JENIS PAKAN BEBEK PETELUR AGAR BERTELUR TANPA JEDA

Pakan bebek petelur adalah salah satu faktor penentu keberhasilan budidaya bebek petelur. Pemberian pakan
yang tidak sesuai kebutuhan ternak ternyata tidak efektif dalam meningkatkan produktifitas dan membuat
biaya produksi membengkak. Peternak bebek petelur, meminimalisir biaya pakan menjadi salah satu cara
untuk meningkatkan keuntungan bisnis bebek petelur. Dilihat dari potensi pasarnya, telur bebek menjadi salah
satu komoditas peternakan yang memiliki permintaan cenderung stabil. Kualitas produksi telur bebek tentu
harus ditingkatkan, seimbang dengan kualitas yang dibutuhkan. Untuk memaksimalkan hasil produksi telur
bebek dengan kualitas yang bagus, tentu kualitas pakan yang diberikan juga berpengaruh. Bagaimana
pemberian pakan bebek petelur agar efektif dalam meningkatkan produktifitasnya, yuk kita simak penjelasan
berikut :
Faktor Pakan Bebek Petelur
Pakan bebek adalah penentu utama produktifitas bebek petelur. Tanpa kualitas dan jumlah pakan
yang
produktifitas
bebek petelur tidak akan optimal.
Â»sesuai,
Pakanmaka
Konsentrat
Bebek Petelur
Pakan konsentrat bebek petelur pabrikan perlu diberikan karena telah memenuhi standar kualitas,
yang menjamin kualitas terbaik untuk bebek petelur, yaitu : Memiliki ukuran, warna dan bentuk yang
seragam dan sesuai dengan kebutuhan ternak, telah diformulasikan secara tepat, sehingga kandungan
nutrisinya dapat membantu memenuhi kebutuhan ternak, Pakan berbentuk pellet atau crumble
memiliki ukuran dan ketahanan yang sempurna dan terstandar, higienis dan tidak terkontaminasi oleh
bakteri, jamur, virus dan bahan lainnya, serta dikemas secara bersih dan rapi dengan segregasi
minimum.. Meski begitu, perlu diketahui bahwa pakan konsentrat pabrikan ini dijual dengan harga
yang cukup mahal, sehingga peternak tidak bisa memberikan pakan konsentrat terlalu banyak dan
ditambahkan
dengan pakan
campuran
lainnya.
Â» Syarat Pemberian
Pakan
Utama Bebek
Petelur
Pakan bebek yang utama ada banyak jenisnya, seperti dedak, bekatul, jagung, sorghum dan lainnya.
Syarat
pakanbersaing
ternak bebek
petelur berikut
ini:bahan makanan/bahan pangan manusia. Contoh: meski
Â» Tidak
penggunaannya
dengan
sama-sama menggunakan singkong, namun pakan ternak bebek petelur memanfaatkan limbah dari
pengolahan
tepung
tapioka
(onggok)
Â» Mudah
diperoleh.
Artinya,
disarankan untuk menggunakan pakan ternak yang mudah diperoleh
dilingkungan
sekitar
lebih murah/ekonomis
dan mudah
mendapatkannya.
Â» Tersedia
secaraagar
terus-menerus
(kontinyu). Artinya,
bahan
makanan bebek petelur itu ada dalam
jumlah yang memadai dan selalu ada di sepanjang tahun. Ini berkaitan juga dengan kebiasaan makan
bebek
petelur,murah.
agar tidak
terus berubah-ubah
dan menyebabkan
stress.
Â» Harga
Ini adalah
faktor utama sebelum
Anda memilih
bahan baku pakan ternak. Untuk
efisiensi, Anda harus menilai harga dan kandungan nutrisi didalamnya. Pilih pakan yang memiliki nilai
nutrisi tinggi dengan harga yang terjangkau.
Jenis Pakan Bebek Agar Cepat Bertelur
Ada beberapa jenis pakan agar bebek cepat bertelur yang bisa dipilih dan paling banyak terdapat
dilingkungan sekitar serta membutuhkan biaya paling sedikit, sehingga diperoleh keuntungan yang
optimal. Masing-masing bahan pakan dapat dikelompokkan sebagai pakan sumber energi, pakan
sebagai sumber protein (nabati dan hewani), pakan sumber karbohidrat, pakan sumber lemak, pakan
sumber vitamin atau pakan sumber mineral. Berikut beberapa pakan bebek yang murah, mudah
didapat
dan bisa
dipilih
sesuai
kebutuhan:
Â»
Pakan
Sumber
Â» Bahan
Padi, Tidak
hanya
baikEnergi
untuk manusia, padi juga bisa digunakan sebagai bahan pakan ternak
yang diberikan dalam bentuk gabah atau beras. Gabah baik diberikan pada bebek petelur karena
mengandung 40% serat kasar dan 11-18% silika (25% dari berat gabah). Gunakan gabah/padi yang
berkualitas
rendah
agar
harganya
lebih
terjangkau.
Â» Jagung,
Jagung
adalah
pilihan
sumber
energi yang sangat baik karena kaya BETN (Bahan
Ekstrak Tanpa Nitrogen) yang hampir seluruhnya pati dan mengandung lemak tinggi serta Â kaya
akan pro vitamin A, thiamin, dan sistin. Kandungan protein didalam jagung sekitar 7 â€“ 12%.
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Gunakan
bungkilSorghum
jagung sebagai
sumber energi
untuk
pakan
bebek
petelur
yangkarena
murah.mangandung
Â» Sorghum,
cocok digunakan
sebagai
pakan
ternak
bebek
petelur
protein sekitar 8 â€“ 16% dan merupakan bahan pakan yang mempunyai kandungan energi terbesar
dibandingkan padi atau jagung. Namun perlu memahami cara pengolahan sorghum sebelum diberikan
ke Â»
ternak.
Dedak, Dedak merupakan produk sampingan (side product) dari proses penggilingan gabah
menjadi padi. Dedak biasanya bercampur kulit padi, kandungan proteinnya cukup tinggi, sekitar 12%
dan kandungan lemak sekitar 13%. Pilih dedak yang mengandung kulit ari beras, menir atau pecahan
beras, tetapi tidak banyak bercampur dengan kulit padi yang keras atau pecahan sekam. Jika dedak
bercampur dengan kulit padi yang keras, kandungan nutrisinya akan turun, namun serat kasarnya
meningkat
hingga
25%.
Â» Bekatul,
Selain
dedak, bekatul juga merupakan produk sampingan dari padi. Bekatul bisa
menjadi pilihan lebih baik dari dedak, karena kandungan protein, Ca dan P hampir mirip dengan
dedak
padi, namun
memiliki
kasardaerah
yang jauh
lebih rendah.
Â» Onggok
Onggok,
Pada serta
beberapa
penghasil
singkong yang diolah menjadi tepung tapioka,
onggok-onggok bisa dijadikan sebagai pakan alternatif bebek petelur. Bahan ini cocok digunakan
sebagai
pakanSumber
bebek karena
Â» Pakan
Proteinmengandung sumber energi tinggi.
Pakan sumber protein nabati, Protein salah satu unsur yang sangat dibutuhkan oleh bebek petelur
dalam proses pembentukan telur. Oleh sebab itu,Â harus memberikan pakan yang mengandung
protein, baik protein nabati maupun hewani. Berikut ini bahan pakan sumber protein nabati dan
hewani:
Â» Bungkil kelapa, berasal dari hasil sisa kopra yang digunakan dalam pengolahan minyak kelapa.
Proses mendapatkan bungkil kelapa tersebut menentukan metode penyimpanannya. Pastikan bungkil
kelapa
tidak tengik
atauKandungan
terkontaminasi
mikroorganisme
tertentu
yang
dapatsekitar
menyebabkan
diare.
Â» Bungkil
kedelai,
energi
metabolisme pada
bungkil
kedelai
2200 kkal/
kg.
Bungkil kedelai juga sangat baik digunakan sebagai pakan bebek petelur yang murah karena
kandungan proteinnya tinggi, yaitu sekitar 50%. Bungkil kedelai juga kaya akan sumber asam amino
essensial.
Sehingga
sangat
baik
dalam proses
pembentukan
telur.Â
Â baik. Jika dirasa bungkil kacang
Â» Bungkil
kacang
tanah,
merupakan
sumber
protein nabati
yang
tanah sudah berjamur, jangan berikan lagi pada ternak. Sebab, bungkil kacang tanah yang sudah
berjamur mengandung toxin jenisÂ aflatoxinÂ yang dihasilkan oleh jamurÂ Aspergillus flavusdan
justru menjadikan ternak sakit.
Bahan Pakan sebagai sumber protein hewani, meliputi teping ikan, tepung darah dan tepung keong
masÂ»: Tepung ikan, salah satu sumber protein hewani terbaik, karena kandungan asam amino
esensialnya sangat tinggi dan baik untuk ternak. Meski begitu, tidak bisa menggunakan tepung ikan
terlalu banyak, mengingat harganya yang relatif tinggi. Gunakan tepung ikan setidaknya 5 â€“ 12%
terhadap
total darah,
komposisi
pakan bebek
petelur penjagalan
untuk 100 ekor.
Â» Tepung
didapatkan
dari tempat
atau pemotongan hewan ruminansia seperti
sapi, kambing, kerbau atau lainnya yang biasanya ada di beberapa daerah. Caranya adalah dengan
merebus darah yang sudah dikumpulkan dengan cara yang higienis, kemudian direbus dalam dandang
bertekanan tinggi. Setelah itu, ditiriskan dan diiris tipis, kemudian dijemur. Ketika darah sudah
kering, digiling untuk menjadi tepung, tepung darah ini sangat baik untuk pakan bebek petelur yang
murah karena harganya terjangkau, namun kandungan proteinnya tinggi (sekitar 80%). Karena
memiliki kandungan asam amino yang tidak seimbang maka hanya boleh menggunakan campuran
tepung
darah sekitar
2-5%Keong
dalammas
ransum.
Â» Tepung
keong mas.
biasa diberikan pada bebek petelur dengan cara dicincang,
kemudian dicampurkan dengan pakan dedak/bekatul/lainnya. Selain itu keong mas juga dapat diolah
menjadi tepung sebagai pakan bebek petelur yang murah. Tepung keong mas sebagai jenis pakan
bebek agar cepat bertelur aman karena kandungan proteinnya cukup tinggi, sekitar 52%.
Demikian informasi jenis pakan bebek petelur agar bebek terus bertelur sehingga meningkatkan
keuntungan (ditulis kembali oleh siti hafsah husas_dari berbagai sumber)
Â
Â
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