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Yang Perlu Dikhawatirkan dari Gumboro
Gumboro masih kerap membuat peternak dibuat kelimpungan. Pasalnya penyebaran penyakit
tersebut sangat cepat dan virus penyebabnya cukup bandel bertahan lama di lingkungan
peternakan. Tidak sedikit peternakan yang pernah mengalami outbreak Gumboro, maka kemungkinan
adanya risiko masih bersarangnya virus tersebut di lingkungan kandang.
Terlebih lagi virus Gumboro yang ditemukan di lapangan semenjak 2018 hingga saat ini
didominasi oleh very virulent Gumboro (vvIBD) yang merupakan kelompok virus Gumboro yang
sangat ganas. Hal ini berpengaruh pada tingkat kematian yang lebih tinggi pada kasus Gumboro.
Langkah terbaik untuk memutus siklus Gumboro adalah dengan memaksimalkan biosecurity
seperti sanitasi, desinfeksi dan masa kosong kandang, serta melaksanakan program vaksinasi secara
tepat. Pembahasan inilah yang akan kami sajikan dalam rubrik Artikel Utama Info Medion edisi Juni
2022 kali ini. Kami akan mengulas kembali update terkini terkait penyakit Gumboro. Mulai dari
rangkuman data kejadian Gumboro, identifikasi gejala dan perubahan anatomi di lapangan hingga cara
penanganan serta pencegahannya agar peternakan dapat terhindar dari tantangan virus Gumboro.
Selanjutnya pada rubrik Suplemen, kami menyajikan artikel menarik mengenai pemberian pakan
berkualitas untuk ternak ayam kampung. Layaknya ayam komersil, ayam kampung juga perlu
diberikan nutrisi yang lengkap dan seimbang. Agar pemberian pakan ayam kampung ini tepat dan
efisien, perlu kita atur dan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap fasenya. Tidak lupa konsultasi
teknis, rubrik khusus, rubrik peristiwa, serta info harga daging dan telur. Akhir kata, selamat
membaca! Sukses selalu.

Less Paper Save Earth
Medion mendukung gerakan Go Green sebagai
bentuk peduli lingkungan dengan mengurangi
penggunaan kertas. Ayo berlangganan Info Medion
elektronik dan dapatkan informasi terkini seputar
dunia peternakan setiap bulannya secara gratis
melalui email/sms Anda!
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ARTIKEL UTAMA

Strategi Pengendalian Gumboro
secara Lengkap
Gumboro merupakan penyakit yang
seringkali menyerang unggas muda. Penyakit ini
menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup
tinggi dikalangan peternak. Oleh karenanya,
strategi pengendalian terhadap penyakit
Gumboro diperlukan untuk meminimalkan baik
kejadian penyakit maupun kerugian akibat
serangan penyakit ini.
Ulasan Singkat Tentang Gumboro

Sumber : dok. medion

Penyakit Gumboro yang memiliki nama
lain Infectious Bursal Disease (IBD) merupakan
penyakit yang menyerang sistem kekebalan
ayam yaitu organ bursa Fabrisius. Penyakit ini
disebabkan oleh avibirnavirus, virus RNA
dengan struktur yang tidak beramplop. Gejala
klinis penyakit Gumboro yaitu ayam terlihat
gemetar, demam, dehidrasi, bulu kusam dan
berdiri, serta diare berwarna putih. Saat
dilakukan nekropsi, beberapa perubahan yang
ditemukan antara lain yaitu perdarahan tipe
garis (striae) pada otot paha dan dada,
peradangan pada perbatasan proventrikulus
dengan ventrikulus, peradangan pada bursa
Fabricius, dan ginjal bengkak.

Gejala klinis dan perubahan anatomi penyakit Gumboro

Fakta Kasus Gumboro di Lapangan
Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh
tim lapangan Medion pada tahun 2021-2022
berikut, kasus Gumboro tunggal lebih disering
ditemukan di lapangan. Akan tetapi, kasus
kombinasi antara Gumboro dengan penyakit lain
seperti CRD, Colibacillosis, Koksidiosis, ND, dll
juga bisa terjadi. Hal ini dikarenakan penyakit
Gumboro merupakan penyakit imunosupresif,
artinya penyakit ini menekan sistem kekebalan
sehingga penyakit lain mudah menginfeksi.

Sumber : Technical Education & Consultation Medion, 2021

Bila melihat perbandingan data umur serangan
Gumboro dari tahun 2019 hingga 2022, penyakit
Gumboro tahun 2022 pada ayam pedaging paling
sering terjadi pada umur 22-28 hari dan 29-35 hari.
Sedangkan pada ayam petelur, umur serangan
paling tinggi yaitu pada umur 22-28 hari disusul
umur 15-21 hari dan 29-35 hari. Rentang waktu
tersebut berkaitan dengan perkembangan organ
kekebalan yang mulai aktif bekerja pada 3-6
minggu. Saat perkembangan bursa Fabricius
mencapai optimum, antibodi maternal Gumboro
mulai menurun sehingga virus Gumboro mudah
untuk menginfeksi. Oleh karena itu, perlu
meningkatkan kewaspadaan terutama pada umur
rawan serangan tersebut.
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Pembersihan feses tidak optimal dan
diletakkan di sekitar kandang
Waktu istirahat kandang yang kurang
optimal
Program dan aplikasi vaksinasi kurang tepat
Penerapan biosecurity yang kurang baik

Sumber : Technical Education & Consultation Medion, 2021

Beberapa faktor predisposisi yang perlu
diperhatikan peternak ketika seringkali terkena
serangan Gumboro padahal sudah dilakukan
vaksinasi yaitu :
Manajemen brooding yang kurang optimal
Adanya faktor imunosupresan seperti
kondisi stres, penyakit koksidiosis, dll
Keberadaan kumbang Franky sebagai vektor
pembawa virus Gumboro

Penyakit Gumboro merupakan salah satu
penyakit unggas yang menyulitkan dan susah
untuk dikendalikan. Bila dilihat dari pergerakan
penyakit Gumboro berdasarkan data dari bulan
Januari 2021 hingga Maret 2022 berikut dapat
disimpulkan bahwa penyakit Gumboro memang
masih marak terjadi di lapangan dengan
pergerakan yang fluktuatif (Grafik 4.).
Virus Gumboro yang ditemukan di
lapangan semenjak 2018 hingga sekarang
didominasi oleh very virulent Gumboro (vvIBD),
merupakan kelompok virus Gumboro yang
sangat ganas. Hal ini berpengaruh pada
kematian/mortalitas yang lebih tinggi pada
kasus Gumboro. Pada ayam pedaging,
kematian dapat mencapai 20-30% sedangkan
pada ayam petelur sekitar 30-70%. Apabila
dibandingkan dengan kelompok virus Gumboro
klasik strain virulen, vvIBD menimbulkan gejala
klinis dan perubahan anatomi yang mirip.
Namun vvIBD menyebabkan hemoragi bursa
Fabricius dan jaringan otot yang lebih parah dan
berlangsung secara akut.

Grafik 4. Pergerakan Penyakit Gumboro Secara Nasional

Sumber : Technical Education & Consultation Medion, 2021
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Berikut peta persebaran vvIBD di Indonesia.

Sumber : Technical Education & Consultation Medion, 2022

Dampak imunosupresif akibat penyakit
Gumboro mendorong peternak untuk lebih
waspada. Tindakan pencegahan adalah
alternatif solusi paling baik untuk mengatasi
penyakit ini. Gumboro merupakan penyakit
viral sehingga kunci utama untuk mengatasi
penyakit ini terletak pada peningkatan sistem
imunitas/kekebalan tubuh dan meminimalkan
adanya tantangan virus di lapangan. Oleh
karenanya, kombinasi antara vaksinasi dan
biosecurity yang didukung oleh manajemen
pemeliharaan yang baik menjadi kunci sukses
dalam pengendalian penyakit Gumboro.
1. Vaksinasi Gumboro
Ketepatan jenis vaksin yang digunakan dan
ketepatan jadwal vaksinasi merupakan titik
kritis keberhasilan vaksinasi.
a. Jenis-jenis vaksin gumboro
Vaksin Gumboro ada beberapa
macam, diantaranya yaitu vaksin
Gumboro aktif konvensional, vaksin
Gumboro aktif imun kompleks, vaksin
Gumboro vektor, dan vaksin inaktif.
Vaksin Gumboro aktif konvensional,
biasanya diaplikasikan pada ayam yang
sudah masuk kandang. Vaksin aktif

Gumboro intermediate plus seperti Medivac
Gumboro A mampu menembus antibodi
maternal dengan nilai titer uji ELISA pada
angka 500. Sedangkan vaksin aktif Gumboro
intermediet seperti Medivac Gumboro B
mampu menembus antibodi maternal dengan
nilai titer uji ELISA pada angka 125.

Sumber : Medion

Pengendalian Penyakit Gumboro

Medivac Gumboro A dan Medivac Gumboro B,
jenis vaksin Gumboro aktif konvensional

Penggunaan vaksin ini perlu memperhatikan
penurunan antibodi maternal agar vaksin
dapat bekerja secara optimal. Apabila vaksin
Gumboro aktif konvensional ini diberikan
saat antibodi maternal masih tinggi, maka
virus vaksin akan dinetralkan oleh maternal
antibodi. Oleh karena itu penggunaan
Medivac Gumboro A dapat diberikan
minimal pada umur 7 hari, sedangkan
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Medivac Gumboro B dapat diberikan minimal
umur 10 hari. Untuk lebih akurat dalam melihat
penurunan maternal antibodi dan waktu yang
tepat dalam vaksinasi pertama Gumboro,
disarankan dilakukan pengujian antibodi maternal
terhadap Gumboro dengan metode uji ELISA.
Vaksin Gumboro imun kompleks,
biasanya diaplikasikan di hatchery atau saat
ayam berumur 0-1 hari. Contoh vaksinnya
seperti Medivac Gumboplex. Vaksin ini
menggunakan virus vaksin aktif yang diselimuti
(coating) oleh serum hiperimun, sehingga
antibodi maternal tidak mampu mendeteksi
virus vaksin. Ketika masuk ke dalam tubuh ayam
vaksin akan terperangkap pada follicular
dendritic cell yang ada pada organ limfoid
(terutama limpa). Perlahan-lahan serum
hiperimun akan dimetabolisme oleh tubuh
seiring dengan antibodi maternal yang
menurun. Saat antibodi maternal rendah, virus
vaksin akan terlepas kemudian menuju ke bursa
Fabricius untuk memperbanyak diri dan
menginduksi antibodi terhadap Gumboro.
Penggunaan Medivac Gumbolex telah
terbukti tidak menimbulkan lesi pada organ
bursa Fabicius sehingga tidak akan
mempengaruhi organ dalam kinerjanya
membentuk antibodi.

Medivac Gumboplex, jenis vaksin Gumboro imun kompleks

Vaksin Gumboro inaktif, biasanya
diaplikasikan pada awal masa pemeliharaan.
Vaksin inaktif menjadi alternatif pilihan karena
durasi imunitas yang lebih lama dibandingkan
dengan vaksin aktif. Namun, karena vaksin
inaktif perlu waktu yang lebih lama dalam
pembentukan antibodi protektif, sebaiknya
penggunaannya tetap dikombinasikan dengan
vaksin aktif. Terdapat vaksin tunggal seperti
Medivac Gumboro Emulsion dan vaksin
kombinasi seperti Medivac ND T Gumboro Lokal.
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Medivac Gumboro Emulsion dan Medivac ND T
Gumboro Lokal, jenis vaksin Gumboro inaktif

b. Program vaksinasi Gumboro
Penyusunan program vaksinasi
Gumboro dapat berbeda-beda di tiap
peternakan. Selain mempertimbangkan
jenis vaksin yang akan digunakan
(apabila pilihan jatuh pada vaksin aktif
konvensional perlu memperhatikan
penurunan antibodi maternal), juga
perlu mempertimbangkan sejarah kasus
Gumboro di periode pemeliharaan
sebelumnya.
Vaksinasi Gumboro aktif
konvensional dapat dilakukan minimal 2
minggu sebelum umur serangan
penyakit di periode sebelumnya. Jika
kasus terjadi pada umur <21 hari atau
terdapat kematian >5%, maka bila
pilihan vaksin jatuh vaksin aktif
konvensional dapat menggunakan
vaksin Medivac Gumboro A dengan
minimal penggunaan di umur 7 hari.
Sedangkan bila kasus terjadi pada umur
>21 hari dengan kematian <5%, maka
dapat menggunakan vaksin Medivac
Gumboro B. Untuk peternakan petelur
dan pembibit dengan umur
pemeliharaan yang panjang, dapat pula
mengkombinasikan penggunaan vaksin
aktif dan inaktif baik sebagai priming
ataupun pengulangan. Hal ini dapat
disesuaikan kembali dengan kebutuhan
peternakan.
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Sekarang ini juga sudah tidak
asing dengan vaksinasi Gumboro di
hatchery. Keuntungannya adalah lebih
praktis bagi peternak dan tidak perlu
mempertimbangkan penurunan antibodi
maternal. Namun untuk peternakan
petelur dengan tantangan Gumboro
yang sangat tinggi, perlu
dipertimbangkan pengulangan vaksin
Gumboro di kandang. Oleh karena itu,
program vaksinasi Gumboro antara satu
peternakan dengan yang lain sangat
beragam dan berbeda-beda. Panduan
umum vaksinasi Gumboro tercantum
pada tabel 1 dan 2 (dapat disesuaikan
berdasarkan kebutuhan).
2.Memperketat Biosecurity
Tujuan dari penerapan biosecurity yaitu
untuk meminimalkan agen penyakit yang ada
di dalam kandang. Virus Gumboro dapat
bertahan hidup lebih dari 3 bulan di luar

tubuh ayam dan masih bersifat infektif.
Selain itu, virus Gumboro memiliki struktur
yang tidak beramplop sehingga tidak
semua desinfektan mampu menginaktifkan
virus ini. Virus Gumboro relatif tahan
terhadap ether, kloroform, tripsin, dan
pelarut organik. Namun, virus ini sangat
peka terhadap desinfektan golongan
formalin seperti Formades dan golongan
iodium seperti Antisep, Neo Antisep.
Berikut beberapa hal terkait
biosecurity yang perlu diperhatikan, yaitu :
a. Menerapkan tiga zona di peternakan
yaitu zona merah (daerah kotor), zona
kuning (daerah transisi), dan zona hijau
(daerah bersih). Bertujuan untuk
membatasi antar wilayah di peternakan,
sehingga dapat menjaga zona hijau
(daerah bersih) agar tidak terpapar agen
penyakit dari daerah merah (daerah
kotor).

Tabel 1. Contoh Program Vaksinasi Gumboro pada Ayam Pedaging

Tabel 2. Contoh Program Vaksinasi Gumboro pada Ayam Petelur
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Sumber : Medion

3.Optimalisasi Manajemen Pemeliharaan
Manajemen memainkan peran yang
besar dalam keberhasilan pemeliharaan
ayam. Faktor manajemen juga menjadi salah
satu faktor predisposisi penyakit Gumboro.
Oleh karena itu apabila masih sering
terserang Gumboro, perlu dilakukan evaluasi
terhadap manajemen pemeliharaan di
peternakan. Beberapa hal terkait manajemen
yang perlu diperhatikan dalam pengendalian
Gumboro yaitu sebagai berikut :
a. Optimalisasi masa persiapan kandang.
Persiapan kandang yang baik akan
mengeliminasi virus Gumboro. Kandang
dibersihkan dari litter dan feses. Usahakan
litter dan feses bekas dikeluarkan dari
area kandang karena akan menjadi
sumber penularan penyakit dari periode
sebelumnya ke periode yang akan datang.
Setelah itu lakukan sanitasi terhadap
kandang dan peralatan. Kandang dan
peralatan dicuci dengan air bertekanan
dan deterjen. Bersihkan juga sisa-sisa
yang kotoran yang menempel. Setelah
bersih dapat dilakukan desinfeksi dan
penaburan kapur. Kemudian penerapan
kosong kandang minimal 14 hari. Hal ini
penting untuk memutus siklus hidup agen
penyakit. Tiga hari sebelum di digunakan,
lakukan penyemprotan kembali dengan
desinfektan.

Sumber : Medion

Sumber:jozibugs.oo.za

b. Kendalikan lalu lintas keluar masuk
kandang, meliputi keluar masuk orang,
peralatan, kendaraan, dan barangbarang. Sebaiknya semua hal yang
akan keluar dan masuk dari suatu
kandang harus di bersihkan dan
didesinfeksi terlebih dahulu. Adanya
desinfeksi seperti bak celup ataupun
bilik desinfeksi juga direkomendasikan.
c. Sanitasi air minum contohnya dengan
Desinsep. Hal ini penting dilakukan
untuk meminimalkan agen penyakit
karena air dapat menjadi sumber
infeksi baik untuk penyakit bakterial
maupun viral.
d. Bersihkan dan desinfeksi kandang dan
peralatan kandang seperti tempat air
minum, tempat pakan, egg tray dll
secara rutin.
e. Pemberantasan vektor Gumboro yaitu
kumbang Franky. Dapat dilakukan
penyemprotan rutin dengan
menggunakan Delatrin.
f. Kendalikan hewan liar dan hewan
peliharaan lain masuk ke area kandang.
g. Evaluasi program yang sudah dilakukan
dengan hasil yang diperoleh. Lakukan
perbaikan-perbaikan bila ditemukan
sesuatu yang kurang tepat.

Pembersihan kandang yang kurang optimal dapat
memicu penyakit Gumboro

Kumbang franky (vektor penyakit Gumboro) dan
pengendaliannya dengan penyemprotan
insektisida seperti Delatrin

b. Optimalisasi manajemen brooding
Brooding membawa pengaruh yang
sangat besar terhadap performa ayam dan
terjadinya infeksi penyakit seperti
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Gumboro. Manajemen brooding yang
baik akan mempengaruhi
perkembangan organ tubuh ayam baik
pencernaan, kekebalan, maupun
pengaturan termoregulasi. Apabila
terjadi kebocoran pada masa brooding,
maka perkembangan tubuh ayam baik
dari segi berat badan maupun
perkembangan organ tidak akan
maksimal. Sehingga penyakit akan
mudah menginfeksi dan ayam tidak
mampu melawan.
c. Membersihkan peralatan peternakan
(tempat ransum, tempat minum, dll
secara rutin. Dicuci bersih dan rendam
minimal 30 menit dalam larutan
desinfektan setiap 4 hari sekali.
Majukan dan mundurkan jadwal
desinfeksi jika bertepatan dengan
jadwal vaksinasi live.
d. Menciptakan suasana yang nyaman
bagi ayam melalui pengaturan ventilasi
kandang, kepadatan, dsb.

Pengobatan terhadap Gumboro
Tidak ada obat yang efektif
menyembuhkan penyakit Gumboro karena
penyakit disebabkan oleh infeksi viral.
Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan
mengurangi angka kematian akibat
kebengkakan ginjal, kehilangan energi,
ataupun karena gejala klinis yang muncul
akibat serangan Gumboro. Berikut langkahlangkah yang dapat diterapkan (dapat
disesuaikan dengan kondisi kasus), yaitu :
1. Lakukan seleksi terhadap ayam yang sakit.
Pisahkan ayam yang sakit agar tidak
menjadi sumber penularan. Seleksi seawal
mungkin dapat mengurangi penyebaran

penyakit Gumboro. Culling/afkir ayam
yang sudah tidak layak/bergejala parah.
Pertimbangkan panen dini (untuk ayam
pedaging) bila kasus mendkati umur
panen.
2.Desinfeksi kandang setiap hari selama ada
kasus. Gunakan desinfektan dari golongan
iodin (Antisep, Neo Antisep).
3.Pada hari ke 1-3, dapat diberikan air gula
2-5% untuk mengembalikan energi yang
hilang, dapat juga dikombinasi dengan
Paramed S untuk menurunkan demam
pada ayam.
4.Pada hari ke 4-6 dapat diberikan
Gumbonal sebagai antiseptik saluran
kemih untuk mengatasi ginjal bengkak.
Pada pemberian Gumbonal sebaiknya
tidak dicampur dengan antibiotik atau
obat kimia yang lain.
5.Pada kasus Gumboro yang disertai infeksi
bakterial, dapat diberikan tambahan
antibiotik sesuai penyakitnya. Sebaiknya
dipilih antibiotik yang tidak memperberat
kerja ginjal seperti Tinolin/Neo Meditril/
Proxan S.
6.Jika kasus Gumboro disertai dengan
infeksi koksidiosis, dapat diberikan
tambahan antikoksidia yang aman untuk
ginjal bengkak seperti
Toltradex/Therapy.
7.Pemberian multivitamin atau
imunomodulator seperti Fortevit/Vita
Stress/Imustim untuk pemulihan
(Pemberian multivitamin/imunomodulator
juga dapat diberikan di tiga hari pertama
bersamaan dengan air gula/Gingertol dan
Paramed S).
Semoga informasi yang telah disampaikan
menjadi strategi yang bisa diterapkan dalam
pengendalian Gumboro sejak dini.
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Bapak Haryanto - by email
Medan – Sumatera Utara

Munculnya lepuhan (vesikel) biasanya berisi
cairan di sekitar mulut (lidah, gusi, langitlangit mulut).
Pada kaki lepuh dan luka terlihat jelas pada
celah kuku atau teracak kaki
Luka pada puting dan penurunan produksi
susu yang drastis
Bobot badan menurun, keguguran dan
infertilitas
Angka kesakitan bisa mencapai 100% dan
angka kematian banyak terjadi pada ternak
muda (>20%).
Pada kambing dan domba terkadang kurang
terlihat lesi pada kaki namun bisa terjadi
kematian pada hewan muda dan
hipersalivasi.

Jawab:
Terima kasih Pak Haryanto atas pertanyaan yang
disampaikan. Sebelumnya kami jelaskan sekilas
mengenai PMK. PMK merupakan infeksi
menular akut yang menyerang hewan berkuku
genap seperti sapi, kerbau, kambing, domba,
babi, rusa, dll. Namun PMK tidak bersifat
zoonosis atau tidak menular ke manusia.
Penyakit ini disebabkan oleh virus Foot Mouth
Disease (FMD) dalam famili Picornaviridae dan
genus Aphthovirus. Masa inkubasi PMK selama
2-14 hari. Virus PMK merupakan virus tidak
beramplop dan tahan berbulan-bulan pada
materi protein tinggi seperti tulang, susu, darah
atau semen. Kelangsungan hidup virus dapat
lebih lama dalam kondisi iklim yang relatif
rendah, terdapat bahan organik dan terlindung
dari sinar matahari. Virus akan mati dalam suhu
>50°C atau 70°C dalam 30 menit. Virus ini tidak
tahan kondisi asam (<pH 6) dan basa (>pH 9).

Gejala klinis lepuh/ vesikel pada lidah

Sumber : Dok. IDHSI

Saat ini sedang marak penyakit mulut dan kuku
(PMK) pada ternak sapi maupun kambing.
Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar
ternak saya tidak tertular PMK?

Sumber : Dok. IDHSI

KONSULTASI TEKNIS

Penularan PMK dapat terjadi melalui:
Kontak langsung dengan hewan terinfeksi
Kontak tidak langsung (manusia, susu,
semen, feses, urin, peralatan kandang,
kendaraan yang terkontaminasi dan
vektor/hewan liar)
Melalui udara (aerosol) dan air
Gejala yang dapat teramati pada ternak yang
terserang PMK sebagai berikut:
Demam hingga 41°C dan terlihat lesu
Keluar air liur berlebihan (hipersalivasi) dan
penurunan nafsu makan
Lebih sering berbaring hingga ditemukan
pincang

Gejala klinis luka pada kaki

Upaya pencegahan agar peternakan tidak
tertular antara lain:
Lakukan pembatasan dan pengawasan lalu
lintas hewan. Perlindungan pada zona bebas
dengan melarang pengiriman/penerimaan
hewan dari kawasan wabah.
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Lakukan karantina 14 hari ketika ternak
baru datang ke lokasi peternakan untuk
pengamatan intensif adanya gejala
penyakit (masa inkubasi).
Batasi lalu lintas barang, kendaraan dan
orang yang tidak berkepentingan
Lakukan pembersihan dan desinfeksi
kandang kosong, peralatan serta kendaraan
menggunakan Sporades dengan dosis
100-200 ml yang dilarutkan ke dalam 20
liter air atau Formades dengan dosis 5001000 ml yang dilarutkan ke dalam 25 liter
air.
Untuk peternakan yang dekat daerah
tertular, lakukan vaksinasi dengan virus
aktif pada hewan yang rentan.
Selain vaksinasi dan biosekuriti,
peningkatan daya tahan tubuh hewan
dengan vitamin (Injeksi Vitamin B
Kompleks, ADE-Plex Injeksi atau Vita B
Plex Bolus Extra Flavour) dirasa penting
sebagai pencegahan dari dalam tubuh
hewan.
Jika ternak tertular PMK, tindakan yang dapat
dilakukan antara lain:
Isolasi ternak yang menunjukkan gejala dari
hewan yang sehat (dikandang karantina
terpisah dari kandang hewan sehat).
Segera melapor ke Dinas Peternakan
setempat jika menemukan gejala klinis
yang dicurigai PMK.
Musnahkan bahan-bahan terkontaminasi
(bangkai, pakan, dll.) dengan cara dikubur
atau dibakar
Dekontaminasi dan desinfeksi kandang
kosong dan kendaraan dengan Sporades
dengan dosis 100-200 ml yang dilarutkan
ke dalam 20 liter air atau Formades dengan
dosis 500-1000 ml yang dilarutkan ke
dalam 25 liter air.
Hewan tidak terinfeksi harus ditempatkan
pada lokasi yang kering serta diberi pakan
cukup dan bernutrisi untuk meningkatkan
sistem kekebalan tubuh.

Lakukan foot dip atau celup kaki hewan yang
berisi campuran air dan larutan cupri sulfat
5% secara rutin.
Penanganan oleh petugas kesehatan hewan
dengan memberikan terapi simptomatis untuk
mengatasi gejala seperti Medipiron Injection
sebagai anti radang, anti nyeri dan penurun
demam. Untuk mengatasi infeksi sekunder
dengan pemberian antibiotik (Tinolin
Injection, G-Mox 15% LA inj atau Tysinol).
Serta pemberian vitamin (Injeksi Vitamin B
Kompleks, ADE-Plex Inj atau Bioselvita)
untuk mempercepat penyembuhan dan
meningkatkan daya tahan tubuh.
Bapak Dadang by email
Cianjur – Jawa Barat
Saya peternak ayam kampung ingin menanyakan:
1. Bagaimana dosis pemberian obat cacing
Cacing Exitor, 1 tablet per ekor atau
berdasarkan berat badan?
2. Lebih efektif mana pemberian obat cacing
lewat air minum atau campur pakan?
Jawab:
Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan.
1. Pada umumnya obat cacing diberikan dalam
dosis tunggal yaitu cukup satu kali
pemberian. Pemberian obat cacing dengan
tepat dosis sangat penting untuk
diperhatikan. Untuk memperoleh hasil
pengobatan yang optimal, maka dosis dan
aturan pakai yang diberikan harus sesuai
anjuran produk. Cacing Exitor merupakan
salah satu obat cacing yang memiliki indikasi
untuk mengatasi infeksi cacing gilik seperti
Ascaridia sp,. Oxyspirura sp. Untuk
mempermudah aplikasi penggunaan produk
tersebut tertera pada produk berdasarkan
umur ayam. Aturan pakai Cacing Exitor yaitu
1 kapsul untuk ayam umur 4-6 minggu dan 2
kapsul untuk ayam umur lebih dari 6 minggu.
2. Setiap aplikasi pemberian obat cacing tentu
menyesuaikan dengan petunjuk dari
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Levamid tidak bisa larut didalam air
sehingga pemberian obat cacing
Levamid dilakukan dengan dicampurkan
kedalam pakan. Selain itu jika pada label
obat terdapat keterangan harus habis
dalam waktu 2-4 jam, maka hal yang juga
diperhatikan adalah jumlah pakan yang
dicampur obat. Hal ini bertujuan agar
pakan dan obat dapat habis dikonsumsi
ayam dalam kurun waktu tersebut.
Sebelum pemberian obat cacing, ayam
dapat dipuasakan terlebih dahulu selama
kurang lebih 2 jam. Dalam keadaan lapar,
pakan akan segera habis. Sebelum obat
cacing habis jangan diberikan tambahan
pakan terlebih dahulu.
Pemberian obat cacing perlu dilakukan
pengulangan. Pengulangan obat cacing
disesuaikan dengan siklus hidup dari
cacing yang akan dibasmi. Misalnya pada
cacing gilik dapat diulang 1-2 bulan
sekali, sedangkan pada cacing pita dapat
diulang 1 bulan sekali. Kemudian untuk
pencegahan pada kandang postal non

panggung dapat diberikan obat cacing
mulai umur 1 bulan dan diulang satu
bulan sekali. Sedangkan pada kandang
baterai dapat diberikan pada saat naik
baterai kemudian dapat diulang setiap
tiga bulan sekali.
Untuk efektivitas obat perlu juga
dilakukan pengujian untuk menentukan
cacing apa yang menginfeksi sehingga
target obat sesuai. MediLab merupakan
laboratorium Medion yang tersebar di
beberapa wilayah di Indonesia. MediLab
melayani pengujian termasuk uji feses
untuk mengidentifikasi jenis cacing yang
menyerang unggas. Satu lagi hal yang
juga penting dalam mengendalikan
cacing di peternakan ialah pengendalian
inang antara seperti lalat (dengan produk
Flytox) dan semut (dengan insektisida).
Apabila peternak mampu mengontrol
inang antara ini, maka jangka waktu
pengulangan pemberian obat cacing
pada masa produksi bisa lebih
panjang/lama.
Sumber: www.agroniaga.com

produsen obat yang tercantum pada
label produk. Pemberian melalui air
minum ataupun pakan keduanya samasama efektif sesuai dengan ajuran
produk. Sebagai contoh aturan melalui
campur pakan untuk produk Levamid
atau melalui air minum untuk produk
Vermixon Sirop. Maka untuk
mendapatkan hasil pengobatan yang
efektif, maka obat Levamid harus
diberikan melalui campur pakan.

12

Pemeliharaan ayam pada kandang postal
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Pakan Berkualitas untuk Ayam Kampung
Permintaan daging ayam kampung yang
cukup besar memberikan peluang bisnis yang
menggiurkan dalam budidaya ayam kampung.
Manajemen pemberian pakan memberikan
peranan yang penting dalam pertumbuhan ayam
kampung. Meskipun demikian pemberian pakan
untuk ayam kampung tidak begitu rumit atau
kompleks seperti pakan ayam pedaging maupun
ayam petelur. Pemeliharaan ayam kampung
secara tradisional yaitu sebagai sampingan,
pakan yang diberikan berasal dari sisa limbah
rumah tangga dan biasanya ayam dibiarkan
diumbar mencari pakan sendiri. Namun hal
tersebut berbeda dengan pemeliharaan secara
intensif untuk tujuan komersil yang
mengutamakan efisiensi. Pakan perlu
diperhatikan kualitas dan kuantitasnya untuk
mencapai target produksi.
Standar Nutrisi Ayam Kampung
Kebutuhan nutrisi ayam kampung harus
terpenuhi untuk maintenance (hidup pokok),
produksi dan reproduksi. Penyusunan ransum
yang efisien dan presisi diformulasikan sesuai
dengan standar kebutuhan ternak berdasarkan
kebutuhan nutrisi makro dan nutrisi mikro.

Di era sekarang nutrisionist memformulasikan
pakan dengan pendekatan kebutuhan nutrisi
mikro yang dapat tercerna oleh ternak.
Pertumbuhan dan produktivitas ayam
kampung berbeda dengan ayam ras pada
umumnya. Hal tersebut yang membedakan
standar kebutuhan nutrisi ayam kampung serta
kualitas output yang dihasilkan (telur dan
daging). Beberapa hasil penelitian menjelaskan
bahwa kebutuhan nutrisi ayam kampung lebih
rendah dibandingkan dengan ayam pedaging
maupun petelur.
Pemenuhan kebutuhan nutrisi harus
diperhatikan baik secara kualitas maupun
kuantitas. Secara kualitas yaitu kebutuhan akan
zat nutrisi (nutrien) baik nutrisi makro maupun
nutrisi mikro secara seimbang dalam menunjang
produktivitas ayam kampung. Standar kebutuhan
nutrisi ayam kampung tercantum dalam Tabel 1.
Selain itu, kebutuhan secara kuantitas yaitu
jumlah pemberian pakan yang harus diberikan
dalam memenuhi kebutuhan ayam kampung.
Biasanya untuk pemberian dibagi berdasarkan
umur ayam kampung.
Semakin bertambah umur jumlah
pemberian pakan pada ayam kampung semakin
bertambah sesuai dengan kebutuhan ayam

Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Ayam Kampung Petelur dan Pedaging

Kandang terlalu padat

Sumber : Balitnak, SNI 2013
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dalam mencapai produktivitas. Kebutuhan
pakan ayam kampung berdasarkan umur
tercantum dalam Tabel 2.
Tabel 2. Kebutuhan Pakan Ayam
Kampung Sesuai Umur

Sumber : BPTP Balitbangtan Jawa Timur, 2018

Bahan Pakan dalam Ransum Ayam Kampung
Penggunaan bahan baku dalam
penyusunan pakan ayam kampung
dikelompokan terlebih dahulu yaitu sebagai
sumber energi, protein, serat, mineral dan
vitamin. Contoh bahan baku sumber energi
yang dapat digunakan diantaranya jagung,
bekatul, gandum, pollard, sorgum, barley,
minyak, dan menir.
Bahan baku sumber protein yang dapat
digunakan antara lain, bungkil kedelai, Meat Bone
Meal (MBM), tepung ikan, bungkil kelapa, Corn
Gluten Meal (CGM) dan Distillers Dried Grain with
Soluble (DDGS). Bahan baku sumber mineral yang
dapat digunakan tepung/grit batu, tepung
kerang, tepung tulang, DCP/MCP, dan garam.
Pemilihan bahan baku dapat
menggunakan bahan baku alternatif sebagai
upaya dalam menekan biaya produksi. Contoh
bahan baku alternatif yang dapat digunakan
antara lain roti afkir, mie instant remuk, bihun
afkir, tepung keong, tepung bekicot dan lain
sebagainya.
Namun, yang perlu diperhatikan terkait
faktor pembatas dalam pengggunaan bahan
baku alternatif tersebut.

14
Penyusunan pakan yang seimbang akan
menghasilkan kecernaan yang tinggi dalam
tubuh ternak. Namun tidak bisa dipungkiri
adanya variasi kualitas bahan baku dan
kontaminasi rancun jamur seperti aflatoksin di
lapangan, secara tidak langsung dapat
menurunkan kecernaan ransum. Hal tersebut
akan berdampak secara langsung terhadap
performa ayam kampung dan tentunya
merugikan peternak.
Penambahan premiks sudah familiar
digunakan dikalangan peternak. Premiks
berfungsi melengkapi kebutuhan nutrisi mikro
(mineral, vitamin dan asam amino) yang
dibutuhkan ternak sehingga dapat
meningkatkan produktivitas. Selain itu, aditif
dalam pakan juga sudah mulai digunakan
kalangan peternak, sebagai langkah
pencegahan penurunan performa akibat kualitas
pakan yang rendah atau turun di lapangan.
Penggunaan aditif seperti enzim dapat
meningkatkan kecernaan dan pemanfaatan
nutrisi. Contoh enzim yang dapat ditambahkan
dalam ransum adalah Prozyme. Prozyme
merupakan imbuhan pakan dengan kandungan
multienzim.
Kandungan multienzim dalam Prozyme
terdiri dari amylase, protease, xylanase,
phitase. Selain itu, dalam Prozyme juga
terdapat tambahan mineral MnSO₄ dan ZnO
yang berfungsi sebagai kofaktor (mempercepat
kerja enzim) sehingga kerja enzim lebih
optimal.
Kondisi aktual di lapangan, peternak ayam
kampung banyak yang menggunakan pakan
pabrikan atau komersil ayam pedaging maupun
petelur. Pakan pabrikan tersebut dicampur
dengan bahan pakan sumber energi seperti
jagung, dedak dengan perbandingan tertentu.
Bahan pakan yang digunakan dalam menyusun
ransum ayam kampung tidak jauh berbeda
seperti pada ayam pedaging maupun petelur,
yang perlu diperhatikan standar kebutuhan
nutrisi yang berbeda. Beberapa syarat
pemilihan baku bahan yang baik antara lain:
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Kandungan nutrisi sesuai standar
Ketersedian kontinyu
Harga relatif murah
Kandungan antinutrisi rendah
Memiliki palatabilitas tinggi
Tidak terkontaminasi racun jamur maupun
pemalsuan.

formulasi pakan dengan nutrisi yang memenuhi
standar dan harga yang paling murah (least cost
formulation). Berikut contoh formulasi ayam
kampung tercantum pada Tabel 3.
Tabel 3. Formulasi Ransum Ayam Kampung
Petelur Fase Produksi

Setelah menentukan bahan baku untuk
diformulasikan. Perlu juga memperhatikan
batasan penggunaan bahan baku dalam ransum.
Batasan penggunaan bahan baku merupakan
pedoman terkait adanya karakteristik kelemahan
atau kelebihan masing-masing bahan baku,
seperti kandungan antinutrisi, sehingga
pemahaman batasan penggunaan penting untuk
diperhatikan.
Formulasi Ayam Kampung
Pakan berkualitas dan ekonomis
merupakan idaman bagi kalangan peternak. Hal
yang perlu diperhatikan dalam menyusun
formulasi pakan antara lain bahan baku, standar
kebutuhan nutrisi, dan teknik formulasi.
Penggunaan bahan baku harus dipastikan
kandungan nutrisinya sesuai dengan
standar.Peternak bisa mengujikan terlebih
dahulu bahan baku yang akan digunakan dalam
formulasi di laboratorium MediLab. Pemilihan
bahan baku juga memperhatikan terutama
keseimbangan antara kandungan energi dan
protein serta komposisi mineral mikro dalam
ransum.
Pada situasi ekonomi saat ini kemampuan
peternak untuk berusaha bertahan pada
himpitan ekonomi menjadi kunci keberhasilan
usaha pemeliharaan ayam kampung. Selain itu,
adanya peningkatan harga bahan baku pakan
yang tidak menentu, sehingga diperlukan
strategi yang tepat dalam formulasi pakan.
Perhitungan formulasi pakan semakin
mudah dengan adanya bantuan software seperti
progam Winfeed, Brill formulation, dll. Teknik
formulasi tersebut menghasilkan output

Tabel 4. Kandungan Nutrisi Ransum Ayam
Kampung Petelur Fase Produksi

Produktivitas ayam kampung akan optimal
jika kita memperhatikan kualitas dan kuantitas
dalam pemberian ransum. Pemilihan dan
penggunaan bahan baku yang tepat dalam
formulasi menjadi kunci utama dalam
menghasilkan pakan berkualitas. Salam
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Bantu Dion temukan angka yang pas
untuk mengisi tanda tanya di atas !
Kirimkan jawaban Anda disertai alamat lengkap dan nomor yang dapat dihubungi melalui:
Pos : PT. Medion Jl. Babakan Ciparay No. 282 Bandung 40223 (up Bag. MedComm),
email : cs@medionindonesia.com (dengan subjek : Kuis 06/22)
Jawaban Anda kami tunggu sampai akhir bulan Juni 2022.
Pemenang akan diumumkan pada Info Medion edisi bulan Juli 2022.
JANGAN LEWATKAN, tersedia hadiah menarik untuk 3 orang pemenang!

PEMENANG & JAWABAN KUIS 05/22

Merry Christianti - Bandung
Mawa'da Rachman - Makassar
Mawahib Ababil A. - Banyumas
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INFO HARGA
HARGA RATA-RATA TELUR TIAP KG DI PULAU JAWA

HARGA RATA-RATA BROILER HIDUP TIAP KG DI PULAU JAWA

*Informasi harga dapat berubah sewaktu-waktu
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Manfaat Mineral bagi Ayam Laga
Penghobi ayam laga pasti menginginkan
ayam miliknya tampil tangguh, bertenaga dan
berstamina kuat untuk dapat bersaing saat
pertandingan. Selain itu penampilan ayam laga
juga tidak kalah penting. Postur tubuh yang ideal
dan kualitas bulu yang baik akan menentukan
daya tarik dari ayam tersebut. Semua hal itu
didapatkan bukan hanya dari faktor keturunan
saja, namun melalui perawatan sejak masa
pertumbuhan disertai pelatihan yang baik.

Grafik 1. Target Bobot Badan Ayam Laga

Sumber : Dok. Medion

Sumber : Reasearch and Development Medion, 2021

Ayam laga dengan postur tubuh yang baik

Perawatan ayam laga saat berumur 1-5
bulan difokuskan pada proses pertumbuhan
badan, lalu selanjutnya mulai dilatih saat berumur
6-8 bulan dan siap ditandingkan saat berumur 9
bulan. Salah satu hal penting dalam perawatan
ayam laga adalah pembentukan postur tubuh.
Ayam laga dengan postur ideal merupakan modal
pertama untuk memenangkan pertandingan.
Kunci untuk mendapatkan ayam laga
dengan postur tubuh yang ideal adalah
tercapainya target bobot badan disertai dengan
kerangka tulang yang kuat. Pencapaian target
bobot badan ayam laga perlu diperhatikan sampai
umur 6 bulan (Grafik 1). Bobot badan ayam yang
optimal akan lebih kuat ketika melakukan
penyerangan dan pertahanan saat pertandingan.

Pembentukan kerangka tulang sudah
dimulai sejak masa pertumbuhan ayam. Ketika
berumur 7-8 minggu kerangka tulang sudah
terbentuk 80% dan mencapai maksimal pada
umur 12 minggu. Apabila ayam sudah berumur
lebih dari 12 minggu dan pembentukan tulang
belum maksimal, maka kerangka tubuh sudah
tidak dapat berkembang lagi. Oleh karena itu,
penghobi harus memfokuskan perkembangan
tulang ayam sampai umur 12 minggu dengan
memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan
seimbang seperti karbohidrat, protein, lemak
dan mineral.
Perawatan yang dapat dilakukan untuk
membentuk tulang dan otot ayam laga yang kuat
adalah :
Berikan suplemen mineral yang mengandung
makro dan mikro mineral seperti Mineral
Feed Supplement A (untuk ayam berumur
<3 bulan) dan Calvita (untuk ayam berumur
>3 bulan) yang berfungsi untuk menguatkan
tulang dan mencegah kelumpuhan.
Berikan Furnitin (untuk ayam >3 bulan) setiap
3 hari sekali untuk membentuk otot yang kuat.
Umbar ayam di kandang umbaran mulai pukul
10.00 – 15.00 pada cuaca yang cerah.
Umbar diperlukan untuk mendapatkan ayam
laga dengan tubuh berotot, sehat dan prima.
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Mineral bagi Ayam Laga
Mineral adalah senyawa anorganik yang
harus dipenuhi dalam jumlah cukup untuk fungsi
metabolik dan struktural dalam tubuh. Masingmasing mineral memiliki fungsi yang berbeda
dalam proses biologis tubuh. Oleh karena itu,
kebutuhan mineral perlu terpenuhi agar fungsi
biologis tubuh tidak terganggu dan tidak
mengakibatkan penyakit. Berikut adalah beberapa
fungsi mineral untuk metabolisme tubuh (Tabel 1).
Tabel 1. Fungsi Mineral

Seluruh mineral tersebut terdapat pada
Mineral Feed Supplement A yang dapat
membantu pertumbuhan dan pembentukan
tulang serta mencegah dan mengatasi penyakit
akibat defisiensi mineral. Hal tersebut sangat
bermanfaat bagi ayam laga karena dapat
membentuk tulang yang kuat, kokoh dan bulat.
Hasilnya ayam akan memiliki daya pukul, daya
tahan pukul dan kekuatan kuda-kuda yang baik.

Sumber : Dok. Medion

Latihan untuk perkembangan otot seperti
latihan fisik pada sayap dan leher, latihan
berenang, dan latihan loncat.

Mineral Feed Supplement A untuk mengoptimalkan
pertumbuhan tulang dan mencegah kelumpuhan

Suplementasi mineral dengan pemberian
Mineral Feed Supplement A pada masa
pertumbuhan ayam (<3 bulan) dapat
mengoptimalkan peningkatan berat badan,
pembentukan dan peningkatan kualitas tulang
yang lebih baik. Selain itu, suplementasi mineral
juga dapat mencegah penyakit defisiensi mineral
seperti anemia, perosis (kaki bengkok),
kelumpuhan dan pertumbuhan bulu yang
abnormal.
Pada ayam yang berumur >3 bulan,
suplementasi mineral juga penting diberikan
terutama pada ayam pemacek (indukan) dan
betina indukan (babon). Pemberian mineral pada
ayam pemacek bermanfaat untuk memperkuat
tulang sehingga mencegah kelumpuhan.
Sedangkan pada ayam betina indukan yang
dikawinkan dengan ayam pemacek, kandungan
zinc pada Mineral Feed Supplement A dapat
meningkatkan produksi telur.
Sumber : Reasearch and Development Medion, 2021
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Sumber: Dok. Medion

Medion Tingkatkan Keahlian dan Kreativitas
dengan Pelatihan Digital Marketing

Pemberian materi pelatihan di kelas oleh Achmad Ubaidillah

Medion mengadakan pelatihan Digital Marketing & Content Production pada 4 – 7 April 2022
dengan pembicara Achmad Ubaidillah yang merupakan seorang digital media professional.
Kegiatan pelatihan tersebut merupakan salah satu bentuk kerja sama antara Medion dengan
PRISMA.
PRISMA merupakan sebuah program Kemitraan Pembangunan antara Pemerintah Australia
(Departement of Foreign Affairs and Trade, DFAT) dan Pemerintah Indonesia (Bappenas), yang
bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang
inklusif. PRISMA bermitra dengan Medion khususnya untuk lingkup peternakan sapi perah di Jawa
Tengah dan Jawa Timur dengan sasaran memperkenalkan aplikasi manajemen kesehatan yang baik
dan cara mencegah Mastitis agar peternak dapat menjaga kesehatan dan performa sapinya.
Sebelumnya, Medion dan PRISMA telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang pertama,
bertajuk Manajemen Pemeliharaan dan Kesehatan Sapi Perah pada 28 Maret 2022 dengan
pembicara drh. Asep Rahmat Khaerudin, M.Pt selaku Ketua IDHSI (Ikatan Dokter Hewan Sapi
Indonesia).
Tujuan pelatihan Digital Marketing & Content Production ini adalah meningkatkan keahlian
dan kreativitas pekerja Medion di bidang digital marketing sehingga dapat secara efektif
menyampaikan pesan melalui saluran informasi yang terkini. Bentuk kegiatan berupa penyampaian
teori di ruangan kelas dan praktik di lapangan yang memiliki tiga topik utama pada
pembahasannya, yakni digital marketing, fotografi, dan videografi.
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Praktik pembuatan konten di lapangan

Pelatihan tersebut memberikan insight serta wawasan baru bagi para peserta. Hal ini
disampaikan langsung oleh Tyas, Product Management Assistant Manager. “Senang sekali dapat
mengikuti pelatihan ini meski agendanya padat, tetapi peserta tetap antusias dan mendapat banyak
ilmu yang bisa diterapkan dalam membuat konten digital marketing untuk pekerjaan sehari-hari.
Pelatihan ini juga disertai praktik sehingga mengasah kemampuan peserta dalam menyerap ilmu yang
diberikan,”ujarnya.
Besar harapan, dari pelatihan yang telah dilakukan dapat memperkuat strategi digital marketing
Medion sehingga meningkatkan penyebaran informasi dan edukasi kepada para peternak.
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Sumber: Dok. Medion

Medion Resmikan Gedung
Animal Health Research Center

Foto bersama di depan gedung AHRC

Peresmian diawali dengan sambutan
dari Melina Jonas dan Elvina Jahja.
Dalam sambutannya, Elvina Jahja
menyampaikan bahwa dengan
adanya gedung AHRC dapat
mendukung penelitian mengenai
kesehatan hewan di Indonesia dan
internasional serta meningkatkan
kolaborasi dengan institusi baik di
dalam negeri maupun di luar negeri.
Selain itu, hasil penelitiannya dapat
dipublikasikan dalam jurnal pada
konferensi internasional sehingga
diketahui oleh masyarakat luas agar
dapat lebih memberikan nilai
tambah.

Sumber: Dok. Medion

Pada 10 Mei 2022, Melina Jonas selaku Biological Product Director, Elvina Jahja selaku
Pharmaceutical Director, Jonas Jahja dan Amalia selaku Founder Medion meresmikan Gedung Animal
Health Research Center (AHRC) di Cimareme, Padalarang, Bandung. Kegiatan diselenggarakan
secara hybrid (online dan offline), dan dihadiri 140 orang yang terdiri dari perwakilan pekerja unit
bisnis animal health dan top management Medion.

Gedung Animal Health Research (AHRC) Medion
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Sambutan oleh Elvina Jahja dan Melina Jonas

Pemotongan pita sebagai simbol peresmian Gedung AHRC

Gedung AHRC difungsikan sebagai pusat riset dan pengembangan berbagai jenis produk terkait
kesehatan hewan ternak maupun hewan kesayangan. Gedung ini terdiri dari 33 laboratorium,
diantaranya Lab bakteriologi, Lab virologi, Lab mikrobiologi, Lab kimia, Lab bioteknologi, Lab
instrumen, Lab pengembangan produk, Lab pengembangan analisa dan seperangkat fermentor untuk
optimasi produksi. Selain itu, terdapat juga ruang kreatif untuk menunjang inovasi para peneliti
dalam mencari inspirasi yang bisa dikembangkan menjadi produk atau metode baru kedepannya.

Sumber: Dok. Medion

Kegiatan peresmian ini bertepatan dengan
perayaan hari ulang tahun Amalia Jonas dan
gedung AHRC menjadi hadiah ulang tahun
istimewa dari Jonas Jahja kepada istri tercinta.
Acara berlangsung meriah dengan adanya
pemotongan pita dan plant tour fasilitas gedung.
Pada saat pemotongan pita Jonas Jahja
menyampaikan bahwa pemotongan pita menjadi
simbol peresmian gedung Animal Health Research
Center. “Ini menjadi awalan baru yang baik untuk
pekerjaan-pekerjaaan yang berkaitan dengan riset
untuk animal health. Dan kami berharap gedung
AHRC dapat digunakan dengan sebaik mungkin
sehingga memberikan manfaat bagi perusahaan,”
tutupnya.

Perayaan ulang tahun Amalia Jonas
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INFORMASI PRODUK

Customer Service : 0813 2185 7405, Konsultasi Teknis : 0823 2143 4063

MEDIVAC GUMBOPLEX
Solusi praktis cegah Gumboro sejak dini

Medivac Gumboplex adalah vaksin aktif berbentuk kering beku mengandung virus Infectious Bursal
Disease (IBD) yang dikombinasikan dengan Serum Hiperimun spesifik IBD untuk mencegah penyakit
IBD/Gumboro pada ayam.
Indikasi
Medivac Gumboplex digunakan untuk mencegah penyakit Gumboro pada ayam pedaging, ayam
jantan, ayam petelur dan ayam pembibit
Keunggulan
Diaplikasikan dengan dosis tunggal pada DOC umur 0-1 hari dan tidak perlu melakukan uji antibodi
maternal (MAb) untuk menentukan jadwal vaksinasi Gumboro pertama
Aman terhadap bursa Fabricius
Medivac Gumboplex menginduksi respon imun terbaik dan memberikan perlindungan terbaik
terhadap tantangan virus Gumboro lapang ganas
Tidak menimbulkan efek imunosupresan
Dosis dan Aturan Pakai
Medivac Gumboplex diberikan pada ayam dengan cara suntikan subkutan (bawah kulit) di leher
bagian belakang sebelah bawah
Dosis tiap ekor anak ayam 0,1 ml
Larutkan Medivac Gumboplex dalam pelarut vaksin khusus kemudian kocok sampai rata
Kemasan
500 dan 1.000 dosis
Nomor Registrasi
Indonesia : KEMENTAN RI No. D.22017241VKS
Kamboja : FR02-003-1451/0520 BKP-GDAHP
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi tenaga lapangan Medion terdekat atau customer service.

