
Persentase mutasi temak di NTT menurut hasil SPN08 sangat bervariasi
antara pengunangan dan penambahan, seperti terlihat pada Tabel 2.8. Dari sisi
pengunngan, percentase penjualan adalah yang paling tinggi unfuk setiap jenis
temak, berkisar antan 15.5 s/d 98.5 persen terhadap stock awal tahun; sementara
persentase pemotongan, kematian, dan pengunngan lainnya lebih rendah dan
sangat bervariasi atan jenis temak. Persentase penjualan yang paling tinggi
adalah untuk ayam ras petelur, yakni 98.5 persen, disusul babi, kambing, dan itik
masing-masing 40.0, 29.9, dan 28.5 persen.

Persentase pemotongan temak paling tinggi juga terjadi pada ayam buras,
yakni 18,9 persen, disusul itik manila dan babi, masing-masing 9.9 dan 9.3 percen.
Persentase kematian temak paling tinggi terjadi pada babi, yakni 24.1 persen,
disusul ayam buras dan itik manila, masing-masing 23.5 dan 15.6 persen.
Kemudian unfuk persentase pengurangan lain, paling tinggi adalah ayam buns,
yakni 12.2 persen, disusul babi 7:9 peaen.

Dari sisi penambahan, penentase kelahiran/penebsan adalah yang
paling tinggi untuk setiap jenis ternak, berkisar antara 12.9 sid 144.1 peaen
terhadap stock awal tahun; sementara persentase pembelian dan penambahan
lainnya lebih rendah dan bervaliasi antara jenis temak. Khusus untuk ayam ras
petelur, panmeter penguEngan seluruhnya hanya dari pembelian. Persenlase
pembelian ternaUunggas paling tinggi terjadi pada ayam ras petelur, yakni 24.2
persen, disusul babi, kuda, dan sapi potong masing-masing 11.0, B.'1, dan 8.0
pensen. Sedangkan persentase kelahiran temaUunggas paling tinggi terjadi pada
ayam buras, yakni 144.1 peaen, disusul babi dan kambing, masing-masing 84.0
dan 43.5 persen. Kemudian untuk pementase penambahan lainnya paling tinggi
adalah babi, yakni 5.0 percen, disusul kuda dan sapi potong, masing-masing 3.0
dan 2.1 penen (Tabel 1).
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. Pembelian Ternak

Jika melihat persentase pembelian ternak menurut jenis ternak dan
kategori umur, maka pola pemeliharaan/pengusahaan ternak rumah tangga
di NTT lebih banyak dengan membeli anak ternak/unggas dan ternald
unggas muda untuk dibesarkan/digemukkan, sementara persentase
pembelian ternak/unggas dewasa lebih kecil. Hal ini sejalan dengan kondisi
ekonomi sebahagian besar rumah tangga peternak yang kurang
mendukung, sehingga kurang berminat membeli temak dewasa yang nota
bene harganya lebih mahal untuk dipelihara. Khusus untuk ayam ras
petelur, itik, dan itik manila rumah tangga lebih banyak membeli yang sudah
dewasa atau yang siap berlelur(Tabel 2)

Tabel 2 Persentase Ternak/Unggas Yang Dibeli Menurut Jenis Ternak/
Unggas dan Kategori Umur di Nusa Tenggara Timur Tahun 2008

Jenis TernaK
Unggas

Kerbau 2.55

b. Penjualanan Ternak

Jika melihat persentase penjualan ternak menurut jenis ternak dan
kategori umur, maka pola penjualan ternak rumah tangga di NTT masih
bervariasi antar jenis ternak. Untuk ternak ayam buras, itik, babi, dan kambing;
persentase penjualan pada kategori umur ternak muda lebih besar dibanding
persentase penjualan anak ternak dan ternak dewasa. Untuk ternak kerbau,
kuda, sapi potong, domba, ayam ras petelur, dan itik manila; persentase
penjualan pada kategori umur dewasa lebih besar dibanding kategori umur
lainnya. Penjualan anak ternak dan ternak usia muda belum dapat
memberikan nilai tambah yang optimal bagi peternak, dan hal ini biasanya
dilakukan oleh peternak karena kondisi keuangan yang terdesak. Penjualan
ternak relatif lebih optimal bila usia ternak sudah cukup dewasa, seperti yang
kebanyakan dilakukan pada ternak kerbau, kuda, sapi potong, domba, ayam
ras petelur, dan itik manila (Tabel3)

Tabel 3 Persentase TernaklUnggas Yang Dijual menurut kategori umur
di Nusa Tenggara Timur Tahun 2008
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Pada Tabel 4 terlihat bahwa persentase ternaUunggas yang mati
terhadap ternaldunggas yang dipelihara per jenis ternak berkisar anlara 1.7
hingga 24.1 persen. Persentase kematian ternak paling tinggi terjadi pada
babi, yakni 24.1 persen, disusul ayam buras dan itik manila, masing-masing
23.5 dan 15.6 persen. Persentase kematian temaUunggas terkecil terjadi
pada domba, yakni 1.7 persen, disusul kuda dan kerbau, masing-masing 2.3
dan 2.9 persen. Dilihat dari penyebab kematiannya, maka persentase ternaU
unggas yang mati paling banyak karena penyakit, dan yang paling tinggi
adalah babi, yakni sekitar 20.0 persen, disusul ayam buras dan itik manila,
masing-masing 17.8 dan 11.6 persen. Terendah adalah kuda, yakni 1.48
persen, disusul domba dan kerbau, masing-masing 1.6 dan 2.3 persen.
Persentase kematian ternak selain karena penyakit seperti berl'cana alam,
dimusnahkan dan akibat lainnya, relatif sangat kecil.
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