
RUMPUT PASTURA: SETARIA 
(Setaria sphacelata Var. Anceps) 

 
Deskriptif Morfologi: 
 
Biasa tumbuh pada ketinggian 2 m 
dengan rizom pendek. Daun berwarna 
hijau kebiruan, daun lembut, sehingga 50 
sm panjang dan lebih kurang 1 sm lebar. 
Bahagian bawah pucuk daun diliputi 
dengan lapisan yang nipis. Menghasilkan 
bijih benih purata 1.5 juta/kg.  
 
Kebaikan pastura ini adalah ia disukai 
oleh ternakan, mudah ditanam dengan 
bijih benih, tahan ragutan sederhana, 
beradaptasi dengan pelbagai jenis tanah, 
toleransi keadaan banjir dan takungan air. 
Pastura ini adalah kurang berkualiti pada 
musim panas dan mengandungi tahap 
oxalat tinggi yang boleh menyebabkan 
penyakit haiwan (kambing) dan tidak 
toleransi terhadap cuaca kering. 
 
Kegunaan 
 
Pastura kekal untuk ragutan atau potong 
dan angkut. Menghasilkan tutupbumi 
yang stabil untuk konservasi tanah. Boleh 
menghasilkan silaj yang baik. Jenis baik 
sesuai dibuat hay. 

EKOLOGI 
Keperluan tanah 
 
Biasa ditanam pada tanah bertekstur 
antara pasir dan tanah gembur. Pada 
tanah liat, rumput ini tumbuh pada 
keadaan kesuburan rendah. Tidak 
beradaptasi dengan baik pada keadaan 
tanah alkali dan tanah  berasid. 
 
Kelembapan 
 
Lebih banyak ditanam dalam kawasan 
purata hujan 750 mm/setahun, tetapi 
secara umumnya ditanam di kawasan 
yang mempunyai purata hujan melebihi 
1000 mm/setahun. Lebih bertoleransi 
kepada kawasan bertakung air dan 
banjir dari kebanyakan rumput tropika 
yang lain. Secara umumnya tidak 
toleransi terhadap keadaan kemarau. 
 
Penuaian 
 
Toleransi sederhana terhadap 
pemotongan dan ragutan. Jika ragutan 
tinggi, Setaria akan didominasi oleh 
rumput menjalar seperti Digitaria 
didactyla dan Paspalum notatum. Jika 
status N rendah, ia akan berkurangan 
dengan lebih pantas. 

 
Agronomi 
 
Penanaman 
 
Bijih benih segar dorman dan perlu 
disimpan selama dua bulan. Biasanya 
ditabur pada 2-5 kg/ha. Seperti 
kebanyakan rumput tropika bijih benih 
halus berkembang perlahan, walaupun 
‘Kazungula’ tumbuh lebih cepat 
berbanding yang lain. 
 
Pembajaan 
 
Biasa ditanam dengan NPK. 
Pengambilam Kalium (K) adalah tinggi 
dan applikasi biasa dengan baja K 
diperlukan pada tanah rendah K untuk 
mengekalkan tenaga spesies yang sekutu. 
Bertindakbalas baik dengan nitrogen, 
menghasilkan 30 kg bahan kering dan 3 
kg protein kasar per kg N penggunaan. 
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Nilai Pemakanan 
 
Nilai nutrisi 
 
Tahap kelembapan pada tumbuhan segar 
adalah lebih tinggi dari rumput tropika 
yang lain, mencapai sehingga >85%. 
Kandungan protein kasar antara 6-20% 
bergantung pada umur dan baja nitrogen, 
dengan pencernaan protein kasar antara 
44-77%. Pencernaan bahan kering pada 
nilai 70% telah dicatatkan dalam daun 
muda berumur 3 minggu dan nilainy 
menurun kepada 50-55% pada umur 6-8 
minggu. 
 
Kesukaan/penerimaan 
 
Sangat disukai apabila muda tetapi 
menjadi berbatang dan tidak diterima 
apabila matang. 
 
Potensi hasil 
 
Bahan kering 
 
Hasil bahan kering tahunan lebih kurang 
26,000 kg/ha telah dicatatkan dari 
pembajaan dan pengairan yang baik. 
Hasil antara 10,000-15,000 kg/ha adalah 
pada kebiasaan. 

 
 
Produksi haiwan 
 
Dalam kawasan sub-tropika, pejantan 
muda meragut setaria yang dibaja secara 
berterusan dengan 330 kg/ha N, dan 
stok sebanyak 3 ekor pejantan muda per 
hektar, boleh menghasikan berat hidup 
antara 500-800 kg/ha/setahun. 
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   JABATAN PERKHIDMATAN HAIWAN  
      DAN PERUSAHAAN TERNAK 

     SABAH 
       Tel: 088-287400; Fax: 088-238418 

        Laman Web: http://www.sabah.gov.my/hwan 
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