Sorgum
Australia
Mutu, keamanan, dan keandalan

Sekilas pandang
	Sorgum Australia merupakan biji-bijian
pakan yang terbukti dan bermutu tinggi
dan sesuai untuk berbagai hewan.
	Sorgum Australia untuk pakan memiliki
kadar kontaminasi mikotoksin yang
rendah dengan sifat nutrisi dan
kandungan energi yang baik.
	Sorgum Australia cocok untuk digunakan
dalam penyulingan baijiu, minuman
nasional beralkohol di Tiongkok.

AEGIC merupakan inisiatif Pemerintah Negara Bagian
Western Australia dengan Grains Research and
Development Corporation (Perusahaan Penelitian dan
Pengembangan Biji-bijian) Australia
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Menanam sorgum di Australia
Sorgum Australia merupakan tanaman
pangan musim panas utama dan diproduksi
pada lingkungan yang bersih dan aman,
terutama di wilayah-wilayah ujung utara dan
tengah Queensland dan New South Wales
bagian utara.
Sorgum Australia merupakan tanaman
pangan yang toleran terhadap kemarau dan
memerlukan masa tanam yang hangat sekitar
4-5 bulan. Penanaman dan masa panen
sorgum Australia bervariasi bergantung pada
wilayah. Penanaman biasanya dilakukan
pada bulan September hingga November dan
panen dilakukan antara bulan November
hingga Januari. Australia menanam rata-rata
530.000 hektar sorgum setiap tahun.

Pemasaran dan ekspor
Sorgum Australia diekspor, dengan
permintaan terbesar datang dari Tiongkok.
Sebagian besar sorgum Australia di Tiongkok
digunakan untuk pakan hewan dan juga

Negara Bagian

Produksi (t)

Queensland

788.495

New South Wales

305.621

Western Australia

4.043

Victoria

1.803

South Australia

34

TOTAL

Baijiu, minuman keras yang paling banyak
dikonsumsi di dunia, merupakan salah satu
pemakaian sorgum paling signifikan untuk
konsumsi manusia.
Baijiu memiliki sejarah berabad-abad dan
merupakan bagian penting dalam budaya
dan tradisi masyarakat Tiongkok. Baijiu
dikenal sebagai minuman nasional Tiongkok
dan dianggap bermanfaat untuk kesehatan
oleh banyak orang. 

1.099.996

Sumber: Rata-rata lima tahun dari ABARES hingga tahun
2019-20 (tahun buku)

digunakan pada industri penyulingan baijiu.
Pasar ekspor lain termasuk Filipina, Selandia
Baru, Taiwan dan Jepang. Sebagian besar
sorgum Australia digunakan untuk pakan
hewan di dalam Australia.

Penggunaan akhir
Pakan hewan
Sorgum Australia merupakan biji-bijain pakan
yang terbukti, andal dan bermutu tinggi.
Sorgum Australia untuk pakan cocok untuk
sapi pedaging, sapi perah, babi dan unggas.
Sorgum Australia untuk pakan memiliki kadar
kontaminasi mikotoksin yang rendah dengan
sifat nutrisi dan kandungan energi yang baik.
Karena kontaminasi mikotoksinnya yang
rendah, sorgum Australia dapat memiliki
risiko yang lebih rendah daripada jagung.
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Sorgum Australia merupakan
biji-bijian yang aman dan
andal yang sesuai untuk
digunakan pada pakan
ternak dan penyulingan
baijiu berkualitas tinggi.

