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Pengertian Kalus

Kalus adalah suatu 

kumpulan sel 

amorphous yang 

terjadi dari sel-sel 

jaringan yang 

membelah diri secara 

terus menerus

Sel-sel penyusun kalus adalah sel-sel parenkhim yang 

mempunyai ikatan yang renggang antar sel satu dg sel lain

Aplikasi Kultur Kalus

• Dalam beberapa hal, perlu fase pertumbuhan kalus 

sebelum regenerasi via somatik embryogenesis atau 

organogenesis

• Untuk menghasilkan varian somaklonal (genetik atau 

epigenetik)

• Sebagai bahan awal kultur protoplast dan kultur 

suspensi 

• Untuk produksi metabolit sekunder

• Digunakan untuk seleksi in vitro
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Organogenesis

• Organogenesis adalah 

terbentuknya akar,  

batang atau  daun

• Setelah terbentuk kalus, 

kemudian diinduksi 

terjadinya 

organogenesis

Somatik Embriogenesis  

• Embriogenesis:
terbentuknya embrio

• Setelah pembentukan
kalus, kemudian
diinduksi terjadinya
somatik embriogenesis

• Somatik
Embriogenesis:  embrio
dari sel somatik atau
bukan sel kelamin

Somatik embriogenesis pada 

tanaman Sagu
Pengertian Kultur Kalus

• Kultur kalus bertujuan untuk memperoleh 

kalus dari eksplan yang diisolasi dan 

ditumbuhkan dalam lingkungan terkendali

• Kalus diharapkan memperbanyak diri (massa 

selnya) secara terus menerus.

• Kalus dihasilkan dari kultur organ, dengan 

media diberi auksin atau sitokinin, kecuali  

untuk eksplan yang mengandung kambium 

dapat membentuk kalus tanpa diberi ZPT
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Kultur kalus tanaman padi
Perbedaan kebutuhan ZPT untuk 

membentuk kalus

• Jaringan yang membutuhkan auksin, gula, 

dan garam mineral. Misal umbi artichoke

• Jaringan yang membutuhkan auksin, sitokinin, 

gula dan garam mineral. Misal empulur

tembakau

• Jaringan yang hanya membutuhkan gula dan

garam mineral, tanpa ZPT. Misal jaringan

kambium

• Jaringan yang membutuhkan sitokinin, gula

dan garam mineral. Misal parenkhim xylem 

akar Turnip

Kemampuan pembentukan kalus 

dari jaringan dipengaruhi:

• Umur fisiologi jaringan

• Musim saat bahan tanaman diisolasi

• Bagian tanaman yang digunakan sbg eksplan

• Jenis tanaman.

Jenis tanaman yang menghasilkan kalus:

• Dikotil berdaun lebar, monokotil 

Gymnospermae, pakis, dan moss

Induksi Kalus

• Kalus dapat diinduksi dengan pemberian ZPT 

auksin dan sitokinin, namun kebutuhannya 

berbeda-beda tgt macam jaringan tanaman

• Kalus dapat diinisiasi dari hampir semua 

bagian tanaman, tetapi dari organ yang 

berbeda kecepatan pembelahan selnya 

berbeda pula

• Bagian tanaman yang mudah dediferensiasi 

dan menghasilkan kalus: embrio muda, 

hipokotil, kotiledon, dan batang muda
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Contoh Kultur Wortel

• Eksplan: potongan wortel dekat lingkaran 

kambium

• Media MS, diberi hormon 2,4 D 1mg/L, 

sukrosa 30 gram/L, dan agar 8 gram/L.

• Diinkubasikan pada suhu 25 o C, diberi 

cahaya

• Setelah 1 bulan dapat disubkulturkan

Optimasi Pertumbuhan Kalus

• Media yang digunakan dapat menggunakan 

media padat maupun cair

• Pada media cair, keuntungannya dapat  

digunakan untuk produksi massal, dan 

terbentuk embrio somatik yang terpisah 

sehingga  lebih mudah di subkulturkan untuk 

inisiasi pertumbuhan plantlet

• Lingkungan diatur dengan ketersediaan 

oksigen tinggi, ketersediaan hara dan cahaya  

yang cukup

Aspek Anatomis Kalus

Pada jaringan yang membentuk kalus, pembelahan

sel tidak terjadi pada semua sel eksplan, hanya di

lapisan periphery yang membelah terus menerus, 

shg terbentuk lapisan:

• Lapisan luar dengan sel-sel yang pecah

• Lapisan kedua terdiri dari dua lapisan sel dorman

• Lapisan dengan sel yang aktif membelah, terdiri

dari 1-6 lapis sel

• Lapisan tengah (core) yang selnya tidak

membelah
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Sel-sel heterogen pada kalus

• Eksplan batang, akar, daun menghasilkan kalus

dg sel yang heterogen

• Setelah disubkultur berkali-kali  dapat

mengakibatkan:

- Aberasi kromosom

- Mutasi gen

- Endoreduplikasi yg menghasilkan poliploidi

- Transposisi urutan DNA

- Amplifikasi gen: jml gen utk suatu sifat tertentu per genom

haploid bertambah

- Hilangnya suatu gen (deletion)


