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Gambar 1. Ayam-ayam bergembira di Aloha House

[Catatan Editor: Keith telah menjalankan pertanian mandiri di Rumah Yatim-Piatu
Aloha House, Puerto Princesa selama 15 tahun, pertanian yang memproduksi makanan
kaya gizi untuk memenuhi kebutuhan rumah yatim-piatu maupun untuk para pelanggan
lokal. ECHO Asia memiliki kesempatan berharga untuk mengunjungi Keith dan
keluarganya di Aloha House pada berbagai kesempatan yang berbeda, termasuk selama
dua Lokakarya Produksi Pangan Mandiri ECHO Asia Filipina (ECHO Asia Philippines
Sustainable Food Production Workshops). Dalam dua kesempatan tersebut Aloha-House
menjadi mitra pelaksana. Lahan Aloha House yang tidak luas membuahkan hasil
mengesankan meskipun hanya mendapat sedikit asupan dari luar. Keith selalu murah
hati dan terbuka dalam membagikan pengalaman dan pengetahuannya dengan para
pengunjung dan dengan jejaring ECHO yang lebih luas. Dalam Catatan ECHO Asia 20,
Keith berbagi tentang produksi pakan ikan mandiri, dan di Catatan ECHO Asia 25, dia
menulis tentang produksi pakan babi mandiri di pertaniannya. Dalam edisi ini, Keith
akan membagikan beberapa hal mendasar yang diperlukan untuk memproduksi pakan
ayam secara mandiri; gagasan umum dalam semua artikel ini adalah bagaimana
mengurangi asupan dari luar pertanian sehingga dapat menghemat uang dan lebih
meningkatkan pakan yang mandiri dan berkelanjutan].

Pengantar
Kesuburan yang dihasilkan oleh sebuah pertanian turut menyumbang terwujudnya sistem
pertanian yang lebih berkelanjutan. Residu tanaman dan pupuk kandang merupakan
bagian dari siklus hara untuk memproduksi tanaman serta membantu menurunkan biaya
asupan melalui pengomposan termofilik, vermikultur, produksi bokashi, dan/atau pupuk
hijau. Pakan yang dihasilkan oleh pertanian mandiri juga dapat mengurangi biaya karena
para petani mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang memang sudah tersedia bagi
mereka. Khususnya biaya pakan komersial skala kecil untuk memberi makan ayam bisa
sangat mahal. Dalam Catatan ECHO Asia kali ini, kita akan menggali berbagai alternatif
pakan untuk beternak ayam skala kecil.
Di seluruh dunia, bahan pakan ayam bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain.
Seleksi bahan pakan biasanya didasarkan pada ketersediaan, kualitas, dan biaya.
Beberapa bahan digunakan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah, seperti protein kasar vs.
protein yang dapat dicerna, namun perlu diperhatikan bahwa banyak di antara bahanbahan ini yang manfaat nutrisinya belum diteliti atau dibuktikan dengan baik. Ayam
adalah binatang omnivora dan bisa hidup baik di padang rumput, di dalam kandang, atau
bahkan bisa juga berkeluyuran dengan bebasnya di lingkungan hutan. Dalam artikel ini,
saya akan membagikan cara-cara untuk memaksimalkan pakan mandiri yang dihasilkan
di pertanian untuk ayam yang dibesarkan di padang rumput, ditambah sebanyak mungkin
memanfaatkan opsi pakan alami yang sesuai dengan situasi Anda. Kemudian saya juga
akan menjelaskan bagaimana caranya mengintensifkan jatah pakan, seandainya Anda
hanya memiliki halaman berukuran kecil untuk ternak unggas atau jika unggas-unggas itu
dikurung atau dikandangkan.

Padang Rumput
Padang rumput bisa berupa apa saja, mulai dari kacang belukar dan aneka rumput
(polikultur) sampai ke lapangan yang ditumbuhi rumput gulma dan semak-belukar.
Bawalah unggas Anda berjemur di bawah sinar matahari; ini adalah cara yang bagus
untuk meningkatkan vitamin D bagi kesehatan ayam dan meningkatkan kepadatan gizi
telur dan daging. Kami tidak menginginkan “ternak narapidana” atau ayam peliharaan
yang dikurung dan tidak mendapat sinar matahari serta hidup di tengah lingkungan yang
gelap (Gambar 1)!
Pakan hijauan alami di Asia Tenggara menghadirkan salah satu tantangan yaitu
bagaimana melindungi unggas dari pemangsa. Padang rumput atau hutan memang kaya
akan protein serangga dan hijauan alami, namun sekaligus menyimpan risiko munculnya
pemangsa, bahkan pencurian. Traktor ayam adalah salah satu cara untuk melindungi
investasi Anda. Traktor ayam adalah kandang yang bisa dipindah-pindahkan dan
dibangun untuk kawanan kecil: traktor ayam kami berukuran 1,2m x 3m bisa dipakai
untuk 10 sampai 15 ekor unggas, atau setengah dari jumlah itu jika dipakai untuk ayam
petelur. Di dalam traktor ayam tersedia tempat minum dan baki pakan. Kami
memindahkan traktor itu satu atau dua kali sehari, tergantung pada kepadatan dan ukuran
unggas di dalamnya. Traktor ayam ini cukup ringan untuk dipindahkan oleh satu orang

(Gambar 2). Kami mendapati bahwa roda justru menjadi masalah di medan Palawan yang
berteras-teras. Oleh sebab itu kamipun merancang “Gerobak Dorong Ayam Aloha”
sebagai alternatif untuk menggantikan unit berbasis roda (Gambar 3).
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Gambar 2: Traktor Ayam Aloha cukup ringan untuk dipindahkan dengan tenaga satu
orang saja.
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Gambar 3: Gerobak Ayam Aloha adalah desain alternatif tanpa roda.
Pada skala yang lebih besar, sebuah jaring elektrik yang bisa dipindah-pindah dan

mendapat energi dari matahari dapat dipakai untuk mencegah agar pemangsa tidak masuk.
“Pakan hidup hasil perburuan sendiri—hijauan, bebijian liar, cacing tanah, siput, dan
serangga liar – mempunyai kualitas yang tidak bisa ditandingi oleh apapun yang keluar
dari sebuah karung/tas,” tulis Harvey Ussery dalam “Mengelola Ternak Unggas di
Padang Rumput dengan jaring Elektrik/Managing Poultry on Pasture with Electronet”
(Ussery, 2005). Mungkin Anda penasaran, bisakah memodifikasi pagar listrik untuk sapi
dan mengalihkan pengunaannya untuk ayam—di Aloha House kami memiliki charger
energi surya yang terpasang di sebuah unit kontrol yang memiliki baterai untuk
menyalurkan listrik ke pagar yang mengelilingi ternak sapi kami. Pagar elektrik ini kami
gunakan untuk mengelola penggembalaan sapi secara terencana. Pagarnya dibuat khusus
untuk ternak, sehingga pastikan pagar Anda memang diperuntukkan secara khusus bagi
unggas. Kami tidak menyarankan pagar peternakan sapi dialih gunakan untuk unggas.
Sebaliknya, kami menyarankan agar Anda menggunakan jaring “elektrik/feathernet”
yang memang dirancang khusus untuk unggas.
Jika di daerah Anda tidak memungkinkan pengelolaan teknologi listrik, setidaknya Anda
harus memastikan unggas Anda mempunyai akses ke halaman berceker, yang dikelilingi
pagar, bebas dari serangan pemangsa dan mendapat cukup banyak sinar matahari!
Halaman semacam ini bisa semakin ditingkatkan dengan menambahkan potongan hijauan,
serasah tanaman dari kebun Anda, dan/atau menambahkan bermacam-macam jenis
rumput. Saya punya teman di Dubai yang menggunakan potongan-potongan rumput
sebagai suplemen pakan sekaligus untuk tempat tidur unggas. Pikirkanlah berbagai
kemungkinan dan Anda mungkin akan menemukan banyak sumber "limbah" yang sesuai
untuk pakan ternak Anda!
Akan lebih baik lagi jika ada ruang yang lebih besar bagi ayam untuk mencari hijauan. Di
Filipina, kami menanam kacang mongo (kacang hijau,--tersedia di Bank Benih ECHO
Asia/ECHO Asia Seed Bank) di padang hijau secara bergantian untuk ayam petelur. Kami
mencoba mengatur waktu sehingga tanaman itu bisa dijadikan pakan hijauan, kemudian
membiarkannya tumbuh sampai tahap berbunga, lalu melepaskan ayam-ayam
melahapnya sebelum polong kacangnya terbentuk. Jika Anda ingin tanamannya terus
tumbuh sampai menghasilkan kacang hijau, Anda bisa melakukannya, namun nutrisi
yang dikandungnya akan lebih rendah dibandingkan pada tahap berbunga. Ketika
tanaman kacang di salah satu area telah mulai habis, area daerah itu bisa ditutup
sedangkan ayam dipindahkan ke area berikutnya untuk mencari makan. Jika Anda
memiliki lahan yang cukup, saya sarankan buatlah 3 atau lebih padang rumput semacam
ini.
Tempat Berceker
Anda bisa melengkapi pakan angonan untuk unggas Anda dengan menyebarkan bijibijian di alas tidurnya, di halaman tempatnya berkeliaran atau di padang rumput.
Sebagian besar petani memiliki cara khusus memanggil unggas-unggasnya untuk
memberitahu mereka bahwa pakan tambahan telah dilemparkan ke rerumputan atau
disebarkan agak dalam di alas tidurnya (untuk meningkatkan aerasi tempat tidur itu saat
ayam mematuk-matuknya untuk mencari biji-bijian tersebut). Pemberian pakan tambahan

dengan cara seperti ini juga mendorong ayam mencari makan dan bergerak ke area yang
mungkin belum mereka manfaatkan sebelumnya. Cara ini juga memungkinkan petani
untuk melakukan inventarisasi dan menghitung jumlah ayamnya.
Di sebagian besar wilayah, jagung giling merupakan pakan tambahan yang disukai
namun tidak terlalu efektif jika dilihat dari
sudut biaya. Sebenarnya kacang-kacangan,
benih dan biji-bijian dapat meningkatkan
pertumbuhan dan kinerja unggas Anda.
Daftar berikut ini memang tidak lengkap,
tetapi di seluruh dunia ini, di mana pun ayam
dipelihara, para petani telah mencoba
berbagai macam pakan tambahan: jagung
giling , kacang pili, kacang hijau, kacang
merah, kacang tanah, dan lain-lain. Ketika
memilih pakan cekeran (pakan untuk dikaiskais oleh ayam) carilah pakan tambahan
yang mudah disebarkan dengan tangan,
mudah ditemukan di tempat Anda dan hemat
biaya.
Gambar 4:Contoh pakan ayam yang tersedia di pasar lokal di Palawan.

Keuntungan Ternak yang Diberi Pakan Rumput
Cara termurah, dan pasti termudah untuk memberi makan ternak adalah dengan
menyediakan akses ke padang rumput atau memberikan hijauan dengan sistem potongangkut. Berbagai sumber protein dari sekitar pertanian seperti azolla (sejenis pakis air)
atau belatung dapat digunakan sebagai tambahan pakan selain padang rumput dan hijauan.
Ternak yang diberi pakan rumput memberikan keuntungan dalam wujud kandungan
nutrisi yang meliputi:
• Mempunyai Lebih banyak vitamin (A, D, E, K) yang larut dalam lemak.
• Kandungan Asam Linoleat Terkonjugasi (ALT) yang lebih tinggi, senyawa
antikanker dan senyawa penurun berat badan, di dalam lemak.
• Lebih banyak mineral – terutama di lemak.
• Berkurangnya pakan biji-bijian, dibarengi dengan bertambahnya pakan hijauan,
serangga, ikan, daging kelapa, dan lain-lain membuat rasio asam lemak omega 3
dan omega 6 pada unggas yang diberi pakan rumput lebih mendekati bentuk
pakan tradisional dan jauh lebih menyehatkan bagi konsumen ketimbang unggas
yang mengkonsumsi pakan modern. Ternak yang diberi pakan khusus untuk
penggemukan (feedlot) akan memiliki kadar asam lemak omega 6 yang tinggi.
Daripada menambahkan asam lemak omega 3 ke pakan ayam, lebih baik Anda
menurunkan kandungan asam lemak omega 6 dengan cara mengurangi biji-bijian
dan dan menggunakan serangga serta tepung ikan untuk mencapai nutrisi
seimbang. Dr. Weston Price menemukan bahwa rasio omega 3/6 hampir sama
dengan yang ada dalam makanan manusia, agar optimal, jumlah totalnya

•

sebaiknya tidak lebih dari 5-6% asupan lemak menurut kalori (Gambar 5) (Fallon
dkk., 2000). Agar kualitas daging, telur, dan lemak menjadi seimbang untuk
konsumsi manusia sekaligus bagi kesehatan unggas maka kita perlu
menyeimbangkan kandungan asam lemak omega 3 dan 6 dalam pakan.

Gambar 5:“Asam Lemak Esensial dalam Diet
Primitif dan Modern/Essential Fatty Acids in
Primitive and Modern Diets,” oleh Sally Fallon
Morrell, Presiden Weston A. Price Foundation.
Sumber: Weston A. Price Foundation, Seri
“Traditional Diets and the Oiling of America”,
Presentasi “Traditional Diets III”

Gambar 6. Produksi azolla dan
salvinia di Aloha House

Produksi Pakan Ternak Mandiri Di Pertanian, Termasuk Resep
Pembuatannya
Dengan melakukan uji-coba dan mencatat secara cermat, petani ayam dapat
menghasilkan pakan sendiri yang berkualitas tinggi. Di banyak negara, petani dapat
membeli bahan yang siap guna untuk menghasilkan pakan hemat biaya. Namun, lebih
ekonomis lagi jika Anda memakai bahan dari hasil pertanian sendiri untuk membuat
pakan ayam! Di pertanian kami, tenaga dua orang bisa menghasilkan 200 kg pakan
lembab dalam waktu kurang dari satu jam. Banyak bahan yang berpotensi untuk
membuat ransum yang seimbang. Saran terbaik yang bisa saya berikan adalah
bersikaplah fleksibel, sesuaikan dengan konteks Anda dan apa yang murah (atau bisa
didapat secara gratis!). Jagalah agar Anda tetap mempunyai pilihan-pilihan terbuka dan
lakukan penelitian! Di bawah ini, saya menjelaskan beberapa pilihan yang tersedia di
kawasan Asia Tenggara.

Pakis Mengambang dan Kiambang sebagai Pakan Alternatif
Pakis mengambang dan tanaman air banyak yang mengandung protein tinggi. Tanaman
air bisa tumbuh dengan baik di kolam yang cukup memiliki kesuburan untuk menunjang
pertumbuhan mereka. Tanaman-tanaman ini dapat dimanfaatkan untuk pakan ayam dan
sangat baik sebagai suplemen hemat biaya jika pakan dari luar harganya mahal. Pakis
mengambang seperti Azolla spp. dan Salvinia spp. dapat dimanfaatkan jika

dibudidayakan dan dipanen secara efisien (Gambar 6). Kiambang (berbagai genera dan
spesies) juga bisa dimanfaatkan. Babi dan unggas (keduanya omnivora) dengan mudah
melahap hijauan ini dalam jumlah besar sebagai sumber pakan. Cara memproduksi
tanaman-tanaman ini bisa meliputi penggunaan rakit-rakit yang dilindungi jaring dan
diletakkan di kolam ikan, atau penggunaan kolam, wadah atau semacam palungan yang
memang disediakan secara khusus untuk keperluan tersebut. Ingat, setiap hijauan pakan
yang ditanam di dalam kolam ikan harus dilindungi atau diisolasi dari ikan, jika tidak
maka ikan-ikan itu akan memakannya dan menyusutkan hijauan tersebut sebelum sempat
dipanen. Pada Gambar 6, ikan disimpan dalam tangki terpisah. Azolla tumbuh dari nutrisi
dan air yang dipompa ke wadah/kolam tempatnya ditanam. Air yang sama nantinya
dialirkan kembali ke kolam ikan sudah dalam keadaan bersih dan beroksigen. Catatan:
Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan pakis mengambang dan kiambang
sebagai pakan ikan dan pakan babi, lihat Catatan ECHO Asia 20 dan 25.]
Di India, sudah dilakukan berbagai uji-coba untuk membandingkan Lemna minor
(kiambang biasa), Ipomoea reptans (kangkung), Trapanatans (kaltrop air), dan
Salviniacucullata (sering disangka azolla). Baik kiambang maupun kangkung memiliki
rasio konversi pakan yang baik dan mengandung protein tinggi: 28% dan 32 (Kalita,
2007).
Berhati-hatilah untuk tidak habis-habisan memanen pakis mengambang dan tanaman air
lainnya untuk mempertahankan agar ada produksi yang berkelanjutan. Sebagai aturan
umum (dalam kondisi ideal), Anda harus memanen tidak lebih dari separuh biomassa
mengambang per minggu (atau 1/7 dari total biomassa per hari). Caranya adalah dengan
menjaga tanaman tetap berada dalam pertumbuhan vegetatif yang cepat. Untuk
melakukannya, Anda harus memantau bagaimana metode panen yang paling produktif
untuk sistem Anda. Azolla lebih mampu mentolerir air yang bergerak ketimbang
kangkung. Salvinia tumbuh paling cepat, tapi bisa sangat invasif. Penelitian kami selama
satu tahun mengukur panen azolla yang kami tanam dengan sistem aquaponic
menunjukkan hasil panen mulai dari 310 gram sampai 490 gram per hari, bergantung
kepada berbagai faktor.
Memanen Belatung (Hermetia illucens) Secara Otomatis/Budidaya Ulat
Limbah dapur atau pupuk kandang dapat dimanfaatkan untuk produksi belatung (BSF)
(Hermetia illucens) guna melengkapi persediaan pakan alami bagi ayam Anda. Larva
BSF sangat bergizi dan bisa dipelihara secara ekonomis dengan limbah dapur. Bertindak
secara aktif memberi makan ulat akan memicu keluarnya pengusir lalat alami yang
disebut
synomone
(zat
yang
digunakan
untuk
komunikasi
antarspesies/interspecieschemical) yang mengingatkan dan memperingatkan jenis lalat
lain untuk menjauh dari makanan karena sudah ada BSF di situ. Berbagai desain untuk
memanen BSF secara otomatis tersedia online. Desain-desain ini ditujukan sebagai
wadah untuk produksi ulat; ketika dikelola dengan benar, ulat dewasa bermigrasi dari
wadah dengan kemiringan 35º dan masuk ke dalam wadah penampung, langsung ke
kolam ikan, atau ke dalam kandang ayam (Gambar 7 & 8).

Secara aktif memberimakan ulat
akan memicu keluarnya pengusir
lalat alami yang disebut synomone
(sebuah komunikasi kimiawi,
antarspesies) yang memperingatkan
jenis lalat lainnya agar menjauh dari
makanan, karena di situ sudah ada
lalat BSF.

Produksi Belatung/BSF
(Hermetia illucens)

Wadah
pengumpul yang
terus-menerus
memanen
belatung

Buatlah Pakan Sendiri
Kegunaan Cairannya:
1.Pengusir Alami bagi lalat
2.Menarik betina dewasa untuk
memulai koloni baru
3.Pupuk Cair untuk Tanaman
(cairkan 20:1)
Jika ingin memanen otomatis pastikan kotak Anda cukup
untuk memuat semuanya

Gambar 7. Diagram alat BSF yang digunakan di Aloha House.

Gambar 8: Berbagai gambar alat BSF yang digunakan di Aloha House.
Manfaat Fermentasi dalam Produksi Pertanian Mandiri
Selama proses produksi pertanian, aktivitas fermentasi mikroorganisme yang bermanfaat
dapat membuat pakan ayam semakin mudah dicerna dan bisa disimpan lebih lama.
Menurut sebuah penelitian, penggunaan mikroorganisme meningkatkan protein kasar
dalam daging kopra dari 17,24% menjadi 31,22%. Kuantitas asam amino juga sangat
meningkat (Cruz, 1997).
Harap dicatat bahwa tidak semua ternak menyukai pakan basah. Pada pagi hari Anda bisa
mencampur pakan tanpa fermentasi. Segera gunakan pakan tersebut jika ayam Anda
ternyata tidak menyukai makanan terfermentasi, yang cenderung basah. Selain pakan
ayam, Anda juga bisa memfermentasi pakan untuk babi, bebek, dan ikan dengan bantuan
beragam kelompok mikroba probiotik. Namun, untuk pakan ternak ruminansia, kami
tidak merekomendasikan fermentasi (ini akan dibahas dalam Catatan ECHO Asia yang

akan datang).-Saat memfermentasi pakan, pastikan anda menggunakan turunan bakteri probiotik, ragi,
dan mikroba yang terbukti tidak terkena kontaminasi-silang dengan patogen liar. Di
Aloha House, kami menggunakan EM-1, produk komersial yang telah melewati uji
laboratorium dan telah disahkan untuk peternakan dan akuakultur oleh Departemen
Pertanian dan Biro Perikanan dan Sumber Daya Perairan di Filipina. EM-1 dirumuskan
oleh Dr. Teruo Higa di Universitas Ryukyus, Okinawa, Jepang, dan sudah tersedia di
lebih dari 100 negara. Sekarang ini, Thailand mengkonsumsi lebih banyak EM-1
ketimbang Jepang!
EM-1 mengandung kultur lacto-baksilus yang subur, bakteri fotosintetik, ragi yang
bermanfaat, dan banyak lagi. Mikroorganisme tersebut mendapat makanannya dari gula
dan karbohidrat sementara mereka menciptakan metabolit sekunder yang meningkatkan
kisaran nutrisi pada pakan. Probiotik bernilai sangat tinggi. Jika Anda ingin belajar lebih
banyak tentang bagaimana menggunakan EM-1, buku yang saya tulis, Sistem Pertanian
Alami untuk Pertanian Berkelanjutan di Kawasan Tropis/A Natural Farming System for
Sustainable Agriculture in the Tropics adalah panduan untuk menggunakan teknologi EM.
Buku ini bisa didapat secara gratis dalam bentuk unduhan PDF/PDF download, dapat
diperoleh di kantor ECHO Asia/ECHO Asia office, atau dapat dibeli secara online
melalui ECHO Florida Online Bookstore.
Jika tidak tersedia EM-1, coba gunakan dadih keju atau dadih yogurt yang bisa diperoleh
dari pengolahan susu lokal. Mulailah sedikit dulu dengan mengganti dadih pada tingkat
yang sama dengan EM-1 dalam resep di bawah ini. Jika efeknya belum terlihat maka
tambahkan lebih banyak dalam campuran fermentasi berikutnya. Fermentasi yang bagus
seharusnya menciptakan aroma manis bercampur asam setelah dua minggu. Jika muncul
bau “telur busuk” (dari sulfida) atau muncul cendawan berwarna hitam, jangan
memberikannya kepada ayam Anda tetapi berikan campuran percobaan yang gagal ini ke
tumpukan kompos dan gunakan sebagai pupuk.
Alternatif lain untuk menggantikan EM-1 adalah dengan menggunakan mikroorganisme
asli (IMO). Dalam sistem Pertanian Alami di Korea (Korean Natural Farming /KNF),
bahan pakan dicampur dengan gula, garam, dan larutan IMO. [Catatan Editor: Untuk
informasi lebih lanjut tentang pembuatan dan penggunaan IMO, lihat makalah “An
Introduction to Asian Natural Farming” di ECHOcommunity.org. Selain itu, Teks dan
Kartun Buku Pertanian Organik dari Universitas Mae Jo membahas IMO secara panjang
lebar dan tersedia di kantor ECHO Asia/ECHO Asia office dalam Bahasa Thailand,
Inggris, dan Khmer, dan segera akan tersedia dalam bahasa Burma, Bahasa Indonesia,
Karen, Tagalog, dan Mandarin.]
Tepung ikan adalah sumber protein yang baik. Tepung ikan laut dan ikan nila telah
digunakan di berbagai latar dengan hasil memuaskan. Dalam pakan unggas, penggunaan
tepung ikan biasanya dibatasi 5-10%. Kami menggunakan lebih dari jumlah tersebut
dalam ransum pakan ayam kami. Pengelolaan alami atas kawanan ayam kami meliputi

padang rumput, hijauan, tempat cekeran, pakan, dan mineral pilihan bebas; dengan
banyaknya pilihan yang tersedia, unggas-unggas itu akan bisa memilih dan
menyeimbangkan makanan mereka sendiri, secara alami menyesuaikan atau menggeser
pilihannya untuk memperoleh nutrisi yang tepat. Harap dicatat bahwa tepung ikan bisa
bervariasi kualitasnya dan bisa berpotensi menjadi sumber kontaminasi Salmonella bila
disertakan dalam makanan unggas. Selain itu, jumlah tepung ikan yang tinggi dalam
pakan unggas dapat menyebabkan daging dan telurnya terasa beraroma amis (Ponce dkk.,
2002).

Dokumentasi Permasalahan Kedelai dan Tanaman Transgenik (GMO)
Aloha House menjalankan pertanian bebas kedelai karena kedelai menyimpan efek yang
merugikan kesehatan. Fitoestrogen dan inhibitor (penghambat) enzim yang ada pada
kedelai yang tidak difermentasi mendatangkan masalah baik bagi ternak maupun manusia.
Dokumentasi masalah yang diakibatkan oleh kedelai meliputi:
Kandungan tinggi asam fitat (phytic acid) dalam kedelai mengurangi kemampuan tubuh
dalam meng-asimilasi kalsium, magnesium, tembaga, besi, dan seng [Catatan Editor:
Silakan lihat EDN 103 “Phosophorus (and other) Deficiencies in a Diet High in
Phosphorus” untuk mempelajari masalah phytic acid].
• Kandungan asam fitat dalam kedelai tidak dapat dinetralisir dengan menggunakan
metode persiapan tradisional seperti perendaman, pengecambahan, dan
pemasakan yang lama dan pelan-pelan.
• Diet tinggi asam fitat mengakibatkan masalah pertumbuhan pada anak-anak.
• Inhibitor tripsin dalam kedelai mengakibatkan terganggunya pencernaan protein
dan gangguan pankreas. Pada hewan uji, konsumsi kedelai yang mengandung
inhibitor tripsin mengakibatkan pertumbuhan yang kerdil.
• Fitoestrogen kedelai (yaitu estrogen tanaman) mengganggu fungsi endokrin, dan
berpotensi menyebabkan kemandulan serta meningkatkan kanker payudara pada
wanita dewasa.
• Fitoestrogen kedelai adalah agen anti-tiroid yang potensial, yang menyebabkan
hipotiroidisme dan dapat menyebabkan kanker tiroid. Pada bayi, konsumsi susu
kedelai telah dikaitkan dengan penyakit auto-imun tiroid.
• Analog vitamin B12 dalam kedelai tidak diserap, dan justru meningkatkan
kebutuhan tubuh akan vitamin B12 (Nienhiser, 2003).
[Catatan Editor: Untuk informasi lebih lanjut lihat “Kutipan Referensi Kedelai/Soy
References Cited”.]
Dalam pakan ternak, GMO/Transgenik (organisme hasil rekayasa genetika) juga
berpotensi mendatangkan masalah. Sebuah studi baru-baru ini menghubungkan antara
kanker pada babi dengan konsumsi kedelai dan jagung transgenik (Carman, dkk., 2013).
Dengan banyaknya pilihan tanaman non-transgenik, maka di Aloha House kami lebih
suka menghindari GMO. Efek pemberian tepung olahan kacang merah (Phaseolus
vulgaris) sebagai pengganti tepung kedelai dikaitkan dengan menurunnya kualitas ayam
leghorn putih (Hussein dkk., 2015). Protein kedelai itu murah, tapi jika dibandingkan
dengan tepung ikan, kandungan asam aminonya lebih rendah. Tepung ikan mungkin yang
terbaik karena dalam evaluasi pemberian pakan tambahan protein tepung ikan

dibandingkan dengan pakan komersial pada ayam petelur dan kualitas telur di daerah
tropis yang hangat, ada penelitian yang menunjukkan adanya hubungan penting dengan
profil asam amino bermanfaat yang ada dalam tepung ikan (Omeke dkk., 2013).

Pakan Fermentasi EM di Aloha
Di Palawan. Filipina, pakan lengkap “Aloha Fementasi EM” mengandung protein kasar
19,00% dan harganya sekitar 0,36 USD/kg (Tabel 1). Saat pakan ini kami berikan untuk
ayam pedaging dan petelur ternyata kami mendapatkan hasil yang bagus. Kapur pertanian
berukuran kecil (<0.5mm) yang dimasukkan dalam ransum pakan ini, sangat penting
untuk perkembangan tulang. Ayam petelur juga membutuhkan akses untuk memperoleh
kalsium tambahan. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian di bawah ini.
Resep pada Tabel 1 merupakan titik awal yang baik untuk menciptakan pakan ternak
mandiri, yang menghemat waktu dan mendaur ulang asupan. Jika Anda mampu
mengelola jadwal kebutuhan protein yang lebih kompleks bagi ternak ayam sesuai
perkembangannya, maka Anda bisa menyesuaikan asupan proteinnya dengan cara
mengubah jumlah tepung ikan yang digunakan.
Tabel 1: Pakan Fermentasi EM untuk Ternak Ayam Aloha
Biaya Total
Pakan Unggas-Protein Berat
USD/ Biaya(US
fermentasi EM di Aloha Kasar
(Kg.)
Kg.
D)
Bekatul [D1]
14%
3.00
0.30
0.89
Tepung Kopra
22%
2.00
0.23
0.45
Tepung Ikan
44%
1.00
0.73
0.73
Jagung Giling
7%
0.50
0.73
0.36
Gampng halus untuk
pertanian
0%
0.20
0.18
0.04
Tepung
dolomite
pertanian (<0,5mm
0%
0.05
0.05
0.00
Garam Laut
0%
0.05
0.23
0.01
Arang Halus
0%
0.05
0.02
0.00
EM/Tetes Tebu 100ml
0%
0.20
0.18
0.04
TOTAL
:

7.05 kg

2.52 USD

Suplemen Kesehatan Dimulai Sejak Anak Ayam Berusia Di Bawah Dua
Puluh Hari (DOC)
Anda dapat meningkatkan kemampuan makan anak ayam tanpa menggunakan hormon
tetapi menggunakan suplemen kesehatan alami yang juga dapat dibuat dari asupan yang
ada di pertanian Anda (Tabel 2). Suplemen ini akan membuat mereka bertumbuh dan
berkembang lebih baik serta meningkatkan ketahanan mereka terhadap penyakit. Rincian
untuk masing-masing suplemen disampaikan berikut ini.

Tabel 2: Program Suplemen Kesehatan untuk Anak Ayam
Hari
1
2-6
8-10
11+
18-20

Pakan Khusus
Suplemen Daun Bambu dan Beras Merah (lihat di bawah)
Suplemen Pisang dan Semangka Cincang
Suplemen Air Herbal
Air EMAS (EM diencerkan dengan 200 bagian air)
Kembali kepada Suplemen Air Herbal

Suplemen Daun Bambu dan Beras Merah
Untuk anak ayam yang baru menetas, kami mencincang daun bambu dan mencampurnya
dengan tepung beras merah dalam jumlah yang sama. Jangan kuatir anak ayam akan
kelaparan–sebab pada hari pertama anak ayam ini “ bergantung hidupnya” menggunakan
makanan pada telur dan tidak akan terhambat pertumbuhannya oleh pakan berserat tinggi.
Sebaliknya, perawatan ini memperpanjang saluran pencernaan mereka dan memberikan
kapasitas makan eksta. [Catatan Editor: Meskipun memberikan tepung beras dan daun
bambu cincang ke anak ayam yang baru menetas adalah praktik yang umum dilakukan,
namun belum ada penelitian ilmiah mengenai hal ini]. Sebagian besar pemasok pakan
berpendapat bahwa “anak ayam tidak membutuhkan pakan atau air dalam 48 jam pertama
setelah menetas” (Hamre, 2013).

Suplemen Pisang dan Semangka Cincang
Berikan kepada anak ayam campuran setara antara cacahan pisang dan semangka selain
pakan lain seperti dedak beras dan bubur jagung. Biarkan mereka memilih sendiri—
sediakan saja bagi mereka dan pisahkan dari pakan lainnya.

Suplemen Air Herbal
Cacah halus 100 gram lidah buaya dan 100 gram jahe, lalu campurkan dengan 100 gram
molase dan 100 ml EM1. Fermentasikan dalam 2 liter air selama 2 minggu. Saring
larutan fermentasi ini dan encerkan dengan air, perbandingannya 1: 1. Saat
menyajikannya kepada anak ayam, Anda juga bisa menambahkan cuka alami sebesar 13% dari volumenya.
Air EMAS
Air EMAS/"Effective Microorganisms Activated Solution" juga memberikan banyak
manfaat. Untuk membuat air EMAS, encerkan EM dengan menambahkan 200 bagian air,
untuk membuat perbandingan 1: 200. Kami memberikan air EMAS sesuai keperluan.

Strategi untuk Ayam Petelur
Di Aloha House, untuk meningkatkan produksi telur maka kami selalu menjaga pasokan
rumput, kangkung, atau hijauan lainnya. Kami mempraktekkan pemberian pakan bergaya
Thailand untuk unggas dewasa seperti yang kami yang pelajari di Saraburi. Pakan ini
disebut "salad ayam". Kami menambahkan sayuran cincang (termasuk azolla) pada jatah
pakan pagi (Gambar 9). Ayam petelur adalah unggas berukuran besar yang cenderung

menyikat habis hijauan di padang rumput dan sering
membutuhkan hijauan tambahan. Dengan
menghidangkan "salad ayam" maka Anda
memberikan kepada mereka persediaan nutrisi
secara teratur di luar pakan yang terfermentasi.
Pengelolaan kawanan unggas yang kami
lakukan secara alami meliputi penyediaan
hijauan, pakan cekeran, ransum pakan (pakan
fermentasi atau campuran), dan (mulai 18
minggu seperti yang ditunjukkan di bawah)
kami memberikan sumber kalsium yang bisa
dipilih bebas dalam bentuk batu kapur kasar dan
batu giling (1,5 mm- 3.5mm). Ini berarti kita
menyediakan beragam pilihan, termasuk sumber
kalsium. Penting untuk dicatat bahwa ayam
petelur biasanya bertelur di pagi hari, dan
menyelesaikan pembentukan kulit telurnya saat
mereka tidur; mereka menyerap kalsium dari
saluran pencernaan mereka, utamanya dari
empedal unggas. Mereka membutuhkan kapur
pertanian kasar atau kalsium karbonat lainnya,
misalnya cangkang kerang (1.5mm - 3.5mm).
Sementara dalam pakan komersial dianjurkan
perbandingan awal 70% kasar: 30% kapur
ternak yang digiling halus (<0.5mm). Menurut
Leiterman, “Aturan pokoknya adalah: di dalam
pakan setidaknya rasio ukuran kalsium kasar
dibanding kalsium halus sebesar 50:50.
Dalam keadaan gelap ayam petelur makan
sangat sedikit. Oleh sebab itu untuk
berkembangnya kulit telur yang baik diperlukan
tersedianya jumlah kalsium yang mencukupi di
dalam empedal ayam selama jam-jam gelap saat
kulit telur sedang dibentuk” (Leiterman, 2013).
Unggas-unggas itu menyeimbangkan diet (dari atas ke bawah) Gambar 9.
mereka sendiri dengan memilih sendiri dari Menyiapkan dan memberikan pakan
“salad ayam”Aloha. Gambar 10.
pakan yang kami sediakan di Aloha House. Ayam dan entog mencari makan
Tersedianya makanan ekstra, batu kapur giling bersama di Aloha House. Gambar 11.
membuat produksi telur kami meningkat hampir Sistem “duckponic” di Aloha House
dua kali lipat. Selain itu, kami juga telah
menyaksikan meningkatnya kualitas cangkang dan kekuatan telur.

Kawanan Bebek dan Kawanan Campuran
Di Aloha House, kami membiarkan entok Muscovy berkeliaran di padang rumput
bersama dengan ayam kami. Mereka tampaknya mencari makan dengan cara yang
berbeda, tapi dapat bergabung bersama dengan baik. Bebek diberi makan ransum pakan
dasar namun untuk kebersihan kami juga menyediakan seember air sehingga mereka bisa
membersihkan diri. Entok bukanlah perenang ulung tetapi mereka benar-benar menyukai
rumput! Mereka juga menangkap lalat-lalat yang terbang di udara. Kalkun lokal juga bisa
merumput dengan baik bersama ayam pedaging kami, tapi entok lokal Muscovy-Palawan
secara umum kurang bisa merumput dengan baik. Kami akan mencobanya lagi jika
memperoleh jenis yang lebih unggul!
Bebek pedaging (Peking) yang kami pelihara dan bebek petelur (malard) menjadi lebih
baik jika ada kolam kecil yang airnya bermutu. Kami menggunakan pompa kecil untuk
memindahkan air melalui area tumbuh tanaman, dan mengalirkannya dalam sebuah
sistem “duckponic” tertutup. Tanaman memanfaatkan nutrisi yang ada di dalam air (yang
bersumber dari kotoran itik), sekaligus membersihkannya; sedangkan itik berenang,
menghasilkan aerasi, dan menyuburkan tanaman dengan kotorannya yang dikeluarkan di
dalam air. Semua tanaman yang tumbuh di dalam sistem ini digunakan untuk memberi
makan babi; tumbuhan ini tidak sesuai untuk dikonsumsi manusia. Dalam “duckponic”
kami terdapat juga kangkung, selada air, azolla, dan kiambang ke dalam sistem
“duckponic” kami.
Kesimpulan
Di kawasan Asia Tenggara tersedia semakin banyak pilihan pakan dan sumber-sumber
pakan. Syukurlah, biaya produksi unggas bisa dikurangi dengan menggunakan berbagai
sumber pakan alternatif, banyak di antaranya yang bisa dibuat langsung di lahan
pertanian atau secara lokal. Ayam, bebek, dan kalkun yang diberi pakan dengan benar
akan menjadi sumber vitamin, protein, lemak, dan mineral yang dapat terlarut dalam
lemak, untuk kebutuhan konsumsi manusia. Di Aloha House, pengelolaan ternak yang
kami lakukan secara alami sangat berhasil. Ini mencakup penyediaan sayuran hijau,
pakan cekeran, ransum pakan, dan kalsium pilihan gratis untuk unggas. Kami juga
menyediakan akses ke padang rumput dan sinar matahari yang berlimpah. Jika dilakukan
bersama-sama, strategi ini akan memastikan tercapainya produksi yang menguntungkan
dan berkualitas tinggi untuk keluarga dan pelanggan Anda.
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