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; lalu diencerkan dengan air, disaring,
rirnya diberikan pada'ternak sapi, dapat
obati kembung,
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3. Bila kondisi sapi telah parah, harus diusahakan

,,,i1,,, mengeluarkan gas secepa,tnya, caranya dengan
illiliit memasukkan batang pelepah ,pepaya ke dalam

nyak kelapa, minyak kedelai atau
t) dicampur air kelapa dan parutan

2. Parutan jahe secukupnya dioleskan pada bagian
perut yang menonjol

anus sapr.

Mengobati ternak pincang :

Sapi sering pincang karena terperoso(terkilir. Sapi
yang pincang dapat diobati dengan daun sereh.
Caranya, seikat daun sereh ditumbuk sampai lembut
lalu dibalutkan pada kaki. Agar tidak lepas, ikatlah
ramuan ini dengan perban atau potongan kain
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apa bila kita

nya secara positif, justru inilah saatnya

:ngembangkan obat tr
lebera pa baha n yang dapat
r untuk obat / jamu terna k adalah

k, kunyit, lengkuas, jahe, temu kunci,

[ih, kencur dan masih banyak lagi yang

lahan - bahan ini telah dikenal nenek
ita sejak zaman dulu di mana dari setiap

ran jamu tersebut mempunyai fungsi
asing. Hampir semua daerah pedesaan,

dataran sedang dan tinggi, dapat
r jenis tanaman ini.

:rian jamu pada ternak sapi dimaKudkal.
:ningkatkan nafsu makan terna( agar
:ningkatkan pertambahan berat badan.

han berat bada n harian meningkat
rrnak akan lebih cepat gemuk sehingga

:mperpendek waktu yang dibutuhkan
nambah berat badan ternak pada tar$et,

rak yang memiliki nafsu makan yang baik

ngkonsumsi pakan dengan baik pula

isa dilihat pada tempat pakannya, dimana

ng tersisa menjadi lebih sedikit. Jika hal

:ngi dengan peningkatan berat badan
gi maka bisa dikatakan bahwa efisiensi
juga baik.

pemberian jamu membiiat nafsu makan

t da n menyeba bka n mening katnya
pa kan maka yang perlu

peternak adalah paka

;edia cukup.

U SEGAR PENAMBAH

Alat dan Bahan :

o 100

gr Jahe
o 200 gr gula merah atau molases
o 10 gr Asam Jawa dan Garam secukupnya
o 2liter air (dapatdigunakan sebagian untuk

merebus gula merah)o Ember
o Blender/parutan
o Pengaduk
o Saringan dan botol plastik kemasan

CARA MEMBI,AT

1. Rebus gula merah
2. Cuci seluruh bahan lalu iris kecil

3. Blender atau parut kunyit ,tamu lawak, jahe dan

asam jawa bersama air
4. Masukkan semua bahan yang telah diblender dan

rebusan gula merah dalam ember, kemudian

aduk dan lakukan penyaringan

5. Berikan pada ternak sapi

- Lengkuas
- Temu

Putih
- Sereh
- EM4 Alrif
- Gula Ja

6,,,Mbsitlkkan dalam botoldan berikan ke ternaksapi
'rr'g'*' - O 500 ml (Vztiterl3 kaliseminggu

7. Sebhiknyn di'berikan dalam bentuksegar pada
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Ba hlllrii{ffir t'e$]gal kebutuhan )

- Kunyit

Cara Pengolahan :

Semua bahan dasar tersebut diatas ditumbuk
sampai halus, kemudian masukkan kedalam enrber
campur dengan air, masukkan gula merah/molase
dan EM4 a ldf, aduk hingga merata da n tutup
campuran ramuan tersebut hingga rapat. Lakukan
Fermentasi ini hingga 1 minggu, kemudian setelah 1

minggu ramuan siap diberikan kepada ternak
dengan cara dituang kedalam botol dan berikan
setiap pagi hari sebelum pemberian pakan.

Khasiat :

Sapi Tahan terhadap perubahan cuaca/ makan kuat,.
sehat, dan tidak mudah sakit

Cara nrenqaplikasi dan menvimpan Jamu
Ternak

1. Larutkan setiap 0.5 - 1 ml Jamu Ternak dalam 1

liter air minum atau ditambahkan sebagai campu-
ran konsentrat.

2, Sebaiknya aplikasi dilakukan setiap hari
3, Untuk mempertahankan mutu, simpan dalam

kriadaan tertutup ditempat sejuk dan hindarkan
dari sinar matahari langsung

JAMU OBAT MENCRET:

Bahan:

- P,r1,,c.uk Daun Jambu Biji
- Daun Waru
- Beras 1 Genggam '.til$l.iill

- Gula Merah/Molases secukupnya
- Garam Secukupnya

Cara Penqolahan :
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