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Jelai Australia untuk ayam petelur: nilai dan peluang 
Tim Walker 

Jelai berada di peringkat keempat dalam produksi sereal dunia setelah jagung, gandum dan 
beras. Sekitar 65% dari produksi jelai di dunia digunakan untuk pakan hewan, termasuk 
untuk unggas. 

Australia merupakan produsen jelai yang penting, masuk dalam peringkat 5 besar negara 
yang menghasilkan sekitar 5% dari produksi jelai di dunia dan merupakan salah satu dari 3 
eksportir jelai terbesar yang menghasilkan sekitar 30% perdagangan malt dan 20% 
perdagangan jelai untuk pakan. Australia merupakan pemasok andal untuk two-row spring 
barley yang cocok untuk berbagai penerapan pembuatan malt, pembuatan bir dan pakan 
hewan ternak. Rata-rata produksi jelai Australia sekitar 8 juta ton metrik (Mmt) per tahun, 
terdiri dari sekitar 5,5 juta ton metrik jelai untuk pakan dan 2,5 juta ton metrik jelai dengan 
kualitas untuk malt. Biasanya, sekitar 1,3 juta ton metrik (Mmt) jelai untuk pakan digunakan 
untuk konsumsi domestik dan 4,2 juta ton metrik diekspor. 

Sifat nutrisi jelai pakan Australia untuk ayam petelur 
Dua sifat nutrisi terpenting dari biji-bijian untuk formulasi pakan dan pengukuran nilai yang 
akurat untuk ayam petelur adalah energi termetabolisasi (ME) dan protein, atau lebih 
khususnya, asam amino esensial yang mudah dicerna dari protein (asam amino esensial 
standar yang mudah dicerna ileum atau 'SID'). 

Komposisi senyawa kimia dan konten energi dari tanaman biji-bijian Australia, termasuk jelai 
dikaji secara ekstensif dalam 'Premium Grains for Livestock Program' (PGLP) atau 'Program 
Biji-bijian Premium untuk Hewan Ternak'. Kalibrasi NIR dikembangkan dari data PGLP, yang 
sekarang telah dikomersialkan di tingkat internasional dengan nama 'AusScan'. 

Pati 
Sama seperti sereal lain, pati merupakan komponen utama, dan kontributor ME pada biji-
bijian jelai. Jelai memiliki kandungan pati yang lebih rendah daripada jagung dan gandum. 
Konten pati dari jelai pakan Australia biasanya berkisar antara 49 hingga 56% as-fed 
(seperti yang diberikan tanpa mengurangi kelembaban)). Sudah terbukti bahwa kandungan 
pati bervariasi dari musim ke musim dan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Alasan 
terjadinya variasi tersebut termasuk varietas, jenis tanah, pemberian pupuk, curah hujan 
(hasil panen) dan kondisi pembudidayaan pada umumnya. Kandungan pati yang rendah 
(mungkin hingga serendah 40%), dan oleh karenanya menghasilkan jelai dengan ME yang 
lebih rendah, biasanya dikaitkan dengan hasil panen yang membeku atau terkena dampak 
kemarau. Berdasarkan penelitian di Australia, dilaporkan bahwa jelai untuk pakan dengan 
tingkat screening (produksi biji yang terlalu kecil) yang tinggi tidak memiliki pati dan ME yang 
lebih rendah daripada jelai yang tingkat screening-nya rendah. 

Serat 
Non-starch polysaccharides (NSP) atau polisakarida non-pati adalah komponen serat paling 
signifikan pada biji-bijian. Jelai memiliki konten serat yang lebih tinggi (NSP dan lignin), baik 
yang mudah larut atau yang tidak mudah larut, dibandingkan jagung dan gandum (Tabel 1). 
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Tabel 1: Konten serat yang biasa ada (% biji-bijian, DM) pada jelai, jagung, dan 
gandum 1 
 

 Arabino- 
xylan ß-Glukan Selulosa 

Lainnya 
NSP2 Lignin Serat total 

 
Jelai 

Mudah 
larut 0,80 3,60  0,10  4,50 
Tidak 
mudah 
larut 

7,10 0,70 3,90 0,50 3,20 15,40 

Total 7,90 4,30 3,90 0,60 3,20 19,90 
 
Jagung 

Mudah 
larut 0,10     0,10 
Tidak 
mudah 
larut 

5,10  2,00 0,80 1,10 9,00 

Total 5,20  2,00 0,80 1,10 9,10 
 
Gandu
m 

Mudah 
larut 1,80 0,40  0,20  2,40 
Tidak 
mudah 
larut 

6,30 0,40 2,00 0,30 1,80 10,80 

Total 8,10 0,80 2,00 0,50 1,80 13,20 
1dari Choct (2006) dan Bach Knudsen (2014) 
2Manan + Galaktan + Asam Uronat 

 

NSP yang mudah larut (soluble NSP) bersifat anti nutrisi pada makanan unggas karena NSP 
ini mampu menyerap air dan menambah viskositas digesta (isi perut). Jelai, gandum dan 
gandum hitam (rye), semua yang termasuk biji-bjian berviskositas tinggi ('viscous grains') 
memiliki kandungan NSP mudah larut yang tinggi berbeda dengan biji-bijian berviskositas 
rendah ('non-viscous grains') seperti jagung dan sorgum. NSP mudah larut yang utama 
adalah β-glukan pada jelai dan arabinoxylan pada gandum. Namun, kandungan 
arabinoxylan yang mudah larut pada jelai sangat tinggi. 

Pati, β-glukan dan selulosa semuanya merupakan polimer glukosa tetapi dengan ikatan 
glukosa yang berbeda yang memengaruhi daya larut dan hidrolisis oleh enzim pencernaan. 
Ikatan glukosa adalah α-1,4 dengan cabang α-1,6 dalam pati, β-1,4 dalam selulosa,serta β-
1,3 dan β-1,4 pada β-glukan jelai. NSP lain, seperti arabinoxylan mengandung gula selain 
glukosa. β- glukan dalam dinding sel ragi dikenal bersifat memodulasi sistem kekebalan. 
Namun, β-glukan ragi memiliki ikatan β-1,3 dengan cabang β-1,6, berbeda dengan ikatan β-
1,3 dan β-1,4 yang dimiliki jelai. Dampak modulasi imun dari β-glukan jelai pada unggas 
masih belum cukup dipelajari. 

Konten serat yang tidak mudah larut pada jelai lebih tinggi daripada jagung dan gandum 
karena sebagian besar jelai, termasuk jelai pakan Australia, memiliki sekam, tidak seperti 
biji-bijian yang 'gundul' seperti jagung, gandum dan sorgum. Serat yang tidak mudah larut 
tidak mengandung banyak nutrisi dan tidak berkontribusi pada ME. Namun, sebagai sumber 
serat struktural, serat ini penting untuk perkembangan dan kesehatan pencernaan. 
Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa serat yang tak mudah larut pada makanan ayam 
petelur mengurangi insiden pematukan bulu dan jelai memiliki tingkat serat tak mudah larut 
yang lebih tinggi daripada jagung dan gandum. 
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Enzim 
Walaupun β-glukan merupakan NSP mudah larut utama pada jelai, arabinoxylan juga 
signifikan. Dampak merugikan dari NSP mudah larut pada jelai dikurangi atau dihilangkan 
oleh enzim-enzim β-glukanase dan xylanase. Produk-produk β-glukanase yang digunakan 
pada banyak kajian jelai juga memiliki aktivitas xylanase dan dapat menjadi penjelasan 
terhadap respons yang tidak konsisten terhadap β-glukanase. Unggas dewasa tampaknya 
dapat menoleransi β-glukan dengan baik, tanpa ada laporan tentang perbaikan performa 
dalam banyak kajian. Namun, konsumsi air meningkat, sehingga kotoran menjadi lebih 
basah dan lebih banyak telur menjadi kotor. Untuk mengurangi masalah ini, β-glukanase 
biasanya ditambahkan pada pakan ayam petelur, sering kali lebih sedikit daripada pada 
pakan untuk ayam potong atau broiler. 

Energi termetabolisasi (ME) 
Sebagian besar penentu ME pada jelai sudah menggunakan makanan penguji tanpa enzim, 
yang diberikan kepada ayam potong atau broiler yang sedang bertumbuh.  2.750 kcal/kg as-
fed (seperti yang diberikan) adalah nilai buku ME yang paling umum. Dalam kajian-kajian 
terbatas yang membandingkan sampel jelai yang sama, biasanya dilaporkan adanya ME 
yang lebih tinggi tanpa enzim untuk ayam jantan dewasa (lengkap dan sudah menjalani 
caecectomy) dan ayam betina daripada untuk broiler. Hal ini diduga disebabkan perbedaan 
kemampuan saluran pencernaan ayam muda dan dewasa dalam menangani viskositas 
digesta (isi perut).  Ketika enzim diikutsertakan, perbedaan ME menjadi lebih kecil (yakni, 
respons enzim ME lebih besar pada unggas muda daripada unggas tua). 

Viskositas ekstrak jelai dilaporkan berkurang, dan ME meningkat biasanya 3 hingga 4 bulan 
setelah panen, yang disebabkan oleh aktivitas enzim endogen selama penyimpanan. 
Namun, waktu sesudah panen mungkin tidak relevan untuk ayam betina petelur, atau untuk 
pasar Asia karena jelai yang diekspor dari Australia sudah akan matang pada waktu jelai itu 
digunakan. 

Kajian-kajian menunjukkan bahwa nilai ME rata-rata yang sesuai pada jelai pakan Australia 
untuk ayam betina petelur adalah 2.850 kcal/kg as-fed (seperti yang diberikan) tanpa enzim 
dan 2.900 kcal/kg as-fed dengan enzim. 

Protein / asam amino 
Biasanya jelai mengandung lebih banyak protein daripada jagung, 2% atau lebih, tetapi lebih 
rendah daripada gandum. Rata-rata kandungan protein pada jelai pakan Australia adalah 
sekitar 10% as-fed (seperti yang diberikan), dengan kisaran umum antara 8 hingga 12% as-
fed. Protein jelai, jagung dan gandum memiliki komposisi asam amino (asam amino sebagai 
% protein mentah) yang berbeda. Komposisi asam amino suatu jenis biji-bijian bukanlah 
rasio konstan terhadap protein, dan pada umumnya, konten asam amino esensial menjadi 
berkurang seiring dengan meningkatnya konten protein (AMINODat 5.0). 

Daya cerna protein semua biji-bijian sereal itu tinggi, tetapi koefisien daya cerna yang 
dilaporkan untuk jelai lebih rendah daripada jagung dan gandum. Perbedaan antara jelai, 
jagung dan gandum terutama disebabkan dampak anti nutrisi dari NSP yang mudah larut 
pada jelai dan gandum. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa enzim pakan 
meningkatkan daya cerna, dan mengurangi, jika tidak mengeliminasi, perbedaan daya cerna 
antara jagung dan biji-bijian dengan viskositas tinggi seperti jelai dan gandum. Jelai dengan 
kandungan protein mentah 9% mengandung SID methionine, M+C, threonine, isoleusina, 
leusina dan valine yang lebih rendah (AMINODat 5.0) daripada jagung 9% tetapi 
mengandung lebih banyak lysine dan tryptophan (Tabel 2). Asam amino esensial SID 
lainnya serupa. Namun, jelai dengan kandungan protein mentahnya yang biasanya 2% lebih 
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tinggi daripada jagung mengkontribusikan lebih banyak untuk semua SID EAA (asam amino 
esensial) kecuali methionine dan leusina. 

Rasio leusina SID: isoleusina dari protein jelai (sekitar 2:1) lebih dekat ke rasio 'ideal' ( 
<1,6:1) daripada rasio isoleusina pada protein jagung dan sorgum (sekitar 3,4:1).  

Tabel 2: komposisi asam amino SID pada jelai, jagung dan gandum dengan 
kandungan protein mentah yang sama (9%) dinyatakan sebagai % biji-bijian dan % 
protein mentah1 

 sebagai % biji-bijian sebagai % protein mentah 
Jelai Jagun

g 
Gandu

m 
Jelai Jagun

g 
Gandu

m 
Protein mentah % 9,0 9,0 9,0 100 100 100 
Lys % 0,29 0,25 0,24 3,2 2,8 2,7 
Met % 0,14 0,18 0,14 1,6 2,0 1,6 
Sis % 0,18 0,17 0,20 2,0 1,9 2,2 
M+C % 0,32 0,34 0,33 3,6 3,8 3,7 
Thr % 0,23 0,28 0,23 2,6 3,1 2,6 
Try % 0,08 0,06 0,11 0,9 0,7 1,2 
Arg % 0,37 0,36 0,39 4,1 4,0 4,3 
Ile % 0,26 0,30 0,28 2,9 3,3 3,1 
Leu % 0,51 1,03 0,55 5,7 11,4 6,1 
Val % 0,37 0,39 0,36 4,1 4,3 4,0 

1 dari Evonik AMINODat 5.0  

Minyak / asam linoleat 
Konten minyak dan asam linoleat pada jelai sedikit lebih tinggi daripada gandum tetapi lebih 
rendah dari jagung. Bahkan pada pakan untuk ayam petelur yang mengandung banyak jelai, 
asam linoleat akan mencapai di atas 1%, cukup untuk memenuhi kebutuhan. 

Vitamin dan mineral 
Perbedaaan konten vitamin dan mineral antara jelai, jagung, dan gandum sangat kecil dan 
tidak relevan dari sisi komersial. Jelai memiliki konten asam fitat yang serupa dengan jagung 
dan gandum. 

Pigmen 
Sama seperti pada gandum, pigmen karotenoid yang ada pada jagung kuning juga tidak ada 
pada jelai. Jika jelai menggantikan jagung, sumber pigmen mungkin perlu disertakan untuk 
memenuhi persyaratan warna kuning telur yang diminta pasar. Sumber pigmen termasuk 
bubuk gluten jagung, biji jagung kering dengan kandungan yang mudah larut (jagung 
DDGS), produk alami (ekstrak marigold dan capsicum) dan produk sintetik (apo-ester dan 
canthaxanthin).   

Mikotoksin 
Biji-bijian Australia, termasuk jelai pakan dikenal rendah akan mikotoksin karena kondisi 
kering pada saat panen dan penyimpanan yang baik setelah panen. 

Pemrosesan 
Jelai cocok untuk, dan pada umumnya, disertakan di dalam pakan tumbuk untuk ayam 
petelur. Ukuran partikel yang besar dari penggilingan kasar diperlukan untuk palatabilitas 
dan fungsi pencernaan. 
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Jelai memiliki suhu gelatinisasi pati yang lebih rendah (52-60ºC) daripada jagung (62-72ºC) 
dan bahkan gandum (58-64ºC). Viskositas digesta (isi perut) dilaporkan meningkat jika jelai 
dimasak dengan uap dan pembutiran dengan uap (steam pelleting) mungkin akan 
menghasilkan hal yang sama. 

Memberi biji-bijian utuh kepada unggas sudah menjadi praktik umum selama setidaknya 30 
tahun. Gandum merupakan biji-bijian yang paling umum diberikan secara utuh, namun jelai 
juga dapat diberikan utuh kepada ayam petelur komersial. 

Ayam peternak 
Jelai merupakan biji-bijian yang sesuai untuk semua kelompok unggas termasuk ayam 
broiler, ayam petelur dan ayam peternak. Jelai pakan Australia dikenal memiliki kontaminasi 
mikotoksin yang rendah dan dapat memiliki risiko yang lebih rendah daripada jagung yang 
diproduksi secara lokal untuk ayam peternak. 

Penerapan praktis - nilai dan peluang 
Jelai merupakan biji-bijian yang terbukti dan dapat diandalkan untuk pakan ayam petelur 
komersial. Di Spanyol, Inggris, Australia dan di tempat-tempat lain, jelai biasanya disertakan 
hingga melebihi 30% dalam pakan unggas petelur komersial, bahkan kadang-kadang 
hingga sebanyak 60%. Jelai pakan Australia merupakan peluang yang layak 
dipertimbangkan di wilayah ini. Jelai memiliki konten NSP mudah larut yang tinggi (β-glukan 
dan arabinoxylan) tetapi jika jumlahnya pada pakan ayam petelur tidak banyak, maka 
tambahan enzim tidak diperlukan. Jika disertakan pada tingkat sedang hingga tinggi, enzim-
enzim (β-glukanase dan mungkin xylanase) harus ditambahkan untuk mengurangi 
kelembaban kotoran ayam dan timbulnya telur-telur kotor, dan mungkin untuk memperbaiki 
performa. Konten serat tidak mudah larut yang tinggi pada jelai dapat mengurangi 
pematukan bulu dan memperbaiki kesehatan pencernaan.  

Penghargaan 
Dukungan dari Australian Export Grain Innovation Centre (AEGIC) dalam persiapan 
makalah ini sangat dihargai. 
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