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تأثير إضافة المضاد الحيوي كلورتتراسايكلين ونسب مختلفة من مسحوق ورق الزعتر
 Thymus vulgariseإلى العليقة في بعض الصفات اإلنتاجية لفروج اللحم .
محمد احمد شويل
قسم الثروة الحيوانية  /كلية الزراعة  /جامعة ديالى

الخالصة
أجريت ھذه التجربة لدراسة تأثير إضافة نسب مختلفة من مسحوق ورق الزعتر إل+ى العليق+ة وھ+ي , ٠
 % ٠.٦ , ٠.٤ , ٠.٢للمعامالت  T 1 , Cو  T 3 , T 2على التوالي وجرعة واحدة من المض+اد الحي+وي
كلورتتراس++ايكلين وھ++ي  ١٥٠غم/ط++ن عل++ف )الجرع++ة المحف++زة للنم++و( للمعامل++ة  Abلبي++ان ت++أثير تل++ك
المعامالت على األداء اإلنتاجي لفروج اللحم  ,مع استمرار التغذي+ة عل+ى ھ+ذه العالئ+ق بص+ورة ح+رة م+ن
عمر  ٧أيام ولغاية عمر  ٤٧يوم .أظھرت النتائج عدم وجود فروق معنوية في وزن الجسم الح+ي النھ+ائي
والعلف المستھلك خالل مدة التجربة.
أما خالل الفترة من  ٢١- ٧يوم حدث ارتفاع معنوي في الزيادة الوزني+ة للمعامل+ة  T 1مقارن+ة بالمعامل+ة
 T2وارتفاع معنوي في معامل التحويل الغذائي للمعاملة T2مقارنة بالمعامالت  T 1 , Ab , Cوخالل
الفترة  ٣٥- ٢٢يوم حدث ارتفاع معنوي في الزيادة الوزنية للمعاملة  Abمقارنة بالمعامالت , T 2 , T 1
 T 3وارتفاع في معامل التحويل الغذائي للمعامل+ة  T 1مقارن+ة بالمع+امالت  T 3 , Ab , Cوخ+الل الفت+رة
 ٤٧- ٣٦يوم لم يكن ھنالك فروق معنوية بين المعامالت في الزيادة الوزنية ومعامل التحويل الغذائي  ,أما
بالنسبة لنسبة الھالكات لم ت كن ھنالك فروق معنوية بين المعامالت .
المقدمة
إن االستعمال العشوائي لل مضادات الحيوي+ة ف+ي عالئ+ق ف+روج اللح+م لغ+رض الع+الج او الوقاي+ة م+ن
األمراض أو كمحفزات نمو أدى إلى نشوء سالالت بكتيرية مقاومة لتلك المضادات الحيوي+ة ف+ي الحي+وان
والتي قد تنتقل إلى اإلنس+ان عن+د اس+تھالك تل+ك اللح+وم الحاوي+ة ترس+بات م+ن ھ+ذه المض+ادات الحيوي+ة مم+ا
ي++ن عكس س+++لبا ً عل+++ى ص++حة اإلنس+++ان والحي+++وان نفس+++ه )  Belanger ; ٢٠٠٢ ، WHOو ، Thomas
 Hughes ; ٢٠٠٧وآخرون  (٢٠٠٨،ومن تلك المضادات الحيوية المستعملة كمحفزات نمو في الدجاج
ھ+++و الكلورتتراس+++ايكلين ) (١٩٩٦ ، Swick) (Chlortetracyclineفق+++د أش+++ار Bunyanوآخ+++رون
) (١٩٧٧و Stutzو (١٩٨٤) Lawtonو Tongوآخ++رون ) (٢٠٠١أن إض++افة الكلورتتراس++ايكلين أل++ى
العليقة قد حسن معدل النمو بصورة معنوي+ة لف+روج اللح+م  ,ببنم+ا أش+ار Shiوآخ+رون ) (٢٠٠٥أن+ه عن+د
إضافة  ٥٠ملغم/كغم من الكلورتتراسايكلين الى العليقة لفروج اللحم لم
ـــــــــــــــ
تاريخ استالم البحث . ٢٠١٠ / ٣ / ٢٤
تاريخ قبول النشر . ٢٠١٠ / ٥ / ١٠

يالحظ وجود فروق معنوية في وزن الجسم الحي ومقدار العل+ف المس+تھلك وكف+اءة التحوي+ل الغ+ذائي عن+د
عم++ر  ٤٢ي++وم ,ل++ذلك ق++ام الب++احثون باس++تعمال بع++ض النبات++ات الطبي++ة المعروف++ة بفائ++دتھا الص++حية وذل++ك
٥٤
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بإضافتھا إلى عالئق الطيور الداجنة واالستغناء عن إض+افة المض+ادات الحيوي+ة )ألنعيم+ي  (١٩٩٩ ،وم+ن
النبات+ات الطبي+ة المعروف+ة بفائ++دتھا الص+حية ھ+و نب+ات الزعت++ر ) (Thymeحي+ث يس+تعمل كش+راب لتقوي++ة
القلب والمعدة ولعالج األمراض الجرثومية في القلب واألمعاء وطرد الديدان المعوية وھو مطھ+ر ق+وي
للجھاز التنفسي ويستعمل في عالج التھاب اللوزتين واللثة ومع+الج للتس+مم ومنب+ه لجھ+از المناع+ة والج+زء
الفعال منه ھو األوراق )الدجوي  ; ١٩٩٦ ،قاسم  ; ١٩٩٨ ،متولي  ; ٢٠٠٥ ،الفياض .(٢٠٠٩ ،
ولع+دم وج+ود دراس+ة تب+ين ت+أثير إض+افة المض+اد الحي+وي كلورتتراس+ايكلين ونس+ب مختلف+ة م+ن مس+حوق
ورق الزعتر إل+ى العليق+ة لف+روج اللح+م أجري+ت ھ+ذه الدراس+ة لبي+ان تأثيرھ+ا عل+ى الص+فات اإلنتاجي+ة لتل+ك
الطيور.
المواد وطرائق البحث
أجريت التجربة في احد حقول الدجاج في منطقة الشيخ حمد ش+مال بغ+داد ,اس+تعمل في ھ+ا  ٣٠٠فرخ+ا ً م+ن
ھجين فروج اللحم  Rossبعمر يوم واحد وبمعدل وزن  ٤٢غم/فرخ حيث تم حضانة األفراخ سوية وعند
بلوغھا عمر  ٧أيام أص+بحت األف+راخ بمع+دل وزن  ٩٣غم/ف+رخ ,وزع+ت األف+راخ عش+وائيا ً عل+ى خم+س
معامالت تجريبية بواقع ثالث مكررات لكل معاملة وبواقع  ٢٠طير لكل مكرر .غذيت األفراخ من عمر
 ٧أيام ولغاية عمر  ٤٧ي+وم عل+ى العالئ+ق التجريبي+ة الت+ي احت+وت عل+ى النس+ب % ٠.٦ , ٠.٤ , ٠.٢ , ٠
من مسحوق ورق الزعتر للمعامالت  T 3 , T 2 , T 1 , Cعلى التوالي حيث اعتبرت المعاملة الخامس+ة
 Abالخاص++ة بإض++افة المض+++اد الحي++وي كلوروتتراس+++ايكلين بكمي++ة  ١٥٠غم/ط++ن عل+++ف وھ++ي الجرع+++ة
المستعملة كمحفز نمو في عالئق فروج اللحم  ,حيث تم إضافة النسب إلى العليقة الموض+ح مكوناتھ+ا ف+ي
الجدول رقم  ,١تم شراء ورق الزعتر المجفف من احد محالت العطارة في بغداد وتم إضافته على ش+كل
مس+حوق إل++ى العليق++ة والج+دول رق++م  ٢يوض++ح التحلي+ل الكيمي +اوي ل++ورق الزعت+ر ,أم++ا المض++اد الحي++وي
كلورتتراس+ايكلين فق++د ت++م ش+راؤه م++ن اح++د مح++الت بي+ع أألدوي++ة البيطري++ة وھ+و م++ن المض++ادات الحيوي++ة
الواسعة الطي+ف ض+د البكتري+ا .وزن+ت الطي+ور فردي+ا ً عن+د عم+ر  ٢١و  ٣٥و  ٤٧ي+وم وت+م حس+اب وزن
الجسم الحي والزيادة الوزنية وكمية العلف المستھلك ومعامل التحويل الغذائي ونسبة الھالكات  ,تم توفير
كافة الظروف البيئية الالزمة لتربية فروج اللحم من درجات حرارة وإضاءة وتھوية وغيرھا  ,وخض+عت
األفراخ لبرنامج وقائي ضد مختلف األمراض وك+ان تق+ديم الم+اء والعل+ف بص+ورة ح+رة  ,نف+ذت التجرب+ة
) (Complete Randomized Designوج+رى
باس+تعمال التص+ميم العش+وائي الكام+ل
تحليل البيانات حسب البرن+امج اإلحص+ائي الج+اھز )  (١٩٩٦ ، SASوقورن+ت متوس+طات المع+امالت
ل ك++ل ص++فة باس++تعمال اختب++ار دنك++ن متع++دد الح++دود ) (١٩٥٥ ، Duncanلتحدي++د معنوي++ة الف++روق ب++ين
المتوسطات.
جدول .١نسب المواد المستعملة في العليقة الخاصة بالتجربة.

المواد

النسبة المئوية )(%

ذرة

٥٤

٥٥
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حنطة

١٠

كبسة فول الصويا)%٤٤بروتبن

٢٩

خام(
* مركز بروتين حيواني

٥
١

زيت

١

حجر الكلس
** التركيب الكيمياوي المحسوب
بروتين خام%
طاقة ممثلة )كيلو كلوري /كغم علف(
C/P ratio
مثيونين %
اليسين %
مثيونين +سستين %
كالسيوم%
فسفور%

٢٠.٧٥
٢٩٨٢
١٤٣.٤
٠.٣٨٨
١.٠٩٤
٠.٧٣٧٦
٠.٣٤٩٩
٠.٢٩١٥

*بIروتين خIام )حIد أدنIIى (، %٤٠دھIون  ،%١٢رمIاد، %٢٥كالسIIيوم )حIد أعلIى ( %٥فسIIفور٨
 %٢.ميثايونين )دل(،%١. ٧ميثايونين+سيستبن،%٢ . ٤اليسين،%٢. ٧رطوبة ،%٠٩طاقIة kcal
،٢٨٠٠فيتامين 125 ٠٠٠Aود  /كغم ,فيتامين  ٣٧٥٠٠D3ود /كغم ،فيتامين  ١٠B 1ملIغ /كغIم فيتIامين
 ٥٠B 2ملIغ /كغIم ،فيتIامين  ١٥B 6ملIIغ /كغIم فيتIامين  ١٥٠B 12ملIغ /كغIIم ،فيتIامين  ٢٠٠EملIغ /كغIIم
فيتامين  ٢٠K3ملغ /كغم ,بيوتين ٠.٥ملIغ /كغIم نياسIين ٢٨٠ملIغ/كغم ,حمIض بنثونIك  ١٠٠ملIغ /كغIم
،حمIIض فوليIIك  ٦ملIIIغ /كغIIم ,نحIIاس ٢٣,٥ملIIIغ /كغIIم ,جديIIد  ٢٤٠ملIIIغ /كغIIم ،منغنيIIز  ٨٢٠ملIIIغ
/كغم,كوبالت  ٢ملغ /كغIم ،يIود ١٤.٢ملIغ /كغIم ,خارصIين  ٥٠٠ملIغ /كغIم ،سIليتيوم  ١.١ملIغ /كغIم,
كالسIيوم ٠.٧٧ملIغ /كغIم ،مضIاد تIـأكسد) ٠.٠٠١( B .H.TملIغ /كغIم مضIاد فطIري )سIلكو(٠.٠٠٢
ملغ /كغم .
** حسب ماورد في .(1994 ) NRC

جدول  * .٢التحليل الكيمياوي %لورق نبات الزعتر .
المادة

الرطوبة%

المادة
الجافة%

البروتين
الخام%

الدھن
الخام%

%

ورق نبات
الزعتر

١٣

٨٧

١٠.٥

٢.٧٤

١٠.٦٥

*ألنعيمي )(١٩٩٩
النتائج والمناقشة

٥٦

الرماد

األلياف%
٨.٩٧

الكربوھيدرات
%
٥٤.١٤

شويل

مجلة ديالى للعلوم الزراعية ٢٠١٠ ، ٦٢ - ٥٤: ( ١ ) ٢ ،

أظھرت النتائج وجود انخفاض معنوي ) (p<0.05في وزن الجسم الحي لفروج اللحم عند عمر  ٢١يوم
للمعاملة  T 2والمتضمنة إضافة  % ٠.٤من مسحوق ورق الزعتر في العليق+ة مقارن+ة بمعا مل+ة الس+يطرة
 Cالخالية من أي إضافة كما ھو موضح في الجدول .٣
وأس+تمر أالنخف++اض ال معن+وي ف++ي وزن الجس+م الح++ي للطي++ور عن+د عم++ر  ٣٥ي+وم للمعامل++ة  T 2و ك++ذلك
للمعاملة  T 3والمتضمنتان إض+افة مس+حوق ورق الزعت+ر بنس+بة  % ٠.٤و  % ٠.٦عل+ى الت+والي مقارن+ة
بمعاملة السيطرة ). (C
أم+ا ف+ي نھاي+ة التجرب++ة عن+د عم+ر  ٤٧ي+وم فيوض++ح الج+دول ) (٣ع+دم وج+ود ف++روق معنوي+ة ب+ين جمي++ع
المعامالت في وزن الجسم الحي ,وھذه النتيجة ال تتطابق م+ع نتيج+ة ألنعيم+ي ) (١٩٩٩ال+ذي الح+ظ وج+ود
ارتفاع معنوي في وزن الجسم الحي لمعاملة إضافة مسحوق ورق الزعتر مقارنة بمعاملة السيطرة.
جدول  .٣تأثير إضافة المضاد الحيوي كلورتتراسايكلين ونسب مختلفة من مسحوق ورق الزعتر
الى العليقة في وزن الجسم الحي لفروج اللحم .
*المعامالت

وزن الجسم الحي )غم/طير(عند عمر
 ٢١يوم

 ٣٥يوم

 ٤٧يوم

C
**Ab
T1

**496.6 a
476. 8 ab
480. 8 ab

1366.6 a
1354.0ab
1262.4ab

2197.5
٢١٨٦.٨
٢١٦٠.٦

T2
T3

446.6 b
457.5ab

1240.2b
1240.0b

2146.3
2121.0

P<0.05

P<0.05

***

مستوى المعنوية

N.S

* المعامالت  T3 , T2 , T1 , Cإضافة مسحوق ورق الزعتر بنسبة  ٠و  ٠.٢و  ٠.٤و % ٠.٦
على التوالي والمعاملة  Abإضافة  ١٥٠غم/طن علف من المضاد الحيوي كلورتتراسايكلين الى ا لعليقة.
** الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية.

*** عدم وجود فروق معنوية.
وتتفق ھذه النتيجة مع نتيجة الباحث  Hernandezوآخرون ) ( ٢٠٠٤ال+ذي الح+ظ ع+دم وج+ود ف+روق
معنوية في وزن الجسم الحي لفروج اللحم بين معاملة إضافة مستخلص الزعتر بكمية  5 ppmومعاملة
السيطرة ومعاملة إضافة المضاد الحيوي  Avilamycinكمحفز نمو بكمية . 10 ppm
أما من حيث الزيادة الوزنية لفروج اللحم فتوضح النتائج في الجدول  ٤وجود ارتفاع معنوي في الزيادة
الوزنية للمعاملة  T 1والمتضمنة إض+افة  % ٠.٢م+ن مس+حوق ورق الزعت+ر مقارن+ة بالمعامل+ة  T 2وذل+ك
عند عمر ٢١- ٧يوما  .أما في للفترة من ٣٥- ٢٢يوم+ا انخفض+ت م عنوي+ا الزي+ادة الوزني+ة للمع+املتين T 1
و  T 3بالمقارنة مع معاملة السيطرة ), (Cأما خالل الفترة من  ٤٧- ٣٦يوم فيالحظ من الجدول عدم وجود
فروق معنوية في الزيادة الوزنية ب+ين جمي+ع المع+امالت  ,وتتف+ق ھ+ذه النتيج+ة م+ع  Hernandezوآخ+رون
) (٢٠٠٤ال+ذي الح+ظ
) (٢٠٠٤أما ألفترات  ٢١- ٧يوم و ٣٥- ٢٢يوم تتفق مع نتائج Thakare
٥٧
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ح+دوث انخف+اض ف+ي الزي+ادة الوزني+ة لف+روج اللح++م المض+اف ال+ى عليقت+ه مس+تخلص الزعت+ر بكمي++ة ٥٨٠
ملغم ١٠٠/كغم علف في الفترة من  ٢١- ٧يوم مقارنة بمعامل السيطرة ومعاملة إض+افة المض+اد الحي+وي
 Bacitracimبكمية  ٥٠غم /طن وقد أعزى سبب ذلك إلى فقدان مركزات الزعتر فعاليتھ+ا بفع+ل بع+ض
اإلنزيمات في الجسم خالل عمليتي الھضم واالمتصاص.
جدول  .٤تأثير إضافة المضاد الحيوي كلورتتراسايكلين ونسب مختلفة من مسحوق ورق الزعتر
إلى العليقة في الزيادة الوزنية ومقدار العلف المستھلك لفروج اللحم للفترات من ٤٧- ٧
يوما.
الصفات المدروسة

المعا مالت*
C

الزيادة الوزنية
)غرام /طير(

)غرام /طير(

مستوى المعنوية

** ab

403.6

ab

ab

869.9

a

830.6

Ab
T1

374.8
421.1a

886.1
781.6c

831.7
898.1

T2
T3

353.6b
364.5ab

793.5bc
781.5c

906.1
881.3

P<0.05

P<0.05

N.S

C
Ab

760.0
732.2

1541.6
1558.6

1776.5
1815.8

T1
T2
T3

775.0
824.1
762.5

1601.5
1511.6
1430.8

1788.3
1849.0
1760.8

***N.S

N.S

N.S

مستوى المعنوية

العلف المستھلك

عند عمر
 ٢١- ٧يوم

عند عمر
 ٣٥- ٢٢يوم

عند عمر
 ٤٧- ٣٦يوم

* المعامالت  T3 , T2 , T1 , Cإضافة مسحوق ورق الزعتر بنسبة  ٠و  ٠.٢و  ٠.٤و % ٠.٦على التوالي والمعاملة Ab
إضافة  ١٥٠غم/طن علف من المضاد الحيوي كلورتتراسايكلين الى العليقة.
** الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية.

*** عدم وجود فروق معنوية.
ويالحظ من نفس الجدول ) (٤عدم وجود فروق معنوية بين جميع المعامالت ف+ي كمي+ة العل+ف المس+تھلك
للفت+رات  ٢١- ٧و ٣٥- ٢٢و  ٤٧- ٣٦ي+وم وتتف+ق ھ+ذه النتيج+ة م+ع نتيج+ة ك+ل م+ن  (٢٠٠٤) Thakareو
 Hernandezوآخرون ). (٢٠٠٤
أما من حيث معامل التحويل الغذائي فيالحظ من الجدول ) (٥حدوث ارتفاع معن+وي ف+ي معام+ل التحوي+ل
الغذائي للمعاملة  T 2والمتضمنة إضافة  % ٠.٤من مسحوق الزعتر مقارنة بالمعامالت  Cو  Abو T 1
خ+الل الفت+رة م+ن  ٢١- ٧ي+وم أم+ا خ+الل الفت++رة  ٣٥- ٢٢ي+وم ف+يالحظ ح+دوث ارتف+اع معن+وي ف+ي معام++ل
التحويل الغذائي للمعاملة  T 1والمتضمنة إضافة  % ٠.٢م+ن مس+حوق ورق الزعت+ر مقارن+ة بالمع+امالت
 Cو  Abو .T 3
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إن حدوث التدھور في كفاءة التحويل الغذائي خالل تلك الفترة ھو بسبب انخفاض الزي+ادة الوزني+ة خ+الل
نفس الفترة مما أدى إلى حصول ارتفاع في معامل التحويل الغذائي.
وخالل الفترة  ٤٧- ٣٦فيالحظ من الجدول عدم وجود فروق معنوية ب+ين جمي+ع المع+امالت ف+ي معام+ل
التحويل الغذائي وتتفق ھذه النتيجة مع  Hernandezوآخرون ).(٢٠٠٤
جدول  .٥تأثير إضافة المضاد الحيوي كلورتتراسايكلين ونسب مختلفة من مسحوق ورق الزعتر
إلى العليقة في معامل التحويل الغذائي ونسبة الھالكات لفروج اللحم للفترات من ٤٧- ٧
يوما.
الصفات المدروسة

معامل التحويل الغذائي

غم علف/غم زيادة وزنية

*المعامالت
C

**b

%
مستوى المعنوية

1.883

1.772

2.138

b

Ab
T1

b

1.953
1.840b

b

1.758
2.049a

2.183
1.991

T2
T3

2.330a
2.091ab

1.904ab
1.830b

2.040
1.997

P<0.05

P<0.05

***N.S

C
Ab

0.0
0.0

0.0
1.67

1.67
0.0

T1
T2
T3

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

N.S

N.S

N.S

مستوى المعنوية
نسبة الھالكات

عند عمر
) (٢١- ٧يوم

عند عمر
) (٣٥- ٢١يوم

عند عمر
) (٤٧- ٣٥يوم

* المعامالت  Cو  T 1و  T 2و  T 3إضافة مسحوق ورق الزعتر بنسبة  ٠و  ٠.٢و  ٠.٤و  % ٠.٦إلى العليقة والمعاملة  Abإضافة
المضاد الحيوي كلورت تراسايكلين بكمية  ١٥٠غم/طن علف.
**الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق.
***  = N.Sعدم وجود فروق معنوية.

أما نسبة الھالكات فيالحظ في نفس الجدول ) (٥عدم وجود فروق معنوي+ة ف+ي نس+بة الھالك+ات ب+ين جمي+ع
المعامالت خالل الفترات  ٢١- ٧و  ٣٥- ٢٢و  ٤٧- ٣٦يوما.
إن سبب أالنخفاض الحسابي ف+ي نس+بة الھالك+ات لمع+امالت إض+افة ورق الزعت+ر )  T 1و  T 2و ( T 3
خالل مدة التجربة قد يكون ھو بسبب احت+واء نب+ات الزعت+ر عل+ى مركب+ات مض+ادة للمكروب+ات المرض+ية
ومنھ+ا م++ادة  Thymolو) Tanninال++دجوي  (٢٠٠٤ ،Thakare ; ١٩٩٦ ،باإلض++افة إل++ى دوره المنب++ه
للجھاز المناعي ) الفياض  ( ٢٠٠٩ ،والذي انعكس ايجابيا ً عل+ى تحس+ن الحال+ة الص+حية للطي+ور ف+ي تل+ك
المعامالت.
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أما سبب ع+دم وج+ود ف+روق معنوي+ة ب+ين معامل+ة أض+افة المض+اد الحي+وي الكلورتتراس+ايكلين ومعامل+ة
السيطرة في الصفات أإلنتاجية السابقة تتفق مع  Leeوآخ+رون) (٢٠٠٨ال+ذي الح+ظ أن أض+افة ppm ٥٥
من الكلورتتراسايكلين في العلف للدجاج كمحفز نمو لم يؤثر معنويا في وزن الجسم الح+ي عن+د عم+ر ٨٤
يوم وكذلك الحال للزيادة الوزنية وكمية العلف المستھلك وكفاءة التحويل الغذائي ونسبة الھالكات للفترات
 ٢٨- ٠و  ٥٦- ٠و  ٨٤- ٠يوما.
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EFFECTS OF ADDING CHLORTETRACYCLI N ANTIBIOTIC AND
DIFFERENT LEVELS OF THYME LEAVES POWDER Thymus Vulgaris
IN THE RATION IN SOME PRODUCTIV CHARACTIRESTICS OF
BROILER.
Mohammed Ahmed S hwyel
* Dept. Of Animal Resources- College of ◌ِ Agriculture ◌ِ - Diyala University

ABSTRACT
This experiment was conducted to study the effect of adding different levels of
thyme leaves powder to the ration at levels 0 , 0.2 , 0.4 , 0.6 % for C,T 1 , T 2 , T 3
treatments respectively and one does which is 150 gm / tone of feed from
chlortetracycline antibiotic (does to stimulate growth) for treatment AB to show
the effect of these treatments on the productive performance of broilers. With
continuous adlibitum feeding of this ration from 7 – 47 day of age.
The results showed that there was no significant differences in final body
weight and feed intake during the experiment period. During the period 7-21
days a significant increase occurred in weight gain for treatment T 1 compared
with treatment T2 and in feed efficiency for treatment T2 compared with C, Ab
,T1 treatments. Period 22-35 days significant increase occurred in weight gain
for treatment Ab compared with T 1 ,T 2 ,T 3 treatment while in feed efficiency for
T 1 treatment compared with C ,Ab , T 3 treatments. Period 36-47 days there was
no significant difference between treatments in weight gain and feed efficiency.
No significant different between treatments in mortality.
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