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Vaksinasi

(biosecurity) dan imunisasi atau vaksinasi. Namun untuk 
sistem pemeliharaan diumbar, untuk mencegah 
tertularnya penyakit agak sulit karena sehari-hari ayam 
dilepas bersama-sama ayam tetangga. Sementara itu 
untuk sistem pemeliharaan ren (ranch) dan batere, 
sanitasi dan vaksinasi dapat dilaksanakan dengan baik. 
 

 

Tabel 2. Program vaksinasi pada ayam lokal

 Berikut berbagai penyakit yang biasa menyerang 
ayam kampung. Gejala dan tanda-tanda terserang 
penyakit, penyebab dan upaya pengobatan dikemukakan 
satu persatu sesuai penyakitnya. Apabila gejala salah satu 
atau beberapa penyakit ini �mbul terus setelah 
diupayakan dioba�, maka sangat dianjurkan untuk 
berkonsultasi dengan mantri kesehatan setempat atau 
bisa juga berkorespondensi dengan lembaga-lembaga 
yang bekerja di bidang kesehatan ternak atau hewan. 

 Vaksinasi merupakan upaya untuk meningkatkan 
ketahanan tubuh ayam terhadap penyakit, yang umum 
menyerang ayam. Adapun pelaksanaannya kita 
memberikan ke dalam tubuh ayam berupa vaksin yaitu 
preparat atau bahan biologis yang dapat menyebabkan 
ak�vasi ketahanan tubuh (imunitas) terhadap penyakit 
tertentu. b. Vaksinasi yang biasa dilakukan untuk ayam 
lokal adalah seper� tertera pada Tabel 2, yaitu vaksinasi 
Marek’s terhadap virus Marek’s, vaksinasi ND-IB untuk 
menangkal penyakit tetelo dan infeksi saluran pernafasan 
dan vaksinasi IBD untuk menangkal penyakit gumboro. 

 Usaha beternak ayam lokal sat ini memiliki 
peluang yang bagus dan banyak orang sudah terjun ke 
dunia usaha ini. Tapi bukan berar� bisnis ini tanpa 
kendala, hal yang perlu diwaspadai adalah penyakit ayam, 
karena dapat menurunkan �ngkat produk�vitas ayam 
bahkan menyebabkan kema�an. Tentunya ini akan 
menimbulkan kerugian yang lumayan besar. Tingginya 
angka kema�an pada ayam lokal yang terserang penyakit 
adalah saat ayam berusia dibawah 2 bulan, sedangkan 
ayam usia 2 bulan ke atas sudah lebih kebal. Tapi �dak 
menutup kemungkinan juga bagi ayam dewasa untuk 
terserang penyakit, karena selain faktor cuaca, faktor 
pakan dan lingkungan yang �dak memadai juga bisa 
berpengaruh besar pada kondisi kesehatan ayam. Namun 
situasi ini adalah hal yang umum dialami bagi para 
pebisnis ayam, yang terpen�ng saat ayam terkena 
penyakit  kita perlu tahu cir i-cir inya. Sehingga 
memudahkan proses pengobatannya dan melakukan 
pencegahan agar �dak terjadi penularan pada yang lain.

Tabel 1. Ciri-ciri ayam sehat dan sakit secara umum

 Dalam upaya pemeliharaan kesehatan ini yang 
terpen�ng adalah kita harus dapat melihat kondisi ayam 
seper� pada Tabel 5 di atas. Tidak berar� kita harus 
menangkap satu persatu ayam untuk diperiksa se�ap 
hari, tetapi kita harus upayakan untuk mengama� secara 
keseluruhan selama kurang lebih 10 menit saat ayam-
ayam berkumpul diberi makan. Pencegahan penyakit 
harus dimulai dengan dua hal pen�ng yaitu sanitasi 

No Karakteristik Ayam Sehat Ayam Sakit 

1. 
Kondisi tampilan 
secara umum 

Terlihat hidup, 
lincah   

Terlihat redup, 
bergerak lamban, 
diam saja 

2. Bobot badan Normal baik Ringan 

3. Pertumbuhan Normal 
Lamban bahkan 
kuntet 

4. Mata Hidup, berbinar Redup 

5. Kloaka/ dubur 
Besar, lembut, 
memerah & lembap 

Mengkerut, agak 
mengeras, pucat 

6. Kulit , Lembut dan segar Keriput dan kering 

7. Jengger Merah Pucat 
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Sun�k Sub Cutan
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Sun�k IM paha/dada
Sun�k IM paha/dada

WAJIB SETIAP BULAN VAKSINASI DENGAN ND-IB
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