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RUMPUT PASTURA:  GUINEA 
(Panicum maximum) 

 
Deskriptif Morfologi: 
Penghasilan biji benih adalah baik 
pada persekitaran siang yang panjang 
dan musim kering yang jelas. Biji benih 
masak tidak sepadan. Hasil biji benih 
antara 50-100kg biasa dari mesin 
tuaian, dan sekitar 200 k/ha dari 
sapuan lantai, walaupun hasil yang 
lebih tinggi dicatatkan. 
 
Kekuatan pastura ini adalah berdaun, 
kualiti makanan tinggi, potensi hasil 
tinggi, sesuai dimakan oleh semua 
ternakan, sesuai diragut dan potong, 
tahan kemarau tetapi mempunyai 
batas-batas seperti memerlukan tanah 
subur, tidak tahan takungan air, tidak 
tahan ragutan tinggi dan batang 
menjadi keras jika tidak dipotong atau 
diragut selalu. 
 
Kegunaan 
Pastura jangkamasa panjang jika 
kesuburan dikekalkan. Sesuai untuk 
potong dan angkut. Sesuai untuk 
agroperhutanan kerana toleransi 
kawasan teduh. Disukai oleh ternakan 
apabila matang, dan telah digunakan 
dengan jayanya sebagai silaj dan hay. 
 
 
 

 
Ekologi 
 
Keperluan tanah: 
P.maximum tumbuh pada kebanyakan 
jenis tanah yang bersaliran baik, lembab 
dan subur, walaupun beberapa jenis 
bertoleransi dengan keadaan kurang 
subur dan kurang bersaliran. Toleransi 
pada tanah pH rendah dan tinggi Al++ 
tepu adalah pelbagai. Secara umumnya 
spesies ini tidak toleransi terhadap 
kawasan bertakung air atau berair. 
 
Kelembapan: 
Kebanyakan tumbuh di kawasan 
mempunyai purata hujan tahunan 800 - 
1000mm ke atas. Toleransi terhadap 
kemarau adalah berbeza mengikut 
cultivars tetapi secara umumnya ia tidak 
toleransi terhadap kemarau lebih dari 4 
atau 5 bulan. Toleransi terhadap banjir 
dalam jangkamasa pendek. 
 
Cahaya: 
Tumbuh dengan baik pada keadaan 
cahaya penuh tetapi pernah dicatatkan 
tumbuh lebih baik pada keadaan teduh 
30% walaupun hasil kurang separuh pada 
kawasan teduh 50%. Beberapa jenis 
dikenalpasti boleh tumbuh pada keadaan 
teduh. 
 
Penuaian: 
Mudah mati jika kerap dipotong rendah. 

Untuk pengekalan jangkamasa panjang, 
pemotongan atau ragutan mestilah tidak 
kurang 30sm dari paras tanah, dan 
dipotong atau ragut setiap 4 minggu 
untuk mendapatkan kualiti dan kuantiti 
yang seimbang.  
 
Agronomi: 
 
Penanaman: 
Benih harus diuji, sesetengah biji benih 
beberapa genotip boleh mencapai tahap 
maksimum pembenihan sehingga 18 
bulan selepas penuaian, sementara yang 
lain cuma memerlukan beberapa bulan. 
Keadaan dorman boleh diatasi dari biji 
benih segar. Biji benih boleh ditabur 
pada kadar 2-3 kg/ha, biji benih harus 
ditanam tidak lebih 1sm kedalaman. 
Menggolek tanah selepas pembenihan 
dapat membaiki percambahan benih dan 
pertumbuhan. P.maximum juga boleh 
ditanam secara keratan batang 
(potongan pada jenis batang tebal) 
ditanam pada kontur setiap 0.5-0.6m 
sebarisan jarak antara 1.25-1.5m, atau 
hampir dengan 40sm dalam corak 
segitiga jika inginkan hasil cepat. 
 
Pembajaan: 
Pembajaan diperlukan pada tanah 
kurang subur, menggunakan 20-40 kg/ha 
P, dan lebih kurang 50 kg/ha N jika 
penuaian dihadkan semasa penanaman. 
Pembajaan penyelenggaraan diperlukan 



terutamanya dalam sistem potong dan 
angkut. Kekurangan N boleh 
menyebabkan kelemahan untuk 
bersaing dan ditakluki oleh spesies lain 
yang lebih tahan. Keperluan 
penyelenggaraan adalah 200-400 
kg/ha/tahun N diperlukan untuk 
meningkatkan kesuburan, pengeluaran 
produktif pada tanah kurang subur. 
Tanah dengan pH < 5 memerlukan 
kapur untuk meningkatkan ke pH 5.5-6. 
 
Keserasian (dengan spesies lain) 
Bergabung baik dengan legum pada 
ragutan rendah. Secara umumnya 
legum kurang toleransi terhadap 
ragutan berbanding rumput, komponen 
legum akan berkurangan dan 
peningkatan rumpai dalam keadaan 
ragutan tinggi. P.maximum tidak 
sepatutnya ditanam dengan rumput 
yang kurang digemari, akan 
menyebabkan pemilihan dan 
penurunan P.maximum. Ia boleh 
tumbuh dengan baik pada bawah 
hutan atau tanaman kerana 
bertoleransi dalam keadaan teduh. 
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Nilai pemakanan 
 
Nilai nutrisi: 
Protein kasar dari 6-25% bergantung 
pada umur dan bekalan N.  Protein 
kasar pada peringkat tumbuh semula 
hingga 12 minggu biasanya antara 5-

10%, tahap P dari 0.15-0.18%, Ca dari 
0.6-0.8% dan Na dari 0.07-0.12%. 
 
 
Kesukaan/penerimaan: 
P.maximum dimakan dengan baik oleh 
pelbagai kelas ternakan ragutan, 
pengambilan tinggi pada daun muda yang 
tumbuh.  
 
Potensi hasil 
 
Bahan kering: 
Biasanya 20-30  t/ha bahan kering, 
bergantung pada jenis dan kondisi 
pertumbuhan (terutamanya jika kadar N 
adalah tinggi). 
 
Produksi haiwan: 
Boleh mencapai sehingga 0.8 kg/ekor/hari 
LWG dan sehingga 1,200 kg/ha/tahun 
LWG (biasanya 300-500 kg/ha/tahun) 
bergantung pada kadar stok dan kadar 
baja N. 
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