
Gandum Australia 
merupakan biji-bijian 
pakan yang terbukti,  
andal dan bermutu  
tinggi. Gandum Australia 
telah digunakan dengan 
sukses selama jangka 
waktu yang panjang.

Gandum 
Australia 

untuk unggas broiler
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Manfaat utama dari 
gandum Australia untuk 
unggas broiler

 Gandum Australia cocok untuk semua jenis unggas.

 Gandum merupakan biji-bijian yang dominan dalam sebagian besar pakan 
ternak komersial dan khususnya pada pakan unggas broiler.

 Risiko mikotoksinnya sangat rendah karena biji-bijian dipanen kering  
(kadar kelembaban 8-12%) dan disimpan secara profesional.

 Kadar energi dan protein dapat bervariasi, tetapi dapat dipantau dengan 
mudah dengan alat-alat seperti AusScan dan dicegah perubahan kadar 
asamnya dengan menggunakan enzim-enzim polisakarida non-pati (NSP). 

 Pati gandum mengental menjadi gelatin dengan cepat dan membantu 
proses pembuatan menjadi butiran (pelleting process). 

 Pati dan protein gandum sangat mudah dicerna.
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Produksi dan ekspor

Penyimpanan  
dan pemrosesan

Gandum Australia diproduksi di salah satu 
lingkungan terbersih di dunia. 

Risiko mikotoksin pada gandum Australia sangat rendah 
karena biji-bijinya dipanen kering (kelembaban 8-12%) 
dan disimpan di dalam fasilitas bermutu tinggi (teraerasi).

Dari penghasil ke eksportir, industri gandum Australia berkomitmen pada 
standar tertinggi dalam performa produk guna memenuhi kebutuhan 
pelanggan internasional. 

Gandum Australia cukup mudah digiling dan memiliki karakteristik 
pembuatan butiran (pellet) yang baik. Gandum Australia memiliki skor feed 
pellet quality factor (Borregaard Ligno Tech) sebesar 8, dibandingkan dengan 
jagung yang berskor 5 dan sorgum yang berskor 4. 

Hampir 22 juta ton gandum dihasilkan di Australia 
setiap tahun yang merupakan bagian dari            produksi 
gandum dunia dan hampir                dari ekspor global.

Hampir                            produksi gandum total di Australia 
diekspor setiap tahun dan Western Austalia merupakan 
negara bagian pengekspor gandum terbesar.

65–75%%%

3%%%
10%%%
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Nutrisi

Gandum Australia sesuai untuk semua ternak tetapi pada khususnya cocok untuk  
makanan unggas broiler. 

Gandum memiliki kandungan pati dan minyak yang sedikit lebih rendah daripada jagung, 
tetapi kandungan protein yang lebih tinggi. Tabel 1 membandingkan komposisi dan  
nilai energi gandum yang biasa dikandung gandum dibandingkan dengan jagung,  
jelai dan sorgum. 

Pada kadar protein tipikal, gandum memberikan asam amino esensial lebih banyak 
daripada jagung. Banyak nilai tercatat untuk nilai energi biji-bijian didapat dari pengujian 
in-vivo tanpa enzim. Enzim digunakan secara rutin dengan gandum pada pembuatan 
pakan dan menghasilkan nilai ME yang lebih tinggi dan lebih konsisten (dengan 
menghilangkan pengaruh dari polisakarida non-pati). 

Gandum dikelompokkan sebagai biji-bijian berviskositas karena kadar polisakarida  
non-pati (NSP) yang mudah larut, terutama arabinoxylan. Tabel 3 menunjukkan 
perbandingan profil serat pada gandum dibandingkan dengan jagung, jelai dan  
sorgum. Dampak anti-nutrisi NSP yang mudah larut sebagian besar dihilangkan  
dengan penggunaan enzim xilanase dan B-glukanase.  

Gandum merupakan biji-bijian dominan pada 
makanan unggas broiler Australia dan membantu 
performa unggas kelas dunia.



Peluang menggunakan 
gandum pada makanan 
unggas broiler

Hal-hal yang perlu 
dipertimbangkan

1   dari Choct (2006) dan Bach Knudsen (2014)
2   Mannan + Galaktan + Asam Uronat

Gandum Australia cocok sebagai semua makanan unggas dan 
dapat digunakan tanpa batas sebagai satu-satunya jenis 
biji-bijian atau dengan komposisi dominan. 

Tabel 1: Konten serat yang biasa ada (% biji-bijian, DM) pada sorgum, jagung, jelai dan gandum1

Arabino- xylan 11-Glukan Selulosa NSP lainnya2 Lignin SERAT  
TOTAL

Sorgum
Mudah larut 0,10 0,10 0,20

Tidak mudah larut 2,00 0,10 2,20 0,25 1,10 5,65

Total 2,10 0,20 2,20 0,25 1,10 5,85

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

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

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

Gandum 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

 Gandum tidak mengandung pigmen kuning yang ada di dalam jagung, 
oleh karena itu jika pigmen-pigmen ini dibutuhkan, pigmen-pigmen  
ini harus didapatkan dari sumber-sumber lain. 

 Penambahan enzim fitase dianjurkan untuk mengatasi aspek  
anti-nutrisi dari fitase (biasa ada pada semua biji-bijian).



Tabel 2: Analisis perkiraan perbandingan tipikal atas biji-bijian 

Spesifikasi Jagung Gandum Jelai Sorgum

Kelembaban (%) 13 12 12 13

Protein (%) 8 11 11 9,5

Lemak (%) 4 2,3 2,6 3,5

Abu (%) 1,15 1,7 2,2 2

Serat

Bahan Mentah (%) 2 2 4,8 2,3

NDF1 (%) 9 8,5 16 8

ADF2 (%) 2,2 2,5 5,5 2,5

Pati + gula 64,6 63 53,9 63

ME Broiler MJ/kg (Kcal/kg) 13,45 (3215) 12,56 (3000) 11,2 (2677) 13,21 (3157)

ME Petelur MJ/kg (Kcal/kg) 13,75 (3285) 13,00 (3105) 11,8 (2820) 13,50 (3227)

Nilai unggas broiler Australia (Kcal/kg) 3350 3200* 2900* 3300
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Tabel 3: Standardised ideal digestible (SID): komposisi Asam Amino Esensial  
dalam biji-bijian utama pada kadar protein di tingkat umum

Jagung Gandum Jelai Sorgum

Protein (%) 7,8 11,7 10,5 9,2

SID Lys 0,21 0,28 0,32 0,19

SID Met 0,15 0,17 0,16 0,15

SID M + C 0,31 0,41 0,35 0,28

SID Thr 0,24 0,29 0,26 0,25

SID Iso 0,25 0,37 0,31 0,32

SID Try 0,05 0,13 0,09 0,10

SID Arg 0,32 0,48 0,42 0,31

SID His 0,21 0,24 0,18 0,17

SID Leu 0,84 0,70 0,59 1,02

SID Val 0,34 0,45 0,42 0,40

SID Phe 0,34 0,48 0,42 0,41

Sumber: Evonik AminoDat 5.0

Sumber: Premier Atlas (2008)
Catatan: Nilai yang umum saja: komposisi dapat sangat bervariasi dengan kondisi agronomik yang berbeda.
* Dengan enzim Non-Starch Polysaccharides atau NSP (Polisakarida Non-Pati)
1 NDF = Neutral detergent fibre (serat detergen netral)     2 ADF = Acid detergent fibre (serat detergen asam)



Jelai Australia merupakan 
biji-bijian pakan yang 
terbukti, andal dan 
bermutu tinggi. Jelai  
pakan Australia cocok 
untuk semua jenis unggas.

Jelai  
Australia 

untuk unggas broiler
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Karena kadar energinya yang lebih rendah daripada biji-bijian utama lain 
yang digunakan untuk pakan, jelai lebih cocok untuk unggas peternak 
(breeder) dan petelur (layer) daripada untuk pakan untuk unggas  
potong (broiler), namun jelai biasanya digunakan dalam pakan unggas 
broiler ketika biayanya ekonomis, dan lemak tambahan digunakan  
untuk mempertahankan kepadatan energi.

Manfaat utama dari jelai 
Australia untuk unggas broiler

 Jelai Australia cocok untuk semua kelompok unggas, dan dengan 
kontaminasi mikotoksinnya yang rendah, jelai Australia dapat memiliki 
risiko yang lebih rendah daripada jagung.

 Performa broiler Australia terkenal di tingkat dunia dan ini dapat dicapai 
dengan menggunakan jelai (jagung tidaklah esensial untuk performa tinggi).

 Jelai Australia mengandung mikotoksin yang rendah, biasanya dipanen 
kering dan disimpan dengan baik.

 Jelai Australia mengandung kadar serat yang lebih tinggi daripada jagung 
atau gandum sehingga kadar energi termetabolisme yang dikandungnya 
menjadi rendah, tetapi hal ini dapat diimbangi dengan lemak tambahan,  
dan serat memberikan manfaat positif untuk kesehatan perut.



JELAI AUSTRALIA UNTUK UNGGAS BROILER| 5
 

 

Produksi dan ekspor

Penyimpanan  
dan pemrosesan

Para petani jelai 
Australia telah 
membangun reputasi 
internasional sebagai 
penghasil biji-bijian 
bermutu tinggi, bersih 
dan aman untuk 
dijadikan pangan. Biji-
bijian seperti inilah  
yang sangat dicari  
di seluruh dunia.

Jelai Australia memiliki kadar kelembaban yang 
rendah (8-12%) dengan masa penyimpanan 
yang panjang dan sangat disukai di seluruh 
dunia. Risiko mikotoksinnya rendah.

Dari penghasil ke eksportir, industri jelai Australia berkomitmen  
pada standar tertinggi dalam performa produk guna memenuhi 
kebutuhan pelanggan internasional. 

Australia merupakan eksportir jelai 
utama yang memasok   
 jelai untuk malting (pembuatan malt) 
yang diekspor ke seluruh dunia dan                       
              dari jelai yang digunakan  
sebagai pakan di dunia.  

Australia menghasilkan  
                  juta metrik ton (mmt) 
jelai per tahun.
9–12

30–40%%%

20%%%
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Nutrisi

Pati merupakan kontributor utama untuk Energi Termetabolismekan (ME). Jelai 
pakan Australia mengandung pati dengan kadar 49-56%. Daya cerna pati 
pada jelai termasuk tinggi, seperti pada jagung. Rata-rata ME indikatif untuk 
jelai pakan Australia dengan enzim adalah 2.900/kg jika kelembabannya  
tidak dihilangkan (as-fed) (dengan basis 12% kelembaban).

Jelai Australia mengandung rata-rata kadar protein sebesar 
10% jika kelembabannya tidak dihilangkan (as-fed), yang mana 
setidaknya 2% lebih tinggi dari jagung, tetapi lebih rendah 
daripada gandum. Jika jelai digunakan untuk menggantikan jagung, 
maka lebih sedikit protein dari sumber lain (bungkil kedelai) 
diperlukan karena jelai mengandung kadar protein dan  
konten asam amino esensial di dalam protein  
yang lebih tinggi.

Jelai Australia mengandung lebih banyak serat 
daripada jagung dan gandum, dan ini dapat 
bermanfaat bagi kesehatan pencernaan.



Peluang menggunakan jelai 
(barley) pada makanan 
unggas broiler

Jelai memiliki konten non-starch 
polysaccharide (polisakarida non-pati) 
atau NSP mudah larut yang tinggi. Selain 
itu, ß-glukanase dan xilanase harus 
disertakan untuk memperbaiki performa 
dan kesehatan pencernaan broiler, serta 
mengurangi kelembaban alas kandang 
(litter). Serat yang tidak mudah larut  
pada jelai dapat memperbaiki fungsi  
dan kesehatan pencernaan.

Unggas broiler Australia pada umumnya diberi makan dengan  
20-30% jelai dan performanya menjadi sangat baik sekali. 

Makanan unggas broiler Asia juga dapat menggunakan kadar  
jelai yang sama. 

Jelai pakan Australia merupakan peluang yang layak 
dipertimbangkan di wilayah Asia untuk semua pakan unggas.

Kadar maksimum yang 
dianjurkan:  

• Starter

•  Grower

• Finisher

10%%%

25%%%

30%%%



Hal-hal yang perlu 
dipertimbangkan

 Ketahuilah mutu jelai Anda.

 Gunakan enzim yang tepat.

 Mulailah dengan kadar jelai yang rendah dan tingkatkan perlahan-
lahan agar mikroba di perut dapat menyesuaikan dengan substrat jelai.

Ciri Unit Jagung Jelai Gandum

ME broiler kcal/kg 3.350 2.9001 3.2001

Protein % 8 10 11

Pati % 64 50 58

Minyak % 3,5 1,9 1,9

Total serat % 9,1 19,9 13,2

Pigmen Kuning Ada Nihil Nihil

Enzim NSP Ditambahkan ke 
dalam pakan ? ß-glukanase  

+ xilanase Xilanase

Mikotoksin Risiko ? Rendah Rendah

Kemudahan untuk 
diubah menjadi butiran FPQF2 5 5 8
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1   Enzim Terbantukan
2   Feed Pellet Quality Factor  
   (Faktor Mutu Butiran Pakan)



Sorgum Australia 
merupakan biji-bijian 
pakan yang terbukti,  
andal dan bermutu  
tinggi. Sorgum pakan 
Australia cocok untuk 
semua jenis unggas.

Sorgum 
Australia  

untuk unggas broiler
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Manfaat utama dari 
sorgum Australia untuk 
unggas broiler

 Sorgum Australia mengandung nutrisi yang serupa dengan jagung, tetapi 
mengandung lebih banyak protein dan tidak memiliki pigmen kuning.

 Sorgum Australia cocok untuk semua kelompok unggas, dan dengan 
kontaminasi mikotoksinnya yang rendah, sorgum Australia dapat  
memiliki risiko yang lebih rendah daripada jagung.

 Performa unggas broiler Australia berada pada tingkat dunia dan  
ini dicapai dengan memakai sorgum. Jagung tidak dibutuhkan untuk  
mencapai performa tinggi.

Sorgum Australia sangat sesuai untuk digunakan sebagai pakan hewan,  
termasuk untuk semua jenis unggas. Sorgum Australia untuk pakan  
memiliki kadar kontaminasi mikotoksin yang rendah dengan sifat nutrisi 
dan kandungan energi yang baik.

Sorgum Australia perlu dipertimbangkan untuk pakan unggas broiler Asia.
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Produksi dan ekspor

Penyimpanan  
dan pemrosesan

Sorgum Australia memiliki kadar kelembaban rendah, 
dengan kontaminasi mikotoksin yang rendah dan daya 
tahan dalam penyimpanan jangka panjang.

Dari penghasil ke eksportir, industri sorgum Australia 
berkomitmen pada standar tertinggi dalam performa produk guna 
memenuhi kebutuhan pelanggan internasional. 

Sebagian besar biji 
sorgum di dunia 
diberikan kepada 
hewan, termasuk 
unggas, dan sorgum 
juga dipakai sebagai 
bahan makanan 
(Afrika) dan alkohol 
(etanol, bir di  
Afrika dan baijiu  
di Tiongkok).

Rata-rata produksi sorgum Australia adalah 
sekitar 1-1,5 juta metrik ton. Sebagian 
besar sorgum Australia digunakan untuk 
pakan hewan di dalam Australia.

Sorgum Australia juga diekspor, dengan 
permintaan terbesar datang dari Tiongkok. 
Sebagian besar sorgum Australia di Tiongkok 
digunakan untuk pakan hewan dan juga 
digunakan pada industri penyulingan baijiu. 

Pasar ekspor lain termasuk Filipina, Selandia 
Baru, Taiwan dan Jepang.
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Nutrisi

Pati adalah komponen utama dari, dan kontributor energi termetabolisme (ME) dalam 
semua jenis biji-bijian. Kandungan pati pada sorgum biasanya sedikit lebih rendah 
daripada pada jagung, tetapi lebih tinggi dari gandum atau jelai, biasanya sekitar  
62% jika kelembaban tidak dihilangkan (as-fed).  

Komposisi gizi dan nilai energi sorgum Australia biasanya tidak mudah berubah-ubah 
dibandingkan biji-bijian lainnya. Daya cerna pati lebih rendah untuk sorgum daripada 
jagung, misalnya sorgum memiliki daya cerna pati ideal sebesar 88% dibandingkan 
94% tingkat daya cerna pati untuk jagung.  Fenol (pada kulit luar biji yang berpigmen), 
kafirin (matriks protein yang membungkus butiran pati), dan fitat semuanya dapat 
berkontribusi pada daya cerna pati yang rendah ini. 

Nilai energi termetabolisme (ME) pada sorgum Australia biasanya berada pada angka 
3300 Kcal/kg dalam keadaan as fed (12% basis kelembaban), serupa dengan jagung.

Pada tingkat protein mentah (crude protein) yang biasa, sorgum mengandung asam 
amino esensial standar yang mudah dicerna ileum (SID-EAA) yang serupa dengan 
jagung, tetapi lebih rendah daripada gandum atau jelai.

Sorgum dikelompokkan sebagai biji-bijian tidak 
berviskositas, serupa dengan jagung karena 
rendahnya kadar polisakarida non-pati atau non-
starch polysaccharides (NSP) yang mudah larut. 
Sorgum Australia juga mengandung NSP tidak 
mudah larut yang lebih rendah dibandingkan  
biji-bijian utama lainnya.



Peluang menggunakan 
sorgum pada makanan 
unggas broiler

Di Australia, sorgum biasanya disertakan ke dalam pakan unggas broiler komersial di atas 50%,  
terkadang digunakan sebagai satu-satunya biji-bijian, meski kebanyakan ahli gizi lebih suka 
menggunakan campuran biji-bijian.  

Membuat sorgum menjadi butiran (pellet) terkadang sulit dan sorgum sering kali dicampur 
dengan gandum untuk memperbaiki aspek ini. Dicampurkannya fitat juga merupakan langkah 
standar dalam pembuatan makanan unggas broiler yang berbasis sorgum, dan ada pula yang 
menggunakan xilanase dan protease.

Zat pereduksi dapat membantu melarutkan protein dengan membelah ikatan disulfida dalam 
sistina. Dalam penelitian di Australia ditemukan bahwa menambahkan zat pereduksi sodium 
metabisulfida pada kadar 0,15% dapat meningkatkan energi termetabolisme (ME) pakan broiler 
berbasis sorgum sebanyak 90 Kcal/kg.

Pada pakan unggas broiler yang mengandung banyak sorgum, tingkat asam 
linoleat ada di atas 1%, cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Sorgum Australia merupakan biji-bijian yang terbukti dan dapat diandalkan 
untuk pakan unggas broiler komersial. Sorgum Australia mengandung nutrisi 
yang serupa dengan jagung, tetapi tidak memiliki pigmen kuning.  

Konten minyak dan asam linoleat pada sorgum lebih tinggi 
daripada jelai dan gandum tetapi lebih rendah dari jagung. 

Tabel 1: komposisi SID-EAA pada sorgum, jagung, jelai dan gandum untuk konten 
protein mentah (crude protein) yang biasanya ada

Sorgum Jagung Jelai Gandum

Protein mentah (%) 10 8 10 11

Lys 0,20 0,22 0,31 0,27

Met 0,16 0,16 0,15 0,16

Sis 0,14 0,16 0,19 0,23

M + C 0,30 0,32 0,35 0,39

Thr 0,28 0,25 0,25 0,27

Try 0,12 0,05 0,09 0,12

Arg 0,34 0,33 0,40 0,46

Ile 0,35 0,27 0,29 0,35

Leu 1,10 0,89 0,57 0,66

Val 0,44 0,35 0,40 0,43
Sumber: Evonik AminoDat 5.0
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Hal-hal yang perlu 
dipertimbangkan

 Gunakan sorgum ketika harganya 
kompetitif.

 Penggilingan halus membantu 
memisah matriks kafirin dan 
memaparkan pati kepada hidrolisis 
enzim serta memfasilitasi gelatinasi 
dalam proses pembuatan butiran 
(pellet).

 Pertimbangkan campuran biji-bijian 
untuk meratakan ketergantungan 
pada salah satu biji-bijian.
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