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Ketersediaan Hijauan Makanan Ternak (HMT) yang berkualitas dan berkesinambungan
merupakan merupakan syarat mutlak bagi usaha peternakan. Ketersediaannya yang mudah,
murah adalah harapan setiap peternak, baik peternak sapi, kerbau, kambing maupun domba.
Salah satu hijauan makanan ternak yang kaya nutrisi adalah Indigofera

Tinggi tanaman Indigofera sp pada umur 12 bulan bisa mencapai 2 meter dengan diameter
batang 18-20 cm. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang kurang subur dan
tahan.terhadap musim kemarau yang panjang. Tanaman Indigofera sp seluas 1 ha mampu
mencukupi kebutuhan pakan 10 ekor sapi. Bandingkan dengan rumput biasa, tanaman seluas 1
ha hanya cukup untuk 1 ekor sapi. Tanaman Indigofera spi sangat produktif dan efisien untuk
pakan dalam usaha ternak sapi dan hewan ruminansia lainnya. sp - sejenis hijauan pakan
ternak leguminosa. HMT jenis ini mengandung protein kasar 27,9%,serat kasar 15,25%,kalsium
0,22%,dan fosfor 0,18%. Saat ini, indigofera relative belum banyak dikembangkan oleh
masyarakat, sehingga diseminasinya perlu terus untuk ditingkatkan.

BPTP Balitbangtan Kalimantan Selatan melalui kegiatan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib
Bunting (UPSUS SIWAB) pada hari Kamis (17/5) telah mendistribusikan benih tanaman
Indigofera sp di Desa Sumber Mulya Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut sebanyak
300 pohon. Bibit tersebut dibagikan kepada 2 kelompok tani, yaitu Kelompok Tani Karya Usaha
dan Rumpun Pemuda Tani. Pemberian benih dapat mendorong berkembangnya tanaman
Indigofera sp sebagai HMT di Desa Sumber Mulya dan sekitarnya. Pada tahap selanjutnya
akan didistribusikan lagi sebanyak 200 pohon di desa ini.

Selain di Kabupaten Tanah Laut, distribusi tanaman indigofera juga dilakukan di Kabupaten
Hulu Sungai Tengah. Tepatnya, di Desa Jamil Kecamatan Labuah Amas Selatan. Di Desa ini
didistribusikan sebanyak 100 batang pohon untuk dibudidaydakan. Penyebaran tanaman
Indigofera di sentra-sentra peternakan sapi di Kalimantan selatan diharapkan dapat
mempercepat penyebarluasan tanaman yang kaya nutrisi ini sebagai pakan ternak.
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