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ผลของการเสริมใบพญาวานรในอาหารต่ อสมรรถภาพการเจริ ญเติบโต
ในไก่ เนือ้
Effects of Pseuderatherum palatiferum leaf supplementation
on growth performances in broilers
ณันญรัตน์ คุ้มครอง1*, ภูวดล เหมชะรา1, พุทธิพงศ์ ขาวนวล2, นัสวัล บุญวงศ์1,
พีรวัจน์ ชูเพ็ง1 และ โสภณ บุญล�ำ้ 1
Nunyarat Koomkrong1*, Puwadon Hamchara1, Puttipong Khawnual2,
Nusawan Boonwong1, Peerawat Choopeng1 and Sophol Boonlum1
บทคัดย่ อ: การศึกษาผลของการเสริ มใบพญาวานรในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริ ญเติบโตของไก่เนื ้อ โดย
ใช้ไก่เนื ้อคละเพศพันธุ์ Arbor Acres อายุ 1 วัน จ�ำนวน 180 ตัว แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ๆ ละ 3 ซ� ้ำๆ ละ 15 ตัว
วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ ประกอบด้ วย 4 กลุม่ คือ กลุม่ อาหารควบคุมไม่เสริ มใบพญาวานรในสูตร
อาหาร และกลุม่ ทีเ่ สริ มใบพญาวานรในสูตรอาหารทีร่ ะดับ 2, 4 และ 6 เปอร์ เซ็นต์ ตามล�ำดับ ผลการศึกษาพบ
ว่า ตลอดระยะการทดลอง น� ้ำหนักตัว ปริ มาณอาหารทีก่ ิน อัตราการเจริ ญเติบโต และอัตราการตายกลุม่ ทีไ่ ด้
รับการเสริ มใบพญาวานรและกลุม่ ควบคุมไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ทังนี
้ ้การเสริ มใบพญาวานร
ในอาหารทีร่ ะดับ 6 เปอร์ เซ็นต์ ส่งผลให้ ประสิทธิภาพการเปลีย่ นอาหารของไก่เนื ้อระยะ 1-21 วัน ด้ อยกว่ากลุม่
ควบคุม (P<0.05) และเมือ่ พิจารณาตลอดระยะ 1-42 วัน พบว่าการเสริ มใบพญาวานรในอาหารทีร่ ะดับ 4 และ
6 เปอร์ เซ็นต์ ส่งผลให้ ประสิทธิภาพการเปลีย่ นอาหารของไก่ด้อยกว่ากลุม่ ควบคุม (P<0.05) ดังนัน้ การใช้ใบ
พญาวานรในอาหารไก่เนื ้อไม่มผี ลต่อสมรรถภาพการเจริ ญเติบโต แต่การเสริ มทีร่ ะดับสูงกว่า 2 เปอร์ เซ็นต์ ใน
สูตรอาหาร ส่งผลให้ ประสิทธิภาพการเปลีย่ นอาหารของไก่เนื ้อลดลง
ค�ำส�ำคัญ: ใบพญาวานร, สมรรถภาพการเจริ ญเติบโต, ไก่เนื ้อ
ABSTRACT: An experiment was conducted to study effects of Pseuderatherum palatiferum leaf
supplementation on growth performances in broilers. A total of 180 unisexed one-day-old Arbor Acres
broilers chicks were assigned to 4 treatments and 3 replications with 15 chicks of each. The research
was carried out in a completely randomized design. The dietary treatments as following: Treatment 1
Control diet, Treatment 2, 3, and 4 diets supplemented with 2, 4 and 6% of Pseuderatherum palatiferum
leaf, respectively. The results showed that no significant differences among treatments for the whole
experimental period were found in body weight, feed intake, average daily gain and mortality (P>0.05).
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However, supplementation of Pseuderatherum palatiferum leaf at 6% in broiler diets during 1-21 days
had a poorer feed conversion ratio (FCR) than the control diet (P<0.05). Moreover, supplementation
of Pseuderatherum palatiferum leaf at 4 and 6% in broiler diets during 1-42 days had a poorer feed
conversion ratio (FCR) than the control diet (P<0.05). Therefore, Pseuderatherum palatiferum leaf
supplementation had no effects on growth performance in broilers. However, supplementation over
than 2% in diet caused a reduction in feed conversion ratio.
Keywords: Pseuderatherum palatiferum leaf, growth performance, broiler

บทน�ำ
ในประเทศไทยมี ก ารใช้ ย าปฏิ ชี ว นะใน
ฟาร์ มปศุสตั ว์อย่างแพร่หลาย เนื่องจากยาปฏิชีวนะ
มีคณ
ุ สมบัตใิ นการเร่งการเจริ ญเติบโต
เพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้ ผลผลิต และควบคุมโรคของ
สัตว์ (วรรณพร, 2557) เกษตรกรผู้เลี ้ยงสัตว์จงึ มีการ
ใช้ ยาปฏิชีวนะผสมในอาหารสัตว์
โดยพบว่า
เกษตรกรผู้เลีย้ งสัตว์ ในจังหวัดเชี ยงใหม่มากกว่า
80% มีการใช้ ยาปฏิชีวนะตลอดวงจรการเลี ้ยงสัตว์
โดยยาปฏิชีวนะที่มีการใช้ มากที่สดุ
คือ
Oxytetracycline โดยผู้ให้ ยาปฏิชีวนะแก่สตั ว์สว่ น
ใหญ่เป็ นเกษตรกร จึงท�ำให้ มีการใช้ ยาปฏิชีวนะ
อย่างไม่สมเหตุสมผลหลายกรณี เช่น การใช้ ยาไม่
ตรงตามข้ อบ่งใช้ และใช้ มากเกินความจ�ำเป็ น (ณัฐ
ธิดา และคณะ, 2559) ซึง่ ก่อให้ เกิดปั ญหาการตรวจ
พบสารตกค้ างจากยาปฏิ ชีวนะในผลิตภัณฑ์ จาก
สัตว์ ซึง่ เป็ นอันตรายอย่างมากต่อผู้บริ โภค (อุมาพร
และคณะ, 2556) โดยเฉพาะการติดเชื ้อดื ้อยา
ปฏิชีวนะในคน
ซึง่ เป็ นปั ญหาที่ส�ำคัญทางด้ าน
สาธารณสุขที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทย
พบผู้ติดเชื ้อดื ้อยามากกว่าปี ละ 100,000 คน และ
เสียชีวิตมากกว่าปี ละ 38,000 ราย (ศูนย์เฝ้าระวัง
เชื ้อดื ้อยาต้ านจุลชีพแห่งชาติ, 2556) ซึง่ ในปั จจุบนั
มีกระแสการรณรงค์ให้ มีการลดการใช้ ยาปฏิชีวนะ
ในการผลิตสัตว์เพิ่มมากขึ ้น ดังนัน้ พืชสมุนไพรจึง
อาจเป็ นทางเลือกหนึ่งที่สามารถน� ำมาใช้ ทดแทน
การใช้ ยาปฏิชีวนะในสัตว์ได้ เนื่องจากสมุนไพรบาง
ชนิ ด มี คุณ สมบัติ ใ นการลดปริ ม าณเชื อ้ ก่ อ โรคใน
ทางเดินอาหาร (Hassan et al., 2010) รวมทังมี
้ ผล
ต่อ การเพิ่ ม น� ำ้ หนัก ตัวและอัต ราการเจริ ญเติบโต
(ขุนพล, 2546)
พญาวานร
หรื อ
ฮว่านง็อก
(Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk.)

เป็ นพืชสมุนไพรในวงศ์ Acanthaceae มีถิ่นก�ำเนิด
อยูใ่ นประเทศเวียดนาม
ซึง่ ถูกน�ำเข้ ามาใน
ประเทศไทยและสามารถเพาะพันธุ์ได้ (พีรวิชญ์
และสมศักดิ์, 2552) ใบพญาวานรจัดเป็ นพืช
สมุนไพรที่ใช้ ในทางการแพทย์พื ้นบ้ านของประเทศ
เวียดนามและประเทศไทย เพื่อรักษาโรคต่าง ๆ เช่น
ความดันโลหิตสูง โรคท้ องร่วง โรคข้ ออักเสบ
ริ ดสีดวงทวาร ปวดท้ อง เนื ้องอก รักษาบาดแผล
ท้ องผูก มะเร็ งล�ำไส้ ใหญ่ โรคไตอักเสบ และโรคเบา
หวาน (Padee et al., 2010) นอกจากนี ้ ยังมีการน�ำ
มาใช้ ในการรักษาและป้องกันโรคในสัตว์ เช่น โรค
ท้ องเสียในสุกร
โรคท้ องเสียเป็ นเลือดในสุนขั
บาดแผล และโรคอหิวาต์ในไก่ (สุภาภรณ์, 2561)ใบ
พญาวานรมีสารออกฤทธิ์ที่ส�ำคัญ คือ Flavonoids,
phytosterols และ saponins (Giang et al., 2003)
ซึง่ มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ต้ านไวรัส ต้ านแบคทีเรี ย
และต้ านมะเร็ ง (สุภาภรณ์, 2561) โดยสารสกัด
หยาบจากใบพญาวานรพบว่าสามารถยับยัง้ การ
เจริ ญเติบโตของ Streptococcus mutans ได้ ที่
ความเข้ มข้ น 1:1 และสามารถยับยังการเจริ
้
ญ
เติบโตของ Lactobacillus spp. ได้ ที่ความเข้ มข้ น
1:1, 1:10, 1:100 และ 1:1,000 (ปรมาภรณ์ และ
คณะ, 2555) นอกจากนี ้ ใบ พญาวานรมีปริ มาณ
โปรตีน 30.8% รวมทังยั
้ งพบกรดอะมิโนจ�ำเป็ น
ได้ แก่ Threonine, Iysine และ Methionine ซึง่ พบ
ว่ามีปริ มาณเท่ากับ 61.0, 30.6 และ 29.7 มก./ใบ
สด 100 ก. ตามล�ำดับ (พีรวิชญ์ และ สมศักดิ์,
2552) ดังนัน้ ใบพญาวานรจึงอาจน�ำมาใช้ เพื่อช่วย
ในการเจริ ญเติบโตของสัตว์ได้ โดยจากการศึกษา
การใช้ สารสกัดพญาวานรด้ วยเมทธานอลในปลา
นิล พบว่า กลุม่ ที่ได้ รับสารสกัดพญาวานรที่ระดับ
ความเข้ มข้ น 0.5% มีอตั ราการเจริ ญเติบโตสูงที่สดุ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ กลุ่ม ที่ ไ ด้ รั บ สารสกัด ที่ ร ะดับ
ความเข้ มข้ น 0, 0.01 และ 0.1% (ภัทราภรณ์ และ
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ปวีณา, 2554) เช่นเดียวกับการศึกษาของ Dieu et
al. (2006) รายงานว่า การใช้ สารสกัดจากใบสด
และการใช้ ใบพญาวานรอบแห้ งที่ระดับ 0.1 และ
0.2 ก./กก./วัน ในลูกสุกรดูดนม และลูกสุกรหย่านม
เป็ นเวลา 30 วัน พบว่า ลูกสุกรจะมีน� ้ำหนักตัว รวม
ถึงมีอาการท้ องเสียและอัตราการตายต�่ำกว่ากลุ่ม
ควบคุม แต่การศึกษาอิทธิพลของการใช้ ใบพญา
วานรในอาหารสัตว์ ยังพบว่ามีการศึกษาน้ อย ดัง
นัน้ วัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี ้เพื่อศึกษาผล
ของการเสริ มใบพญาวานรต่อสมรรถภาพการเจริ ญ
เติบโตของไก่เนื ้อ
วิธีการศึกษา
ใช้ ไก่เนื ้อคละเพศพันธุ์ Arbor acres อายุ
1 วัน จ�ำนวน 180 ตัว แบ่งกลุม่ การทดลองออกเป็ น
4 กลุม่ กลุม่ ละ 3 ซ� ้ำ ซ� ้ำละ 15 ตัว วางแผนการ
ทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (Completely randomized
design: CRD) โดยไก่ทดลองได้ รับอาหารทดลอง
แตกต่างกัน ดังนี ้
กลุม่ ทดลองที่ 1 กลุม่ อาหารควบคุม (ไม่
ผสมใบพญาวานร)
กลุม่ ทดลองที่ 2 กลุม่ อาหารทดลองผสมใบพญา
วานรอบแห้ งที่ระดับ 2 %
กลุม่ ทดลองที่ 3 กลุม่ อาหารทดลองผสมใบพญา
วานรอบแห้ งที่ระดับ 4 %
กลุม่ ทดลองที่ 4 กลุม่ อาหารทดลองผสมใบพญา
วานรอบแห้ งที่ระดับ 6 %
โดยใบพญาวานรที่ใช้ ในการศึกษาได้ มา
จากสวนที่ท�ำการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรี ย์ ใน
เขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยเลือกใช้ เฉพาะ
ใบแก่ น�ำมาตากแดดประมาณ 3 วัน และอบในตู้อบ
ลมร้ อน (Hot air oven) ที่อณ
ุ หภูมิ 65 ◦C เป็ นเวลา
3 วัน จนแห้ ง และน�ำมาบดให้ มีขนาด 0.5 มม. ก่อน
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น� ำ มาใช้ ในสู ต รอาหารได้ ท� ำ การวิ เ คราะห์ ห า
ปริ มาณโภชนะด้ วยวิธี Proximate analysis
(AOAC, 2010) พบว่าใบพญาวานรมีวตั ถุแห้ ง
10.62% โปรตีน 20.62% เยื่อใย 9.21% และ
พลังงานรวม 3,435.98 cal/g
ท�ำการทดลองเป็ นระยะเวลา 42 วัน โดย
แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ให้ ไก่ทกุ กลุม่ ทดลองได้ รับ
อาหารที่ ค� ำ นวณให้ มี ป ริ ม าณโภชนะตามความ
ต้ องการของไก่เนื ้อแต่ละช่วงอายุดงั นี ้ ระยะที่ 1 (121 วัน) ได้ รับอาหารที่มีระดับโปรตีน 23 % พลังงาน
ที่ใช้ ประโยชน์ได้ 3,200 kcal/kg และระยะที่ 2 (2242 วัน) ได้ รับอาหารที่มีระดับโปรตีน 20 % พลังงาน
ที่ใช้ ประโยชน์ได้ 3,200 kcal/kg ตามค�ำแนะน�ำของ
NRC (1994) ท�ำการเลี ้ยงภายในโรงเรื อนระบบเปิ ด
มีอาหารกินแบบเต็มที่ (ad libitum) และมีน� ้ำ
สะอาดให้ กินตลอดเวลา บันทึกน� ้ำหนักตัวของไก่
แต่ละกลุม่ เมื่อเริ่ มต้ นการทดลอง และในวันที่ 21
และ 42 ของการทดลอง บันทึกปริ มาณอาหารที่กิน
และจ�ำนวนไก่ตาย แล้ วค�ำนวณหาอัตราการเจริ ญ
เติบโต ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร และอัตรา
การตาย
ท� ำ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น
(Analysis of variance) ของข้ อมูลและเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุม่ ทดลองโดย
วิธี Duncan’s new multiple rang test (DMRT)
โดยใช้ โปรแกรมส�ำเร็ จรูป SAS Version 9.0
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะ
ได้ แก่ วัตถุแห้ ง โปรตีน และเยื่อใย ของอาหาร
ทดลองที่ใช้ ในช่วงอายุ 1-21 วัน และอาหารทดลอง
ที่ใช้ ในช่วงอายุ 22-42 วัน ด้ วยวิธี Proximate
analysis (Table 1, 2)

Table 1 Proximate analysis of experimental diets at duration 1-21 days (% DM basis)
Treatment
Dry matter (%) Crude Protein (%) Crude Fiber (%)
T1 (Control)
93.60
24.72
2.57
T2 (2% Pseuderatherum palatiferum leaf)
93.13
24.13
2.61
T3 (4% Pseuderatherum palatiferum leaf)
93.91
23.99
2.94
T4 (6% Pseuderatherum palatiferum leaf)
94.32
24.27
3.46
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Table 2 Proximate analysis of experimental diets at duration 22-42 days (% DM basis)
Treatment
Dry matter (%) Crude Protein (%) Crude Fiber (%)
T1 (Control)
92.50
21.78
2.08
T2 (2% Pseuderatherum palatiferum leaf)
92.60
21.91
2.11
T3 (4% Pseuderatherum palatiferum leaf)
92.64
20.70
2.55
T4 (6% Pseuderatherum palatiferum leaf)
92.50
20.87
2.62
ผลการใช้ ใบพญาวานรในอาหารไก่เนื ้อที่
ระดับ 0, 2, 4 และ 6 % ต่อสมรรถภาพการเจริ ญ
เติบโต พบว่า การใช้ ใบพญาวานรในอาหารไก่เนื ้อ
ไม่มีผลต่อน� ้ำหนักตัว ปริ มาณอาหารที่กิน อัตราการ
เจริ ญเติบโต และอัตราการตาย ของไก่เนื ้อตลอด
ระยะการทดลอง (P>0.05) ดังแสดงใน Table 3
อย่างไรก็ตาม การใช้ ใบพญาวานรในอาหารไก่เนื ้อ
ในระดับสูงในช่วงอายุ 1-21 วัน และ 1-42 วัน ส่งผล
ให้ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารของไก่เนื ้อต�่ำลง
โดยพบว่าการเสริ มใบพญาวานรในอาหารที่ระดับ 6
% ส่งผลให้ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารของไก่
เนื ้อในช่วงอายุ 1-21 วัน ต�่ำกว่ากลุม่ ควบคุม
(P<0.05) และในช่วงอายุ 1-42 วัน พบว่าการเสริ ม
ใบพญาวานรในอาหารที่ระดับ 4 และ 6 % ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารของไก่ต�่ำกว่ากลุ่ม
ควบคุม (P<0.05)
วิจารณ์ ผลการศึกษา
การใช้ ใ บพญาวานรในอาหารไก่ เ นื อ้ ที่
ระดับ 0, 2, 4 และ 6 % ไม่มีผลต่อน� ้ำหนักตัว
ปริ มาณอาหารที่กิน อัตราการเจริ ญเติบโต และ
อั ต ราการตายของไก่ เ นื อ้ ตลอดระยะเวลาการ
ทดลอง แต่การใช้ ใบพญาวานรในอาหารไก่เนื ้อใน

ระดับ 4 และ 6 % ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหารของไก่เนื ้อ อาจเนื่องจากใบพญา
วานรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้มีปริ มาณเยื่อใยสูง โดย
พบว่า มีปริ มาณเยื่อใย 9.21 % จึงส่งผลให้ สตู ร
อาหารที่มีการเสริ มใบพญาวานรมีปริ มาณเยื่อใยสูง
กว่าสูตรอาหารในกลุม่ ควบคุม โดยพบว่าอาหาร
ทดลองที่ใช้ ในช่วงอายุ 1-21 วัน และอาหารทดลอง
ที่ใช้ ในช่วงอายุ 22-42 วัน มีปริ มาณเยื่อใยสูงขึ ้น
ตามระดับของใบพญาวานรที่ใช้ ในอาหาร ทังนี
้ ้
อาหารที่มีปริ มาณเยื่อใยสูงส่งผลต่อการเพิ่มอัตรา
การไหลผ่านของอาหารในทางเดินอาหาร ท�ำให้ การ
ย่อยได้ ของโภชนะลดลง เนื่องจากลดระยะเวลาใน
การท�ำงานของเอ็นไซม์ในระบบทางเดินอาหาร จึง
ท�ำให้ ประสิทธิ ภาพการเปลี่ยนอาหารเป็ นน� ำ้ หนัก
ต�่ำลง (ไพโชค, 2549) สอดคล้ องกับ นักสิทธิ์ (2560)
รายงานว่า กรดที่เกิดจากการย่อยเยื่อใยซึง่ เป็ น
คาร์ โบไฮเดรตชนิดไม่ละลายน� ้ำ
(Insoluble
carbohydrates) ท�ำให้ ล�ำไส้ มีการเคลื่อนไหวยืดหด
ตัว และเร่งให้ อาหารเคลื่อนที่เร็ วขึ ้น นอกจากนี ้ สัตว์
ปี กจะมี ก ารตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
ระดับเยื่อใยในอาหาร โดยมีการเปลี่ยนแปลงความ
ยาวของล�ำไส้ น� ้ำหนักของอวัยวะภายใน รวมทัง้
อัตราการไหลผ่านของอาหารในทางเดินอาหาร โดย
พบว่า การเพิ่มขึ ้นของเยื่อใยชนิดไม่ละลายน� ้ำใน
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อาหาร มีผลท�ำให้ ความยาวของล�ำไส้ เล็กลดลง
กระเพาะแท้ มีน� ้ำหนักลดลง แต่กนึ๋ มีน� ้ำหนักเพิ่มขึ ้น
ซึง่ ส่งผลต่อการเร่ งอัตราการไหลผ่านของอาหารใน
ทางเดินอาหาร (Mateos et al., 2012) อย่างไร
ก็ตาม ผลการศึกษาครัง้ นี ้ขัดแย้ งกับการศึกษาของ
Dieu et al. (2006) ที่ได้ ศกึ ษาการใช้ สารสกัดจาก
ใบสด และการใช้ ใบพญาวานรอบแห้ งที่ระดับ 0.1
และ 0.2 ก./กก./วัน ในลูกสุกรดูดนมและลูกสุกร
หย่านม เป็ นเวลา 30 วัน พบว่า ลูกสุกรดูดนมและ
ลูกสุกรหย่านมจะมีน� ้ำหนักตัว รวมถึงมีอาการท้ อง
เสียและอัตราการตายต�่ำกว่ากลุม่ ควบคุม เนื่องจาก
ใบพญาวานรมีเอ็นไซม์ Pseuderantin 0.4% ของ
โปรตีนรวม ซึง่ มีบทบาทในการย่อยเคซีน (Casein)
ซึง่ เป็ นโปรตีนในน� ้ำนม จึงท�ำให้ ลกู สุกรสามารถย่อย
น�ำ้ นมได้ ดีขึน้ และลดอัตราการเกิดอาการท้ องเสีย
โดยจากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าการใช้ ใบพญาวานร
ในอาหารไก่เนื ้อในระดับ 4 % มีแนวโน้ มพบอัตรา
การตายในช่วงอายุ 1-21 วัน สูงที่สดุ อาจเนื่องจาก
การสุม่ ไก่เข้ าเลี ้ยงในโรงเรื อน ไก่กลุม่ นี ้อยูบ่ ริ เวณ
ท้ ายโรงเรื อน ประกอบกับช่วงระยะเวลาที่เลี ้ยงมี
อากาศร้ อน จึงส่งผลท�ำให้ มีอตั ราการตายสูงกว่า
กลุม่ อื่น
สรุ ป
จากการศึกษาการเสริ มใบพญาวานรใน
อาหารไก่เนื ้อต่อสมรรถภาพการเจริ ญเติบโต พบว่า
การเสริ มใบพญาวานรในอาหารที่ระดับ 2, 4 และ 6
% ไม่มีผลต่อสมรรถภาพการเจริ ญเติบโตของไก่เนื ้อ
แต่การเสริ มที่ระดับสูงกว่า 2 % ในสูตรอาหาร ส่ง
ผลให้ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารของไก่เนื ้อลด
ลง
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Table 3 Effects of Pseuderatherum palatiferum leaf supplementation on growth performances in broilers
Level of Pseuderatherum palatiferum leaf (%)
Productive performance
0
2
4
6
Initial weight (g)
45.42±1.48
45.03±0.31
45.98±0.40
46.41±1.45
1-21 days
Final weight (g)
599.29±40.68
595.69±2.16
555.53±41.45
512.50±12.50
Body weight gain (g)
553.86±39.45
550.66±2.35
509.55±41.39
466.09±12.90
Average daily gain (g/d)
26.37±1.88
26.22±0.11
24.26±1.97
22.19±0.62
Feed intake (g)
994.70±45.87
1108.89±29.96 1059.78±76.21 1077.27±43.67
Feed conversion ratio
1.81b±0.08
2.02ab±0.06
2.09ab±0.12
2.31a±0.11
Mortality (%)
2.22±2.22
0.00±0.00
8.89±8.89
0.00±0.00
22-42 days
Final weight (g)
1177.22±74.10 1089.31±51.60 1148.30±56.45
983.33±49.12
Body weight gain (g)
577.94±47.90
493.61±50.66
592.77±51.91
470.83±41.67
Average daily gain (g/d)
27.52±2.28
23.51±2.41
28.23±2.47
22.42±1.98
Feed intake (g)
1742.32±75.21 1989.65±210.98 2466.48±306.46 2033.33±195.04
Feed conversion ratio
3.08±0.41
4.11±0.55
4.13±0.17
4.34±0.31
Mortality (%)
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
1-42 days
Final weight (g)
1177.22±74.10 1089.31±51.60 1148.30±56.45
983.33±49.12
Body weight gain (g)
1131.80±73.59 1044.27±51.91 1102.32±56.78
936.92±50.39
Average daily gain (g/d)
26.95±1.75
24.87±1.24
26.24±1.35
22.31±1.20
Feed intake (g)
2737.02±106.95 3098.54±237.93 3588.26±380.96 3134.38±190.62
Feed conversion ratio
2.44b±0.22
2.98ab±0.23
3.26a±0.16
3.35a±0.18
Mortality (%)
2.22±2.22
0.00±0.00
8.89±8.89
0.00±0.00
a,b
Values within a row with different superscripts differ significantly at P<0.05
0.1740
0.1743
0.1738
0.2001
0.0492
0.5077

-

0.1740
0.2687
0.2685
0.1942
0.1730

0.2127
0.1961
0.1966
0.4978
0.0319
0.5077

0.8085

P-value
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