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Persilangan dan aklimatisasi pd bibit anggrek 
(Victoria Henuhili, MSi, Jurdikbiologi FMIPA UNY) 

 
Tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman berbunga yang banyak disukai 

oleh konsumen.  Bunga tanaman anggrek sangat menarik karena sangat bervariasi dalam 

bentuk, warna, dan corak bunganya.  Disamping itu bunga anggrek mempunyai 

keistimewaan dibandingkan bunga potong lainnya, karena dapat bertahan segar lama 

sebagai bunga rangkaian.  Sebagai bunga dalam pot, bunga anggrek juga cukup lama 

bertahan tidak cepat layu, bahkan ada beberapa spesies tanaman yang dapat bertahan 

segar sampai satu bulan.   

Tidak semua bunga anggrek dapat bertahan segar sebagai bunga potong maupun 

bunga dalam pot.  Walaupun demikian tanaman tersebut mempunyai sifat yang baik 

yang dapat dipakai sebagai tanaman induk.  Sifat-sifat tersebut antara lain, warna bunga, 

bentuk bunga, corak bunga, ketahanan terhadap hama atau penyakit dan sifat lainnya.  

Tanaman dengan sifat spesifik tersebut kemudian disilangkankan satu dengan lainnya 

untuk menghasilkan tanaman dengan sifat baru yang mempunyai kualitas dan nilai 

ekonomi tinggi.    

Keanekaragaman anggrek membuat tanaman ini memiliki potensi untuk terus 

dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi tinggi karena permintaan yang 

semakinmeningkat. Permintaan anggrek luar negeri sampai tahun 2002 mencapai nilai 

US$ 1.756.156. Anggrek tersebut diekspor dalam bentuk bibit (botolan, kompot, dan 

individu), tanaman berbunga, maupun bunga potong. Pada tahun 2003, tujuan ekspor 

bibit ke negara Jepang, Hongkong, Taiwan, Singapore, Malaysia, Vietnam, Kenya, 

Amerika, Canada, United Kingdom, Belanda, Perancis, Denmark, Italy dan Republik 

Cheko. Oleh karena itu anggrek menjadi prospek pengembangan bagi pemerintah 

Indonesia. Dengan mengacu pada tujuan pengembangan tanaman anggrek, telah 

ditetapkan sasaran pada periode tahun 2005 - 2010, untuk penyediaan produk anggrek 

sebanyak 89.692.000 tangkai dan 19.284.219 pot pada tahun 2010. Selain itu juga 

tersedianya sentra anggrek dengan luasan 224.23 ha pada tahun 2010 sebagai lokasi 

produksi yang ramah lingkungan dan sumber pertumbuhan ekonomi. Salah satu tujuan 

pengembangan anggrek secara spesifik adalah penyediaan varietas unggul spesifik 

lokasi diikuti dengan perbanyakan benih.  
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Menurut road map untuk pasca panen dan pemasaran anggrek tahun 2005-2010, 

Direktorat Jenderal untuk Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (2005) 

mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya untuk 

meningkatkan pendapatan petani dan devisa negara dengan mendorong perkembangan 

anggrek di Indonesia. Dengan permintaan anggrek yang cukup besar dari dalam maupun 

luar negeri maka usaha peningkatan volume produksi dan keanekaragaman produk 

anggrek menjadi sangat penting. Ekspor dan impor anggrek Indonesia terdiri dari tiga 

bentuk, yaitu bibit, tanaman, dan bunga potong. 

 

Persilangan  

 

 
 

 

Gambar 1.  Bunga anggrek dari kiri ke kanan, Phalaenopsis sp., Vanda sp., Dendrobium 

sp., Cattleya  sp. 

 

Bagian-bagian bunga anggrek  

Pada umumnya bunga anggrek terdiri dari sepala, petala, labellum, dan collumna 

dimana terdapat tepung sari (pollinaria / pollinia) dan putik.  Bagian-bagian bunga 

anggrek dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2.  Bagian-bagian bunga anggrek 
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Persilangan artinya mengawinkan 2 jenis tanaman yang berlainan.  Tujuan 

persilangan ialah untuk mengumpulkan dua sifat yang baik dari kedua jenis tanaman 

induk untuk memperoleh kombinasi sifat yang diinginkan.   

Pada tanaman anggrek bunganya mempunyai struktur yang khusus, sehingga 

penyerbukan sendiri  (selfing) tidak mungkin dilakukan. Penyerbukan dapat terjadi 

karena bantuan serangga atau manusia. Sifat ini menyebabkan timbulnya keinginan 

manusia untuk mencoba menyilangkan tanaman anggrek dengan lainnya.  Persilangan 

pada anggrek menyebabkan timbulnya banyak sekali hibrida dengan bunga yang 

mempunyai corak, warna dan bentuk yang sangat beragam.  

Untuk melakukan persilangan sebaiknya dipilih bunga betina yang sudah mekar 4 

hari.   Pemilhan induk harus mengenal sifat dominan resesif masing-masing tanaman. 

Persilangan dapat dilakukan antara bunga itu sendiri, untuk menghasilkan tanaman 

homozigot.   Penyerbukan pada anggrek sangat mudah, yaitu dengan jalan 

memindahkan pollinia atau pollinaria ke dalam stigma bunga anggrek yang telah masak.  

Cara menyilangkan ada 2 cara, yaitu : 

1. Pollinaria yang mempunyai perekat, disentuh dengan menggunakan tusuk gigi atau 

jarum preparat supaya menempel pada tusuk gigi/jarum preparat, setelah itu 

pollinaria diletakkan pada stigma . 

2. Pollinia yang tidak mempunyai perekat, disentuh dengan tusuk gigi/jarum preparat 

dijatuhkan pada kertas yang sudah disiapkan. Tusuk gigi kemudian dimasukkan ke 

dalam lubang stigma supaya ujungnya terkena lendir. Dengan lendir pada ujung 

tusuk gigi pollinia dapat diambil, dibawa dan diletakkan pada stigma 

Untuk menghindari terjadinya gangguan oleh serangga yang mungkin membawa 

pollinia ke stigma yang sudah diserbuki lebih dahulu, bunga yang sudah disilangkan 

ditutup plastik transparan, diberi kode nama kedua induk jantan dan betina dan tanggal 

penyerbukan dilakukan. 

Keberhasilan penyerbukan pada anggrek tergantung pada : 

1. Pertumbuhan tanaman induk jantan maupun tanaman induk betina yang sehat akan 

menghasilkan gamet yang sehat juga 

2.  Penyimpanan pollinia/pollinaria yang terlalu lama akan menyebabkan kegagalan 

penyerbukan 

3.  Anggrek yang berpollinia sebaiknya dikawinkan dengan yang berpollinia juga, 

demikian juga yang berpollinaria dengan yang berpollinaria 
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4. Bunga anggrek yang gynosteniumnya panjang sebaiknya dipakai untuk induk jantan, 

yang pendek untuk induk betina 

5. Pada musim hujan, bunga yang sudah dikawinkan sebaiknya diselubungi dengan 

plastik transparan 

6. Temperatur yang terlalu tinggi atau terlalu rendah menyebabkan kegagalan 

penyerbukan 

7. Penyerbukan sebaiknya dilakukan pada siang bila cuaca agak kering. 

 

Cara Persilangan pada Bunga Anggrek 

1.  Siapkan bunga jantan dan betina 

2.  Sentuh pollinia / pollinaria dengan tusuk gigi supaya terlepas dari tangkainya 

3.  Tampung pada kertas yang sudah disiapkan 

4.  Sentuhkan ujung tusuk gigi pada stigma sehingga lendirnya menempel pada ujung 

tusuk gigi 

5. Tusuk gigi yang sudah berlendir dipakai untuk mengambil pollinia / pollinaria untuk 

membawanya ke stigma 

6.  Bunga yang sudah disilangkan diselubungi plastik transparan, diberi label tanggal 

persilangan dan nama induk jantan dan induk betina 

7.  Buah hasil persilangan akan masak sekitar 3 – 6 bulan tergantung jenis anggreknya. 

 

Aklimatisasi   
Berdasarkan bentuk pertumbuhanya, anggrek dibedakan menjadi anggrek 

monopodial dan anggrek simpodial. Anggrek monopodial adalah anggrek yang ujung 

batangnya memilikki pertumbuhan yang tidak terbatas, dengan pertumbuhan satu arah 

ke atas walaupun kadang muncul tunas baru pada bagian batangnya. Jenis anggrek yang 

termasuk anggrek monopodial adalah anggrek Vanda, Arachnis dan Phalaenopsis. Tipe 

pertumbuhan simpodial adalah anggrek yang pertumbuhannya kesamping. Termasuk 

dalam anggrek simpodial adalah Dendrobium, Bulbophuyllum, Coelogyne, Eria dan 

Cymbidium.   

Anggrek dapat diperbanyak secara vegetatif maupun generatif.  Secara vegetatif 

dapat dilakukan dengan pemisahan rumpun pada tanaman simpodial, stek batang pada 

tanaman monopodial, dan dengan menggunakan keiki yaitu tunas yang sering tumbuh 

pada batang semu tanaman anggrek Dendrobium sp.  Perkembangbiakkan melalui kultur 

jaringan dapat dilakukan secara vegetatif maupun generatif.  Perbanyakan secara 
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generatif dengan biji sering dilakukan secara in vitro atau kultur jaringan, karena biji 

anggrek tidak dapat tumbuh secara alamiah kecuali bersimbiose dengan micorhiza.   

Kultur jaringan dapat diartikan sebagai budidaya suatu jaringan tanaman sehingga 

dapat tumbuh menjadi tanaman yang sifatnya sama dengan induknya. Budidaya jaringan 

juga dinamakan budidaya in vitro, yaitu suatu budidaya serba steril, memakai media 

steril, bahan tanaman yang hidup tapi telah disteril, dan ditanam pada botol yang juga 

telah disteril.  Dasar teori kultur jaringan adalah teori totipotensi sel yang dikemukakan 

oleh Schwan dan Schleiden, bahwa setiap sel memiliki kemampuan untuk tumbuh 

menjadi individu yang sempurna apabila diletakkan pada lingkungan yang sesuai.  

Beberapa keuntungan dari teknik kultur jaringan ini adalah (1)  memperbanyak 

tanaman lebih cepat dibandingkan metode lainnya, (2)  memperbanyak tanaman yang 

sulit diperbanyak dengan cara konvensional, (3) menghasilkan tanaman yang lebih kuat, 

bebas pathogen dan penyakit lainnya, (5) pelaksanaanya dapat dilakukan sepanjang 

tahun tanpa harus mempertimbangkan musim. 

Salah satu tahap dari metode kultur jaringan adalah aklimatisasi. Penyesuaian 

terhadap iklim pada lingkungan baru yang dikenal dengan aklimatisasi  merupakan  

tahap penting apabila membudidayakan tanaman dari bibit yang diperbanyak mela lu i 

teknik kultur jaringan. Masalah ini terjadi karena beberapa faktor antara lain :  

tumbuhan  yang  dikembangkan  menggunakan teknik kultur jaringan memiliki kondisi 

lingkungan yang aseptik dan senyawa organik yang digunakan tanaman sebagian 

besar didapat secara eksogenous. Oleh karena itu, apabila dipindahkan kedalam pot, 

maka tanaman dipaksa untuk dapat membuat sendiri bahan organik secara 

endogenous. 

Tahap aklimatisasi adalah memindahkan bibit tanaman dari dalam botol ke dalam 

pot sebagai berikut : 

a. Bibit yang masih ada di dalam botol dikeluarkan dengan hati-hati menggunakan 

kawat atau dengan memecahkan botol setelah dibungkus dengan kertas. 

b. Bibit kemudian dibilas diatas tempat plastik berlubang sebelum disemprot dengan 

air mengalir untuk membersihkan sisa media agar. 

c. Air yang masih menempel pada bibit ditiriskan dengan meletakkan bibit yang sudah 

bersih di atas kertas koran. 

d. Bibit ditanam secara berkelompok dalam kompot (community pot) dengan media 

tanam pakis, kemudian tempatkan di tempat teduh yang memiliki sirkulasi udara 

yang baik. 



Disampaikan pada Pelatihan bagi Siswa dan Guru Biologi SMP di Sleman dengan tema  “Menumbuhkan 
Semangat Berwirausaha dengan Memanfaatkan Bioteknologi Melalui Pengenalan Aklimatisasi Anggrek 
Hasil Kultur Jaringan”,   9 Juni 2012, di SMPN 1 Pakem. Page 7 

 

e. Tanaman disemprot setiap hari menggunakan hand sprayer. 

Setelah bibit tanaman dalam kompot berumur 1 - 1.5 bulan, bibit dapat ditanam 

secara individual pada pot tunggal (single pot) dengan menggunakan media pakis atau 

sabut kelapa. 

 

Cara Aklimatisasi Bibit Anggrek Botol 

Bahan – bahan yang diperlukan : 

1.    pot anggrek   

2.    Media (arang, stirofoam, pakis) 

3.    Bibit anggrek dalam botol  

4.    Sprayer / alat semprot  

5.    Kawat  dengan ujung berbentuk U 

6.    Wadah plastik  

7.    Koran bekas  

8.    Pupuk, fungisida  

 

A  Tahap  melepaskan bibit dari media agar 

1.    Isi botol berisi bibit dengan air kira-kira hingga separo botol,  kemudian botol 

digoyang, supaya media agar dalam terlepas dari akar  

2.   Buang air dan media agar yang sudah terlepas  

3.   Ulangi tahap  (1) dan (2) sebanyak 2 – 3 kali  

 

B.  Tahap mengeluarkan bibit dari botol  

 

 

-  Keluarkan bibit dengan mengguna-

kan kawat ujung U 

-  Keluarkan bibit satu per satu dengan 

menarik bagian akarnya yang 

akan keluar dulu supaya daun 

tidak rusak 

 

-  Letakkan bibit pada wadah berisi air 

bersih  

-  Bersihkan bibit dari media agar yang 

menempel pada akar  

-  Ganti air dalam wadah dan bersihkan 

bibit sampai benar-benar bersih 
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C. Tahap merendam bibit dalam fungisida  

 

 

-  Rendam bibit dalam fungisida selama kurang lebih 

5 menit,  

-  setelah itu dicuci dengan air untuk menghilangkan 

sisa fungsida pada bibit  

 

 

 

D.  Tahap pengeringan bibit  

 

 

 

Bibit yang telah diberi perlakuan fungisida 

kemudian diletakkan pada kertas koran bekas, 

supaya air  yang berlebihan menempel pada bibit 

terserap  oleh kertas koran  

 

 

E.  Tahap penanaman 

 

 

 

 

-   Siapkan pot anggrek  

-   Isi pot dengan arang  kurang lebih 2/3 pot 

-   Tambahkan selapis pakis di atas arang  

-   Tanam bibit satu per satu dimulai dari 

tengah, usahakan bibit berdiri tegak  

dengan menahan akar dengan pakis.   

-  Satu pot ditanami sejumlah bibit yang 

ditanam rapat  satu dengan lainnya  

-  Jangan menanam  bibit telalu dalam 

karena dapat menyebabkan bibit mati krn 

busuk 
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F. Tahap pemeliharaan I 

 

-  Bibit yang telah ditanam pada pot 

diletakkan pada tempat yang teduh, jangan 

kena cahaya matahari langsung  

-  Biarkan bibit selama 5 – 7 hari, jangan 

disemprot dengan air  

   (lihat kondisi, kalau media sudah kering 

boleh disemprot dengan menggunakan 

sprayer)  

-  Bibit yang memperlihatkan gejala busuk 

harus segera dibuang 

 

Tahap pemeliharaan II 

 

Setelah tanaman tampak tegak dan sudah mulai tumbuh baik, 

sudah boleh diberi pupuk dan fungisida  

- pupuk diberikan lewat daun, dengan pupuk yang kandungan 

nitrogennya tinggi (misal pupuk gandasil D, yang warnanya 

hijau).   

-  Pupuk & fungisida diberikan sekali seminggu, dengan 

konsentrasi sesuai petunjuk pada kemasan  

-  tanaman yang sudah cukup besar bisa dipindah ke pot  

tunggal, satu pot satu tanaman  
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