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KATA PENGANTAR 

Tanaman coklat asal biji diketahui memiliki sifat-sifat 

antar individu yang berbeda, untuk mengatasi masalah ini telah 

dikembangkan perbanyakan tanaman coklat dengan stek. Dalam 

kaitan ini Ir Rachmat Wargadipura, Dr Ir Soleh Solahuddin, Dr 

Ir Justika S. Baharsjah dan Ir Said Harran MSc. meneliti pe

ngaruh media, pemotongan daun dan pemberian zat tumbuh terha

dap daya perakaran dan pertumbuhan stek coklat. 

Dalam upaya peningkatan produksi tanaman kedelai, usaha 

pembentukan varietas unggul mutlak diperlukan. Pemulia kede

lai dan staf Balai peneiitian Tanaman Pangan Bogor telah ber

hasil membentuk varietas unggul kedelai "Wilis". 

Tanaman melon dewasa ini merupakan salah satu tanaman hor

tikultura yang paling ekonomis dan banyak diusahakan masyara

kat. Kesulitan utama yang dihadapi masyarakat adalah mahalnya 

harga benih melon hibrida yang berkualitas tinggi. Ir Sudarsono 

dan Dr Ir Livy Winata meneliti perbanyakan tanaman melon dengan 

teknik kultur jaringan. 

Pemecahan dormansi nerupakan upaya untuk mempercepat per

kembangan benih. Benih pepaya mengandung protein kasar, serat 

kasar dan abu ternyata berpengaruh negatif terhadap perkecambah

an. Ir Faiza C. Suwarno menyajikan hasil penelitiannya mengenai 

pengaruh cahaya dan perlakuan benih terhadap perkecambahan benih 

pepaya. 

Pertumbuhan tanaman anggrek antara lain dipengaruhi oleh 

media dan ketersediaan air. Budiyati, Ir Hadi Susilo Arifin dan 

Ir Nurhayati Ansori meneliti beberapa jenis media dan waktu 

pemberian air pada saat penyapihan terhadap pertumbuhan bibit 

anggrek dendrobium. 
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