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Alhamduli:lah, edjsi revisi buku ini dapat kami se'esaikan.
Pesona bunga anggrek telah menarik perhatian manusia sejak dahulu
kala, sehingga bisnis anggrek sebagai bunga lot a.taupun bunga potong
makin menjanjikan. Bisnis a.ggrek yang didominas; oleh jenis hibrida
memaksa para pelaku bisnis !ntuk melakukan perbanvakan tanaman
secara efisien, baik secara generatif maupun secara vegetatjf.
Perbanyakan tanaman yang efisien befsa.aa-sama dengan program
pemuliaan tanaman yang terencana merupakan dua p:lar utama
memajuka. bisnis peranggrekan. Contoh sukses industri angg.ek di
Taiwan meritpakan hasil dari upaya yang serius dan sinkron dari
penganggrek, akademisi dan pemerintah untuk melakukan budidava
dan pemuliaan yang terencaaa berbasis riset dan modernisasi rumah
kaca. Buku berjudul " Perbanyakai In Vitro aananan Anggrek,, ini
merupakan hasil pemikiran ditunjang dengan hasil penelit;an,
pengalaman dan studi pustaka yang penulis susun dengan harapan bisa
digunakan sebagai bahan referensj dan sebagai tambahan informasi
bagi pa|a mahasiswa, prakisi/pebisnis, hobbyist, pe.eliti fi aupun para
pemulia anggrek serta masyarakat umum pecinta anggrek.
Buku ini pen!lis sajikan dalam delapan bab, yang meliput; 1.
Pendahuluan,2. Habitat, Sistematika, Sistem penamaan dan Morfologi
anggrek; 3. Fasilitas Rumah Kaca dan Laboratorlum Kultur laringan; 4.

Teknik Aseptik dan Keamanan Laboratorium Kultur laringan;5.
Pengecambahan Biji dan Pembesaran Seedl;ng Anggrek tn Vitro; 6.
Perbanvakan (lonal Anggrek secara Konvensional dan dengan Teknik
Kultur /, yltroi T.Aklimatisasi planlet dan pembesaran Bibit Anggrek di

RumahKaca;danB.Hasi|[|.r.,tIl't.Ilt.||li.ttt|'.rtl.tedisikeduaini
ditambahkanbeberapahasiIpcrlt.lt||.tttIr.l,lkIttr,lr'rul'amamengenai
penggUnaanbahanaddendaor5litnikkt.t|.t|.tttttttr,rIt.trlasarpupukatau
%Ms,yaituekstraktaoge'kentan61'tttltt'tltl'tttltrtttttrpisangAmbon;
media
dan itr'ttlp" 'tktil ttrttttk "ttplemen
pengaruh berbagaijenis pisang
jenis
resptttt:' 1tl'tttlt't tr:rhadap
pembesaran seedling in vitro' serta
disajikan
aklimatisasi. Katttttr lstilah
pupuk yang berbedJ pada saat
yang
beber,rp.r irtil.rh khusus
untuk membantu pembaca memahami
mungkin belum dimengerti
Bukuinitidakdapatpenulisse|esaikantanp.l|rantttanberbagai
pencliti dalam peer
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