
HIJAUAN PAKAN 
TERNAK UNGGUL

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Hijauan pakan ternak
berkualitas
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Rumput : Rumput Gajah, Rumput Odot,  Rumput
Benggala, dan Rumput Setaria dll

Leguminosa : Gamal, Indigofera,  Kaliandra



RUMPUT GAJAHHIJAUAN PAKAN TERNAK BERKUALITAS
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CIRI-CIRI

▪ Tumbuhnya tegak
keatas

▪ Merumpun lebat
▪ Tinggi tanaman

mencapai 4 meter
▪ Berbatang tebal

dan keras
▪ Daun panjang
▪ Bunga seperti es

lilin

KANDUNGAN 

Protein kasar 10% 
Serat kasarnya 31%.

Kandungan protein ini
akan menurun seiring
bertambahnya umur, ini
dikarenakan semakin tua
tanaman maka rasio
daun lebih kecil daripada
batang.

CARA PENANAMAN

▪ Menggunakan stek
▪ Tanam sistem jalur
▪ Rumput gajah dapat dipanen umur 60 hari.
▪ Pemotongan rumput yaitu pendeknya sejajar dengan

tanah.



RUMPUT ODOTHIJAUAN PAKAN TERNAK BERKUALITAS
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CIRI-CIRI

▪ Tumbuh berumpun
dan
bertunas/rhizoma

▪ Perakaran kuat dan
dalam

▪ Daun dan batang
halus tidak berbulu

▪ Batang lunak mudah
di makan ternak

KANDUNGAN 

Memiliki kadar air tinggi
sekitar 80%

Protein kasar diatas 14% 

CARA PENANAMAN

▪ Pola tanam monokultur
(lahan hanya ditanami
rumput odot)

▪ Menggunakan stek
▪ Tanam sistem jalur
▪ Dipanen pertama kali 

3-4 bulan
▪ Pemanenan

selanjutnya umur 60 -
70 hari.



RUMPUT BENGGALAHIJAUAN PAKAN TERNAK BERKUALITAS
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CIRI-CIRI

▪Berumpun (rhizome)
▪Perakaran kuat dan

dalam
▪Batang berongga dan

halus
▪Daun sangat lebar dan

berwarna hijau tua
▪Bunganya berwarna

hijau dan keunguan
▪Tingginya bisa

mencapai 1,2 m

KANDUNGAN 

Protein kasar sekitar 8%, 
dan serat kasar 27%.

CARA PENANAMAN

▪ Teknik semai benih,
▪ Penanaman benih di lahan
▪ Dengan sobekan

rumpun/pols.
▪ Umur panen pertama

sekitar 60-90 hari.
▪ Pemotongan rumput ini

sebaiknya diatur sekitar
5-10 cm diatas
permukaan tanah. 

▪ Ketika musim hujan, 
interval pemotongan
dapat dilakukan 30-40 
hari.

▪ Musim kemarau interval 
pemotongan dilakukan
50-60 hari.



RUMPUT SETARIAHIJAUAN PAKAN TERNAK BERKUALITAS
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CIRI-CIRI

▪ Tumbuh tegak dan
berumpun lebat

▪ Batang memiliki 5-6 
buku-buku dan
berwarna kemerahan

▪ Daunnya lunak dan
lembut

▪ Pada bagian pelepah
daun memiliki bentuk
gepeng dan
memanjang dengan
warna hijau muda
hingga tua

KANDUNGAN 

Protein kasar sekitar 8%, 
dan serat kasar 32%.

CARA PENANAMAN

▪ Rumput setaria dapat
tumbuh di berbagai jenis
tanah

▪ Penanaman bibit untuk
perbanyakan tanaman
dilakukan dengan
menggunakan sobekan
rumpun/pols.

▪ Panen hanya dengan
waktu 35-40 hari saja.

▪ Tinggi pemotongan
antara 10-15 cm diatas
permukaan tanah.



GAMALHIJAUAN PAKAN TERNAK BERKUALITAS
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CIRI-CIRI

▪ Batang tumbuh tegak
▪ Tinggi mencapai 10-12 m
▪ Diameter batang yaitu 5-

30 cm
▪ Batang dan cabang

terdapat bercak putih dan
terdapat lentisel kecil

▪ Daun menyirip ganjil
▪ Helai daun oval
▪ Bunga berwarna merah

muda sampai kemerahan
▪ Buah polong berwarna

hijau dan ketika tua
berwarna kuning cokelat
muda KANDUNGAN 

Protein kasar sekitar 20-
30%, dan serat kasar 15%.

CARA PENANAMAN

▪ Budidaya gamal dapat
dilakukan dengan stek
maupun biji

▪ Tanaman yang 
diperbanyak dengan
stek dapat dipanen
dibawah 1 tahun,

▪ Perbanyakan dengan
biji hasil diperoleh pada
umur 2 tahun. 

▪ Interval pemotongan
dapat dilakukan setiap
3 bulan sekali.



KALIANDRAHIJAUAN PAKAN TERNAK BERKUALITAS
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CIRI-CIRI

▪Batang berkayu
▪Tinggi tanaman dapat

mencapai 2-12 m
▪Kulit batang berwarna

merah atau abu-abu
Daunnya berbentuk
bipinnate

▪Panjang daun utama
dapat mencapai 20 cm 
dan lebarnya mencapai
15 cm

KANDUNGAN 

Protein kasar sekitar
24%, dan serat kasar

9,44%.

CARA PENANAMAN

▪ Budidaya tanaman
kaliandra dapat dilakukan
dengan biji

▪ Kaliandra yang ditanam
dengan biji akan berbunga
pada umur 2 tahun.

▪ Daun kaliandra dapat
dipanen pada umur 8-12 
bulan. Untuk produksi
daun yang maksimal

▪ pemotongan dapat
dilakukan pada tanaman
yang tingginya sudah
mencapai0,5-1 m setiap 2-
3 bulan sekali. 



LAMTOROHIJAUAN PAKAN TERNAK BERKUALITAS

CIRI-CIRI

▪Batang berkayu

▪Tinggi tanaman dapat mencapai 2-

10 m

▪cabang banyak dan kuat

▪batang berwarna putih kecoklatan

▪daun kecil,tulang menyirip ganda
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CARA PENANAMAN

1. Ukuran bedeng (1.5–2

meter) x 6 meter dengan

arah utara–selatan dan jarak

antar bedeng 0.6 meter. Di

sekeliling bedeng perlu

dibuatkan penahan dari

papan dengan tinggi ±15

cm dari permukaan tanah

2. Setiap bedeng agar diberi

atap supaya bibit terlindung

dari matahari dan air hujan

secara langsung. Penahan

bedeng sebaiknya terbuat

dari bahan yang tahan lama,

kemudian diisi campuran

media setinggi ± 20 cm.

KANDUNGAN 

Protein kasar sekitar 14-
19%, dan serat kasar 33-

66%.

Media yang digunakan untuk

kebun pangkas adalah

campuran top soil, sekam, 

gambut denganperbandingan

6:3:1
4. Perbandingan antara luas lahan
untuk keperluan jalan inspeksi
dengan luas bedengan adalah 1:3

5. Bahan tanaman kebun pangkas
sebaiknya bibit–bibit vegetatif
atau bibit dari biji yang berasal
dari pohon induk yang fenotipnya
bagus.


