

pasangandaun kecil seperti telinga yang di sebut daun sela. Pada pangkal tangkai 

daun majemuk terdapat sepasang daun kecil yang disebut daun penumpu 

(stipulae). Tangkai lembar daun sangat pendek dan seolah-olah duduk. Warna 

daun hijau muda sampai hijua gelap dan tertutup oleh bulu-bulu halus (Sunarjono, 

2007).  

 Batang tanaman berbentuk segi empat atau segi lima, tergantung pada 

varietasnya. Batang tanaman berbuku–buku, berongga, dan tidak berkayu, namun 

agak keras bila dipijat. Diameter batang kecil dengan tinggi dapat mencapai 50–

120 cm, tumbuh menjalar. Warna batang hijau kemerah-merahan atau hijau 

keungu–unguan. Batang tanaman berfungsi sebagai jalan zat–zat hara dari tanah 

ke daun dan untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tanaman 

yang lain (Rukmana, 2005) 

 Akar memiliki sistem perakaran tunggang dan serabut. Akar tunggang bias 

menembus sampai kedalaman 45 cm. Sedangkan akar serabutnya tumbuh 
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menyebar (menjalar) ke samping dan menembus tanah dangkal. Akar berwarna 

keputih-putihan, halus dan berukuran sangat kecil. Dari akar-akar ini ada 

akaryang akan berubah bentuk dan fungsinya menjadi bakal umbi (stolon) dan 

akhirnya menjadi umbi (Setiadi, 2009).  

 Bunga tanaman kentang berwarna keputihan atau ungu, tumbuh diketiak 

daun teratas dan berjenis kelamin dua (hermaphroditus). Benang sarinya berwarna 

kekuning – kuningan dan melingkari tangkai putik. Putik ini biasanya lebih cepat 

masak (Setia dan Fitri,2000). 

 Umbi terbentuk dari cabang samping diantara akar–akar. Proses 

pembentukan umbi ditandai dengan terhentinya pertumbuhan memanjang dari 

rhizome atau stolon yang diikuti pembesaran sehingga rhizome membengkak. 

Umbi berfungsi menyimpan bahan makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, 

vitamin, mineral, dan air (Samadi, 2006). 

2.1.2 Varietas Tanaman Kentang 

Menurut Wattimena (2006) varietas kentang yang dibutuhkan di Indonesia 

yaitu dapat beradaptasi dengan masalah lingkungan fisik dan biologi, sesuai 

dengan kegunaan (olahan dan non-olahan), sesuai dengan hari pendek di 

Indonesia, dan tahan terhadap hama dan penyakit. Menurut Rukmana (2002) 

jumlah klon atau varietas kentang di Indonesia terdapat lebih dari 300 klon,namun 

varietas unggul yang telah dilepas baru sedikit antara lain varietas Cosima, 

Desiree, Eigenheimer, Patrones, Rapan 106, Cipanas, Thung 151, Segunung, 

Katela, dan Granola. Diantara varietas-varietas unggul kentang yang ada di 

Indonesia yang disukai Granola dan Atlantic. 
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Menurut Wattimena (1992) kultivar kentang yang banyak ditanam di 

Indonesia umumnya adalah kultivar impor dari Eropa yang telah beradaptasi 

dengan hari panjang. Di Indonesia kultivar tersebut menghasilkan umbi dan 

dipanen lebih awal akibat hari pendek. Kultivar yang dapat bertahan cukup lama 

adalah Granola. Kultivar kentang yang saat ini banyak dibudidayakan adalah 

Kultivar Atlantic dan Granola.  

Menurut Sugiarto (2001) dalam Sari (2013) varietas Granola dirakit pada 

tahun 1975 di Jerman. Granola mempunyai daging umbi berwarna kuning, mata 

umbi dangkal, dan bentuk umbi bulat. Kentang varietas granola memiliki 

kandungan gula reduksi tinggi dan persentase berat kering rendah (16–17 %) 

sehingga tidak sesuai dengan kriteria kentang sebagai bahan baku industri. 

Menurut Purwito dan Wattimena (2008) Varietas Granola banyak dipilih oleh 

petani karena keunggulannya antara lain berumur pendek, adaptasinya luas, hasil 

cukup tinggi, bentuk umbi yang bagus dan agak tahan penyakit layu bakteri, 

meskipun kelemahannya mempunyai kadar air tinggi dan tidak cocok untuk 

kentang olahan.  

2.1.3 Kentang Varietas Granola Kembang 

 Kentang varietas unggul Granola Kembang saat ini telah menjadi 

“Kentang Ikon Jawa Timur”. Varietas ini mempunyai keunggulan, yaitu (1) umur 

tanaman 130 – 135 HST, (2) potensi hasil 38 – 50 ton/ha, (3) jumlah umbi per 

tanaman 12 – 20 buah, dan (4) agak tahan terhadap penyakit hawar daun 

(Phytophthora infestans) (Susiyati & Prahardini 2004). Pada kondisi iklim yang 

lembab tanaman kentang ini mampu membentuk bunga berwarna ungu muda. 
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Kegunaan varietas ini lebih untuk kentang sayur. Keragaan umbi dan bunga 

kentang varietas Granola Kembang dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Kentang varietas Granola Kembang (A) = Umbi Granola Kembang 

dan (B) = bunga Granola Kembang 

Sumber : (Prahardini et al., 2013) 

 Kentang varietas Granola (GK) kembang merupakan kentang varietas 

unggul yang tergolong tipe simpangan dari kentang varietas granola. Pelepasan 

kentang varietas GK sebagai varietas unggul diputuskan pada tahun 2005 oleh 

menteri pertanian dalam rangka untuk meningkatkan produksi kentang. Kentang 

varietas granola kembang memiliki keunggulan dibandingkan dengan varietas lain 

yakni produktivitas tinggi, bentuk umbi bulat lonjong, warna daging umbi kuning 

dan mata umbi dangkal dan agak tahan terhadap penyakit hawar daun 

(Phytophthora infestans). Berikut ini merupakan deskripsi kentang varietas 

granola kembang, yakni sebagai berikut : 
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Tabel 1. Deskripsi Kentang Varietas Granola Kembang  

Karakteristik  Keterangan Karakteristik Keteranngan 

Umur Tanaman 130-135 HST Warna kulit umbi Kuning keputihan 

Warna batang Hijau Warna daging umbi Kuning 

Bentuk penampang batang Segi lima Kandungan karbohidart 15,58% 

Bentuk daun Oval Ukuran daun Panjang ±9,2 cm 

Lebar ± 5,9 cm 

Ujung daun Runcing Panjang tangkai 6,3-7,8 cm 

Tepi daun Bergerigi Bentuk bunga Bulat, bergelombang 

Permukaan daun Berkerut Daerah tumbuh Jawa Timur 

(Menteri Pertanian, 2005) 

2.1.4 Syarat Tumbuh Tanaman Kentang Varietas Granola Kembang 

 Daerah yang cocok untuk menanam kentang adalah dataran tinggi atau 

daerah pegunungan dengan ketinggian 1000–3000 mdpl. Pada dataran medium, 

tanaman kentang dapat di tanam pada ketinggian 300-700 mdpl. Keadaan iklim 

yang ideal untuk tanaman kentang adalah suhu rendah (dingin) dengan suhu rata–

rata harian antara 15–20
o
 C. Kelembaban udara 80- 90% cukup mendapat sinar 

matahari (moderat) dan curah hujan antara 200– 300 mm per bulan atau rata–rata 

1000 mm selama pertumbuhan. Sedangkan Suhu tanah optimum untuk 

pembentukan umbi yang normal berkisar antara 15–18
o
 C. Pertumbuhan umbi 

akan sangat terhambat apabila suhu tanah kurang dari 100 C dan lebih dari 30
o
 C 

(Samadi, 1997 dalam Putro, 2010) 

2.2 Polyethilene Glycol (PEG) 

Menurut Widoretno dalam Erni et al.(2013) PEG merupakan senyawa 

yang stabil, non ionik, polymer panjang yang larut dalam air dan dapat digunakan 
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dalam sebaran bobot molekul yang luas. PEG dengan bobot molekul lebih dari 

4000 dapat menginduksi stress air pada tanaman dengan mengurangi potensial air 

pada larutan nutrisi tanpa menyebabkan keracunan.  

Menurut Suwarsih dan Guhardja dalam Azizah (2010) Senyawa PEG 

dapat menurunkan potensial osmotic larutan melalui aktivitas matriks sub-unit 

etilena oksida yang mampu mengikat molekul air dengan ikatan hydrogen 

sehingga dapat mengkondisikan cekaman kekeringan. 

2.3 Kultur In Vitro 

2.3.1  Pengertian Kultur In Vitro 

Kultur in vitro adalah upaya mengisolasi bagian-bagian tanaman 

(protoplas, sel, jaringan, dan organ), kemudian mengkulturkannya pada nutrisi 

buatan yang steril di bawah kondisi lingkungan terkendali sehingga bagian-bagian 

tanaman tersebut dapat beregenerasi menjadi tanaman lengkap kembali. 

Penggunaan istilah yang lebih spesifik, yaitu mikropropagasi terhadap 

pemanfaatan teknik kulur jaringan dalam upaya perbanyakan tanaman, dimulai 

dari pengkulturan bagian tanaman yang sangat kecil (eksplan) secara aseptik di 

dalam tabung kultur atau wadah yang serupa (Zulkarnain, 2009). 

Yuliarti (2010) menyatakan bahwa kultur in vitro adalah teknik 

perbanyakan tanaman dengan cara memperbanyak jaringan mikro tanaman yang 

ditumbuhkan secara in vitro menjadi tanaman yang sempurna dalam jumlah yang 

tidak terbatas. Dasar kultur in vitro adalah teori totipotensi sel, yaitu bahwa setiap 

sel organ tanaman mampu tumbuh menjadi tanaman yang sempurna bila 

ditempatkan di lingkungan yang sesuai. Kultur in vitro dimanfaatkan untuk 
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memproduksi bibit dalam jumlah besar yang mempunyai sifat unggul, bebas 

virus, metabolit sekunder, pelestarian plasma nutfah yang hampir punah, 

percepatan pemuliaan tanaman, dan juga rekayasa genetika tanaman.  

2.3.2  Prinsip Kultur In Vitro 

Prinsip-prinsip kulturin vitro terdiri dari teknik perbanyakan tanaman, 

kondisi aseptik, dan totipotensi. Penjelasan mengenai prinsip-prinsip tersebut 

dapatdiperhatikan sebagai berikut (Nikmah, 2017):  

1. Teknik perbanyakan tanaman: Teknik kultur in vitro memanfaatkan 

prinsip perbanyakan tanaman secara vegetatif.  

2. Kondisi aseptik: Berbeda dari teknik perbanyakan tanaman secara 

konvensional, teknik kultur in vitro dilakukan dalam kondisi aseptik 

didalam botol kultur dengan medium dan kondisi tertentu.  

3. Totipotensi: Totipotensi bermakna bahwa setiap bagian tanaman dapat 

berkembang biak, sebab seluruh bagian tanaman terdiri atas jaringan-

jaringan hidup. Dengan demikian, semua organisme baru yang berhasil 

ditumbuhkan akan memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. 

3.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kultur Jaringan 

Menurut Santoso dan Nursandi (2004), ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan yaitu: 

a. Genotif 

Pada beberepa jenis tumbuhan embrio mudah tumbuh akan tetapi pada 

beberapa jenis tumbuhan lain sukar untuk tumbuh. Hal ini disebabkan oleh  

perbedaan kultivar dari jaringan yang sama. 
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b. Eksplan  

Eksplan berupa sel, jaringan atau organ yang digunakan sebagai bahan 

inokulum dan ditanam dalam media kultur, bagian yang digunakan sebagai 

eksplan adalah sel yang aktif membelah, dari tanaman induk sehat dan 

berkualitas tinggi. Ukuran eksplan kecil ketahanan eksplan kurang baik dan  

bila eksplan terlalu besar, akan mudah terkontaminasi. 

c. Komposisi media  

Media sebagai sumber makanan harus mengandung senyawa organik dan 

anorganik, seperti nutriet makro dan mikro dalam kadar dan perbandingan 

tertentu, gula, air, asam amino, vitamin, dan ZPT. Faktor penting lainnya 

yang tidak boleh diabaikan adalah ion amonium dan potassium. 

d. Oksigen dan Cahaya 

Suplai oksigen yang cukup sangat menentukan laju multipikasi tunas dalam 

usaha perbanyakan secara in vitro.  

Intensitas cahaya yang rendah dapat mempertinggi embriogenesis dan 

organogenesis. Intensitas cahaya optimum pada kultur 0-1000 lux (inisiasi), 

1000-10000 (multiplikasi), 10000-30000 (pengakaran) dan <30000 untuk 

aklimatisasi. Perkembangan embrio membutuhkan tempat gelap kira-kira 

selama 7-14 hari. Baru dipindahkan ke tempat terang untuk pembentukam 

klorofil. 

e. Temperatur dan pH 

Temperatur optimum yang dibutuhkan umumnya tergantung dari jenis 

tumbuhan yang digunakan. Secara normal temperatur yang digunakan  
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adalah antara 22
0
C-28

0
C. pH (Keasaman) di mana sel-sel yang 

dikembangkan dengan kultur jaringan memiliki toleransi pH yang relatif 

sempit dan tidak normal antara 5-6. Apabila eksplan sudah tumbuh biasanya 

pH media umumnya akan naik 

f. Lingkungan yang aseptik 

Kondisi lingkungan sangat menentukan terhadap tingkat keberhasilan 

pembiakan tanaman dengan kultur jaringan. 

2.3.3 Media Murashige Skoog (MS) 

Komposisi dalam membuat bahan media MS (Murashige dan Skoog). 

adalah sebagai berikut :  

Tabel 2. Komposisi Media Murashige dan Skoog (Media MS) 

Stok Bahan Kimia Jumlah Bahan Kimia 

/ 1 liter media MS 

(mg) 

Jumlah Bahan 

Kimia / 1 liter 

stok (g) 

Jumlah yang 

dipipet untuk 1 

liter media MS 

(ml) 

A  NH4NO3  1650,000  82,500  20  

B  KNO3  1950,000  95,000  20  

C  1. KH2PO4  

2. H3BO3  

3. KI  

4. Na2MoO4  

5. CoCl2. 6H2O  

172,000  

6,200  

0,830  

0,250  

0,025  

34,000  

1,240  

0,166  

0,050  

0,005  

5  

D  CaCl2 2H2O  440,000  88,000  5  

E  1. MgSO4. 

7H2O  

2. MnSO4. H20  

3. ZnSO4. 7H2O  

4. CuSO4. 5H2O  

370,000  

16,900  

8,600  

0,025  

74,000  

3,380  

1,720  

0,005  

5  

F  1. Na2EDTA. 

2H2O  

2. FeSO4. 7H2O  

37,200  

27,800  

3,720  

2,780  

10  

MYO  Myoinositol  100,000  10,000  10  

VIT  1. Thiamin  

2. Pyridoxin  

3. Niacin  

4. Glyicin  

0,100  

0,500  

0,500  

2,000  

0,010  

0,050  

0,050  

0,200  

10  
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Media seleksi sebanyak 25 ml dituangkan dalam botol kultur (volume 150 

ml) yang telah diisi secara berturut-turut dengan kertas saring dan busa dengan 

ukuran 4×4×0.5 cm. Botol kultur kemudian ditutup dengan lembaran alumunium 

foil dan disterilkan dengan pemanasan selama 20 menit pada suhu 121°C dan 

tekanan udara 1.2 bar menggunakan autoklaf (Rahayu et al. 2005)  

1.1 Prolin 

Tumbuhan secara alamiah menghasilkan baragam jenis senyawa. 

Senyawa-senyawa tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu metabolit primer, 

polimer dan matabolit sekunder. Metabolit primer adalah senyawa-senyawa yang 

terdapat pada semua sel dan memegang peranan sentral dalam metabolisme dan 

reproduksi sel-sel tersebut. Contoh metabolit primer antara lain karbohidrat, asam 

nukleat, asam amino, dan gula. Polimer adalah senyawa penyusun sel yang terdiri 

dari senyawa yang memiliki berat molekul yang tinggi, seperti selulosa, lignin, 

dan protein. Metabolit sekunder adalah senyawa yang secara khusus terdapat pada 

jenis atau spesies tertentu saja (Hanson, 2011). Senyawa metabolit primer yang 

pada umumnya memberi pengaruh biologi terhadap sel atau organisme tanaman 

itu sendiri. Salisbury dan Ross (1995) menambahkan bahwa prolin termasuk 

dalam asam amino.  

Cekaman osmotik yang disebabkan oleh kurang tersedianya air adalah hal 

yang serius yang dapat menghambat pertumbuhan dan produktivitas tanaman. 

Cekaman tersebut mengakibatkan terjadinya dehidrasi sel-sel tanaman serta 

menimbulkan tanggapan fisiologis dan biokimia (Sasli, 2004). Kondisi 

lingkungan yang hiperosmotik akan menyebabkan tekanan turgor sel menurun 
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sehingga menimbulkan respon akumulasi senyawa metabolit osmotik pada 

jaringan tanaman (Bargmann et al., 2009). 

Prolin merupakan senyawa penciri biokimia atau metabolit osmotik yang 

banyak disintesis dan diakumulasi pada berbagai jaringan tanaman terutama pada 

daun apabila tanaman menghadapi cekaman kekeringan. Tanaman yang 

mengakumulasi prolin pada kondisi tercekam pada umumnya memiliki 

kenampakan morfologi yang lebih baik serta memiliki ketahanan hidup yang lebih 

tinggi daripada tanaman yang tidak mengakumulasikannya (Hamim et al., 2008). 

Mathius et al., (2004) menyatakan prolin merupakan senyawa osmotikum 

yang berperan dalam peningkatan daya tahan terhadap cekaman air dari 

lingkungannya sehingga banyak diakumulasikan pada kondisi ketersediaan air 

rendah. Fenomena tersebut dideskripsikan sebagai osmoregulasi dan penyesuaian 

osmosis. Osmoregulasi didefinisikan sebagai pengaturan potensial osmosis dalam 

sel dengan penambahan/pemindahan senyawa terlarut sehingga potensial osmosis 

intrasel sebanding dengan potensial osmosis medium sekeliling sel, sedangkan 

penyesuaian osmosis lebih mengarah pada penurunan potensial osmosis yang 

disebabkan akumulasi senyawa terlarut sehingga memungkinkan untuk 

mengambil air dari lingkungan. Tanaman yang mempunyai tingkat peningkatan 

osmotikum yang lebih tinggi diduga lebih toleran dibandingkan dengan tanaman 

yang tingkat peningkatan osmotikumnya lebih rendah. 

Cekaman kekeringan dapat mengakibatkan peningkatan sintesis prolin 

yang berperan sebagai senyawa osmoprotektan dalam penyesuaian osmotik sel 

(Hamim et al., 2008 ; Mathius et al., 2001) dan penetralisir senyawa toksik amina 
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(Mathius et al., 2001). Cekaman kekeringan dapat mengakibatkan terhambatnya 

sintesis protein dan menyebabkan hidrolisis atau degradasi. Degradasi protein 

menghasilkan asam amino, senyawa volatil, amida, peptida dan amina. 

Proline adalah asam amino proteinogenik yang luar biasa kekakuan 

konformasi, dan sangat penting untuk metabolisme primer. Proline dapat 

bertindak sebagai molekul pemberi sinyal untuk memodulasi fungsi mitokondria, 

mempengaruhi proliferasi sel atau kematian sel dan memicu ekspresi gen tertentu, 

yang dapat penting untuk pemulihan tanaman dari stress (Laszlo dan Arnould, 

2009) 

Asam glutamat adalah prekursor pembentukan prolin melalui jalur asam 

glutamat. Enzim glutamat kinase fosforilase dan P5CS mengkatalisis perubahan 

asam glutamat menjadi glutamil fosfatase kemudian direduksi lebih lanjut 

menjadi glutamat semialdehid (GSA) oleh kerja enzim glutamil fosfat reduktase 

dan P5CS. Melalui proses siklasi yang terjadi secara spontan, terjadi perubahan 

glutamat semialdehid menjadi P5C. Enzim P5CR mengubah P5C menjadi prolin 

(Szekely, 2004 ; Delauney dan Verma dalam Rhodes 2004). Penelitian Fitranty et 

al. (2003). Dengan adanya gen P5CS diharapkan dapat disintesis prolin sebagai 

senyawa osmoregulator. 

 


