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KATA PENGANTAR

I
a

Loka Karya Pemuliaan Mutasi yang kedua telali diselenggarakan di Lembaga
Pendidikan Perkebunan Yogyakarta dari tanggal 28 - 30 Oktober 1974.
Loka Karya ini diselenggarakan atas kerja sama Badan Tenaga Atom Nasional, Lembaga
Pendidikan Perkebunan dan Perhimpunan Pemulia Tanaman Indonesia, dihadiri oleh
33 peserta dari 17 instansi dan 3 fasilitas BATAN.

Buku ini memuat 22 kertas karya yang diajukan dalarn pertemuan tersebut,
sambutan pengarahan dari Pjs. Direktur Jenderal BATAN dan wakil Menteri Per-
tanian R.I, 'diskusi serta Kesimpulan-kesimpulan Loka Karya Pemuliaan Mutasi ke II.

Semoga publikasi ini dapat menambah perbendaharaan kepustakaan tentang
aplikasi radiasi, dan dapat membantu mempercepat berhasilnya tehnik nuklir. untuk
permuliaan mutasi.

t \v

ii



PESERTA

No. N a m a Instansi & alamat

II

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18;

19.

20.

21.

22.

23.

Ir. Abdul Rachman' Said Kerto-
atmodjo M.A.

Ir. H. Muiyono

Ir. Agoes Moebarokah

Dra. Rosmiarty A. Wahid

Drs. Irwansyah

Dr. Soelaksono Sastrodihardjo

Ir. Mugiono

Dra. Ny. Riyanti Sumanggono

Ir. Moch. Ismachin

Drs. Nazir Abdullah

Abdul Majid M.Sc.

Ir. Anggreani Hendranata

Ir. Soengkowo Soepraptopo

Soedarmawan B.Sc

Prof. Ir. Moeso Soerjowinoto

Drs. Nurtjahjo

Dra. Darti Satyani Soeharso

Ir. Widoyo

Ir. M. Soeselo Soewito Oetomo

Tr. Soertini Soedjono

Drs. Hendro Sunarjono

Ir. I. Hartana

Ir. A. Zulfikar Don.

Lembaga Penelitian Industri Cabang Wi-
layah II
Jl. Kenanga no. 36, MALANG.

Pusat Penelitiao Tenaga Atom Garna,
Badan Tenaga Atom Nasional
Sekip Unit III, YQGYAKARTA.

Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran,
Bukit Dago Utara, BANDUNG.

Pusat Reaktor Atom Bandung
Jl. Taman Sari 71, BANDUNG

Pusat Penelitian Pasar Jum'at JAKARTA

Balai Penelitian Perkebunan Bogor,
Jl. Taman Kencana 1, BOGOR.

Lembaga Pendjdikan Perkebunan
Jl. Solo 40 A, YOGYAKARTA,

Fakultas Biologi Universitas Gajah .Mada
Sekip Utara, YOGYAKARTA

P.T. flwkebunan XXVII
Rubber Research Center
GETAS - SALATIGA

Lembaga Penelitian Hortikultura
Jl. Ragunan, Pasar Minggu JAKARTA.

Sub. Balai Penelitian Budidaya Jember
Jl. Moh. Seruji No. 2 JEMBER.
Bagian Penelitian Tembakau Delr,
Perusahaan Perseroan P.T. Perkebunan IX
Jl. Taman Tembakau Deli No. 4 MEDAN.



. r>l

24! Ir. Weorjono Md

25. t . Soemartono

26. Ir. Ny. Sri Kuntjijati H.

27. Ir. Asril Samad

28. Moh. Sirdan M.Sc.

29. Ir. Soedjono D.

30. Ir. Narkanto

31. Ir. Tohar Danakusuma

32. Ir. Hastjarjo

33. Drs. Sunarjo

Tamu-tamu :

1. Prof. Ir. Suwardi

2. Ir. Sadikin Soemintawikarta

3. Ir. Soepardiman

4. Harjono Arumbiiiang M.Sc.

Fakultas Pertanian Universitas Gajah Ma-
da. Sekip - YOGYAKARTA.

Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Air Tawar, Kotak Pos 87. PADANG.

Lembaga Pusat Penelitian Pertanian
JL Mealeka 99 - BOGOR.

BP3GPasuruan.

P.N. Perkebunan XIX
Jl. Brigjen. Slamet Riyadi No. 272 SU-
RAKARTA.

Lembaga Pusat Penelitian Pertanian
SUKAMANDI.

Balai Penelitian Perkebunan Medan
Kotak Pos 104 MEDAN.

Sekretariat Pusat BAT AN
JAKARTA.

Pjs. Direktur Jenderal BATAN.
Staf Ahli Menteri Pertanian.
Direktur Lembaga Pendidikan
kebunan. YOGYAKARTA
Pjs. Direktur Penelitian GAMA.

Per-

1!



PROGRAM KERJA

Senin tanggal 28 Oktober 1974

08.30 - Registrasi Peserta

09.00-09.45 - Pembukaan oleh Ketua Panitia
- Sambutan Pjs. Direktur Jenderal Badan Tehaga Atom Nasional.
- Sambutan Wakil Menteri Pertanian R.I.

09.45 - 10.30 - Coffee Break

10.30-13.00 SidangI

I
13.00 - 14.00

14.00-16.00

1!
16.00-16.30

16.30 - 18.00

K e t u a
Sekretaris

Pengamh Penyinaran Co—60
Gamma Dosis Rendah Terhadap
Kemungkinan Peningkatan Daya
Kecambah Benih Padi.

Penelitian Pemuliaan Mutasi
Untuk Memperoleh Varietas
Unggul Padi Tanah Kering

Pengaruh Sinar Gamma pada Ke-
ragaman Kadar Protein dari suatu
Varietas Padi.

Makan Siang

Sidang II K e t u a
Sekretaris

Interaksi Sinar Gamma Dengan
Colchicine Pada Tanaman Padi
Varietas Bengawan.

Mutan Genjah dari Padi Varietas
Pelita II/l

Pengaruh Beberapa Macam Mu-
tagen terhadap Biji-biji Padi
(Laporan Pendahuluan)

Coffee Break

Sidang III K e t u a
Sekretaris

Segregasi pada Pemuliaan Mutasi.
(Laporan Pendahuluan).

Ir. Sadikin
Ir. Soemartono
Ir. Soemartono & Sahid
(Fak. Pertanian UGM)

Ir. Wurjono Md. & Ir. Soemar-
tono (Fak. Pertanian UGM).

Ir. Moch. Ismachin
(Puslit. Pasar Jum'at BATAN).

Prof. Ir. Moeso Soerjowinoto
Ir. Tohar Danakusuma

Ir. Agoes Moebarokah &
Ir. Murdaningsih NK.
Ir. Tien Herawati S.
Ir. Josef Djunaedi
(Fak. Pertanian UNPAD).

Ir. Moegiono & Ir. Moch.
Ismachin.
(Puslit. Pasar Jum'at BATAN)

Drs. Nurtjahjo dan
Darti Gatyani 3.Sc.
Prof. Ir. Moeso Soerjowinoto
(Fak. Biologi UGM).

Ir. S. Soepraptopo
Drs. Hendro Sunarjono

Prof. Ir. Moeso Soerjowinoto &
Drs. Nurtjahjo
Dra. Ny. Issirep Soemardi.
(Fak. Biologi UGM)
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- Melihat Pengaruh Radiasi Neu-
tron Cepat Dari Segi Fisiologis
pada Turunan Pertama (Mi Padi
PBS)

— Perkembangan Pemakaian Ta-
naman Haploid dalam Pemuliaan
Tanaman.

Selasa tanggal 29 Oktober 1974.

8.00 - 10.30 Sidang IV K e t u a
Sekretaris

— Mencari Teknik Menguji Ke-
cambah Padi Hasil Irradiasi Neu-
tron Cepat Terhadap Harm Padi
Nilaparvata Lugens Stal Di-
Laboratorium.

- Varietal Difference in sensitivity
to gamma-rays and Ethylene—
Imine in rice.

— Pengaruh Irradiast Sinar Gamma
(Co-60) pada Tanaman Jagung
Terhadap Serangan penyakit
Bulai [Sclrosppra Maydis (Rac)
Butler]

- Hasil Orientasi Varitas Jenis
Tebu Radiasi Tahun Tanaman
1972/1973 dan 1973/1974

10.30 - 11.00 - Coffee Break

11.00-13.00 Sidang V K e t u a
Sekretaris

— Stimulasi Radiasi pada Tebu
Jenis 3067 POJ.

— Hasil Sementara Dari Percobaan
Penggunaan Radiasi sinar y un-
tuk mengurangi Kelemahan Pada
Jenis UnggulPs 41.

— Pengaruh Radiasi Sinar Gsunma
terhadap Tembakau Besuu

: Drs. frwansyah & ^m
Dr. Soelaksono Sastrodihardjo ^ B
Drs. AA, Baradjanegara | H '
(PRAB BATAN) •

: Dra. Ny. A.M. Riyanti Sumang- ^ B
gono. K
(Puslit Pasar Jusn'at BATAN) V

: Ir. Asril Samad i ^B-
: Drs. Nurtjahjo ^ B
: Dra. Rosmiarty A. Wahid & ^ B
: Dr. Soelakso S. H |

T. Soegiyanto ^ H
(PRAB BATAN) •

: M. Sirdan M.Sc. H ^
C.R.I.A/Lembaga Pusat Peneliti- B ,
an Pertanian Bogor. ^ V

: Ir. Moeryono ^ K
(Puslit GAMA BATAN) K

B
: Ir. Soengkowo Soepraptopo & ^ K

Sdr. Sudarmawan B.Sc, ^ • ;
(Lembaga Pendidikan Perkebunan) ^ B

: Ir. Agoes Moebarokah ^ K
: Ir. Anggreani Hendranata ^ B
: Ir. Soengkowo Soepraptopo & ^ B

Sdr. Sudarmawan B.Sc. ^ B
(LP.P.) •

: Ir. Soedjono Darmodjo ^ B

(B P3 G Pasuruan) H

: It. I. Hartana H
(Balai Penelitian Budidaya • 1
Jember). .^M I

Pengaruh EMS terhadap Per-
tumbuhan dan Hasil Kacang
Jogo

Drs. Hendro Sunarjono.
Ir, Hafni Zahara
( LP. Hortikultura Pasar Minggu).

13.00 - 14.00 - Makan Siang.

PERPUS



14.00-16.00

16.00 - 16.30

16.30-18.00

Rabu, tanggal 30

08.00-10.30

10.30-11.00

11.00-13.00

Sidang VI

- Pengaruh Radiasi

Ke tua
Sekretaris

Sinar y pada
Pertumbuhan Umbi Gladiol.

— Pemuliaan Mutasi pada Tanaman
Karet (Hevea Brasiliensis)

- Penaksiran Awal Kemampuan
Produksi Pada Klon Karet (he-
vea Brasiliensis).

- Perkembangan Pemuliaan Mutasi
dan Prospeknya

- Coffee Break

Sidang VII

- Diskusi 1

Oktober 1974.

Sidang Vm

— Diskusi II

- Coffee Break

Sidang IX

di Indonesia.

Ketua
Sekretaris

Ketua
Sekretaris

Ketua
Sekretaris

: Ir. Hastjarjo
:. Ir. H. Muryono

: Ir. Soertini Sosdjono
(L.P. HortikulturaPasarMinggB)

: Ir. Anggreard Hendranata.
(Balai Penelitian Perkebunan).

: Abdul Madjid M.Sc. &
Ir. Anggreani Hendranata.
(Balai Penelitian Perkebunan)

: Drs. Nazir Abdullah
(Puslit Pasar Jum'at BATAN).

: Drs. Nazir Abdullah
: Ir. Modi, ismachin

: Drs. Nazir Abdullah.
: Ir. Moch. Ismachin

: Drs. Nazir Abdullah
: Ir. Soenckowo Soepraotono

Abdulmajid M.Sc.

- Perhimpunan Pemulia Tanaman Indonesia

I!

13.00-14.00

14.00 - 16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

— MakanSiang

Sidang X

— Lanjutan

- Coffee Break

- Sidang XI

- Kesimpulan.

— Penutup.

K e t u a
Sekretaris

K e t u a
Sekretaris.

: Drs. Nazir Abdullah
: Ir. Soengkowo Soepraptopo

Ir. Abdul Majid M.Sc.

: Ir. Soepardiman
: Drs. Soenarjo.



SAMBUTAN PENGARAHAN PJS. DIREKTUR JENDERAL
BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

Yth. Wakil Menteri Pertanian R.I.
Yth. Direktur L.P.P.
Yth. Dekan Fakultas Biologi UGM.

WERPUSTAKAAN
WSAT WNaiTiAN GAMA

B A T A N

Serta segenap. paia undangan dan para peserta Loka Karya yang saya hormati.

1!

Dengan rasa syukur pagi inl kita dapat berkumpul untuk memenuhi Loka Karya
Pemuliaan Mutasi yang kedua.

Loka Karya Pemuliaan Mutasi pertama yang diselenggarakan dua tahun yang lalu
diikuti oleh 24 orang peserta diantaranya (3 orang dari panitia) dengan 14 buah kertas
kerja yang berasal dari 11 Instansi. Loka Karya kedua ini diikuti oleh 35 orsng peserta
dengan 21 buah kertas kerja yang berasal dari 21 Instansi.
Peserta Loka Karya pertama berasal dari instansi-instansi di Pulau Jawa saja, loka karya
kedua ini diikuti pula oleh peserta-peserta dari instansi-instansi di Medan dan
Padang.

Salah satu kesimpulan pada loka karya yang pertama untuk membentuk suatu him-
punan profesionil telah terlaksana dengan terbentuknya Perhimpunan PemuHaan Tanam-
an Indonesia dalam tahun 1972.

Teknik Pemuliaan Mutasi telah dicoba pada berbagai tanamah di Indonesia
seperti padi (okn LP3 Bogor, Puslit Pasar Jum'at BATAN, Fakultas Pertanian UGM,
Fakultas Biologi UGM, Fakultas Pertanian Unpaj dan PRAB), tebu (LPP dan BP3 G),
Karet (BPP Bogor dan BPP Medan), tembakau (Balai Penelitian Tembakau Jember),
Tanaman Holtikultura (Lembaga Holtikultura Deptan), Kedele (Puslit Pasar Jum'at. dan
Fakultas Pertanian UGM, Ketela Pohon <Fakultas Pertanian UGM), Jagung (Fakultas
Pertanian UGM), Kapas (Fakultas Pertanian UGM), Bunga Matahaii (Fakultas Pertani-
an UGM).

Tinjauan singkat ini menunjukkan bahwa minat dan usaha dalam pemuliaan
tanaman terus berkembang dan meningkat. Hal ini memang sangat diharapkan dan harus
terus distimulasi karena masalah pangan adalah masalah utama dalam pembangunan
negara Indonesia maupun untuk seluruh dunia.

Penelitian dalam bidang peitanian memakan waktu yang lama. Oleh karena itu
hasil positip yang mantap tidak dr-pat segera diperoleh. Namun sejumlah penelitian,
seperti halnya padi dan tebu, su'dah sampai pada taraf ujian lapangan, dan sudah
meliputi beberapa generasi.

Pimpinan BATAN sangat menghargai ketekunan para peneliti dalam Pemujiaan
Mutasi, dan selalu berusaha untuk membantu para peneliti itu,

Selain peranan para pemulia mutasi sendiri, tidak kurang psntingnya peranan para
teknisi yang melayani peralatan radiasi. Maka perlulah kerjasama yang erat antara para
ahli pemulia mutasi dan para teknisi. Para teknisi misalnya akan dapat memberikan data
tentang distribusi flux radiasi yang terdapat dalam sebuah kotak irradiasi, ten tang dose
rate yang dapat diberikan suatu peralatan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh para
ahli pemulia mutasi.



Selanjutnya ingin kami sampaikan terima kasih dari pimpinan BATAN pada
pimpinan LPP, pada perhimpunan Pemulia Tanaman Indonesia, para penyaji keitas kerja
dan semua peserta, serta semua fihak yang memungkinkan diselenggarakannya loka
karya ini.

Selamat berioka karya

Terima kasih

Yogyakarta 2S Oktober 1974

ttd.

Prof. Ir. Soewardi

I PENELITIAN PEMULIAAN MUTASI UNTUK MEMPEROLEH 1
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SAMBUrAN PENGARAHAN WAKIL MENTERI PERTANIAN R.I.

Para peserta Loka Karya,

Hadlirin yang saya muliakan.

Perkenankanlah saya mengucapkan selamat hari raya IduTFSn, tfeirmehon maaf
lahir bathin. Menteri Pertanian msrasa menyesal sekali tidak dapat hadlir untuk memberi
sambutan pengarahan dan membuka Loka Karya Pemuliaan Mutasi ini seperti direncana-
kan semula, karena kesehatan beliau tidak mengizinkan.

Departemen Pertanian dan Menteri Pertanian khususnya menaruh perhatian
besar pada Loka Karya Pemuliaan Mutasi yang kita selenggarakan hari-hari ini, karena
pertemuan teknis dan ilmiah seperti ini yang dihadliri pelbagai ahli terkemuka merupakan
kesempatan baik untuk mencek pengetahuan yang ada dalam lingkungan Departemen
Pertanian tentang perkembangan ilmu dan teknologi yang dapat diterapkan dalam
mempercepat dan memperbaiki pembangunan pertanian ditanali air kita. Seperti Saudara
saudara maklum, pembangunan pertanian kita dititikberatkan kepada usaha-usaha untuk
tujuan (1) peningkatan produksi dan mutu bahan makanan, (2) perluasan kesempatan
kerja, (3) penirtgkatan penghasilan usaha tani dalam rangka usaha lebih meratakan pen-
dapatan, (4) peningkatan penghasilan dan penghematan devisa, dan (5) pemeliharaan
lingkungan hidup dan sumber-sumber alam disekitar pertanian.

Penyediaan pangan yang cukup dan bermutu merupakan syarat utama bagi
pengerahan manusia Indonesia dalam pembangunan disegala bidang. Karena itu da-
lam pembangunan selama lima tahun terakhir dan dalam Pelita II sekarang ini kita
berusaha meningkatkan ketahanan kita dibidang produksi dan penyediaan pangan yang
cukup dan sehat bagi rakyat Indonesia.

Belakangan ini dunia kita dicekam rasa kecemasan dan kehawatiran tentang bahaya
kelaparan yang melanda demikian banyak wilayah dunia; kelaparan yang bukasi lagi
merupakan bencana-bencana setempat, melainkan yang sudah menimbulkan penderitaan
menahun bagi ratusan juta umat manusia; kelaparan yang tidak memperlihatkan tanda-
tanda mereda, tetapi malahan tanda-tanda menggawat dan meluas, yang jika tidak di-
hadapi dengan usaha-usaha besar dapat segera menjadi malapetaka dunia, Pada minggu
depan tanggal 5 — 16 Nopember 1974 akan dilangsungkan Konferensi Pangan Seluruh
Dunia di Roma yang akan mempelajari proporsi bahaya kelaparan yang mengancam
dunia kita ini, serta akan mengkonsolidasi usaha dan kekuatan dunia'untuk menang-
gulanginya.

Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa produksi pangan khususnya
beras pada tahun ini tidak diganggu kekeringan atau cuaca buruk seperti terjadi di
banyak negara lain. Curah hujan tahun ini malahan sangat membantu. Penyediaan dan
harga pangan cukup stabil; hari raya Idul Fitri tahun ini pada umumnya tidak meng-
goncangkan persediaan dan harga pangan.

Mengenai tujuan pembangunan pertanian yang bertalian dengan perluasan ke-
sempatan kerja, umum maklum bahwa sektor pertanian menyerap tenaga kerja paling
banyak. Proyek-proyek pembangunannya pada umumnya. bersifat padat karya dan
membuka kesempatan kerja paling luas selama Pelita I. Survey-survey agro-ekonomi
menunjukkan antara lain bahwa pada Proyek Bimas Padi, usaha-tani yang menggunakan
padi unggul baru menyerap tenaga kerja 11 — 43% lebih banyak daripada usaha-tani
yang menggunakan jenis-jenis tradisionil. Diluar Jawa proyek-proyek pertanianlah yang
paling berhasil menarik transmigran dan daerah-daerah padat penduduk dan memberi

I
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pekerjaan dan nafkah tetap. Suatu team perencanaan FAO yang diperbantukan pada
Departemen Pertanian menaksir bahwa selama tahun 1968 - 1971 sajajumlahangkaian
kerja discktor pertanian telah meningkat dengan 8% dan tiga perempat daripada kenaikan
ini ada di bidang usaha produksi padi dan betas. Selama dasawarsa ini ditaksir bahwa
angkatan kerja kita akan meningkat tiap tahunnya 1,5% disektor pertanian dan 4,5%
disektor non-perianian. Sungguh suatu tantangan hebat bagi usaha penyediaan lapangan
kerja, jika dilihat jumlah tenaga kerja keseluruhannya yang hams kita perhatikan.

Mengenai peningkatan penghasilan usaha-tani dan daerah pedesaan dalam rangka
usaha lebih meratakan pendapatan, dapat dikemukakan bahwa selama Pelita I Produk
Domestik Eruto (PDB) disektor pertanian meningkat mantap, terutama disebabkan
kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam peningkatan produksi beras, walaupun persen-
tasenya dalam PDB nasional menurun karena kemajuan pesat dibeberapa sektor
ekonomi lainnya, karena misalnya pelonjakan produksi minyak. Tetapi kita juga maklum
bahwa PDB per kapita disektor pertanian sangat rendah dan ditaksir hanya setengah
daripada PDB per kapita disektor non-pertanian, yang tercermin pula pada perbedaan
besar antara pendapatan per kapita disektor pertanian dan non-pertanian dan antara desa
dan kota.

Survey-survey agro-ekonomi menunjukkan bahwa intensifikasi produksi padi pada
usaha-tani seluas rata-rata sehektar telah mampu meningkatkan pendapatan tahvnan
usaha-tani itu sebesar 40 - 60%, dan bahwa usaha-tani yang menggunakan jenis padi
unggul baru dapat meningkatkan penghasilannya 30 - 95% lebih tinggi daripada yang
menggunakan jenis-jenis lokal. Mudah mudahan kita mampu pada dasawarsa ini me-
nyodorkan dan mendemonstrasikan kepada para petani kita bentuk dan pola usaha-tani
yang lebih menguntungkan, sehingga PDB disektor pertanian dalam dasawarsa ini dapat
meningkat lebih daripada taksiran orang sekarang yaitu sebesar 4,5% setahunnya.

Nilai ekspor pertanian sejak dimulainya Pelita I berlipat dua kali lebih, walaupun
persentasenya dari keseluruhan nilai ekspor banyak berkurang karena mslonjaknya ekspor
minyak. Sektor pertanian akan tetap merupakan sumber pen ting dalam penghasilan dan
penghematan devisa negara. Budidaya tanaman ekspor kita yang sangat bergantung pada
perkembangan pasaran hasilnya memeriukan pengamatan terus menerus. Kemungkinan-
kemungkinan penyesuaian atau diversifikasi usahanya hams terus menerus dijajagi untuk
menarik keuntungan dari perkembangan dan prospek pasaran, atau untuk memanfaatkan
penggunaan tenaga, tanah dan modal sebaik-baiknya, serta lebih meratakan keg;atan-
kegiatannya secara effisien sepanjang tahun, agar dapat lebih mampu bersaing dan lebih
dapat menekan risiko.

Semua kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tadi dilaksanakan
secara bijaksana, tanpa mencetuskan ketegangan-ketegangan yang tidak perlu pada
masyarakat, dan tanpa merusak dan mencemarkan lingkungan hidup dan sumber-
sumber alam kita.

Tujuan-tujuan pembangunan yang diuraikan tadi mempakan pegangan dan peng-
arah bagi.semua usaha perumusan program dan penentuan prioritas kegiatan pembangun-
an pertanian. Tujuan-tujuan pembangunan itu pulalah.yang mempakan pegangan dan
pengarah bagi perumusan kebijaksanaan dan program penelitian pertanian dan pe-
nentuan prioritas-prioritasnya, termasuk usaha pemuliaan tanaman yang akan merupa-
kan pokok pembicaraan pada Loka Karya Pemuliaan Mutasi ini.

Mengingat pentingnya peranan pemuliaan tanaman dalam produksi pangan, khusus-.
nya produksi beras, perkenankanlali saya membatasi diri pada beberapa komentar tentang
usaha penelitian padi dan tentang pemuliaan padi pada khususnya, sesuaipula dengan
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II

surat Saudara Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional kepada Menteri Pertanian
tentang Loka Karya Pemuliaan Mutasi ini;

Produksi beras dalam Pelita IF d;proyeksikan sebesar 15.032.000 ton di tahun 1974
untuk ditingkatkan dengan 3.151.00J ton mcnjadi 18.183.000 ton pada tahun 1978,
yang berarti suatu peningkatan rala-tara 4,8% setahunnya. Produksi tahun 1978 saja
haras ditingkatkan dengan 948.000 ton diatas produksi tahun 1977. Peningkatan-
peningkatan produksi yang tinggi itu memerlukan usaha-usaha besar yang iiarus dibantu
secara menerus dengan penyediaan ilmu dan teknologi yang sesuai, yang dapat di-
terapkan oleh para petani kita secara besar-besaran.

Untuk maksud tersebut Departemen Pertanian berusaha utnuk merumuskan ke-
giatan penelitian padi dalam suatu Program Nasional Penelitian Padi/Beras yang tiap
tahun dengan bantuanpara ahli penelitian padi terkemuka diseluruh Indonesia disesuaikan
dengan keadaan dan tuntutan-tuntutan baru dan dengan perkembangan dan kemajuan
penelitiannya itu sendiri. Anggaran untuk membiayai program itu ditingkatkan dalam
Pelita II; bahkan mulai tahun 1975 Pemerintah mengusahakan suatu pinjamandari
luar sebesar US$ 5-6 juta, yang akan memungkinkan untuk melaksanakan selama lima
tahun yang akan datang, (1) perluasan program dan kegiatan-kegiatan penelitian padi,
(2) perbaikan stasiun-stasiun yang tersebar di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan,"
(3) pendidikan dan penataran tenaga-tenaga peneliti secara lebih teratur, (4) hubungan
dan koordinasi lebih intensif dengan badan-badan yang merencanakan dan menangani
usaha peningkatan produksi dan penyediaan padi/beras, dengan badan-badan pendidikan,
dan badan-badan penyuluhan pertanian, dan (5) perbaikan koordinasi dalam. pengelolaan
dan administrasi penelitian.padi dan sarana penelitiannya.

Bidang-bidang penelitian padi meliputi (1) perbaikan jenis/pemuliaan tan?man
(2) tehnik bercocok tanam, (3) perangkat dan pola tanam, (4) hama dan penyakit,
(5) kesuburan dan pengolahan tanah,(6) pengelolaan air, (7) alat dan mesin pertanian,
(8) panen, penggudangan dan pengolahan hasil, (9) usaha-tani dan pemasaran hasil, dan
(10) perluasan areal padi.

Dalam program penelitian padi, pemuliaan tanaman mendapaikan prioritas yang
tinggi, agar secara teratur mendapatkan varitas-varitas dengan sifat-sifat yang cocok
dengan yang dikehendaki oleh pelbagai daerah padi kita. Varitas yang dikehendaki pada
umumnya bukan hanya yang memiliki'potensi hasil yang tinggi dan umur yang pendek,
melainkan juga yang tahan terhadap hama penyakit pentingseperti nenggerek butang,
ganjur, wereng, dan penyakit tungro, tahan rebah, tahan terhadap temperatur relatif
rendah agar dapat ditanam didaerah lebih tinggi dari 700 m, rasa enak dan berkadar
protein tinggi. Sifat-sifat yang dikehendaki itu diusahakan untuk dikurhpulkan dalam
satu varitas dengan jalan hibridisasi, dengan memanfaatkan variabilitas genetis yang
tersedia pada koleksi varitas-variatas lokal dan varitas-varitas introduksi dari luar nege-
ri atau pada hasil-hasil hibridisasi. Variabilitas genetis itu dapat juga diperluas dengan
hasil mutasi secara spontan dalam alam ataii hasil mutasi dengan jalan radiasi. Tetapi
seperti saudara-saudara maklum pemuliaan mutasi pada padi sekarang hu praktis tidak
diiaksanakan oleh lembaga-lembaga penelitian dalam lingkungan Departemen Pertanian.
Para ahli pemuliaan padi dengan diperkuat oleh pengalaman rekan-rekannya dilRRl,
Los Banos, memberikan prioritas kepada pemuliaan konvensionil, yang untuk masa
sekarang meieka anggap lebih produktif* lebih memberikan kepastian, dan lebih dapat
dipertanggung jawabkan pembeayaannya.

Karena itulah, sekali lagi saya kemukakan, bahwa kesempatan ini ingin diperguna- ,
kan oleh Departemen Pertanian untuk mencek dengan saudara-saudara, dimanakah
pengetahuan dan pendapat-pendapat yang melandasi program dan prioritas-prioritas
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penelitian disektor pertanian, khususnya yang menyangkut pemuliaan tanaman, harus
kita perbaiki bersama. DSaporkan juga kepada saya, bahwa pemuliaan mutasi sudah
memberikan hasil yang nyata umpamanya dalam menaikkan hasil dan mempetpendek
umur "barley" di Swedia, merubah warna gandum sesuai dengan selera petani di India
dan mempertinggi hasil padi di Jepang; dan pemuliaan mutasi dianggap mempunyai
prospek yang baik pada tanaman buah-buahan dan tanaman hias.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada Badan Tenaga Atom Nasional yang
menyelenggarakan Loka Karya ini, dan semoga Loka Karya Pemuliaan Mutasi ber-
hasil memuaskan.

Yogyakarta 28 Oktober 1974

ttd

fir. Sadikin Sumintawikarta

II
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PENGARUH PENYINARAN CO-60-GAMMA DOSIS RENDAH TER-
HADAP KEMUNGKINAN PENINGKATAN DAYA KECAMBAH BENIH

PADI

Oleh :

S a h i d **) dan Soemartono
Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada

II

I. KATA PENGANTAR.

Dalam pemuliaan tanaman dengan persilangan-persilangan pada tanamin-tanaman
yang berbiji satu, biasanya tidak banyak diperoleh biji-biji F j . Biji-biji yang sedikit in!
akan hilang sama sekali atau sangat turun daya kecambahnya kalau kita terlambst
menanamnya kembali karena penyimpanan yang kurang baik dan terlalu lama

Dalam penelitian ini dicoba untuk mengetahui adanya kemungkinan pehingkatan
kembali daya berkecambah benih yang sudah sangat menurun dengan menyinari henih-
benih tersebut dengan Co-60-Gamma cosis rendah.

Gagasan ini timbul karena adanya pendapat beberapa ahli scperti antara tain
SPARROW (1960) yang mengatakan bahwa radiasi yang mengionisasi dapat menghambat
pertumbuhan, bahkan menghentikan sama sekali. Tetapi dalam beberapa hal dapat
menstimulasi pertumbuhan.

OSBORNE (1958) dalam permulaan penelitiannya juga menduga adanya ke-
mungkinan stimulasi pertumbuhan karena per.garuh radiasi yang mengionisasi pada dosis
rendah. Tetapi pada kelanjutan penelitiannya OSBORNE dan CAST (1959) melaporkan
bahwa dengan menggunakan benih-benih dari beberapa tanaman yang termasuk dalam ke-
luarga-keluar'ga Leguminoceae, Cruciferae, Gramineae dan Malvaceae, dari sebanyak
18 pengujian, hanya ada 1 kejadian yang menunjukkan adanya pengaruh stimulasi
pertumbuhan dari dosis sinar Gamma rendah, yaitu pada benih gandum.

Stimulasi pertumbuhan ini juga pernah dialami oleh penulis dalam menyinari
benih-benih padi varietas Bengawan dan Gadis dengan Co-60-Gamma dosis rendah
pada tahun 1964. Pengamatan pada waktu itu dilakukan terhadap daya kecambah
(pada hari ke 3 sesudah mulai dikecambahkan), panjang coleoptil dan daun pertama
(pada hari ke 6 sesudah mulai dikecambahkan) dan panjang akar lembaga (pada hari
ke 6 sesudah mulai dikecambahkan). Angka pengamatan tertera pada daftar 1.

Melihat angka-angka pada daftar 1, dari check meningkat ke dosis penyinaran
20,0 k.rad, tampak adanya stimulasi baik dalam hal % daya berkecambah, maupun
pertumbuhan panjang coleoptil, daun pertama dan akar lembaga.

Berdasarkan pjngalaman dan pustaka tersebut, maka dibuat perrelitian dengan
penyinaran sampai dengan dosis 20,0 k.rad dengan interval 2,5 k. rad.

• *") Masing-masing bekas mahasiswa tingkat sarjana Fdk. Pertanian UGM dan dosen
dalam mata kuliah Pemuliaan tanaman pada Fa. Pertanian UGM.
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II. MATERIAL DAN METODA.

Pada penelitian mi dipakai 2 varietas padi yaitu Gama 87 yang sudah. sangat
mundur daya berkecambahnya karena penyimpanan selama 13 bulan dengan cara yang
kurang baik dan PB5 yang sudah disimpan selama 9 bulan dengan cara yang kurang baik
pula.

Benih-benih dari kedua varitas tersebut dimasukkan kedalam kantong-kantong
plastik masing-masing seberat 50 gram. Kemudian kantong-kantong berisi benih padi
tersebut dimasukkan dalam ruang Gamma cell yang memancarkan sinar Co-60 dari
Gamma cell 220 (Atomic Energi of Canada Ltd.).

Out put penyinaran pada wakiu penelitian dilakukan yalah 506 rad per menit
single dose dengan suhu kamar 29 derajat Celcius.

Penyinaran dengan dosis 2,5 k. rad sampai dengan 20,0 k. rad dengan interval
2,5 k. rad. Dengan demikian ada sejumlah 10 perlakuan termasuk check yaitu yang
tidak mendapat perlakuan penyinaran.

Kemudian biji-biji yang sudah disinari, dikecambahkan pada petridish-petridish
yang sudah- dialasi dengan kertas saring yang telah dibasahi air. Tiap petridish dii'si 100
butir benih, dan percobaan diulang dengan 5 kali.

Pengamatan perkecambahan dilakukan sampai hari ke 7 sesudah dikecambahkan,
dan selanjutnya dihitung persentase daya berkecambah maximum.

Percobaan dianalisa dengan design Completely randomized, dan karena tampak
adanya gejala pengaruh ircadiasi yang berbentuk parabola, maka pengaruh perlakuan
dipartisi menjadi pengaruh leneair, pengaruh kwadratik dan penyimpangan model
Cua analisa seperti tertera pada daftar 2.

Uuflar I Percen daya kecambah, panji ' i coteopt!, dam pertanw d m alar tanbaga (dalam cm)
pada benih varietal Bengawan dan Gadit pada betfcigai data pcajrimru..

Bengawan

IXuis K. rad. %daya
kecambah
hari ke 3

Panjang
cleoplil
hari ke 6

*)

Panjang
daun 1

h»ike6
•)

Panjang
akar lemh.
hari ke b

*)

y
kecambah
harrkefi

Gadis

Panjang Panjang Panjang
detiptU daun I. akarlemb-.

harike6 h a n k e 6 harike6

Check
10.0

20.11
30,0
40.0

5U.0

Ml.U

70.li
.SO.O

'10.0.

100.(1

6.0
9,0

7,0

ii.o
6.0
5,0
4,0

4,5

1.4
1.5
1.4
0,9

0.9

0.9
0,7
0,8

0,7
0,9

0,7

1.6
2,2
1.8
0.9
0,»

0*
OJ .

o.»
0.7
0.9

. 0.7

3,7
4,.1
2.b

0,4
0,4

0,3
0.2
0,1
0.1

0.1
-

1.0
6,0

X.5
6.0

1,5
2,0
1.5
-
4.0
3.0
0,5

1.2
1.5
1.4
0.8"
0.9

0.5
0,7
0.5
0.S
0.6 .
6.7

2.0
23
2.S
0.8

•t>
0.5
0,7
.0,5
O.S
O.fi

. 0.7

3.6
J.3
2,8

OJt

0,2
0.2
0.2

0,2
0.1

0.1

* I K;i w-raia djii 10 pengamatan yang diambH Kcara acak, dengan 2 ulangan.
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Daftar 2.

Sumber variasi

Tabel Analisa Variance

D.f. S.S. Varience estimate

Perlakuan

Lineair

Kwadratik

Simpangan

Error

T2.j

i = l

1

- CF = SST

= SSL

1 ^ = SSQ

n _ l _ 2 S S T - S S L - S S Q = SSS

(r - 1 ) n SS - SST = SSE

SST

n - 1

SSL

SSQ

SSS
n-1-2
SSE

( r - l ) n

Total rn - 1

dimana : Qj -

Qn "

SS

2C,Y

SCqY

scf

dan Cj= [

dan C =

dan kq= - ~ q

i n . HASILPERCOBAAN.

Angka pengamatan persen daya kecambah maximum dari 5 ulangan untuk
varietas-varietas Gama 87 dan PB5 tertera pada daftar 3 .

Daftar 3. Angka

r

1

2

3

4

5

Total

Rata-rata

0,0

16

13

22

20

18

89

17,S

70

73

74
67

65
349

.69,8

%

2

16

19
21

20

24
100

20

daya

,5

72

82

81

72

81

388

77,6

berkecambah maximum

5.

27

21

24

33

17
122

0

75

74

77

75

77

378

24,475,6

Dosii

• 7 ,

29

28

26

25

21
129

25,8

i (n) dalam

5

77

70

77

76

70

370

74

10,0

28

17

16

23

28

112

22,4

75

78

77

73

77
380

76

PB5

kilo

12

40

27
19.

35

29

ISO

30

(kanan)

rad

,5

73

67
73

65

72
350

.70

dan

15,0

14

20
26

30

22
112

74

70

69

78

65
356

22,471,2

L Gana

r
27

27

32

21

28

135

27

',5

74

77

69

64

65
349

68,9

87 (kiri)

20,0

23

26

19

14

18

63

68

67

73

63

100 338

20 67^6
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Bila difcambarkan dengan sistim koordinatdapat diperolefc gambar scatter diagram
seperii tertera pada grafik 1 untuk PB5 dan grafik 2 untuk Gama 87.

Hasil anaiisa variance untuk varietas Garaa 87 dan PB5 masing-masing' ttrtera
pada daftar 4 dan 5. .

Dari kedua analisa pada daftar 4 dan 5 tampak bahwa pengaruh lineair dan
kwadratik dari dosis penyinaran tidak nyata, sedang simpangan modelnya menunjukkan
pengaruh yang nyata.

Daftar 4. Analisa variance untuk Gama 87.

Sumber variasi

Perlakuan
Lineair

Kwadratik

Penyimpangan
model

Error

Total

| D.f

8
1
1

6
36

44

S.S.

607,33
3,0

10,92

593,41
953,2

1560^53

j Variance est. J

75,92
3,0

10,92

98,90

26,49

^hitung

237*
0,1 l m

0,41n s

3,00*

F0.05 (

2,25
4,115

4,115

2,40

* Berpengaruh nyata dengan jenjang 5%
ns Tidak berpengaruh nyata

Daftar S. Analisa variance untuk PB5

Sumber variasi

Perlakuan

lineair
Kwadratik

Penyimpangan
model

Error

Total

| D.f.

8
1

1

6
.36

44

| S.S.

482,8
6,75

5,003

471,047
. 574

1056,8

(Variance est.

60,35
6,75

5,003

78,508
15,94

^hitung

3,78*
0,42ns

O^l 0 8

5,00

| F0.05 |

2,25
4,115

4,115

2,40

* Berpengaruh nyata dengan jenjang 5%
ns Tidak berpengaruh nyata.
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Grafik 1. % kecambah maximum pada varietas PBg
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Grafik 2. % kecambah maximuin pada varietas Gama 87.
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TV. PEMBAHASAN.

l .Dari pengalaman sebelumnya diduga bahwa dengan dosis penyinaian sampai. dengan
20,0 k. rad tampak adanya pengaruh stimulasi baik perkecambahan, maupun per-
tumbuhan benih padi, terutama pada hari-hari pertama perkecambahan.

2. Pada percohaan yang dilakukan, dengan perlakuan herfaagai-bagai dosis penyinaran
dari 0 sampai ^engan 20,0 k. Tad,~tampak ada beda pengarah yang nyata terbadap
% daya perkecambahan. Dari scatter diagram tampak bahwa dengan meriingkat-
hya dosis penyinaran dari 0, meningkatkan. pula persen daya berkecambah, yang
kemudian ada tendensi menurun lagi deng&n meningkatnya dosis penyinaran me-
nuju ke 20,0 k. rad.

3. Dari analisa pengaruli lineair dan kwadratiknya, tampak tidak nyata pengaruhnya
sedang penyimpangan model nampak berpengaruh nyata. Dengan demikian dapat
diduga bahwa dosis rendah berpengaruh menstimulasi perkecambahan, tetapi belum
diketahui bagaimana poia pengaruhnya.

4. Diduga ada perbedaan kepekaan terhadap dosis penyinaran antara Gama 87 dengan
PB5, kalau melihat bentuk scatter diagram masing-masing dan PB5 rupanya lebih peka
dari pada Gama 87.
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WIDOYO

DISKUSI

1. Apakah stimulasi perkecambahan pada kedua varietas tersebut tidak
ada interaksi dengan lamanya penyimpanan.

2. Apakah pada biji padi ada daya perkecambahan optimum yang peka
dalam hubungannya dengan waktu penyimpanan.

SUMARTONO:
1. Saya tidak tahu. Mungkin ada. Hanya dari penelitian ini tidak bisa

dilihat karena faktor lama penyinipanan pada varietas yang sama ha-
nya berjenjang satu.

2. Saya tidak tahu.



ASRILSAMAD:
1. Kenapa analisa sampai Anoon saja ?
2. Apa pemrasaran juga telah melakukan penelitian untuk masa istirahat

biji padi (memperpendek massa dormancy).

3. Apa sebelum di perlakukan, diuji dengan kecambahnya.

SUMARTONO:
1. Sudah jelas pada F test ada beda nyata pengaruh antar dosis. Tetapi

yang lebih penting untuk diketahui adalah pengaruh lineair dan kwa-
dratik maka test of significance tidak dibuat untuk antar dosis.
Dan karena pengaruh lineair dan kwadratik tidak nyata analisa tidak
diteruskan untuk mencari dosis optimum 2 max.

2. Belum, terima kasih atas saran ini.

3. Ada yaitu kontrolnya, sebab pengambilan benih-benih ini dilakukan
dengan trier hingga diperoleh benih yang seragam, baik yang diper-
lakukan maupun kontrol.

1!

TOHAR DANAKUSUMA :
1. Apakah dasar pemilihan bahan percobaan berupa benih yang sudah

sangat mundur ?

2. Apakah tidak lebih praktis menggunakan benih yang daya kecambah-
nya sedikit dibawah standar sertifikasi ?.

SUMARTONO : .
1. Untuk dengan mudah mengidentifikasi adanyp. kemungkinan pengaruh

stimulasi dari dosis irradiasi rendah. Sebab kalau benili yang masih
baik, extrimnya masih 100% daya kecambahnya akan sulit atau
malah tidak bisa.

2: Untuk mengetahui pengaruh stimulasi dengan jelas saya kira tidak.

AGOES- MOEBAROKAH :
1, Apakah ada perbedaan antara % pcrkecambahan" benih yang disimpan

lama dan jelek dengan benih baru dan baik penyimpanannya ?

2. Bagaimana dengan pertumbuhan selanjutnya ? (sampai panen).

SOEMARTONO:
1. Kami tidak/belum melakukan penelitian yang Saudara maksud, tetapi

benih benih yang dipakai dalam penelitian ini adalah benih yang
sudah disimpan cukup lama, tetapi dengan cara penyimpanan yang
normal.

2. Itu tidak kami lakukan. Disini hanya dilakukan sampai 1 minggu per-
kecambahan.

HASTJARJO
. Daya kecambah PB-5 dengan radiasi 12,5 k. rad ternyata sama dengan

kontrol. Bagaimanakah keterangannya ?
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SUMARTONO:
. Karena pengaruhnya tampak seperti bentuk parabola maka kontrol

nampak hampir sama dengan pengaruh dosis lain sesudah dosis yang
maximal pengaruhnya.
I /anya per!u dicatat bahwa berdasar analisa ternyata pengaruh yang
berbentuk parabola ini tidak benar (pengaruh lineair dan kwadratiknya
tidak nyata).

HENDRO SUNARJONO :
1. Dalam hasil pengamatan Saudara tampak bahwa sampai dosis tertentu,

irradiasi sinar Gamma dapat mempertinggi daya kecambah. Hal ini
ternyata sangat berbeda dengan penelitian irradiasi Sinar 7 pada tanam-
an hias. Bagaimana ini kemungkinannya menurut teoritis ?

2. Berapa kira-kira dosis yang lethal ?

SUMARTONO:
1. Sebab-sebab berbeda saya tidak tahu, tetapi pustaka menyebutkan

bahwa berbeda varietas saja juga berbeda pengamhnya. Sepera ternyata
disini berbeda antara Gama 87 dan PB5.

2. Dosis lethal baik untuk padi maupun tanaman lain saya tidak tahu.

NAZIR ABDULLAH :
1. Bagaimana kira-kira mekanisme pengaruh radiasi ini terhadap Peningkatan
1 Daya kecambah ?

2. Bila diperhatikan pada daftar 3 terlihat untuk PB pengaruh meningkatkan
daya kecambah terlihat sampai dosis 10 krad dan gama 87 pada 12,5
krad bahkan sampai 20 krad masih terlihat ada pengaruh positipnya
terhadap peningkatan daya kecambah. Dimanakah kira-kira batas dosis
rendah ini bila dibandingkan dengan dosis mutasi ?

3. Aiakah dosis 20 krad ini kalau dipakai untuk menstimulir perkecambahan,
apakah nantinyatidakakanmenimbulkan mutasi-mutasi dalam pertanaman
selanjutnya ?

SUMARTONO:
1. Tentang mekanisme saya tidak tahu, tetapi jelas ada psngaruh stimulasi.

2. Untuk mengetahui dosis yang pengaruh stimulasinya maximum dapat
dicari dari turunan pertama persamaan regressinya. Tetapi karena disini
pengaruh lineair dan kwadratiknya tidak nyata maka dosis maxima ini
disini tidak dihitung.

3. Saya kira ada mutasi. Tetapi untuk F j dari hibridisasi saya kira bukan soal
sebab tujuannya nanti kalau ada segregant yang baik baru diarnbil. Soalnya
lalu tidak diketahui hasil baru tadi karena mutasi atau hibridisasi.

ABDULMAJID:
1. Faktor apakah yang dipengaruhi oleh irradiasi ?.

2; Perbedaan kecepatan tumbuh perkecambahan apakah disebabkan oleh
pembelahan sel ataukah pemanjangan sel?

3. Karena adanya perbedaan respons antara varitas apakah tidak adakesu-
litan kelak bila dipernatikan ?.
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SUMARTONO:
1. Dalam penelitian ini daya kecambah disrimulasi, tetapi apa yang dipe-

ngaruhi hingga daya kecambah meningkat saya tidak tahu.

2. Saya tidak tahu/tidak diteliti.

3. Saya kira tidak sebab yang penting stimulasi, pada semua varietas, hanya
tiap varietas perlu di teliti dosis-dosis yang pengaroh stimulasinya
maximum.

NAZIR ABDULLAH :
Apakah dalam penelitian ini tidak diperiksa dulu kadar air dalam benih
yang dipakai ?
Karena menurut anggapan saya kadar air merupakan satu faktor yang juga
penting dalam mempelajari pengaruli radiasi. Mungkin sebelum dan
sesudah diradiasi kadar air benih berubah meskipun relatip kecii sekalL

SUMARTONO
Betul memang kadar air mengakibatKan pengaruh penyinaran berbeda.
Kebetulan disini tidak diamati, terima kasih atas saran Saudara.

II
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PENELITIAN PEMULIAAN MUTASI UNTUK MEMPEROLEH
VARIETAS UNGGUL PADI TANAH KERING *)

CHeh:

Soemartono dan Woerjono Md..

I. PENGANTAR

1.1. Latar belakang.

Persoalan pangan merupakan masalah segenap bangsa di setiap negara yang padat
atau cepat perkembangan penduduknya.termasuk negara kita.

Di negara kita beras merupakan bahan makanan pokok disamping bahan makan-
an penting lainnya. Kebutuhan beras tiap tahunnya selalu meningkat sebagai akibatber-
tambahnya pemakai beras tiap tahunnya yang disebabkan pertambahan jumlah
penduduk atau adanya pergeseran ke arah beras sebagai makanan pokoknya, misalnya
akibat urbanisasi atau sebab-sebab lainnya. Kegagalan-kegagalan panenan akan me-
nimbulkan kegoncangan kehidupan sosial-ekonomi yang selanjutnya berakibat pula
kepada kegoncangan di sektor-sektor yang lain.

Meskipun sudah ada kenaikan produksi melalui BIMAS ataupun INMAS padi
sawah, untuk mencukupi kebutuhan tiap tahunnya masih didatangkan dari luar
negeri.

Di negara kita areal padi tanah kering kira-kira 1.662.856 Ha; jadi kira-kira
V* dari luas areal padi sawah, sedang produksi tiap Ha-nya .masih rendah yaitu 13,98 Kw
padi kering (kira-kira & dari rata-rata produksi padi sawah). Melihat kenyataan ini
serta mengingat potensi padi tanah kering tersebut tidak kecil maka usaha intensifikasi-
nya termasuk di dalamnya penggunaan varietas unggul, akan tidak sedikit sumbangan-
nya dalam usaha kilajnemenuhi kebutuhan akan beras.

1.2. Tujuan penelitian.

Pengusahaan padi tanah kering boleh dikatakan belum/tidak seintensif seperti
padi sawah. Sampai saat ini yang banyak mendapatkan perhatian dan telah banyak
memberikan hasil dalam usaha pemuliaannya adalah padi sawah. Sedangkaii untuk padi
tanah kering varietas unggulnya masih sedikit sekali; dan dari jumlah yang masih ter-
batas ini kebanyakan masih merupakan jenis unggul lokal. Mengingat potensi yang
besar tersebut dan pentingnya penggunaan varietas unggulnya, segala macam jalan
termasuk seleksi mutasi bisa ditempuh untuk mendapatkan varietas-varietas yang lebih
baik dan disenangi untuk usaha intensifikasinya.

1.3. Review pustaka.

Berbagai cara banyak dipakai atau dikembangkan dalam usaha untuk mendapat-
kan suatu varietas baru. Untuk tanaman padi, di negara kita sebetulnya usaha-usaha
pemuliaannya sudah dimulai sejak permulaan abad 20. Dimulai dengan menggunakan
cara pemilihan varietas lokal dan kemudian pemilihan galur dan selanjutnya ber-
kembang sampai sekarang. Usaha-usaha mengumpulkan kemudian mengadakan pe-
murnian varietas-varietas lokal sudah dimulai sejak tahun 1905. Akan tetapi hasilnya
belum memuaskan dan baru memperoleh kemajuan sesudah tahun 1962; yang
kemudian diikuti dengan mengadakan introduksi varietas-varietas dan luar negeri.
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(DERMOREDJO dan SIW1 1966). Sesudah itu pemuliaan tanaman padi mengalami
perkembangan lebih lanjut, dengan didapatkannya padi Bengawan sampai. sekarang
dengan disebarkannya padi Pelita I/I dan Pelita 1/2.

Sejak padi Bengawan sampai sekarang varietas-varietas padi yang sudah diperoleh
ialah Si Gadis, Dara, Remaja, Jelita, Syntha, Arimbi, Bathara, Dewi Ratih, PB-5,
PB-8, C4-63, Pelita I/I dan Pelita 1/2. Varietas-varietas yang dihasilkan tersebut adalah
merupakan hasil usaha menggabungkan/memperbaiki sifat-sifat yang diinginkan yang
dicapai yang kemudian sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan usaha tersebut
mendasarkan pula kepada type-type tanaman sehingga diperoleh varietas yang lebih
baik lagi.

Type tanaman padi yang pertumbuhannya berserak serta susunan daunnya tak
teratur akan menyebabkan gejala "Mutual shading". Mutual shading ini menyebabkan
daun tidak secara merata menerima sinar matahari, hingga memungkinkan susunan'
daun terutama bagian bawah akan mengalami "etiolement"; ini akan mengakibatkan
proses photosynthese tidak berjalan secara sempurna dan berpengaruh terhadap
produksi yang diberikan. Melihat kelemahan ini maka untuk memperoleh varietas
yang mampu berproduksi tinggi, response terhadap pemupukan nitrogen, type tanaman
merupakan salah satu faktor yang hams diperhatikan. Dalam hal ini tanaman yang
berbatang pendek & kaku, pertumbuhan tidak serak dan daun berwarna hijau kelam,
erect & sempit merupakan type tanaman yang menguntungkan. (ANONYMOUS,
1967; JENNINGS & BEACHELL, 1964).

Dalarri usaha menemukan varietas unggul padi tanah kering type-type tersebut
perlu pula dicari. Dengan memperbaiki type-type tanaman dari varietas-varietas yang
sudah ada dan membuang sifat-sifat yang meragikan bisa diharapkan didapatkan
varietas yang diinginkan. Metode yang dipakai sarna saja dengan metode yangdipakai
untuk mendapatkan varietas padi sawah, dengan pemilihan, hybridisasi ataupun meng-
gunakan cara-cara khusus. Cara-cara khusus misalnya menggunakan berbagai cara per-
lakuan dengan alkaloid coichicine atau dengan penyinaran-penyinaran sinar X,
Co--60 atau lainnya. Cara-cara khusus dengan penyinaran untuk memperoleh
mutant-mutant pada tanaman padi sudah dilakukan di Jepang pada tahun 1934 dan
tahun 1936 RAMIAH & PARTHASARATY di India melakukan hal yang sama, tetapi
belum memperoleh hasil yang memuaskan. (POEHLMAN etal., 1969). Mesktpun
demikian penelitian-penelitian dalam menggunakan cara-cara penyinaran .atau cara
mutasi terus dilakukan serta berkembang. Dikatakan selanjutnya bahwa dengan cara
mutasi dapat diperoleh perubahan-perubahan dalam kwalitas biji, tinggi tanaman,
waktu masak dan ketahanan terhadap penyakitnya. Ke'majuan seleksi mutasi dan
sudah mendapatkan hasil misalnya di Swedia dan Jepang (ANONYMOUS,1973).
Di Swedia sudah diperoleh suatu varietas barley dengan umur yang pendek dengan
menggunakan sinar—X sedangkan di Jepang, suatu varietas padi dengan daya ha-
sil tinggi dan berbatang pendek dan kaku hingga tidak mudah rebah sudah didapatkan
pula dengan menggunakan sinar Gamma sebagai agensia mutasinya.

Meskipun cara-cara seleksi hybridisasi banyak digunakan dalam usaha untuk
mendapatkan varietas padi baru yang mempunyai kombinasi sifat-sifat baik yang
dimiliki parents-nya; dengan seleksi cara mutasi yang memberikan perubahan-pe-
rubahan sifat dapat pula diharapkan diperoleh varietas-varietas padi baru tanah kering
yang mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan keinginan.

1.4. Kemungkinan-kemungkinan

Salah satu varietas padi tanah kering yang sudah dihasilkan adalah Gama—87;

23



di beberapa tempat varietas tersebut sangat disenangi oleh petani karena mampu bsr-
produksi cukup tir.ggi dan rasanya enak. Hanya beberapa kelemahan-kelemahan yang
masih dirasakan petani adalah umurnya yang diparidang masih panjang dan pula per-
tumbuhan tinggi tanaman yang meningkat bila dipupuk nitrogen, hingga ha! ini me-
nyebabkan mudah rebahnya tanaman.

Varietas PB-5 adalah varietas unggul padi sawah, yang apabila ditanam secara
gogo umurnya akan meningkat menjadi ± 175 hari.

Dengan penyinaran dengan menggunakan Co-60 Gamma diharapkan ke-
mungkinan timbulnya/diperolehnya mutant dari padi Gama-87 dan PB-5 yang
mempunyai sifat-sifat : berumur pendek, lebih tahan kering, lebih tinggi responnya
terhadap pupuk dan perubahan-perubahan lain yang menguntungkan sesuai tujuan
penelitian.

II

U..METODE
Ada dua macam pertanaman pada penelitian ini yaitu pertanaman Mj dan pertanaman
M2

ILL Pertanaman Mj

Untuk pertanaman M], varietas yang digunakan ialah Gama-87 dan PB-5 yang
sudah disinari dengan menggunakan Co-60 Gamma, disamping itu ditanam pula
kedua jenis tadi sebagai tanaman kontrolnya (tanpa perlakuan).

Cara perlakuan : benih padi Gama-87 dan PB-5 masing-masing sebanyak
750 gram dengan kadar air 12,1% diperlakukan dengan penyinaran menggunakan
Co-60 Gamma dengan dosis sebesar 25 Krad.

Setelah perlakuan benih-benih tersebut ditanam pada kondisi eogo dengan
jarak 30 x 20 cm dan 5 butir tiap lubang, yang kemudian diperjarang. Pertanaman
dipupuk dengan 100 Kg TSP pada waktu tanam dan 200 Kg Urea yang diberikan
3 x setelah biji tumbuh.

II.2. Pertanaman M2

Pertanaman M2 terdiri dari 500 nomer pilihan (hasil pilihan dari PB-5
pertanarhan Mj sebelumnya) dan 56 nomer pilihan yang sama untuk Gama-87.
.Seperti halnya pertanaman Mj, untuk M2 biji ditanam 5 butir tiap lubang yang ke-
mudian diperjarang dengan jarak tanam 30 x 20 cm dan bila biji mencukupi tiap
nomer ditanam 3 bans untuk tiap petaknya. Dosis dan macam pupuk yang diberikan
sama seperti pada pertanaman Mj.

Baik pada pertanaman Mj dan pertanaman M2, banyak biji yang tidak tumbuh
meskipun tiap lubangnya sudah ditanam 5 butir. Bahkan pada pertanaman M2 ada
petak-petak yang sangat sedikit sekali tumbuhnya. Juga perlu disebutkan disini bahwa
sejak permulaan pertumbuhan, herba tumbuh dengan cepat dan hebat meskipun
sebelum tanam sudah dilakukan penyemprotan herbacide.

m. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti dalam usulan proyek telah disebutkan bahwa tujuan pemuliaan mutasi
dfcini ialah untuk dapat diperoleh mutant-mutant (padi berharga yang cocok untuk kondisi
kering. Oleh karenanya pada varietas PB—5 diharapkan dapat memperpendek urrmr,
mempertinggi jumlah butir/malai, sedang pada varietas Gama-87 diharapkan terj»di
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mutant-mutant berharga yang memperbanyak anakan produktif, memperpendek tanam-
an. Sudah tentu diharapkan juga jangan rnemperbesar sterilitas serta menurunkan sifat-
sifat baik yang sudah dimiliki.

Jadi pengamatan dilakukan terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan produktif,
umur, banyak butir per malai, persen sterilitas.

Perubahan yang terjadi pada PB—5

Tinggi tanaman :

Dari pengamatan 25 tanaman yang diambil secara acak dapat diketahui adanya

perpendekan tinggi tanaman yaitu untuk tanaman check rata-rata 67,2 Cm sedang pada
M] tinggi tanaman menjadi 62,1 Cm, dan ini berbeda nyata (P<0,01 ).Hanya kalau
dihitung heritabilitasnya pada Mj dengan menganggap varietas pada tanaman check
= -(/g , diperbleh heritabilitas tinggi tanaman 51,2%. Jadi nampaknya pengaruh genetik
dan pengaruh lingkungan hampir sama. Dengan demikian harapan diperoleh perpendekan
batang tidak besar.

Jumlah anakan :

Mengenai jumlah anakan produktif tampak adanya penurunan dari check dibanding-
kan Mj yaitu dari 17,8 menjadi 15,4 hanya ini tidak menunjukkan beda nyata
(0,1 > P <0,05 ), tetapi rata-rata M2 meningkat lagi menjadi 21,9. Heritabilitas pada Mj
rendah sekali yaitu 5,3% tetapi pada Mj meningkat menjadi 61,3%. Jadi tampak adanya
segregasi pada M2, dan melihat besarnya heritabilitas dimungkinkan kita bisa memperbaiki
jumlah anakan.

Pada Mo ini dilakukan pemilihan terhadap individu-individu yang tampak telah
menunjukkan penyimpangan dari PB-5 terutama dalam jumlah anakan, umur, dan
bentOk-benluk butirnya. Terdapat 22 individu tanaman yang tampak menyimpang.
Pada tanaman ini diamati umur, jumlah butir, persen sterilitas.

Ternyata rata-rata jumlah butir per malai mencapai 125,1; persen sterilitas 40,6%,
rata-rata jumiah anakan produkiif 12,3 dan umurnya 148,3 hari.

Jadi jumlah anakan turun dengan nyata dibandingkan chek, turun dari 17,8
menjadi 12,3 (P<0,01 )

Jumlah butir per malai.

Jumlah butir per malai, baik Mi, M2 rata-rata dan M2 rata-rata pilihan turun bill
dibandingkan dengan check. Untuk check 193 butir sedang Mi, M-> dan Mo pilihai;
masing-masing 86,4 ; 118,6 dan 125,1. Untuk M2 pilihan (125,1) turun dengan nyata
dibandingkan dengan check(P<0,01), demikian pula M] dan M2.

Persen sterilitas:

Persen sterilitas masing-masing untuk check, M], M2 dan Mi pilihan adalah 21,6;
30,8; 24,8; dan 40,6%. Pada M2 naik sedikit dibandingkan dengan check.

Umur tanaman :

Untuk umur tanaman, baik check, M], M2 dan M2 pilihan berturut-turut adalah
148,3;-146,0; 150,3 dan 142,7 hari. Jadi M2 pilihan turun dengan nyata dibanding
dengan check (P<0 ,01 ).

Perubahan yang terjadi pada Gama-87.
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Tinggi tanaman :

Dari check ke Mj, tampaknya tak ada perubahan yang nyata dalam hal tinggi
tanaman, masing-masing adalah beriumt-turui 108,9 Cm dan 107,4 Cm (P<0,l

Jumlah anakan produktif :

Dari check ke M| maupun M2 tampak ada peningkatan jumlah anakan yaitu
masing-masing berturut-turut 4,2; 5,ii dan 5,4. Kenaikan ini menurut perhitungan cukup
nyata (P<0,05). Hertabilitas jumlali anakan pada tanaman M| sama dengan 38,3% jadi
faktor lingkungan besar terhadap variasi jumlah anakan pada Mj.

Jumlah butir per malai:

Tampaknya selalu ada kenaikan rata-rata jumlah butir per malai dari check ke Mj
dan M2 yaitu masing-masing berturut-turut 190; 241 dan 271,5.

Umur tanaman:

Mj tampak lebih pendek dari check yaitu masing-masing berturut-turut 134 dan
142 hari, meskipun pada M2 meningkat lagi menjadi 142 hari.

SUMMARY :

In Indonesia rice is the main food crop and grown in widely different regions.
About 20% of the total rice area belongs to the upland rice. Whereas its production
is much lower comparing with the wetland rice ("sawah"). One of the reason is most
of the existing upland rice varieties are unimproved varieties which have poor yielding
ability.

According to JENNINGS & BEACHELL (1964), plant types have an important
factor in breeding rice for high yield. One of the plant types which is associated with
high yielding ability is nitrogen responsiveness as indicated by short stature, thick stiff
culms, erect, narrow and dark green leaves.

In Swedia and Japan, improved varieties have been found and developed by
mutation breeding.

The objectives of this study is to obtain mutants of PB-5 and GAMA-87 in
which have good agronomic characters especially early maturity, nitrogen responsiveness,
resistant to drought without ignoring the good characters which belonged to their original
parents. The material used in this study is Mj and M2 of PB—5 and GAMA-87.
Ml refers to the generation in which treatment was performed (ionizing radiation mth
gamma Co-60).

Based on the data recorded it seemed still very difficult to make conclusion on
their segregation behaviour. Several numbers of Mj and M2 plants, however, were
selected and harversted individually to initiate the next generation.
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Lampiran : 1.

Daftar 1 : Beberapa data pengamatan pada PB- 5

Sifat (rata-rata)

Tinggi tanaman (Cm)

Jumlah anakan produktif

Jumlah butir per malai
Persen sterilitas
Umur dalam hari

| Check

67,2

17,8

193,0

21,6
148,3

I M l

62,1

15,4

86,4
30,8

146,0

I M 2
—*)
21,9

118,6
24,8

150,3

1 M2 pilihan 1

-* )
12,3

125,1
40,6

142,7

*) tidak teramati.

II

Daftar 2. : Reberapa data pengamatan pada Gama —87

Sifat (rata-rata)

Tinggi tanaman (Cm)

Jumlah anakan produktif
Jumlah butir per malai
Persen sterilitas

Umur dalam hari

| Check

108,9

4,2 _
190,0

- * )
142,0

1 M ,

107,4

5,5
241,0
35,3

134,0

* * v

M2 '

- * )
5,4

271,5
38,5

142,0

*) tidak teramati
**) pengamatan M sangat terbatas karena sedikitnya tanasnan.
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LAMPIRAN : 2

Data-data pengamatan tanaman check PB-5 :

1 No.
1

sample

I.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.

Rata-rata

Tinggi
tanaman
(Cm)

71
71
6.3
70
70
68
58
78
71
69
58
63
68
68
67
67
64
66
6!
69
69
75
64
62
70

67,2

| Jumlah |
anakan

produktif

22
16
18
14
11
21
16
31
20
13
17
17
21
19
15
15
12
13
14
15
25
22
15
20
23

17,8

Umur
hari

142
143
142
142
143
145
153
154
154
154
149
147
148
148
152
149
149
147
147
154
154
149
147
149
147

148,3

Jumlah
butir
steril

51
104
43
43
43
20
46
42
59
58
50
50
43
58
4S
48
40
59
56
92
61
111
54
46
80

41,6

Jumlah
butir
total

129
191
208
132
185
162
241
174
227
314
125
170
218
199
164
205
138
199
257
201
145
219
148
214
260

193
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LAMPIRAN : 3

Data pengamatan tanaman Mj PB—5.

II

No. sample

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Rata-rata

Tinggi tanaman
(Cm)

54
66
73
63
71
63
64
61
56
37
63
62
59
67
64
67
65
62
64
64
61
60
66
54
67

62,1

Jumlah anakan
produktif

12
12
15
16
23
13
12
12
11
16
14
11
13
12
25
18
17
14
16
25
23
10
17
12
15

15,4

Jumlah butir
steril

22
12
64
21
31
19
55
39
15
22
40

9
11
37
22
17
62
33
21

5
8

19
32
39

9

26,6

Jumlah butir
total

60
78

102
67

104
89

101
116
66

103
95
61
27
76
79
81
96
91
69
89
66

106
89

104
76

86,4
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Data pengamatan tanaman M2 FB-S.
LAMPIRAN: 4.

II

No^ sample

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

1 5°- 1
Rata-rata (No. 1

| Jumlah anakan |
j produktif j

30
15
30
19
17
17
20
41
30
27
14
14
18
36
17
23
20
20
21
5

23
32
15
12
17
19
18
25
22
25
14
25
22.
28
40
20
24
16
13
13
15
27
29
30
14
21
31
19
19
32 |

- 50)21,9

Jumlah butir
steril

13
48
25
56
13
24

8
15
13
31

8
14
11
9

15
31
34
29
30

122
42
20
34
2

59
18
32
23
26
8

28
13
12
36
54
47
11
56
21
39
29
53
29
27
15
21

.- 52
34
48
31 |

29,4

Jumlah butir
total
103
105
88

137

no79
142
105
109
128
135
90

100
160
94

111
109
97

127
240
175
149
122
88

134
89

131
119
117
93
83

115
135
93

131
120
84

141
100
112
120
132
139
137
92

106
126
128
101
151

118,6

| Umur |
j (hari) j

147
154
146
146
145
145
152
146
153
147
147
147
153
153
154
153
146
154
153
156

_

_
_

_

_
_

_

_

_

- I

150,3
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PERPUSTAKAAN

6AMA

BATAN

LAMPIRAN: 5

Data Pengamatan tanaman M2 PB-S (pilihan) 22 tanaman

No.

sample

No.

patok

Jumlah
anakan

produktif

Jumlah
butii

steril/malai

Jumlah
butir

total/malai

Umur

(hari)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

6/3
6/2

448/1
80/3
3/1

188/1
33/1

1/2
244/1

1/1
230/1
283/1
289/1

6/1
31/1

253/1
211/1
477/1
210/1
385/1
187/1
297/1

13
8
8

24
9
7
9

17
8
7
9

10
6
7

13
9

15
16
13
31
15
17

69
30
75
33
23
4

35
30
14
57
54
11

154
22
9

13
36
86
41
46
21
30

98
102
228
103
92
80
97

103
93

136
116
65

256
117
103
72
83

208
259
104
115
122

143
143
143
147
143
143
147
138
143
138
143
143
143
143
143
138
143
143
143
143
143
143

II Rata-rata 12,3 40,6 125,1 142,7
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LAMPIRAN: 6

Data pengamatan tansnmn Gama-87

No. .

sample

Tinggi

tanaman

Jumlah
anakan

produktif.

Jumlah
butir

steril/malai

Jumlah
butir

total/malai

Umur

(hari)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. .
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

127
106
104
110
101
88

110
96

120
127
104
103
120
107
105
105
108
115
107
116
119
116
97

106
105

4
5
3
5
4
4
8
3

5
2
4
3
8
4
4
4
2
2
2
5
4
4
5
7
3

Rata-rata

II
108,9

*) beberapa pengamatan.

4,2 190*) 142*)
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LAMPIRAN: 7

Data pengamatan tanaman Mi Gama—87

No.
sample

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
2.0.

21.
22.
23.
24.
25.

Rata-rata

Tinggi
tanaman
(Cm)

106
100
100
120
114
102
115
116
110
105
108
115
120
111
100
94

100
120
107
115
105
104
100
103
94

107,4

Jumlah
anakan

produktif

4
12
10
6
7
5

5

8
4
5
9
5
5
4
5
5
9
5
6
4
5
5
6
4

5,5

Jumlah
butir

steril/malai

24
153
104
30

120
43
14

150
14
44

117
57
65
70
52
64

129
113
107
95

118
109
33

115
187

85,1

Jumlah
butir

total/malai

253
305
222
136
243
173
167
283
158
194
200
251
236
197
154
220
227
206
349
292
350
258
347
329
274

241,0

Umiir
(hari)

134,0 *)

*Y') beberapa pengamatan.
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DISKUSI

ABDUL RACHM AN:

Bagaimanakah keterangannya bahwa untuk pengukuran tinggi tanaman
dengan heritabilitas 51,2% harapan untuk diperoleh perpendekan batang
tidak besar dari pada pengukuran jumlah anakan, dengan heritabilitas 61,3%
kemungkinan ada ?

WOERJONO MD.

Heritabilitas yang diperhitungkan tersebut perbandingan besarnya variance
genetis terhadap variance phenotypenya untuk tinggi tanaman H = 51,2%
berarti pengaruh genetis dan lingkungan terhadap tinggi tanaman hampir
sama hingga bisa dikatakan kemungkinannya tidak besar, sebaliknya untuk
jumlah anakan H = 61,3% disini pengaruh genetis lebih besar terhadap jumlah
anakan yang diberikan kemungkinannya lebih besar.

NAZIR ABDULLAH:

(1). Melihat kepada pemakaian pupuk pada pertanaman Mj yang memakai
TSP 100 kg/ha dan Urea 200 kg/ha apakah dosis pemupukan tidak
cukup tinggi ? Biasanya varietas yang sudah terbiasa dengan pemupukan
dosis tinggi bila tidak dipupuk sama sekali atau dosis pemupukan
direndahkan hasilnya juga akan menurun. Mengingat soal pengadaan
pupuk sudah menghadapi masalah pada waktu ini bahkan duniajuga
sedang menghadapi masalah ini diwaktu-waktu yang akan datang
apakah tidak sebaiknya pada awal pertanaman (Mj) ini ' sudah di-
biasakan dengan dosis pupuk yang rendah atau sedang ?

(2). Apakah untuk pemuliaan padi tanah kering objective-nya tidak lebih
baik ditujukan kepada sifat kompetif terhadap herba ?

WOERJONO MD.:

(1). Memang dosis pupuk yang diberikan cuk'ip tinggi mengingat salah satu
tujuan penelitian ini untuk memperoleh mutant-mutant yang responsif
terhadap pemupukan khususnya terhadap Gama -87.

1!

(2).

MUGIONO:

(1)

(2).

Saran/pendapat Saudara baik sekali untuk melengkapi keunggulan sifat
varietas unggul padi tanah kering dimana herba pada suatu daerah
memang sering merupakan problem pemberantasannya.

Kalau tidak keltru, saudara pada Mj telah mulai mengadakan pemilihan.
Apakah latar belakangnya pemilihan dilakukan pada Mj ?

Karena frekwensi mutasi pada padi sangat kecil, apakah material yang
saudara pergunakan pada M2 tidak terlalu sedikit ?

WOERJONO MD. :

(1) Ya karena pada Mi sudah bisa terjadi"mutant" sehingga berdasarkan
tujuan seleksi sudah bisa diarahkan untuk mengadakan pemilihan ter-
hadap individu-individu tanaman dalam populasi tadi.

(2) Berdasarkan kepentingan &. pasilitas yang ada memang sejumlah itu
yang terpilih.
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NURTJAHIQ-t

Apa sebabnya pada perlakuan ini hanya dipilih dosis 25 krad, apakah pada
dosis ini mempunyai frequensi mutasi yang baik ?

WOERJONOMD.:

Berdasarkan anjuran yang diperoleh dari "Sixth FAO/IAEA Research
Co-ordination Meeting on the Use of Induced Mutation in Rice Breeding"
UPCA Los Banos Philippines 13 - 17 September 1974.

AGOES MOEBAROKAH :

(1). Apa sebabnya sampai tidak teramati tinggi tanaman M2, padahal
yaitu M2 lebih penting dari pada M} ?

(2). Mengapa sampai digunakan lima butir benin pada satu lubang, sehingga
Saudara menambah perlakuan lagi kepada benih yang diradiasi ini ?

WOERJONO MD. :

(1). Ini memang merupakan salah satu kekurangan dalam penelitian ini
mudah-mudahan untuk penelitian yang akan datang bisa diperoleh
data yang lebih lengkap.

(2) Pada padi tanah kering, daya kecambah yang baik belum bisa menjamin
akan diperolehnya tanaman yang baik, apalagi pada penelitian ini benih
sudah diradiasi hingga kemungkinan berpengaruh pula kepada seedling-
vigornya kenyataannya banyak yang tidak tumbuh meskipun sudah
digunakan 5 butir tiap lubangnya.

1!



INCREASING THE GENETIC VARIANCE OF RICE PROTEIN THROUGH

MUTATION BREEDING TECHNIQUES.

MOCH. ISMACHIN.

Pasar Jum'at Research Center,
National Atomic Energy Agency

ABSTRACT.

INCREASING THE GENETIC VARIANCE OF RICE PROTEIN THROUGH MUTATION
BREEDING TECHNIQUES. A recommended rice variety in Indonesia, Pelita I/I. was
treated with gamma rays at the doses of 20 krad, 30 krad and 40 krad. The seeds were
also treated with EMS 1%.

In M2 generation, seeds from the visible mutants and from the normal looking plants were
analyzed their protein content by DBC method.

No significant increase in the genetic variance was found on the treated samples with
gamma 20 krad and on the normal looking plants which treated by EMS 1%.

The mean value of the treated santp, -it were mostly significant decrease comparted with
tk c mean value of the protein distribution in untreated samples (control).

Since significant increase in genetic variance was also found in M? normal looking plants -
treated with gamma 30 krad and gamma 40 krad - selection of protein among these
materials could *e more valueable.

INTRODUCTION

Recently mutation breeding for higher protein content in rice has been carried out
by many workers in Asian countries, and some satisfactory results have been obtained
(1,2). However, since the protein content is not the visible character, still a lot of
questions have to be answered concerning the selection for this purpose.

Some visible character have been reported their correlation with protein content.
TANAKA (3) reported that the protein content has negative correlation with the number
of days of growth, or with the mean single grain weight. It is also reported that the
correlation between culm length and protein content is also negative. On the other Land,
the protein content has no real correlation with the length of panicle or with 1000 seeds
weight (4).

The protein mutants which have been reported as a result of induced mutation,
obviously selected among the visible mutants. HARN (S), for example, reported that
mutant No. 398 which was selected for earliness and short culm, it also had higher
protein content than the original variety, this report, contrary to TANAKA (3) report,
expressed that it is still possible to get high protein from early matured plant.

We know that the protein -consent is largely influenced by the environment.
Eventhough the effect of environment can be controlled to a certain limit, however,
variation on protein content is still significant. Induced mutation on the other hand,
of course, will cause variation too. It might be interesting to know, how. far is that the
variation caused by induced mutation differs from the original variation.
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We should also mention that the protein content probably can be mutated without
any changes on the other character.

This investigation was provided to check how the induced mutation will be able to
increase the genetic Variance, and also to check ths possibility of. doing selection among
the normal looking plants.

MATERIAL AND METHOD.

A recommended rice variety in Indonesia, Pelita I/I, was used as experimental
material in this investigation. Dry seeds were exposed to gamma rays at doses of 20 krad,
30 krad and 40 krad. A chemical mutagen, EMS, was also used to induced mutations.
Treatment applied was as followed : seeds were presoaked for 28 hours and then
treated into 1% EMS solution for 2 hours in the ambient temperature. After washing in
running tap water for 4 hours, seeds were then directly sown into the wet nursery
bed.

The gamma 30 krad and 40 krad treatments were carried out during the wet season
1971/1972, while treatments of gamma 20 krad and EMS 1% were done during the wet
season 1972/1973-.

Fertilizers applied in Mj and M2 generation were 120 kg N/ha - split 40 kg N at
transplanting, 40 kg N 4 weeks after transplanting and 40 kg N 7 weeks after trans-
planting, arid 60 kg P2O5/ha which was applied at transplanting.

Three random panicles of a Mj plant were harvested separately and planted in M2
as panicle progenies. AH of the visible mutated M2 plants were harvested individually,
while from the normal looking M2 treated plants were only harvested one plant from
each row. Every 10th M2 row was a row of untreated variety as a check. One random
plant from each untreated row was also harvested individually.

The husky seeds of those samples were determined for their protein content by
DBC method of UDY. Percentage of the protein content was based on the dry weight
of sample.

Variance of the untreated samples should be expected as the total variance of
genetic and environment.

vi =
where,

n2

o | = Variance of the untreated samples

a | = genetic variance of the parents.

a% = variance caused by environtment.

The variance of the treated samples should be the total variance of genetic variance,
variance caused by environment and variance caused by treatment.

where,

of - 4

of = ol
aSl ~ ( °t ~ O% )

= variance caused by the treatment.

or

or
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Since we worked with samples, it w therefore, we should estimate:

*? by Sf

°t by St
2

«gi by ( S t
2 - S2 ).

The variance of the the treated samples, St^, was the variance of the treated M2 ma-
terials, there fore, (Sf — Ss^) should be expected as the additional genetic variance
caused by the treatment. So the existence of ( S ^ - Ss^) or o | j mean that the geneticy ^ S | j
variance is increased due to the treatment. However, of couse, this is true if t

actually greater than S^2.

RESULT AND DISCUSSION.

Among the visible mutants of gamma treatments, only with gamma 20 krad no
reduction occured in the mean value of protein distribution (Table 1). However, in the
protein distribution of the normal looking plants, reduction of the mean only occured at
the treatment of gamma 30 krad.

Table 1. Mean value and the genetic variance caused by treatments among the protein
distribution of treated samples.

Source of samples.

A. Dry season 1972 :

- Control
- Gamma 30 krad, visible

mutants
— Gamma 40 krad, visible

mutants
- Gamma 30 krad, normal

looking
— Gamma 40 krad, normal

looking

B. Dry season 1973 :

- Control
- Gamma 20 krad, visible

mutants
- Gamma 20 krad, normal

looking
- EMS 1 % visible mutants
- EMS 1 % normal looking

I
r ~ ' " ~ " — • • - • - -

No. of
samples

238

205

87

1363

391

60

56

573
262
336

Mean

9.17

8.17XX

8.13xx

8.85XX

9.03

8.68

8.87

8.94XX
9.76X*
9.65XX

Note: xx — significant level at 1% for t—test as
0 - significant level at 5%

of control;

00 — significant level at 1%
58 of control.

-

for Fr-test

for F-test

S2

0.5776

6.7744°

0.1449°°

0.9025°°

0.9409°°

0.4764

0.5184

0.5476
0.6889°
0.4896

(st
2-ss

2)

_
0.1968

0.5673

0.3249

0.3633 .

0.0420

0.0712
0.2125
0.0132

compared with control.
as compared

as compared

with the variance

with the variance



Increase in genetic variance was only significant at treatment of gamma 30 krad and
40 krad. Therefore, it should be indicated that treatment of gamma 20 krad was having
no effect to increase the genetic variance of parental protein distribution.

It is shown in Table 1 too, that the genetic variance of parental protein distribution
can not be increased by EMS treatment. A slightly increase occured on the population
of visible mutants.

Table 2 shows the distribution of protein content among the samples. It is clearly
expressed that the distribution of protein content in the treated samples are more
disperse than in the untreated samples (control).

Table 2. Frequncy distributions of protein content, degree of skewness and the coef •
ficient variabilities on treated and untreated M/j populations.

Class

interval

6.1 - 6.6
6 . 7 - 7.2
7 . 3 - 7.8
7 . 9 - 8.4
8.5 - 9.0
9.1 - 9J5
9.7 - 10.2

10.3 - 10.8
1 0 . 9 - 11.4
1 1 . 5 - 12.0
12.1 - 12.6

Skewness

C.V. (%)

Control

0
0
0
8.26

19.00
60.32

9.91
2.06
0
0
0

+ 0.157

5,24

Frequency distribution (%)

Visible mutations of

G-30 krad

1.95
12.68
28.29
26.34
17.07
6.34
5.85
0.48
0.97
0
0

+ 0.614

11.31

G-40krad

5.74
29.88
16.09
18.39
8.04
.9.19
6.88
5.74
0
0
0

+ 0:745

14.50

Normal looking of -

G-30 krad

1.76
6.60
7.12

16.74
22.76
22.32
18.28
3.59
0.51
0.14
0.14

+ 0.273

7.78

G--40 krad

0.25
5.86
9.18

11.47
17.60
25.00
22.95
7.39
0.51
0
0

- 0.3.27

10.83

II
The degree of skewness is indicated approximately by

Skewness = Mean - Mode

Therefore, when the Mode is greater than the Mean, we have negative skewnesi, and
when less than the Mean, positive kewnest. In table 2, the Mode of protein distribution
in normal looking samples can possibly be greater than the Mean. Contrary to this,
the Mode in visible mutants are mostly less than the Mean.
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It is intersting to note .that the dispersion of protein in normal looking distributions
are quite similar with the control distribution. The difference is that the tail of curve in
normal looking is longer in both directions. However, contrary to this, the tail of the
distribution curve in visible mutants is also longer but only to undesirable direction.

Increasing the genetic variance will be valuable for selection. Since significant
increase in genetic variance was obtained in the distribution of protein of normal looking
M2 plants, treated with gamma 30 krad and 40 krad, and dispersion of protein in these
populations is also possible to the desirable direction, therefore, selection of protein in
these population will be predicable. The other advantage of this selection is that no
doubt of having change in other character, since the appearance of the plant is still normal
or similar with the parental appearance.

Concerning the dose, in Pelita I/I rice variety, for gamma treatment - dose of
30 krad should be around the optimum dose for protein selection. Selected dose or
treatment with EMS is not sufficient to induce mutation in protein content.
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DISKUSI :

1(

ABDUL MAUD :
Pendapat
Karangan ini menunjukkan salah satu kegunaan Iiradiasi Y.I. menambah variabilitas
pada bahan yang telah dipunyai oleh seorang breeder. Hal ini memperkuai ke-
simpulan Loka Karya I bahwa pemuliaan Mutasi adalah komplemen dari Pemuliaan
KonvensionO dan bukan substitusi.

1. Studi korelasi antar kadar protein dengan ciri-ciri morfologi apa yang pernah
diteliti ?

2. Apakah respons terhadap pupuk N yang berupa perubahan warna hijau daun
dapat dipergunakan sebagai kriterium.

MOCH. ISMACHIN. :

1. Ada, misalnya korelasinya terhadap umur, tinggi batang, besar butir, panjang
malai dan bobot 1000 butir.

2. Setabu i, kami belum pernah diteliti.

tt MURYONO:

1. Berapakah besarnya dose rate dari sumber sinar Gamma sewaktu Saudara me-
lakukan penyinaran ?

2. Bagaimanakah cara meletakkan sample diruang irradiasi agar dosis yang di-
absorbed itu benar-benar tepat 20 krad, 30 krad dan 40 krad tepat ?.

MOOT ISMACHIN :

1. 1,47 x 105 rad/jam
2. Untuk masing-masingbenihtentusajatidak tepat sama,hanya dipusat kedudukan

benih-benih tersebut berdasar test dengan Frichle dosimetri menerima dosis-
dosis tersebut.

NAZIR ABDULLAH :

1. Apa yang dikatakan oleh TANAKA tei.u . j korelasi negttif antara kadar
protein dan sifat-sifat terlihat pada tanaman dan menurut HARN terdapat
korelasi positif atau kadar protein dan umur genjah dan batang yang pende£
Apakah Saudara pernah menemukan dalam penelitian Saudara adanya korelasi
positif antara kadar protein dan besar kecilnya ukuran biji. Saya pernah me-
nemukan dalam salah satu publikasi bahwa ada korelasi positif antara kecilnya
biji dan kadar protein mohon tanggapan Saudara?

2. Bila kita menemukan suatu tanaman mutan padi dengan kadar protein yang
tinggi, bagaimana mengeceknya pada pertanaman selanjutnya apakah sifat kadar
protein tinggi ini heriditair ?
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3. Berapa % kenaikan kadar protein ini yang dapat dianggap, promisingseperti
kita ketahui pada umumnyai kadar protein pad! sekitaf 6 — 8%

MOCH ISMACHIN:

1 HARN hanya mendapatkan mutan genjah yang kadar proteinnya tinggi. Ter-
gantung methoda yang digunakan. Kalau analisa berdasar berat "single grain"
mungkin negatip, tetapi bfla kadar protein berdasar berat tepung tertentu sering
positip. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam jumlah butir untuk
suatu berat tertentu sehingga berbeda pula jumlah bandingan aleuron + embryo
dengan endospermnya.

2. Ditemukan dengan cara sebagaimana halnya dengan sifat terlihat yang lain.
Hanya dalam hal ini karena keterbatasan kemampuan menganalisa, maka hanya
beberapa tanaman secara acak dipilih untuk dianalisa kembali. Dalam setiap
penanaman selalu disertakan penanaman tanaman kontrol yang digunakan
perbandingan waktu itu.

3. Dari percobaan terdahulu keragaman kadar protein dari suatu varietas tidak lebih
dari 2%. Oleh karena itu kami mengambil tanaman yang mempunyai kadar
protein yang 2% lebih tinggi dari kadar protein kontrol terdekat.

AGOES MOEBAROKAH:

1. Apakah ada korelasi antara penyebaran kadar protein dengan penyebaran kadar
amylose pada percobaan Saudara ?

MOCR ISMACHIN:

Belum kami teliti.

M. SIRDAN:

Menurut pengalaman kami pengujian kadar protein terhadap sesuatu varitas cukup
sulit, hal ini sangat dipengaruhi lingkungan.

Pertanyaan: .,

1. Sejauh mana Saudara dapat menguasai pemakaian air, pupuk. iklim dan tanah?

2. Dengan pemupukan berapa (N.P.K)

3. Mengapa penelitian Saudara tidak ditujukan pada protein yang tertinggi tetapi
pada keragamannya yang ditekankan.

4. Dengan 20 krad mencapai 13,16 sudah tinggi sekali.

MOCH. ISMACHIN:

1. Penelitian kami terdahulu mengenai keragaman kadar protein dari suatu varitas
yang ditanam pada suatu petak sawah dengan cara bercocoktanam biasa tidak
besar. Dengan kenyataan ini kami dapat memakai kadar protein tanaman
kontrol terdekat sebagai pembanding untuk rhengurangi pengaruh lingkungan
tersebut.

2. N-120 kg/ha diberikan 3 kali
P2O5-6O kg/ha
K — tidak diberikan;

3. Tujuan dari penelitian yang sebenarnya memang akan mericari tanaman dengan
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kadar protein yang tinggi. Dalam kertas keija ini kami berharap dapat mera-
berikan pertanggungan jawab ilrniab dari pemakaian pemuliaan mutasi ini dalam
hal meninggikan keragaman.

4. Tanaman yang tertinggi kadar proteinnya yang kami temukan adalah dengan
Icp. 12,12% bukan 13,16% dan berasal dari perlakuan dengan 7 30 krad
(bukan 20 krad) dengan bentuk maximal.
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INTERAKSI SINAR GAMMA DENGAN CONCHICINE PADA TANAMAN
PADITARIETAS BENGAWAN

(INTERACTION BETWEEN GAMMA RYAS AND CONCHICINE SOLUTION ON
RICE VARIETY BENGAWAN).

Oleh :

Agoes Moebarokah dan
Tien Herawati
Yosef Djunaedi

Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran.

II

ABSTRACT.

Seeds of rice variety Bengawan were radiated by gamma rays of different dosages
(from 2,5 to 35 Krad with interval of 2,5 Krad.). Half of each group of irradiated seeds
were then treated with a 0,5% colchicine solution for about 3 hours, 3 days after
germination in petridishes. After washing with distilled water, the seedlings were planted
in a nursery. One month old plants were then transplanted into polyethylene containers
in the greenhouse.
The seeds from the M-l andM-2 plants were then cultivated in the field.

Results of statistical calculation indicate that there is an interaction between gamma
rays and colchicine solution treatments which affect the plant at the level dosag? of
35 Krad. The plant grows more erect, shorter, thicker stem and resistent to lodging .

PENDAHULUAN.

Tanaman padi varietas Bengawan banyak ditanam di Jawa Barat disampingvarietas-
varietas yang dianjurkan pemerintah; Bahkan masih tetap menduduki tempat teratas
di Propmsi itu (Sjamsudin Djakamihardja, 1972). Ini mungkin disebabkan kareru rasa
nasinya yang enak, walaupun varietas ini mempunyai banyak kelemahan-kelemahan,
misalnya tingginya lebih dari 1 SO cm., batang berserak, tidak tahan rebah dan berumur
dalam (lebih dari ISO hari). Bila dapat diperbaiki dari tidak tahan rebah menjadi tahan
rebah saja, maka produksi akan naik. Apalagi bila kelemahan-kelemahan lainnya juga
turut diperbaiki.

Sinar gamma dan neutron serta zat-zat kimia mutagenic dapat merubah sifat
tanaman, dari tinggi menjadi rendah, dari berserak menjadi tegak.dsb. Diantaravarietas-
varietas yang telah banyak dicoba untuk diperbaiki yang berasal dari Indonesia diantara-
nya adalah Peta, Bengawan dan Tntan. Mutant-mutant banyak terjadi berasal dari varietas
Peta, baik oleh sinar gamma maupun neutron. Tetapi dengan varietas Bengawan, baru
dengan neutron saja (ESCURO et. ai., 1971). Dengan sinar gamma mereka belum berhasil.

Colchicine adalah zat kimia alkaloida, bukan zat kimia mutagenic. Tetapi ia sanggup.
memperlipat gandakan jumlah chromosome, dan merubah pertumbuhan. Pertumbuhan
memanjang diperkecil, sedangkan pertumbuhan melebar diperbesar.
Mungkinkah colchicihe sanggup memendekkan tinggi tanaman padi varietas Bengawan
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dan menegakkan pertumbuhan batangnya: dengan .̂ Bfat. < ^ a s itu? ftjn^g
percobaari ESCURO etaL dapst diperbaild derigan mragkombinaakan sinar gamma
dengan colchkine?
NURTJAHJO dan MOESO SOERJODINOTO (1972) telah berhasil dengan kombinasi
tsb. pada tanaman pad! varietas PB5 untuk produksi dan kadar protein.

BAH AN SERTA METODA

Benih-benih padi varietas Bengawan diradiasi dengan sinar gamma dengan dosis*
dosis 2,5 sampai 35 Krad. dengan interval 2,5 Krad.'Setelah 3 hari dikecambahkan dalam
petridish, scparo direndam dengan larutan colchicine 0,5% selama 3 jam. Setelah dibilas
dengan air destiHata, bibit-bibit tsb. disemaikan dan ditanam dalam pot-pot plastik
setelah berumur satu bulan. Tiap pot ditanami dengan sebuah tanaman saja dan diberi
pemupukan NPK pada waktu tanani,. dan dua kali lagi dengan pupuk Urea setelah ber-
umur satu dan dua bulan.. Semua tanaman djletakkan dalam rumah kaca.

Benih-benfli tiap dosis yang berasal dari tiap 3 malai pertami dari dap tanaman
yang dianggap tumbuh tegak, ditanam disawah sebanyak 120 buah tanaman tiap dosis.
Penyeleksian tanaman yang tegak dilakukan pada waktu tanaman mulai bunting dan
diseleksi kembali pada waktu mau panen.

Tanaman M - 3 hanya terdiri atas tanaman yang benar-benar tegak dari dosis
35 Krad. + colchicine disertai tanaman kontrol saja.

II

HAS1L-HAS1L PERCOBAAN SERTA PEMBAHASAN

Tabel-1 : Jumlah Tanaman Yang Tegak dan Berserak (M—2).

Ho. Dosis
Tanpa Colchicine

Tegak Berserak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
IS.

0,0 Krad
2,5 „
5,0 „
7,5 „

10,0 „
12,5 „
?5,0 „
17,5 „
20,0 „
22,5 ,,
25,0 „

30,0 „
32,5 •„
35,0 ,,

0
0

7
2

.10
10
7
5
4
6
4
9
2
5

10

120
120
113
118
110
110
113
115
116
114
116
111
118
115

no

^Vengan Colchidne

Tegak

3
10
4
6
9
12
12
0
23
3
11
6
V-
9
80

Berserak

117
110
116
114
111
108
108
120
97
117
109
114
115
111
40

. Setelah data keteukan ditransfomusi dengsn
hasilsebagaiberikut(tabel-2):

[x +0,5) dan dianalisa, didapatkan
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Tabel-2: Analisa Keragaman Pengamh Radiasi Dan Colchicine Terhadap Ketegaksn
Padi Varietas Bengawan

Sumber Keragaman DB JK KT F-h F-05 F-01

Antar Radiasi (R)
Antar Colchicine (C)
Interaksi(RxC)
Acak

14
1

14
3570

6,6379
0,7263
5,2799

55,1916

0,4741
0,7263 •
0,3771
0,1546

3,07**
4,69*
2,44**

_

1,69
3,84
1,69

2,07
6,64
2,07

—

Jumlah 3599 67,1916

Keterangan: * = nyata
**= sangat nyata.

Dari tabel-tabel dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh interaksi yang
nyata sekali antara radiasi dengan larutan colchicine. Setelah diteliti lebih lanjut, pengaruh
nyata colchicine itu hanya terjadi pada tingkat radiasi 35 Krad. saja, sednngkan pada
tingkat-tingkat lainnya tidak ada pengaruhnya.

Dengan berubahnya sifat tanaman padi varietas Bengawan dari tumbuh berserak
menjadi tumbuh tegak, akan mengakibatkan mcnjadi tahan rebah. Dan memang,
tanaman yang tegak itu semua tahan rebah.
Sesuai dengan pendapat POEHLMAN dan BORTHAKUR (1968), tahan rebah tanaman
padi varietas Bengawan itu mungkin disebabkan telah terjadi perubahan pada tebal-
nya batang, atau panjangnya internode, atau perakaran menjadi kuat. Untuk meneliti hal
tsb. telah ditanam benih-benih dari tanaman yang tegak (M-2) dari dosis 35 Krad. + col-
chicine. Penanaman M-3 ini serupa dengan cara menanam M-2, yaitu hanya benih-
benih dari 3 malai pertama saja. Banyaknya pertanaman M-3 adalah 11 buah plot
masing-masing 240 buah tanaman, ditambah dengan sebuah plot tanaman kontrol.

Dari seluruh tanaman ini diambil tanaman yang ditengah saja sebanyak 24 buah
tanaman tiap plot. Pengukuran dilakukan pada waktu panen, dengan mengambil sifat-
sifat ketegakan, tinggi tanaman dan tebal 3 buah batang pertama dari tiap tanaman.

Ternyata semua tanaman M—3 tumbuh tegak, sedangkan tanaman kontrol tumbuh
berserak. Rupanya sifat tegak pada tanaman padi varietas Bengawan (baru) ini dibawakan
oleh major-gene, sehingga mudah diturunkan.

Mengenai tinggi tanaman M-3, dapat dilihat dalam tabel-3.

Dari tabel-3 dapatlah diambil kesimpulan, bahwa semua nomor memberikan per-
bedaan tinggi yang sangat nyata bila dibandingkan dengan kontrol (nomor XII), kecuali
nomor-1. Nomor-I hanya berbeda nyata dengan kontrol. Ini berarti bahwa strain-strain
M-3 itu lebih pendek dari pada tanaman biasa (kontrol).

Tinggi tanaman juga tergantung pada panjangnya internode. Internode yang pendek
menyebabkan tinggi tanaman yang rendahDisamping itu, internode yang pendek juga
menyebabkan tanaman tahan akan kerebahan.

Tinggi rata-rata tanaman M-3 sekitar 124 cm. Tinggi tanaman padi yang baik
adalah 100 — 120 cm. Tanaman padi dengan tinggi kurang dari 100 cm., dan lebih dari
120 cm., produksinya akan kurang dibandingkan dengan tanaman dengan tinggi antara
100 dan 120 cm.

I
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Tabel-3 Tinggi Tanaman M-3 (Cm.)

Nomor
UMJHI

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14-
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23..
24.

|jumlah

Rata-rata

Ketennjan

I 1

125
129
13S
130
128
134
144
149
140
135
135
.140
140
135
146
145
130

135
160

145
135
142
130
138

| 3305

137,71

: •
••
lid 05

!l 1
130
130
145
135
127
125
126
130
134
130
134
130
144
144
135
140
120
120
130
135
140
120
125
135

3174 |

132,25 •

IN |

120
130
125

120
130
127
129
125
120
12?
124
116,

i2q
125
125,
125

110
125
95
120
125
125
130
130

2948

IV |

140
140
135

125
12S
127
140

120
125
125
122
124
122
114
126
125

139
124

120
140
145
124
135
154

3116 |

122,83** 129,23**

* nyata terhadap XII.
* sangat nyata terhadap Xli.
« 3,52 dan 1 id 01 -4,63.

v I

114
124
125
125
120
120
125

120
120
120
125
130
115
130
120
130
135
128
125
120
140
138
135
114

2998 |

1.24,92**

VI |

135
126
120
12S
120
125
130
125

140
125
120
_

129
124

110
US
125
125
122
—
115
140
110
119

2745 |

124,78**

VII

130
115
130
125
125
125
128

120
120

125
134
135
122
125
130
135
115
120
122
120
125
135
120
125

3010

125,42*

VIII |

114
125
100
125
120
125
115
112
120

120
120
125
119

130
115
127
120
119
120
124

125
120
119
130

2889 |

• 120,36**

IX |

105
108
95

125
117
95
120

US
<)5
120
125

125
115
120
119

125
130
125
125
130
125
130
127
115

2831 |

117,96**

X

120

120
140
125
120
120

116
122
1.10
125

'-9
119

125
135
115
135
120
124
119
125
114
130
125
130

2984 |

124,33**

XI |

119
US
119

105
115
115

US
117
125
IIS
115
119
114
110
115
120
US
125
125
115
119
125
120
130

2827 |

117,82**

XII |

130
135
140
14S
145
140
135
140
145
140
140

ISO
140
140
140
145
140
140
145
I4S
140
145
145

3250 |

141,30



Tabd-4. Tebal Bitang M-3 (mm).

Nomor
1 UanfM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Jutnlah

RiU-nta

I

6,00
5,67
5,17
5,00
5,33
6,00
5.00
5,67
5,67
5,67
5.33
6,00
4,67
4,33
5,33
5,00
5,67
5,33
7.33
6,00
5,67
6,17
6,17

1 S ' 6 7

133,85

5,59*»

II

4,67
6,00
6,33
5,67
4,67
5,00
5,67
5,67
5,00
5,67
5,67
5,67
6,00
5,00
6,33
6,33
4,67
5,67
5,33
6,00
6,00
5,67
5,67
5.67

134,03

5,58 ••

| HI

5,67
5,33
5.67
5,00
5,00
5,33
6,00
S.33
5,33
5,00
5,33
6,33
5,33
S.67
S.67
5,33
5,67
4,67
S.00
5,67
5,67
6,00
5,67
6,00

131,67

5,48**

1 IV

6,00
5.33
5,33
5,67
4,67
5,67
5,67
5,67
5,33
5,33
5,00
5,67
5,67
4,33
5.33
6,33
5,00
5,33
5,67
6,00
5,67
5,67
6,00
6,33

132,67

5,53**

1 v
4,00
4,67
5,67
4,67
5,00
6,00
6,00
4.33
5,33
5,33
5,67
5,33
4,67
5,33
5,67
5,00
4,67
5,67
5,00
5,00
5,67
6,00
6,00

, 5,33

126,01

5,25-

1 VI

5,67
5,67
5,33
4,67
5,67
5,33
5,67
4,67
5,00
5,33
5,33
-

4,33
5,00
5,00
5,67
5,67
5,67
6,00
_

5,33
6,67
4,33
S,00

117,01

5,32*

| VII

S.33
4,67
6,00
4,67
5,33
5,33
5,67
f,67
5.00
5.33
4,33
4,33
4,67
5,67
5,67
4.6?
4,33
5,00
5,67
4.33
4,67
5,33
4,33

, 5,67

121,71

5,07~

| VIII

4,67
5,33
4,67
4,33
5,33
4,67
4,00
4,33
5,00
4.00
4,33
4,33
4,67
4,67
4,33
4,00-
5,00
5,00
4,33
5,00
5,00
5,00
4,33

. 5.33

111,65

4,65-

1 K

5,00
4,00
4,33
5,00
4,00
4,67
5,67
4,33
3,57
4,67
4,00
5,33
4,67
4,00
3,67
4,67
4,33
4,67
4,67
6,00
5,33
4,33
6,00
6,00

113,01

4,71-

1 x
4,67
5,67
4,33
5,00
5,00
5,00
5,33
4,67
6,00
4,67
4,33
4,67
5,33
5.67
4,67
4,67
5,00
5,67
5.33
5,00
5,00
5,33
5,00
5,67

121,68

5,07-

1 XI

5,00
4,33
5,00
4,33
4,33
5,33
5,00
5,67
4,67
5.00
5,00
5,33
4,67
5,00
5,00
5,33
4,33
5,33
5,33
5,33
5,00
5,33
5,00

. 5,33

119,97

4,99"

1 XII |

4,67
4,83
4,33
4.33
5,00
4.E3
4,00
4,67
4,83
4,67
4,33
-

4,67
5,00
5,33
4.67
4.67
4,67
5,33
4,33
5,33
5,00
5,33

1 S>" i
110,15

4,78

Keterannn: *
* •

lsdO5
1 sdOl

» nyala (erhadap XI
* sangat nyata terhadap Xll
* tidak nyata terhaHap XII
- 0.53
- 0,70
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Disamping itu intemode yang pendek kurang dfsukai oleh penggerek batang
(NURDIN, DAI and SUNJAYA, 1970);

Mengenai tebal 3 buah batang pertama, dapatlah dflihat dalatn tafteF-4".

Dari tabel—4, dapatlah dilihat bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara tanaman
M—3 dengan kontrol. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, ternyata perbedaan yang sangat
nyata tersebut hanya terdapat antara nomor-nomor I s/d IV dengan kontrol. Sedangkan
nomor VI hanya berbeda nyata saja. Tetapi tidak teidapat perbedaan yang nyata antara
tanaman dengan nomor-nomor V dan VII s/d XI dengan kontrol. Jadi tidak semua strain-
strain M-3 batangnya lebih tebal dari pada batang tanaman biasa (kontrol).

Tebal batang akan menunjang tegaknya pertumbuhan tanaman padi serta tahan
akan kerebahan.

Yang sangat menari': adalah tanaman dari nomor III. Disamping ia berbatang tebal,
juga mempunyai tinggi yang sedikit diatas tinggi ideal, yaitu 122,83 cm. saja. Disamping
produksinya akan meni'j°kat disebabkan oleh ketahanan akan kerebahan karena tebalnya
batang, juga akan dit?./nbah lagi dengan sifat tinggi yang mendekati tinggi ideal itu. Juga
diharapkan akan lehih tahan terhadap penggerek batang.

Apakah memang ketiga sifat baru itu akan memberikan produksi yang lebih tinggi
dari pada kontrol, baiklah kita tunggu dan lihat pada keturunan berikutnya, yaitu
tanaman M-4, dimana diharapkan pada generasi ini kestabilan serta sterilitasnya telah
mantap.

KESIMPULAN DAN SARAN

Baik sinar gamma maupun larutan colchicine dapat menimbulkan mutasi positip
pada tanaman padi varietas Bengawan. Juga terdapat interaksi antara kedua faktor itu
pada tingkat dosis 35 Krad. dengan larutan colchicine 0,5%.

Karena interaksi terdapat pada tingkat dosis yang tertinggi pada percobaan ini,
masih ada kevnungkinan pada dosis-dosis lebih tinggi dari 35 Krad. colchicine mempunyai
pengaruh yang lebih besar lagi. Untuk itu sangat dianjurkan utnuk mengadakan per-
cobaan/penelitian mengenai interaksi antara kedua faktor tsb. dengan dosis-dosis yang
lebih tinggi lagi.
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DISKUSI

ABDUL MAJID:

1. Apakah diadakan pemeriksaan sitoiogi perubahan yang terjadi akibat perla-
kuan coichicine dan irradiasi.

2. Apakah ada akibat perlakuan ini terhadap kemandulan.

AGOES MOEBAROKAH:

1. Pemeriksaan sitoiogi baru akan dimulai pada tanaman M—4, dimana pada
generasi ini diperkirakan tanaman sudah mulai stabil.

2. Pada setiap peristiwa mutasi, strain yang terbentuk selalu mempunyai
persentase sterilitas yang tinggi yang baru akan mulai mantap pada
generasi ke—4.

ASRIL SOMAD :

Tabel 1 apakah tidak lebih tepat dianalisa prosentasenya. Dan ditransformasi
ke arcsin\/prosentage.

AGOES MOEBAROKAH:

Penganalisaan selalu dilakukan oleh Bagian Biometrik. Design percobaannya-
pun dibicarakan dahulu dengan bagian tersebut.

HASTJARJO:

Mengapa interaksi hanya terdapat pada dosis 35 krad? Apakah ini bukan
suatu kesalahan random.

AGOES MOEBAROKAH :

Tidak, ini bukan kesalahan random. Tetapi karena interaksi ini terdapat pada
dosis yang tertinggj pada percobaan ini, mungkin pada dosis-dosis yang lebih
tinggi dari 35 Krad pengaruh interaksi akan masih ada atau bahkan le-
bih tinggi iagi. Riyanti mendapatkan LD-50 pada dosis * 42 Krad. untuk
varitas Bengawan.

HENDRO SUNARJONO:

1. Bagaimana sifat-sifat tanaman (tegak/berserak) pada tanaman Mj •?

2. Mengingat perbandingan jumlah tanaman tegak dan berserak pada M2 tidak
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menurut Hukum Mendel (menurut X2), kiranya sifat berserak itu tidak
ditentukan oleh major-gene tetapi oleh epistosis. Apakah demikian ?

AGOES MOEBAROKAH :
1. Pada tanaman M—1, tidak terdapat pengaruh iriteraksi antara sinar gamma

dengan colchicine, walaupun terdapat tanaman tegak disamping berserak.

2. Menurut X--test,memangsifat-sifat tegak itu tidak ditentukan oleh major-
gene pada M-2. Tetapi pada tanaman M-3, jelas ditentukan oleh major-
gene karena umur tanaman tumbuh tegak (Benin untuk pertanaman M—3
diambil dari 3 malai pertama tiap tanaman M-2 yang tegak dari dosis
35 Krad + 0,5% cochicine).

H. MURYONO:

Bagaimana keterangannya tentang kriteria tanaman tegak dan tanaman ber-
seriik.

AGOES MOEBAROKAH :

Tanaman yang tegak hampir tidak membentuk sudut dengan sumbu-y, dan
tidak rebah pada percobaan penulis, sedangkan tanaman yang tumbuh ber-
serak membentuk sudut yang besar dengan sumbu-y dan rebah tertiup angin
(Pada percobaan penulis waktu itu terdapat/bertiup angin yang cukup
kencang).

NAZIR ABDULLAH :

Apakah pada dosis-dosis selain 35 krad, tidak terdapat kelainan-kelainan
yang menyolok? Karena yang tercatat dalam naskah ini hanya pada dosis
35 krad tetapi interaksi dengan colchicine*

AGOES MOEBAROKAH:

Tidak terdapat perbedaan yang nyata pada dosis-dosis lain dalam sifat ke-
tegakan sebagai hasil interaksi antara sinar gamma dengan'Colchicine. Hanya
pada dosis 35 krad saja interaksi terlihat sangat nyata.

RIYANTIS.:
Apakah ada kemungkinan terjadinya doubling dari jumlah chromosom dengan
penggunaan colchicine 0,5% karena saya rasa dosisnya ini cukup tinggi ?

AGOES MOEBAROKAH :

Memang sangat mungkin terjadi periipat gandaan jumlah chromosome sesuai
dengan literatur. Penelitian cytologis akan dilakukan pada tanaman M—4-
nya, yang penulis anggap sudah stabil pada generasi ini.

M. SIRDAN:

Sifat tegak pada tanaman padi varitas baru Bengawan (baru) ini dibawakan
oleh major-gene.
Pertanyaan : Dalam ha! ini apakah persoalannya tidak pada terkontrol oleh

singgle gene atau multi genes. ?
AGOES MOEBAROKAH :

Sifat tegak pada tanaman M-3 dari dosis 35 Krad + 0,5% colchicine itu
memang dibawakan oleh single gene dan single gene- Major gene.
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SOERTINISOEDJONO:

Apakah ada perbedaan
— bentuk dan jumlah malai antara tanpa colchlcine dan dengan Colchicine ?
— apakah sudah diteliti pengaruh perubahan chromosomenya ?

AGOES MOEBAROKAH:

— Pengaruh interaksi yang dilihat hanya pada sifat ketegakan. Sifat lain-
dilihat pada mutant-mutant diatas.

— Perubahan chromosome baru akan diteliti pada M-4, yang penulis anggap
sudah stabil pada generasi ini.

SOEMARTONO:

Tujuan akhir pemuliaan mutasi yalah peningkatan produksi. Kalau disini
di).akai Bengawan sebagai bahan, apakah ada harapan nanti kalau produksi-
nya meningkat dapat melebihi var. terunggul yang ada (Pelita I) sebab menurut
perubahan kenaikan produksi yang diperoleh karena mutasi tidak besar.

AGOES MOEBAROKAH :

Kemungkinan selalu ada bahwa varitas baru yang terbentuk dengan jalan
pemuliaan mutasi berproduksi tinggi melebihi varitas terunggul yang ada
(Pelita I). Pengujian mengenai produksi ini baru akan dimulai pada tanaman
M-4 terpilih, dimana diperkirakan pada generasi ini tanaman sudah mulai
mantap (stabil).

**************

1!
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MUTAN VARIETAS PELITA I/I

II

MUGIONO, MOCH. ISMACHIN

Puslit Pasar Jum'at

ABSTRACT

EARLY FLOWERING OF RICE VARIETY PELITA I/I. To induced early
flowering mutants, seeds of Pelita I/I were irradiated by gamma rays of ^Co at the
doses of 20, 30 and 40 krad.

Selection was carried out in M2 generation, 55 early maturing plants were isolated
from 20 krad treatment, 106 early maturing plants from 30 krad treatment, and from
the treatment of 40 krad only 27 early maturing plants were isolated.

In M3 generation most of the selected plants were segregated. Therefore,
purification and test are being continued in the following generation.

PENDAHULUAN

Masalah umur varietas padi merupakan salah satu faktor yang menentukan luas
penyebaran'varietas unggul disamping sifat-sifat yang lain seperti produksi, ketahanan

1 terhadap hama/penyakit, rasa nasi dsb. Pada umumnya varietas unggul yang dianjurkan
1' kepada petani mempunyai umur lebih dari 125 — 135 hari (1,2).

Usaha untuk mendapatkan varietas unggul yang berumur genjah dengan cara
konvensionil telah banyak dilakukan. Sebaliknya usaha dengan mutasi radiasi masih
sedikit atau bahkanjarang sekali dilakukan terutama di Indonesia.

Hasil hasil mutasi buatan ^engan radiasi pada tanaman padi pertama kali dilaporkan
oleh Ichijima pada awal tahun 1934. ' " •
Tetapi penggunaan mutasi buatan secara praktis untuk memperbaiki sifat tanaman padi
baru dikerjakan setelah tahun 1953 (3).

Bam baru ini telah banyak dilaporkan bahwa mutasi buatan. dengan radiasi dapat
menghasilkan varietas padi yang berumur lebih genjah dari pada induknya.

Penyinaran biji padi dengan sinar gamma dari Co-60 dengan dosis 30 krad pada
varietas. 1R-8, yang dilakukan oleh Haq.MS. et al (4) ternyata pada M3 telah didapatkan
mutan 1R—8—20 dan IR—8—24 yang berumur. 10 hari lebih genjah dan mutan
IR-3-38, IR-8-39 yang berumur 21 - 25 hari lebih genjah dari pada induknya:
Di Pakistan, Miah dan Awan (6) juga telah berhasil menggenjahkan umur varietas padi

Uerigan radiasi pada varietas Jayai 77 yang berumur 135 hari menjadi 100 hari.
Selanju tnya Mikaelsen (7) dengan menggunakan fast neutron juga telah berhasil mendapat-
kan mutan Early Cesariot yang berumur 3 - 4 minggu lebih gehjah dari varietas Cesariot
yang dipergunakan sebagai induknya. Dan masih banyak lagi laporan yang menyebutkan
hasil mutasi genjah pada tanaman padi, seperti oleh Prica, I i (5,8) dsb.

Paper ini ditujukan untuk memberikan gambaran tentang usaha penggenjahan padi
varietas Pelita 1/1 dengan cara pemuliaan mutasi.

BAHAN DAN METODA

Pada MT 1971/1972 telah dilakukan penyinaran biji padi varietas Pelita I/I dengan
sinar gamma dari Co-60 di Puslit Pasar Jumat dengan dosis 30 dan 40 krad.Penanamarc
Mj dilakukan disawah Puslit Pasar Jum'at. Dari sctiap tanaman Mj dipanen3 malai untuk
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ditanam pada generasi selanjutnya sebacai progeni malai.

Tanaman M2 dan generasi selanjutnya ditanam disawah kebun Percobaan LP3
di Muara. Penanaman M2 dilakukan secara pedigree, setiap malai Mj ditanam dalam
satu baris yang terdiri 15 tanaman.
Tiap tiap 10 baris diselingi satu baris tanaman kontrol (varietas Pelita I/I). Mutan yang ter-
pilih pada generasi M2 diteruskan secara Pedigree sampai sifat yang terpilih cukup mantap
untuk diuji. Seperti pada M2, penanaman pada generasi M3 juga dilakukan secara bam
dengan menanam sebanyak 15 tanaman dari setiap tanaman M2 yang terpilih.

Selanjutnya pada MT 1972/1973 dilakukan lagi penyinaran dengan dosis 20 krad.
Tanaman M} juga ditanam dibak sawah Puslit Pasar Jum'at. Penanaman M2 dan generasi
selanjutnya dilakukan seperti yang telah dikemukakan diatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data jumlah tanaman Mj, M2, jumlah galur mutasi serta jumlah mutan genjah pada
generasi M2 dapat dilihat pada tabel 1.
Pada perlakuan dengan dosis 20 krad dari sejumlah 14535 tanaman M2 hanya terdapat
55 mutan genjah dengan frekwensi mutan 3,78 % dan frekwensi mutasi 13,62 %.
Perlakuan dengan dosis 30 krad, dari sejumlah 34170 tanaman M2 terdapat 106 mutan
genjah dengan frekwensi mutan 3,10 % dan frekwensi mutan 10,32 %. Sedang dari
perlakuan 40 krad, dari sejumlah 16395 tanaman M2 hanya terdapat 27 mutan gen-
jah dengan frekwensi mutan 1,64 % dan frekwensi mutasi 6,41 %.

Dari hasil tersebut jelas terlihat bahwa jumlah mutan genjah dan frekwensi mutan
yang terjadi sangat kecil. Hasil yang sama telah dilapcrkan oleh Tanaka (9) bahwa jumlah
dan frekwensi mutan genjah sangat rendah sekali. Dari sejumlah 1400 mutan yang diamati
hanya terdapat 19 mutan yang berumur 15 hari lebih genjah dan 7 mutan berumur satu
bulan lebih genjah dari pada induknya.

Pada generasi M3 ternyata mutan mutan yang terpilih pada generasi M2, ada yang
homogen ada yang segregasi, bahkan ada yang kembali normal Oihat tabel 2).
Sehingga agaksukar diterima kemungkinan adanya mutasi dominan dalam hal sifat genjah.
Jika dalam hal sifat genjah ini terjadi mutasi dominan maka sifat genjah tersebut telah
terlihat pada Mj.

Timbulnya segregasi pada generasi M3, mungkin disebabkan karena sifat genjah ter-
sebut dikontrol oleh beberapa gen yang berbeda, sehingga mutannya merupakan tanam-
an yang heterozigot.
Sifat kegenjahan akan timbul secara bertingkat sesuai dengan kehomogenan kombinasi
gen yang muncul.

Keterbatasan material pada M3 (15 tanaman tiap mutan M2) dan kemungkinannya
bahwa sifat genjah tersebut dikontrol oleh beberapa gen, maka setelah mengalami
mendelisasi, sifat yang terpilih pada M2 tidak dapat terpilih lagi dalam penanaman M3,
sehingga yang tertanam hanya tanaman yang mempunyai sifat normal saja.

Kemungkinan yang lain tentang berubahnya "mutan" kesifat yang normal disebab-
kan oleh adanya mutasi yang lemah. Sehingga didalam repairing pada pembelahan meiosis
akan terjadi mutasi kembali (back mutation).
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LAMPIRAN:

Tabel—1. Jumlah tanaman mj , M2, jumlab muiasi, jumlah mutan pada M2.

Perlakuan

0 krad
20 krad
30 krad
40 krad

Tanaman pada

Mt

323
775
374

M 2 •

7365
14535
34170
16395

Mutan
pada M2

55
106
27

Mutasi

44
80
24

Frek. Mutan/
1000 torn M2

3,78 %
3,10 %
1,64 %

Frek. mutasi/
100 tnmM!

13,62 %
10,32 %
6,41 %

Tabel-2 Jumlah mutan pada generasi M2 dan M3

Perlakuan

0 krad
20 krad
30 krad
40 krad

- • — —

M2

55
106
27

M3

Homogen

11
36
13

• Segregasi

40
68
10

Kembali normal

4
2
4
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DISKUSI :
I. HARTANA :

Tabel 1 pada 0 krad ada 7365 M2. Minta penjelasan ?

MUGIONO:

Itu adalah jumlah tanaman kontrol yang ditanam pada pertanaman M2
(tiap 10 bans tanaman yang dipeilakukan diselingi 1 bans tanaman kontrol).

HASTJARJO:

1. Apakah dalam perhitungan jurnlah mutan dimasukkan juga tanaman yang
umurnya lebih dalam dari kontrol. Bagaimana perbandingannya dengan
mutan gehjah ?

MUGIONO :

1!

1. Tanaman yang berumur lebih dalam dari pada kontrol tidak kami per-
hatikan, sehingga kami tidak mengetahui berapa besar perbandingannya
dengan mutan genjah.

ROSMIARTY A. WAHID :

Mengutip :
Jika dalam hal sifat genjah ini terjadi mutasi dominan maka sifat genjah
tersebut terjadi pada Mj. Apakah Saudara berpendapat bahwa kalau belum
ada informasi yang jelas maka pengujian pada Mj perlu dilakukan.

MUGIONO:

Memang perlu dilakukan.

AGOESMOEBAROKAH:

1. Apakah pada mutan yang Saudara peroleh disamping menjadi berumur
genjah meningkat produksinya ?

2. Apakah Saudara sependapat dengan saya, biar berumur tidak genjah
tetapi terjadi peningkatan jumlah butir/malai sehingga produksinya me-
ningkat.

MUGIONO :

1. Dari beberapa nrutan yang dipeioieh, memang ada yang berumur genjah
dengan produksi tinggi dan yang berumur genjah dengan produksi rendah
jika dibandingkan dengan kontrolnya.

2. Disamping sifat genjah, kami juga memperhatikan sifat yang lain seperti
jumlah butir per malai dsb.

H MURYONO :

Berapakah batas selisih umur antara tanaman kontrol dan tanaman yang
diperlakukan dengan sinar gamma sehingga dapat dikatakan mutant genjah ?

MUGiONO?

Batas selisih umur, minimum 1 minggu lebih genjah dari pada kontrolnya.
SOEDARMAWAN :

Sekedar ilustrasi cara kerja, bagaimana pengamatan sample sampai ada yang
berjumlah 34.170 pada M2 tabel-1 itu dilakukan ?
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MUGIONO:

Diamati saja sccara langsung dan dicatat nomornya scsuai dengan sifat-sifat
yang dimiliki oleh tanaman teisebut.

WOERJONO:

1. Dikatakan bahwa mutan genjah adalah yang lebih awal dibanding check-
nya. Berapa hail beda minimumnya ?

2. Pemilihan mutan pada M2 apakah hanya mendasarkanakankegenjahan-
nya saja atau mempertimbangkan sifat-sifat yang lain ?.

MUGIONO:

1. Beda minimumnya 1 minggu.

2. Disamping sifat genjah juga dipertimbangkan sifat-sifat lain yang meng-
untungkan.

ZULFIKOR DON :

Kenapa justm dipilih 20, 30, 40 krad apakah tidak mungkin range-nya
diperpendek agar kesimpulan lebih mantap ?

MUGIONO :

Kami terbentur pada kesulitan teknik.

SOEMARTONO :

Disini Sdr telah mengatakan bahwa setiap tanaman yang. genjah dikatakan
mutant. Bagaimana Sdr dapat memastikan bahwa tanaman-tanaman tersebut
adalah mutant ?.

MUGIONO:

Terima kasih atas koreksi ini, sebenarnya untuk memudahkan penulis maka
kata mutan seharusnya dengan pengertian diantara tanda petik "mutan".

TOHAR DANAKUSUMAH :
Sebagai bahan apakah dipergunakan lini murni atau populasi Pelita I—1.
Menurut pengamatan kami dari populasi Pelita 1-1 sendiri tanpa radiasi
umur tanaman dapat bervariasi ± 2 1 hari.

ISMACHIN CS. :

Populasi Pelita I/I, tetapi variasi dalam umur pada kontrol tidak dipcrhatikan,
hanya yang jelas tanaman genjah yang dipilih nyata-hyata minimal 1 minggu,
lebih genjah dan tanaman-tanaman kontrol yang paling awal berbunga.

ABDUL RACHMAN :

1. Bagaimana dibedakannya tanaman homogen, segregasi, kembali normal
(Tabel 2) ?

2. 2. Apakah yang dimaksud dengan mutan &mutasi pada tabel (1)?

MUGIONO:

t. Homogen bila tanaman dalam tiap satu baris seragam dan sarna waktunya
berbunga/dipanen.
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Segregasi, kebalikari dari hombgen.
Kembali normal bila tanaman dalam tiap satu bans umumya sama atau
mendekati sama dengan kontrolnya.

2. Yang dimaksud mutan adalah hari yang berumur 1 minggu lebih genjah
dari kontrolnya, sedang mutasi adalah setiap tanaman Mj yang menghasil-
kan (menurunkan) mutan genjah.

NAZIR ABDULLAH: ;>^

Mohon diberikan penjelasan pehgertian mutasi dalam table 1 dan mutan pada
M2 kalau tidak salah pengertian dimaksudkan mutan genjah.

MUGIONO :

Memang disini hanya ada satu macam mutasi yaitu mutasi genjah sedang
penghitungan besarnya adalah sbb. : Setiap tanaman M] yang menurunkan
"mutan genjah" dihitung 1 mutasi, sedang i'Tulah tanaman yang tengah
dihitung sebagai jumlah mutan. :•

ABDUL MAJID :

Apakah penemuan dari kegenjahan sudah diketahui (1 faktor, 2 ataukah
banyak gen yang mempengaruhi).

MUGIMAN

Menurut literatur dikatakan bahwa sifat kegenjahan dipenganihi oleh bebe
rapa gen.

************

1!
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PENGARUH BEBERAPAMACAM MUTAGEN TJERHADAP BIJI-BIJIPADI

(Laporan Pendahuluan)

Oleh:

Nurtjahjo, Darti Satyani Suharso
dan Moeso Soerjowinoto

Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF. MUTAGENIC AGENTS ON RICE SEEDS. Investigation is done
on the influence of the physical and the chemical mutagenic, gamma-rays, Ethyl Methane
Sulphonate (EMS) and di Methyl Sulphonate (dMS) to Oryza sativa var Pelita I/I,
Rajalele and Pelopor.
Morphological observation on £1—1, shows the percentage of germination is high with
the low dose, while the percentage decreases with increase of dosages.
The total production tillers per treated plants are generally higher than the controls.

II

PENDAHULUAN.

Pemuliaan mutasi dengan memakai mutagen physik dan kimia pada saat ini ber-
kembang dengan pesat. Para peneliti dibidang ini pada umumnya mengharap untuk mem-
peroleh mutant yang mempunyai sifat-sifat baik seperti umur pendek, tahan penyakit,
hasil banyak, rasa enak, dan sebagainya. Tetapi kenyataan yang timbul, tidak semuanya
memenuhi harapan bahkan ada yang sebaliknya. Tidak jarang pula terjadi bahwa'per-
lakuan yang sama dan materi yahg sama oleh peneliti yang berlainan diperoleh hasil
yang berbeda.

Penelitian dengan mutagen; terutama terhadap jenis padi-padian, dari laporan-
laporan yang ada tidak diperoleh hasil yang seragam. Misalnya KHAMBANONDA (5)
melaporkan bahwa perlakuan padi dengan sinar gamma, E M S dan neutron cepat menv
peroleh -mutant yang masak lebih cepat, batang pendek, tahan penyakit, hastl tinggi,
tetapi prequensi mutasi pada umumnya sangat rendah.
ESCURO et al. (2) memperlakukaii 6 varietas padi dengan sinar gamma, EMS dan neutron
cepat memperoleh mutant dengan umur pendek, batang pendek dan tahan terhadap
penyakit.
MIAH dan AWAN (7) memperoleh hasil yahg berbeda dengan kedua peneliti tersebut
yaitu memperlakukan 6 varietas padi indica dengan mutagen'physik dan kimia mem-
peroleh mutant yang masak lebih cepat tetapi hasilnya memmin. Begitu juga IL, et. al (6)
meperlakukan padi japonica dengaii sinar X, sinar gamma, dan neutron cepat dan
mutagen kimia memperoleh mutant setengah kerdil, dan bertangkai besar dari perlakuan
dengan EMS.
GUNAWARDENA, et. al. (3) melaporkan bahwa pemuliaan rautasi di Ceylon pada padi,
diperoleh 2 mutant, hasil dari IR-8 yang diperlakukan dengan EM S, dan mutant ini
lebih tahan terhadap bakteri yang menyerang daun induknya.
Percobaan dari REDDY, et. al. (19) terhadap varietas IR-8 diperlakukan dengan EMS,
dES dan sinar gamma, pada M2 terdapat 11 mutant yang masak lebih awal, tinggi
tanaman dpi jiun!;ih anakan produktip lebih kecil dari pada kontrol.
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Hasil yang beibeda lagi diperoleh TANAKA (11) dalam lapbrannya memperoleh 112
mutant yang masak lebih awal dan 111 mutant yang masak lebih lambat dari induknya.
Juga SOERJOWINOTO, et. at. (10) memperoleh hasil yang serupa dengan memperlaku-
kan varietas PB-5 dengan colchicine dan sinar gamma, timbul. mutant yang umurnya
lebih awal dan mutant yang umurnya lebih lambat dari induknya.

Dari contoh-contoh tersebut diatas terlihat bahwa dengan pemuliaan mutasi tidak
diperoleh hasil yang seragam. Begitu pula para peneliti yang mengamati percobaannya
dengan perhatiannya khusus pada mutasi chlorophyl, frequensi mutasi dan effisiensi
mutagen. (4, 6,8,12) juga memperoleh hasil yang berbeda.
Percobaan ini diharapkan bisa menambah data-data hasil tersebut diatas, seperti keadaan
morphologi tanaman, mutasi chlorophyl, frequensi mutasi dan effisiensi mutagen.

II. BAHAN DAN CARA KERJA.

Untuk percobaan ini dipilih 3 varietas padi yaitu. Pelita I/I dan 2 varietas daerah
yang baik, Rajalele dan Pelopor. Kadar air untuk masing-masing varietas : Pelita 1/1 =
14%; Rajalele 13% dan Pelopor =11%.

Mutagen yang dipilih yaitu sinar gamma untuk mutagen physik dan untuk
mutagen kimia dipilih ethyl methane sulphonate (EMS) dan diethyl sulphonate (dES).

a. Perlakuan dengan mutagen physik.

Biji-biji padi kering dari ke 3 varietas, masing-masing diambil 100 biji kemudian di-
sinari dengan sinar gamma, 20 krad, 30 krad dan 40 krad.

b. Perlakuan dengan mutagen kimia.

Biji-biji padi kering dari ke 3 varietas, masing-masing diambil 100 biji, direndam
dalam air selama 24 jam, kemudian dipindah kedalam 1% EMS, 1,5% EMS, 2% EMS
dan 1% dMS, 1,5% dMS dan 2% dMS; dengan volume 1 cc per biji, selama 2 jam.
Setelah itu dicuci dengan air mengalir selama 5 jam.

c. Untuk kontrol.

Dipakai biji-biji padi dari ke 3 varietas, tanpa diperlakukan dengan sinar, EMS dan
dMS.

Setelah. semua perlakuan tersebut diatas selesai, biji-biji dikecambahkan dan kemudian
disemai. Bibit yang berumur 30 hari dipindah ditanam didalam pot, tiap-tiap pot di-
taiiami 1 bibit dengan 10 ulangan.
Pertanaman pot ini untuk varietas Pelita dan Rajalele sedang untuk varietas Pelopor
ditanam disawah.
Pengamatan percobaan ini ditujukan rada : persentase perkecambahan, morphologi
tanaman, mutasi chlorophyl, effisiensi mutagen sterilitas malai dan efektivitas mutagen.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN :

Laporan ini hanya terbatas pada pengamatan morphologi tanaman Mj, karena
belum semua perlakuan dipanen.
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TABEL1

Keadaan raorphologi tanaman Mi varietas Pclita I/I

Perlakuan

Kontrol
20 krad
30 krad
40 krad
1% EMS
1,5 % EMS
2% EMS
1 % dMS
1,5 % dMS
2% dMS

Perke-
cambahan

(%)

100
80
75
0

96
57
43
80
3
0

Tinggi
tanaman

(cm)

101,2
107,1
111,4
• —
110,7
110,4
105,8
105,0
113,0

—

Jumlah
anakan padi/

tanaman

27,0
26,8
32,4

_
27,7
29,0
29,0
34,0
37,0

• —

Jumlah
biji/

malai

218,0
137,3
227,2

_
227,4
222,8
127,4
120,6
165,5

—

rlama
(%)

24,7
77,8
78,7

—
22,5
23,9
31,2
29,3
38,9

Secara umum dapat dikatakan bahwa perlakuan dengan 30 krad sinar gamma,
1% EMS dan 1% dMS mempunyaisifat-sifat baik (Tabell).
Persentase perkecambahan dari ketiga periakuan baik tinggi tanaman dan jumlah anakan
produktip per tanaman lebih tinggi dari kontrol. Jumlah biji per malai pada perlakuan
dengan 30 krad sinar gamma dan 1% EMS sangat menonjol tetapi perlakuan dengan
1% dMS sangat rendah. Persentase biji yang hampa pada perlakuan dengan 30 krad
sinar gamma sangat tinggi (78,7%) kalau dibandingkan dengan kontrol sehingga meskipun
jumlah biji per malai banyak, biji yang berisi hanya 21,3% nya.
Begttii.pula pada perlakuan dengan 1% dMS persentase biji yang hampa lebih besar dari
pada kontrol tetapi perlakuan dengan 1% EMS, persentase .yang hampa lebih kecil dari
pada kontrol. Jadi dari ketiga perlakuan ini ternyata perlakuan dengan 1% EMS mem-
punyai sifat yang paling baik.
Pada umumnya persentase perkecambahan tinggi pada dosis rendah dan pada dosis makih
tinggi, persentase menurun, bahkan pada dosis 40 krad dan 2% dMS tidak ada biji yang
berkecambah, sedang pada 1,5% dMS hanya 3 biji yang berkecambah dan setelali ditanam
yang hidup tinggal 2 tanaman.

TABEL2
Keadaan morphologi tanaman Mj, varietas Rajalele.

Perlakuan

Kontrol
20 krad sinar gamma
30 krad sinar gamma
40 krad sinar gamma
1 %EMS
1,5% EMS
2 %EMS
1 %dMS
1,5% dMS
2 %dMS

Perkecambahan

90
97
88
80
85
96
60
85
65
43

Tinggi tanaman
(cm)

160,7
171,5
158,0
158,4
172,8
177,6
180,7
177,7
175,2
171,0

Jumlah anakan
Prod./tanaman

12,0
12,3
10,8
12,4
14,8
16,6
12,6
14,7
14,6
11,2



Sifat-sifat morphologi yang baik dijumpai pada perlakuan dengan 1% EMS, 1,5% EMS dan
l%dMS(Tabel2).
Persentase perkecambahan di ketiga perlakuan cukup baik dan jumlah anakan produktip
pada umumnya lebih banyak dari pada kontrol. '
Tanaman yang diperlakukan dengan mutagen kimia terlihat lebih tinggi dari pada per-
lakuan dengan sinar gamma dan kontrol.
Perlakuan dengan 1,5% EMS varietas Rajalele perlu mendapat perhatian karena dijumpai-
nya sifat-sifat yang lebih menonjol dari yang Iain. Juga disini terlihat pada dosis yang
makin besar persentase perkecambahan makin menurun.

TABEL 3.

Keadaan morphologi tanaman Mj, varietas Pelopor.

Perlakuan

Kontrol

20 krad sinar gamma
30 krad sinar gamma
40 krad sinar gamma
1 %EMS
1,5% EMS
2 % EMS
1 %dMS

.1,5% dMS
2 % dMS

Perkevambahan
(%)

100

78
72
60
96
96
83
90
87
65

Tinggi tanaman
(cm)

142,33

143,00
150,53
147,13
153,25
144,13
147,46
149,60
100,06
154,20

Jumlah anakan
Prod/tanaman

17,65

16,13
18,25
18,60
16,80
19,53
17,06
18,33

19,16
19,00

Pada varietas Pelopor, sifat-sifat yang baik dijumpai pada perlakuan dengan 1%
EMS, 1,5 dMS dan 2% dMS (Tabel 3). Persentase perkecambahan baik sedangkan pada
perlakuan dengan 2% dMS, lebih reridah dari pada yang lain, tetapi masih mencapai
65%

Tinggi tanaman tidak terlihat adanya perbedaan yang menonjol, sedangkan anakan
produktip per tanaman lebih menonjol dari pada yang lain.

Pada perlakuan terhadap ketiga varietas tersebut diatas terlihat bahwa persentase
perkecambahan makin menurun pada dosis yang makin besar. Kalau dibandingkan da-
ri ketiga varietas ini turunnya persentase perkecambahan pada tiap-tiap varietas berbeda,
misalnya pada varietas Pelita I/I, dengan kadar air dalam biji 14%, persentase perke-
cambahan turun sangat menyolok yaitu pada dosis 1,5% dMS ada 3% yang berkecambah
bahkan pada dosis 2% dMS dan 40 krad sinar gamma tidak ada yang berkecambah
sama sekali. Pada varie.as Rajalele 'dengan kadar air dalam biji 13%, persentase perke-
cambahan, paling kecil 43% sedangkan varietas Pelopor dengan kadar air dalam biji 11%,
persentase porkecambahari 60%.
Dari data-data tersebut diduga bahwa perkecambahan pada perlakuan ini dipengaruhi
oleh besarnya dosis, macam mutagen dan mungkin juga dipengaruhi oleh kadar air
dalam biji-biji itu sendiri. Tentang hasil perkecambahan ini berbeda dengan hasil peneliti-
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an yang dilakukan oleh THAI-CONG-TUNG, et. al. (12) pada periakuan terhadap
3 varietas padi dengan 3 macam dosis dari thermal neutron dinyatakan bahwa pada
tingkat perkecambahan tidak ada perbedaan.

Jumlah anakan produktip per tanaman dan tinggi tanaman dari ketiga varietas padi
pada perlakuan ini bahwa pada umumnya lebih besar dari pada kontrol.

Dari hasil percobaan ini dapatlah dinyatakan bahwa perlakuan beberapa mutagen
terhadap beberapa -'arietas padi yang berbeda mempunyai pengaruh yang berlainan.

*******
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DISKUSI:

M. SIRDAN :

Sebelum Saudara melakukan perendaman kedalam chemical solution apakah
Saudara sudah mengetahui daya serap air untuk varietas-varietas yang Saudara
uji. Kalaii tidak saluh ada korelasi antara penyerapan air dan zat-zat larut-
an kimia itu ada hubungannya = (% penyerapan pada berat biji).

NURTJAHJO:

Sebelum biji-biji direndam dalam mntagen kimia, lebih dahulu direndam
dalam air selama 24 jam. Untuk percobaan ini tidak diukur daya serap air
untuk varietas-varietas yang diperlakukan.

ABDUL MAJID:

Saran:
Agar pada Tabel 1 ditambah 1 kolom diantara jumlah biji/malai dan hampa
(%), yaitu kolom jumlah biji berisi (mentes).

MOH, ISMACHIN:

Berapa temperatur (suhu) pada waktu pemberian perlakuan dengan EMS.
Perlu diketahui pada suhu 30° C kekuatan EMS menurun jadi ± separuhnya
jika dibanding dengan pada suhu 20° C.

NURTJAHJO :

Waktu periakuan dengan EMS pada suhu kamar sehingga memang mung-
kin pada waktu itu kekuatan EMS menurun.

AGOES MOEBAROKAH :

1. Apa sebabnya kadar» air pada tiap varietas berbeda dalam peneliti-
an Saudara ?

2. Juga mengapa dalam pertanaman juga berbeda, ada yang dipot ada yang
disawah ?

NURTJAHJO :

1. Memang keadaan kadar air biji pada tiap varietas berbeda dan kami ma-
sih ada kesukaran untuk menyamakan kadar air tiap-tiap varietas.

2. Rencana semula hanya 2 varietas, tetapi pada waktu itu ada teman yang
menyediakan sawahnya untuk percobaan ini lalu ditambah 1 varietas
daerah yang baik disawah tersebut yaitu varietas Pelopor.

NAZIR ABDULLAH:

1. Bagaimana tentang pemakaian pupuk dan dosis pemupukan dalam perr
cobaan ini ?

2. Apa alasan-alasan yang dipakai mengapa Pelita dan Rajalele ditanam dipot
dan varietas Pelopor ditanam di sawah ?

3. Apa dasar yang dipakai perendaman selama 24 jam ?

NURTJAHJO:

1. Pupuk dasar TS ± 50 kg/ha dan pupuk N 200 kg/ha diberikan 3 kali.

2. Sama dengan jawaban pertanyaan Ir. Agoes Moebarokah.

3. Perendaman ini berdasar dan hasilpengamatanSoerjowinoto padachromo-
som biji-biji padi yaBg.direndam setelah 24 jam sudah terjadi pembelahan
dan juga anjuran Dr. MIKAELSEN bahwa perendaman antara 20 — 36 jam.
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SEGREGASI PADA PEMULIAAN MUTASI
(Laporan Pendahuluan)

Oleh :

MOESO SOERJOWINOTO, ISSIREP SOEMARDI DAN NURTJAHJO

Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada

ABSTRAK

SEGREGATION ON MUTATION BREEDING. On a certain mutation breeding with
Oryza sativa var P.B. 5 a gigantic plant is obtained in M-4. Segregation is observed
and traced on M-5 generation.

I. PENDAHULUAN.

Telah diketahui pada hybridisasi bahwa setelah pembastaran terjadi segregasi
pada F2 dan seterusnya.

Pemuliaan mutasi dimulai oleh EHRENBERG (1) di konperensi Geneva
tahun 19SS, setelah itu pengetahuan ini berkembang dengan pesat.
Pada pemuliaan mutasi dengan mempergunakan mutagen, hanya beberapa penulis
saja yang mengemukakan adanya segregasi, misalnya REDDY (7) mengadakan pe-
nelitian terhadap varietas IR-8 dengan EMS dan dES dan sinar gamma, memperoleh
mutant seperti rumput dari FG—9 dan FG-23! Mutant ini pada M3 meng-
alami segregasi, tanaman pendek dan kaku dengan daun sempit kecil, berwarna kuning
gelap serta malainya terpuntir, umur (15 - 20) hari lebih panjang dari koritrol.
Mutant yang lain, mutant no. 14, pada M3 mengalami segregasi, bentuk daun seperti
perahu, malai lemas dan biji-biji pada cabang pertama lebih sedikit. Biji panjang
ramping dengan bulu yang bagus.
GASTEL, et. al. (4) memperlakukan species Nicotiana alata dari clone S2 S3 disinari
dengan dosis berbeda antara (0,3 — 14,3) rad/jam. Penyinaran tanaman 3 jam setiap
hari dan berlangsung terus selama 3 bulan.
Pada laporan sementara, pengamatan terhadap serbuksari, bahwa pada M2> meng-
alami segregasi untuk S2 S2, S2 S3 dan S3 S3 dengan perbandmgan 1 : :2 : 1.
1SMACHIN (5) memperiakukan padi varietas Early cesariot dengan sinar gamma,
neutron cepat dan EMS, pada pengamatan pengamh berbagai mutagen terhadap
perimbangan segregasi pada rnalai-malai tertentu bahwa secara matematis makin
banyak mutant yang terbentuk makin besar perimbangan segregasinya.

Para peneliti tersebut diatas dan peneliti-peneliti yang lain (2,3,6) pada umum-
nya belum banyak membicarakan tentang segregasi dan bagaimana kelakuan selanjutnya.

Tertarik pada hasfl percobaan terdahulu, SOERJOWINOTO, et. al. (10) bah
wa pada M4 timbul segregasi yang morphologi batang dan daun, malai serta gabah
dengan ukuran yang menonjol.

Mutant ini diteruskan ditanam untuk mengetahui sifat-sifat selanjutnya, apakah
segregasi ini menurut pola-pola tertentu, seperti pada hukum Mendel, atau menurut
pola lain. Kalau dapat diketahui sifat-sifat segregasi, maka seperti halnya pada
hybridisasi, pemurnian dalam pemuliaan mutasi akan lebih ada dasarnya dan lebih
mudah dikerjakan.
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II. BAHAN DAN CARA KERJA.

Bahan percobaan diambil dari suatu mutant padi yang tadinya adalah padi
varietas P.B. 5 yang diperlakukan dengan colchicine yang dikombinasi dengan pe-
nyinaran sinar gamma. Salah satu mutant yang dinamakan Biopma 6 setelah tanaman
yang jelas berdaun jauh lebih besar dari pada yang Iain-lain, tetapi anakannya lebih
sedikit.

Dari tanaman ini diambil satu malai kemudian dikecambahkan. Setelah bibit
berumur 20 had, diambil 10 bibit dengan cara random dan ditanam dalam pot, sebuah
bibit per pot. Dipakai sebagai Kontrol P.B. 5. yang asli dan diperlakukan dengan .cara
yang sama seperti tersebut diatas.

Pengamatan ditujukan terh^dap morphologi tanaman, epidermis, stomata,
index stomata dan trichomata.

III. HASIL PENGAMATAN.

Pengamatan pertama dilakukan terhadap besar daun, tinggi tanaman jumlah
anakan yang produktif (bermalai), jumlah biji per malai, maximum biji per malai &•
persentase hampa (lihat tabel 1).

TABEL1.

II

Nomer
Kode

Klasifikasi
besar
daun

Tinggi
tanaman

(cm)

Anakan
produktif

per
tanaman

Biji per malai

Rata-rata maximum

Persentase
hampa

(%)

Kontrol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10.

B =

K =

K
K
K
B
B
B
B
K
B
B

K / B

daun besar

daun kecil.

105
80
65
96

120
129
136,5
73
96

128
80

35
27
7
3
3
5
9

63
2
6
8

225,15
240,66

—
270,23
290,16

_
127,65
222,35

_
280,42

—

329
282
—
381
494
—
173
247
—
286

3,29
2,83
—

41,20
25,85

—
56,69

5,66
—

46,85

Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap epidermis, stomata, index stomata
dan trichomata dapat dilihat pada tabel 2.
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TABEL 2

Hasil pengamatan yang diperoleh dari epidermis dan derivat-derivat epidermis
yaitu : epidermis sendiri, stomata, index stomata dan trichomata

adalah sebagai berikut :.

Nomer

Kode.

E P I D E R M I S

b j j w a n

P 1

a t a s

P 1 1

S T O M A T A

Permukaan

bawah

P . 1

atas

P 1

Index

stomata

TRICHOMATA

Permukaan

bawah
- .

atas
-

0 Kontroi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

K

K

B

B

B

B

K

B

B

10. K/B

43,7

39,9

45,6

52,2

43,7

62,7

$3,2

41,8

39,9

28,5

104,5

95,0

115,9

116,4

155,8

102,6

98,8

89,3

102,6

17,1

15,2

133

13,3

15,2

17,1

11,4

15,2

15,2

13,3

19,0 30,4

20,9 43,7

19,0 41,0

20,9 30,4

20,9 51,3

22.8 47,5

20.9 36,1

20,9 47,5

22,8 55,1

28,5 30,4

114,0 11,4

108,3 19,0

98,6 11,1

142,5 19,0

153,9 19,0

142,5 17,1

95,0 17,1

100,7 17,1

119,7 24,7

133,0 13,3

24,81

24,7 24,32

24,7 25,84

26.6 26,98

24.7 24,89

22.8 27,55

22,8 32,49

19,0 724,S1

24.7 26,03

30,4 25,27

22.8 26,79

18,51

19,57

18,43

18,05

21,85

20,71

18,62

18,43

18,43

17,67

22,04

23,98

26,98

25,46

26,79

28,88

24,13

31,37

23,94

25,84

29,45

24,32

18,66

21,28

19,89

18,93

22,80

20,90

20,33

18,62

20,33

23,37

19,00

25,00

25,59

36.3S

30,07

33,33

26,41

25,13

31,99

30,63

27,75

33,32

69,03

44,84

43,13

51,68

96,33

78,66

S9.09

76,00

59,09

44,72

53,39

81,38

87,59

74,86

98,42

99>56

91,96

116,47

97,09

110,20

114,57

92,34

B = daun besar
K = daun kecil



TABEL3.

Nomor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10.

Sesar
daun

bb

bb

BB

BB

BB

BB

bb

BB

BB

Bb

Tinggi
tanaman

tt

tt

tt

Tt

Tt

TT

tt

tt

Tt

tt

Epidermis
bawah

(panjang
maximum)

PP

PP

PP

Pp

Pp

PP

PP

PP

PP

PP

Epidermis
atas

(panjang
maximum)

PP

PP

Pp

PP

PP

PP

PP

PP

Pp

Pp

Stomata
bawah

(panjang)

PP

PP

Pp

PP

PP

PP

PP

Pp

PP

Pp

Stomata
atas

(panjang)

PP

PP

PP

Pp

PP

PP

PP

PP

PP

PP

Trichomata

permukaan
bawah

PP

PP

PP

PP

Pp

PP

PP

PP

PP

PP

permukaan
atas

PP

PP

PP

Pp

PP

Pp

PP

PP

PP

B

b

besar

kecil
P

P

panjang

pendek

T
t

tinggi
pendek.



IV. PEMBICARAAN:

1. Besardaun.

Memrrut besarnya daun ketumnan M5 ini dapat digolongkan menurut peng-
lihatan saja, menjadi 3 golongan.

B = BB berdaunbesar(tabell,2,3).

K = bb = berdaun kecil

B / K = Bb = meragukan apakah daun termasuk besar atau kecil.

Menurut penglihatan saja perbandingan ini kira-kira:

BB : bb : Bb = 6 : 3 : 1.

2. Tinggi tanaman.

Menurut tingginya tanaman yang sangat menonjol tinggi hanyalah satu tanaman
yaitu 6 B.
Jika tinggi tanaman itu dibagi menjadi tanaman tinggi {TV), tanaman pendek (tt) dan
Sedang (Tt) maka perbandingannya adalah (tabel 2,3).

TT : tt : Tt = 1 : 6 : 3 .

3. Anakan yang produktif.

Ada tendensi, bahwa tanaman-tanaman yang berdaun kecil mempunyai lebih
banyak anakan yang produktif, sedangkan yang berdaun besar mempunyai sedikit
anakan yang produktif.

4. Persentase hampa.

Juga ada gejala bahwa tanaman yang berdaun besar persentasenya hampa lebih
tinggi dari pada yang berdaun b kecil.

5. Epidermis, stomata dan trichosnata.

Jika ukuran epidennis bawah dan atas hanya diambil ukuran yang maximal
saja, maka ternyata yang paling panjang epidennisnya adalah tanaman 6 B. (tabel 3).

Jika pada epidermis, stomata dan trichomata itu digolong-golongkan, kelompok
yang panjang (PP) pendek (pp) dan yang sedang (Pp) maka akan terlihat daftar seperti
tabel 3.

Menurut perhitungan yang mengabaikan penyimpangan-penyimpangan kecil,
dan diambil semua ukufan dari tabel 1, 2 dan 3, maka segregasi sementara dapat
diperhitungkan :

PP : pp : Pp 1 5;

Dalam lokakarya 'ini adalah kesempatan untuk mendapatkan saran-saran
maupun pengarahan yang lebih berdasar.
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1. EHRENBERG, L.I., GRANBALL and A. GUSTAFSON; (1955) : The production
of beneficial new heridity traits by means of ionizing radiation. Inter?
national on the Peaceful uses of Atomic Energy, p. 1-9 .
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B.D. ONA and G.B. VIADO; C (1971); Introducing of mutation in rice.
Rice breeding with induced mutations III, Tech. Rep. Ser. No. 131, Vien-
na, p. 5 — 17.

GANASHAN, P; (1971); Evalusion of new rice varieties by radiation induced
mutations in H4 and Hg rice varieties. Rice breeding with Induced
mutations III. Tech. Rep. Ser. No. 131. Vienna, p. 19 - 28.

GASTEL, A.J.G. van and D.D.E. NETTANCOURT; (1974): The effect of
different mutagens on self incomptability in Nicotiana alata link.

ISMACHIN, M.; (1972) : Frequensi mutasi pada malai-malai varietas Early ce-
sariot. Majalah Batan Vol. II. No. 4. p. 11 - 16.

KHAMBANONDA, Princha; (1971) : Rice breeding with induced mutations in
Thailand. Rice breeding with induced mutations III. Tech. Rep. Ser.
No! 131. p. 61 - 68.

7. REDDY, G.M. and T.P. REDDY; (1973) : Induced Induction of same grain shape
and morphological mutation in rice, varieties JR — 8. Radiation Botany.
Vol. 13. No. 3, p. 101 - 184.

8. SASS, J.E.; (1964) : Botanical microtechnique.
3 r d edit. The Iowa State University Press.

9. SOERJOWINOTO, Moeso dan NURTJAHJO; (1974) : Pemuliaan padi de-
ngan radiasi dalam usaha menaikkan hasil pangan, Laporan P.M.P.T. — UGM.

10. WALLIS, T.E.; (1957) : Analytical microscopy 2 n d edit, little Brown and Com-
pany. Boston.

DISKUSI :

SEOMARTONO :

Saran:
1. Karena dulu pernah diperlakukan dengan colchicine ada kemungkinan

juga terjadi polyploidy, dan ini segregasinya menyimpang dari diploidi
disebut segregasi chromatid. Hal ini bisa dilihat pada bukunya Allard.
Principles of Plan Breeding.

2. Melihat perbandingan 1 : 6 : 3 atau 6 : 3 : 1 jelas bukan hanya dipe-
ngaruhi oleh 1 gen ( 1 : 2 : 1 atau 3 : 1). Mungkin disini ada epistasi
(interaksi antar locus). Jadi ada lebih dari 1 gen yang mempengaruhi.
Untuk bisa tepat mengetahui perbandingan segregasinya kiranya perlu
dibuat chi square test.

MOESO SOERJOWINOTO :

Terima kasih atas saran-sarannya.

ABDUL MAJID :

1. Apakah rencana selanjutnya dari pemrasaran.

2. Apakah akan diadakan "breeding test for mode of inheritance"

3. Apakah ciri-ciri "raksasa" ini diduga ada nilai ekonominya.
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MOESO SOERJOWINOTO:

1. Lebih serious meneruskan Mg dan hanti tidak hanya 10 tanaman, tetapT
kalau tehnis mungkin semua, atausebulir wtoiifr.

2. Kalau mungkin diusahakan.

3. Saya kira tidak ada, tetapi sebagai base-line studies mutation breeding
saya kira perlu.

HASTJARJO :

1. Karena yang akan diamati adalah segregasi mengapa hanya diambil
10 tanaman ?

2, Apakah untuk besar kecUnya daun juga dlbuat pengukuran-pengukuran
kwantitatif ?

MOESO SOERJOWINOTO :

1. Ini benar, memang- ini prelimanary report yang tadinya merupakan
curiosity saja, hingga menemukan segregasi ini. Pada tahap kedua tidak
akan hanya 10 saja (Iihat jawab terhadap Sdr. Abdul MajidV

2. Tidak. Karena yang berdaun kecil dan besar, hanya dapat dipKJi menjadi
dua kelompok besar dan kecil dengan jelasnya. Hanya yane diukur
epidermis dan derivatnya saja.
Ini saya sengaja dinyatakan observasi dengan penglihatan saja untuk
membandingkan pengukuran pada epidermis dan derivat epidermis yang
hasilnya berbeda. Untuk mencapai ukuran sedang, caranya adalah ukuran
sedang = Bb = V B x b.

NAZIR ABDULLAH :

1. Segregasi yang dikemukakan adalah yang timbul dalam generasi ke—5.
Apakah penelitian yang serupa tidak sebaiknya dimulai pada pertanaman
M2. Kalau sudah dalam M5 diteliti mungkin lebih komplex meskipun apa
yang dikemukalan dalam paper ini sudah ada data-data yang preliminary
sekali.

MOESO SOERJOWINOTO:

Timbulnya kelainan daun gigas - hanya satu tanaman - itu baru terlihat
pada M4. Terpaksa M5 diteliti.

M.SIRDAN

Sehubungan dengan mutasi yang snakin banyak pada M4 apakah kiranya
ada yang kembali kesifat induknya. Peta atau tangkai rotan .dalam sifat-sifat
daun-daun tersebut.

MOESO SOERJOWINOTO:

Pada M4 hanya terlihat satu saja penyelewengan bentuk yang menjadi gigas.
Pada M5 yang kemudian kelihatan segregasi yaiig diuraikan tersebut pada
uraian-uraian.

ABDUL MAJID :

Apakah terdapat seri ukuran raksasa ini y.i. dari raksasa sampai yang kecil.
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MOESO SEROJOWINOTO:
Tidak kalau hanya pengWiatan morphologis hanya 2 macam ukuran besar
dan ukuran kecil pada daun. Pada epidermis dan derivat-derivat dari
epidennis dapat dilihat dari ukuran-ukuran tabel 1 dan 2.

II
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MEUHAT PENGARUH RADIASI NETRON CEPAT DARI SEGI
HSIOLOGIS PADA TURUNAN PERTAMA (Mi) PADI PB-5.

Oleh :

IRWANSYAH, S. SASTRODIHARDJO, A.A. BARADJANEGARA, D. RONADI

PUSAT REAKTOR ATOM BANDUNG BATAN

ABSTRACT

The fisiological evaluation ofMj neutron-irradiated IR-5. In the Rice Improvement
Programme by the means of neutron irradiation, IR-5 has been chosen for the improve-
ment of its eating quality.

In the M], several fisiological effects of the irradiation -were measured in the laboratory
as well as in the field. Up to the dose 600 Rad of the development of Rice seedling was
inhibited 50 %, meanwhile the chlorophyl content increased.

In the field, the doses of 300, 400, 500, 550, 600 and 650 could stimulate the
production of more tillers. However the plant height and panicle length were relative-
ly the same as control

PENDAHULUAN

Seperti yang telah dikeihukakan oleh Darussalam dalam pertemuan pembahasan
Pemuliaan Mutasi I, sehubungan dengan program kerja dalam Mutasi Induksi di Pusat
Reaktor Atom Bandung, Laboratorium Radiobiologi P.R.A.B. telah memulai usaha dalam
rangka perbaikan mutu PB-5 dengan teknik pcnuliaan mutasi menggunakan netron.

Perriilihan material PB-5 didasarkan pada sifat-sifat PB-5 itu sendiri seperti yang
telali dikemukakan oleh Harahap antara lain bahwa varitas PB-5 adalah varitas unggul
yang luas penyebarannya dan akan lebih luas lagi bilamana rasa nasinyadapat diperbaiki.

Tahap pertarna adalah mempelajari pengaruh radiasi netron pada pertumbuhan
kecambah dan menentukan dimana adanya D-50 pertumbuhan, melanjutkan penanaman
dalam ember-ember plastik dan tahap terakhir penanaman disawah.

Mengingat banyak data yang belum diolah, masa panen yang dekat sekali jaraknya
dengan saat lokakarya ini, maka berikut ini hanya dapat disampaikan laporan terbatas
sekali pada pengaru'a radiasi dilihat dari sudut fisiologts.

METODA KERJA

1. Asal usul benih.

Benih diperoleh dari Perum Sang Hyang Sen. Dilaboratorium dicek kembali ke-
murniannya, daya berkecambah dan kadar air. Men-cek kemurnian benih dilakukan de-
ngan cara mekanis dan mengecambahkah. HasQ yang diperoleh kemurnian adalah hampir
100%, daya berkecambah bibit tanpa disimpan 81,76% dan disimpan selama 7 hari
pada temperatur 30° C adalah 79,1%. Kadar air rata-rata 12,26% dan kadar amylose
1 1 - 2 2 % .
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2. Fasilitas Radiasi

STIF (Standard Triga Irradiation Facility) adalah tempat meradiasi biji-biji
yang ditempatkan pada thermal column Reaktor. Pada lapisan dalam STIF terdapat
depleated Uranium yang dapat memancarkan sinar netron cepat terhadap biji-biji
didalamnya.
Pada waktu meradiasi, reaktor bekerja pada 250 Kw pada temparafur 33° C.

3. Untuk mengetahui effek radiasi terhadap pertumbuhan kecambah, biji-biji padi
diradiasi pada dosis 50 sampai dengan 1000 Rad dengan interval 50 Rad.
Penyemaian dilakukan dalam pot-pot plastik persegi 4 berukuran 30 x 23 x 20 cm
dan diisi dengan tanah yang telah digemburkan dalam jumlah yang sama. Jumlah bibit
yang disemaikan untuk setiap dosis 300 biji dengan 3 x ulangan. Parameter yang diukur
pada hari ke 15 adalah tinggi tanaman, panjang akar dan kandungan kloropil dengan
menggunakan metoda MaclachJan dan Zalik (1963) sebagai berikut:

0,5 gram daun padi digerus halus, kloropil dilarutkan dalam aceton 80%. Dengan
menggunakan Colleman spectrometer pada gelombang 663 dan 645, jumlah kloropil
ditentukan menurut rumus :

Chi. a = 12,3 x D663 - 0,86 x D645 v v m&/gIam d a u n

d x 1000 x w

b = 19,3 x D645 - 3,6 x D663 v v m g r / g r a m d a u n

d x 1000 x w

dimana : D.645 = harga "absorbance" pada panjang gelombang 645.
harga "absorbance" pada panjang gelombang 663
volume larutan pengenceran kloropil dalam cc.
panjang lintasan cahaya dalam cm ( = 1 )
berat daun basah dalam gram.

D.645
D 663

v
d
w

4. a). Penanaman (transplanting) dalam ember plastik bervolume 3 galon dengan 1
tanarnan Setiap ember. Pupuk yang diberikan adalah urea dan TSP dalam perbandingan 2 : 1 .

b). Penanaman disawah.
Pefiyemaian langsung dilakukan disawah di Plumbon Cirebon dalam komplek P2 .

Palawija. Banyak bibit yang disemaikan adalah Yt kg untuk setiap dosis. Transplanting
dilakukan pada waktu umur bibit 20 hari. Jarak tanam 25 x 25 cm. Untuk satu lubang
ditanamkan satu benih. Semua perlakuan yang diberikan pada tanaman disesuaikan
dengan kebiasaan petani.
Jumlah anakan dihitung pada hari ke 60 dan tinggi tanaman pada waktu panen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. LABORATORIUM

Kemampuan berkecambah biji-biji yang diradiasi, tinggi tanaman, panjang akar dan
kandungan kloropil dicantumkan dalam tabel dibawah ini dan digambarkan dalam
grafik 1, 2, 3, dan 4. (Harga-harga persentase tinggi tanaman, panjang akar dan
kandungan kloropil, dipefoleh dari harga rata-rata sebenarnya dengan membandingkan
terhadap harga rata-rata kontrol yang dianggap 100%).
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Tabel 1; Kemampuan berkecambah, tinggj tanaman, panjang akar dan kandungan
kloroful dan. tanaman berumur 15 hari.

Dosis
(Rad)

Kontrol
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750

Kemampu
an berkfi-

cambah (%)

80,20
72,96
72,45
77,04
72,68
69,68
70,3i
78,5
76,63
73,58
68,62
79,21
65.76
64,92
60,37
56,20

Tinggi
tanatnao

(%)

100
87,65
92,64
86,02
86,44
79,92
74,77
83,92
74,40
69,52
55,59
60,58
48,60
43,82
37,78
26,64

Panjang
skat
(%)

100
98,80
98,63
97,03
88,59
78,03
87,62
70,67
63,94
63,83
61,43
67,65
70,56
67,94
58,30
56,53

Kandungan kloropil (%)

a

100
75,62

286,78
234,25
102,40
150,35
466,95
403,72
314,26
274,46
198,67
241,05
226,01
178,84
119,14
144,79

b

100
119,33
1L8.16
89,63

171,77
226,86
187,94
175,78
115,85
101,84
58,23
74,68
72,58
58,05
33,22
29,68

(a + b )

100
100,10
192,18
153,11
141,16
193,27
310,42
275,84
361,75
177,62
119,87
147.7J
139,93
111,08
70,94
80,21

Hasil diatas memberikan gambaran baliwa akibat radiasi :

1. Kemampuan berkecambah ditekan.

2. Kandungan kloropil ( a + b ) naik terus mencapai maksimal pada dosis 300.sampai
400 rad, kemudian menurun dan pada dosis 700 dan 750 rad lebih kecil dari kontroL

3. Panjang akar semakin pendek dengan menaiknya dosis.

4. Tinggi tanaman semakin pendek dengan naiknya dosis dan D—50 didapatkan kira-kira
pada dosis 600 rad netron pf.ua STIF — PRAB.
Jikalau banyak peneliti lebih menyukai dosis-dosis terpakai dalam penelitian untuk
padi sekitar D-50 antara 20 — 30 krad — gamma dan 2 — 3 krad netron, dengan
demikian STIF - PRAB mempunyai kekuatan antara (3,3 - 5) kali lebih kuat.

II
B. LAPANGAN :

Dari hasil percobaan dilaboratoriurn, maka disawah ditanam padi yang diradiasi
pada dosis-dosis 300 - 400 - 500 - 550 - 600 dan 650 rad masing-masing 10.000
tanaman, kecuali untuk dosis 650 rad sebanyak 7665 tanaman.

1. Persemaian:

Jumlah kecambah (benih) yang kuat tumbuh mulai dari semai sampai saat
ditransplanting dari sini sampai panen adalah sebagai berikut :
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TABELII Jamlah kecambah yang kuat tumbuh mulai dari semai sampai panen disawah.

Dosis
Rad

Kontrol
300
400
500
550
600
650

Daya kecambah
(%)

80
78
76
76
79
72,5
73

Yang mampu tumbuh
sampai saat trans-

planting (%)

80
75,10
73
72,30
70,60
62,60
54

Yang mampu tumbuh
sampai panen

(%)

78,70
belum dihitung
belum dihitung
66,70
66
55,60
43,30

Dari hasil diatas dapat gambaran bahwa semakin tinggi dosis radiasi semakin sedikit
yang mampu tumbuh sampai panen.
Hal mi mungkin disebabkan karena tanaman dalam keadaan lemah akibat radiasL

2. Anakan :

Distribusi jumlah anakan yang dihitung pada hari ke 60, ditunjukkan dalam
histogram 1 s/d 7 yang diambil dari 1000 sample dari sctiap dosis.

Dari histogram tersebut :

Tanaman

Kontrol
300
400
500
550
600
650

Optimum anakan

27
70
65
42
33
31
39

Distribusi terbanyak

12 - 18
10 - 20
20
15 - 22
15 - 22
13 - 19
15 - 20

3. Tinggi tanaman :

Distribusi tanaman ditunjukkan oleh histogram 8 s/d 14

1!
T a n m a n

Kontrol
300
400
500
550
600
650

Distribusi terbanyak

105 dan 100 cm
112 sampai 120 cm
110 dan 120 cm
105, 100 dan 115 cm
100, 105 dan 110 cm
100 dan 105 cm
100 dan 105 cm
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II

4. Panjang malai:

Dad histogram 15 s/d 19 yang menunjukkan distribusi panjang malai, maka :

T a n a m a n

Kontrol
300
400
500
550
600
650

Distribusi 'erbanyak

20,5 sampai 24 cm
belum diukur
belum diukur
20 sampai 24,5 cm
21 sampai 24 cm
20 sampai 25 cm
21 sampai 24 em

5. B u n g a :

Bunga dari tanaman kontrol paling cepat keluar pada hari ke 76 setelah disemai,
sedang tanaman radiasi 500 dan 550 rad pada hari ke 68 dan tanaman radiasi 600 dan 650

.xad pada hari ke 70 (histogram 20 s/d 24).

6. Panen:

Setelah 3 malai ditengah dari setiap rumpun diambil, sisa malai dipanen secara
"bulk".
Dari hasil panen sisa malai, diperoleh gambaran kasar kehampaan sebagai berikut :

D o s i s

300
400
500
550
600
650

Kehampaan (%)

belum dipanen
belum dipanen

95
96,5
96
97

Dari hasil sederhana yang dilaporkan diatas, rupanya tanaman Mj diradiasi pada
dosis 500 rad, banyak memperbaiki sifat-sifat balk PB—5 bilamana ditinjau dari early,
ketinggian tanaman, jumlah anakan dan panjang malai.
Apakah pekerjaan selanjutnya dapat diarahkan pada Mi yang diradiasi 500 rad atau
terhadap tanaman Mj lainnya, belum dapat ditentukaii. Dilaboratorium RadiobiologT
PRAB, masih banyak data yang sedang dikumpulkan antara lain jumlah butir/malai, floret,
ukuran dan berat biji, kadar amylose/protein danpenyeranganhama . Dengan pengolah-
an seluruh data secara statistik, dapat diharapkan suatu petunjuk mana pekerjaan se-
lanjutnya bisa lebih ditekan.

B A C A A N :

1. Neutron Irradiation of Seeds I
International Atomic Energy Agency, Vienna 1968.
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2. Neutron Irradiation of Seeds II
International Atomic Energy Agency, Vienna .1968

3. Manual on Mutation Breeding
International Atomic Energy Agency, Vienna 1970

4. Pemuliaan Mutasi
Badau Tenaga Atom Nasional, 1972.

5. Absorption of light by chlorophyl Synthesis.
Camadian J. Bot 1963.

DISKUSI :

ASRIL SAMAD :
Kenapa range Dosis dilapangan tidak sama mulai naik 100, kemudian naik
50 krad. Apakah tidak akan menghadapi kesulitan dalam analisa nantinya ?.

IRWANSYAH :

Kami kira tidak akan mengalami kesulitan, karena nanti semuanya di-
kembalikan kepada kontrol.

M. SIRDAN:

Kalau tidak salah bahwa chloropil mutation sebagai indikator darigen
mutation. Pada % chloropil a terdapat yang tertinggj pada dosis 300 — 400
rad apakah ini berarti pada dosis tersebut memungkinkar, mendapatkan gen
mutation yang optimis ?.

IRWANSYAH :

Kemungkinan ada saja, tetitpi sekarang kami belum dapat melaporkan karena
ini baru pada generasi pertama.

NURTJAHJO:

1. Apakah biji-biji yang diradiasi dengan netron cepat menjadi radioaktip,
kalau radioaktip berapa lama biji-biji ini sudah tidak berbahaya untuk
si peneliti ?.

2. Hasil ini ternyata ada perbedaan panjang malai, apakah perbedaan ini
ada hubungannya dengan jumlah biji per malai ?.

IRWANSYAH :

1. Tidak.

2. Belum dihitung.

I. HARTANA :
Histogram 1 (jumlah anakan pada kontrol) mengesankan seperti merapakan
campuran 2 populasi (Karena mempunyai 2 buah modus) ?. Mohan
penjelasan.
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IRWANSYAH

Dari 1000 sample yang dikumputkan termasuk rumpun-rumpun yang diserang
hama tikus yang mcmungkinkan terjadinya 2 modus pada histogram 1 tsb.

NAZ'.R ABDULLAH:

1. Apakah dalam pcrkecamhahan ditemukan ianaman-tanaman yang ineng-
alami chlorophyl deficiency seperti xantha, alfa dlsb. terutama pada
dosis-dosis yang memperlihatkan penurunan chlorophyl (dalam kolom b).

2. Mohon penjelasan tentang catatan "belum dihitung" dalam tabel-tabel.

IRWANSYAH :

1. Ditamukan sebanyak 1 sampai 5 tanamaii.
2. Data ada yang belum dikumpulkan dan diolah terutama tanaman pada

d radiasi belum dipanen sampai paper ini disusun.

S'H-MARTONO:

Apakah cata penyinaran sepeiti yang pemraiaran lakukan dengan dosis
500 rad kiranya hasilnya akan sama dengan cara lain dengan dosis yang sama
misalnya dengan Co Unit ?.

IRWANSYAJi:

Dengan mcngerobalikan dosis 500 rad nf PRAB kedalam dosis gamma rays
dengan memperhatikan juga nil&i R BE, seharusnya memberikan hasil sama.

-ABDUL MAJID :

Apakah ada atasan khusus gambar histogram dibuat terpisah antara beberapa
dosis untnk ciri pengamatan yang sama. ?.

IRWANSYAH .

lldsk ada alasan khusus, hanya karena teknis.
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Grafik 2 : Tinggi tanaman.
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Grafik 3 : Panjang akar
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Grafik 4 : Kandungan KJoropfl.
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Histogram 10 : Distribusi Tinggi tanaman
Mj
400 Rad nf.

8

I8 •!

85 90 95 100 105 105 115 120

Tinggi tanaman (cm)

125 130



124

10J

Histogram 11 : Distribusi Tinggi tanaman
M,
500 Rad nf.

3
6-1

85 90 95 100 105 110 115

(Tinggi tanaman (Cm)

120 125 130



' 2 r

Histogram 12 : Distribusi Tinggi tanaman

550 Rad nf.

a &

85
9 0 9 5 105

-U—U

Tinggi tanaman (cm).
120 125 130



voto

12

10

8

I 6̂

4 -

2 -

Histogram 13 : Distribusi tinggi tanaman
M]

600 Rad nf.

85 90 95 100 105 110 115

Tinggi tanaman (cm)

120 125 130



Histogram 14 :Distribusi Tinggi tanaman
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Histogram 15: Distribusi panjang malai
Kontrol.

1 6 -

14-

1 2 -

1 0 -

8 -

6 -

4 -

2 -

19 20 21 22 23 24 25 29
Panjang malai



124

104

24

15 16 1:

Histogram 16 : Distribusi panjang malai

500 Rad nf.

70 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Panjang malai (cm).



16-,

14

12'

10.

C 8-

o i • - 1 1 1

Histogram 17 : Distribusi Panjang malai

550 Rad nf.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 26 27 28 29 30.

Panjang malai (cm)



14-

12-

10--

I 6-

0-i-

Histogram 18 : Distiibusi panjang malal

Mi

600 Rad nf.

.1
16 16 17 18 19 ?0 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Panjang malai (cm)



I
XI 2
« _ ©

2 s S

o

2

6 co ub

"3SBIU3SJ3J

toCM

tD
CM

CM

C)
CM

'5

eo
c

'c1

a
a.

98



30

20

4-

60

Histogram 20 : Distribusi Keluar Bunga
Kontrol

70 80' 90

Umur tanainan inulai berbunga (hari).



oo

12 i

Histogram 21 : Distribusi Keluar bunga
Mi
500 Rad nf.

10-

g 6

4

0' I . . . I I I
60 70 80 90

Utnur tanaman mulai berbunga

100 110



Histogram 22 : Distribusi Keluar Bunga
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PERKEMBANGAN PEMAKAIAN TANAMAN HAPLOID DALAM PE-
MULIAAN TANAMAN.

II

Oleh :

A.M. PJYANTI SUMANGGONO

Pusat Penelitian Pasar Jum'at
Badan Tenaga Atom Nasional

ABSTRAK
UTILIZATION PROGRESS OF HAPLOID IN PLANT BREEDING. In the higher plants I
which is usually diploid, haploid is an abnormality, however it can be produced naturally.
The use of haploid plants in genetics, cytogenetics and plant breeding become popular j
recently after mw methods to produce haploid plant have been found
This paper is presented to show some of these new methods which have been successfully j
used.

I. PENDAHULUAN.

Oraganisme haploid mengandung 1 genom atau satu pasangan kromosom. Tanam-
an tinggi biasanya adalah diploid, dimana masing-masing selnya mengandung duplikasi |
dari gen-gen yang berasal dari yang jantan dan yang lain berasal dari induknya.

Haploid sering terdapat secara alami (normal), biarpun haploid dianggap sebagai I
suatu abnormalitas pada tanaman yang diploid, misalnya phase gametophyt pada tanaman
rendah dan serangga jantan tertentu, seperti lebah, tavvon dan Hymenoptera yang lain. I
BLAKESLEE, BELLING, FARNHAM dan BERGNER (1922)(1) mendapatkan ianamanj
berbunga haploid yang pertama, yaitu pada Datura stramonium.
IVANOV (1938) (8) membuat tabel dari tanaman haploid dari 33 species yang diketahui j
sampai waktu itu, yang mempunyai arti penting dalam pemuliaan tanaman. Yaitu :
Gossypium hirsutum, G.barbadense, G.davidsonii, Lycopersicum esculentum, S Nicotia-
na termasuk N.tabacum, Oryza sativa, Triticum monococcum, T. dicoccum, T.persicum, [
T.durum, T.turgidum, T.compactum, T.vulgare dan Zea mays.

Selain itu BENDER (1963) (2) telah mendapatkan tanaman haploid dari Solanum I
tuberosum dengan 2n = 24, yang berasal dari 2n = 48 yang berasal dari polinasi dengan |
pollen lain. Sedang CHASE (1964) (3) mendapatkan monoploid pada jagung.

Biasanya tanaman haploid yang berasal dari tanaman diploid mempunyai ukuran I
yang lebih kecil dari pada tanaman induknya, mempunyai stomata yarg lebih kecil pula,
dan mempunyai pollen yang lebih sedikit dan sering steril, buah yang lebih kecli dan
jarang menghasilkan biji ( ). Pada tanaman haploid yang berasal dari persilangan
interspecies dari Hordeum bulbosum dengan H.vulgare mempunyai bentuk yang kuat dan I
menyerupai H.vulgare, dan besarnya kira-kira hanya 3/4 dari tanaman semula (20). [

II. ARTI HAPLOID DALAM PEMULIAAN TANAMAN :

Arti haploid di dalam pemuliaan tanaman telah lama diperhatikan oleh beberapa
ahli, biarpun penggunaannya sendiri masih sangat terbatas karena banyak kesulitan dalam
mendapatkan tanaman haploid dalam jumlali yang besar. Dengan didapatkannya beberapa
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tehnik yang baru untuk mendapatkan tanaman haploid oleh beberapa ahli, misalnya
dengan kultur anthers,, kuitur protoplast, dan lain-lainnya, maka mulai banyak penelitian
yang dilakukan untuk mengetahui dengan persis arti haploid pada pemuliaan tanaman,
genetika dan sitogenetika.

Datam pemuliaan tanaman telah diketahui bahwa untuk mendapatkan lini yang
homozygot paling sedikit dibutuhkan generasi ke 7 sesudah persL'angan sendiri. Dengan
menggunakan tanaman haploid Hni homozygot bisa dihasilkan pada generasi yang
pertama (MELCHERS, 1972) (13).
Dengan secara endomitosis atau mempergunakan beberapa zat kimia (a.l. Colchiein)
selama pembentukan kallus, maka akan terbentuk lini diploid yang homozygot.

Tanaman haploid mempermudah seleksi mutasi, karena disini semua pengaruh
mutasi, baik yang bersifaf recessif atau dominan akan tampak pada generasi yang

; pertama.
Misalnya dikatakan oleh DEVRUX (1974) (4) bahwa akibat radiasi pada bunga bisa cepat

• diketahui dengan meradiasi microspora pada phase mononucleate dab menanam anthera
--< pada kultur media segera sesudah perlakuan.
j Dengan meradiasi tanaman haploid dari tembakau yang haploid dari varitas "Red floered"
..i yang berdaun lebar dengan dosis ± 2000 rads, didapatkan mutan yang bentuk petalanya
Jlain. Disamping itu didapatkan pula mutan dengan bunga putih (19).
i-Sedangakan dengan meradiasi antheranyasatu hari sesudah pengkulturan, akan tampak
i mutan albino yang bisa dilihat setelah satu bulan.

Arti haploid pada genetika sangat tergantung pada fertilitas dari haploid, ke-
! mampuannya untuk mengadakan persilangan dengan species-species lain, bentuk tanaman

dan variabilitas yang bisa dijumpai pada persilangan haploid dengan species lain.
Fada pertumbuhannya kira-kira 50% dari haploid berbunga, 30% adalah betina fertil dan
3% acL'ah jantan fertil.
Pada Solanum (20) persilangan antara haploid dengan Phureya (diploid) atau Stenotomum
sangat bagus untuk pelajaran genetika, karena selain fertil dan bentuknya yang kuat,
persilangan ini mempunyai tuber yang bagus dan sangat heterogen. Selain itu didapat
pula tingkatan "self-compatibility" diantara famili yang tertentu.

Haploid sangat berguna untuk menganalisa kromosom, misalnya menganalisa
pasangan kromosom pada phase-phase tertentu.

! KUNDU (1974) (11) mula-mula mengalami kegagalan untuk mendapatkan penyebaran
kromosom yang baik pada phase pachytene. Kemudian dengan berhasil menanam anthera

; pada kultur media yang mengandung sucrose dan santan, ia dapat mengatasi kesulitan-
I kesulitan tehnis.

III. CARA MENDAPATKAN HAPLOID DARI MICROSPORA :

Metoda penanaman anthera pada kultur media akhir-akhir ini menjadi topik dari
para genetisis dan pemulia tanaman, meskipun belum begitu banyak tanaman yang ber-
hasil dikulturkan untuk mendapatkan tanaman haploid.

Gymnospermae telah dicoba untuk dikulturkan pada th 1957, tetapi belum ber-
hasil membentuk tanaman baru (lihattaiieLl).

GUHA dan MAHESHAWARI (1966) (5) berhasil mempergunakan metoda ini pada tanam-
an Datura innoxia.
Penelitian-penelitian yang serupa dilakukan oleh beberapa ahli, misalnya pada Solanum
(HOUGAS dan PELOQUIN, 1958) (7), padi (NIIZEKI dan OONO, 1968; GUHA dan
MUKHERJEE, 1973) (18,6), Nicotiana (MELCHERS dan LABIB; 1970; TAKAHA-
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SHI, 1973; NITSCH, 1971) (13, 15), Antirrhinum mayus (MELCHERS, 1960)(14)dll.

NITSCH (1971) (15) mendapatkan bahwa ada 2 faktor yang pentirig untuk me-
numbiihkan anthera menjadi tanaman haploid, yaitu :

a. Faktor komposisi dari media, dan

b. Faktor yang berhubungan dengan phase perkembangan dari bunga pada waktu
stamen itu diambil.

Ad. a. Faktor komposisi dari media :

Sesudah mengadakan beberapa percobaan, Nitsch (1971) (17) pada Nicotiana dan
Datura, mengatakan bahwa media yang diperlukan itu sangat sederhana. Yaitu : gula dan
garam mineral. Komposisi media buatan untuk Nicotiana diberikan pada tabel 2. Medium
ini tak mengandung vitamin atau zat organic kecuali sucrose, sering ditambahkan pula
anxin dan cytokinin pada medium, yang berguna untuk pembentukan kalus dan
merusak filament anthera.

Media disterilkan di autoclove pada temperatur 120° C selama 15 menit. Stamen
diletakkan horizontal pada medium yang solid setelah disterilkan dulu dengan merendam-
nya dalam 70% athanol yang diikuti dengan mencelupnya selama 5 menit pada larutan
7% calcium hypoclorite, dan dicuci beberapa kali pada air yang steril. Kemudian disimpan '
siang hari pada temperatur 28° C dan maiam hari 22° C. Dibawah kondisi ini dalam tiga $
sampai empat minggu sesudah penanaman anthera akr.n membuka dengan menghasilkan %
tanaman kecil a'au plantlet. Besi merupakan zat yang penting pada kultur media ini, \
apabila konsentrasi besi sangat rendah maka embryogenesis akan berhenti.

Ad. b. Faktor phase perkembangan dari I inga :

Suksesnya pengkulturan selain terletak pada faktor komposisi dari media, jugaj
perlu sekali diperhatikan phase perkembangan dari bunga (anther). Pada tembakau,
phase awal (bila tetrad terbentuk) atau phase akhir (bila pollen grain telah mengandung;
tepung) tidak bagus untuk pembentukan haploid. Phase kritis yang paling bagus untuk'
pembentukan haploid disini yaitu kira-kira nucleus dari microspora membelah menjadi
2 inti. Phase ini dapat diketahui secara macroscopic dari bunganya.
Pada Brassica oleracea pembentukan kalli-kalli yang kecil hanya didapat dari pol-
len yang hampir masak (KAMEYA dan HINATA 1970) (9), sedangkan SUNDERLAND.
dan WICKS (1969) (22) mengatakan bahwa hanya microspora yang diambil selama ataui
segera seSudah mitosis pada tepung sari akan membentuk embryoids. j

I

IV. PROTOPLAST CULTURE

Penemuan bahwa sel tunggal dapat ditumbuhkan pada kultur media dan tumbuh
menjadi tanaman telah dilengkapi dengan regenerasi tanaman dari protoplast individu.
NITSCH dan OHYAMA mempergunakan metoda ini untuk menghasilkan tanaman yang
haploid.
TAKEBE, LABIB dan MELCHERS (1971) (23) telah berhasil mendapatkan tanaman
dari protoplast yang diisolir dari sel mesophyll. Tehnik ini berguna untuk mengklone
tanaman self-incompatibel, haploid atau aneuploid dan penyebaran tanaman menahun

yang biasanya membutuhkan waktu beberapa tahun untuk berbunga atau palem yang
tak dapat disebarkan secara vegetatip. (12)

Protoplast dapat juga dipakai untuk penyebaran lini dari unisexual crop.persilang-
an yang sukar didapat dan sangat steril atau pada tanaman yang sangat berharga,
misalnya persilangan pada anggrek. (12)
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V. HAPLOID PADA BARLEY
Beberapa alili telah berhasil mendapatkan tanaman haploid pada barley dengan

persilangan interspecies,yangbiasanya dilanjutkan dengan pengurangan jumlah kromosom
(chromosome elimination).
KASHA (1970) (10) berhasil mendapatkan tanaman haploid dari persilangan interspecies
yang diikuti dengan penanaman embryo pada kultur media. la menyilangkan autotetra-
ploid barley (Hordeum vulgare) dan tetraploid H. bulbosum secara resiprok, dan hasilnya
adalah tanaman diploid d-ngan jumlah kromosom 2n = 14. Dengan persilangan diantara
tanaman yang diploid ini akan didapat tanaman yang haploid.

Setelah kira-kira 10 hari dari waktu polinasi pada embryo tampak tanda-tanda
iaborsi dari embryo, maka perlu menanam embryo pada kultur media untuk mendapat-
kan tanaman yang haploid.
Kultur media untuk embryo disini yang d'pakai adalah media B 5 sepertiyang digambar-
kan oieh GAMBORG et al dengan pengurangan 2.4 dichlorophenoxyacetic acid dan
perambahan 0,7 gr agar per 100 ml larutan.

KASHA et al (1970) (10) mengatakan bahwa keseimbangan parental genome pa-
da persilangan adalah sangat penting pada stabilitas kromosom dan terjadi pengurangan
jumlah kromosom dari H. bulbosum selama pembentukan haploid.
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DISKUSI :

SOEMARTONO :
Pada hal 2 prasaran Saudara, disebutkan bahwa dengan pemuliaan biasa
diperlukan minimal 7 generasi untuk memperoleh jenis baru sedang dengan
cara haploid hanya dibutuhkan 1 generasi.
Apakah kalau ingin diperoleh jenis baru dengan hybridisasi (untuk tanaman
yang diperlukan bijinya) dapat dipakai cara haploid dengan hahya dibutuhkan
1 generasi?.

RIYANTIS:
Yang kami maksudkan bukan untuk memperoleh jenis baru tapi untuk men-
dapatkan lini yang homozygot.

AGOES MOEBAROKAH:
1. Tanaman haploid tfdak sestabil tanaman diploid apakah tidak lebih sulit

lagi bila tanaman haploid ini dipergunakan untuk mendapatkan mutant
dengan radiasi ?
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RIYANTJ! BATAN
1. Tanaman haploid bisa distabilkan dengan cara endomitosis atm colchicin

rnaka akan didapatkan diploid yang homozygot.

2. Biasanya tanaman haploid pada padi didapat dengan kultur anthera.

MOESO SOERYOWINOTO :
1. Hal 4 bawah IV. Pada protoplast culture. Culture eel tunggal dan pro-

toplast culture tidak sama harap diterangkan, nanti menimbulkan kesalah
fahaman.

2. Tambahan faktor penting.
(1). Sterilitas (2). pH (3). mempertahankan pH.

I RIYANTI S :

1. Protoplast kulture yaitu menumbuhkan protoplast pada kulture media cara
memisahkan protoplast dari selnya, dengan cara-cara mechanik atau dengan
menggunakan enzym-enzym antara lain pectinase.

ISRIKUNTJIJATIH:

Bagaimana Komposisi dari media kultur yang banyak dipakai di-
sini ?.

| RIYANTI S :

Komposisi dari media kultur yang banyak digunakan untuk kultur anther
yaitu larutan Blaydes dengan beberapa modifikasi dan penambahan
beberapa zat antara lain IAA, kinetin, auxin, dll.

lABDULMAJID:

Komentar:
Cara haploid adalah "tool" yaitu setelah dijadikan diploid dengan ciri-ci-
ri yang diinginkan tanaman diploid itu dipergunakan dalampersilanganseperti
cara pemuliaan yang lain (mungkin dengan cara back cross).

JGIONO :

Minta dijelaskan apakah kegunaannya tanaman haploid dalam pemuliaan
tanaman, sebab kebanyakan tanaman haploid steril.

IYANTI S.

Kegunaan tanaman haploid dalam pemuliaan tanaman yaitu :
1. mempersingkat waktu untuk mendapatkan lini homozygot dari suatu

tanaman yang diploid.

2. mempermudah v mutasi pada tanaman.

BNDRO SOENARJONO :

Apakah telah dapat dihasflkan tanaman haploid melalui kultur pollen atau
kultur seltelur pada anggrek. Kalau sudah mana literaturnya ?

MANTIS.

Menurut Prof. Moeso hal ini telah banyak dilakukan diluar negeri, kemudian
mengenai literatumya silahkan berhubungan dengan pak Moeso.
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NAZIR ABDULLAH:

Dalam kertas kerja Saudara disebutkan bahwa tanaman haploid memper-
mudah seleksi mutasi. Sampai dimana cara ini telah digunakan diluar negeri
dan pada tanaman apa saja ?.

RIYANTI S. :

Sampai saat ini kami belum mendapatkan paper lagi dalam hal inL

NAZIR ABDULLAH :

Apakah dari tanaman yang sudah diradiasi dapat dibuat tanaman haploid
dengan cara anther culture ?

RIYANTI S :
Melchers telah berhasil mendapatkan tanaman haploid dari tanaman Anthir-
rinum mayus yang diploid dengan mempolinasikan pollen yang diradiasi
dengan dosis 5000 - 6000 rad dengan putik yang tidak diradiasi.

II
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HAPLOID DARI

Famili

Ginkgoareae
Gnetaceae
Pinaceae
Taxaceae

Gramineae

liliaceae

Cruciferae
—
""* Geraneaeceae

__JT ABEL 1 :
KULTUR ANIUERA ATAU KULTUR POLLEN :

Genus dan specks

Ginkgo biloba
Ephedra foliata
Pinus resinosa
Taxus brevifolia
Torreya nucifera

Aegilops
Festuca-Lolium hybrids
Hordeum vulgare
Lolium multiflorum
Oryza sativa

Setaria italica
Triticum aegilopoides
T.dicoccoides
Asparagus officinalis
Lilium

Arabidopsis
Brassica oleracea
Pelargonium hortorum

Metoda

GYMNOSPERMS
kallus
kallus
kallus
kallus
kallus

MONOCOTYLEDONS
-
—
kallus
kallus
kallus atau embryoids

—

kallus
kallus
?

DICOTYLEDONS

kallus
kallus
kallus

Phase perkembangan
yang dicapai

kallus
kallus
kallus
kallus
kallus

tanaman
tanaman

tanaman
tanamai?
tanaman

tanaman

kallus
tanaman
7

tanaman
kallus
tanaman

Kepustakaan

Tulecke 1957
Konar 1963
Bonga dan Fowler 1970
Tulecke 1959
Tulecke dan Sehgal 1963

Kimata dan Sakamoto 1972
Nitzsche 1970
Ciapham 1971
Ciapham 1971
Niizeki dan Oono 1968;
Guhaetal 1970; GUha 1973
Banetal 1971

Fujii 1970
Pelletier et al 1972
Sharp etal 1972 b

Gresshoff dan Doy 1922
Kameya dan Hinata 1970
El -Nil etal 1971



Lanjutan label 1

Datura innoxtf
D. metel
D. meteloides
D. muricata
D. wrightii embryoids
Lycopersicon esculentum Icsllus atau embryoids

Guha dan Maheswari 1966

Nitsch 1972

Kohlenbach dan Geier 1972
Sharp etal 1971; 1972 b
Gresshoff dan Doy 1972 a
Zenkteler 1972
Bernard 1971; Binding 1972

tanaman
tanaman

Lycium halimifolium
Petunia hybrida
Nicotiana alata
N. glutinosa
N. rustica
N. sylvestris

N. tabacum
N. otophora
Solanum dulcamara
S. nigrum

embryoids
kallus
embryoids
embryoids
embryoids
embryoids
kallus atau embryoids
embryoids
kallus atau embryoids
kallus

tanaman
kallus
tanaman
tanaman
tanaman
tanaman

tanaman
tanaman
tanaman
tanaman

Nitsch 1972
Nitsch dan Nitsch 1969

Collins etal 1972
Zenkteler 1973
Harn 1972



Koinposisi dari medium untuk mendapatkan haploid dari Nicotians dengaii kuUur anthera

A. Larutan stock

B. Medium

Diatur pH 5,5

1. Garam mineral

2. Besi

3. Minor elemen

Larutan garam nineral
Glass distilled H?O
Larutan besi
Larutan minor elemen
Sucrose
Agar (Bacto -Difco agar)

Glass-distilled H2O
KNO3

NH4NO3

Mg SO4. 7H2O
CaCl2

KH2PO4

Glass-distilled H2O
Fe SO4.7 H2O
Na2EDTA

Glass-distilled H2O
Mn SO4.4 H2O
H3BO3
Zn SO4.7 H2o
Na2Mo O4.2 H2O

cu so4.3 :i2o
H2 SO4(con)

dengan HC1 atau Na OH sebelum ditambah dengan agar.

1
330

2900
740
664
272

1
5.57
7.45

1
25
10
10
0,25
0,025
1

250
750

5
1

20
8

liter
mg
mg
mg
mg
mg

liter

g
g

liter

g
g
g
g
g
ml

ml
ml
ml
ml
g
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MENCARI TEKNIK MENGUJI KECAMBAH PADI HASIL IRRADIASI
NEUTRON CEPAT TERHADAP HAMA PADI NILAPARVATALUGENS

STAL. DI LABORATORIUM.

ROSMIARTY A. WAHID, S. SASTRODIHARDJO, T. SUGIYANTO
AFONG ROCHAYATI

Pusat Reaktor Atom Bandung BATAN.

ABSTRACT:

ON THE DEVELOPMENT OF THE TESTING METHOD OF NEUTRON IRRADIATED
KlCE SEEDLINGS AGAINST BROWN PLANTHOPPERS (NILAPARVATA LUGENS
STAL). In accordance with the programme of Rice improvement by means of neutron
irradiation, IR-5 was selected to be improved for its eating quality. However it is also
to be expected that the new mutant will be resistent to brown planthoppers
(Nilaparvata lugens stalj as well
By means of single and group seedling methods, it was found in the laboratory that
the Mj of 600 nf (PRA8) irradiated seedling showed the highest degree of tolerance
compared with control and other doses. However on the M2 test, 600 nf dose produces
the lowest degree of tolerance to the hoppers.

PENDAHULUAN

Tujuan akhir pemuliaan tanaman adaiah untuk mendapatkan tanaman yang pro-
duksinya tinggi dan mempunyai sifat-sifat lain yang dikehendaki oleh manusia.
Kita kenal sebagai spiah satu sifat padi unggul selain mempunyai kelebihan dalam potensi
hasil tinggi, umur genjah dan tanaman pendek, adaiah juga tahan (resistent) terha-
dap serangan hama.
Salah sata yang termasuk kedalam kelompok hama padi penting adaiah wereng coklat
(Nilaparvata lugens Stal.).

Hama wereng coklat merupakan salah satu hama yang cukup penting di ASIA
Di Indonesia juga merupakan jenis yang cukup merugikan. Dapat menyerang pada masa
vegetatif ataupun generatif.

Sesuai dengan program Biologi PRAB, telah terpilih hama ini untuk menseleksi
hasil irradi?si neutron terhadap padi PB—5.
Dalam waktu mendatang diharapkan akan dapat dilakukan dengan hama-hama penting
jenis lain.

Pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang baik dari variasi
genetis yang mungkin timbul akibat radiasi neutron, yang berarti akan mempermudah
pengerjaan seleksi dilapangan.
Berhubung dengan belum terdapat cara yang khusus untuk pengujian dilaboratorium
akan dicoba untuk mencari metoda yang kira-kira dapat diterapkan untuk pengujian
selanjutnya.

Penulisan paper in! kanii maksudkan untuk melaporkan sebagian dari kegiaian
pemuliaan tanarnan padi yang sedang berlangsung di laboratorium Biologi PRAB.
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BAHAN DAN METODA KERJA

Jenis padi yang telah ditentukan untuk diuji adalah PB-5, didapat dari Perum
Sang hyang serf.
Irradiasi benih dilakukan di Pusat Reaktor Atom Bandung yaitu dengan fast neutron.
Hama padi wereng coklat yang dipakai dalam penelitian ini diambil dari populasi homogen
yang dihasilkan dari pemeliharaan sejak Desember 1973 sampai saat ini di laboratorium
Biologi PRAB. Asal mulanya didapat dari koleksi di daerah Situraja Sumedang pada bulan
Nopember 1973. Perkembangan dan siklus hidup dilaboratorium dicantumkan di daftar 9.

Pengujian ketahanan tanaman terhadap hama ini dilakukan dilaboratorium di mulai
dari tahap generasi Mj, dengan memakai ± 10% dari benih yang akan ditanam disawah
p'ercobaan. Kemudian menuruti program kerja menguji improvement PB—5, setiap
generasi akan diuji ketahanannya terhadap hama wfeng ini.

Pengujian Mj :

Pengujian pertama M i bertujuan untuk memilih dosis penyfnaran effektif yang akar
dipakai sebagai patokan permulaan pengujian. Untuk itu dilakukan screening ';erhadap
Vang berasal dari radiasi dosis 100 rad sampai 800 rad (interval 100 rad).
Setiap dosis memakai 250 bibit berumm 2 minggu yang ditanamkan didalam pot-pot
•plastik ukuran lk gallon yang disimpan didalam kurungan kasa ukuran 35 x 50 cm^.
Kemudian diinfeksi dengan serangga dewasa sebanyak 50 ekor setiap kandang. Penilaian
cerusakan tanaman dilakukan menurut metoda Jennings dan Pineda, dihitung setelah

naman kontrol lebih dari 90% kering.
B-5 kontrol (yang tidak dirradiasi) dipakai sebagai pembanding.

Pengujian berikutnya hanya dilakukan terhadap dosis yang telah terpilih dari hasil
reening, dimana interval diperkecil menjadi 50 rad.
da 2 pengujian yang dilakukan yaitu :

1. Pengujian populasi, dimana 250 bibit untuk masing-masing dosis diinfeksi dengan
50 ekor wereng dewasa, dilakukan 4 ulangan didalpm pot dan kurungan kasa,

2. Pengujian terhadap satu persatu tanaman (individu tanaman) dengan sepasang
serangga dewasa, juga dilakukan dengan 2 ekor nympha. Bibit ditanam didalam
pot, kemudian bersama-sama serangga dikurung dengan tabung kasa diameter
5 cm, panjang 30 cm.
Dilakukan untuk 100 tanaman setiap dosis.
Didalam setiap pot selalu ditanam 1 tanaman yang dikurung dengan tabung
kasa tanpa diberi hama sebagai kontrol.
Juga diamati preferensi dari serangga.

Pt :ngujian M2:
Tanaman M2 berasal dari panen Mj yang ditanam didalam pot percobaan dan

ak diinfeksi oleh hama wereng.
Pengujian yang dilakukan pada M2 hampir sama dengan Mi, yaitu :

1. Pengujian populasi

2. Pengujian individu.

Pengamatan preferensi serangga terliadap tanaman dilakukan dengan menanam secara
be rsama semua dosis dan kontrol didalam satu pot dan satu kurungan dengan 4 ulangan.
Pengamr.tan dilakukan pada had pertama infeksi sampai had ke 7 infeksi. Untuk setiap
pe rcobaan setiap dosis hanya memakai 200 bibit.
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HASIL DAN PEMBAHASAN:

Pengujian Mj :

Dari screening ketahanan terhadap hama pada bibit-bibit yang berasal dari benih
irradiasi 100 rad sampai dengan 800 rad, dosis 500 sampai 600 rad menunjukkan
reaksi lebih tahan. (gambar 1).
Pengurangan kematian mulai terlihat jelas pada dosis 400 rad makin menurun pada dosis
500 dan paling kecil pada dosis 600 rad.
Perbandingan persentasi kematian dengan kontrol adalah sebagai berikut:

Kontrol 90,5 %

dosis 400 rad 78,1 % j

dosis 500 rad 48,1 % !

dosis 600 rad 10,6 %

Dengan penilaian Jenings dan Pineda, dosis 500 dan 600 rad menunjukkan reaksi sedang.
Hal ini sangat menarik sebab dosis 500 sampai dengan 600 rad tersebut adalah sekitar
LD-50 PB-5 dengan irradiasi neutron PRAB. Untuk dosis 700 rad dan seterusnya
pengamatan tidak bisa dilakukan karena kematian fisiologis.
Selanjutnya pada pengujian berikutnya hanya dosis penyinaran 500 sampai dengan 600
rad yang dipakai. Interval diperkecil menjadi 50 rad. >

Evaluasi pengujian bibit Mj. dosis 500, 550 dan 600 rad dengan populasitanaman
yang diinfeksi sejumlah hama dapat dilihat pada daftar 2. I ari skala kerusakan rata-rata
dan persentasi kematian rata-rata terlihat hasil yang bersamaan yaitu menunjukkan angk a
kematian dan kerusakan terbesar pada kontrol dan terkecil pada dosis 600 rad. Wak
yang dipergunakan untuk pengamatan ini aualah 10 hari dimana telah tercapai 9(
dari kontrol.

Hal yang sama ditunjukkan oleh hasil pengamatan pengujian satu-satu tanaman dari
berbagai dosis dan kontrol dengan sepasang serangga dewasa dan dengan 2 ekor nympl
pada daftar 3.
Hanya disini kerusakan dan kematian yang disebabkan oleh nympha dibandingka:
dengan dewasa lebih besar pada kontrol, dari dosis 500 rad.
Dosis 550 melihatkan perbandingan yang sama, tapi untuk dosis 600 rad keadaan
jadi terbalik, dimana dewasa lebih merusak dari nympha.
Preferensi serangga dewasa dan nympha terhadap bibit yang diradiasi dan tidak diradi
menggambarkan keadaan yang hampir sama setiap harinya. (daftar 4).

Pengujian M2 :

Hasil pengujian M2 yang ditulis dalam paper ini hanya merupakan ujian pendahul
an karena pengujian tengah dilakukan dan belum selesai sampai saat penulisa

Hasil sementara yang telah didapat agak berlainan dengan Mj, dimana rea
lebih tahan tidak lagi ditunjukkan oleh dosis 600 rad tapi oleh dosis 500 rad (daftar
Tetapi dari pengujian-pengujian terhadap satu-satu tanaman ternyata skala kerusakan
yang diderita oleh tanaman 600 rad lebih ringan (daftar 6), bahkan ada yang ma; ih
tetap hidup baik setelah semua tanaman lain-lainnya mati. Serangga yang masih tet ip
hidup tetap menempel pada batang tapi tidak menghasilkan turunan.

Pola tingkah laku yang lain dari pada M2 ditunjukkan oleh gambar 2 dan daftar
Dimana serangga yang dipelihara pada tanaman dosis 600 rad lebih senang menempel
di dinding, dan lebih jarang mengunjungi tanaman tereebut. Perubahan genesis apa ya
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terjadi pada populasi M2 ini belum dapat dipastikan karena masih hams melalui peng-
ujian yang lebih lanjut.
Faktor penyebab kurangnya dikunjungi serangga bibit yang berasal dari dosis 600 rad
dibanding dengan kontrol dan dosis-dosis lainnya juga belum bisa dijawab. Apakah karena
adanya pengurangan kandungan asam amino asparagine didalam cairan tanaman.
Jumlah kematian serangga lebih tinggi pada tanaman dosis 600 rad, 500 rad dan 550 rad
dibanding dengan kontrol (daftar 8).
Kelihatannya keadaan ini ada hubungannya dengan faktor kurang disenanginya tanaman
tersebut.

DAFTAR BACAAN:

1. JENNINGS, P.R. and A. PINEDA T., 1970 Screening Rice for Resistance to the

Planthopper, Sogatodes oryzicola (Muir). Crop Sci. 10 (6) : 687-689.

2. Manual on mutation Breeding, IAEA, Vienna (1970)

3. Mu tation Breeding for Disease Resistance, IAEA, Vienna (1971).
4. PAINTER, R.H. 1951. Insect Resistance in crop, plants, The Macmillan Company.

New York.
5. SIWI, S.S., 1971. Progress Report of, Rice Varietal Screening for Resistance to the

Brown Planthopper, Nilaparvata lugens Stal. C.R.I.A. Bogor,
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Gambar 1 Histogram pengujian bibit yang diinadiasi neutron
dosis 100 rad s/d 800 rad interval 100 rad.

100

75 -

c 5 0

2 5 -

0 - I

daerah
reaksi peka

daerah
•reaksi
sedang

daerah re-
aksi (Resis-
tance (kebal) I

100 200 300 400

dosis irradiasi

500 600 700 800

118



Daftar I : Kriteria Jennings dan Pineda untuk menentukan derajat kerusakan tanaman
(terjemahan)

Gejala pada daun

Tak kelihatan kerusakan

Ujung daun menguning, sebagian
daun pertama atau daun-daun la-
in mulai kering.

Sebagian besar daun kering
beberapa kering
Semua daun kering, banyak yang
kering.

Semua daun kering, tanaman
mati.

Skala

1

2

3

4

5

Persentase
kematian

0

1 - 10

1 1 - 5 0

50

Reaksi

Sangat resis-
ten.

Resisten

Sedang

Peka

I Daftar 2: Evaluasi pengujian bibit Mj (populasi) dosis 500 rad 550 rad dan 600 rad.

II

Jenis perlakuan ter-
hadap tanaman

— Tidak diiradiasi (kontrol)
Radiasi neutron

- 500 rad

- 550 rad
- 600 rad

Skala
rata-rata

5

4,6

4,2
3,8

Persentase rata-rata
kematian tanaman

90

87,1

85,1
55,2

Reaksi
tanaman

Peka

Peka

Peka

Peka

I Daftar :.3 Evaluasi pengujian bibit Mj (satu tanaman) dosis 500 rad 550 rad dan 6*00 rad.

Jenis perlakuan terhadap

tanaman

- Tidak diiradiasi
(kontrol)

- Radiasi neutron

500 rad

550 rad

600 rad

Skala rata-rata

Nympha

5

4,8

4

2,5

Dewasa

4,5

4

4

3,2

Persentasi rata-rata
kematian tanaman

Nympha

100

90

60

35

Dewasa

80

70

75

50

Reaksi

timaman

Peka

Peka

Peka

Sedang
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Efaftar 4 : Preferensi pada M] dalam berbagai stadia serangga.

Jenis perlakuan terhadap
tanaman

Tidak diradiasi
(kontro!)

Radiasi neutron
- 500 rad

- 550 rad

- 600 rad

Stadia se-
rangga D/N

- D
N

- D
N

- D
N

- D
N

% Preferensi terhadap
Batang

53,5
68,5

67,7
76,9

53,5
83,3

56,6
78,94

Daun

32,26
13, 6

16,15
23, 1

28, 5
5, 5

23, 3
10,52

Dinding

14,24
18, 1

16,15

17,85

20, 1
10,52

Keterangan

D = serang-
ga de-
wasa.

N = Nym-

pha.

Daftar 5 : Evaluasi pengujian bibit M2 (populasi) dosis 500 rad 550 rad dan 600 rad.

Jenis perlakuan
terhadap tanaman

Tidak diiradiasi (kontrol)

Irradiasi Neutron :

- 500 rad

- 550 rad

- 600 rad

SkaJa rata-rata

4,9

3,5

4,7

4,8

Persentasi ke-
matian tanaman

90

65
85

90

Reaksi
tanaman

Peka

Peka

Peka

Peka

Catatan : untuk dosis 600 rad terdapat beberapa tanaman yang tetap baik

(skala 2 dan 1).

Daftar 6.: Evaluasi pengujian bibit M2 (satu tanaman) dosis 500 rad, 550 rad dan 600 radJ

Jenis perlakuan
terhadap tanaman

Tidak diiradiasi (kontrol)

Irradiasi neutron

- 500 rad

- 550 rad

- 600 rad

Skala rata-rata

5

3

3.2

2.8

Persentasi ke-
matian tanaman

100

60

80

80

Reaksi
tanaman

Peka

Peka

Peka

Peka

Catatan : Lebih dari 20% tanaman dosis 600 rad masih dalam keadaan baik

(skala 2 dan 1).
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Daftar 7 : Preferensi pada M2 untuk stadia dewasa.

Jenis perlakuan terhadap
tanaman

Tidak diiradiasi (kontrol)

Irradiasi neutron
- 500 rad

- 550 rad
- 600 rad

% preferensi terhadap

Batang

58,8

65,1

50

41,9

Daun

20,5

28,5

23,6

25,8

Dinding

20,5

5,71

26,3

32,2

Keterangan

Daftar 8 : Pengamatan kematian serangga selama pengujian pada bibit M2 dosis 500,
550 dan 600 rad.

Jenis perlakuan terhadap tanaman yang

diinfeksi

Tidak diiradiasi (kontrol)

Irradiasi neutron
- 500 rad

- 550 rad

- 600 rad

% kematian serangga pada

1

-

—

-

-

2

-

—

—

-

3

-

—

-

-

4

-

—

—

25

5

-

20

-

30

hari

6

-

20

20

30

ke

7

10

20

20

40

Perbanyakan keturunan yang hcrasal dari IS pasang intlutt Nilaparvata lugens
yang dibiakkan dalam pot (kultur tanah) dan baki plastik (kultur cair).

dan Desembei 1973 sampai dengan Agustus 1974.

No.
KanJang

1 sampai 12

13

14

Macam
kiirungan
(kultur

tanah/air).

Kawat kasa

(cair)

Nylon

Kawat kasa

- (lanah)

Temperatur
rata-rata
ruangan
(° C)

23 - 25

Kelembaban
rata-rata
ruangan

74 - 88

Jumlah keturunan

Nympha

12 x 750

13 x 250

3 x 500

r*waM

12 x SOU

13 x 250

4 x 100

Masa
jadt lelur

22,5

Kejil.uu

lananun

mleksi.

15 li.iri nult

?ft hjn malt

2Mll.inin.iti

E^engjmatan siklus hidup Nilaparvata lugms dilaboratorium Biologi PRA8.

0 1 4 8

I 1
(b) fc)

22
j

(0

24
|
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Ketemngan : 0 = hari
a = hari
b = hari
c - hari
d = hari
e = hari
f = hari

g = hari
h = haii

keO
kel
ke4
ke8
kel3
kel 7
ke22

ke24
ke48

= penempatan induk kedalam kandang pengamatan
= induk meletakkan telur kebatang/pelepah
= telur menetas
= moulting !
= moulting II
= moulting ill
= moulting IV dan V

Serangga dewasa 11 keluar dari cangkang.
Serangga dewasa I mati.

= Serangga II bertelur.
= Serangga dewasa II mati.

Dalam pengamatan ini angka Survival adalah sebagai berikut:

Survival telur = 70%
Survival nympha = 60% (pada suhu ruangan 23 - 25 °C), RH 74 - 88%)J
Survival dewasa - '>0%

Perbandingan kelamin = 1 : 1 .

V — . —

fcnjimatjn hari

tend vemu cofchl p*dj M2 dock 500 nd. 550 nd 4in 600 nd.
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: Gambar 3 : Pengamatan temperatur dan kelembaban Ruangan.

70-

60

» -

30-

20-

10-

WAKTU (had)

D1SKUSI :

SOEMARTONO :

1!

Kita kenal 3 macam mckanisme resistensi terhadap hama : preferensi/non
preferensi, tolerant, anti biasis disini disebut-sebut salah 1 mekanisme tsb.
Apakah sudah dapat dipastikan disini bahwa timbulnya resistensi karena
non preference ?

ROSMYARTY A. WAHID :

Menurut hasil penelitian pendahuluan pada M2 memang demikian, dimana
tanaman yang diduga tahan lebih jarang dikunjungi. Hanya pengamatan
preferensi meletakkan telur dan pengamatan-pengamatan lainnya mengenai
tanaman dan serangga belum dilakukan dan akan dilakukan.

iHENDRO SUNARJONO :

; Pada pengamatan serangan hama wereng itu, apakah ada perbedaan ke-
cepatan penyerangan tanaman antar perlakuan dosis radiasi, mengingat bahwa
yang diradiasi cenderung memberikan persentase serangan lebih kecil dari
pada kontrol.

ROSMIARTY A. WAHID :

Penyerangan antar perlakuan tidak mungkin terjadi sebab setiap perlakuan
dosis dilakukan pada kandang yang terpisah.

TOHAR DNS.

Apakah dengan dosis radiasi yang makin meningkat tidak terjadi perubahan-
perubahan sifat PB-5 yang merugikan ?
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ROSMIARTY A. WAHID. :
Dari seleksi pada M2 dapat diambil yang bersifat positif saja, sifat-sifat me-
rugikan yang dihasilkan tentu akan dibuang.

ABUDLMAJID:
Apakah aiasan pengujian resistensi dijalankan di pot-pot ? Apakah pengujian
di pet ini diharapkan suuih nemenuhi syarat minimum untuk memperoleh
individu dengan ciri-ciri yang ainginkan ?

ROSMIARTY A. WAHID :

Alasan memanfaatkan fasilifas yang ada, juga karena pengamatan denganpot
yang ukuian kecil QA gallon) menyebabkan mudahnya pengamatan tingkah
laku serangganya. Sudan memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan seperti
survival tanaman non infeksi, tak ada pengaruh pada kehidupan seranggada î
effisien untuk pengamalan. I

ISMACHIN:
1. Apakah kesimpulan dan tindakan selanjutnya Sdri melihat adanya tanainr

an-tanaman yang tahan di Mj.

2. Adanya efek langsung dari radiasi NF terhadap ketahanan, apakah selek^i
di M2 itu ada kemungkinan genetis ?.

ROSMIARTY A. WAHID :

1. Adanya pengaruh Radiasi langsung terhadap biji sehubungan dengan "be
tambahnya ketahanan terhadap Brown plant hoppers.

2. Genetis atau tidaknya tergantung nanti pada hasil pengujian yang leb.
mantap pada M2 hasil panen Mj yang diseleksi atau hasil panen yar g
tak diinfeksi oleh hama.

NAZIR ABDULLAH :

1. Kertas kerja yang dikemukakan aspek pengujian dengan serangga lebh
menarik dari pada aspek pemuliaannya. Kalau diperhatikan data yang
r'-'ke-nukakan nampaknya dosis 600 rad lebih tahan terhadap seran;
atau lebih resisten. Apakah hal ini mungkin disebabkan oleh adanjta
substance didalam tanaman itu baik kwantitas maupun kwalitasnya yaipg
be.sifat toxic atau repellent bagi serangga. Bagairnana menurut pendapfat
Saudara ?

2. Manakah yang lebih baik dilakukan antara sistim pengujian populasi
dan sistim pengujian individu. Pada sistim pengujian pcpulasi ini dapa-t di-
harapkan adanya tanaman yang resisten dan dapat survived dan meng-
hasilkan biji untuk pengujian resistensi lebih lanjut.

ROSMIARTY A. WAHID.

1. Ada pendapat ahli yang mengatakan bahwa adanya penurunan kandungan
asam amino asparagine untuk percobaan kami belum dapat dipastikan
karena belum diteliti.

2. Pengujian populasi lebih praktis dilakukan.
Memang sedang ditunggu hasil panen dari Mi yang diinfeksi yang kemudian
ditanam yang survivenya.
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VARIETAL DIFFERENCE IN SENSITIVITY TO GAMMA-RAYS AND
ETHYLENE-IMINE IN RICE *

MOHAMMAD SIRDAN

Central Research Instute for Agriculture

Bogor - Indonesia.

II

j Introduction
Vark'tal differences in sensitivity to gamma-rays have been reported by many

researchers in many different crops.
j In rice, too, studies on the subject have been made and it os now an established
fact that a marked difference as much as three and a half times is expressed as 50 per cent,
reduction dose in seedling height and 'oot length, and that most part of the difference
observed is controlled by polygenes.

The experiment presented here was carried out in order to test possible varietietal
|difference in sensitivity to ethylene-imine and to compare sensitivity to FI of varieties

gamma-rays sensitivity.

This experiment was done at Institute of Radiation Breeding, NIAS MAF,Ohmiya,
Ibaraki, Japan in August 1972.

Material and Methods.
Thirty five varieties including japonica, island, indica and Chinese Kou types were

used.
Dry seeds were treated with different doses of gamma-rays and ethylene-imine.

or irradiation doses of 12, 24, 36, 48, and 60 kR were applied to seeds on a turn taMe
nder a radiation source at dose rate of 616R per hour. For chemical treatment seeds
'ere soaked in ethylene-imine (El) solution of concentrations of 0.05,010,0,20, 0,35,
d 0.55 per cent, at 25°C for two hours.

All treatments consisted of two replications.
Twenty five seeds were sacrificed for each treatment of variety. Control seeds

re soaked likewise. All seeds were sown in nursery boxes in a green-house.

Three weeks after sowing seedling height was measured.

Next, amount of absorption of water was measured for all of the varieties
lised for gamma-ray ethylene-imine treatments. Seeds were dipped in distilled
water at 25°C for two hours, and then water on husk wiped on filter paper.

Weight of seeds before and after absorption of water was taken.

iLesults.
A marked varietal difference was observed after both gamma-ray and ethylene-

iine treatments.

Dose response curves of three varieties representative as to the sensitivities for
pedling height after gamma-ray and ethylene-imine treatments are shown in Fig.l.

From response curve for seedling height the dose D5Q where mean of a treated plot
:4i 50 per cent, of control was estimated for each for the variety used.

Technical report.
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Table. 1 exhibits the T>^QS thus obtained for gamma—ray and ethylene—imine
treatments as well as water absorption as expressed in net amount and per cent
of seed weight before soaking.

D5Q'S to gamma-ray irradiation ranged from 19.0 kR for Tsukubanishiki and
Kanto 100 to 33.0 kR for Tachiminori.

The lowest D50 (0.20%) to El treatment was obtained for Tsukubanishiki.
For the varieties which showed the highest resistance to El, mean seedling height did not
show 50 per cent, decrease of control even at 0.55% and D50 could not be estimated
from the dose curve. 1

A maximum difference in tolerance to El among varieties used was more than
2.7 fold and is much larger as compared with that in gamma-ray sensitivity 1.7 fold.

Table. 2 gives correlation coefficients calculated between absorption of water !
expressed as net amount and percentage of grain weight and El sensitivity, and
between gamma-ray adn El sensitivity. ;

Significant correlations were obtained for all of the three comparations when the :
calculations were carried out only for the varieties for which seeds harvested in 1971 •
(new seeds) were used. ::'

Comparation between water absorption and El sensitivity, however, was not
significant among the Japanese varieties only. As .seen from Fig.2 which shows
relationship between amount of water absorption in percentage of grain weight and
El sensitivity, some non-Japanese varieties (No. 28, 29, 30, 31) showed a different
behavior as compared with Japanese varieties in that they had much lower water
absorption and higher El tolerance. Existence of these non-Japanese varieties may be
the reason why the correlation between water absorption and El sensitivity was highly
significant when Japanese and noa-Japanese varieties were grouped together in the
calculation.

Fig. 3 presents the relationship between gamma-ray and ethylene-imine sensitivity.
For this comparation, the correlation was significant at 1 per cent, level whether or not
the Japanese and non—Japanese varieties are grouped togather. Complete lack oA

correlation was found among the non-Japanese varieties only.

Discussion..

It is of interest that a marked varietal difference was observed in sensitivityj
to El. There are many possible factors responsible for this diferential sensitivityj

One of the factors is the difference in the uptake of El solution duiing thd
tow hours treatment.

Existence of the difference in the water absorption among the varieties usem
seems to show that there may be differences in uptake of El solution seeds, tooi

If it is reasonable to assume that absorption expressed as net amount or percentage
of grain weight is higly correlated with the uptake of El solution, it can be concluded
that the difference in the El absorption, if it is exists, may not account for the differences
in sensitifity to El observed, a far as the Japanese varieties used concerned, Further
experiments are needed to determine what is responsible for the differential El sensitivity.

Existence of the correlation iietween gamma—ray and El sensitivity was clearly
shown in the experiment.

As it is known "&ai varietal -differences in gamma—ray sensitivity is mainw
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controlled by a genetic system, it is of further interest to test whether the difference in
El sensitivity is, too, under genetic control.

TABLE. 1 WATER ABSORPTION AND SENSITIVITY TO GAMMA-RAY AND El
OF 35 RICE VARIETIES.

u
BBB
B̂mBi•9
• •
^B•1̂HHHmwI I1 1f II 11 1111111111t1111111

i

»

Variety

1
2
3
4
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

:*
• * *

Tsukimimochi
Mangetsumochi
Zaozanemuki
Saitamamochi
Takasagomochi
Kaguramochi
Harukaze
Nihonbare
Kusabue
Manryo
Tamayodo
Xinmaze
Norin 29
Tsukubanishiki
Yamabiko
Kanto 98
Kanto 100
Kochikaze
Akibare
Harebare
Yomomasari
Toyotama
Minehikari
Nakatesinsenbon*
Hatakinumochi*
Tachiminori*
IR8
IR279
Belle Patna
Dawn
Assam IV
Yakdko*
Reishiko*
Tato*
Chokoto*

seeds harvested in

Type

japonica L
L
L

„ L
L

,. L
„ L

L
„ L

L
L
L
L

„ L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
U"
u

Indica L
L

island L
indica L

L
Chinese*** U

» u
u
u

Amount of
water

gr-

* 0.125
0.135
0.116
0.127
0.117
0-125
0.119
0.129
0.125
0.125
0.118
0.145
0.132
0.129
0.140
0.125
0.123
0.124
0.121
0.133
0.116
0.167
0.110
0.139

* 0.142
0.126
0.50
0.075
0.077
0.092
0.088
0.133
0.139
0.105
0.212

1970 were used
L and U srands fox low-land and
Chinese kou varieties used are all

%of
water

10.0
11.9
10.6
11.0
9.8

10.8
9.4

10.3
9,9

10.8
10.2
12.2
11.0
10.0
10.0
9.3
9.6
8.9

10.2
10.5
9.3

15.9
8.1

10.5
11.0
8.9

12.1
7.7
7.1
8.1
7.9

10.4
11.0
9.2

12.7

El
%

0.31
0.34
0.28
0.32
0.28
0.46
0.37
0.33
0.33
0.31
0.27
0.25
0.29
0.20
0.37
0.42
0.26
0.27
0.33
0.27
0.33
0.21
0.30
0.27

>0.55
>0.55

0.33
>0.55
>0.55
>0.55
>0.55

0.32
0.27
0.47

>0.55

up land varieties, respectively.
of japonica up lsnd type.

D50

7-ray
kR

21.0
23.0
21.0
24.0
25.0
29.0
24.0
23.5
23.0
21.0
24.0
20.0
22.0
19.0
27.0
20.6
19,0
21.Q
22.0!

23.0
22.0
20.0
29.0
25.0
29.0
33.0
29.0
27.0
31.0
28.0
31.0
30.0
26.0
28.0
25.0
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TABLE. 2 CORRELATION COEFFICIENTS BETWEEN WATER ABSORPTION AND
El SENSITIVITY, AND BETWEEN 7-RAY SENSITIVITY AND HI

SENSITIVITY

Variety number No. Variety
Correlation coefficient

I
Net - El

III
y - E l

All varieties 1 - 35

Japanese leading varieties 1 - 26

Non Japanese varieties+ 27 - 35

New seed 1 - 2 3
27 - 31

New seed Japanese
Variety only 1 - 23

35. -0,276 - 0 431* +0.694**

26 -0.084 -0.265 +0.731**

9 -0.344 -0.570 +0.074

27 -0.757** -0.613**+0.735**

23 -0,297 -C.311 +0.545**

I between amount of water absorbed (in gr) and El sensitivity.
II between absorption in % of grain weight and El sensitivity.
III between -y-ray and El sensitivity.
* significant at 5% level.
** significant at 1% level.
+ includes Indonesian and Chinese Kou varieties.

DISKUSI:

ZULFIKAR DON:
1. Kenapa pada paper ini tidak diusahakan untuk mengetahui interaksi antari

Gamma—rays disatu pihak dan El dilain pihak.

2. Apakah ulangannya tidak mungkin diperbanyak? (saran).

M. SIRDAN :
1. Karena pada pekerjaan ini tujuannya hanya untuk mengetahui perbedaannya

saja antara 7-rays dan El.

2. Kami kira sudah cukup. (Karer.a sudah dianggap homogen) dari Dr. Soelaksono.

RIYANTI : j
Apakah ada korelasi antara daya serap biji dengan radiosensitivity ? j

M. SIRDAN :
Kami kira ada, tapi sebaiknya perlu diteliti sejauh mana sensitivitas tersebut dap at
diketahui.
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MUGIONO :
1. Bagaimana cara mengetahui daya serap air dari biji ?

2. Apakah ada hubungan antara daya serap biji dengan kadar air biji

3. Apakah ada hubungan antara daya serap biji dengan masa dormasi. ?

M. SIRDAN :

1. Biji ditimbang - sejumlah yang akan diuji kemudian masukkan kedalam air
destilasi selama waktu tertentu yang sama. Habis itu dikeringkan dengan filter
dan ditimbang kembali, dari situ dapat diketahui berapa % air yang diserap.

2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut (pemrasaran belum meneliti hal tersebut).

i ABDUL MAJID :

} Gambar 1 dan 2 kurang menjelaskan perbedaan antara "Jap. new" vs "Jap. old",
j dan "non Jap new", "non Jap old" (tanda ° dan a) mohon pada proceedingkelak
;' hal ini lebih diperjelas.

: M. SIRDAN :

i • Japonica new
! o Japonica.old

.-'• • non Japonica new
'•) • non Japonica old

i SOEMARTONO:

3 Disini d: iyaiakan bahwa ada perbedaan yang nyata pengaruh irradiasi terhadap
golongan Japonica-Japonica indica. Sampai seberapa jauh kemungkinan persesuaian-

; nya kemungkinan classifikasi indica-japonica dengan cara ini dengan cara-cara
convensionil ?

M. SIRDAN :

Menurut pemrasaran pengelompokkan indica dan Japonica terkelompokkan le-
bih dahulu dikelompokkan secara konvensionil.
Setelah itu baru dilihat perbedaan pengaruh dosis antara indica dan Japonica.
Diharapkan karena indica japonica, island type dan kon varietas sudali complicated
maka bagaimana untuk mendapatkan indikasi group-group tersebut lebat cara-cara
radiasi.

ISMACHIN :

Dari Tabel 2 terlihat bahwa sensitivity terhadap gamma dan El positip korelasinya
dan nyata sekali kecuali pada Non Japanese varietas.
Kemungkinaii-kemungkinan apa yang terjadi datam har im" menurut Saudara.

M. SIRDAN :

Pemrr.saran belum meneliti lebih lanjut, apakah mungkin ada hubungannya dengan
amilaca contain? Jelas hampir semua yang diuji memiliki low amilasa dibawah 20 r / .

NURTJAHO :

Apakah ada hubungan an^ara d 7a absorbsi biji dengan kadar dari biji.

i M. SIRDAN:

Pemrasaran belum melaksanakan pengujian perlu penelitian lebih lanjut.
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NAZIR ABDULLAH:

1. Mana yang lebih efektip diantara bebfrapa mutagen kimia sbb. : El, dES, EMS,
dMS dan NMU. Mohon penjelasan.

2. Sampai dimana kemungkinan pengalaman Saudara pemrasaran di Jepang da-
lam bidang pemuliaan mutasi diterapkan ditempat kerja Saudara.?

3. Saran, aLngkah baiknya bilamana Saudara dapat melengkapi data-data sensi-
tivitas varietas-varietas padi di Indonesia yang sudah dilakukan oleh Saudara
Dra. AM. Riyanti dalam tahun 1971 dengan menggunakan chemical mutagen
tertentu ?

M. SIRDAN :
1. Menurut pengetahuan Pemrasaran El, EMS adalah lebih baik. j

2. Kami telah rnelakukan penyinaran dari varietas Remaja-Jelita untuk lodging
resistance. Kerja sama BATAN - LP3 kami selalu turut mengamati apa yang
terjadi pada mutan.
Pertanaman Mutasi diikut sertakan pada acara field-day LP3. j:

3. Pemuliaan padi LP3 telah mengkoleksikan ±6000 varietas lokal.
Memang baik sekali bila bisa dibina untuk diketahui sejauh mana indenti- \
tas gen mutation dapat dikerjakan oleh BATAN atau PRAB dan kami sanggurj
membantu.

H. MURYONO :

Apa alasan pemrasaran menggunakan dosis mulai dari 12 kR dan tidak dim
lai dengan dosis yang lebih rendah lagi.

M. SIRDAN :
Karena penggunaan mulai 6 kr s/d 12 kr tidak banyak menunjukkan perbec
an maka setelah dari kontrol (0) pemrasaran menggunakan antara 12 kr - 36

HENDRO SUNARJONO

1. Apakah tujuan dari pada percobaan pengujian sensitivitas varitas-varitas pa
terhadap sinar y dan El ?

2. Disini ada korelasi negatif antara penyerapan air dan sensitivitas terhadap
sinar 7 dan El.
Menurut logika mestinya yang cepat/banyak menyerap air, cepat pula me-
nyerap zat El, yang berarti cepat/banyak dimutasikan.
Bagaimana keterangannya mengenai hal diatas dalam percobaan Saudara ?

M. SIRDAN :

1. Untuk mendapatkan efficiency dengan source mana yang paling baik untuk
mendapatkan mutasi yang paling banyak.

2. Dalam logika adalah betul tapi perlu diperhatikan faktor-faktor jenis $ari
(padi sawah, gogo dan varietas kon) memiliki sifat-sifat genetik yang tidak s ma
yang memberikan kemungkinan ada korelasi negative antar jenis-jenis terse but
(ini perlu diadakan penelitian).
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PENGARUH IRRADIASI SINAR GAMMA (6 0Co) PADA TANAMAN

JAGUNG TERHADAP SERANGAN PENYAKIT BULAI (S. maydis).

(THE INFLUENCE OF 60Co GAMMA IRRADIATION FOR DOWNY MILDEW
INFECTION ON CORN)

H. Muryono
Pusat Penelitian Tenaga Atom GAMA

1ABASTRACT
'THE INFLUENCE OF 60CO GAMMA IRRADIATION FOR DOWNY MILDEW
$. maydis) INFECTION ON CORN. Com seeds of Gen/ah kertas variety were

'adiaied with ^Co gamma in the range of 0 rad - 40.000 rods, at interval of 2000
ids, as preliminary investigation to obtain posibilities on corn mutations,
veral agronomical effects of radiation on the seedling-plant such as seed germination,
tight of the seedling, ages of flowering, ages of harvesting, length and circle of the
<b, 1000 dry seeds weight, number and diameter ofstomata and percentage of downy
lildew infection have been preliminary observed,
he exact conclusion can be obtained only after M-^Mo, etc.

PENDAHULUAN :

Penyakit bulai (Omoliyer, Downy Mildew) yang disebabkan oleh cei
JJclerospora maydis (Rac) Butler, merupakan penyakit tanaman jagung yang terpenting.

I Haryono, S. 1968.; Rusli Hakim, 1972).

Kerugian karena penyakit bulai setiap tahun adalah sebesar 1,4 milyard Rupiah
i tau sebesar 3,5 juta S dan sampai sekarang belum didapatkan jenis tanaman jagung yang
lesisten terhadap penyakit bulai tersebut (Rusli Hakim, 1972).

Penggunaan tenaga atom dalam bidang Ilmu Penyakit Tanaman merupakancara
yang modern. Favret, H.A. 1966) dan telah diperoleh beberapa hasil yang rnenguntung -
k̂ an, misalnya Apple (1964) pada tanaman tembakau (N. Tabacum) mendapatkan mutant
yang resisten terhadap Phytophtora nicotianeae dengan irradiasi Sinar-gamma (6^Co)
dengan dosis 50.000 r. Murray, A.J. (1969) pada tanaman Mentha piperita L. mendapat
kan mutant yang resisten terhadap Verticillium albo - atrum R & B var. menthaf
Nelson dengan irradiasi Sinar-X dengan dosis 5.000 — 6.000 r., Myers et al. (1956'
pada tanaman gandum (Wheat) var. Ajax, Clinfate dan Lee, mendapatkan mutant yan
resisten terhadap Penyakit Karat (Rust) dengan irradiasi Sinar—X dengan dosi
12.000 - 16.000 r.

Terhadap Penyakit blast (Pericularia spp.), Yamasaki et al. (1968) pada par
varietas Norine No. 8 mendapatkan mutant yang resisten dengan irradiasi Sinar gamm'
(60Co) dengan dosis 10 Krad, 20 Krad, dan 30 Krad. Pawar, M.S. (1971)pada pat:
varietas BG 60 - 260, mendapatkan mutant yang resisten dengan irradiasi Sinar gamm;
(^Co) dengan dosis 15 Krad dan 30 Krad. Sedangkan pada varietas Bluebelle, rnutani
yang resisten diperoleh dengan dosis 10, 15, dan 30 Krad. Mikaelsen, et al. (1971) pada
padi varietas Cesariot mendapatkan mutant (Cesariot mutant) yang resisten dengan
irradiasi Sinar gamma (^Co) dan dengan dosis 10, 15, dan 20 Krad.
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Little, R. (1971) pada tanaman gandum (Wheat) varietas Kenva 358AA (peka
terhadap Puccinia graminis tritici dan resisten terhadap Septoria nodoium) d^n Maribal
Mariache (peka terhadap Septoria nodorum dan resisten terhadap P. gramim; tritici)
mendapatkan mutant yang resisten terhadap S. nodorum dan P. graminis tritici de-
ngan Sinar gamma (^Co) dan dengan dosis 20 Krad, 25 Krad, dan 30 Krad.

METODA DAN BAHAN PENELITIAiN

Varietas jagung yang digunakan dalam penelitian ini ialah Genjali Kertas, diperoleh
dari Pusat Pengembangan Benih Jagung dan Palawija di Soropadan, Magelang.

Biji jagung (kadar air 13 - 14%, daya kecambah 98%) disinari dengan Sinar gamma
didalam Gamma-Cell 220, dengan dosis 0 rad - 40.000 rad dan dengan interval 2000 rad.

Penanaman dilakukan didalam pot yang tingginya 40 Cm dan bergaris tengah
30 Cm. Untuk tiap pot ditanam 10 biji dan dari biji yang tumbuh diamati besarnya
serangan penyakit bulai sampai umur 5 minggu. Penanaman di lapangan dilakukan dengan
sistim bans, dengan jarak tanam 50 x 30 Cm dan tiap bans ditanam 40 biji.

Inokulasi (penularan) penyebab Penyakit bulai untuk tanaman dalam pot dilaku-
kan dengan cara penyungkupan tanaman selama 24 jam, dimulai jam 18.00 sore.
Sebagai penyungkup digunakan keranjang dari bambu yang diameternya 30 Cm dan
tingginya 30 Cm, sedang dibagian dalamnya dilapisi dengan plastik untuk menjaga agar
kelembaban di dalam penyungkup tetap mendekati nisbi 100%. Daun-daun jagung yang
menunjukkan gejala penyakit bulai dipotong-potong dengan ukuran yang sama dengan
kapas yang dibasahi diletakkan pada alas keranjang dan disungkupkan pada pot yang
beiisi tanaman jagung.

Inokulasi penyebab penyakit bulai untuk tanaman lapangan dilakukan dengan
menanam tanaman-tanaman yang menunjukkan gejala penyakit bulai yang berumuri
antara 3 — 5 minggu dan dengan jarak tanam 2 x 5 m. Inokulasi penyebab penyakit
bulai baik untuk tanaman pot maupun untuk tanaman lapangan dilakukan pada saat
tanaman berumur 5 hari, sebab segera setalah biji tumbuh dapat terinteksi oleh konidia
cendawan S. maydL.

Untuk tanaman dalani pot dilakukan pengamatan terhadap jumlah stomata pei
mrrfi, diameter stomata dan persentase serangan Penyakit bulai yang besarnya sebaga
berikut:

% serangan penyakit = J u m l a h tanaman yang sakit x 1 0 0 %

Jumlah tanaman dalam pot

Untuk tanaman lapangan dilakukan pengamatan terhadap jumlah stomata, diameter
stomata, tinggi tanaman, umur pembungaan tanaman, umur pemasakan buah, panjang
dan keliling tongkol: jumlah baris biji, berat 1000 biji dan serangan penyakit bulai yang
besarnya sebagai berikut:

% serangan penyakit = tanaman yang sakit x , 0 0 %

Jumlah tanaman dalam baris

Pengamatan persentase serangan penyakit bulai dimulai pada saat tanaman beramur
2 minggu sampai umur 5 minggu, dengan gejala serangan sebagai berikut: i

Gejala serangan yang nampak pada umur 2 — 3 minggu, daun tanaman yang sakit
menjadi kaku, runcing dan menguning pada sisi bawah daun terdapat lapisan tepung
berwama putin, yang terdiri dari sisa-sisa pendukung konidia dan konidia cendawan. !
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Gejala serangan penyakit bulai yang nampak pada umur 3 — 5 minggu tanaman
nampak berkembang secara normal, tetapi pada daun yang baru saja membuka terjadi
perubahan warna yang khas (kuning kehijauan dan agak bergaris) yang dimulai dari
pangkal daun.
Selain itu juga diamati penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul pada populasi
tanaman percobaan.

HASIL PERCOBAAN DAN PEMBAHASAN

label 1. Pengaruh radiasi sinar gamma terhadap jumlah stomata, diameter stomata
dan persentase serangan penyakit bulai.

I,

1 Dosis
| j (rad.)*

ji
| 0.000
| 2.000
1 4.000
1 6.000

8.000
10.000
12.000

1 14.000
I 16.000
I 18.000
I 20.000
1 22.000
1 24,000
f 26.000
! 28.000

20.000
32.000
34.000
36,000
38.000
40.000

S t o m a t a

Jumlah
per mm 2

15,1
12,3
12,0
13,3
12,6
13,2
11,9
12,4
13,6
14,3
12,5
12,5
13,5
12,3
13,2
12,6
13,3
13,6
12,3
14,4

diameter
(micron)

39,1
39,3
39,0
39,7
39,4
38,7
35,6
36,6
38,5
36,2
38,6
37,0
37,2
40,2
40,2
40,0
37,0
37,8
38,9
36,7

Persentase serangan penyakit

tanaman
pot

60,00
40,00
33,33
40,00
20,00
11,11
30,00
66,66
60,00

tanaman
lapangan

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

70,00 : 0,00
60,00
66,66
50,00
70,00
62,50
77,77
70,00
(i2,50
50,00
40,00

o,00
0,00
0,00
2,86
8,58

'1,42
0.00
0,00
0,00
0,00

1 Pada dosis 10.000 rad - 14.000 rad kemungkinan besar akan memberikan banyak
rnutant yang bersifat menguntungkan, walaupun dari hasil analisa statistik tidak diperoleh
tyeda yang pasti pada tiap-tiap treatment. Hasil oenelitian ini cenderung untuk mengikuti

endapat dari Suss, A., Tavcar dan A.H. Sparrow (Anonim. 1966) yang mengatakan bahwa
dosis yang rendali akan menstimulir perturnbuhan tanaman.
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Pada dosis 38.000 rad pertumbuhan tanaman terhambat sehingga tanaman tampak
kerdil, buahnya kecil-kecil dan daunnya berkeriput.

Pada dosis 40.000 rad, biji jagung mampu berkecambah tetapi tidak mampu
tumbuh menjadi tanaman dewasa.

KESIMPULAN DAN SARAN :

Dari data-data hasil pengamatan pada Mj, penulis belum dapat memberikan
kesimpulan yang pasti, sebab penelitian ini masih bersifat pendahuluan dan baru
merupakan orientasi dosis untuK melihat kemungkinan-kemungkinan terjadinya mutasi
yang bersifat menguntungkan pada tanaman jagung.

Kesimpulan yang bersifat sementara ialah bahwa pada dosis 10.000 rad - 14.000
rad kemungkinan bessr akan diperoleh banyak mutant tanaman jagung yang bersifat
menguntungkan antara lain resisten teihadap serangan peiiyakit bulai dan produksinya
dalam perbandingan yang kanni peroleh adalah tertinggi.

Penulis bermaksud untuk mengulangi penelitian tersebut dan dilengkapi dengari
perbaikan-perbaikan kelemahan yang ada pada metode penelitian ini. Juga akan diusah
kan vvaktu penanaman yang sesuai dengan musim yang memungkinkan terjadi seran
penyakit bulai, dan seleksi tanaman baru akan penulis lakukan mulai pada tanartt

an M'2-

* Catatan :

Penyinaran dilakukan dengan :
"Gamma Cell" 220 di F1PA UGM Yogyakarta.
Dose rate pada saat percohaan ( 1 1 - 1 8 ) September 1972

= 2,0328 x 104rad/jam.

= 1,17 Mev.
i,33 Mev.

ijctivitas = 222,72 Ci.

Kary;i tulis ini diambil dari tesis kesarjanaan di Fakultas Pertanian UGM 197J

Antara tanaman pot dan tanaman lapangan terdapat perbedaan besarnya persental
serangan penyiik'* bulai yang menyolok. Tanaman lapangan disebabkan karena musiji
kemarau yang panjang dan musim penghujan yang datangnya agak terlambat.
Ha! ini disebabkan karena perbedaan dalam cara inokulasi penyebab penyakit bulai.

Persentase serangan penyakit bulai yang rendah pada tanaman lapangan datangnya
agak terlambat, dimana hujan baru banyak turun setelah tanaman jagung berumur lebih
dari 5 minggu. Ini sesuai dengan pendapat Haryono. S. (1968) yang menjMtakan bahwa
tanarnan jagung yang berumur lebih dari 5 minggu akan tahan terhadap serangan penya-
kit bulai dan ia nienganjurkan agar pada saat musim hujan tiba (sudah banyak turun
hujan), tanaman jagung sudah berumur lebih dari 5 minggu.

Disini jumlah stomata dan diameter stomata, agaknya tidak berpengaruh terhad,ap
besarnya persentase serangan penyakit bulai, walaupun menurut Haryono, S. (19$8)
dikatakan bahwa stomata merupakan satu-satunya jalan masuk bagi konidia cendawfan
untuk mengadakan penetrasi kedalam tubuh tanaman.
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Pengaruh radiasi sinar gamma terhadap persentase
daya kecambah, pembuangan tanaman, pemasakan buah, tinggi tanaman,

panjang tongkol, keliling tongkol,
danberat 1.000 biji

Dosis
(rad)

0.000
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
26.000
28.000
30.000
32.000
34.000
36.000
38.000
40.000

Daya ke-
cambah (%)

98,0
96,5
96,5
93,5
97.0
99,0
97,0
99,5
90,5
94.0
96,5
89,5
90,5
91,5
85,5
95,0
88.5
92,0
87,5
85,5
80,0

Umur

Keluar bunga
jantan (had)

48,8
50,6
49,3
48,5
50,9
52,1
49,5
48,4
49,2
50,3
49,2
51,3
49,3
51,3
50,0
51,0
51,0
51,5
52,7
52,4

tanaman pada

Celuar bunga
betina (hari)

53,3
54,9
54,6
52,5
56,0
56,7
56,4
55,2
55,2
56,0
5*2
56,2
55,1
55,5
55,5
55,6
56,4
56,4
57,5
60,5

saat :

Buah masak
(hari)

84,5
83,0
83,0
82,"
82,9
82,1
83,9
84,5
83,3
82,8
83,8
83,1
83,6
85,2
84,3
84,0
84,3
83,6
84,0
85,8

Tinggi ta-
naman (cm)

150,1
160,1
157,6
149,2
147,3
164,2
162,2
151,8
143,8
152,7
153,5
152,5
132,5
147,1
152,6
145,4
143,0
139,1
138,2
101,5

To n g

Panjang
(cm)

9,60
11,75
11,95
12,65
12,80
12,75
12,85
11,60
10,80
9,85

11,95
12,50
10,63
9,60

12,00
12,20
10,35
10,86
10,60
7,90

k o l

Keliling
(cm)

11,60
12, 5
12,45
13,20
11,80
13,75
13,35
12,10
11,30
11,80
12,10
12,55
11,10
11,70
11,80
11,60
11,35
11,19
11,25
10,00

Berat 1.000
biji (gram)

222
218
222
230
230
232
230
219
212
192
227
212
205
201
200
217
221
217
192
184

v©
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DISKUSI:

iOEMARTONO :

1. Apakah inokulasi dilap^ngan ini dilakukan dengan memindah tanaman jagung
yang sakit, dan detr.iidan apa dapat tumbuh dengan baik.

2. Saran-saran :

a. Untuk mengambil % serangan (disini mungkin yang dimaksud luas serangan)
dari tanaman dalam pot (hanya 10) kiranya samplenya terlalu kecil hingga
kemungkinan bia besar.

b. Kalau dihitung coeff. correlasi antara jumlah stomata dan % serangan di
lapangan mungkin bisa dijawab kenapa terjadi perbedaan % serangan. Tetapi
perlu di test dulu antar dosis apa ada beda nyata dalam hal jumlah stomata
per satuan luas.

c. Untuk mencari mutant resistant saya kira lebih baik menilai berat serangan
secara individuil d/p luas serangan seperti disini.

11 MOERYONO :

1. Benar bahwa inokulasi dilapangan dilakukan dengan memindah tanaman jagung
yang menunjukkan gejala penyakit bulai. Penanaman dilakukan jam 18.00 sore
dan seperti juga pada tanaman pot, inokulasi dilakukan selama 24 jam.
Sebelum dilakukan penanaman tanah diairi sampai basah agar supaya tanam-
an inokulasi tetap hidup selama 24 jam. Jadi disini yang penting adalah survive
dari tanaman inokulan selama 24 jam sedangkan persoalan pertumbuhan dari
tanaman inokulan tidak kmai perhatikan.

1!
NAZIR ABDULLAH :

1. Bagaimana tehnik penanaman jagung berpenyakit bulai ?

2. Pada hal 7 dalam bab Kesimpulan dan saran, alinea kedua tersebut apakah itu
j merupakan suatu kesimpulan atau suatu assumsi semata-mata ?

Bila itu merupakan suatu kesimpulan hasil penelilian ini sangat rrenggembirakan.
Dan lanjutan percobaan ini seharusnya dilakukan pula. Apakah hal ini sudah

i dikerjakan? Kalau tidak tentu materiel yang mengandung harapan ini akan
1 percuma.
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3. Mengingat tanaman jagung adalah cross pollinator, bagaimana cara penyerbukan
yang dilakukan, sebab dalam pemuliaan mutasi untuk cross pollinated plant
prosedurnya lebih komplek lagi.

H. MOERYONO :

1. Sudah dijawab pada pertanyaan bapak Soemartono no. IB

2. Pada alinea kedua dari Kesimpulan (Hal 7) hanya merupakan assumsi semata-ma-
ta, hanya disini kami gunakan istilah kesimpulan sementara.
Percobaan ini tidak dilanjutkan sebab menurut bapak Haryono Soemangoen,
bahwa penelitian tcrsebut baru boleh dilanjutkan bila penelitian yang kami
lakukan tersebut sudah disyahkan oleh dosen-dosen Pembimbing dan Dekan
Fakultas Pertanian UGM.

3. Kami lakukan seK-pollinated dengan cara mengerodong bunga betina dengan
kertas minyak.

WOERYONO MD,:

1. Bagaimana caranya Saudara mendapatkan biji-biji tiap perlakuan untuk di-,
gunakan sebagai pertanamah M2 nya mengingat jagung adalah tanaman allogam.)

2. Apakah bisa tumbuh bila kita mengadakan transplanting jagung yang sudah
kena penyakit yang sudah berumur 3 - 5 minggu ?
Kiranya lebih baik dibuat inokulasi buatan dilapangan.

H. MOERYONO :

1. Prosedure pemuliaan mutasi untuk tanaman Allogam dan tanaman lainnya da
pat Saudara baca pada buku : Manual on Mutation Breeding.

2. Sudah dijawab pada pertanyaan Bapak Soemartono. Dapat ditambahkan bahwi
inokulasi buatan yang dilakukan oleh Haryono Soemangoen (1968) dengaij
suspensi yang mengandung 15.000 - 25.000 conidia per cc hasilnya kuran
effektif bila dibandingkan dengan inokulasi secara langsungyangbeliaulakuka
Dan beliau juga menganjurkan agar inokulasi dilakukan secara langsung agaj
lebih efektip.

ISMACHIN :

1. Apa yang menjadi dasar pemikiran Saudara, sehingga dengan cara yangSaudar;
lakukan ini dapat dilihat kemungkinan terjadinya mutasi yang menguntungkanj.

2. Kami tidak melihat angka-angka yang istimewa dari tabel-tabel Saudara, bagai-
mana Saudara dapat menyimpulkan bahwa dosis-dosis 1 0 - 1 4 krad ada ke-
mungkinan besar dapat diperoleh banyak mutan yang menguntungkan.

H. MOERYONO:

'.. Karena kami menggunakan salah satu agensia (sinar gamma) yang dapat me-
nyebabkan terjadinya mutasi pada tenaman, baik itu mutasi yang menguntung-
kan maupun yang tidak menguntungkan.

2. Angka-angka yang istimewa memang tidak terlihat, tetapi angka-angka pada
dosis 10—14 krad jelas berbeda dan tidak sama dengan dosis-dosis lainnya.
Dan atas dasar perbandingan inilah kami menarik kesimpulan yang bersifat
sementara sebab dari hasil perhitungan satatistik kami tidak memperoleh
beda yang nyata.

142



SOEDJONO D.:

Penyakit bulai pada jagung dipengaruhi oleh berapa gene mayo?

H. MOERYONO :

Kami tidak mengamati chromosom dan tidak mengamati gen-gen yang mem-
pengaruhi penyakit bulai pada jngung.

MUGIONO :

1. Mohon dijelaskan tentang penggunaan tenaga atom dalam bidang Dmu Penyakit
Tanaman dan sebutkan contoh-contohnya (kalau tahu).

2. Jumlah tanaman yang sakit dibagi jumlah tanaman dalam pot (dalam bans)
bukanlah % serangan penyakit, tetapi % jumlah tanaman yang sakit. Untuk
menghiiung % serangan penyakit ada rumusnya tersendiri.
Misalnya : Percobaan dalam pot, dengan menggunakan nilai skore.

Sedang percobaan dilapangan dengan cara nya lain.

3. Kalau i ielihat cara inokulasi yang Saudara lakukan demikian saya ragu-ragu
menerima kesimpulan Saudara yang mengatakan bahwa antara dosis 10—14
krad akan diperoleh banyak mutant yang resisten.
Sedikitnya jumlah tanaman yang sakit pada dosis 10 — 14 krad kemungkinan
adalah sumber inokulasi yang lemah (jumlah oidium yang terbentuk sedikit).

-i. Kalau jumlah stomata & besar stomata tidak berpengaruh terhadap daya
resistensi penyakit bulai, maka resistensi terhadap penyakit tersebut ditentu-
kan oleh faktor apa ?
Oleh beberapa peneliti dikatakan baiiwa ketahanan terhadap bulai adalah
ketahanan mekanis.

H. MOERYONO :

1. Untuk penjelasan secara luas tentang penggunaan tenaga atom dalam bidang
Ilmu Penyakit Tanaman dapat Saudara baca pada buku Radiation in Plant
Pathology.

2. Untuk penyakit bulai penilaian buat •serangan tidak digunakan nilai score,
sebab serangan ringan maupun berat toh mempunyai effek yang sama ialah
tidak menghasilkan buah. Kalaupun mampu membentuk buah, .maka buah
tersebut adalah abnormal dan tidak mengandung biji. Hal ini kami jumpai pada
percobaan kami.

3. Cara inokulasi yang kami lakukan adalah sesuai dengan cara inokulasi yang
dilakukan oleh Harjono Soemangoen (1968) dalam tesis untuk gelar Doktor
yang berjudul : Penelitian tentang Penyakit Bulai (S. maydis) pada tanaman
jagung, khususnya mengenai cara bertahannya cendawan. Kalau Saudara ragu
ragu terhadap kesimpulan kami, perlu kami jelaskan bahwa kesimpulan kami
tersebut merupakan kesimpulan sementara dan belum merupakan kesimpulan
yang umum/^asti.
Kami tidak melakukan pengamatan terhadap konidia yang dihasilkan oleh ta-
naman-tanaman yang menunjukkan gejala penyakit bulai .pada dosis 10.000
rad — 14.000 rad sebab pengamatan tersebut tichk mungkin dilakukan, yang
kami lakukan hanya penanglcapan konidia dibeberapa tempat di lapangan dengan
cara meletakkan gelas benda yang permukaannya diberi vaseline.

4. Kami belum melakukan penelitian kearah resistensi.
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ABDUL RACHMAN SK. :

Bagaimana Saudara yakin bahwa serangan bulai ini betul-betul kena sebab di
tabel 1, tanaman kontrol dilapangan sama sekali tidak musti.

H. MOERYONO :

Untuk meyakinkan bahwa tanaman benar-benar terkena serangan penyakit bulai
maka selain pengamatan visuil kami lakukan pula pengamatan mikroskopis yaitu
dengan pemeriksaan cendawan didalam daun. Selain itu juga diamati identitas
konidianya dengan cara mengembunkan daun tanaman yang sakit didalam petridish.
Kemudian konidia yang dihasilkan diamati panjangnya dan lebarnya. Rata-rata
ukuran konidia Sclerospora maydis adalah 19,21 x 16,99,1/

RIYANTI :

Dengan dasar/alasan apakah sebabnya Saudarahanya menghitung diameter (panjang)
stomata, apakah tidak lebih baik atau penting lobang stomatanya.

H. MOERYONO :

Rencana kami juga akan melakukan pengamatan terhadap lebar celah stomata.
Tetapi berhubung kami mengalami kesulitan dalam hal fasilitas, maka pengamatan
tersebut tidak kami lakukan.

SRI KUNTJIJATI H. :

Apakah ada correlasi langsung antara dosis stomata (banyak dan besarnya) dan;:
persentase serangan penyakit. (tabel 1)

H. MURYONO:

Kami belum tahu pasti ipakah ada corellasi atau tidak antara dosis, stomata dart
prosentase serangan penyakit. Sebab kami tidak melakukan perhitungan correlasi
tersebut.

IRWANSYAH :

1. Barangkali kesimpulan sementara dapat diperluas mulai daridosis 6000 s/
14.000 rad.

2. Karena baru sampai Mj, barangkali ada baiknya digunakan istilah "tolerance"

H. MOERYONO :

1. Maaf, kami tidak dapat menerima saran Saudara agar kesimpulan sementara
perluas mulai dari dosis 6000 rad s/d 14.000 rad, sebab untuk membandingkan
rata-rata treatment yang satu dengan yang lain kami lakukan dengan an^-
lisa "Duncan's new multiple range test (SSD), dimana dosis 10.000 - 14.000
rad letaknya paling jauh terhadap controlnya. :

2. Terimakasih atas saran Saudara dan pada tulisan-tulisan yang selanjutnya akan
kami pergunakan istilah "tolerance" pada percobaan Mj. '

AGOES MOEBAROKAH : j

1. Terlihat bahwa inokulasi untuk tiap pot tidak sama konsentrasinya. >
2. Tidak dibenarkan menanam lebih dari satu benih pada satu pot bila kita metre

bed perlakuan dengan radiasi. ;j
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3. Untuk apa Saudara meneliti sifat-sifat lain yang dikontrol oleh polygene pada
tanaman cross pollinated ?

a MURYONO:

1. Kami tidak melakukan pengamatan terhadap konsentrasi konidia untuk tiap-
tiap pot.

2. Menanam lebih dari satu tanaman pada satu pot adalah tidak benar apabila
penanaman tersebut dilakukan sampai tanaman dewasa/berbuah. Tetapi karena
penanaman kami tersebut hanya sampai pada umur 5 minggu, maka menurut
pendapat kami hal ini masih dapat dikatakan benar.

3. Sesuai dengan judul kami yaitu Pengaruh radiasi pada tanaman jagung, maka
sifat-sifat lain yang dikontrol oleh polygen pun kami amati.

HASTJARJO :

1. Dari mana Saudara mendapat kesimpulan bahwa jumlah dan diameter stomata
tidak berpengaruh terhadap besarnya persentase serangan penyakit bulai?

2. Darimana Saudara mendapat kesimpulan mengenai dosis 10.000 - 14.000 rad
memberi kemungkinan besar akan diperoleh mutan yang menguntungkan.

H. MURYONO

1 Pada halaman 5 alinea
Saudara baca sbb. :

3 (dan bukan pada alinea-alinea kesimpulan)dapat

"Disini jumlah stomata dan diameter stomata agaknya tidak berpengaruh
terhadap besarnya persentase serangan penyakit br.lai".

Dengan adunya kata "agaknya" pada kalimat ters<;but hal itu hanya merupakan
assumsi semjta-mata dan bukan merupakan kesimpulan.

2. Sudah dijawab pada pertanyaan Saudara Moch. Ismachin no. 2.

I SUPRAPTOPO :

Pada dosis 10.000 - 14.000 rad kemangkinan banyak terjadi mutasi. Apa alasan-
nya ? Kami kira ada perbedaan antara stimulasi radiasi dengan mutasi.

| H. MURYONO:

Pertanyaan Saudara sudah kami jawab pada pertanyaan Moh, Ismachin no. 2.
Tentang istilah stimulasi dan mutasi, kami belum begitu paham. apakah itu ber-
beda atau tidak. Apabila Saudara mengetahui perbedaan kedua istilah, tersebut
kami mohon saran dari Saudara untuk menjelaskan perbedaan dari kedua istilah
tersebut. Terima kasih.

4DRO SUNARJONO :

1. Dalam kesimpulan sementara dikatakan bahwa dosis 10.000 - 14.000 rad ke-
mungkinan banyak mutant yang timbul. Saya lebih condong pada dosis
8.000 - 12.000 rad akan menguntungkan. Bagaimana hal ini ?

2. Kalau tidak salah bahwa intensitas cahaya berpengaruh pula terhadap serang-
an bulai, apakah dalam percobaan lapangan ini sudah dipilihkan tempat-tempat
yang kemungkinan besar merupakan banyak sumber infeksinya.
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H. MURYONO:

1. Sudah dijawab pada pertanyaan Saudara Irwansyah no. 1

2. Pengaruh intensitas cahaya terhadap serangan penyakit bulai memang ada tetapi
tidak langsung.
Intensitas cahaya akan mempengaruhi cuaca (suhu dan kelembaban udara) dan
inilah yang berpengaruh langsung terhadap serangan penyakit bulai. Snmpai
sejauh mana intensitas cahaya mempengaruhi serangan penyakit bu!ai? belum
kami Jakukan pengamatan.

1!
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HASIL PERCOBAAN ORIENTASI VARIETAS TEBU RADIASI TAHUN
TAN AM 1972/1973 dan 1973/1974.

Oleh :

S. Soepraptopo dan Soedarmawan
Lembaga Pendidikan Perkebunan

OF THE EXPERIMENTS WITH IRRADIATED CANE VARIETIES
B' J4

Bwnrs OF THE EXPERIMEN
/077/707? AND 197311974 CROP YEARS.Some irradiated cane varieties B'. J4.

7 d ih 3016 POJ nd 306 7 POJ a
So
tested with 3016 POJ and 306 7 POJ as

statistically it *as not significant. Further experiment
B50is necessary to be done. ^ ^ u JO,

1. PENDAHULUAN.

Dalam "Pertemuan pembahasan pemuliaan tanaman" yang diselenggarakan oleh
;BATAN tahun 1972 (1) teiah diuraikan kegiatan-ketiatan yang menyangkut beberapa
•usalia untuk mendapatkan jenis unggul pada tanaman tebu dengan Radiasi sinar gamma
sejak tahun 1965 s/d 1971. Paper ini merupakan uraian tentang kegiatan lanjutan yang
Idilaksanakan untuk tahun tanam 1972/1973 dan 1973/1974. Beberapa jenis angka hasil
tadiasi dengan sinar gamma yang diperkirakan irrertrpakairjeiris bam yang belum sempat
idiuji pada tahun-tahun sebelumnya mendapat gifiran untuk diuji dalam percobaan
brientasi varietas dengan 3016 POJ dan 3067 POJ sebagai jenis ujinya.

2. TAHUN TANAM 1972/1973.

Pada tahun ini teiah diuji dalam percobaan orientasi varietas jenis-jenis angka
B 51, B 55, B 65, B 66 untuk pertama kali, sedang B 34 untuk ketiga kalinya. Percobaan
dilaksanakan di kebun LPP di Ambarukmo. Bagan percobaan adalah "Randomized
Complete Block design" terdiri atas (iga blok. Berhubung sempitnya kebun dan terbatas-
nya bibit maka untuk tiap jenis dalam tiap blok ditanam 3 juring.
Bibit yang dipakai stek pucuk. Panjang juring 8,00 m, jarak pusat sampai pusat 1,10 m.
Waktu tanam 7A. Pemupukan 6Qt ZA/Ha. Hasil tebu tiap petak dapat dilihat pada
tabe! 1, sedang analysa variasinya Gapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 1. Produksi tebu Qt/petak

Jenis

3016 POJ
3067 POJ
B 34
B 51
B 55
B 65
B 66

Total

Blok I

3,70
4,80
5,34
3,90
3,88
4,83
4,17

30,62

Blok 11

5,48
5,94
6,32
4,39
4,85
5,33
6,06

38,37

Blok 111

5,84
5,92
5,42
5,33
4,98
5,19
6,21

38,89

Total

15,02
16,66
17,08
13,62
13,71
15,35
16,44

107,88

Rata-rata

5,01
5,55
5,69
4,54
4,57
5,12
5,48
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Tabel 2. Analiss variasi

Sumber variasi

Jenis
Blok
Error

Total

S.S.

3,8874
6,1298
2,4370

12,4542

D.K.

6
2

12

20

Variance

0,6479
3,0649
0,2031

F

3,19X)
LSOO^)

S

0,4506 !
1

LS.D. 0,1 = 0,80 x) Significant pada batas 5%
xx) Significant pada batas 1%

Dari tabel analisa variasi tersebut tampak ada perbedaan yang nyata antara jenis
pada batas 5%. Rata-rata produksi tebu yang tertinggi jenis B 34 dan yang terendah B 51.
Meskipun B 34 rata-rata produksinya tinggi tetapi bila dibanding dengan keduajenis uji-
nya tergolong tidak ada perbedaan yang nyata.
Untuk jenis B 65 dan B 66 dibanding dengan kedua jenis ujinya tidak ada perbedaan yang
nyata. Bagi jenis B 51 dan B 55 dengan nyata produksi tebunya dibawaii dari 3067 POj,
sedang terhadap 3016 tidak ada perbedaan yang nyata. j

Mengenai hasil kristal tiap petak sesudah diadakan perhitungan secara statistik dalam
analysa variasinya ternyata tidak "significant".

3. TAHUN TANAM 1973/1974.

Pada tahun tanam ini diadakan percobaan orientasi varietas di dua tempat yaitu
di kebun LPP (Ambarukmo) dan di Duwet milik PG Madukismo.

Yang dapat disajikan hanya hasil percobaan di Ambarukmo, sedang percobaan
di Duwet belum. selesai dihitung.

Percobaan yang dilakukan di kebun Ambarukmo dengan bagan "Randomized
•Complete Block design", terdiri atas tiga block. Jenis yang diuji B 49 dan B 50 de-
ngan jenis uji 3016 POJ dan 3067 POJ. Panjang juring 8 m dengan pusat sampai pu-
sat 1,10 m. Waktu tanam 6 B. Pemupukan 6 Qt ZA/Ha.

Produksi tebu Qt tiap petak dapat dilib.it pada tebel 3, sedang analysa variasinya
dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 3.

Jenis

3016 POJ
3067 POJ
B 49
B 50

Total

Blok I

3,69
4,89
3,78
4,59

16,95

rroduksi tebu Qt/petak

Blok II

3,51
4,59
3,57
5,07

16,74

Blok HI

3,42
3,63
3,66
4,29

15,00

Total

10,62
13,11

. 11,01
13,95

48,69

Rata-raHa

3,54
4,37
3,67
4.6S
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Tabel 4.

Sumber variasi

Jenis
Blok
Eiror

Total

S.S.

0,8667
0,1908
0,2211

1,2786

Analysa

DX

3
2
6

11

variasi

Variance

0,2889
0,0954
0,0369

F

7,83*)
2,58

S

0,1921

LS.D. 0,05 = 0,66 x) Significant pada bata<; 5%.

Berdasarkan analysa variasi tersebut ada perbedaan yang nyata antara jenis.
Jenis B 50 dengan nyata menang terhadap 3016 POJ, sedang terhadap 3067 POJ tidak
ada perbedaannya dengan nyata. B 49 produksi tebunya kalah dengan nyata terhadap
3016 POJ, sedang terhadap 3016 POJ tidak ada perbedaannya dengan nyata.

3016 POJ = 131,72 Qt/ha
3067 POJ = 124,60 „
B 49 = 131,72 „
B 50 = 167,32 „

Produksi kristal jenis B 50 lebih tinggi 35,6 Qt/ha dari pada 3016 POJ dan 42,72 Qt/ha
dari pada 3067 (L.S.D. 0,01 = 30,26 Qt).

4. KESIMPULAN DAN RINGKASAN.

Jenis-jenis B yang diuji pada tahun tanam 1972/1973 dan 1973/1974 yaitu B 34,
B 49, B 50, B 51, B 55, B 65 dan B 66.
Jenis-jenis tersebut baru untuk pertama kali diuji dalam percobaan orientasi varietas
skala kecil (tiap petak tiga juring) kecuali jenis B 34 yang telah diuji untuk ketiga
kalinya.

Dari jenis-jenis yang diuji tadi yang sangat menonjol jenis B 50 dimana produksi
tebunya menang dengan nyata terhadap kedua jenis ujinya. Bahkan untuk produksi
kristal tiap hektarnya tergolong menang dengan sangat nyata. Hal ini disebabkan
karena produksi tebunya mendekati produksi tebu. 3067 POJ sedang rendemennya
mendekati rendemen 3016 POJ. Berhubung dengan itu perlu diuji lagi dalam skala yang
lebih besar.

Untuk jenis B 34 yang merupakan pengujian ketiga kalinya meskipun produksi
tebu dan kristalnya lebih tinggi dari kedua jenis ujinya namun tergolong tid'ak ada
perbedaan yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA'.

SUPRAPTOPO, S., Beberapa usaha untuk mendapatkan jenis unggul pada tanamantebu
dengan radiasi sinar gamma., Pemuliaan Mutasi, Pertemuan Pembahasan Pemuliaan
Mutasi, BATAN, pp. 52 - 61., 1972.
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STTMULASI RADIASI PADA TEBU JENIS 3067 POJ.

Oleh :

S. Soepraptopo dan Soedarmawan

ABSTRACT.

THE EFFECT OF STIMULATION RADIATION UPON 3067 POJ CAivE VARIETY.

Tficre have been many experiments on the effect of stimulation radiation upon various
crops. Some of them give positive results but some others Jo not. The effect oj stimulation
radiation upon 3067 POJ cane variety was investigated The optimum of stimulation
uw.v 500 rads gamma irradiation. Though the increase of the cane yield/ha was statisticallv
sieniilciinr the sugar yieldiha was not significant

1. PENDAHULUAN

Persoalan pengaruh stimulasi sebagai akibat radiasi terhadap berbagai tanaman telah
banyak dileliti di luar negeri. Berdasar penelitian-penelitian tersebut, beberapa hasil
positip telah dicapai dan bahkan telah diterapkan di lapangan sebagai salah satu usaha
untuk mempertinggi produksi (3,1). Hasil positip yang telah dicapai terutama terhadap
tanaman wheat, kentang dan jagung. Kenaikan produksi tersebut ada yang menyatakan
bisa mencapai antara 2 - 10% (1) tetapi di Rusia ada yang mengatakan bervariasi antara
6 - 60% (3). Sebaliknya ada pula peneliti yang mengatakan bahwa pengaruh stimu-
lasi radiasi hanya ada pada beberapa genotype saja (5).
SUSS (4) mengemukakan bahwa pengaruh stimulasi pada dosis radiasi yang rendah
(terhadap tanaman barley, wheat, kentang dan jagun?.), tampak dengan nyata memper-
tinggi perkecambahan maupun produksi.

Sejauh manakah peranan stimulasi radiasi terhadap tanaman tebu jenis 3067 POJ |J
merupakan persoalan yang akan diteliti. Penelitian terutama mengenai pengaruh stimulasi 5|
radiasi terhadap produksi baik tebu maupun kristal/ha.

Berdasarkan percobaan yang pernah diiakukan, ternyata radiasi sinar gamma dengan jj
dosis sampai 1000 R, menstimulir pertumbuhan tanaman dari stek tebu jenis 3067 POJ |j
(2). Dalam percobaan tersebut pengamatan hanya diiakukan sampai tebu umur dua|j
bulan.
Selanjutnya pengaruh radiasi tersebut terhadap persentase perkecambahan ternyata sampai j
dosis 4000 R masih diatas kontrol. Stimulasi tertinggi dicapai pada dosis 3000 R..J

Berdasarkan pengalaman tersebut maka radiasi sampai .'250 Rads diharapkanti-j
dak akan menimbulkan pengaruh negatip.

2. BAHAN DAN CARA PENELITIAN

Bahan tebu yang dipakai adalah stek pucuk terdiri dari dua mata. Bahan tersebut
didatangkan dari PG Madukismo ke LPP untuk diadakan pemotongan dan sortasi, baru
kemudian dibawa ke PUSLIT GAMA Yogyakarta untuk diradiasi dengan sinar gamma
dari Cobalt Unit.

Dosis Radiasi yang dipergunakan bervariasi dari 0 — 1250 rads dengan interval
250 rads. Adapun notasinya A = 0 rads, B - 250 rads, C = 500 rads, D = 750 rads,
E = 1000 uds dan F = 1250 rads. ,
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Kebun yang dipergunakan untuk percobaan di areal PG Madukismo yaitu kebun
Beran. Tanahnya merupakan tanah abu volkanik (Regosol) dengan textur sandy loam
(hasil analisa laboratorium tanah LPP).

Bagan percobaan berupa "Latin Square" 6 x 6 . Tiap perlakuan (petak) terdiri
atas 12 juring. Panjang juring 10 m dan jarak antar juring (p.s.p) 1 m.

Waktu yang diperlukan mulai dari pengambilan bibit, pemotongan, sortasi, radiasi
dan penanaman adalah tiga hari. Penanaman seluruh petak selesai dalam wrktu tiga hari

Semua pekerjaan kebun dan pemeliharaannya sesuai dengan kebiasaan yang dilaku-
kan oleh PG Madukismo. Pupuk yang digunakan ZA 5 Qt/ha dan T.S. 1 Qt/ha. Un-
tuk ZA pemberian dilakukan dua kali sedang untuk T.S. sekali yaitu bersama-sama dengan
ZA yang pertama.

Penanaman dilakukan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli 1971 atau 7B dan
tebang dilakukan tanggal 7 Juli 1972.

Analisa pendahuluan dilaksanakan di LPP sedang analisa sesudah tebang di-
laksanakan oleh PG Madukismo.

3. HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN.

Mengenai pengaruh radiasi terhadap perkecambahan stek tebu dapat dilihat pada
tabel 1 ataupun tabel 2. Data persentase perkecambahan sesudah ditransformasikan ke
arc sinus kemudian diolah secara statistik. Ternyata tidak ada perbedaan yang nyata
antara perlakuan dengan kontrol. Hasil pengamatan ini berarti sesuai dengan hasil
percobaan sebelumnya (2). Pada percobaan sebelumnya berturut-turut: kontrol, 1000 R,
2000 R, 3000 R didapat persentase perkecambahan (terhadap kontrol) berturut-turut :
100, 100, 104, dan 125. Jadi sampai 1000 R tidak mempengaruhi persentase per-
kecambahan.

Mengenai pengaruh stimulasi radiasi terhadap produksi tebu sesudah dihitung secara
statistik temyata ada perbedaan yang nyata terhadap perlakuan. Stimulasi tertinggi pada
dosis radiasi 500 rads (tabel : 1 dan 2), dimana bila dibanding dengan kontrol terdapat
kenaikan produksi sebesar 11,4%, atau bila dinyatakan dalam kwintal tebu/ha didapat
kenaikan 195 kwt.

Selanjutnya mengenai pengaruh stimulasi radiasi terhadap produksi kristal sesudah
dihitung secara statistik ternyata tergolong mungkin ada perbedaan yang nyata. Hal ini
disebabkan karena nilai P untuk perlakuan terletak diantara batas 0,2 dan 0,05 atau
0,2 ^ P ^ 0,05. Kenaikan produksi pada perlakuan 500 rads sebesar 8,5% terhadap
kontrol. Agak menurunnya produksi kristal disebabkan adanya tendensi penurunan
tendemen akibat radiasi (lihat tabel 3 dan grafik 1).

• Mengenai pengaruh radiasi terhadap faktor masak, koefisien daya tahan dan
j koefisien peningkatan dapat dilihat pada tabel 4. Tampak untuk perlakuan 500 rads
meskipun faktor masaknya lebih tinggi daripada kontrol tetapi koefisien daya tahan
dan peningkatan paling rendah baik dibanding dengan kontrol maupun terhadap perlaku-
an-perlakuan yang lain. Ini mungkin yang menyebabkan mengapa diwaktu tebang terjadj

I penurunan rendemen sebesar 0,94 dan berakibat pula menurunnya produksi kristal.

|4 . KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapatlah disimpulkan bahwa stimulasi radiar

|(sinar gamma) terhadap stek tebu dua mata jenis 3067 POJ yaitu :

l l ; Sampai dosis 1250 rads tidak mempengaruhi persentase perkecambahan.
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2. Perlakuan dengan dosis 500 rads menaikkan produksi tebu tiap ha sampai 11,4%.
Kenaikan tersebut adalah nyata pada batas LSD 5%.

3. Pada dosis 500 rads terdapat kenaikan produksi kristal sebesar 8,5% dan ini mungkin
menghasilkan lebih dari kontrol.

5. UCAPAN TERIMA KASIH.

Atas terselenggarakannya penelitian ini penulis mengucapkan banyak terima kasihr
terhadap direktur PG Madukismo beserta stafnya maupun direktur Puslit Gamma beserta
stafnya atas segala bantuan fasilitas yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA :

(1) ANONYMUS, Effects of low doses of radiation on crop plants, Technical Reports
Series No. 64., International Atomic Energy Agency Vienna, pp. 47 - 49,
1966.

(2) SUPRAPTOPO. S., Pengaruh Radiasi Sinar gamma terliadap perkecambahan stek
stek tebu 6 jenis utama., Simposium II Aplikasi Radioisotop BATAN,
puslit pasar Jum'at., pp. 197-204, 1972.

(3) SUPRAPTOPO. S., Laporan "Study Tour on the use of isotopes and radiation"
tanggal 2 Agustus - 10 September 1974 di Austria dan Rusia.

(4) SUSS., A., Effects of low dosis of seed irradiation on plant growth.Technical
reports series No. 64., IAEA, Vienna, pp. 1 - 11, 1966.

(5) TAVCAR A., Stimulating effects of low doses of radiation., Technical Reports
Series No. 64, IAEA, Vienna, pp. 16 - 25, 1966.

LAMPIRAN I.

Tabel 1 : Pengaruh radiasi terhadap perkecambahan, produksi tebu dan kristal.

Perlakuan

dalam rads

Kontrol
250
500
750

1000
1250
S.E. :

LSD 0,05

Perkecambahan

Persen

84,5
84,2
83,1
85,6
78,1
87,5

Transf,

67,3
66,7
66,6
68,0
62,2
69,9

± 2,39
N.S.

Produksi tebu

Qt/petak

21,80
22V82
24,28
21,95
23,40
22,70

± 0,51
1,49

Qt/ha

1707
1787
1902
1719
1832
1778

±39,95
116

Kristal

Qt/petak

1,99
2,06
2,16
1,90
2,02
1,99

± 0,05
N.S.

Qt/ha

156
161
169
148
158
156

± 3,92
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Tabel 2. Ptngaruh iadiasi terhadap perkecambahan, produksi tebu dan kristal dimana
kontrol sebagai standard.

Perlakuan dalam rads

Kontrol
250
500
750

1000
1250

Perkecambahan

100
99,6
98,3

101,3
92,4

103,5

Prod, tebu

100
104,7
111,4
100,7
107,3
104,1

Kristal

100
103,5
108,5
95,5

101,5
100

i.

'Tabel 3 :

Perlakuan

dalam Rads

Kontrol
250
500
750

1000
1250

'engaruh

Rendemen

1

5,94
5,59
6,00
5,91
5,85
5,23

2

7,05
6,67
7,19
6,67
6,57
6,67

radiasi terhadap rendemen

analisa pendahuluan ronde

3

7,28
7,22
7,16 •
7,09
6,99
7,28

4

7,99
8,10
8,42
8,39
8,11
8,26

5

8,82
8,57
8,58
8,94
8,89
9,02

6

9,81
8,58
9,82
9,84
9,72
9,75

Rendemen

waktu tebang

1 9,13
9,03
8,88
8,68
8,62
8,76

label 4. Pengaruh radiasi terhadap faktor masak koefisien daya tahan dan koefisien
peningkatan.

, Perlakuan dalam rads

Kontrol
250
500
750

1000
1250

Faktor masak

28,37
32,37
30,57
24,54
26,29
23,61

Koef. daya tahan

105,23
104,43
102,19
103,05
103,88
104,05

Koef. peningkatan

123,45
118,51
117,01
118,13
121,43
129,26

153



So terhadap kontiol.

100

50

- Rendemen.

250 1000 1250500 750

dosis radiasi dalam rads

Gambar 1. Huf,ungan antara dosis radiasi dengan rendemen, produksi tebu dan kristal.

DISKUSI:

H. MURYONO :

Jenis-jenis B 49 dan B 50 diperoleh dengan dosis radiasi berapa ?

SUPRAPTOPO :

B 49 dosis radiasi 2250 R.

B 50 dosis radiasi 2500 R.

NAZIR ABDULLAH:

Saran :
Apakah tidak sebaiknya dicoba pula dengan umur bibit yang berbeda-beda, misalny:
bibit berumur yang lebih muda dan yanglebih tua dari pada yang biasanya 6 bula

SUPRAPTOPO:
Sedang kita coba.

AGOES MOEBAROKAH:

1. B 34 sudah 3 x diuji. Apakah dari satu generasi atau 3 generasi ?
Ini juga dapat digunskan untuk menghitung heritabilitasnya ?

2. Apa pendapat Saudara mengenai olok-olok orang bahwa dengan radiasi
POJ 3067 berubah menjadi glagah.

SUPRAPTOPO:

1. Sudah 3 generasi. Belum diadakan analisa tentang heritabttitasnya, Perlu diketalmi
disini karena tebu adalah tanaman yang diperbanyak secara vegetatip maka
sesudah terpilili diperbanyak dengan stek, tidak lewat biji.
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2. Bahwa akibat radiasi ada yang habetusnya serupa gelagah memang pernah Tcami
dapat.
Sudah tentu yang dipilih yang bersifat positip.

SOEMARTONO:

Saran :

1. Kalau perbedaan tidak nyata (seperti B 34) sebaiknya tidak usah .dikatakan.
"lebih baik tetapi tidak nyata'" sebeb kesimpulan mi hanya diambil dari sample
(percobaan) jadi pada kali yang lain akan bisa lebih rendah dari kontrol.

2. Dalam menentukan banyaknya ulangan (dalam hal ini blok) hendaknya hati-hati
Pada percobaan 73/74 saya kira jumlah blok terlalu kecil hingga <£ (error) ha-
nya 6 sebaiknya diatas 15.

ABDUL MAJID :

Apakah sudah diadakan pengujian respons klon terhadap pemupukan ?

SUPRAPTOPO :
; Belum dilaksanakan. Sesudah jelas merupakan jenis unggul maka akan diadakan
I pengujian tentang respons terhadap pemupukan.

ABDUL MAJID :
I Apakah 'dengan tujuan seleksi anakan lebih banyak dapat diartikan nodus lebih

banyak, sehingga justru inter nodus menjadi lebih pendek dan akibatnya produksi
kurang ?

5|>UPRAPT0P0 :

Yang dimaksud anakan disini hanya anakan orde I dan II yang tumbuh. Sebab
pada anakan-anakan orde berikutnya selisih umurnya dengan induk terlalu jauh,
hingga masaknya juga tidak sama.
Disini tidak dihubungkan antara jumlah anakan dengan pendeknya internodia.

URTINI;

Saudara menggunakan stek pucuk yang telah berakar atau mendekati tumbuhnya
akar ? Mengapa demikian ? Berapa umur stek yang diradiasi ? Apakah pernah
dilakukan bahan-bahan lain keculai pucuk ?

JPRAPTOPO:

1, Stek pucuk yang belum berakar.
2. Umur stek tebu berumur 6 bulan.
3.Sedang kami kerjakan dan mungkin pada waktu yang bin akan karr.i sajikm

HlAST.1 ARJO:

Berapakah heritabilitas dari kadar gula pada tebu ?

StrPRAPTOPO:

SeBegltu jauh kami belum tahu. Apakah Pak Soedjono tahu ? karena beliau saat ini
sedang sibuk dengan germ plasm. Ternyata tidak tahu.

I Perlu kami jelaskan disini bahwa jumlah chromosom pada tebu banyak sekali hingga
sukar untuk mengadakan analysa. Namun demikian karena data-data tarsedia,
tinggal cara analysanya yang diperlukan;
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I NAZIR ABDULLAH:

Apakah keunggulan lainnya yang terdapat pada promising untuk B 50 ini. Bila
diperhatikan kepada hasil-hasil pemuliaan mutasi diluar negeri, hasil ini cukup
memuaskan, yaitu setidak-tidaknya potensi hasil tetap sama dengan jenis asalnya,
asal ada perbaikan sifat lainnya yang dituju.

SUPRAPTOPO :
Keunggulan dalam daya produksinya.

NAZIR ABDULLAH :

Tanggapan : •
Percobaan-percobaan yang menggunakan, banyak berhasii di Rusia. Tapi "publi-
kasi" yang lengkap sukar diperoleh. Kalau diperhatikan dosis stimulasi dan dosis
mutasi bergantung kepada jenis crop yang digunakan. Untuk material biji yang
dormant dosis mutasi dan dosis stimulasi jelas berbeda. Tetapi untuk tanaman te-
bu nampaknya antara kedua dosis stimulasi dan mutasi tidak jelas batasnya. Apa
yang ditemukan oleh pemrasaran adanya kenaikan produksi, say a kira mungkiii
disebabkan ada pengaruh stimulatif pada pengambilan h?.ra tanaman, misalnya
susunan perakaran lebih baik dan untuk ini perlu diteliti. Pada material yane
berkecambah dimana sel-sel giat membelah diri, dosis yang diperlukan untul"
mencari mutasi jauh lebih rendah dari pada dosis pada biji yang dorman.
Selanjutnya kalau saya tidak salah untuk mencari tanaman mutasi, pada tahun
tahun terakhir ini sudah mulai ditinggalkan oleh banyak peneliti di luar negeri
Apa yang digambarkan oleh tabel yang dikemukakan sehubungan dengan has 1
produksi dengan 500 Rad. naik sampai J 1,4% sedangkan rendement turun, mungki: l
dapat dihubungkan dengan rendahnya kadar gula didalam tebu. Saya tak tah l
bagaimana hubungan atau korelasi antara produksi dan rendemen.

ABDUL MAJID :

Apakah selisih rendemen antara dosis berbeda nyata. Kalau tidak, apakah kenaikaji
produksi disebabkan oleh pohon menjadi lebih berat/besar atau anakan menja
lebih banyak'?

Apakah turunnya produksi pada 750 rads dapat diterangkan sebabnya.

SUPRAPTOPO:

Selisih rendemen tidak nyata. Kami tidak mengadakan pengukuian terhadap
diameter batang.
Yang kami kerjakan, waktu tebang langsung diadakan penimbangan.

Sebab-sebab adanya penurunan kami tidak dapat menerangkan. Memang pengarujh
stimulasi akibat radiasi pada dosis rendah sampai saat ini baru sampai tarfcf
hypotesa-hypotesa. Jadi masih merupakan persoalan yang perlu diteliti terutarma
bagi para fisiolog. Terus terang kami bukan fisiolog. i

51 '
M. SIRDAN :

1. Untuk kode pada padi, kami gunakanB. ini berarti Bcgor, untuk gula kode B 50.
B 56. apajwtinya kode tersebut.

2. Apa ada jienelitian mengenai kerebahan pada tanaman tebu lewat radiasi dan
adakah pengaruh kadar gula pada kerebahandersebut.
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II

SUPRAPTOPO:

1. Kode B adalah jenis angka yaitu jenis dari hasil pekerjaan pada tahun 1966/
1967
untuk tahun 1065/1966 kode A

66/67 kode B
67/68 kode C
dan seterusnya.

2. Sebegitu jauh belum kami ketahui dan kami sendiri belum mengadakan pe-
nelitian tentang hal tersebut. Pada tebu yang rebah jelas kurang baik dan akibat
rebah jelas akan terjadi penurunan kadar gula.

ASRIL SAMAD :

Bagaimana matematik model pada tanaman tebu ini khusus untuk produksi ?

SUPRAPTOPO :

Komponenproduksi adalah :
tinggi batang, berat batang/m, jumlah batang/ha dan rendemen.

ABDUL MAJID:

Apakah car", ««, r-ulasi ini menurut pemrasaran dapat dipraktekkan untuk karei
yang umurnya sampai 30 tahun.

SUPRAPTOPO :

Sebegitu jauh yang kami ketahui stimulasi radiasi hanya diterapkan pada tanaman
muda (annual crop). Apakah ada pengPTuhnya terhadap tanaman tahunankami
kurang tahu.
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HASIL SEMENTARA DARI PERCOBAAN PENGGUNAAN RADIASI
SINAR GAMMA UNTUK MENGURANGI KELEMAHAN PADA JENIS

UNGGUL Ps 41

Oleh

Ir. SOEDJONO DARMODJO

BP3G Pasuruan

ABSTRACT

By developing and spreading of the variety Ps 41 since 1968, which variety has a high
resistance to mosaic disease jknown as the number one disease in Indonesi'as sugarcane
culture), the problem of this disease has more or less been solved. ,

Vie limitation of spreading this variety as a commercial one is mainly because of itsi
susceptibility to Fosarium "pokkahbung" disease and to top borer's (Scirpphopaga niveP,
id intacta Snj infestation. j

To overcome the weakness of Ps 41, mutation breeding by means of irradiation by
gamma rays was conducted within year 1973.

Result of this experiment showed that by irradiation amounting to 5000 R more mutant
could be obtained relatively, among which Ps 41/5000 R/l is a stable one. After tester
within two successive years (1973 and 1974) by using artificial "pokkahbung" in fee tioi
this mutant showed a significant difference on the control

To see whether Ps 41/5000 R/l has also a higher tolerance against top borer infes
tat ion, artificial infection was treated in the year 1973. Results of this test on the contro
gave the conclusion thatPs 41/5000 R/l has a higher tolerance and a significant different
than the control

For confirmation of these results, trials of this mutant against the original Ps 41 qi
large plot (100 furrows) with 3 replications will be conducted on Kebonagung Suga
Estate in planting year 1975/1976. On this sugar estate (400 m above sea level) wit
a wet climate, the "pokkahbung" infestation is very pronounced, together with a hig>
top borer infestation. Moreover the production level can be determined too. ]

1. PENDAHULUAN

Jenis Ps 41 pada tahun tanam 1974/1975 telah menduduki areal sebesar 18.536
85 ha jumlah mana merupakan 22&% dari total areal tanaman tebu di Jawa yang luasnyja
berkisar antara 82.386 ha. I
Jenis yang direlease pada tahun 1968 tersebut dalam 6 tahun terakhir telah merebiit
kedudukan dalam urutan kedua dari jenis komersiel yang ditanam pada dewasa ini.
Dengan pengembangan jenis Ps 41 ini, maka masaalah penyakit mosaik yang merupakan
penyakit nomor satu pada cultur tebu di Indonesia, sedikit banyak telah dapat ter-
atasi, berhubung jenis Ps AA merupakan jenis yang dapat diklasifikasikan sebagai jeas
yang resisten.
Namun demikian segera nampak bahwa dalani areal seluas ±- 18.536,85 ha tersebut,
Ps 41 mempunyai 3 kelemahan, yang pada w.iktu dalam pengujian dari tahun 1968-
1971 sebanyak 163 percobaan terhadap POJ 3016 dan 141 percobaan terhadap POJ 3067
dalam petak-petak sebesar 20 juring @ 10 m tidak begitu nampak.
Kelemahan-kelemahan tersebut adalah meliputi:
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1!

1. Kepekaan terhadap penyakit pokkahbung, hal mana lebih-lebih terjadi di daerah
basah.

2. Pembungaannya yang cukup lebat.

3. Kepekaan terhadap serangan penggerek pucuk (Scirphopaga nivellaintachta Sn).

Dengan permasalahan seperti yang dikemukakan diatas, maka pemuliaan mutasi diharap-
kan dapat dipakai sebagai alat untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Dengan
demikian bahan-bahan yang disajikan ini merupakan penelitian penulis yang difokuskan
kearah maksud tersebut.

2. BAHAN DAN METHODA.

Irradiasi dilakukan pada tanggal 7 Januari 1972 pada jenis Ps 41, dimana fasilitas
dari gamma cell didapat dari Fakultas Ilmu Pasti dan Alam Universitas Gajah Mada.
Bahan yang telah diradiasi adalah jenis Ps 41 sebanyak 350 stek mata satu dari tanaman
bibit yang berumur 6 bulan yang disinari dari 3000 R sampai 6000 R dengan interval
500 R, dimana untuk masing-masing dosis disinari sebanyak 50 stek. Setelah diradiasi
stek-stek tersebut ditanam di BP3G dalam kotak-kotak persemaian dan bam pada tanggal
14 Pebruati 1972 tanaman-tanaman yang tumbuh dipindahkan ke kebun dan diatur
penanamannya setiap juringnya berisi 10 stek.
Tanaman tersebut pada tar.ggal 4 Agustus 1972 diseleksi dan hanya rumpun-rumpun
yai-g terdiri dari 5 batang dan bebas dari infeksi penyakit pokkahbung secara alam
yang dipilih, untuk kemudian dipindahkan penanamannya dalam juringan-juringan yang

j 6 m yang ditanami 10 stek mata dua.

Sebagai jenis uji, ditanam jenis Ps 41 yang tidak diradiasi sebanyak 5 juring da-
ri setiap 20 juring ianaman yang diradiasi.
Iri,"eksi pe.nyakit pokkahbung dilakukan pada tanggal 15 Januari 1973 pada waktu
tanaman berumur ± 5 bulan. Untuk keperluan tersebut dipilih 30 batang untuk masing
masing sub-clone dan juga pada tanaman Ps 41 yang dipakai jenis uji. Infeksi dilakukar
dengan cara menyuntik dengan suspensi konidia pada jarak 10 cm dibawah send-
daun + 1 menurut system Kuyper. Pengamatan dilakukan 1 bulan kemudian dan dinilai
prosentase dari tanaman yang terserang Pb2 dan Pb3 berdasarkan hitungan batang.
Untuk memperoleh keyakinan apakah benar-benar kita berhadapan dengan mutant, maka
sub-clone yang menderita serangan penyakit pokkahbung yang lebih rendah dari 50$
ditanam kembali pada tanggal 14 Juni 1973 untuk diulangi lagi pengujiannya dalam
tahun berikutnya yaitu pada tanggal 12 Pebruari 1974.
Mengenai pengamatan pembungaannya dilakukan berdasarkan prosentase dari batang
yang berbunga terhadap jumlah keseluruhan batang.
Pengamatan hanya dilakukan satu kali pada tanggal 5 Mei 1973.
Uji ketahanan terhadap penggerek pucuk dalam tanaman yang khusus dipergunakan untuk
maksud tersebut dan dilakukan oleh bagian Entomologi dengan cara menularkan ulat-ulat
penggerek pucuk yang baru menetas kepada tanaman yang berumur 3 bulan dan 5 bulan.
Dari setiap sub-clone dan jenis ujinya dipakai 30 batang contoh. Pengamatan dilakukan
terhadap jumlah yang berhasil memasuki tanaman yang dapat dilihat dari gejala-gejala
lorong gerek dan lubang-lubang pada daun serta terhadap banyaknya tanaman yang mati.
Jadi dari pengamatan ini kecuali dapat dinilai -kepekaan jenis terhadap serangan peng-
gerek pucuk dari prosen infeksi yang berhasil, dapat pula dinilai daya kesembuhan ber-
dasarkan prosen tanaman yang tumbuh kembali.
Jenis-jenis yang toleran akan menderita prosen infeksi yang rendah dan prosen pe-
nyembuhan yang tinggi.
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3. HASIL PERCOBAAN

3.1. Toleransi terhadap penyakit Pokkahbung

Hasil pengamatan terhadap prosen serangan pokkahbung yang dilakukan pada
tanggal 15 Januari 1973 secara garis besamya adalah sbb.:

Prosen serangan "pokkahbung" yang dihitung hanya terjadi pada stadium 2
(stagnasi pertumbuhan yang disebabkan oleh Pb) dan pada stadium ketiga (batang
mati akibat serangan Pb).
Dari jenis Ps 41 yang dipakai sebagai jenis uji, maka hanya Ps 41 yang menderita
serangan Pb yang terendah diantara dosis-dosis interval saja yang diambil sebagai
bahan pembanding, sedang yang menderita serangan yang tinggi dihapuskan.
Dari sub-clone yang diduga sebagai mutant adalah sub-clone-sub-clone yang menderita
prosen serangan lebih rendah dari pada uji Ps 41.
Hasil dari pengamatan infeksi ini secara gratis disajikan dalam Gambar 1. Dari grafik
ini terlihat bahwa terdapat 9 sub-clone yaitu :
Ps 41 5500 R/7, Ps 41 5000 R/l, Ps 41 5000 R/4, Ps 41 5000 R/7, Ps 41 5000 R/12,
Ps 41 5000 R/14, Ps 41 5000 R/15, Ps 41 3000 R/10 dan Ps 41 3000 R/Il yang
diduga sebagai mutant.
Dalam daftar I disajikan hasil pengujian sub-clone-sub-clone tersebut terhadap
jenis Ps 41 yang diniiai berdasarkan uji "Chi-Square".
Dalam tahun tanam 1973/1974, hanya sub-clone-sub-clone yang menderita serangan
kurang dari 50% saja yang diuji kembali, dan hasilnya yang diniiai pula dengan uji
"Chi-Square" disajikan dalam daftar II.

Dari daftar I dan Daftar II tersebut, nampak bahwa hanya sub-clone Ps 41 5000 R/l
saja yang nampaknya merupakan mutant yang stabil (berbeda nyata dengan jenis
ujinya) dalam pengujian selama 2 tahun tersebut.
Sub-clone Ps 41 5000 R/12 menunjukkan hasil yang labil, yang sebab-sebabnya
perlu diteliti dalam pengujian sekali lagi, apakah memang suatu mutant atau bukan
atau disebabkan oleh kesalahan-kesalahan tehnik pengujian.

3.2. Pembungaan

Pengamatan pembungaan hanya dilakukan satu kal? pada tanggal 5 Mei 1973
yang hasilnya dicantumkan dalam daftar III.
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Daftar I

Hasil Pengamatan infeksi pertama penyakit pokkahbung

P e r i a k u a n

Jenis uji Ps 41
Ps 41 6000 R/1
Jenis uji Ps 41
Ps 41 5500 R/7
Jenis ujj Ps 41
Ps 41 5000 R/1

5000 R/4
5000 R/7
5000 R/12
5000 R/14
5000 R/15

Jenis uji Ps 41
Ps 41 4500 R/1
Jenis uji pas 41
Ps 41 4000 R/1
Jenis uji Ps 4i
Ps 41 3500 R/1
Jenis uji Ps 41
Ps 41 3000 R/10

3000 R/ll
Jenis uji Ps 41

Jumlah
tanaman

yang
diinfeksi

30
—

30
30
30
30
30
30
15
17
13
30
—

30
—

30
—
30
30
30
30

Junilah

tanaman
yang

terserang
Pb2 + Pb3

15
—

16
12
17
9

11
15
3
9
7

17
—
19
—
17
—
15
11
12
23

Jumlah
tanaman

yang
sehat

15
—
14
18
13
21
19
15
12
8
6

13
—
11
—
13
—

15
19
18
7

hitung

1.07

4.34*)
2.41
0.27
5.45*)
0.006
0.03

1.09
0.82

P0,05 =
3,84 untuk

derajat
bebas 1

*) berbeda nyata.

Daftar II
Hasil pengamatau infeksi kedua penyakit pokkahbung

P e r i a k u a n

Jenis uji 41
Ps 41 5500 R/7
Ps 41 5000 R/1
Ps 41 5000 R/4
Ps 41 5000 R/12
Ps 41 3000 R/10
Ps 41 3000 R/ll

Jumlah
tanaman

yang
diinfeksi

20
20
20
20
20
20
20

Jumlah
tanaman

yang
terserang
Pb2 + Pb3

17
14
11
16
14
15
17

Jumlah
tanaman

yang
sehat

3
6
9
4
6
5
3

Harga
J

hitung

1.290
4.2857*'
0.173
1.290
0.625
0

P0.05 =
3,84 untuk

derajat
bebas 1

*) berbeda nyata
16!



Daftar III
Pengamatan Pembungaan i

P e

Jenis
Ps 41
Ps 41
Ps 41
Ps 41
Ps 41
Ps 41

r 1 a

uji Ps
5500
5000
5000
5000
3000
3000

k u a n

41
R/7
R/l
R/4
R/l 2
R/10
R/ll

Jumlah
rumpun per
juring @ 6 m

14
17
15
14
7

17
16

Jumlah
rumpun per

juring @ 6 m

55
68
70
54
24
62
50

Jumlah
rumpun yang

berbunga

0
0
3
0
0
0
0

Pembungaan

0
0

4.29
0
0
0
0

J>ari data yang tercantum dalam Daftar III tersebut, belum dapat ditarik kf Iinpulan
apakah sub-clone-sub-clone yang tidak berbunga tersebut sebenarnya memai.; tidak
berbunga yang disebabkan effect dari radiasi, atau pada tahun tersebut kebetulan me-
mang tidak berbunga.
Hal ini disebabkan oleh karena faktor iklim dalam suatu tahun pada suatu tempat
sangat besar pengaruhnya teihadap pembungaan jenis-jenis tebu pada tahun-tahun
yang bersangkutan. Pada pengamatan di BP3G, prosen pembungaan dari jenis tebu
pada umumnya sangat rendah seperti ternyata dari Ps 41 sendiri yang dipakai sebagai
uji, ternyata tidak berbunga, meskipun jenis tersebut diklasifikasikan sebagai jenis
yang berbunga lebat. Namun demikian dari data tersebut nampak bahwa dengan
irradiasi, ternyata tidak dapat menekan pembungaan pada sub-clone Ps 41 5000 R/l.

3.3 Toleransi terhadap hama penggerek pucuk (Scirphopaga nivella intacta Sn)
Daiam Daftar IV dhajikan hasil pengamatan yang dilakukan pada tanggal

17 s/d 28 Desember 1973 n.engenai uji ketahanan jenis Ps 41 yang diradiasi terhadap
penggerek pucuk yang disusun sesuai dengan ketahanannya. Penilaian perbedaan-
nya dengan jenis uji dilakukan berdasarkan uji "Chi-Square".
Dari data tersebut nampak bahwa hanya sub-clone Ps 41 5000 R/l saja yangmempu-
nyai toleransi yang lebih baik dengan perbedaan sangat nyata terhadap jenis aslinya.
Sub-clone-sub-clone Ps 41 5500 R/7 dan Ps 41 5000 R/4 menjadi lebih peka ,de-
ngan perbedaan sangat nyata terhadap jenis aslinya, sedang sub-clone—sub-clone yang
lain mempunyai kepekaan yang kurang lebih sama.
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Daftar IV

Uji ketahanan Ps 41 yang diradiasi

Perlakuan

Ps 41 5500 R/7
Ps 41 5000 R4
Ps41 3000 R/10
Jenis uji Ps 41
Ps41 3000 R/ll
Ps41 5000 R/l
Ps41 5000 R/l2

Jumlah
tanaman
yang ber-
hasil di-
infeksi

26
25
23
19
18
17
15

Jumlah
tanaman

yang
sembuh
kembali

8
8

11
13
8

17
8

Jumlah ta-
naman yang
mati terse-
rang peng-
gerek pucuk

18
17
12
6

10
0
7

Jumlah
tanaman

yang
sehat

12
13
18
24
20
30
23

Harga
X2

hitung

10.00**

P0,01 =
6,64 untuk

derajat
bebas 1

)
8.53 **)
2.86

1.36
6.67 **)
0.10

'?) berbeda sangat nyata.

4. PEMBAHASAN

Dalam usaha kita untuk menciptakan jenis unggul tebu baru, maka pemuliaan
mutasi merupakan suatu alat yang komplementer dengan pemuliaan konvensioniL
Pada pemuliaan dari tebu, maka diperlukan jangka waktu sekitar 9 tahun. Seringkali
jenis unggul yang dihasilkannya meskipun ditinjau dari segi produksi hablur kw/ha me-
mang unggul, akan tetapi tidak jarang mergandung kelemahan, baik yang berupa kepekaan
terhadap penyakit dan hama maupun pembungaannya.
Hasil pemuliaan mutasi yang dimaksud untuk mengurangi kelemahan-kelemahan jenis
unggul tersebut, sebaiknya dinilai dari beberapa generasi, untuk dapat memastikan
apakah yang dihadapi sebenarnya memang mutant atau hanya suatu modifikasi.
Khususnya mengenai penelitian untuk mengurangi kelemahan-kelemahan pada jenis
Ps 41 yang has".! percobaannya telah disajikan diatas, maka hanya sub-clone Ps 41 5000
R/l saja yang mungkin mempakan mutant yang berharga, oleh karena disamping terjadi
peningkatan toleransinya terhadap penyakit pokkahbung, terjadi pula peningkatan
toleransinya terhadap serangan penggerek pucuk. Mengenai pembungaannya belum dapat
dipastikan apakah sub-clone ini memang termasuk jenis yang berbunga lebih lebat atau
kurang lebih sama dengan jenis aselinya Ps 41.
Dari ketiga cacad pada jenis Ps 41 tersebut, maka masaalah kepekaannya terhadaf* peng-

! gerek pucuk merupakan faktor yang terpenting dan sangat membatasi perluasan dari
j jenis ini. Cara-cara pemberantasan yang dilakukan baik dengan cara chemis maupun
j biologis kini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, sedangkan pemberantas-
| an secara mechanis membutuhkan pengawasan yang ketat serta jumlah tenaga yang
| cukup besar. Kerugian yang diderita akibat serangan hama ini dalam tahunan berkisar
1 antara 10% hablur kw/ha (2).

Mengenai penyakit pokkahbung, maka sebagaimana halnya penyakit-penyakit yang
ditimbulkan oieh fungi, hanya terjadi di daerah yang iklimnya basah. Dengan demikian
untuk daerah-daerah yang tidak termasuk dalam iklim basah, jenis Ps 41 tidak banyak

I menderita serangan pokkahbung ini. Oleh penyakit ini setiap 1% kerusakan Pb3me-
nimbulkan kerugian sebesar 0,31 - 0,85%. Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa
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kerusakan yang diakibatkan oleh penyakit ini di daerah Jawa Barat dalam tahun 1935
dapat berkisar dari 10,67 - 38,0% (1).
Mengenai kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pembungaan, belum ada angka-angka
yang dapat disajikan. A':an tetapi kerugiannya dapat dipikirkan bahwa jenis yangberbu-
nga, mudah terjadi penggabesan dalam batang-batangnya, sehingga dapat berakibat
merendahkan produksi tebunya. Bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka apabila sub-clone Ps 41 5000 R/l memang benar-benar suatu mutant, dengan
meningkatnya toleransinya terhadap penggerek pucuk, dapat dikurangi kekhawatiran
kalangan praktek untuk menanam jenis ini, sedang dengan meningkatnya toleransinya
terhadap penyakit pokkahbung, dapat memperluas arealnya di daerah dengan iklim
basah. Masih timbul suatu pertanyaan seandainya Ps 41 5000 R/l ini memang suatu
mutant, apakah produksi hablurnya tidak pula terpengaruh, dan bagaimana pula mengenai
jalannya kemasakan.
Untuk dapat membuktikan dasar-dasar pemikiran ini, maka dalam tahun tanam 1975/
1976 sub-clone Ps 41 5000 R/l akan cliuji sekali lagi di PG Kebonagung dengan meng-
gunakan petak percobaan yang lebih luas (100 juring @ 10 m) yang diulang dalam 3 ka-
li dengan jenis pembanding Ps 41, sehingga semua faktor seperti toleransinya terhadap
penggerek dan pokkahbung, prosen pembungaannya, hasil hablurnya serta kemasakan-
nya dapat dinilai.
Pemilihan PG Kebonagung sebagai tempat pengujian, adalah disebabkan oleh karena
di daerah tersebut populasi penggerek pucuk cukup tinggi, disamping merupakan daerah
yang beriklim basah. Selain dari pada itu pabrik guk tersebut terletak didataran tinggi,
400 m diatas permukaan air laut, sehingga untuk menilai faktor pembungaannya lebih
dapat diandalkan.
Barulah dari hasil percobaan di PG Kebonagung ini, dapat ditentukan benar tidaknya
kita berhadapan dengan mutant, dan seberapa jauh mutant tersebut berguna sebagai
jenis unggul.

5. RINGKASAN

Dari hasil penelitian radiasi yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 1972 maka
nampak bahwa effek radiasi untuk meninggikan toleransi terhadap penyakit pokkahbung
terdapat disekitar dosis 5000 R (Gambar 1). Khususnya mengenai tanaman tebu, maka
untuk dapat memastikan apakah yang dihadapi benar-benar peristiwa mutasi, maka
pengujian dalam beberapa generasi akan dapat memastikan kebenaran hasil-hasilnya.
Dalam pengujian terhadap penyakit pokkahbung selama 2 tahun berturut-turut, yang
dilakukan dengan infeksi buatan pada tanggal 15 Januari 1973 dan tanggai i2 Pebruari
1974, maka hanya sub-clone Ps 41 5000 R/l yang menunjukkan toleransi yang nyata
lebih baik dari pada Ps 41. Sub-clone ini ternyata merupakan sub-clone yang berbunga
sebagaimana jenis aslinya. [
Pada pengujian toleransi terhadap penggerek pucuk (Scirphopaga nivella intacta Sn),.'
maka sub-clone Ps 41 5000 R/l menunjukkan toleransinya yang sangat baik dari pada!
Ps41. |
Untuk dapat meyakinkan hasil-hasil pengujian ini, serta untuk menilai pula daya produksi-
dan jalannya kemasakan, maka dalam tahun tanam 1975/1976 akan diuji lagi dalan)
petak-petak yang cukup luas, 100 juring @ 10 m dengan 3 ulangan dengan menggunakari
jenis uji Ps 41 di PG Kebonagung.

6. UCAPAN TERIMA KASIH.

Atas bantuan dari pihak BATAN/Ir. Priyono MSc, sehingga memungkinkan penuljs
untuk mengadpkan penelitian ini, tiada lupa penulis mengucapkan banyak terima kasihnyaf
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DISKUSI:

HASTJARJO :

Mengapa pembungaan yang cukup lebat merupakan kelemalian pada Ps 41.

SOEDJONO DARMODJO :

Pada beberapajenispembungaan menyebabkan batang-batangnya gabes, sehingga
dapat mempengamhi produksi berat tebunya. Khususnya mengenai Ps 41,
penggabesan ini tidak banyak terjadi, namun demikian masalahnya karena
jenis-jenis yang berbunga tidak disukai oleh kalangan praktek, akan lebih baik
apabila didapat mutant jenis Ps 41 yang tidak berbunga.

NAZIR ABDULLAH:

1. Apakah dalam penelitian Saudara Pemrasaran sudah menemukan tanaman
tebu yang sama sekali tidak berbunga.

2. Bagaimana cara radiasi yang dilakukan kalau diperhatikan stek yang dipakai
dengan mata satu. ADakah mata-mata tiap stek tersebut dihadapkan kepada
arah yang sama, untuk memperoleh dosis kira-kira sama.

SOEDJONO DARMODJO :
1. Memang arah pemuliaan tebu salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah

untuk mendapatkan jenis unggul yang tidak berbunga dengan konventional
breeding. Namun demikian jenis yang unggul dalam produksi hablur kw/ha
nya akan tetapi berbunga, kiranya dapat diatasi dengan mutation breeding.

2. Semua stek matanya diarahkan keluar. Dengan stek mata satu, maka akan
lebih mudah masuk chamber.

ABDUL MAJID :

Apakah terdapat perbedaan akibat antara mata yang diradiasikan dibagian
depan dengan yang dibagian dalam ?
Pada karet tidak terdapat perbedaan.

! SOEDJONO DARMODJO :
Kami belum tahu, akan tetapi kami mengambil safenya saja dengan mengaiahkan
mata keluar.
Terima kasih atas sarannya.
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Gambar 1
Mutant-mutant yang terjadi akibat radiasi.
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PENGARUH RADIASISINAR GAMMA TERHADAP TEMBAKAU BESUKI

Oleh:

I. HART ANA

(Sub. Balai Penelitian Budidaya Jember).

II

ABSTRACT

Research on the induction of mutation by means of gamma-rays irradiation liad been
conducted by the author since 1968.
Desfite some defective mutants obtained a positive mutant was observed on the M2 of
irradiated seed of the variety H 790. The irradiated material was seed previously soaked
in water for 60 hours, an irradiated in the cobalt unit at the rate of 3000 r. Preliminary
Observation on the My revealed the greater number of leaves, higher plant and earlier
maturity of the mutant as compared with its control.
Further observations concerning the productivity and the quality of cured leaves
have to be carried out

PENDAHULUAN:

Salah satu penggunaan mutasi radiasi pada tanaman perkebunan yang telah pernah
berhasil ialah pada tembakau. Seperti diketahui, TOLLENAAR (1930) di KJaten telah
berhasil mendapatkan mutan pada tembakau "Vorstenlanden" sebagai akibat perlakuan
dengan sinar X. Mutan tersebut, yang disebutnya sebagai "Chlorina", menghasilkan
krosok yang warnanya cerah sehingga diterima dengan baik oleh konsumen. Sekalipun
secara langsung "Chlorina" kurang menarik karena jumlah daunnya sedikit, namun
persilangannya dengan varitas baku KW-10, menghasilkan bastar Fj yang kwantitas
maupun kwalitas produksinya melampaui varitas baku tersebut. Karena itu bastar Fj ini
telah dilepaskan kedalam praktek pada tahun 1938 (COOLHAAS, 1952).

Didalam pemuliaan ketahanan terhadap penyakit, penggunaan radiasi juga mempu-
nyai harapan. Pada tembakau, suiiiber-sumber ketahanan seringkali terpaksa harus dicari
dari spesies-spesies Nicotiana liar, yang pada umumnya mempunyai ketahanan yang
tinggi da. diwariskan secara sederhana. Hal ini disebarkan karena ketahanan didalam
tembakau pada umumnya diwariskan secara poligen, serta kadang-kadang mengadakan
assosiasi dengan sifat-sifat yang tidak dikehendaki (LUCAS, 1958).
Didalam pembastaran antar spesies itu, ternyata kadang-kadang juga diju:,ipai kesulitan,
bahwa ketahanan terhadap penyakit itu mengadakan assosiasi dengan ufat-sifat Iain yang

I jelek. Hal ini misalnya dialami pada pembastaran antar spesies antar i tembakau dengan
Nicotiana plumbaginifolia, dalam rangka memasukkan ketahanar terhadap Phytoph-

I thora parasitica var Nicotianae (GOINS & APPLE, 1970). Disampir.g pembastaran antar
I spesies, maka APPLE (1964) telah mengadakan penelitian deng?a radiasi sinar gamma,
dalam rangka mencari mutan pada tembakau yang mempunyai ketahanan terhadap

I Phytophthora parasitica var Nicotianae. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada
generasi ke 2 dari tanaman yang diradiasi pada dosis 5 kr, didapatkan 2 buah mutan

I yang mempunyai ketahanan yang sedang. Sayangnya mutan-mutan itu menampakkan
I gejala pleiotropi yang tidak dikehendaki, karena pengaruhnya yang kurang baik terhadap
I kwalitas.
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Namun dalam persilangannya dengan tanaman kontrol, maka pengaruh pleiotropi itu
sebagian hilang.

Sementara itu pada radiasi dengan neutron, PATEL & SWAMI NATHAN (1961)
mendapatkan mutan-mutan tembakau yang berdaun lehar pada M->. Mutan-mutan
tersebut dalam hal sifat-sifat yang lain mirip dengan kontrolnya yang tidak diradia-
si, dan tampaknya sifat berdaun lebar itu sudah m?.. _.. Kecuali itu kedua peneli-
ti tersebut juga mendapatkan variabilitas genetis pada M2, M3 dan M4, yang dipengaruhi
oleh banyak gen. Variabilitas itu ialah dalam hal besarnya daun, jumlali daun, tinggi
tanaman dan panjang malai. Beberapa tanaman melampaui kontrolnya dalani hal
besarnya daun dan produksi.

Tertarik kepada aspek-aspek positif daripada penggunaan radiasi sinar radioaktif
pada tembakau itu, penulis sejak tahun 1968 telah pula mengadakan penelitian dengan
sinar gamma pada tembakau Besuki. Tujuan penelitian ialah memperbesar variabilitas
genetis, sehingga memungkinkan seleksi kearah sifat-sifat yang dikehendaki.

BAHAN DAN METODA PENELITIAN.

Bahan tanaman yang diradiasi ialah Hnih tembakau yang telah direndam dalam
airselama60jam.

Jenis-jenis tembakau yang dipergunakan ialah sebagai berikut :

H 362 : merupakan salah satu jenis praktek tembakau Besuki.

H 382 : jenis praktek tembakau Besuki yang paling banyak ditanam.

H 784 : persilangan antara H 343 dengan H 382. Benih yang diradiasi ialah benih
generasi ke 6 dari persilangan itu.

H 790 : persilangan antara H 362 dengan H 382. Benih yang diradiasi ialah benih
generasi ke 6 dari persilangan itu.

H 860 : persilangan antara H 804 dengan H 784. Benih yang diradiasi ialah benih
generasi ke 6 dari persilangan itu.

Radiasi dengan sinar gamma dari Co- 60 dilakukan dalam alat Gamma Cell 220
yang terdapat di F.I.P.A. Universitas Gajah Mada. Sebelum mengalami radiasi, terlebih
dulu benih-benih tembakau itu dimasukkan ktfdalam cawan petri yang telah diberi kertas
saring yang bassih selama 60 jam. Setelah itu benih-benih tersebut dipindahlcan kedalam
kantung kertas, untuk kemudian diradiasi daiam Gamma Ceil pada tgl. 26 Juli 1968.
Dosis radiasi ialah 1200 dan 3000 r. Pada perlakuan kcntrol, beiiih-benih juga dimasuk-
kan cawan petri yang dibasahi dalam waktu yang sama serta dipindahkaa kedalam kan-
tung kertas, namun tidak diradiasi.

Benih-benih yang telah mengalami perlakuan itu kemudian disemaikan dipembibit-
an, masing-masing perlakuan seluas 1 m^ bedengan yang berisi ± 1200 bibit. Selama
pertumbuhan dipembibitan ( ± 40 hari ) dilakukan pengamatan morfologis mengenai i
adanya mutan. Mutan itu selanjutnya dipindahkan kepertanaman sampai mengliasilkan
benih. Disamping itu tanaman-tanaman yang tampaknya normalpun dipindahkan ke-J
pertanaman. Selama dipertanaman juga dilakukan pengamatan mengenai kemungkinanj
adanya mutan. Sekalipun tidak menunjukkan mutasi, maka tanaman-tanaman yangf
kelihatannya normal juga diteruskan sampai dengan generasi kedua, untuk dapat meng-j
amati kemungkinan adanya mutasi resesif.

Mutan yang setelah beberapa generasi diperkirakan telah mantap (zaadvast) ke-l
mudian diuji pendahuluan terhadap kontrolnya dengan 2 buah ulangan. Masing-masingl
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ulangan terdiri dari petak yang berisi 100 buah tanaman, tersusun dari 5 larik <® 20
tanaman dengan jarak tanam 45 x 90 cm.

Pengamatan dilakukan tsrhadap 10 tanaman contoh yang dipilih secara acak dari
masing-masing petak. Dalam pengambilan contoh, tanaman-tanaman pinggir tidak diikut-
sertakan. Pengamatan yang dilaksanakan meliputi persentasi berbunga setelah umur <V>
hari, jumlah daun dan tinggi tanaman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalain pengamatan dipembibitan pada Mj tampaklah beberapa kelainan yang
menarik. Kelainan-kelainan itu ialah : percabangan titik tumbuh secara dichotomis Mbit

i berdaun sempit memanjang dan bibit yang mempunyai lamina daun yang berwarna muda.
UTampaknya ada perbedaan kepekaan terhadap radiasi antara jcnis-ienis tembakau itu
|-(daftar 1).

iDaftar i : Beberapa macam kelainan pada bibit Mj yang diradiasi pada dosis 3000 r.

1 Jenis

1 H 362
I H 790
1 H 860
1 H 382
1 H 860
1 H 784

Macam kelainan

Bibit bercabang secara dichotomis
5)

»»

Bibit berdaun sempit memanjang

Lamina daun berwarna nrada.

Jumlali bibit
yang menunjuk-

kan gejcia.

1
16
8
1
1
1

Persentasi
kelainan

0,08
1,33
0,67
0:08
0,08
0,08

Disamping kelainan-kelainan tersebut dijurr.pai pula bibit-bibit yang mengalami
ileformasi pada daunnya, seperti misabya : daun keriput, daun menggulung berbentuk
cjorong, daun tidak tumbuh sempurna dan lam-lain.

Bibit yang bercabang secara dichotomis dipindahkan kepertanaman dan diikui:
s^mpai M2. Ternyata bahwa pada M<2 sffat itu lenyap. Diduga bahwa hal itu bu-
k^nnya merupakan mutasvmelainkan hanyakh kerusakan fisiologis semata-mata.

Bibit berdaun sempit memanjang dipertanaman menghasflkan tanaman yang
daunnya sempit tetapi jumlahnya banyak. TOLL EN AA1! (1930) mendapatkan gejala M--
perti ini pula yang merupakan mutasi satin faktor resesif, Penuiis tertarik kepada muum
ini, dalam hal kemungkinannya untuk dapat mengkombinasikan sifat berdaun banyak
itu dengan sifat berdaun lebar dari varitas aslinya. Karenanya telah dihkukan persL'angan
pada jenis H 382, nainun tidak diperoleh h.asil yang positif.

Bibit yang lamina daunnya berwarna muda dipertanaman ternyata tumbuhma
kerdiL namun demikian dapat juga mengahasilkan benih. Pada M2 rupanya sifat itu j'i-
ga;'hilang, Sv̂ hingga disangsikan apakah benair merupakan mutan.

1 Pada jenis H 790 yang tampaknya itiormal selama generasi pertama (Mi), maka
pada M2 nya didapatkan sebuah mutan yang habitusnya lebih baik daripada kontrolnya.
Mutan ini pada generasi-generasi berikutnya sifat-sifatnya mantap, sehingga set" ...
mencapai M7 telah dilakukan pengaj^atam sementara dengan dibandingkan terhi .1
kontrolnya. Dari daflur 2 tampaklali bahwa mutan itu mempunyai jumlah daun dan
tinggi tanaman yang melampaui kontroJmya serta berbunga lebih awal daripada kontrolnyn.
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itu mempakan sifat-sifat yang positif, karenanya pada percobaan yang akan
datang akan diteliti lebih 'anjut perihal daya produksi dan kwalitasnya.
Daftar 2. Hasil-hasil pengamatan kwantitatif pada jenis H 790 yang diradiasi dan

kontroinya .

No.

1.

2.

Pertekuan

Kontrol

Radiasi 3000 r. (M7)

Jumlah daun
*1rata-rata J

Ulang]

28,8

33,1

Ulang 2

28,2

33,!

Tinggi tanaman

rata-rata

Ulang]

206,6

2b'2,v

Ulang 2

185,4

254,6

Persenla^i berbu-
nga pada umur

06 hari

Ulang 1

2

40

Ulang 2

0

44

*) Perbedaan antar perlakuan sangat nyata pada taraf 0,2% menurut uji jumlah
jenjang (rank sum test) dari WILCOXON (LANGLEY, 1970).

KESIMPULAN :

1. Radiasi sinar gamma dengan dosis 3000 r pada tembakau jenis H 790 menghasilkan
mutan yang mempunyai beberapa sifat yang positif. Dibandingkan dengan kontrol j
mutan tersebut mempunyai jumlah daun dan tinggi tanaman yang melampaui- J
nya, serta herbunga lebih awal.

2. Penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk melihat daya produksi dan|
kwalitas krosoknya.

UCAPAN TERIMA KASIH :

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ir. Priyono M.Sc, dari Laboratonum
Radioisotop F.I.P.A. Universitas Gajah Mada, atas kesempatan yang diberikan untuk
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LAMPIRAN : 1. Pengamatan jumlah damn. LAMPIRAN : 2. Pengamatan tinggi tanaman.

W ,.'

No.
tanaman

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kontrol

Jumlah
daun

24
25
26
26
26
27
27
28
28
28
29
29
30
30
30
30
31
32
32
32

Jumlah :

- - -

Jenjang
(rank)

1
2
4
4
4
6,5
6,5
9
9
9

11,5
11,5
15
15
15
15
18,5
24
24
24

22S,5

.

No.
tanaman

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

RadfesJ-MO

Jumlah
daun

30
31
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
36

Jumlah :

ei—~
Jenjang

(rank)

15
18,5

24
24
24
24
24
24

30,5

30,5

30,5

30,5

34,5

34,5

34,5

34,5

38
38
38
40

591,5

.—.—<-»=

No.
tanaman

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kontro!

Tinggi
tanaman

(cm)

165
174
174
177
177
181
182
182
1.84

185
186
188
193
200
210
214
214
214
254
266

Jumlah

Jenjang
(rank)

1
2,5
2,5
4,5
4,5
6
7,5
7,5
9

10
11
12
13
14
15
17
17
17
27,5

32,5

231

Radiasi 3000 r

No.
tanaman

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tinggi
tanaman

230
232
245
248
250
250
250
250
254
259
262
265
266
267
269
272
273
273
273
287

Jumlah :

Jenjang
(rank)

19
20
21
22
24,5

24,5

24,5

24,5

27,5

29
30
31
32,5

34
35
36
38
38
38
40

589

Jumlah jenjang yang terkecil (=228,5) lebih kecil dari pada
nilai kritis untuk taraf nyata 0,2%, ialah 298. Perbedaan
an tar perlakuan sangat meyakinkan.

Jumlah jenjang yang terkecil (= 231) lebih kecil dari pada
nilai kritis untuk taraf nyata 0,2%, ialah 298. Perbedaan
antar perlakuan sangat meyakinkan.
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DISKUSI

WIDOYO :
Untuk galur-galur tembakau Besuki daun pertama yang layak petik (harvestable) ?(
bervariasi antara daun ke 5 hingga ke 9 daun bctanis tentang panjangnya inter-
nodia. Didalam praktek masih juga ada kesalahan petik 3 lembar daun terbawah |
yang tidak dipetik. Oleh karena itu apakah rjtda 5 daun yang tersebut dalam|
daftar 2 merupakan beda yang nyata dipandang dari sudut praktek ? Bagaimanaf
coeficient variabilitas dan bentukkurvepenyebarannya dari M-j jika dibandingkanj-
dengan H 790 sebelum diradiasi.

T. HARTANA :

Beda 5 daun saja sudah mempunyai nilai praktis, karena perbedaan itu statistic)
meyakinkan, tentu saja sepanjang cara-cara pemetikannya sama dengan kontrol-j
nya.
Bel urn pernah dihitung besarnya koefisien "ariabilitas dari pada junJah daur;
tiap tanaman. Demikian pula pola distribusinya belum diketahui apakah normal
alau tidak, karenanya dipakai cara pengujian dengan statistik non pararpetrisjj
sehingga koefisien variabiiitas tidak dihilung. '•[

A B D U L R A C H M A N :

Bagaimana keterangannya bahwa tanaman itu pertumbuhannya memang cukup
cepat (vegetatif) sedang kecepatan berbunganya juga cukup cepat (generatif)-

I. HARTANA :

Radiasi memperpendek umur tanaman. Mekanismenya tidak diketahui dengan
pasti, namun ada kemungkinan mutasi dapat merubah respons terhadap
fotoperiodisitas. Mutan "Maryland Mammoth" yang umurnya panjang pada
periode hari panjang, dapat cepat berbunga manakala ditanam pada periode ha-
ri pendek. Padahal umumnya varitas-varitas tembakau bersifat netral terhadap
periode penyinaran.
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ZULFIKAR DON:

a. Pada daftar'2
- Mengenai jumlah daun apakah tidak diukur perbandingan antara lebar & pan-

jang daun. Penting untuk wrapper.

- Internodia kontrol & yang diradiasi.

b. Kenapa hanya dipilih 1200r; 3000 r.

I. HARTANA :

a. Untuk Besuki yang kebanyakan menghasilkan filler, index daun ini tidak
begitu penting. Namun mengingat sebagian kecil juga dapat dipakai un-
tuk wrapper, adanya pengamatan index daun dapat menambah informasi.
Pada waktu yang akan datang akan dilaksanakan.

- Internodia kontrol belum diamati.

b. Berdasarkan percobaan terdahulu dari Saudara Ir. Widoyo, ternyata dosis-
dosis itu telah cukup untuk menimbulkan kelainan. Namun manakala ingin
mengetahui dosis optimum perlukan diteliti beberapa variasi dosis dengan
interval yang sama.

MUGIONO :

Apakah maksud perendaman biji dalam air sebelum diradiasi.

I. HARTANA :
Untuk meningkatkan kepekaan terhaflap radiasi. Berdasar penelitian terdahulu
dari Saudara Ir. Widoyo, perlu benih yang direndam, kelainan-kelainan telah
dapat diamati pada dosis dibawah 5000 r; sedangkan pada benih yang kering
membutuhkan dosis diates 10.000 r.

HENDRO SUNARJONO :

1. Pada percobaan Saudara sudah mencapai M7, tetapi sifat penting kwa-
litas (rasa) belum diamati, apa alasannya.

2. Apakah ada korelasi antara tebal daun/warna daun dengan rasa isapnya.
3. Bagaimana resistensinya terhadap penyakit layu bakteri atas peiigaruh radiasi

tersebut.

I. HARTANA :
1. Kwalitas belum diamati karena masih disp.ngksikan apakah sudah mar-

tap. Seperti diketahui kwalitas membutuhkan beberapa generasi lebih Ian-
jut untuk menjadi mantap dibandingkan dengan habitus tanaman serta prc-
duksi.

2. Belum pernah diketemukan dalam pustaka.

3. Resistensi terhadap penyakit layu tidak diselidiki, karena penyakit ini boleh
dikatakan tidak terdapat di Besuki.

NAZIR ABDULLAH :

Tanggapan :
Melihat hasil pemuliaan mutasi yang dilaksanakan oleh Pemrasaran, nampaknya
ada hightlight. Suatu hal yang menggembirakan yang sudah dflakukan oleh
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Pemrasaran untuk segera mengadakan persilangan dari "mutan" yang diperoleh
sebagai materi genetik yang berguna, dalam hal ini jumlah daun yang banyak.

Apakah ada prospek yang baik dengan menggunakan radiasi ini dalam hal
produksi biji ?

I. HARTANA :

II

Penggunaan radiasi dalam hubungannya dengan produksi benih belum pernah
diteliti; ini merupakan saran yang baik untuk penelitian yang akan datang.

H. MURYONO :

Penelitian yang Saudara lakukan sudah sampai pada M7, dan sudah diperoleh
mutan yang mempunyai beberapa sifat yang positip. Apakar- alasan Saudara ti-
dak mengikut sertakan pengamatan daya produksi dan kwalitas krosok.

Saran :
Apabila pada IVb sudah nampak adanya mutan, maka pengujian mutan tersebut
sudah dilengkapi dengan pengamatan daya — produksi dan kwalitas krosok.

I. HARTANA :

Pengamatan yang dilakukan belum mengikut sertakan produksi dan kwalitas,
karena terutama kwalitasnya belum diketahui apakah sudah mantap. Memang
pengujian dapat dilakukan pada M2 atau M3, namundemi efisiensi pengamatan
daya produksi dan kwalitas barulah dilakukan manakala sekiranya sifat-sifat
tersebut sudah mantap.

ISMACHIN :

1. Dengan tajuan apa maka benih direndam dulu sebelum disinari.

2. Saran :
Mengingat tembakau itu juga "self pollinated plant" cara menimbul'.can urutan
seperti yang kami lakukan akan Iebih banyak memberikan hasil terutama
kalau perubahan kloropil yang dituju.

I. HARTANA : ;

1. Perendaman dimaksudkan untuk rneningkatkan kepekaan terhadap radiasi.
Ternyata bahwa dengan perendaman, kelainan telah dijumpai pada dosis,
penyinaran dibawah 5000 r. Manakala tidak direndam, maka membutuhk.an1

dosis radiasi diatas 10.000 r.

2. Saran ini perlu, prinsipnya dapat kami terima. Namunperlu diketahui bahwa
berbeda dengan padi maka pada tembakau jumlah benihnya sangat banyak,
sehingga tidak semua benih dapat tertanam. Dalam pengambilan sample
belum diketahui berapakah volumenya agar dari frekwensi mutasi yang sangat
jarang itu rnasih dapat diamati adanya mulan-mutan yang positip.

M. SIRDAN :

Apakah dari hasil radiasi telah didapatkan jenis-jenis mutan yang mengandung
nicotin lebih rendah.

I. HARTANA :

Belum pernah diamati kadar nikotinnya, karena pada tembakau cerutu kadar
nikotin tidaklah sepenting pada tembakau sigaret, padahal yang diradiasi adalah
tembakau cerutu.

174



NARKANTO:

Dari hasil penelitian Saudara apakah mungkin dapat diperoleh suatu mutan yang
resisten terhadap penyakit virus ?

I. HARTANA :

Kemungkinan itu secara teoritis ada. Misalnya saja ketahanan terhadap penyakit
mosaik pada varitas Ambalema diwariskan oleh 2 buah gen resesif axai^^o-
.Bila tanaman yang peka (A1A1A2A2) dapat mengalami mutasi kearah resesif,
maka kalahanan akan diperoleh. Seperti diketahui kebanyakan mutasi yang
terjadi adalah resesif. Dalam hubungan ini mungkin penggunaan tanaman haploid
dapat membantu.
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PENGARUH ETHYL METHYL SULFONAT (EMS)
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL KACANG JOGO

(hFFJX'TS OF ETHYL METHANE SUU'IIONATE ON THE
GROWTH AN!) YE1LD OF BUSH KHAN)

Oleh :

HAFNI ZAHARA DAN HENDRO SUNARJONO
Lembaga Penelitian Hortikultura

ABSTRACT

The seeds of Hawkesbury Wonder variety were treated within three concentrations
ofEMSLe. 0.4%, 0.8%, 1.2% and control.
EMS retarded the germination, the growth of seedling, reduced pods and seed setting at
the first generation (Mj). Concentration of 0.4% - 0.8% EMS showed promising for
inducing mutation.

I. PENDAHULUAN:

Kacang jogo (Phaseoius vulgaris L) merupakan salah satu sumber protein nabati
yang penting dalam menanggulangi masalah kekurangan protein.
Luas areal kacang buncis (kacang jogo) di Indonesia antara tahun 1969 - 1970 di-
perkirakan 20.000 ha tiap tahunnya dengan produksi 47.000 ton atau rata-rata 2,3 ton/ha
biji kering.

Kadar protein kacang jogo varitas lokal + 17%, hingga tiap tahun dapat mengha-
silkan ± 8.092 ton protein nabati. Jumlah protein nabati total dari sayuran, buah-buah-
an dan kacang-kacangan di Indonesia tidak lebih dari 0,5 juta ton protein tiap tahunnya.
Padahal kebutuhannya tiap orang adalah 35 gram/hari, yang berarti kebutuhan seluruh-
nya untuk 120 juta jiwa adalah 1,5 juta ton protein/tahun.

Jadi jelas menipakan suatu masalah yang penting dan rumit. Peningkatan produksi
protein nabati dapat diarahkan kepada 3 jalan pemecahannya, yakni meiicari varitas-
varitas yang berkadar protein tinggi, mempertinggi produksinya per kesatuan luas atau
kombinasi keduanya.

Akan tetapi umumnya varitas kacang huncis yang kadar protcin.V'a tinggi, pro-
duksi bijinya rendali, karena ada korelasi negatip antara berat produksi biji dan'kadar |
protein. Lagi pula bahvva sil'at kadar protein rendah itu diatur oleh 2 sampai 4 gene
dominant (3).
Produksi kacang jogo sangat dipengaruhi oJeh keadaan iklim, hingga sulit untukmeng-j
imbangi daya-hasil dari negeri asalnya yang berhari par.jang (long-day) yang produksinya j
tinggi sekali, yakni antara 6—10 ton/ha biji kering.

Penciptaaii varitas baru yang berproduksi tinggi diiklim setempat dengan jalanl
mutasi masih belum banyak dilakukan.

DOWN dan ANDERSEN (1956) di Michigan telah berhasil menentukan kacang|
buncis "Sanilac" yang tahan terhadap penyakit bercak"anthracnose", berumur pendek
dan berproduksi tinggi dengan jalan memutasikan buncis komersiil dengan sinar—X dar
melakukan silangan kembali (Cit. ALLARD, 1).
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HERINGA (2) mengatakan bahwa persentase teijadinya mutasi pada kacang kapri yang
bijinya diperlakukan dalam larutan EMS adalah lebih tinggi daripada yang diradiasi
dengan sinar—X. Akan tetapi sebaliknya yang diperlakukan dengan EiMS tersebut hasil-
nya lebih rendah, sedangkan yang diradiasi dengan sinar—X tidak ada pcrubahan.

Temyata suhu ruangan dimana biji direndam dalam larutan EMS adalah pegang
peranan penting pula.
Makin tinggi suhu ruangan sewaktu perendaman biji, makin tinggi persentase mutasinya,
hingga pada suhu 24° C diperoleh zuriat (mutant) pada generasi M2 sebesar 50%.

Jeleknya ialah baJiwa perendaman dalam larutan EMS 0,13% dan 0,2% selama
24 jam pada suhu 24°C tersebut pada generasi Mj telah diperoleh tanaman steril lebih
dari 75% (4).

Akan tetapi GREGORY pada tahun 1956 (Cit. ALLARD, 1) telah dapat me-
mutasikan kacang tanah (tanaman penyerbuk sendiri) dengan menghasilkan zuriat-zuriat
yang berproduksi biji lebih tinggi dari daripaua produksi tanaman aslinya.

Disini penulis mencoba menginduksi mutasi kacang jogo untuk mendapatkan
zuriat-zuriat yang resisten terhadap penyakit bercak (Colletotrichum lindemuthianum.
Sacc & Magn) dan berproduksi protein tinggi.
Penyakit bercak anthracnose irii sangat berbahaya terhadap tanaman kacang jogo, ter-
utama pada saat mendekati dewasa buah tua.

II. BAHAN DAN PELAKSANAAN

Bahan yang dipergunakan dalam percob?an ini adalah kacang jogo varitas
I Hawkesbury Wonder No. 835 hasil pembijian Lembaga Penelitian Hortikultura, yang
Jmengandung protein 18,5%.
jPercobaan dilakukan dalam rancangan berblock acak dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan

Biji kacang jogo kering direndam dalam air panas 50°C selama 15 menit, untuk
Imencegah terbawanya penyakit-penyakit yang tidak diinginkan dan memberi kesempatan
jkepada biji untuk mengadakan proses pembengkakan. Sesudah itu biji dikering-anginkan

t;lama 15 menit, dan kemudian segera diperlakukan dengan larutan EMS 0%, 0,4%,
,8% dan 1,2%. Setiap perlakuan dipergunakan 100 biji, yang masing-masingdhendam

dalam larutan EMS 100 ml selama 4 jam pada suhu kamar. Kemudian biji dicuci
tiga kali dengan air bersih selama Vi jam untuk menghilangkan efek negatifkeracunannya
baru dikering-anginkan selama 24 jam.

Hari berikutnya, tanggal 2 Oktober 1973 biji disemaikan dalam bak-bak berisi pa-
sir bersih, pada jarak 3 x 3 cm, dan keadaan medium dijaga lembab.

Setelah biji tumbuh berdaun 3 helai, dipindahkan kekebun di Kebun Percobaan
Jatipadang Pasarminggu dan ditanam 1 bibit/lobang pada jarak 20 x 40 cm dengan ran-
cangan percobaan diataspada tar.ggal 8 — 15 Oktober 1973.

Biji-biji yang diperoleh pada generasi Mj ini ditanam langsung kekebun di K.P.
Jatipadang untuk mend;ipatkan tanarnan generasi M2 pada tanggal 11 Pebruari 1974.
Pada generasi M2 ini ditanam 540 biji, tiap biji dalam satu lobang dan masing-masing di-
beri nomer. Baik pada pertanaman Mj maupun M2 dibeiikan 15 ton pupuk kandang/ha
dan pupuk bualan sebanyak 1 kwt 7.P, 2 kwt DS dan l/z kwt ZK yang diberikan bersa-

la-sama pada waktu tanam.
ulai pada generasi M2 ini tanarnan-tanarnan yarg tampak menyimpang dari aslinya
pisahkan unfuk dilanjutkan pada generasi M3.
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III. HASIL PERCOBAAN DAN PEMBAHASAN :

1. PENGAMATAN PADA Mj

a) Perkecambahan :

Pada hari ke 6 setelah semai, biji-biji yang tidak diperlakukan ileng.m L.VS >e!a!i
berkecambah sebesar 88,25% dengan tinggi kecambah rata-rata 7;30 cm, dan yang
diperlakukan dengan EMS 0,4%~baru "berkecambah 40% dengan tinggi kecambah
rata-rata 4,45 cm.
Sedangkan pada perlakuan lainnya belum berkecanibah sama sekali. Perlakuan
EMS 0,8% baru berkecambah pada hari ke 9 sebesar 42% dengan tinggi kecambah
rata-rata 2,64 cm, dan pada perlakuan EMS 1,2% baru berkecambah pada hari
ke 13 sebesar 5,5% dengan tinggi kecambah rata-rata 1,95 cm.
Dari itu jelaslah bahwa kecepatan biji berkecambah sangat dihambat oleh EMS,
dan persentase kecambah serta pertumbuhan kecambah semakin rendah sesuai
dengan makin pekatnya larutan EMS yang dipergunakan, hingga kadar larutan
EMS 1,2% telah mendekati sifat letal.

b) Pertumbuhan tanaman di kebun.

Dari morfologi tanaman belum tampak adanya penyimpangan-penyimpangai-
(abnormalitas), namun dapat dikatakan bahwa yang mendapat perlakuan EMS
daun-daunnya menjadi agak keriting dan warnanya agak kekuning-kuningan, serta ,
tumbuhnya menjadi lemah — kerdil.
Hal ini dapal dilihat bahwa setelah ditanam di Kebun, yang mendapat perlakuan I
EMS 0% (kontrol), 0,4%, 0,8% dan 1,2% masing-masing hanya tumbuh 85,2%,]
84,2%, 66%, dan 26,9%.
Kekerdilan tanaman itu semakin bertjimbah jelas dengan meningkatnya kepekatanj
larutan EMS yang dipergunakan, hingga pada perlakuan EMS 1,2% tinggi tanamai'
pada umur 9 minggu kurangdari 18 cm atau kurang dari setengah tinggi tanaman|
kontrolnya. (label 1). Akan tetapi pertumbuhan tanaman masing-masing perlakuan
merupakan garis lurus (grafik 1).

c). Hasil biji

Pada umumnya hasil biji pada percobaan ini sangat jelek, karena pengaruh banyak-f
nya hujan turun selama percobaan berlangsung hingga banyak biji yang busuk dari
kempes (tak berisi).
Akan tetapi dapatlah dikatakan bahwa banyaknya biji jelek per-polong rata-ratanya
semakin berkurang ser.uai dengan semakin pekatnya larutan EMS yang diperguna-
kan (tabel 2), hingga bila dilukiskan merupakan suatu garis lurus:

( y = 1.1517 - 0,305 x, dengan r = -0,505).

Rata-rata jumlah polong ataupun jumlah biji per-tanaman yang diperldkukar
dengan EMS jauh lebih sedikit daripada kontrolnya, hingga berat biji per-tanaman
pun menjadi rendah, pula (tabel 2). Makin pekat kadar larutan EMS yang di-
pergunakan makin sedikit hasil polong dan bijinya.
Gambaran graRk jumlah polong, dan jumlah biji per-tanaman masing-masing
merupakan suatu garis kwadratis :

( y = 13.3487 - 13.602 x + 4.096 xz, dengan

y = 21.399 - 24.9138 x + 7.5769 x2, dengan

sedangkan berat biji per-tanaman merupakaii suatu garis lurus:

( y = 1.267 - 0,53 x, dengan r = 0,916).

• = 0,999 dan

r= 0,999), ]
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Apakah hal ini sebagai akibat adanya sterilitas tanaman seperti yang pernah
dilaporkan o!eh peneliti-peneliti diluar negeri, belumlah diketahui dengan jelas.
Akan tetapi sebaliknya banyaknya biji yang kempes tiap tanaman rata-rata dari
yang mendapat perlakuan EMS ternyata lebih sedikit daripada tanaman kontroinya,
hanya disini umurnya tanaman sampai berbunga dan berbuali (polong) dapat
dipungut kering menjadi sedikit lebih lama, sehingga seolah-olah umurnya menjadi
panjang (tabel 1).

Dengaa adanya hal-hal diatas dapatlah diketahui bahwa EMS berpengaruh jelek
terhadap pembuahan, hingga banyaknya polong dan banyaknya biji tiap tanaman menjadi
berhirang. Akan tetapi sebaliknya EMS dapat menekan teijadinya abortus biji hingga
banyaknya biji yang kempes sedikit.

j - HbNGAMATAN PADA M2.

Umumnya pertumbuhan tanaman pada generasi M2 ini lebih baik daripada tanaman
Igenerasi Mj, yakni biji dapat berkecambah normal 1 minggu sesudah semai (ta-
jnam). Banyaknya biji yang tumbuh pada M2 dari masing-masing perlakuan dapat dilihat
I dengan jelas bahwa tidak ada perbedaan yang menyolok.
I Demikian pula tinggi tanaman dan umur tanaman tidak banya berbeda. Umur tanaman
Jsampai polong dapat dipungut tua adalah 100 hari dari mulai tanam. Sedangkan per-
Ibedaan banyaknya biji kempes atau biji baik per-tanaman antara perlakuan tidak jelas.
Inamun ada kecenderungan bahwa pada perlakuan 1.2% EMS lebih banyak biji yanc
Ikempes dan pula banyak biji yang baik (tabel 3). Hanya sayang disini banyaknya bit>
Jyang kempes dan baik dari tanaman kontrol tidak teramati.

Hal ini memberikan suatu petunjuk bahwa pengaruh jelek EMS terhadap pn-
[tumbuhan tanaman Mj itu tidaklah bersifat menurun, tetapi karena peracunan

elaka.

\ fi.H
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Tabel 1 Rata-; ata Pertumbuhan tanaman generasi Mj di kebun.

Perlakuan

A. 0 % EMS

B 0,4% EMS

C. 0,8% EMS

D. 1,2% EMS

H.S.D. 5%

1%

% age lanaman
hidup

arcsin V %

68,39
(85, 2)

66,10
(84, 2)

54,56
(66, 0)

30,99
(26, 9)

15,20

20,50

Tinggi tanaman pada umur
(dalam cm)

3 minggu

21,25

14,02

8,12

7,16

5,93

6,94

5 minggu

35,72

25,95

18.45

14,58

5,93

6,94

7 minggu

39,62

31,85

23,15

16,88

5,93

6,94

9 minggu

45,62

36,25

25,80

17,95

5,93

6,94

Umur tanaman
sampai

Berbunga
(hari)

24

28

29

31

0

0

Panen per-
tania (hari)

94,25

99,00

100,50

96,00

7,74

10,43

KETERANGAN : Angka-angka dalam kurung adalah aslinya.



Tabcl 2
Rata-rata" polong dan biji tanaman generasi pada M| <li kebun.

Perlakuan

A. 0 % [-.ML:

B. 0,4 % EMS

C. 0,8% EMS

D. 1,2% EMS

11.S.D. 5 %

!%

Jumlah
poking/

tanaman

13,35

j,84

2,53

2,26

3,30

4,81

June] ah
biji/

tanaman

21,40

4,06

1,88

3,16

6,21

9,05

Jumlah
biji baik/
tanaman

5,45

0,94

0,42

1, 4

2,21

3,23

% Age
biji jelek/
tanaman

(arcsin V%)

60,06

(74, 4)

64,73

(80, 3)

64,50

(76, 4)

61,60

(60, 5)

21,27
31,02

biji jelek/
polong

1,18

0,79

0,57

0,86

0,39

0,56

Berat biji
kering baik/

tanaman
(gram)

1,16

0,23

0,10

0,40

0,60

0,88

KliTI-'RANf! ̂ XI • 1. Dylain nnaiisa sidik ra.aam pnd.i lubcl 2 diatas perlakuan D 1,2 %'EMS tUhk ikut diperhilun^kap karena lumya
! - 2 ul:in<>un,

~ 2. AMyku-angka dalani kurung udulali aslinya.



Tabel 3. Pertumbuhan tanaman generasi M-> di kebun.

A. 0 % EMS
B. 0.4 % EMS
C. 0.8 % EVS
D. 1.2 % EMS

Jumlah biji

Disemai

156
271
105

7

% age
tumbuh

61.54
63.47
56.19
71.43

Rata-rata
tinggi

tanaman
(cm)

42,35
46,05
42,60
43,60

Rata-rata banyak biji
per-tanaman

Kempes

9

5,4
5,0
7,0

Baik •

7

7,4

5,5

10.7

Berat biji
baik/

• tanaman
(gram)

'>

2.7
2.1
3,7

i

Akan tetap: kalau diperhatikan mengenai morphologis tanaman M-? satu persatu,
nyatalah ada beberapa tanaman yang tumbuhnya kerdil, yakni dari perlakuan 0,4% EMS, '
0,8% EMS, dan 1,2% EMS masing-masing sebanyak 8, 10, dan 1 tanaman.

Sedangkan morphologis biji-biji yang dapat dipungut menunjukkan bahwa pada ;
perlakuan 0,4'/ EMS ada 3 tanaman dan pada perlakuan 0,8% EMS ada 2 tanaman yang |
warn a bijinya menyimpang dari wivna aslinya (coklat). f
Tidak semua biji dari satu tanaman yang menyimpang itu sama warnanya, akan tetapi >
ada beberapa biji yang masib tetap berwarna seperti aslinya. Tanaman-tanaman yang j
diperlakukan ticngasi 0.4% EMS No. B/6/5 memberikan 2 biji yang berwarna belirik, \
No. B/63/2 mcmbeiikan 8 biji bcrwarna coklat keputih-putihan dan No. 3/11/1 mem- j
beiikan 6 biji berwarna ungu. Scdangkan tanaman-tanaman yang diperlakukan dengan 'j
0,8'/'' EMS, No. C/70/3 memberikan 7 biji berwarna coklat, dan 2 biji berwarna ungii, Jj
dan No. C/26/5 memberikar. 3 biji berwarna belirik-merah, 3 biji berwarna coklat danf
2 biji beiwarna v'oklat kuning. /

Adapun !^erat IUMI biji baik per-tanaman dari yang warnanya menyimpang tersebut'
adalah : "

B/6/5 : 0,2 gram, B/63/2 : 3 gram, B/ll/1 : 3 gram;

C/70/3 : 3 gram, dan C./26/5 : 6 gram.

Apakah yang menyebabkan kejadian seperti ini belum diketahui dengan jelas. BijI-biji
yang berwarna mepyimpang ini diteruskan untuk penelitian lebih lanjut pada generaf
Si M3.

Dari uraian-uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa :

1. Zat mutagenik EMS bersifat racun terhadap perkecambahan dan pertumbuhan biji
kacang jogo Hawkesbury Wonder.

2. Zat mutagenik EMS dapat menghambat pembuahan dan pembijian tanaman kacang
jogo, namun. lial ini tidak selalu bersifat menumn.

3. Dosis 'arutan EMS 0.4% - 0.8% ada harapan untuk menginduksi mutasi kacang jogo.
Dosis larutan EMS lebih dari 1,2% akan bersifat letal, akan tetapi lebih t>aik daiatn
mendorong pembijian (Seed setting). ;
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GRAFIK 1 : PERTUMBUHAN TANAMAN KACANG JOGO
(Cm).

24.001 + 7.201 x
0.959.

16.129 + 7.259 x

0.972

10.219 + 5.774 x

0.957.

8.942 + 3.467 x

r = 0.920

3 5 7
u m u r (minggu)
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\
iNAZIR ABDULLAH :

DISKUSI :
8ATAN

Komentar :
Kalau diperhatikan objective dun percobaan yang dilakukan pesmasa/an tidak
terlihat adanya data data dan uraian yang menyangkut sasaran dari percobaan.
Mohon penjelasan.
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II

HENDRO SUNARJONO :

Sasaran dari pada percobaan ini ialah mendapatkan zuriat-zuriat yang ber-
produksi protein tinggi dan tahan terhadap penyakit anthracnose. Hal ini ka-
mi tujukan demikian, karena varitas kacang jogo yang kadar proteinnya tinggi,
produksi bijinya rendah. Oleh karena itu produksi protein tinggi adalah sasaran
utama, dan dalam data-data penulis sajikan hasil biji baik pertanaman, sedangkan
mengenai kadar protein akan ditentukan pada M4 nanti setelah bahannya cukup
banyak untuk dianalisa.

NY. SRI KUNTJIJATI H.:

Kalau dilihat bahwa dosis larutan EMS yang begitu kecil saja sudah toxic, apa-
kah dari peneliti-peneliti terdahulu sudah ada dosis yang menstimulir terhadafc
tanaman Hortikultura terutama kacang-kacangan. ,
Kiranya berapa besar dosis-dosis tersebut.

HENDRO SUNAiUONO:

Sudah banyak, terutama pada kapri (pea). Umumnya pada kacang-kacan^-
an dianjurkan dosis 0,5 - 2% EMS. Tetapi pada kacang jogo ini beium
penelitian mutasi dengan perlakuan EMS.

ABDUL MAJID :
Bagaimanakah "mode of in heritance" wama biji kacang jogo). Berapa jaxj
pengaruh keadaan lokasi Kacang harapan (hybride Vlgna sinensis XV. s
pedolis) di Bogor selalu berwarna putih tetapi Majasari sering di ketemukan I
ji berwarna hitam/coklat. Hal ini belum dapat diterangkan.
Apakah ada hubungan antar kadar protein dengan kadar karbohidrat pafaa
biji kacang jogo.

HENDRO SUNARJONO :

Warna biji kacang jogo yang dipergunakan dalam percobaan ini adalah cokiat
dan bersifat mantap sekali. Perlu diketahui bahwa kacang jogo itu adalah ber-
sifat menyerbuk sendiri, sedang kemungkinan penyerbukan silang max. t%
warna itu diturunkan oleh gene dominant. Pada kacang karapan (bresh sitao)
karena hydrid, dan sifat penyerbuk silangnya besar, adanya segregasi adalah
wajar. Bahwasanya ada pengaruh lokasi terhadap warna biji kacang harapan .itu
saya belum dapat membenarkan. Yang jelas pada kacang jogo tidak ada, yang
ditanam di Cipanas ataupun di Pasar Minggu ataupun ditempat lain, warna ijiji-
nya tetap cokiat.

Adanya hubungan antara kadar protein dan karbohidrat pada kacang jogo, saya
belum mengetahui, karena memerlukan analisa kimia dari kedua zat terssbut
yang rasanya kurang efisien umuk tujuan "kadar protein tinggi", kecuali kalaw
untuk penentuan resistensi/produksi yang akan datang. ,

HASTJARJO:

Apakah sifat kadar protein dan produksi itu aditiv ?.

HENDRO SUNARJONO:

Tidak. Ada interaksi antar gene; dan juga ada faktor-faktor lain yang apat
mempengaruhi kadar protein seperti pupuk nitrogen, pospor dan sebagj inya.
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f MUGIONO:

1. Penuiis bertujuan untuk menginduksi mutasi kacang jogo untuk mendapatkan
zuriat-zuriat yang resisten terhadap bercak daun Collectotrichum. Minta di-
jelaskan cara pengujian yang sudah dilakukan dan yang akan dilaku-
kan ?

2. Saya sarankan agar pada M3, jumlah material tanaman yang diuji diperbanyak
jumlahnya mengingat prekwensi mutasi resistensi terhadap penyakit sangat
kecil ?

3. Menurut pendapat penuiis keuntungan-keuntungan apa saja yang dapat di-
peroleh dan hasil menggunaan EMS ?

HENDRO SUNARJONO :

1. Pengujian resistensi secara buatan belum dilakukan, mengingat kesulitan
mendapatkan biakan murni dari cendawan anthracnose termaksud. Peng-
ujian resistensi iapang secaia alam ternyata pada saat percobaan beijalan
tidak ada serangan. Yang akan datang akan diuji secara buatan dan alam.

2. Sudah ada dalam rencana penuiis.

3. Ad a dua keuntungan daiam penggunaan zat EMS ini, ialah :

a), bahan kimianya relatif lebih murah daripada radiasi

b). bila diketemukan zuriat-zuriat berkadar protein tinggi dan produksi
biji kering tinggi, hal ini akan merupakan sumbangan yang sangat ber-
harga dalam menanggulangi masalah protein gap.

II

SUMMARY :

Plant protein gap in Indonesia is still to be a problem of increasing of the hotilzul-
tural production, particularly on dry beans. Increas'ng of bean production in Indonesia
is very difwult, because of climatic limitation.

Inducing mutation by means of EMS treatment with the concentration of 0.4%,
0.8%, and 1.2% EMS on the bean seeds "hawkesbury Wonder" variety has been
conducted at Pasarminggu.

Results of the experiment indicate that the mutagenic substance EMS retarted
[the germination of seeds and the growth of their seedlings. It reduced pods and seeds
[setting, and also reduced seeds abortion in the pod, but those are not always as
I inherited characters.

Concentration of 0.4% -0.8% EMS shows promising doses for inducing mutation
\on bush bean. Concentration of 1.2% seemed to become near the lethal dose, however,
\the survived plants performed more seeds yield.



PENGARUH RADIASI SINAR y PADA PERTUMBUHAN UMBI
GLADIOJL

Oleh:

Soertini Soedjono

Lembaga Penelitian Hortikultura

ABSlKAtl

Preliminary experiment of mutation breeding on Gladiol was carried out at the Horticul-
ral Institute in Pasarminggu.
-y-ray irradiated GlaJiolalbino (white flower) corms with 20 krad showed nearly le-
thal, 5 krad and more made flowering difficult

PENDAHULUAN.

Sebagaimana telah diketahui, bunga Gladiol merupakan salah satu jenis bunga
yang mempuhyai nilai pasaran yang tinggi, disamping bunga Anggrek, Mawar dan Seruni
(Chrysanthemum).

Tanaman Gladiol termasuk familia Iridaceae, bersifat heterozigot dengan jumlah
chromosom 30 sampai dengan 90.
Memperbanyak tanaman dapat dikerjakan dengan rnudah secara vegetatip umbi-umbinya.
Bunganya dapat dipanen setelah tanaman berumur 3 bulan dari penanaman umbi,
apabila faktor-faktor sekeliling menguntungkan bagi pertumbuhannya.

Untuk memperoleh jenis-jenis baru, dapat dilaksanakan secara hibridisasi yang
diikuti dengan seleksi atau secara pemuliaan mutasi (radiasi).

Pemuliaan mutasi pada tanaman berumbi telah dikerjakan dinegeri Belanda sejak
tahun 1922, akan tetapi baru dikembangkan kembali pada tanaman bias sekitar tahun

19SC dan 1960 (3). Namun pada pertengahan tahun 1969 telah dilepaskan sejumlah
28 -jenis-jenis tanaman hias sebagai hasil pemuliaan mutasi. (5) Selanjutnya pemuliaan
mutasi dengan menggunakan sinar-sinar gelombang pendek, berkembang dengan pesatnya,
sehubungan dengan berkembangnya pemakaian tenaga atom untuk perdamaian.

Kemungkinan mendapatkan jenis-jenis baru sebagai hasil pemuliaan mutasi, I
sangatlah bergantung pada beberapa sifat-sifat penting seperti hainya sifat-sifat genetika. f
tanaman yang telah diseleksi (klon, bentuk, ukuran, warna bunga, atau daun-daunnya). f
Demikian juga pemilihan bahan apa yang akan digunakan, serta beberapa umur bahan|
yang akan diradiasi.

Seleksi pada tanaman hias tidaklah begitu sulit dibandingkan dengan tanaman I
pangan, karena jenis-jenis baru pada tanaman hias diarahkan untuk melayani seleral
konsumen (yaitu ukuran, bentuk serta warna), tahan terhadap penyakit, tanpa me-j
nyinggung sifat-sifat rasa yang dimilikinya.
Tetapi meskipun demikian, induksi mutasinya tidaklah semudah dugaan kita. Adanya
sifat-sifat genetika yang beraneka ragam, dan banyaknya jumlah warna, merupakan I
sulitan-kesulitan untuk menerka jenis mana yang akan mendapatkan hasil positip, bernila
tinggi serta digemari konsumen, dan mempunyai prospek pemasaran yang baik.
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Disinipenulis mencoba menginduksi mutasi pada tanaman hias yaitu Gladiol, dengan
tujuan untuk mendapatkan jenis-jenis yang tahan terhadap penyakit, disamping warna
dan bentuk bunga yang menarik.

Untuk mencari dan meuiilih bahan-bahan yang seragam guna diradiasi tidaklah
mudah.

Dalam hal mana, tanaman Gladiol di Indonesia merupakan hasil-hasil introduksi
dari luar negeri, sudah tidak diketahui lagi sejarah induknya, demikian pula sifat-sifat
genetiknya. Tetapi telah dapat diketahui bahwa Gladiol adalah heterozigot yang
berarti kemungkinan-kemungkinan timbulnya mutasi akan lebih besar, dan mengingat
bahwa mutasi pada umumnya bersifat resessip (4).

BAHAN DAN METODA.
Dalam percobaan ini dipilih Gladiol Albino dengan bunga putih berbintik ungu,

termasuk Gladiol yang disenangi konsumen.

Umbi uniuk bibit dipilih yang berukuran sedang, dengan diameter 3 — 5 cm dan
berat umbi 20 - 50 gram.

Percobaan dilakukan dalam rancangan berblock acak, dilakukan didua tempat,
ialah K.P. Pasarminggu dan K.P. Cipanas, dengan 10 perlakuan yakni 5 macam dosis
radiasi sinar 7 dan 2 macam umur fisiologis bibit, dengan masing-masing perlakuan

j dipergunakan umbi sebanyak 100 buah, serta ulangan 5 kali, ditanam pada bulan
November 1972 dan panen umbi pada bulan Mei 1973. Dosis penyinaran dengan sinary
diberikan sesuai dengan saran BATAN Pasat Jum'at yakni 0,5, 10, 15 dan 20 krad,

I ( 1 krad = 489 detik), dengan transmisi 30%, pada tabung radiasi dengan diameter 1 lcm
dan tinggi 20 cm. Dalam hal ini dipergunakan 2 macam umur fisiologis umbi yang
berbeda, yaitu umbi yang telah disimpan selama 2 bulan dan umbi yang sudah cukup

I waktunya untuk tumbuh dengan penyimpanan selama 4 bulan.

Tehnik penanaman dikerjakan dengan pemberian pupuk kandang 30 ton/ha
I dan kapur 5 ton/ha yang diberikan 2 minggu sebelum tanam, kemudian 6 kwt/ha TS,
serta 3 kwt/ha ZK. yang diberikan bersama-sama waktu tanam.

Penambahan pupuk Urea 2 kwt/ha diberikaii berturut-turut pada waktu tanam, kemudian
berumur 2, 4 dan 6 minggu setelah tanam (2). Penjagaan terhadap hama maupun pe-

I nyakit serta penyiangan dikerjakan sebagaimana kebiasaannya.

IHASIL PERCOBAAN DAN PEMBAHASAN.

Pada percobaan rrmtasi dengan sinar 7 ternyata bahwa :

Pertumbuhan tanaman pada dosis radiasi 5 krad, mendekati pertumbuhan tanaman
kontrol, tetapi tidak menghasilkan bunga.

Radiasi pada umbi yang telah disimpan selama 4 bulan memberikan pertumbuhan
umbi yang disimpan selama 2 bulan. Akan tetapi bentuk umbi sebagai hasil panen,
mempunyai ukuran lebih kecil dan keriput dibandingkan dengan kontrol.

Umur tanaman sarnpai dapat dipungut hasilnya praktis tidak ada perbedaan yang
nyata.

Dosis radiasi lebih daripada 10 krad, pada umbi berumur simpan 2 bulan menunjukkan
angka-angka kematian semakin tinggi, sehingga pada dosis 15 krad dan 20 krad tidak
tumbuh sama sekali.
Sedangkan pada umbi yang berumur simpan 4 bulan, kematian yang tinggi dan ba-
ru nampak pada dosis radiasi i 5 krad dan 20 krad.
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- Umumnya pertumbuhan umbi yang diradiasi lebih lambat daripada kontrol, terutama
pada umbi yang disimpan selama 2 bulari.
Hai ini ' menunjukkan bahwa radiasi pada percobaan ini tidak dapat memecahkan
masa istirahat umbi Gladiol.

- Dosis radiasi 10 krad atau lebih, pada umbi yang baru mengalami penyimpanan
2 bulan, kiranya telah bersifat lethal, sedangkan pada umbi yang disimpan 4 bu-
lan bersifat lethal baru tampak pada dosis .radiasi lebih dari pada 20 krad.

- Radiasi dengan dosis 15 krad dan 20 krad pada umbi yang disimpan selama 4 bulan
menunjukkan pertumbuhan yang lambat, kerdil, dengan berdaun sempit serta warna
kecoklatan, dan kemudian mati.

- Umbi-umbi sebagai hasil pertanaman pertama yang dapat dipungut, setelah disimpan
selama 3 bulan, dilanjutkan penanamannya pada tahun kedua.

- Pada perlakuan radiasi 5 krad, 10 krad, 20 krad, ternyata pada penanaman kedua
kalinya (tahun ke 2) tumbuhnya lemah sekali dan akhimya musnah.

KESIMPULAN:

Dari uraian-uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa :
1. Radiasi sinar y (didalam percobaan ini) tidak mempunyai pengaruh terhadap pemecah-

an masa istirahat umbi (dcrmansi).

2. Dosis radiasi 10 krad telah cukup bersifat lethal terhadap umbi Gladiol yangmasih
dalam masa dorman, akan tetapi pada dosis tinggi (20 krad) baru mendekati sifat
lethal terhadap umbi Gladiol yang telah melewati masa dormasi.

3. Radiasi sinar y dengan dosis 5 krad telah menyebabkan tanaman suljt untuk
berbunga.

SARAN-SARAN :

Mengingat pentingnya jenis-jenis tanaman hias guha memenuhi selera konsumen
dan yang mempunyai prospek pemasaran yang baik serta adanya keria sama denean
BADAN TENAGA ATOM NASIONAL, maka dianggap perlu mengadakan langkah-
langkah lebih lanjut bagi penelitian-penelitian pemuliaan mutasi tanaman hias.

Besarnya dosis radiasi sinar y bagi umbi (dengan penampang 3 . - 5 cm, berat
2 0 - 5 0 gram), maksimum adalah 5 krad, dengan umur simpan umibi setelah cukup
untuk berkecambah (saat pecahnya dormasi).

SUMMARY :

The main factors of mutation breeding of ornamental crop, are the ability to
increase better quality of flower shapes, sizes, colours and resistance against diseases,
so it is what the public demand and it has marketting prospect

However, in this experiment, the corms of'Gladiol albino (white flower) cultivation
was irradiated with y-rays, with dose rangers from 5 krad to 20 krad. The harvest
were stored within 2 months and 4 months immediately after corms.

The results of this experiment showed that all treatments (minimum 5 krad)]
did not give any effect to the breaking dormancy of the.corms.

The dormant corm, by radiation treatment y-rays 10 krad, showed lethal
conditions, but the breaking dormancy of the corm which irradiated with 20 krad showed
nearly lethal. I

Irradiated with y-rays 5 krad and more made flowering difficult So, on the second I
generation of cultivation, (after having been stered for 3 months) alt of the radiated
<x>rms were damaged
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TABEL Pengaruh radiasi sinar 7 pada pertumbuhan umbi Gladiol

PERLAKUAN

A. 2 bulan 0 kiad
(kontrol)

B. 4 bulan 0 krad
(kontrol)

C. 2 bulan 5 krad

D. 4 bulan 5 krad

E. 2 bulan 10 krad

F. 4 bulan 10 krad

G. 2 bulan 15 krad

H. 4 bulan 15 krad

J. 2 bulan 20 krad

K, 4 bulan 20 krad

% Umbi tumbuh

Psm.

82

100

91

100

3

99

-

20

-

7

Cip.

92

99

91

100

17

97

-

41

-

11

rata-rata

87

99,5

91

100

10

98

-

30,5

-

9

Hari

Psm.

69,26

13,4

55,4

11,71

-

14,56

-

23,7

-

26,3

Umiir tumbuh +)

Cip.

64,20

7,51

56,8

8,30

76,2

12,90

-

12,9

—

16

rata-rata

64,23

10,45

58,2

10,01

76,2

13,78

-

18,8

-

21,15

Jumlah anakan

Psm

1,48

1,48

1,93

1,86

-

1,86

—

-

-

—

Cip.

1,30

1,69

2,1

2,05

-

1,54

-

-

-

—

rata-rata

1,39

1,58

2,015

1,86

-

1,70

-

-

-

—

Psm = Kebun Pembibitan Pasarminggu.
Cip. = Kebun Percobaan Cipanas.
+) = Dihitung sejak tanam.
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DISKUSI :

1!

AGOES MOEBAROKAH :

Mohon keterangan apa sebabnya tanaman yang heterozigote lebili mudah meng-
alami mutasi dengan radiasi daripada tanaman yang homozygote.

SOERTINI S. :

Menurut hasil-hasil yang pernah dicoba, memang demikian, tetapi apabila
chromosome tersebut homozygot dengan sendirinya kemungkinan mutasi lebih
kecil. Keterangan-keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut dapat Saudara
baca pada Cytology karangan Sigbenga (1970) atau Principles of plant breeding
(1960) karangan AUard R.W.

MOEGIONO:

Dengan dasar apakah penulis menggunakan bibit
Apakah ada pengaruh bssar kecilnya umbi vane d

SOERTINI S':

an uiuu yang berdiameter 3 - 5 cm?
i yang diradiasi, terhadap efek radiasi

Dasar bibit berdiameter 3 atau 2 — 5 cm, ialah hasil bunga yang sudah dapat di-
harapkan pada umur 3 bulan setelah tanam, lebih kecil dari diameter tersebut,
masih dihasilkan umbi yang lebih besar saja, belum berbunga.

Belum diteliti, akan diteliti lebin lanjut.

ASRIL SAMAD:

1. Tabel halaman 6. Kenapa angka % Umbi tumbuh dan hari umur pada dua|
lokasi di rata-ratakan ?

2. Apa maksud dengan jumlah angka pada Tabel, halaman terakhir.?
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SURTINIS.:

1. Hanya untuk memudahkan gambaran masing-masing hasil perlakuansebenar-
r.ya perincian masing-masing ada semua.

2. Jumlah angka sebenarnya salah. Yang betul jumlah anakan.

NAZIR ABDULLAH :

Saran :

Bila diperhatikan pengalaman-pengalaman diluar negeri, pemuliaan mutasi untuk
tanaman hias lebih dari 90% s^bagai mutagen, dipakai sinar X. MeskipunsinarX
dan sinar y mempunypi sifat fisika yang sama, seperti berbentuk elektro-
magentik namun hasilnya tidak selala sama. Dalam hal pengalaman Saudara
Pemrasaran mungkin range dosis yang dipakai itu terlalu tinggi untuk strain
juga memberikan pengaruh radiasi yang berbeda.

SURTINI S. :
Terima kasih atas saran Bapak.

Untuk selanjutnya sudah kami kerjakan dengan dosis maksimum sama dengan
dosis minimum pada percobaan pendahuluan.

M. SIRDAN :

Pada % umbi tumbuh yang berbeda penanamannya di Pasarminggu dan Cipa-
nas apakah disamping ketinggian tempati (elevasi).Contoh sebagai kontrol (Orad).

SURTINI S :

— Ya memang benar.

SRI KUNTJIJATI:

1. Berapa lama dormancy pada gladiol.

2. Apakah ada pengaruh radiasi ini terhadap banyaknya anakan.

SURTINI S. :

1. Pada umumnya dormancy pada Gladiol adalah 3—4 bulan apabila keadaan
lingkungan memehuhi.

2. Belum dapat dikatakan dengan tegas ada atau tidaknya karena padagenerasi
ke 2 umbi-umbi yang diradiasi telah musnah.

H. MURYONO :
Pada generasi ke berapa pemrasaran akan mulai mengamati bunga tanaman
gladiol yang Saudari perlakukan sebab bunga yang baik (indah) adalah salah
satu dari tujuan penelitian Saudari ?

SURTINI S :

Sedapat mungkin pada generasi I karena perbanyakan Gladiol diperbanyak
secara vegetatip.

W0ERY0N0 MD' :

Apa yang dimaksudkan "sampai dipungut hasOnya" (hal 4) dasar apa yang
dipakai untuk pemungutan hasil.
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II

EURTINI S :

Ada dua macam hasil.

1. Pemungutan hasil bunga yaitu pada umur ± 3 bulan pada waktu 1 bunga
sudah rnembiika penuh.

2. Pemungutan umbi, yaitu pada umur ± 6 bulan setelah daun-daun menguning.

ABDUL MAJID:

1. Apakah terdapat perubahan warna bunga akibat radiasi ?

2. Apakah terjadi perubahan ukuran daun, dan nodus-nodus, ketebalan daun?

SURTINI S. :

1. Menilik hasil-hasil penelitian di negara-negara yang telah maju, sebagianbesar
hasil pemilihan waraa asli yang dimilikinya.

2. Ya, terutama dosis tinggi 15 — 20 krad, tanaman berdaun kecil, sempit dan
warna kecoklatan, seragam setiap perlakuan yang sama.

SOEMARTONO:

1. Saya tidak tahu tujuan percobaan ini apa pematahan dormansi atau peroleh
bunga-bunga yang lebih baik, sebab kiranya untuk masing-masing tujuan ini
memerlukan dosis yang berbeda-ibeda.

2. Saya melihat tampaknya design percobaan direncanakan dengan baik dalam
bentuk faktorial. Tetapi saya tidak melihat hasil analissnya. Kalau lianya
untuk mendapatkan penyimpangan-penyimpangan yang diingini apakah diper-
lukan design seperti ini.

SURTINI S. :

1. Sebenarnya tujuan percobaan untuk mendapatkan mutan-mutan yang meng-
untungkan. Karena dosis yang tepat belum diketahui, sedangkan pihak
BATAN Pasar Jum'at menyarankan dosis tersebut, maka tujuan pertama
dialihkan menjadi mencari dosis optimum bagi pertumbuhan. Sedangkan dosis
yang dipergunakan menurut pendapat Dr. Kamra pada karangan Majalah
BATAN 1972.

2. Hasil analisa sebenarnya ada, dan dihitung lengkap tetapi karena hasil yang
ada tidak nyata, maka hanya dicantumkan tabel sebagai gambaian bagi
pembaca.

3. Sebenarnya tidak usah, tetapi berhubung banyaknya faktor-faktor pengaruh
untuk lebih artinya digunakan design yang betul-betul.

ISMACfflN:

Saran:

Menyambung pertanyaan Pak Murtono.
Memang mutasi tidak dapat diramalkan, tetapi pengarahan dapat dikerfakan
misalnya dalam pemilihan mated hal ini tidak banyak berbeda dengan cara
hibridisasi biasa, juga tujua:. ini ada pula hubungannya dengan dosis sekalipun
tidak langsung.
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SURTINI S

Terima kasih atas saran Saudara.

Untuk dosis radiasi bagi Umbi Gbdiol Kami pilih sesuai dengan apa yang
ada pada percobaan-percobaan di Negara yang telah maiu, tetapi ternyata
tidak sesuai bagi negara kita.

Karena dosis saja belumlah kita ketahui, maka arah yang sebenarnya yaitu :
- Untuk mendapatkan hasfl yang resisten dan bentuk yang menarik.
- Pengaruh pertumbuhan pada umbi yang kami dahulukan.



PEMULIAAN MUTASI PADA TANAMAN KARET
(HEVEA BRASILIENSISMUEL. ARG.I

Oleh :

<••••;• • Anggreani Hendranata.
Balai Penelitian Psrkebunan Bogor.

I

ABSTRACT

Irradiation using gamma rays from ^Co at 1000 rod was done to brown budwood of
GT 1 and PR 255, to obtain mutants resistant to mildew and black stripe diseases.
Different morphological anomalies were found, among others regarding the number and
thickness of leaves, slow growth, blind terminal buds with a long petiole and twisted
leaflets.
To stimulate growth of mutated cells, the shoots were cut at a height of 4, 8 and 12 buds
counted from the base of the shoots. New shoots grew as result of this cutting, which
later will be budded for a testing against disease resistance in the nursery.

PENGANTAR

Klon anjuran karet yang dianggap universil pada waktu ini adalah GT 1. Klon ini
termasuk dalam anjuran skala besar.
Luas penyebaran pada waktu ini mencapai 33,1%-- dari jumlah areal pertanaman ka- '
ret Perkebunan Negara di Javva Barat, Jawa Tengah dan Lampuhg (Abdul Majid, 1974). ,
Pada saat ini GT 1 dianjurkan pula untuk ditanam di perkebunan rakyat karena banyak ,'

, memiliki ciri-ciri yang menguntungkan, antara lain produksi tinggi, kulit perawan tebal,'
tahan sadapan kasar.

GT 1 termasuk dalam klon pertukaran internasional tahun 1954. Darilaporan hasil
penelitian pertukaran klon, ternyata GT 1 berproduksi tinggi di Sumatra (Napitupuluj
et al., 1972), Malaysia Barat (Ho et al., 1972) dan Kamboja (khmer), Langlois, 1969).|
Di Malaysia klon ini telah menjadi klon anjuran skr.la besar sejak tahun 1967.
Di Sri Lanka GT 1 tak dapat berkembang karena terserang penyakit Oidium hevef*'
Steinm., yang merupakan penyakit daun terpenting di negara itu. Walaupun penyakif
Oidinm pada GF 1 di Indoensia belum sampai menyebabkan klon ini ditarik dari
anjuran, namun kerugian yang diakibatkan oleh serangan penyakit itu cukup besar.;
GT 1 adalah Idon yang lambat peranggasannya, pada waktu membentuk daun baf
ru keadaan iklimnya cocok untuk timbulnya atau untuk perkembangan penyakit gugur
daun kedua, khususnya Oidium. '

Klon lain yang berproduksi tinggi adalah PR 255. Dalam percobaan di Kebun
Percobaan Ciomas produksi PR 255 lebih tinggi 10% dari GT 1. Produksi tinggi tai
dicapai juga dalam percobaan di lain tempat (Sumatra Selatan dan seluruh Jawa).

PR 255 termasuk dalam klon pertukaran internasional 1954. Klon ini dilaporkah
produksinya sangat tinggi di Sumatra Utara, Malaysia dan Khmer. Sejak tahun 1973 di
Malaysia PR 255 dianjurkan untuk ditanam dalam skala besar (RRIM, 1973). i
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f Di Khmer klon ini pertioibuhannya baik, akan tetapi sedikit terserang penyakit jamiir
upas Corticiurn nlmcnicolor), Oidium heveae dan Phytopthora paJmivora (Langlois,
1969).
Ciri yang tak menguntungkan PR 255 adalah keptkaannya terhadap penyakit bidang
sadap kanker bergaris yang disebabkan oleh P. palmivora.
Di Kebun Percobaan Ciomas BPP Bogor, besar serangan penyakit ± 25%, di Kebun
Percobaan Kaliwining (Jember) besar serangan ± 8,4% (Abdul Majid dan Moh. Saleh,
1973). Di Merbuh (Jateng) serangan penyskit kurang, karena daerah ini kurang mendapat
hujap rfai produksinya tinggi (Abdul Majid dan Foernomo, 1973).

Usaha yang pernah dikerjakan untuk mengatasi serangan penyakit Oidium adalah
dengan okulasi tajuk.
Yang digunakan untuk tajuk adalah klon LCB 870 yang tidak terserang penyakit Oidium
(Radjino., 1969).
Menu/ut Young (1950), klon LCB 870 tahan terhadap Oidium karena meranggasnya
awal dan pembentukan cuticula untuk mencapai tebal rnaximal lebih cepat dari pada
klon yang lain.
Metoda "pohon dengan 3 bagian" ini dianjurkan di Malaysia (RRIM, 1973). Kelemahan
cara ini adalah menambah pekerjaan dalam tehnik pengerjaan dan adanya pengaruh
buruk pada produksi, yang timbul akibat perbedaan fisiologi antara tajuk dengan batang.
Untuk mendapatkan klon yang tahan pada Oidium dengan jalan persilangan kembali
(back-cross) akan memakan waktu lama sekali. Kesulitan lainnya yaitu harus menanam
individu yang banyak, sehingga pembiayaan menjadi sangat besar. Cara irradiasi untuk
meninibuikan mutan yang tahan penyakit pada klon yang berproduksi tinggi dic'uga akan
merupakan cara terpendek dan lebih effisien dari pada cara-cara yang telah disebut diatas.
Irradiasi dengan sinar gamma dari Co 60 dalam percobaan ini dimaksudkan untuk
menimbulkan variasi baru, diharapkan memperoleh klon GT 1 yang tahan terhadap
penyakit atau meranggas lebih awal sehingga dapat terhindar dari serangan penyakit
Oidium.
Sedangakn tujuan irradiasi untuk klon PR 255 ialah untuk memperoleh mutan yang
tahan terhadap penyakit bidang sadap kanker berparis (P. palmivora). Apabila terjadi
mutan yang menguntungkan disamping ketahanan penyakit tersebut, mutan itu akan
dipilih untuk pengujian lebih lanjut.

Pemuliaan mutasi tanaman karet telah dilakukan di RRIM sejak tahun 1967, uniuk
memperoleh tanaman yang tahan terhadap penyakit, tahan terhadap angin atau mem-
peroleh tanaman kerdil dari beberapa klon yang berproduksi tinggi.
Klon yang terpilih disinari dengan sinar X dengan dosis 1.000 r — 10.000 r. Pada dosis
2.000 r banyak tanaman yang mati (Ong dan Subrammiam, 1972).

Di Balai Penelitiar Perkebunan Bogor, pemuliaan mutasi khususnya tanaman karet
dimulai tahun 1972, dengan sinar gamma dari Co 60, untuk mengetahui dosis radiasi.
Dosis yang digunakan adalah 750 rad, 1.500 rad, 2.250 rad, dan 3.000 rad. Perubahan
morfologi mulai terlihat pada dosis 750 rad, pada dosis 2.250 rad banyak tanaman
yang mati.
Mon yang digunakan adalah FX 25, PR 225 dan GT 1.
Dari observasi ini disimpulkan bahwa dosis irradiasi yang baik untuk tanaman karet
adalah diantara 75C - 1.500 rad (BPP Bogor, 1973).

PELAKSANAAN

Irradiasi dilaksanakan di BATAN, Pasar Jum'at, Jakarta.
Dosis radiasi 1.000 rad yaitu dosis yang dalam percobaan pendahuluan (th. 1972) di-
anggap paling tepat, dengan transmisi 10%.
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Bahan yang digunakaa adalah entres dari Won PR 255 dan GT 1. Entres diambil
dari kebun entres pada pagi hari dan dipotong sepanjang 15 cm disesuaikan dengan tinggi
tempat (chamber) dari unit irradiasi Co 60.
Pada umumnya tiap 15 cm terdapat 4 - 5 mata. Kecuali selama irradiasi, entres yang
telali dipotong berada datem peti yang berisi serbuk gergaji lembab, sampai menunggu
diokulasikan pada keesokan harinya. Okulasi dilaksanakan di Kebun Percobaan Ciomas,
BPP Bogor. Batang bawah yang digunakan adalah semai illegitim GT 1. Okulasi yang
jadi dipindahkan ke lapangan dan ditanam dengan jarak tanam 1 x 1 m. Jumlah tanam-
an irradiasi yang dipindahkan dari P.R 255 adaltfi 420 pohon, dari GT 1 adalah 309
pohon. Hasil okulasi dan jumlah tanaman yang dipindah ke lapangan dapat dilihat pada
lampiran 1.
Tanaman percobaan ditanam dalam sebuah blok, tanpa ulangan.
Antara klon dipisahkan dengan jarak 2 m.

Untuk menstimulir tumbuhnya tunas baru, dilakukan pemotongan pada tunas
primer yang telah mempunyai 4, 8 dan 12 mata.
Diharapkan tunas baru ini timbul dari sel-sel mutan.

Pengamatan dilakukan secara visuil untuk mengetahui perubahan morfologi yang
terjadi. Pada waktu laporan ini ditulis, tanaman berumur 4 bulan di-lapangari. Akibat dari
irradiasi dan pemotongan yang dijalankan, makapada umur tersebut belum dapat di-
jalankan inokulasi buatan untuk ketahanan terhadap penyakit daun Oidium karena
matanya belum dapat diokulasikan.

Perubahan yang terjadi:
1. Kelambatan pertumbuhan.

2. Daun bertambah tebal, hiiau gelap dan besar. (panjang dan lebarnya).

3. Perubahan dalam jumlah helaian daun yaitu tiap tangkai yang biasanya terdiri dari
3 helaian daun berubab menjadi 1, 2,4 atau 5 helaian daun.

4. Dari mata langsung tumbuh tangkai daun.

5. Anak daun (extra flora nectaris) terpuntir dan daunnya berbelah.

6. Urat daun tak normal, kadang-kadang ujung daun terbelah menjadi dua.

7. Ujung tanaman yang dipotong, tumbuh tunas-tunas baru pada tanaman irradiasi dan
pembanding.

8. Beberapa okulasi sampai umur 4 bulan di-lapangan tidak membentuk tunas baru,
waupun demikian mata itu tidak mati.
Banyaknya tanaman yang mengalami perubahan tersebut dapat dilihat pada
larnpiran 2.

Perubahan morfologi seperti diatas dialami juga pada percobaan di RRIM yang
menggunakan sinar X (Ong dan Subrahmaniam, 1972).

D1SKUSI.

Dalam pemuliaan mutasi, diharapkan mempeioleh tanaman yang tidak banyak
mengalami perubahan morfologi apalagi mengurangi produksi. Perubahan ciri keturunan
yang diharapkan adalah sesederhana mungkin. Pada pemotongan tunas primer untuk.
menstimulir tumbuhnya tunas baru, ternyata tunas baru yang timbul nampaknya biasa,
tidak terdapat perubahan morfologi.

Masalah yang dihadapi sekarang adalah :

— Cara menentukan mutan tahan penyakit yang tidak disertai perubahan morfologi. ,
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— Cara mengisolk bagian yang mengalami mutasi.

— Cara mempertahankan pertutnbuhan sel-sel mutan, sebab sel-sel normal perttimbuhan-
nya lebih kuat dari pada sel-sel mutan.

Bauer (1956) memisahkan mutasi pada tanaman Ribes nigrum dengan memotong
bagian ujung, tengah dan bawah, kemudian disambung (grafting) dengan tanaman dari
biji. Tunas yang tumbuh dari sambungan ini dipilih yang abnormal kemudian dipotong
untuk disambung lagi. Pekerjaan ini dikerjakan selama 5 tahun.

Hasil yang didapat adalah :
— chimera terjadi dari mata yang diradiasi.

— tunas primer sebagian mengalami perubahan dan sebagian tidak.
(Bagian yang normal pertumbuhannya lebih kuat).

— setelah pemotongan kedua kali, tunas yang tumbuh berkurang.

Pemisahan mutan serupa itu, direncanakan pada percobaan ini apabila kulit batang
cukup tua untuk diokulasikan yaitu kira-kira pada bulan Maret 1975.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Diiektur dan para Staf
Pusat Penelitian Pasar Jum'at dari Badan Tenaga Atom Nasional di Jakarta, yang telah
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LAMPIRAN 1 :

Hasil okulasi dan jurnlah tanaman yang dipindah ke lapangan.

U r a i a n

Jumlah mata yang diokulasikan

Okulasi yang jadi

Jumlah tanaman yang :

- dipindahkan ke-lapangan

— sudah tumbuh

- belum tumbuh

- mati

PR

radiasi

1005

420
(23,6*)

420

143
(34**)

31
(7,4)
246

(58,6)

255

pembanding

350

310
(88,5)

248

232
(93,5)

—

16
(6,5)

GT

radiasi

1101

309
(32.7)

309

139
(45)

43r
(14)

127
(41,8

1

pembanding

350
306

.87,4)

239

219
(91,2)

1
(0,9)

19
(7,9)

*) angka dalam kurung adalah nilai dalam persen dihitung dari jumlah mata yang
diokulasi.

**) angka dalam kurung adalah nilai dalam persen dihitung dari jumlah tanaman
yang dipindah kelapangan.
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LAMPIRAN 2.
Banyaknya tanaman yang mengalami perubahan akibat radiasi

U r a i a n

Jumlah tanaman yang :

1. Berdaun tebal, hijau gelap dan besar
2. Berdaun satu

Jua

empat
lima

3. Dari mata langsung tumbuh tangkai daun
4. Anak daun terpuntir
5. Daun terbelah
6. Urat daun tak normal
7. Tiga daun (dalam satu tangkai) tak

sama besarnya.

PR 255

56 (39,3)*)
7 (4,8)

30 (20,9)

9 (6,3)
1 (0,7)
3 (5,6)

13 (9,1)
6 (4,2)
5 (3,5)

19(13,3)

GT 1

12 (8,6)
6 (4,3)

19 (137)
11 (7,9)

—
2 (1,5)
9(6,5)

2 (1,5)
5. (3,6)
7(5,1)

*) Angka dalarn kurung adalah nilai dalam persen dihitung dari jumlah tanaman yang
sudah tumbuh.

DISKUSI:

NAZIR ABDULLAH:

Saran:
Apakah tidak mungkin dicoba pula meradiasi biji dan kemudian mata-matanya
diokulasi.

ANGGREANI

Tidak mungkin. Tanaman karet biasa diperbanyak secara vegetatif, agar tidak
terjadi perubahan-perubahan ciri keturunan maupun produksi, Perbanyakan dengan
bjji akan mengalami segregasi dan independent asourment, dalam ha), ini akan me-
nimbulkan banyak variasi, dan variasi yang terburuk turunnya produksi.

ZULFIKAR DON:

Mohon penjelasan kenapa percobaan tanpa ulangan (hal 4).

ANGGREANI :

Tiap-tiap individu sudah dianggap ulangan, karena tiap-tiap individu reaksinya
berlainan terhadap penyinaran.

ISOEDARMAWAN :

Apakah sekiranya sudah dicoba klon-mutant itu dipungut entresnya, kemudian
bagaimana perkembangan pertumbuhannya. Mohon keterangan.
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ANGGREANI :
Belum. Baru akan diadakan tahun 1975 untuk diadakan pengujian ketahanan
terhadap penyakit.

RIYANTI S. :

1. Apakah terjadi perubahan inoifologi yang bervariasi pada dosis yang sama ?

2. Mutasi yang bagaimanakah yang Saudara kehendaki pada percobaan ini ?

ANGGREANI :

1. Ya, seperti yang disebutkan dalam kertas tersebut df.n dipertunjukkan da-
lam slide.

2. Mutasi yang diharapkan adalah mendapatkan tanaman yang tahan terhadap
penyakit yang tidak disertai perubahan morfologi.

SRI KUNTJUATI H. :

Apakali dari hasil-hasil pengamaran yang Saudara dapatkan itu dapat diharapkan
prospek-prospek yang baik terhadap karet tersebut.

ANGGREANI :

Ya, karena bahan yang digunakan adalah klon sehingga produksi tidak rnenurun,
kecuali jika faktor produksinya sendiri rnengalami mutasi.

ASRIL SAM AD :

Saran :
Bagaimana kalau untuk penelitian Ianjutan dipakai okulasi JT (Juvenil type) untuk
menghindarkan I], guaz pertumbuhan.

ANGGREANI :

Justru okulasi J.T. tidak akan dipergunakan karena mempunyai ciri perantara
antara seedling dan tanaman dewasa; jadi tidak mencerminkan kemampuan
produksi Won kelak.

HENDRO SUNARJONO :

Apakah ada penekanan sifat tumbuh memanjang (dwarfing). Kalau memang ada
bagaimana adanya kemungkinan correlatie antara panjang/tinggi tanaman dan
jumlah (volume) latex.

ANGGREANI :

— ada tetapi hanya bersifat sementara. Tunas yang tumbuh kemudian lerlihat
normal.

— hubungan antara panjang/tinggi tanaman dengan jumlah (volume) Iateks sangat
kecil.

SOEMARTONO:

Saran :
Pemuliaan mutasi pada karet tampaknya jauh lebih sulit dari pada padi misalnya : |
Karena disini biasanya mutasi hanya bersifat chimera yang sulit dipisahkan yaitu j
mutasi intra jaringan, yang selanjutnya akan tertutup oleh pertumbuhan jaringar
normal. Olehkarenanya disarankan di pelajari dutu cara pemisahan sel-sej
mutant-nya.

200



ANGGREANI :

Terima kasih. Cara pemotongan tunas yang dilaporkan pada kertas kerja merupakan
salah satu cara yang sudah ditempuh. Sekarang sedang dipelajari cara kultur
jaringan.

SOEPRAPTOPO :
Rendahnya % ase entrys yang tumbuh mungkin disebabkan karena sel-sel kambium-
nya rusak. Berhubr:ng dengan itu apakah dapat diusahakan radiasi dilaksanakan
terhadap entrys yang sudah tumbuh.

ANGGREANI :

Mungkin benar - Tetapi kami belum menelitilebihlanjut. Penelitianuntukenuys
yang sudah tumbuh belum dapat dikerjakan karena fasilitas dari BATAN belum
ada (lapangan gamma).

M. SOESELO:

Qleh karena umur batang bawah (stack) dan entris berpengaruh terhadap hasil
okulasi yang diperoleh maka sebaiknya disebutkan umur batang bawah yang dipakai
& jenis/umur entris.

ANGGREANI:

Terima kasih.
- Batang bawah yang digunakan klon GT 1 berumur 2 tahun.

— Bahan entris (batang atas) berumur VA tahun baik klon GT 1 maupun
PR 255.
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PENAKSIRAN AWAL UNTUK KEMAMPUAN PRODUKSI PADA KLON
KARET HEVEA

Oleh :

Abdul Majid
Balai Saielitian Perkebunan Bogor.

II

ABSTRACT :

Owing to the so called "slow starter 'and "quick starter", yield performance of clones
of Hevea is estimated based on 5 years successive recording of yields. Added to this
with the non-prcdi'ctise. period (5-6 years) it would be too long a time for a Hevea
breeder. Therefore a technique of early estimation of yield is a paramount importance to
shorten this breeding cyle.
This paper summarizes morphological and physiological approach proposed by Hevea
breeders.
PENDAHULUAN :

Seperti halnya pada tanaman tahunan lainnya, pohon karet Hevea dalam per-
tumbuhannya mengalami masa sebelum produksi (biasanya sampai umur 5—6 tahun)
dan masa produksi (selama kl. 25 tahun). Pada permulaannya produksi lateks rendah,
berangsur-angsur akan naik sampai pada puncaknya, kemudian turun sampai pohon
karet tidak ekonomis untuk diusahakan lagi.

Pada pemuliaan karet, kemampuan klon ditentukan dari rata-rata produksi kumu-
latif pada jangka waktu tertentu. Untuk pendaftaran klon pada International Registration
Authority for Hevea Cultivar, disyaratkan dengan data produksi dari 5 tahun sadap |
pertama.

Penentuan kemampuan klon dengan cara ini menjadi kabur karena adanya variasi |
yang disebabkan oleh pola produksi klon ("quick started' vs. "slow starter") dan perbeda-
an fisiologi okulasi remaja vs. okulasi dewasa.

Cara yang tepat untuk menaksir kemampuan produksi klon pad?* awal pertumbuh-
an' akan membantu mempercepat jangka waktu pemuliaan karet. Pada kertas ini di-
kemukakan cara-cara yang disyaratkan oleh para pemulia karet.

TEKNIK PENAKSIRAN

Cara awal untuk menaksir kemampuan bahan tanaman karet mulai berkembang-*
sejak permulaan seleksi karet pada dekade ke 2 permulaan abad ini. Penentuan itu
permulaannya didasarkan pada kecepatan pertumbuhan (besar batang, tinggi tanaman',
tebal kulit batang), kemudian pada pengukuran lateks. Pendekatan dari segi kimia juga
tidak luput dari perhatian. !

1. Penaksiran berdasarkan kecepatan pertumbuhan. j

Kecepatan pertumbuhan ditunjukkan dari pertambahan besar batang, tinggi tanama i
dan tebal kulit. Besar batang sampai umur 2 tahun diukur dari garis tengah batang pada
ketinggian 50 cm, sedangkan pada tahun ke 4 dan seterusnya dari lilit batang pada k< •-
tinggian 150 cm. Klon-klon yang tumbuh cepat akan lebih awal disadap, sehingga diharap-
kan biaya investasi lebih cepat kembali. Disamping itu pohon yang besar mempunym
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bidang sadap yang luas, sehingga produksi diharapakn menjadi lebih banyak. Korelasi
antara ukuran batang dengan produksi terbukti hanya nyata didalam satu klon, tetapi
tidak antar klon, (Napitupulu, 1973: Narayanan dan Ho, 1973).

Pada permulaan pertumbuhan tanaman, selisih ukuran batang biasanya tidak nyata
seperti terlihat pada hasil pengukuran percobaan berikut.

Garis tengah batang (dalam mm) percobaan klon bemmur 2 tahun di Kebun
Percobaan Cibodas (pengukuran 1973).

Klon

Sutra
BN
Rik 67
GYT 478
GYT 577
PRIM 600
PR 261
LCB 1320
GT 1

Garis tengah
batang (mm)

45

46

43

43

42

44

42

46

• 43

C.V. * 9,1%

(2).

(3).

Oleh karena perbedaan ukuran batang antara klon pada tanaman muda biasanya
tidak nyata, maka untuk memperoleh garrr.baran pertumbuhan klon perlu diikuti seluruh
proses pertumbuhan itu. Begitu pula pengaruh penyadapan terhadap pertumbuhan batang
perlu diikuti seluruhnya.

Seturaj et al. (1974) menyarankan parameter fisiologi untuk menentukan ciri
berproduksi tinggi.
Penilaian berdasarkan atas indeks berikut :

(1). Indeks panen, yaitu perbandingan rata-rata produksi (g/p/s) dengan rata-rata lilit
batang (cm).

Indeks kenaikan produksi, yaitu perbandingan kenaikan produksi (g/p/s) dengan
kenaikan lilit batang (cm) dan 2 tahun yang diamati.
Indeks lilit batang , yaitu perbandingan lilit batang dan jumlah luas daun di-
gambarkan dalam persen.

Oleh karena sulit untuk mengukur luas permukaan daun, maka ditaksir dari ke-
lebatan tajuk, yaitu perbandingan antara tebal tajuk (tinggi x garis tengah tajuk)
dengan intensitas cahaya dibawah tajuk.

Indeks kenaikan lilit batang, yaitu perbandingan antara kenaikan lilit batang akibat
penyadapan dengan standard produksi karet rata-rata 10 kg/pohon/tahun.

Untuk penilaian tersebut, data diambil dari 5 tahun pertama produksi.

Teknik yang disarankan Seturaj et al. walaupun dapat membantu dalam peiuTaran
klon, namun tidak dapat digolongkan penaksiran awal.

Tinggi tanaman karet masih dapat diukur dengan tepat sampai beruniur 2 tahun.
I Setelah itu pohon terlalu tinggi, sehingsa lebih banyak kesalahan pengukuran terjadi.
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Setelah pohon dewasa, terjadi kompetisi psngambilan cahaya maiabari, sebinsga klon
yang mestinya pendek menyesuaikan tjjei dengan klon yang lain.

Tebal ku!it diukur pada kulil perawan dan kulit pulihan menjelang diadakan penyadapan.
Oleh karena saluran lateks terdapat pada kulit, maka apabila saluran lateks banyak
dan besar, kuiit pohon adalah tebal sehingga dapat diharapkan produksi lateksnya tinggi.

Paardekoper (1965) menggolongkan klon menurut tebal kulit sebagai berikut :

- tipis kurang dari 5,5 mm

dibawah rata-rata 5,5 - 6,0 mm
rata-rata 6,0 - 6,5 mm

diatas rata-rata 6,5 — 7,0 mm
tebal lebih dari 7,0 mm

Lateks pada Hevea terdapat didalam saluran lateks. Pada kulit batang, saluran ini
merupakan penggabungan r ,-sel lateks secara memanjang (anastomosis). Saluran baru
setelu terbentuk sejalan deiigan pertumbuhan kulit pohon. Oleh karena itu saluran lateks
merupakan sejumlah lingkaran konsentris didalam kulit. Jumlah lingkaran ini bervariasi
menurut klbn. Bobilioff (1923) mengemukakan pentingnya penghitungan saluran lateks
untuk pemilihan pohon karet.
Diketemukannya, bahwa saluran lateks adalah satu-satunya faktor yang menunjukkan
korelasi dengan produksi. korelasi yang diketemukannya (0,535 - 0,61) pada tanaman
beruinur 5 tahun ternyata sama dengan tanaman berumur 9 tahun.

• Paardekooper (1965) menggolongkan klon menurut jumlah lingkaran saluran
lateks sebagai berikut :

rendah kurang dari 10 lingkaran.
dibawah rata-rata 1 0 - 1 3
rata-rata 1 3 - 1 7
diatas rata-rata . 17-20
tinggi lebih dari 20

Disamping pengukuran pertumbuhan tersebut, dalam kriteria pemilihan Won
Combe et al. (1974) menambahkan pengukuran faktor-faktor lain ,yang merupakan
komponen dalam "unit pertumbuhan", misalnya jumlah unit pertumbuhan terbentuk
pada jangka waktu tertentu, kecepatan lignifikasi, kecepatan daun menjadi tua, dan
sebagainya.

Didalam menilai hasil pengukuran itu, masing-masing parameter tidak beidiri
sendiri karena produksi lateks adalah basil kerjasama berbagai faktor yang merupakan
komponen hasil.

2. Penaksiran berdasarkan pengukuran lateks.

Penggunaan alat "testatex" semula dianjurkan oleh penciptanya Dr. Cramer
untuk memilih bahan tanaman semai sebelum ditanam (Dijkman, 1951). Carainike-
mudian berkembang luas untuk pemilihan pendahuluan atas semai hasil-hasil persilangan
berumur 1 2 - 1 8 bulan. Alat aslinya (lihat gambar) adalah plat dengan 4 pisau ber-
bentuk huruf V yang jaraknya satu sama Iain 2,5 cm. Alat itu ditekankan pada batang
sehingga membentuk luka dengan huruf V. Ujung luka terbawah adalah 15 cm dari per-
mukaan tanah. Penilaian berdasarkan banyak tetesan lateks, yaitu untuk pohon yangtidak
meneteskan lateks, sampai 5 yang tetesannya melimpah sampai di tanah.
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Alat testatex kemudian dipatentkan di negeri Belanda Jan Inggeris.
Menurut Cramer (1956) cara testatex dipergunakan di Peru dan
Colombia untuk memilih semai hasil eksplorasi. Sebuah perusahaan
karet Belanda menggunakan cara ini untuk pemilihan semai.
Waidyanatha dan Fernando (J 972) dan Fernando (1973) mengusulkan
cara pengukuran yang lebili renik. Pohon karet ditusuk di 4 tempat
dengan jarum preparat, dan lateks yang keluai diserap oleh kertas
filter. Bobot karet diketahui dari penimbangan setelah terlebih dahulu
dikeringkan sampai bobot tetap.

Baik cara testatex maupun penyadapan mikro hanya menggambarkan kemampuan
produksi pada waktu diuji saja, tidak pula menggambarkan kemampuan tanaman
untuk regenerasi dalam pembentukan lateks.
Disamping itu kemampuan produksi semai muda ataupun okulasi remaja, korelasinya
rendah dengan kemampuan produksi Won yang diturunkan. Hal ini dievaluasikan oleh
Vollema (1952) dan Paardekooper (1956, b).

Teknik pengujian yang lebih renik tetapi mungkin juga sulit ialah menentukan
kadar karet didalam tangkai daun. Menurut Bolle-Jones (1954) kadar karet cukup
ditentukan dari tangkai daun dan tidak perlu dari seluruh daun. Fernando dan
Samaranayake (1967) menunjukkan cara yang lebih sederhana dalam penetapan di
laboratoriun untuk kadar karet didalam tangkai daun itu.

Nampaknya belum ada teknik yang dapat memberikan gambaran kemampuan
produksi riil klon. Teknik yang mampu memberi gambaran produksi 3 — 4 tahun
pertama sadap adalah penyadapan muda yang dijalankan oleh Hamaku/Morris-Mann
(Fernando dan Samaranayake, 1967; Vcllema 1952 dan Paardekooper, 1956 a).
P?Ja cara ini okulasi berumur 4 tahun disadap selama 10 hari berturut-turut. Lateks
yang diperoleh dikeringkan dan ditimbang.

3. Penentuan berdasarkan ciri-ciri kimia.

Fernando et al. (1970) dan Fernando (1970) menemukan bahwa heritabilitas
47,2% terdapat pada kadar minyak keping biji Hevea. Kadar minyak ini ternyata
.korelasinya terbalik dengan pertumbuhan tanaman dan produksi. Akan tetapi terdapat
hubungan langsung dengan ketahanan terhadap penyakit embun tepung (Fernando, 1973).

II

4. Hubungan produksi dengan ciri-ciri lain.

Pada pengamatan jumlah stomata, Samaranayake dan Samaranayake (1970)
menemukan bahwa terdapat korelasi antara kemampuan produksi dengan jumlati stomata
3 species Hevea dan klon RR1C 51 dan PB 86. Akan tetapi pada pengamatan lebih jauh
atas 25 klon, ternyata bahwa jumlah stomata bersifat kwantitatif, yaitu bervariasi
menurut keadaan sekitar tempat bertanam. Diduga bahwa jumlah stomata ada hubungan-
nya dengan ketahanan terhadap kekeringan.

Fernando dan Tambiah (1970) menemukan adanya korelasi antara besarnya garis
tengah pembuhih ayak Hevea dengan kemampuan produksi. Semakin banyak pembuluh
ayak dengan garis tengah besar, semakin tinggi produksi klon dapat diharapkaa

| Wnlaupun teknik ini menurut para penulisnya diharapkan dapat membantu pemilihan
kultivar berproduksi tinggi, namun pengerjaannya memerlukan keielitian yang tinggi,

. khususnya dalam menghitung garis tengah pembuluh ayak.
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PEMBICARAAr'/KESIMPULAN.

1. Dilihat dari pola produksi, pada garis besarnya klon-klon karet dapat dibagi menjadi
2 golongan, yaitu klon "quick starter" dan "slow starter". Pada umumnya grafik
produksi 2 golongan in! bersilang sebelum tahun ke 5 tanaman berproduksi. Oleh sebab
itu data produksi kion tliinlerprelasikan setelah 5 tahun produksi. Pada hakekatnya,
klon yang dicari adalah yang sejak awal sudah berproduktf tinggi dan tidak terjadi
penurunan produksi yang tajam pada umur muda. Penaksiran dhtas harus selaras dengan
pola produksi klon.

2 Okulasi yang dijalankan dengan menggunakan rnata dari semai berumur 1 !£ tahun
akan menghasilkan okulasi remaja yang ciri-cirinya ditengah-tengah antara semai dan
okulasi biasa. Ad anya korelasi yang rendah antara kemampuan produksi pohon induk
semai dengan okulasi remaja dan okulasi dewasa mengharuskan pemikiran waktu yang
tepat dalam penaksiran.

3. Sambil mengetrapkan teknik penaksiran yang ada, teknik baru yang lebih tepat
perlu dicari dari berbagai segi pendekatan yang belum dieksplorasikan.

RINGKASAN

Oleh karena adanya ciri "slow starter" dan "quick starter", kemampuan produk-
si klon karet Hevea biasanya ditaksir berdasarkan pencatatan produksi selama 5 tahun
berturut-turut. Ditambah dengan masa sebelum produksi ( 5 - 6 tahun), waktu ini terlalu
lama sehingga perlu dicari cara-cara yang dapat memperpendek waktu pengamatan.

Pada kertas ini dikemukakan pendekatan morfologi dan fisiologj yang diusulkan
oleh para pemulia tanaman Hevea.
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DISKUSI:

M. SOESELO:

Bagaimana kalau penaksiran kemampuan dengan melihat resistensi klon terhadap
penyakit black-stripe (Phytopthora palmivora) pada waktu tanaman umur ± 2
tahun ? Karena ternyata kalau yang peka black stripe, produksinya tinggi.

ABDUL MAJID :

Memang benar bahwa banyak klon-klon berproduksi tinggi yang tidak tahan pa-
da penyakit kanker bergaris ( Phytopthora palmivora), seperti PR 107 dan tu-
runan-turunannya (PR 255, 261 dsb.) Hal ini diduga karena dengan produksi
yang banyak pohon menjadi lemah dan gangguan penyakit. Tetapi belum jaminan
bahwa dengan produksi tinggi klon pasti tidak tahah penyakit kanker bergaris,
contohnya GTI dan LBC 1320. Sebaliknyapun demikian, misalnya klon-klon
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introduksi 1954 dari sen 500 dan 600 serta klon^don introduksi dari RRIC
a.l. RRIC 22.

11

M. SOESELO :

Komentar

1. Tebal kulit memang tidak dapat diraba untuk menaksir kemampuan produksi
dari klon-klon; banyak klon yang kulitnya tebal tapi produksi rendah.

2. Kecepatan pertumbuhan daun tak dapat digunakan untuk menaksir kemampuan
produksi, contoh LCB 870, daunnya cepat pertumbuhannya tapi produksi
lendah.

3. Sistim pengadaan Morris—mann agaknya yang paling mendekati penaksiran,
contohnya pada dilihat silsilah klon R harapan (tulis I BESUKI 1966, dalam
risalah-iisalah Penelitian BPU PPN Karet 1960).

4. Penaksiran produksi dapat dipercepat dengan seleksi dikebun entris selama
2 tahun dengan memHiki sifat-sifat :
1. - persentase okulasi yang jadi
2. - ketegapan pohon

3 — sifat-sifat daun (warna, susunan dan pertumbuhan).
Ini juga banyak kelemahan karena kadang-kadang banyak melesetnya.

AGOES MOEBAROKAH :

Apakah produksi bersifat menurun (genetis) ? Karena produksi dikontrol oleh
banyak gen yang bertugas sendiri-sendiri, sebenarnya berapa procent peranan
jumlah saluran latex dalam produksi ini. Apalagi bila terdapat gangguan-gangguan
pada gene-gene pembawa sifat-sifat lainnya itu, misalnya resistensi, up take of
ions, respons terhadap pemupukan etc.

£BDUL MAJID :

Ciri kemampuan berproduksi tinggi adalah faktor yang diwariskan. Faktor jumlah
lingkaran saluran lateks, ketahanan terhadap gangguan luar (angin, hama penyakit),
kemampuan menyerap unsur-unsur hara dsb. secara bersama-sama menentukan
kemampuan produksi suatu tanaman.
Saluran lateks disamping diduga adalah tempat sintesis lateks, adalah tempat
penyaluran lateks. Jadi saluran lateks adalah wadah sintesis dan penyimpanan
sampai saat penyadapan.

HENDRO SUNARJONO :

1. Saya mendengar bahwa ethrel dapat mempertinggi produksi latex di Malay-
sia, pun di Indonesia. Bagaimana pendapat pemrasaran dalam hubungannya ]
dengan fotosinthesis/pembentukan latex.

2. Apakah ada pengaruh C/N ratio terhadap produksi latex.

ABDUL MAJID: .

1. Temyata bahwa terdapat perbedaan respons antara klon terhadap ethrel. Ke-|
mampuan produksi tinggi tidak berhubungan dengan respons terhadap ethrel.
Sebagai contoh PR 266 adalah klon yang responsif terhadap pemakaiari ethrel, J
namun klon ini kemampuan produksinya sedang saja.

2. Sepanjang pengetahuan pemrasaran C/N ratio belum pernah ditrapkan pada karei|
dalam hubungan dengan kemampuan produksi.



BAGAN WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMPEROLEH KLON SEKONDER
MA ATA'/ TERSIER HEVEA

II

6 bulsn

persilangan klon

3 bulan

saat pengujian
awal produksi,
ketahanan penyakit
dan sebagainya.

60 bulan

Pengamatan produksi

Jumlah = 153 bulan P 12 tahun 9 bulan
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4
PERKEMBANGAN

1!

PEMULIAAN MUTASI
INDONESIA

DAN PROSPEgNYA DI

NAZIR ABDULLAH
Pusat Penelitian Pasar Jum'at BATAN.

ABSTRACT

THE PROGRESS OF MUTATION BREEDING AND ITS.PROSPECT IN
INDONESIA. In fact that the use of X-rays in plant breeding was initiated since 1930
by Tollenaar. In 1934 he has succeeded to produce chlorina mutant in tobacco with
specific characteristics such as pale in color and better quality of leaves at the tobacco
Research Institute in Klaten, Central Java.

Chronological use of ionizing radiation in plant breeding in foreign countries as
well as in Indonesia is presenting in this manuscript. Several positive results in various
crops are presenting in the paper.
A slow progress was obtained in the country due to lack of facilities and well trained
personnels. Recently several work on various crops to gain new mutants have been
initiated in Indonesia since several years ago.

Before starting with mutation breeding in certain crop, some recommendations \
should be taken into considerations. Mutation breeding must be to have a good pros-
pect especially for crop which has small amount ofgermplasms in the nature and for th>
improvement of one or two inferior characteristics of the plant, if properly could be
applied.

PENDAHULUAN

Istilah "mutation breeding" atau pemuliaan mutasi belum lama dikenal d
Indonesia. Bahkan didalam iimu pengetahuan umumnya baru mulai dikenal sejak akiw
perang dunia kedua. Namun demikian kegiatan penggunaan radiasi berupa sinar-X
untuk tujuan mencari mutan sudah dilakukan pertama kali oleh Muller dan Stadlejr
sekitar tahun 1927 - 1928 pada lalat buah Drosophyla sp. dan barley. Di Indonesia
pertama kali sinar X digunakan untuk mencari mutan pada tanaman tembakau telan
dilakukan oleh Tollenaar di Proefstation Vorstenland Jawa Tengah dalam tahun 193©.
Dalam tahun 1934 telah berhasil menemukan suatu mutan dengan nama Chlorina F\
dengan sifat-sifat warna pucat dan mutu daun yang baik.O pada waktu itu belum lagi
dikenal istHah pemuliaan mutasi.

Bila ditinjau pemakaian radiasi dibidang pemuliaan tanaman pada mulanya lebih
banyak dipelajari sifat-sifat yang timbul pada tanaman sebagai akibat pengaruh radiasi.
Usaha untuk mencari tanaman mutan belum lagi menjadi perhatian utama. Lambat laun
perhatian lebih diarahkan tidak saja kepada perubahan-perubahan yang terlihat pada
sifat morfologi tetapi ditingkatkan pula kepada sifat-sifat interna tanaman dan kepada
macamnya zat mutagen yang efektip untuk mencapai tujuan ini. Sehingga metodolpgi
kian hari kian disempurnakan bahkan untuk tanaman tertentu mempunyai metodo-
logi yang khusus pula. Perkat iisaha para peneliti diberbagai negara akhirnya pemuliaan
mutasi ini diterima sebagai salah satu "alat" yang efektip dapat digunakan dalam program
pemuliaan tanaman umumnya.
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I Uraian ini bukanlah dimaksudkan untuk memberikan data-data hasil penelitian
dalam pemuliaan mutasi tetapi semata-mata untuk memberikan suatu gambaran yang
menyeluruh dari perkembangan pemuliaan mutasi baik diluat maupun didalam negeri
sendiri beserta prospeknya ditanah air kita. Dengan harapan uraian ini dapat dijadi-
kan suatu informasi kepada kita semuanya.

PEMULIAAN MUTASI DILUAR NEGERI

Dalam sebuah publikasi yang diterbitkan oleh IAEA Vienna^), dinyatakan bahwa
kira-kira 100 varietas tanaman yang diperoleh dari mutasi induksi sudah diteruskan
kepada petani. Diperkirakan pada waktu itu varietas baru ini telah ditanam seluas lebih
dari 5 juta ha yang mempunyai nilai hasil produksi melebihi seribu juta dollar se-
tiap tahunnya. Dalam publikasi IAEA terbaru 0 yang diterbitkan dalam tahun 1974
tercatat 145 varietas baru yang sudah direlease kepada petani teidiri dari 98 varietas
berbagai tanaman dan 47 varietas tanaman hias. Secara khronologis perkembangan
dari tahun ketahun disajikan dalam daftar 1.

Daftar 1. Vaiietas baru yang direlease (asal dari mutasi induksi)x

Waktu release

Sebelum tahun 1951
1952 - 1956
1957 - 1961
1962 - 1966
1967 - 1971
1972 - 1973

Jumlah

Jumlah varietas yang direlease

Macam-macam
tanaman

3
4

11
IS
51
11

98

Tanaman
hias

15

25
7

47

x) dikutip dari publikasi IAEA, 1974 (1).

Varitas-varitas tanaman baru ini diperoleh dengan menggunakan berbagai macam
zat mutagen, baik mutagen fisik maupun mutagen kimia, seperti sinar X, sinar gamma
Co—60, kombinasi sinar ultra ungu dan sinar gamma Co—60, N^Neutron thermal),

j Nf (neutron cepat), perendaman dalam mutagen kimia dikombinasi dengan radiasi
I sinar X, radiasi khionis sinar gamma Co-60 (dalam gamma garden), colchicine di-
I kombinasi dengan sinar X, mutagen kimia seperti dES dan Iain-lain dan ada pula dengan
I menggunakan isotop radioaktip P—32 sebagai mutagen. Sedangkan material yang di-
Igunakan juga beraneka nfgam bentuknya seperti biji yang dorman, stek, anakan sudah
|berakar, umbi dorman dan lain sebagainya.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas negara-negara mana yang telah
I mempunyai saham dalam pemuliaan mutasi ini yang telah dilepas kepada petani, di-
Ibawah ini disajikan suatu ringkasan yang dikutip dari publikasi IAEA yang diterbitkan
ldalam tahun 19693) dan tahun 19741) :
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Daftar 2. Varitas tanaman baru yang sudah dilepas kenada petani
(basil muiasi.indusksi)^' )

II

Jenis tanaman

Gandum roti

Gandum Durum

Barley

Oats

Padi

Kedelai

Pea

: Navy Pea bean

, Haricot bean

String bean

Kacang tanah

Spring rape

White mustard

Castor bean

Tembakau

Peach

Lezpedeza

Tanaman hias:

Mawar
Carnation
Chrysanth

Dahlia

Streptocarp.

Jumlah
tanaman

dilepas kepada
petani

7

3

11

4

4

4

1

4

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1
1
9

12

5

Keterangan

India, 1961 (1), 1967 (1), USA, 1964
(2), Argentina, 1962 (1), Jepang, 1969(1),
USSR, 1969/1970 (1).

Italy, 1968 (3)

Austria, 1959 (1), USA, 1963 (1), Jerman
Timur, 1955 (1), UK, 1966 (1), 1970 (1) ,
USA, 1967 (1), Ceko, 1965 (1), Swedia,
1960 (1), 1962 (1), 1967 (1), 1969 (1)

USA, 1959(1), 1961 (1), 1965(J.), 1967 (i).

Taiwan, 1957 (2), 1963 (1), Jepang, 1966 (1).

Taiwan, 1962 (2), Jepang 1966(1), 1969 (1).

Swedia, 1954(1).

USA; 1956(1), 1960(1), 1962(1), 1967 (1).

USSR, 1967(1).

Jerman Barat, 1950 (1,) 1957 (1).

USA, 1959 (1).

Swedia, 1953 (1), 1962 (1).

Swedia, 1950(1).

India, 1969 (1).

Indonesia, 1934(1).

Argentina, 1968 (1).

USA, 1970/1971 (1).

Jerman Timur, 1965 (1).
USA, 1962 (1).
USA, 1966 (1), Jerman Timur, 1962(3),
1964 (1), 1966 (4).

Belanda, 1966 (4), 1967 (5), 1968 (3).

Belanda, 1969 (5). j
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Selanjutnya dapat dilihat dalam Daftar 3 penambahan-penambahan varitas baru
yang diperoleh jengan jalan muiasi induksi. Sebagian raerupakan penemuan baru sesudah
tahun 1969 dan tambahan pendaftaran baru meskipun sudah diperoleh dalam tahtm-
tahun sebelumnya. Dari semula jumlahnya tercatat hanya 77 varitas tanaman baru,
dengan tambahan dari daftar berikut menjadi sebanyak 145 varitas.

Daftar 3 Varitas tanaman baru yang sudah dilepas kepada petani
(tambahan). l>12)

Jenis tanaman

Gandum roti
Gandum Durum
Barley

Oats
Padi

French bean
Lupine
?-ub terranean Clovei
Se.rradella
Red Clover
Italian Ryegrass
Pepennint
Lettuce
Tomat
Kentang
Bawang
Bayam
Kapas
Kacang tanah
Cherry
Apricot
Citrus
Apple

Jumlah
tanaman

dilepas kepad
petani

1
I

11

1
11

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
3
1
1
1

Keterangan

India, 1971 (1).
Itali, 1971 (1).
Swedia, 1970 (3), Jepang, 1962 (1), 1965
(1), 1967 (1), 1971 (1), USA, 1969 (1),
Finlandia, 1960 (1), Perancis, 1970 (1),
India, 1972 (1).
Finlandia, 1970 (1)..
FUipina, 1970 (2), 1917 (1), Bangladesh,
1970 (1), India, 1969 (1), 1972 (2), Honga-
ria, 1972 (1), Perancis, 1970 (1), Korea,
1970(1), Jepang 1973(1).
India, 1970(1).
USSR, 1969(1).
Australia, 1967(1).
Australia, 1971 (1).
Belgia, 1967(1).
Belgia, 1971 (1).
USA, 1971 (1).
Jepang, 1967(1) ?....(1).
India, 1969(1), 1972(1).
Belgia, 1968 (1), Jepang, 1973 (1).
Belanda, 1970,(1), 1973(1).
JermanBarat, 1969(1).
India, 1972(1).
India, 1973(1).
Kanada, 1964 (3), 1968 (1), 1972 (1),
Kanada, 1970 (1).
USA, 1970 (1).
Kanada, 1970 (1).

(dilanjutkan . . )
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(lanjutan Daftar 3)

Tanaman hias :

Carnation.
Chrysanth.
Dahlia

Achimenes
Streptocarp.
Alstroemeria
Azalea

1
1
6

3
1
3
3

Perancis, 1972 (1),
Belanda, 1970 (1).
Belanda, 1969 (1), 1970 (1), 1971 (1>
1972 (3).
Belanda, 1971 (1).
Belanda, 1973 (1).
Belanda, 1970 (2), 1972 (1).
Jerman Timur, 1969 (2), Jepang, 1973 (1)

f1
T
\

V

1 ,AM
Melihat kepada hasil-hasil positip seperti yang tercantum didalam kedua daftar

diatas, kiranya peranan pemuliaan mutasi untuk memperbaiki mutu tanaman cukup besar
dan menggembirakan. Patut dicatat bahwa tidak saja jenis tanaman yang sama yang sudah
diperbaiki oleh ahli-ahli dari berbagai negara, tetapi juga jenis yang beraneka ragam
telah diperbaiki. Namuri demikian para peneliti masih terus menjalankan usahanya untuk
memperoleh hasil yang lebih menggembirakan. Karena disadari bahwa penciptaan jenis-
jenis tanaman baru selalu diperlukan dalam menanggulangi kekurangan pangan yang
dihadapi olehdunia pada waktu akhir-akhir ini. Bahwa pemuliaan mutasi merupakan suatu
cara yang complementair dengan cara pemuliaan tanaman konvensionil diwaktu-waktu
selanjutnya tidak perlu diragukan lagi.

RR1I India juga telah mencoba pemuliaan mutasi dengan tanaman karet dimulai
sejak tahun 1957 dan masih berjalan terus sampai saat ini/*)
Dari penelitian yang dilakukan belum banyak hasil yang menggembirakan yang diperoleh.
Hal ini bisa dimengerti, karena pemuliaan untuk tanaman tahunan memerlukan waktu
yang relatip lama.

PEMULIAAN MUTASI DI INDONESIA

Sesudah hasil pertama dengan tanaman tembakau dengan menggunakan sinar X
terhyata belum ada varitas baru yang diciptakan sebagai hasil dari pemuliaan mutasi.
Karena setelah waktu itu berlalu, tidak ada lagi kegiatan lainnya yang dilakukan mencari
varitas baru dengan mutasi induksi. Barulah setelah tenaga atom dikembangkan di
Indonesia, usaha kearah ini mulai diaktipkan lagi. Secara khronologis penults mencoba
menguraikan perkembangan pemuliaan mutasi yang telah dilakukan selama ini. Namun
demikian secara lengkap tidak mungkin disajikan pada kesempatan ini karena waktu yang
terbatas sekali dalam penyusunan naskah ini. Sekedar untuk memberikan gambaran yang
menyeluruh berdasarkan data-data yang masih dapat dikumpulkan kea'daannya adalp1-
sebagai berikut :

Sekitar tahun 1957 Balai Penelitian Teknik Pertanian di Bogor mencoba meradiasi
beberapa macam biji tanaman makanan, seperti kedelai, kacang tanah, ketela pohon dan
jagung dengan sinar X. Ternyata dalam pertanaman Mj lebih banyak hal-hal negatip
yang ditemukan dan akhirnya usaha ini terhenti.
Berikutnya sekitar tahuii 1961, telah diradiasi dengan Co-60 beberapa macam biji-biji
tanaman, seperti padi, teh,mimosa, karet dan ditanam di BPP Bogor. Mulai tahuh 1962
LTA (sekarang BATAN) juga telah memulai kegiatan dengan meradiasi beberapa jenis
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tanaman.seperti kacang tanah, kacang ijo, jagung, kedelai dengan sinar gamma
Co-60.5»6) pa(}a waktu itu penelitian baru ditujukan kepada mempelajari perubahan-
peiubahan morfologi pada tanaman yang diradiasi dan ditekankan pula kepada pe-
meriksaan daya kecambah biji. Dalam tahun yang sama juga telah diradiasi biji-biji
tomat, padi, anggrek, kecambah anggrek, untuk ditanam di LP3 Bogor dan LPH Pa-
sar Minggu. Usaha ir.i masih belum memberikan hasil yang memuaskan, karena radiasi
pada waktu itu dilakukan di Jogya, Fipia GAMA, belum memperhitungkan faktor pe-
mampanan sebelum dan sesudah diradiasi. Pada akhir tahun 1963 radiasi biji tembakau
dicoba lagi untuk kepentingan FFN. Tembakau Deii di Medan.

Selanjutnya dalam tahun 1964 usaha ini dicoba lagi dengan beberapa jenis tanaman
industri seperti kapas, tembakau dan biji cengkeh. Radiasi beberapa macam biji sayur-
sayuran dilakukan pula, seperti sawi, bayamjobak, dan stek bunga mawar. Hasil yang
memuaskan belum juga diperoleh.

Tahun berikutnya telah dicoba pula meradiasi stek tebu olehAGN(sekarangLPP
Jogyakarta), dalani rangka usaha mencari jenis tebu baru, sebagai realisasi kerjasama
DIJ Jogyakarta dengan BATAN (waktu itu bernama LTA). Sehingga dalam SimposiumI
Aplikasi Radioisotop di Bandung sudah mulai muncul beberapa kertas kerja dalam
pemuliaan mutasi ini, antara lain radiasi tebu, kacang tanah, kedelai, tembakau, padi
dan jagung.7-8-9.10.il) Sedangkan beberapa tahun sebelum itu Fakultas Pertanian GAMA
telah.pula mencoba meradiasi stek tebu, biji tebu, kedelai, ketelapohon dan kapas.
Sedangkan Fakultas Biologi GAMA telah melakukan radiasi padi.

Setelah tahun 1965 kegiatan dalam pemuliaan mutasi ini terbatas pada jenis-jenis
tanaman yang pernah dicoba. Setelah Puslit Pasar Jum'at mempunyai irradiator sendiri
dalam tahun 1968, kegiatan ini kian bertambah lancar dan dalam tahun 1969 sudah
memberanikan diri untuk memperoleh suatu bantuan teknik dari IAEA meskipun usaha
untuk memperolehnya tidak semudah yang diperkirakan semula. Akhirnya barulah
daiam tahun 1971/1972 hal ini dapat direalisir dalam bentuk bantuan program UNDP.
Bantuan ini akhirnya diperpanjang dengan lanjutan didalam tahun 1974 dan 1975.

Bila diiinjau dari sejarah perkembangan pemuliaan mutasi dinegara kita yang sudah
cukup lama berjalannya, perlu diberikan suatu penilaian yang wajar mengapa perkem-
bangannya tidak begitu lancar. Kesulitan yang dihadapi terutama pada tenaga yang ter-
latih dan jumlah tenaga yang terbatas sedangkan metodologinya beium dikuasai. Sesuai
dengan apa yang dikatakan bahwa bekerja dengan pemuliaan mutasi letih bersifat trial'
dan error, maka hasilnyapun juga belum banyak terlihat. Setelah tahun 1970 barulah
penelitian-penelitian lebih diarahkan sesuai dengan perkembangan fasilitas yang dimiliki
dan ketrampilan yang terdapat pada staf yang bekerja dalam bidang ini. Disamping itu
suasana dan keadaan belum mengizinkan penelitian-penelitian berkembang dengan lancar.
Dan kurangnya koordinasi juga merupakan suatu penyebab kurang berkembangnya ke-
giatan dalam pemuliaan mutasi. Hal demikian tidak perlu terlalu dipersoalkan karena
bila dipelajari perkembangan diluar negeri, gambarannya kurang lebih juga sama. Barulah
sejak beberapa tahun terakhir ini perkembangan pemuliaan mutasi mendapat angin yang
baik,.seperti terlihat pada hasil yang digambarkan didalam Daftar I.

PROSPER PEMULIAAN MUTASI DIHARIDEPAN.

Bila diperhatikan perkembangan pemuliaan mutasi diluar negeri, kiranya per-
kembangan didalam negeri kira-kira juga akan menunjukkan gambaran yang sama.
Karena pemuliaan mutasi bersifat komplementair dengan pemuliaan tanaman secara
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II

konvensionil. Pemuliaan mutasi dapat berkembang lebih baik terutama bila sipemakainya
terlebih dahulu memperhatikah pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipikirkan.

Pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan.

Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleH tiap-iiap peneliti yang akan
menggunakan pemuliaan mutasi ialah :

(1) 3ahwa pemu'iaan mutasi mempunyai perbedaan-perbedaan yang prinsip dari
penruliaah cara konvensionil (dalam hal ini hibridisasi), yaitu dari semula tidak dapat
diramalkan sifat-sifat yang akan tergabung didalam tanaman turunannya. Sehingga
bekerja dengan pemuliaan mutasi lebili bersifat "trial dan error".

(2) Bahwa dalam pemuliaan mutasi kita bekerja dengan satu tanaman induk,
baik berupa biji, stck, mata tunas, anakan tanaman, umbi dan lain sebagainya.

(3) Pada umumnya pemuliaan mutasi belum perlu dianjurkan bilamana masih
banyak kemungkinan-kemungkinan untuk mencapai tujuan dengan pemuliaan cara
konvensionil (hibridisasi). Atau dengan perkataan lain apabila cara konvensionil sudah
mericapai maksimal sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mencapai hasil yang lebih
memuaskan.

(4) Pemuliaan mutasi juga tidak efektip apabila sifat yang diharapkan timbul
dalam tanaman turunannya dikontrol oleh gen atau gen-gen yang dominan. Karena hampir
tidak ada peristiwa mutasi dari resesip ke dominan.")

(5) Salah satu kelebihan dari pemuliaan mutasi ialah terletak pada lcemampuan -
nya untuk memperbaiki suatu sifat tertentu dalam suatu varitas tanpa atau sedikit sekali
merubah susunan sifat-sifat lainnya. Oleh sebab itu dianjurkan untuk memakai material
yang sudah unggul bilam?.na masih terdapat sifat atau sifat-sifat yang perlu diperbaiki lagi.

(6) Kelebihan lain dari pemuliaan mutasi kemungkinan timbulnya suatu sifat
lain yang tadinya tidak dipunyai oleh tanaman induknya.

(7) Kemungkinan pula untuk memisahkan gen-gen yang linkage dalam suatu
tanaman.

(8) Pemuliaan mutasi dapat memperbesar frekwensivariabilitas, dengan demikian
memperluas material seleksi.

(9) Perlu diperhatikan pula sifat-sifat tanaman yang akan diradiasi, misalnya
apakah tanaman itu menyerbuk sendiri (self pollinated), menyerbuk silang (cross
pollinated) atau dapat diperbanyak secara vegetatip. Untuk masing-masing sifat itu
diperlukan teknik yang berbeda agar dapat diperoleh mutan-mutan yang berguna.

(10) Akhirnya cara seleksi dan "tangan dihgin" sipenelitilah yang akan menentu-
kan hasil yang diingini.

Peranan BATAN dalam mengembangkan pemuliaan mutasi.

Secara jujur dinyatakan disini bahwa pemuliaan mutasi bukanlah tugas pokok
BATAN. Dan pemuliaan mutasi adalah salah satu dari sekian banyak Kegiatan sampingan.
dari BATAN yang tergolong dalam aplikasi radiasf dan radioisotop. Oleh sebab itu
peranan BATAN hanya mempelopori dalam penggunaannya dan mengembangkan me-
todologi untuk berbagai macam tanaman. Disamping itu peranan BATAN bersifat
services kepada instansi lainnya yang berminat menggunakan teknik pemuliaan muta-j
si dalam kegiatan pemuliaan tanaman diinstasinya masing-masing. Kadang-kadang keadaan ;
ini kabur bagi fihak luar instansi BATAN.
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Berhasil atau tidaknya mendapatkan jenis tanaman baru dengan teknik pemuliaan
mutasi ini bergantung kepada usaha para pemulia tanaman dengan mempertimbangkan
sebaik-baiknya teknik ini bagi kepentingan pekerjaannya masing-masing.

Selain dari itu BAT AN berperanan membantu instansi lain yang berminat untuk me-
lakukan kegiatan pemuliaan mutasi dalam rangka kerjasama regional maupun internasional
untuk sesuatu tanaman tertentu dengan jalan menyampaikan usul kepada IAEA alaupun
badan-badan internasiona! lairinya. Begitu puia iidak saja dalam beniuk bantuan teknik,
bahkan juga dalam bentuk ko-ordinasi penelitian yang disponsori oleh IAEA dapat
diusahakan.

Bagi peneliti-peneliti dalam pemuliaan tanaman yang berkeinginan untuk mendapat-
kan suatu beasiswa keluar negeri dalam bidang pemuliaan mutasi juga dapat menghubungi
BATAN.

Dari uraian diatas kiranya cukup jelas peranan BATAN dalam suaha mengembang-
kan teknik pemuliaan mutasi di Indonesia.

Suatu ko-ordinasi yang baik dalam mengembangkan pemuliaan mutasi akan mem-
bantu sekali untuk mencapai hasil-hasil yang diingini, baik untuk kegiatan-kegiatan
yang sudah ada maupun kegiatan-kegiatan mendatang.
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DISKUSI:

SRI KUNTJIJATI H :

— Dari tabel 2 dan 3 apakah angka-angka tersebut merupakamoilai standard ?

— Tabel-tabel tsb. apakah merupakan hasil-hasil kumpulan d a i data-data
apa sudah berupa daftar seperti itu ?

NAZIR ABDULLAH :

— Tabel 2 dan 3 menunjukkan hasil-hasil positip pemuliaan mutasi diluar
negeri, menurut cropnya, jumlahnya dan negara-negara penemunya
Sedangkan dalam tanda kurung menunjukkan jumlah yang ditemukan
menurut negaranya pada tahun tertentu.

— Tabel-tabel tsb. disusun menurut keinginan penulis untuk memberikan
gambaran yang menyeluruh macamnya mutagen yang digunakan, bentuk
bahan tanaman yang dipakai dan perbaikan-perbaikan yang diperoleh
terdapat pada tabel-tabeJ aslinya dan tidak diuraikan oleh penulis didalam
naskahnya.

AGOS MUBAROKAH:

Istilah "tangan dingin" menunjukkan seolah-olah kita tidak percaya akan
kekuatan kita.

NAZIR ABDULLAH:

Saya kira istilah "tangan dingin" ini sudah umumdikenal dala*n kegiatan
pemuliaan tanaman. Soal percaya pada diri sendiri, saya kira merupakan modal
utama dalam tiap-tiap kegiatan apa saja bentuk dan tujuannya.

ABDUL RACHMAN:

Bagaimana perbedaan prinsip meradiasi pada cross, self ?

NAZIR ABDULLAH:

Untuk menjawab pertanyaan Sdr. secara lengkap saya sarankan agar Sdr.
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mempelajari buku Manual on Mutation Breeding yang diterbitkan oleh
IAEA Wina. Buku tsb. dapat Sdr. pinjam dari BATAN. Dalam buku tsb.
diberikan uraian yang lengkap tentang radiasi cross, self pollinated crops
maupun vegetatively propagated crops.

ANGGREANI :

Bagaimana pendapat Bapak Nazir, pemuliaan mutafi pada tanaman karet,
karena chromosom map pada tanaman karet belum diketahui ?

NAZIR ABDULLAH:

Saya sarankan disamping pemuliaan mutasi sebagai kegiatan applied/terpakai,
juga perlu dikembangkan pengetahuan dasarnya, seperti cytogenetics yang
dapat menunjang kegiatan applied tadi. Diakui bahwa pengetahuan cyto-
genetics belum banyak berkembang ditanah, kalaupun ada baru pada
tanaman-tanaman tertentu saja.

SOEDJONO DARMODJO :

Comment.
Sebaiknya ada koordinasi terhadap sasaran pemuliaan tertentu, dan mem-
bagi-bagi tugasnya dari instansi yang bersangkutan misalnya sudah mem-
perliaiki kelemalian-kelemahan pada padi jenis unggul, untuk memperpendek
umur ditangani BATAN, resistensi breeding di Fakultas dsb. Dengan demikian
dana dan tenaga yang terbatas dapat dimanfaatkan semsksimal mungkin.

NAZIR ABDULLAH :

Terima kasih atas comment Saudara, dan ini dapat dijadikan bahan pemikiran
dalam sidang diskusi selanjutnya.

ABDULMAJID

0)

(2)

Halaman 8 No. (6) jangan sampai diartikan gen yang sama sekali baru,
tetapi gen yang tidak terdapat pada populasi/koleksi bahan tanaman
yang ada. Misalnya gen ketahanan penyakit pada kacang tanah, ini
mungkin diperoleh dengan irradiasi. Tetapi tidak mungkin misalnya
memperoleh tanaman kacang tanah berduri.

Peranan BATAN seperti sekarang untuk sementara masih diperlukan
yaitu sebagai pelopor dalam pemuliaan tanaman sampai kegunaan
pemuliaan mutasi ini diterima agak luas.

INAZIR ABDULLAH:

(1) Memang demikian, apa yang dimaksudkan dalam hal. 8 No. (6). itu
adalah seperti yang Saudara uraikan, jadi Isukanlah gen yang tidak
terdapat pada populasi bahan tanaman yang ada.

(2) Peranan BATAN tetap seperti sekarang ini, hanya perlu diketahui
bahwa pemuliaan mutasi bukanlah tugas pokok dari BATAN. Soal
peranan BATAN tetap mempelopori, sehingga diharapkan akhirnya,
pemuliaan mutasi ini betui-betul komplementer dengan pemultaan
secara konvensionil.
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HENDRO SUNARJONO:
Dalam pertimbangan dikatakan bahwa yang efektif mutasi apabila sifat itu
di controlled oleh gene (s) yang dominant. Kita mengetahui bahwa umum-
nya varitas-varitas yang dianjurkan pada tanaman sayuran masih peka ter-
hadap sesuatu penyakit (iayu, xanthomonas dll.) dan ini diatur oleh gene-
gene dominant crossing sulit, karena tak ada sumber genetic yang resisten.
Apa kita lantas menyerah saja ?
Saya setuju kalau tidak dikatakan demikian, karena mutasi ini bisa per-
ubahan struktur, gene, dan lain-lainnya, chromosome.

NAZIR ABDULLAH:

Ini merupakan suatu pertimbangan yang disitir dari publikasi yang dibaca
Tapi jangan lupa bahwa sesuatu hasil pemuliaan mutasi lebih bersifat trial
dan error, Bila diusulkan untuk dihilangkan, boleh saja.

SOEMARTONO:

Kebanyakan. para ahli genetika Imaatitatif memandang agak skeptis terhadap
prospek pemuliaan mutasi. Bagaimana pendapat pemrasaran ten tang ini.

NAZIR ABPULLAH

Pandangan skeptis maupun optimis menghadapi sesuatu pengetahuan baru
adalah wajar. Dalam hal pemuliaan mutasi dinegara kita, diakui pengetahuan
ini bersifat baru bagi kita. Untuk dapat meyakinkan pandangan skeptis ini,
perlu pembuktian tentang hasil kegiatan pemuliaan mutasi dinegara kita.
lnilah suatu tantangan bagi pemulia tanaman yang bekerja dengan pemulia-
an mutasi, asal betul-betul memperhatikan pertimbangan-pertimbangan se-
perti yang kami artikan dalam naskah ini.

H. MURYONO

II

Teknik pemuliaan mutasi untuk tanaman yang menyerbuk sendiri, menyer-
buk silang dan diperbanyak secara vegetatip adalah berbeda.
Bagaimana teknik untuk tanaman self pollinated ?

„ „ „ „ cross pollinated ?
„ „ „ „ yang diperbanyak dengan vegetatip.

Mohon penjelasan.

NAZIR ABDULLAH:

Untuk menjawab pertanyaan Saudara tidakcukup kiranya dalam waktuyangl
sangat terbatas ini. Disarankan agar Saudara mempelajari dari Buku Manual oh ]
Mutation Breeding yang diterbitkan oleh IAEA. Wina.

WOERYONO:

Karena sudah adanya usaha penelitian-penelitian mutasi pada tanaman jagung
yang mengarah kepada pemuliaannya, bagaimanakah prospeknya dimasa|
mendatang mengingat tanaman jagung termasuk cross pollinated crop.

NAZIR ABDULLAH :

Hal ini perlu didiskusikan lebih lanjut oleh suatu technical working group
untuk tanaman jagung khususnya, agar langkah-langkah yang diambil secanj
teknis dapat dipertanggung jawabkan.
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K E S I M P U L A N

Pertemuan berpendapat, bahwa :

1. Dari Loka Karya ini terlihat adanya peningkajn ininat dan penggunaan mutasi
buatan dalam pemuliaEn tanaman.

2. Ternyata banyak Instansi/Universitas yang rlelakukan peneiitian pendahuluan
dalam pemuliaan mutasi. Oleh karena itu diminta agar BATAN meningkatkan
kegiatan penyusunan standarisasi dalam methoda pemuliaan mutasi dan penyebaran
informasi untuk menunjang penelitian-penelitian tersebut.

13. Pembagian bidang kegiatan seperti yang disimpulkan dalam Pertemuan Pembahasan
Pemuliaan Mutasi th. 72 point 5 perlu ditingkatkan realisasinya.

|4. Diharapkan Perhimpunan Pemulia Tanaman Indonesia (PPTJ) turut aktip memikir-
kan pengarahan peneiitian pemuliaan tanaman demi tercapainya kpntinuitas
peneiitian. .*-

Kerja sama dalam peneiitian yang sejalan perlu dipererat dan seyogyanya secara
institusionil. ],.'

Tehnik-tehnik baru didalam pemuliaan tanaman perlu dikernbangkan untuk
menunjang pemuliaan mutasi.

Peningkatan keahlian dalam pemuliaan tanaman perlu dijalankan dengan berbagai
cara.
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