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Daging ayam merupakan daging favorit karena hampir semua orang di Indonesia gemar
makan daging ayam. Ditambah lagi, semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang
pentingnya mengonsumsi pangan bergizi menyebabkan permintaan daging ayam terus
meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, berbisnis ayam broiler yang notabene adalah
ayam potong menjadi peluang menjanjikan untuk dikembangkan. Menjadi peternak ayam
broiler sebenarnya tidak sulit, asal tahu caranya. Buku ini menjadi panduan bagi siapa saja
yang ingin beternak ayam broiler karena isinya praktis dan aplikatif. Bahkan, di dalamnya
dibahas mengenai panduan kegiatan yang harus dilakukan oleh peternak, mulai dari persiapan
kandang hingga pemeliharaan hari per hari sampai panen. Dijelaskan pula mengenai bentuk
usaha, strategi pemasaran, dan yang tak kalah pentingnya adalah solusi permasalahan yang
sering dihadapi peternak dalam memelihara ayam broiler. Salam PENEBAR SWADAYA

Created in collaboration with the Medical Commission of theInternational Olympic
Committee, this new manual distills thelatest advances in sports medicine into
clinically relevant,practical guidance on treating sports injuries. Ideal forprimary
care physicians, ER physicians, physical therapists,athletic trainers, nurse
practitioners, and physician assistants,the book embraces a problem-oriented
approach to guide the readerthrough assessment and management of the most
common injuries anddisorders. Over 500 full-color illustrations augment thetext,
showing readers detailed views of the techniques, proceduresand other clinicallyrelevant information being described.
This valuable directory provides a comprehensive, accurate listing of insurance
companies handling medical claims.
Pemeliharaan broiler selama ini bertujuan untuk mendapatkan hasil panen dengan bobot di
atas 1,4 kg. Hal itu karena adanya persepsi bahwa panen besar lebih menguntungkan
dibandingkan dengan panen ukuran kecil. Namun, melihat performance broiler modern saat
ini, persepsi seperti itu tidak sepenuhnya benar. Untuk itu, timbul gagasan mengenai
pemeliharaan broiler dengan target panen muda (umur 22—24 hari dengan bobot 0,9 —1,2 kg).
Fakta menunjukkan bahwa panen muda bisa juga dilakukan. Bahkan, secara bisnis juga
memberikan keuntungan yang relatif besar. - PENEBAR SWADAYA Copyright: 36244a0768adeb7819a103c41e7485ad
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