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Abstract
This research aimed to study the effect of Tinospora

 

crispa

 

on growth of 
male dairy calf. Twenty weaning male calves, fed with milk powder and raw 
milk from birth to the age of 4 months with the average weight of 80.60 
kilograms were randomly allocated into 4  groups in a Randomizd

 

Completely 
Block Design (RCBD). Each calf was fed by concentrate 2.0% body weight and 
5% urea-treated rice straw ad libitum. The calves in a control group were not 
offered by Tinospora

 

crispa

 

while the calves in treatment groups 1, 2 and 3 were 
orally offered by Tinospora

 

crispa

 

0.5, 1.0 and 1.5% body weight 15 minutes 
before being fed respectively. Average day growth and concentrate feed intake 
were recorded. The finding revealed that concentrate feed intake

 

and average 
day growth of the calves in the treatment group 3 were higher than those of 
other groups but not significantly different (p>0.05). Concentrate feed intake, 
average day growth and Feed conversion ratio of all calves were 3.18 
kg/head/day, 0.57 kg./head/day and 5.17  respectively. 

บทนํา
ปจจุบันมีเกษตรกรจํานวนไมนอยนําลูกโคนมเพศผูมาขุนเพื่อผลิตเนื้อ เน่ืองจาก

 

ตนทุนคาลูกโคจะต่ํา แตในการขุนใหไดกําไรจะตองลดตนทุนคาอาหารใหมากที่สุด วิธ

 

ี
หน่ึงซ่ึงอาจจะไดผลคือการใหสมุนไพรเสริมในอาหารเพื่อใหลูกโคกินอาหารไดมาก

 

ข้ึน  อัตราการเจริญเติบโตสูงข้ึน และมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารเปนเน้ือดีข้ึน  
ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกใชบอระเพ็ดเปนสมุนไพรเสริมลงไปในอาหาร 
เน่ืองจากเคยมีรายงานวาบอระเพ็ดมีฤทธิ์ตานแบคทีเรียบางชนิดและชวยขับนํ้ายอย

 

และทําใหเจริญอาหาร

วิธีดําเนินการวิจัย
ใชลูกโคนมเพศผูพันธุโฮลสไตนฟรีเชี่ยนเลือด  75  เปอรเซ็นต  อายุ  1 – 2   

สัปดาห  จํานวน  20  ตัว  แบงเปน  4  กลุมทดลอง ๆ ละ  5  ตัว  แตละกลุมทดลองให

 


สารสกัดบอระเพ็ด  3  ระดับความเขมขน ดังน้ี  กลุมที่  1  เปนกลุมควบคุม ไมมีการใช

 


สารสกัดบอระเพ็ด  กลุมที่  2  ใชสารสกัดบอระเพ็ดระดับความเขมขน  0.5  g/kg BW  
กลุมที่  3  ใชสารสกัดบอระเพ็ดระดับความเขมขน  1.0  g/kg BW และกลุมที่  4  ใช

 


สารสกัดบอระเพ็ดระดับความเขมขน  1.5  g/kg BW  เลี้ยงลูกโคเปนเวลา 8 เดือน 
ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณอาหารที่กินได, อัตราการเจริญเติบโตตอวัน และประสิทธิ
ภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเน้ือ

ผลและวิจารณ
ลูกโคนมเพศผูจากกลุมทดลองที่  4  มีปริมาณการกินได  และอัตราการเจริญเติบโตท

 

ี่
มีแนวโนมสูงกวากลุมทดลองอื่นๆ  แตไมแตกตางกันทางสถิติ  (p>0.05)  ลูกโคนมทุกกลุม

 

ทดลองมีปริมาณการกินได, อัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปน

 

เน้ือ เฉลี่ย  3.18,

 

0.57  กิโลกรัมตอตัวตอวัน  และ  5.17 กิโลกรัม  ตามลําดับ แสดงวาการให

 


สารสกัดบอระเพ็ดที่ 1.5  กรัมตอนํ้าหนักตัว 1  กิโลกรมั  มีแนวโนมที่จะทําให  ปริมาณ

 

การกินได, อัตราการเจริญเติบโตตอวัน  และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเน้ือ ดีข้ึน 
สอดคลองกับรายงานของเวชสิทธิ์  และคณะ  (2543)

 

และมีคาใกลเคียงกับรายงานของ
Promma

 

et  al.  (1985)

1 meanSD

Table 1  Effect of level of Tinospora

 

crispa

 

on feed intake and  growth performance 
on male  dairy  calf.

Item
Groups of trial

1 2 3 4
Total DM intake, hd/d

%BW

g/kgW0.75

Initial weight, kg

Final weight, kg

Body weight change, kg

Average daily gain, kg/d

Feed conversion ratio, kg

kgns

ns

 

= values are not significantly different (p>0.05)

3.040.191

2.250.47

205.8247.71

75.2028.45

207.0046.02

131.8021.31

0.5450.09

5.660.63

3.220.21

2.200.42

199.1645.75

85.6034.70

218.8051.34

133.2022.80

0.5500.09

5.940.72

3.220.25

2.210.46

202.1045.09

84.6038.76

224.0067.93

139.4031.88

0.5760.13

5.710.73

3.240.12

2.230.38

217.0851.25

77.0030.78

221.0031.08

144.0019.53

0.5950.08

5.510.64
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