BANGSA-BANGSA KERBAU PERAH
TIK : Dengan mengikuti kuliah ke-5 ini mahasiswa dapat
menjelaskan tipe bangsa kerbau perah

Sub Pokok Bahasan :
1. Asal usul bangsa kerbau perah
2. Sifat masing-masing bangsa kerbau perah
3. Ciri-ciri bangsa kerbau perah

ASAL–USUL BANGSA KERBAU PERAH

Domestikasi kerbau di India dimulai 5000 tahun yang lalu di
lembah Sungai Indus dan di Cina kira-kira 1000 tahun kemudian

Kerbau yang telah dijinakkan termasuk anggota sub-famili Bovinae di
dalam genus Bubalus yang dibagi dalam 4 sub genus yaitu :
(a) Bubalus caffer (kerbau Afrika)
(b) Bubalus bubalis (kerbau Asia)
(c) Bubalus mindorensis (kerbau Mindora)
(d) Bubalus depressicornis (kerbau mini Sulawesi = anoa)

Beberapa bangsa kerbau perah yang terkenal adalah :
1. Kerbau Murrah
Kerbau Murrah adalah salah satu bangsa kerbau yang banyak
diternakkan di Indonesia, khususnya di Medan Sumatera Utara oleh
pekerja perkebunan dan bekas pekerja perkebunan yang didatangkan
dari India pada masa penjajahan Belanda.
Kerbau Murrah adalah kerbau perah yang paling penting. Daerah asli
kerbau Murrah di Ultra Pradesh Barat, Delhi, Haryana di India serta
Karachi di Pakistan. Selain sebagai penghasil susu kerbau Murrah juga
tercatat sebagai penghasil lemak yang paling efisien. Daerah asli ternak
ini terletak pada wilayah 28°-30°LU.

Tanda-tanda :
• Bentuk tubuh padat massive, bangun tubuh kuat dengan pungung
pendek dan luas. Leher ringan dengan kepala seimbang ter-hadap
bangun tubuh yang padat.
• Pinggul luas serta berhubungan dengan kuartet kelenjar susu. Anggota
badan pendek dan kuat, padat.
• Ekor mempunyai bulu kipas berwarna putih.
• Tanduk melingkar dalam bentuk spiral Warna tubuh pada umumnya
hitam.
• Ambing berkembang baik dengan vena susu tampak menonjol serta 4
puting susu terpisah satu dengan yang lain cukup jauh.
• Kerbau jantan mempunyai berat badan 566,9 kg dengan lingkar dada
220,7 cm, sedangkan yang betina berat badannya 430,9 kg dengan
lingkar dada 218,4cm.

Kerbau Murrah
merupakan kerbau perah
yang utama di dunia.
Produksi susunya ratarata 3 500 - 4.000 Ibs
(libs- 0,453 kg) setiap
laktasi, bahkan kerbau
Murrah yang terseleksi
dapat menghasilkan susu
5.000 - 7.000 Ibs per
laktasi. Keturunan kerbau
Murrah yang terbentuk
kerena perbedaan
daerah dan lokasi hidup
antara lain Nili, Ravi dan
Kundi.

KERBAU NILI DAN RAVI
Kerbau Nili dan Ravi adalah kerbau keturunan Murrah yang
hidup di daerah lembah sungai Sutley dan Ravi di Pakistan.
Perbedaan pokok kerbau bangsa ini dengan Murrah adalah
menyangkut keadaan muka, dahi dan ukuran. Nili berarti
biru yang mencerminkan warna sungai Sutley, sementara
Ravi sering disebut sebagai bangsa Sundal bar. Daerah
sebaran kerbau Nili dan Ravi ada di antara 29,5 -32,5 °LU
dan 71 - 75 °BT. Tidak terdapat perbedaan pokok diantara
kedua bangsa kerbau ini sehingga mulai tahun 1960
digabungkan sebagai satu bangsa tersendiri khususnya di
Pakistan, tetapi tidak di India.

tanda-tanda :
• Tinggi gumba, panjang badan, dan berat badan yang jantan 132,1 cm;
154,9 cm; dan 680,4 kg, sedang yangbetina 127 cm; 149,8 cm; dan 635
kg. Kerbau ini mempunyai dahi yang datar, wall eyes yaitu iris mata
berwarna putih, tanda putih pada bagian kepala, paha, ambing, dan bulu
kipas ekor.
• Produksi susu dapat mencapai 4.000 Ibs dalam masa laktasi 250 hari.

Ukuran umum kerbau Nili : tinggi gumba, panjang badan dan berat
badan yangjantan adalah 137,2 cm; 157,4 cm; dan 589,7 kg sedang
yang betina 127 cm; 147,3 cm, dan 453,6 kg. Kerbau ini mempunyai
tanduk kecil, wa// eyes yakni iris mata berwarna putih sebagai tanda
khas bangsa kerbau perah ini. Warna putih pada bagian dahi, muka,
moncong, paha, dan bulu kipas ekor. Tidak disukai adanya warna putih
pada bagian hock dan knee, ekor hitam, tanduk tebal luas serta tanda
putih di atas leher dan bagian tubuh lainnya. Produksi susu dapat
mencapai 20 - 24 Ibs per hari.

KERBAU KUNDI
Kerbau Kundi pada
mulanya
diketemukan di
daerah Sindhi
sehingga dikenal
sebagai Sindhi
Murrah. Nama Kundi
bermula dari istilah
yang ditimbulkan
oleh adanya bentuk
tanduk kerbau ini
yang mirip dengan
bentuk pancing.

Tanda-tanda:
• Warna kulit biasanya hitam tetapi ada juga warna coklat Terang.
• Dasar tanduk tebal, mengarah ke belakang, atas dan pada akhirnya
melengkung membentuk ukiran seperti pancing.
• Dahi cukup menonjol, muka cekung dengan mata kecil dan
bercahaya.
• Bentuk badan kecil, lebih kecil dari pada Nili atau Ravi. Tubuh
bagian belakang massive.
• Mempunyai ambing yang besar dengan vena susu menonjol dan
putingnya besar, seragam, dan berjarak lebar.
• Berat badan rata-rata 320 - 450 kg dan produksi susu dapat
mencapai 2.000 kg dalam masa laktasi 300 hari.

KERBAU SURTI atau SURATI

Kerbau Surti atau Surati adalah
bangsa kerbau perah yang sangat
dikenal di daerah Gujarat, negara
bagian Bombay di antara sungai
Mahi dan Sabarmati. Kerbau Surti
dikenal sebagai penghasil susu
yang baik, produksi susu rala-rata
1655,5 kg per laktasi dengan
kadar lemak 7,5 %. Bentuk tubuh
kerbau Surti besar dan baik, kaki
agak pendek, tanduk termasuk
menengah dan berbentuk bulan
sabit, dan kulit berwarna antara
hitam atau coklat, Terdapat warna
putih berbentuk huruf V pada
tubuhnya,

Bulu kipas ekor berwarna putih. Warna putih pada dahi, kaki dan bulu
kipas ekor paling disukai. Muka dan moncongnya bersih dengan
lubang hidung yang relatif besar, telinga berukuran sedang dengan
warna kemerahan diba-gian sebelah dalamnya. Leher cukup panjang
dan pipih pada yang betina, tetapi tampak tebal dan masssive pada
yang jantan. Tubuh pada ternak betina bagian de-pan sempit,
semakin kebelakang semakin lebar dan besar, punggung lurus dan
lebar serta gumba segaris dengan garis punggungnya. Ambing
berkembang baik dengan Warna merah jambu dan puting berukuran
sedang dengan jarak yang cukup lebar, dan vena susu kelihatan
menonjol. Tinggi gumba, panjang badan dan berat badan yang jantan
130,8 cm; 154,2 cm dan 670 kg, sedang pada kerbau betina 124,5
cm, 138,4 cm; dan 540 kg.

