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Cereal grains produced in Australia
ธญัพืชที.ผลิตในออสเตรเลีย

n Major   ส่วนใหญ่
q Wheat (winter crop)   ขา้วสาลี (พืชฤดูหนาว)
q Barley (winter crop)  ขา้วบาร์เลย ์(พืชฤดูหนาว)
q Oats (winter crop)     ขา้วโอ๊ต (พืชฤดูหนาว)
q Sorghum (summer crop) ขา้วฟ่าง (พืชฤดูร้อน)

n Minor ส่วนรอง

q Corn and triticale ขา้วโพดและขา้วทริทิเคลี

n Production is dominated by wheat followed by barley 
then sorghum
การผลิตส่วนใหญ่เป็นขา้วสาลี ตามดว้ยขา้วบาร์เลยแ์ละขา้วฟ่าง



2

Australia top 6 cereal grains - average production 
last 5 years1 

ธญัพืชสาํคญัสูงสุด 6 ชนิดของประเทศออสเตรเลีย - ผลผลิตเฉลี.ยตลอด 5 ปีที.ผา่นมา1

1ABARES Crop Report February 2018
2Mmt = million metric tonne
2 Mmt= ลา้นเมตริกตนั

Grain ผลผลิต Mmt2

Wheat ขา้วสาลี 25.387  
Barley ขา้วบาร์เลย์ 9.831  
Sorghum ขา้วฟ่าง 1.553  
Oats ขา้วโอ๊ต 1.439
Corn ขา้วโพด 0.436  
Triticale ขา้วทริทิเคลี 0.153  

Australian grains high quality
ผลผลิตคุณภาพสูงจากออสเตรเลีย

n Rigid quality standards and testing for trade
มาตรฐานคุณภาพและการตรวจสอบเพื.อการคา้ที.เขม้งวด

n Typically dry conditions at harvest (low moisture)
โดยปกติแลว้ เกบ็เกี.ยวในสภาพอากาศแหง้ (ความชืVนต่าํ)

n High quality storage facilities and management 
สถานที.จดัเกบ็และการจดัการมีคุณภาพสูง

n Mycotoxin contamination low  / minimal risk to poultry
ความเสี.ยงต่อการปนเปืV อนของสารพิษจากเชืVอราต่าํ/ความเสี.ยงต่อสตัวปี์กต่าํ
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Grains used in Australian poultry feeds 
ธญัพืชสาํหรับสตัวปี์ก อาหารของสตัวปี์ก

n Sorghum, wheat and barley are the major grains for Australian poultry 
feeds
ขา้วฟ่าง ขา้วสาลีและขา้วบาร์เลยเ์ป็นธญัพืชที.สาํคญัสาํหรับอาหารเลีVยงสตัวปี์กในออสเตรเลีย

q Wheat highest use, then sorghum, then barley
ใชข้า้วสาลีมากที.สุด จากนัVนคือขา้วฟ่างและขา้วบาร์เลย์

q Used in all poultry feeds (broiler, layer, breeder, turkey and duck)
ใชเ้ป็นอาหารสตัวปี์กทุกประเภท (ไก่เนืVอ ไก่ไข่ พอ่พนัธ์ุแม่พนัธ์ุ ไก่งวงและเป็ด)

q Corn and other grains use is minor
มีการใชข้า้วโพดและธญัพืชอื.นๆ มีนอ้ย

n Poultry performance is world-class (corn not needed for high 
performance)
ประสิทธิภาพของฟาร์มสตัวปี์กเป็นระดบัสากล (ไม่จาํเป็นตอ้งใชข้า้วโพดสาํหรับผลิตผลที.มีประสิทธิภาพสูง)

Grains for poultry – major value considerations 
ธญัพืชสาํหรับสตัวปี์ก - การพิจารณามูลค่าสาํคญั
n Nutrients supplied, particularly เฉพาะอยา่งยิ.งในการเป็นที.มาของสารอาหาร

q Energy (ME) พลงังาน (ME)
q Protein / digestible amino acids โปรตีน/กรดอะมิโนที.ยอ่ยได้

n Other characteristics ลกัษณะอื.น ๆ

q Anti-nutritional factors ปัจจยัต่อตา้นโภชนาการ

q Mycotoxin &other toxin contamination
สารพิษจากเชืVอราและสารพิษปนเปืV อนอื.นๆ

q Physical features (grain size, structural fibre, pellet durability) 
ลกัษณะทางกายภาพ (ขนาดของเมลด็ เสน้ใยโครงสร้าง ความทนทานของเมลด็)
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Australian grains compared to corn for poultry
เปรียบเทียบการใชธ้ญัพ◌ืชของออสเตรเลีย กบัการใชข้า้วโพดในสตัวปี์ก

n How do Australian barley, sorghum and wheat compare to corn, the 
world’s no.1 poultry grain?
จะเปรียบเทียบขา้วบาร์เลย์ ขา้วฟ่างและขา้วสาลีของออสเตรเลียกบัขา้วโพดซึ.งเป็นธญัพืชใชเ้ลีVยงสตัวอ์นัดบัหนึ.งของ

โลกไดอ้ยา่งไร

n In this presentation, Australian barley, sorghum and wheat are 
compared to typical yellow corn 
ในการนาํเสนอครัV งนีV ขา้วบาร์เลย์ ขา้วฟ่างและขา้วสาลีของออสเตรเลียถูกนาํมาเปรียบเทียบกบัขา้วโพดสีเหลืองทั.วๆไป

n Australian poultry feed formulas are flexible, grains (and meals) are 
routinely substituted as supply / price changes
สูตรอาหารสตัวปี์กของออสเตรเลียมีความยดืหยุน่ ธญัพืช (และอาหาร) มกัจะถูกเปลี.ยน ขึVนอยูก่บัการเปลี.ยนแปลง
ของอุปทาน/ราคา

First, some basic poultry nutrition 
ก่อนอื.น มาเขา้ใจโภชนาการขัVนพืVนฐานของสตัวปี์ก
n Digestion / digestibility การยอ่ยอาหาร/ความสามารถในการยอ่ยอาหาร

q Poultry must digest chemical components of grains to supply 
energy and nutrients
สตัวปี์กตอ้งยอ่ยส่วนประกอบทางเคมีของธญัพืชเพื.อใหไ้ดพ้ลงังานและสารอาหาร

q Digestibility of grain components varies
ความสามารถในการยอ่ยส่วนประกอบของธญัพืชมีความแตกต่างกนัไป

q Digestibility of some grains can be improved economically by feed 
enzymes
ความสามารถในการยอ่ยธญัพืชบางชนิดสามารถปรับปรุงไดแ้ละช่วยใหป้ระหยดัขึVนไดด้ว้ยการให้เอนไซม์

n Most value in grains from สิ.งที.ไดรั้บมากจากธญัพืช

q Energy (ME) พลงังาน (ME)
q Protein / digestible amino acids โปรตีน/กรดอะมิโนที.ยอ่ยได้
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Energy (ME for poultry)   
พลงังาน (ME สาํหรับสตัวปี์ก)
n Metabolisable energy (ME) is supplied by digested
พลงังานที.ใชป้ระโยชนไ์ด้ (ME) ไดม้าจากการยอ่ย
q Starch (→ glucose)    แป้ง (→กลโูคส)
q Oil (→ fatty acids)   ไขมนั (→กรดไขมนั)
q Protein (→ amino acids)   โปรตีน (→กรดอะมโิน)

n Grains differ in digestible content of these ME component
ธญัพืชมีความแตกต่างกนัในส่วนประกอบที.ยอ่ยไดข้องพลงังานที.ใชป้ระโยชนไ์ดเ้หล่านีV

n ME measured by bioassay or predicted by NIR (e.g. AusScan)
พลงังานที.ใชป้ระโยชนไ์ด้ วดัจากการหาปริมาณโดยชีววธีิหรือทาํนายโดย NIR (เช่น AusScan)

Protein / digestible amino acids
โปรตีน/กรดอะมิโนที.ยอ่ยได้
n Poultry do not need protein, they need amino acids in protein
สตัวปี์กไม่ตอ้งการโปรตีน แต่ตอ้งการกรดอะมิโนที.อยูใ่นโปรตีน

n All proteins are formed from 22 amino acids, 10 - 13 of these are ‘essential’ (eaa)
โปรตีนทัVงหมดถูกสร้างขึVนจากกรดอะมิโน 22 ตวัซึ.งมีกรดอะมิโน 10 - 13 ตวัที.เป็นกรดอะมิโนที. 'จาํเป็น' (eaa)

q eaa must be supplied in the feed ตอ้งมีกรดอะมิโนที.จาํเป็นในอาหารสตัว์

n Protein must be digested to release amino acids โปรตีนจะตอ้งถูกยอ่ยเพื.อใหไ้ดก้รดอะมิโน

n Different levels of amino acids are needed in feeds for different types and stages 
of poultry production
อาหารเลีVยงสตัวปี์กจะตอ้งมีระดบักรดอะมิโนที.แตกต่างกนัตามประเภทของสตัวปี์กและระยะของการเลีVยง
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Protein / digestible amino acids 
โปรตีน/กรดอะมิโนที.ยอ่ยได้
n Each grain type has different ธญัพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัใน

q Protein content ปริมาณโปรตีนที.มี

q Amino acid composition of protein ส่วนประกอบที.เป็นกรดอะมิโนของโปรตีน

q Digestibility of protein (but high in grains, usually lower and more 
variable in meals)
ความสามารถในการยอ่ยโปรตีน (สูงในธญัพืช และมกัจะลดลงและแปรปรวนมากขึVนในอาหารสตัวท์ั.วไป)

n Value of protein in grain largely due to digestible eaa content (e.g. 
standardised ileal digestible or ‘SID’ eaa)
ค่าโปรตีนในธญัพืชส่วนใหญ่ขึVนอยูก่บัปริมาณกรดอะมิโนที.จาํเป็นที.ยอ่ยได้ (เช่น มาตรฐานการยอ่ยไดข้องลาํไสเ้ลก็
ส่วนปลายหรือ 'SID' eaa)

n Use digestible eaa values for feed formulation
ใชค่้ากรดอะมิโนที.จาํเป็นที.ยอ่ยได้ (digestible eaa values) สาํหรับการกาํหนดสูตรอาหารเลีVยงสตัว์

Digestible (SID) eaa content1 of 4 grains for typical protein content 
ปริมาณกรดอะมิโนที.ยอ่ยได้ (SID)1 ของเมลด็ธญัพืช 4 ชนิดสาํหรับปริมาณโปรตีนทั.วไป

Corn
ขา้วโพด

Barley
ขา้วบาร์เลย์

Sorghum
ขา้วฟ่าง

Wheat
ขา้วสาลี

Protein โปรตีน % 8.0 10.0 10.0 11.0

SID essential amino acid ค่า SID ของกรดอะมิโนที.จาํเป็น

Lysine ไลซีน % 0.22 0.31 0.20 0.27

Methionine เมไธโอนีน % 0.16 0.15 0.16 0.16

M+C % 0.32 0.35 0.30 0.39
Threonine ทรีโอนีน % 0.25 0.25 0.28 0.27
Arginine อาร์จินีน % 0.33 0.40 0.34 0.46
Isoleucine ไอโซลูซีน % 0.27 0.29 0.35 0.35
Valine เวลีน % 0.35 0.40 0.44 0.43

1Evonik AminoDat 5.0
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n Grains differ in fibre content and type ธญัพืชมีความแตกต่างกนัในปริมาณใยอาหารและชนิด

n Fibre present in complex cell wall structure ใยอาหารมีโครงสร้างผนงัเซลลที์.ซบัซอ้น

§ Fibre has nutritional implications for poultry ใยอาหารมีผลทางโภชนาการต่อสตัวปี์ก

§ Fibre = NSP (non-starch polysaccharides) + lignin
ใยอาหาร = NSP (โพลีแซคคาไรดที์.ไม่ใช่แป้ง) + ลิกนิน
q NSP:   soluble and insoluble NSP: ละลายน้าํและไม่ละลายน้าํ
q Lignin: insoluble ลิกนิน : ไม่ละลายน้าํ

Fibre ใยอาหาร

n Soluble NSP are anti-nutritional
โพลีแซคคาไรด◌์ที.ไม่ใช่แป้งที.ละลายน้าํไดเ้ป็นสารตา้นโภชนาการ

q Increase digesta viscosity, decrease digestibility   
เพิ.มความหนืดของอาหาร ลดความสามารถในการยอ่ยได้

q Alleviated or eliminated by appropriate feed enzymes   
ถูกบรรเทาหรือถูกกาํจดัไดโ้ดยใชเ้อนไซมที์.เหมาะสม

n Insoluble NSP are inert, sometimes beneficial
โพลีแซคคาไรด◌์ที.ไม่ใช่แป้งที.ละลายน้าํไม่ได้ มีความเฉื.อย ซึ. งในบางครัV งมีประโยชน์

q For gut development and function ต่อการพฒันาและการทาํงานของลาํไส้

q For bird behaviour (less pecking) สาํหรับพฤติกรรมของนก (จิกนอ้ยลง)

NSP (non-starch polysaccharides) 
NSP (โพลีแซคคาไรดที์.ไม่ใช่แป้ง)
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Typical fibre content (% of grain, DM) of     corn, barley, sorghum & wheat 
ปริมาณใยอาหารโดยทั.วไป (% ของธญัพืช) ของขา้วโพด ขา้วบาร์เลย์ ขา้วฟ่างและขา้วสาลี

Arabino-xylan
อะราบิโน-ซีลาน

ß-Glucan 
เบต้า-กลูแคน

Cellulose 
เซลลูโลส

Other NSP1 

NSP1 อืHนๆ 
Lignin 
ลกินิน

Total fibre
ใยอาหารรวม

Corn
ขา้วโพด

Soluble ละลายน้าํได้ 0.10 0.10
Insoluble ไม่ละลายน้าํ 5.10 2.00 0.80 1.10 9.00
Total รวม 5.20 2.00 0.80 1.10 9.10

Barley
ขา้วบาร์เลย์

Soluble ละลายน้าํได้ 0.80 3.60 0.10 4.50
Insoluble ไม่ละลายน้าํ 7.10 0.70 3.90 0.50 3.20 15.40
Total รวม 7.90 4.30 3.90 0.60 3.20 19.90

Sorghum
ขา้วฟ่าง

Soluble ละลายน้าํได้ 0.10 0.10 0.20
Insoluble ไม่ละลายน้าํ 2.00 0.10 2.20 0.25 1.10 5.65
Total รวม 2.10 0.20 2.20 0.25 1.10 5.85

Wheat
ขา้วสาลี

Soluble ละลายน้าํได้ 1.80 0.40 0.20 2.40
Insoluble ไม่ละลายน้าํ 6.30 0.40 2.00 0.30 1.80 10.80
Total รวม 8.10 0.80 2.00 0.50 1.80 13.20

1NSP = non-starch polysaccharides, other NSP = Mannans + Galactans + Uronic Acid 
1NSP = โพลีแซคคาไรดที์.ไม่ใช่แป้ง NSP อื.นๆ = แมนแนน + กาแลคตนั + กรดยโูรนิก

Australian barley ขา้วบาร์เลยอ์อสเตรเลีย

n Winter crop (harvest October to December)
พืชฤดูหนาว (เกบ็เกี.ยวเดือนตุลาคมถึงธนัวาคม)

n Predominantly 2-row, spring type (grown in mild Australian winter)
ส่วนใหญ่เป็น 2 แถว ประเภทฤดูใบไมผ้ลิ (ปลูกในฤดูหนาวที.ไม่หนาวจดัของออสเตรเลีย)

n Medium grain size, white with hull   ขนาดเมลด็ปานกลาง สีขาวและมีเปลือก

n Low mycotoxin contamination  การปนเปืV อนของสารพิษจากเชืVอราต่าํ

n No yellow pigment   ไม่มีรงควตัถุสีเหลือง

n Viscous (high soluble NSP)  หนืด (NSP ละลายดี)

n NSP enzymes used (β-glucanase and xylanase)   
ใชเ้อนไซม ์NSP (เบตา้-กลูคาเนส และไซลาเนส)
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n Pelletability similar to corn, same FPQF (Feed Pellet Quality Factor, 
Borregaard LignoTech)
เป็นเมด็ไดเ้ช่นเดียวกบัขา้วโพด FPQF เหมือนกนั (ปัจจยัคุณภาพเมด็อาหาร, Borregaard LignoTech)

n Insoluble fibre in hull may have nutritional benefits
ใยอาหารที.ไม่ละลายน้าํที.มีเปลือกอาจมีประโยชนท์างโภชนาการ

n Lower ME (energy) than other the 3 grains ME (พลงังานที.ใชง้านได)้ ต่าํกวา่ธญัพืชอีก 3 ชนิด

q Due to hull and lower starch เนื.องจากเปลือกและมีแป้งนอ้ยกวา่

q ME increased with NSP enzymes
พลงังานที.ใชง้านไดเ้พิ.มขึVนดว้ยเอนไซมโ์พลีแซคคาไรดที์.ไม่ใช่แป้ง (NSP)

n Protein typically higher than corn (+2%?) ปริมาณโปรตีนมกัสูงกวา่ขา้วโพด (+2%?) 

n Higher value for layers and breeders (and pigs) than broilers
คุณค่าดีกวา่สาํหรับไก่ไข่และพอ่พนัธ์ุแม่พนัธ์ุ (และสุกร) มากกวา่ไก่เนืVอ

Australian barley ขา้วบาร์เลยอ์อสเตรเลีย

n Suitable for mash and whole grain feeding
เหมาะสาํหรับการใหอ้าหารแบบบดและแบบเมลด็ธญัพืช

n Proven, reliable grain for poultry
ธญัพืชที.ผา่นการพิสูจนแ์ละเชื.อถือไดส้าํหรับสตัวปี์ก

n When economic, commonly used in poultry feeds in Australia (Spain, 
UK and elsewhere)
เมื.อเหมาะสมตามเศรษฐกิจ โดยทั.วไปใชใ้นอาหารของสตัวปี์กในออสเตรเลีย (ในสเปน องักฤษและที.อื.นๆ)
q Up to 30% in commercial broiler feeds
เพิ.มขึVนถึง 30% ในอาหารเลีVยงไก่เนืVอในเชิงพาณิชย์

q Above 30% (up to 60%) in commercial layer feeds
สูงกวา่ 30% (สูงสุด 60%) ในอาหารเลีVยงไก่ไข่ในเชิงพาณิชย์

n Not well understood or accepted in Asia? ไม่เป็นที.เขา้ใจหรือยอมรับในเอเชีย ?

Australian barley ขา้วบาร์เลยอ์อสเตรเลีย
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Australian sorghum
ขา้วฟ่างออสเตรเลีย
n Summer crop (harvest February to May)
พืชฤดูร้อน (เกบ็เกี.ยวเดือนกมุภาพนัธ์ถึงพฤษภาคม)

n Small grain size, no hull
ขนาดเมลด็เลก็ ไม่มีเปลือก

n Seed coat colour typically yellow, brown, red
สีเมลด็พนัธ์ุมกัเป็นสีเหลือง น้าํตาล แดง

n Tannin-free (nil condensed tannins)
ไม่มีแทนนิน (nil condensed tannin)
q Seed colour not indicator of tannins or 

phenolic compounds
สีของเมลด็พนัธ์ุไม่เป็นตวับ่งชีVของแทนนิน หรือสารประกอบฟีนอล

n No yellow pigment ไม่มีรงควตัถุสีเหลือง

n Difficult to pellet (low FPQF) ทาํเป็นเมด็ไดย้าก (FPQF ต่าํ)

n Non-viscous (low soluble NSP) ไม่เหนียว (NSP ละลายไดต่้าํ)

n NSP enzymes not commonly used ไม่นิยมใชเ้อนไซม์ NSP โดยทั.วไป

n Low mycotoxin contamination การปนเปืV อนของสารพิษจากเชืVอรามีโอกาสต่าํ

n Nutritionally similar to corn except มีคุณค่าทางโภชนาการคลา้ยกบัขา้วโพดยกเวน้

q No yellow pigment ไม่มีรงควตัถุสีเหลือง

q Higher protein มีโปรตีนที.สูงกวา่

n High energy (ME), similar to corn พลงังานสูง (ME) คลา้ยกบัขา้วโพด

Australian sorghum
ขา้วฟ่างออสเตรเลีย
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n Protein typically higher than corn (+2%?) ปริมาณโปรตีนมกัสูงกวา่ขา้วโพด (+2%?)
q Protein digestibility lower than corn (kafirin protein)
q ความสามารถในการยอ่ยโปรตีนต่าํกวา่ขา้วโพด (โปรตีนคาฟิริน)

n Proven, reliable grain for poultry ธญัพืชที.ผา่นการพิสูจนแ์ละเชื.อถือไดส้าํหรับสตัวปี์ก

n Suitable for mash feeds (coarse milling)
เหมาะสาํหรับการใหอ้าหารแบบบด (การบดหยาบๆ)

n Often used at high levels in poultry feeds มกัใชใ้นการใหอ้าหารเลีVยงสตัวปี์กระดบัสูง

q Sometimes used as only grain, but usually with some wheat (for 
higher PDI)
บางครัV งใชธ้ญัพืชชนิดเดียว แต่โดยปกติแลว้ใชร่้วมกบั ขา้วสาลีบางชนิด (เพื.อให้ PDI สูงขึVน)

n Not well understood or accepted in Asia? ไม่เป็นที.เขา้ใจหรือยอมรับในเอเชีย ?

Australian sorghum
ขา้วฟ่างออสเตรเลีย

Australian wheat ขา้วสาลีออสเตรเลีย
n Winter crop (harvest October to December)
พืชฤดูหนาว (เกบ็เกี.ยวเดือนตุลาคมถึงธนัวาคม)

n Spring varieties (but grown through mild Australian winter, harvested 
late spring / early summer, October to December)
พนัธ์ุฤดูใบไมผ้ลิ (แต่ปลูกในช่วงฤดูหนาวของออสเตรเลียที.ไม่หนาวมาก เกบ็เกี.ยวช่วงปลายฤดูใบไมผ้ลิ/ตน้ฤดูร้อน
ตุลาคมถึงธนัวาคม)

n Medium grain size, no hull ขนาดเมลด็ปานกลาง ไม่มีเปลือก

n No yellow pigment ไม่มีรงควตัถุสีเหลือง

n Easy to pellet (high FPQF) ง่ายต่อการทาํเป็นเมด็ (FPQF สูง)

n Viscous (high soluble NSP) หนืด (NSP ละลายดี)

n NSP enzyme used (xylanase) ใชเ้อนไซม ์NSP (ไซลาเนส)
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n High energy (ME) with xylanase enzyme พลงังานสูง (ME) กบัเอนไซมไ์ซลาเนส
n Protein typically higher n corn (+3%?) ปริมาณโปรตีนมกัสูงกวา่ขา้วโพด (+3%?)
n Low mycotoxin contamination มีโโอกาสการปนเปืV อนของสารพิษจากเชืVอราต่าํ

n Often used as only grain for poultry มกัจะใชธ้ญัพืชชนิดเดียวสาํหรับสตัวปี์ก

n Commonly used and well understood in Asia ใชก้นัทั.วไป และเขา้ใจดีในเอเชีย

n Limited export to Asia for feed, lower feed grades absorbed by 
domestic market
มีการส่งออกเป็นอาหารสตัวไ์ปยงัเอเชียอยา่งจาํกดั อาหารสตัวที์.มีเกรดต่าํกวา่ถูกกระจายในตลาดภายในประเทศ

q Some years large quantities of feed grades produced  because 
of weather damage (sprouting) at harvest 
ในบางปีมีการผลิตอาหารสตัวจ์าํนวนมากเพราะความเสียหายจากสภาพอากาศขณะเกบ็เกี.ยว (การงอก)

Australian wheat ขา้วสาลีออสเตรเลีย

Indicative features of 4 grains คุณลกัษะบ่งชีVของธญัพืช 4 ชนิด
Feature
ลกัษณะ

Unit
หน่วย

Corn
ขา้วโพด

Barley
ขา้วบาร์เลย์

Sorghum
ขา้วฟ่าง

Wheat
ขา้วฟ่าง

ME broiler ME ไก่เนืVอ kcal/kg
กิโลแคลอรี./กก. 3,350 2,9001 3,300 3,2001

Protein โปรตีน % 8 10 10 11
Starch แป้ง % 64 50 62 58

Oil น้าํมนั % 3.5 1.9 2.8 1.9

Fibre total ใยอาหารรวม % 9.1 19.9 5.9 13.2

Pigment รงควตัถุสี
Yellow
เหลือง

Present
มี

Nil
ไม่มี

Nil
ไม่มี

Nil
ไม่มี

NSP enzyme
เอนไซม ์NSP

added in feed
ถูกเพิ.มในอาหารสตัว์

Nil
ไม่มี

β-glucanase + 
xylanase

เบตา้-กลูคาเนส+ไซลาเนส

Nil
ไม่มี

Xylanase
ไซลาเนส

Mycotoxin พิษจากเชืVอรา
Risk
มีความเสี.ยง

? Low
ต่าํ

Low
ต่าํ

Low
ต่าํ

Pelletability
ความสามารถในการทาํใหเ้ป็นเมด็

FPQF2 5 5 4 8

1with NSP enzyme
1มี NSP เอนไซม์

2FPQF = Feed Pellet Quality Factor (Borregaard LignoTech)
2FPQF = ปัจจยัคุณภาพเมลด็อาหารสตัว์ (Borregaard LignoTech)
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Concluding comments สรุปความคิดเห็น

n Values in this presentation are indicative only
ค่าต่างๆในการนาํเสนอนีV เป็นเพียงการชีVแนะเท่านัVน

q Values should not be used for purchase assessment or feed 
formulation 
ไม่ควรใชค่้าเหล่านีV ในการประเมินการซืVอหรือการกาํหนดสูตรอาหารสตัว์

n Poultry need nutrients not ingredients สตัวปี์กตอ้งการสารอาหาร ไม่ใช่ส่วนผสม

n Barley, sorghum and wheat are suitable for all poultry feeds 
ขา้วบาร์เลย ์ขา้วฟ่างและขา้วสาลีเหมาะสาํหรับสตัวปี์กทุกประเภท

q Used successfully in Australia (and elsewhere)
ใชส้าํเร็จแลว้ในออสเตรเลีย (และที.อื.น ๆ)

q Can and should be used everywhere when economic
สามารถใชไ้ดแ้ละควรจะใชเ้มื.อเหมาะสมทางเศรษฐกิจ

Concluding comments สรุปความคิดเห็น

n Preferable to have more than grain in poultry feeds (reduce 
variation, lower risk)
ในอาหารสตัวปี์กควรมีมากกวา่การใหแ้ค่ธญัพืช (ลดการแปรปรวน ลดความเสี.ยง)

n Understand characteristics of each grain and be ready to use 
when opportunities arise
เขา้ใจลกัษณะของธญัพืชแต่ละชนิดและพร้อมที.จะใชเ้มื.อมีโอกาส

n Be flexible with feed formulas, use ‘alternative’ grains when 
economic
ยดืหยุน่กบัสูตรอาหาร โดยใชธ้ญัพืช 'ทางเลือก' เมื.อเหมาะสมทางเศรษฐกิจ
q Act quickly (opportunities may not last long) จดัการอยา่งรวดเร็ว (อาจ
มีโอกาสไม่นาน)
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The end จบ

Thank you ขอบคุณ

Acknowledge support of


