
PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN AYAM JOPER PEDAGING
(Program ini hanya sebagai petunjuk umum dan dapat disesuaikan dengan kondisi di peternakan)

Program Desinfeksi, Penanganan Air, dan Lingkungan

Semprot kandang setelah dicuciPersiapan
Kandang

Kegiatan

1 kali ke�ka persiapan kandang Formades

Semprot lingkungan sekitar kandang

Sanitasi peralatan kandang (TRA, TMA)

Membasmi kutu franky

Semprot ulang kandang sebelum is�rahat kandang

Desinfeksi sekam

Semprot kandang 6-7 & 3-4 hari sebelum chick in

Sporades

Medisep

Delatrin

Neo An�sep

Sporades, Formades

Formades

Pemeliharaan
Ru�n

*)Dipping (celup) kaki dan alas kaki 

Sanitasi air minum

Semprot kandang & lingkungan ru�n saat ada ayam

Semprot kendaraan yang masuk ke area peternakan

Mengurangi bau amonia di peternakan

Membasmi lalat (larva dan lalat dewasa)

Memperbaiki kualitas air

Se�ap saat ke�ka akan masuk kandang

3-4 hari sekali

2 kali seminggu

Jika ada kendaraan tamu

Se�ap hari, terutama ke�ka umur ≥ 2 minggu

Musim dingin terutama jika populasi lalat �nggi

**)3 hari an�sep�k, 2 hari air biasa, 3 hari an�sep�k, dst 

Sanitasi peralatan kandang

Sebelum vaksinasi atau melarutkan obat/vitamin

An�sep

Desinsep

Medisep

Neo An�sep, Medisep, Zaldes

Sporades

Ammotrol

Larvatox, Flytox, Delatrin

Medimilk, Netrabil

Frekuensi Produk yang digunakan

Keterangan:
*) Dengan menyediakan wadah berisi air yang telah dicampur desinfektan. Air dalam wadah dapat digan� ke�ka air sudah berubah warna
**) Jika sedang terjadi serangan penyakit, sanitasi air minum dapat dilakukan se�ap hari pada malam hari dan diendapkan 6-8 jam sehingga air bisa digunakan 
       untuk melarutkan obat/vitamin ke�ka pagi harinya

 b4

UMUR
(HARI)

VAKSIN
DOSIS & ATURAN PAKAI

PAGI SIANG

14

1 dosis per ekor ayam lewat tetes mata/tetes hidung
(campur vaksin dengan larutan dapar/pelarut, lalu kocok sampai homogen)

Vita Chicks

Medivac ND Clone 45

Medivac Gumboro A

OBAT & VITAMIN

1-3

5-6 Vita Chicks 5 g/7 liter air minum

1 dosis per ekor ayam lewat tetes mulut
(campur vaksin dengan larutan dapar/pelarut, lalu kocok sampai homogen)

15-17

18 Medivac ND La Sota 1 dosis per ekor ayam lewat air minum

19-21 Vita Chicks 5 g/12 liter air minum

22-24 Trimezyn-S

25-27 Vita Chicks 5 g/12 liter air minum

0,05-0,1 g/kg berat badan 0,05-0,1 g/kg berat badan

28 Medivac Gumboro A 1 dosis per ekor ayam lewat air minum

29-31 Vita Stress 1 g/ liter air minum

32
15 ml/3 liter air minum untuk 50 ekor ayam

(puasakan makan +- 2 jam sebelum pemberian)
Vermixon

33-35 Vita Stress 1 g/1 liter air minum

 c36 Medivac ND La Sota 1 dosis per ekor ayam lewat air minum

37-45 Neobro 1 g/2 liter air minum

46-53
0,5 g/1 kg berat badan

(3 hari dengan obat, 2 hari air minum biasa, 3 hari berikutnya dengan obat)
Coxy

54-
panen

Neobro 1 g/2 liter air minum

 a
1 Medivac Gumboro B

1 dosis per ekor ayam lewat tetes mulut
(campur vaksin dengan larutan dapar/pelarut, lalu kocok sampai homogen)

7-9 Therapy 0,05 g/kg berat badan

5 g/7 liter air minum

0,05 g/kg berat badan

10 Medivac AI Sun�k 0,2 ml per ekor ayam di bawah kulit (subkutan) leher bagian belakang

11-13 Vita Chicks 5 g/7 liter air minum

Vita Chicks 5 g/7 liter air minum

Keterangan :

� Jika daerah tersebut rawan penyakit infec�ous bronchi�s (IB), vaksinasi IB dapat diberikan pada umur 4 hari dan diulang pada umur 21 hari menggunakan 
   Medivac ND-IB atau Medivac IB H-120. Atau pada umur 4 hari menggunakan Medivac ND-IB dan Medivac ND-IB Emulsion sehingga pada umur 21 hari �dak
   perlu melakukan vaksinasi ND-IB.
   Jika daerah tersebut rawan penyakit korisa, vaksinasi korisa dapat diberikan pada umur pada umur 7-14 hari menggunakan Medivac Coryza B, 
   Medivac Coryza T, atau Medivac Coryza T Suspension. Atau pada umur 4 hari sekaligus menggunakan Medivac ND-Coryza sehingga pada umur 21 hari �dak
   perlu melakukan vaksinasi ND.

� Jika panen ayam umur 60 hari, vaksinasi terakhir menggunakan Medivac ND La Sota umur 36 hari.
   Jika panen ayam umur 90 hari, vaksinasi terakhir umur 49 hari menggunakan Medivac ND G7 - AI.
   Jika panen ayam umur 120 hari, vaksinasi umur 49 hari menggunakan Medivac ND G7 - AI & terakhir 90 hari menggunakan Medivac ND La Sota.

� Jika induk �dak divaksin Gumboro, maka vaksinasi Gumboro dapat diberikan pada DOC umur 1 hari menggunakan Medivac Gumboro B.
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4
1 dosis per ekor ayam lewat tetes mata/hidung

PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN AYAM JOPER PETELUR
(Program ini hanya sebagai petunjuk umum dan dapat disesuaikan dengan kondisi di peternakan)

UMUR

VAKSIN DOSIS & ATURAN PAKAIMINGGU
KE-

HARI KE-

1

2

1 dosis per ekor ayam lewat tetes mata/hidung
(campur vaksin dengan larutan dapar/pelarut, lalu kocok sampai homogen)

Medivac ND-IB

Medivac Gumboro B

b10

14

Medivac IB

Medivac Gumboro A

Sun�k 0,2 ml per ekor ayam di bawah kulit (subkutan) leher bagian belakang

4 28 Medivac Gumboro A 1 dosis per ekor ayam lewat air minum

6 37 Medivac AI Sun�k 0,5 ml per ekor ayam di bagian otot (intramuskuler) dada

7 49 Medivac ND G7B Emul�on Sun�k 0,5 ml per ekor ayam di bagian otot (intramuskuler) dada

10 72
Medivac Pox
+
Medivac ILT

1 dosis per ekor ayam lewat tusuk sayap

1 dosis per ekor ayam lewat tetes mata

12 79 Medivac AI Sun�k 0,5 ml per ekor ayam di bagian otot (intramuskuler) dada

13 86 Medivac ND-IB 1 dosis per ekor ayam lewat air minum

16 112 Medivac ND G7-EDS-IB Emulsion Sun�k 0,5 ml per ekor ayam di bagian otot (intramuskuler) dada atau paha

17 119 Medivac AI Sun�k 0,5 ml per ekor ayam di bagian otot (intramuskuler) dada atau paha

Masa Produksi
• Perlu dilakukan vaksinasi ulang terhadap ND dan AI
• Vaksinasi ulang ND dilakukan �ap 1-3 bulan menggunakan vaksin ak�f/3 – 6 bulan menggunakan vaksin inak�f
• Vaksinasi ulang AI minimal 2 kali : umur 30-32 minggu (atau 2 minggu setelah puncak produksi) dan umur 45-48 minggu (atau 15 minggu setelah vaksinasi AI ke-5)
• Agar penentuan waktu vaksinasi ulang ND dan AI lebih tepat, sebaiknya dilakukan monitoring �ter an�bodi se�ap bulan
• Pemberian obat cacing se�ap 3 bulan sekali, agar penentuan waktu lebih tepat sebaiknya dilakukan uji feses untuk memeriksa telur cacing

Keterangan
� Jika induk �dak divaksin Gumboro, maka vaksinasi Gumboro dapat diberikan pada DOC umur 1 hari menggunakan Medivac Gumboro B
� Umur 10 hari diberikan vaksin Medivac IB untuk mencegah serangan IB varian
• Jika daerah tersebut rawan penyakit korisa, vaksinasi korisa dapat diberikan pada umur pada umur 7-14 hari menggunakan Medivac Coryza B, Medivac Coryza T, 
   atau Medivac Coryza T Suspension. Atau pada umur 4 hari sekaligus menggunakan Medivac ND-Coryza sehingga pada umur 21 hari �dak perlu melakukan 
   vaksinasi ND

Hal-hal yang perlu diperha�kan :
• Sebelum dan sesudah vaksinasi, berikan vitamin VITA STRESS atau FORTEVIT (pilih salah satu)
• Untuk mencegah penyakit bakterial, berikan THERAPY, NEO MEDITRIL, atau AMOXITIN (pilih salah satu)
• Lakukan rolling an�bio�k maksimal se�ap 3 periode pengobatan

a1

Medivac ND G7-IB Emulsion

1 dosis per ekor ayam lewat tetes mata/hidung

1 dosis per ekor ayam lewat tetes mulut/cekok

Vita Chicks

Vita Stress

Mineral
Feed

Supplement
A (ayam) + itik

Fortevit

Egg Stimulant

Aminovit
Aminovit Aminovit
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