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1. ĐẶT VẤN ĐỀ1

Các giống gà bản địa là một trong các đối 
tượng vật nuôi quan trọng trong chiến lược phát 
triển chăn nuôi ở Việt Nam trong suốt nhiều năm 
qua, cũng như trong giai đoạn 2021-2030. Ngoài 
định hướng phát triển các dòng vật nuôi đặc sản 
với  chất lượng thịt thơm ngon, các giống gà bản 
địa ngày càng được quan tâm do khả năng thích 
1 Viện Chăn nuôi
2 Hội Chăn nuôi Việt Nam
* Tác giả liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Mười, GĐTT Thực nghiệm 
và Bảo tồn vật nuôi, Viện Chăn nuôi;  Điện thoại: 0989019578; 
Email: nthithuycn@ctu.edu.vn

nghi với các điều kiện biến đổi khí hậu ngày 
càng khắc nghiệt, chịu được kham khổ với chế 
độ ăn nghèo dinh dưỡng và có sức kháng bệnh 
tốt hơn so với các giống gà thương mại (Tadelle 
và ctv, 2000). Mặt khác, đây còn là một trong 
các nhiệm vụ bảo tồn tính đa dạng sinh học về 
nguồn gen vật nuôi và sử dụng để lai tạo với 
các giống gà công nghiệp cao sản nhằm gia tăng 
năng suất và hiệu quả chăn nuôi gia cầm (Fassill, 
2010). Hơn thế nữa, với nhu cầu ngày càng tăng 
về các sản phẩm chăn nuôi “hữu cơ” chất lượng 
cao của người tiêu dùng, các giống gà bản địa 
nuôi chăn thả hoặc bán chăn thả đã được nhiều 
nước trên thế giới quan tâm vì chúng là thành 
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MỨC ĐỘ DI TRUYỀN VÀ KHUYNH HƯỚNG DI TRUYỀN CỦA 
CÁC TÍNH TRẠNG CHỌN LỌC Ở DÒNG LT1 VÀ LT2 GÀ LẠC THỦY

Nguyễn Thị Mười1*, Phạm Công Thiếu1, Nguyễn Huy Đạt2 và Phạm Thị Thanh Bình1
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TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm ước tính mức độ và khuynh hướng di truyền một số tính trạng sinh 

trưởng và năng suất trứng của 2 dòng gà Lạc Thủy (LT1 và LT2) sau 3 thế hệ chọn lọc tại Trung 
tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi. Kết quả phân tích di truyền trên dữ liệu của 5.525 cá thể ở 
dòng LT1 và 2.025 cá thể ở dòng LT2 cho thấy khối lượng 8 tuần và 20 tuần tuổi ở dòng gà LT1, và 
năng suất trứng 38 tuần tuổi ở dòng gà LT2 đều có khả năng di truyền ở mức trung bình (tương 
ứng 0,348; 0,235 và 0,299). Về khuynh hướng di truyền, cả ba tính trạng này đều cho thấy cải thiện 
rất tích cực qua ba thế hệ, với mức tăng bình quân là 23,3g; 57,2g và 1,0 quả trứng/thế hệ tương 
ứng với ba tính trạng chọn lọc. Việc chọn tạo dòng trống LT1 và dòng mái LT2 tách biệt theo định 
hướng sản xuất khác nhau bước đầu đạt được mục tiêu nghiên cứu. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tốc 
độ cải tiến di truyền ở hai dòng gà LT1 và LT2, cần tiếp tục ước tính giá trị giống của các tính trạng 
mục tiêu phục vụ công tác chọn lọc trong các thế hệ tiếp theo.

Từ khóa: Hệ số di truyền, khuynh hướng di truyền, dòng gà LT1, LT2
ABSTRACT

Genetic parameters and trend of body weight of LT1 line and egg yield of LT2 line in three 
generations

The aim of this study is to estimate the genetic parameters and genetic trend of body weight at 
8 and 20 weeks of age in LT1 line and 38 week of egg yield trait in LT2 line of Vietnamese indigenous 
Lac Thuy chiken breed through three selection generations. A total of 5,525 chicks of LT1 line was 
used for evaluating the genetic gain and trend of body weight and 2,025 chicks of LT2 line was used 
for estimating the genetic gain and trend of egg yield. The results showed that the heritability of body 
weight at 8 and 20 weeks of LT1 line being 0.348 and 0.235, and for egg yield of 38 week of LT2 being 
0.299. The genetic trends of these three traits showed that improving 23.3 and 57.2g per generation 
in LT1 at 8 and 20 weeks, and 1.0 egg per generation in LT2 of 38 weeks. The results of selections of 
theses three traits was acceptable, however, it should be considered to estimate the breeding values 
for these traits in order to get the highest selection efficiency in possible.

Keywords: Heritability, genetic trend, LT1 and LT2 lines.
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phần quan trọng của hệ thống sản xuất tạo ra các 
sản phẩm này. 

Nhiều nghiên cứu trên thế giới về đa dạng 
sinh học đã chỉ ra tiềm năng di truyền cao đối 
với các tính trạng năng suất ở các giống gà bản 
địa (Muchadeyi và ctv, 2007, Mwacharo và ctv, 
2007, Halima và ctv, 2009). Ở Việt Nam, đã có 
một số nghiên cứu chọn lọc giống gà Tàu vàng 
ở các tỉnh Phía Nam (Trần Văn Tịnh và ctv, 2012; 
Nguyen Huu Tinh, 2016). Tuy nhiên, đối với các 
tính trạng kinh tế quan trọng của gà bản địa như 
sinh trưởng và đặc biệt là năng suất trứng còn 
rất thấp do bản năng ấp bóng chưa loại bỏ được. 
Ở Việt Nam, giống gà bản địa Lạc Thủy (Hòa 
Bình) cũng có những hạn chế tương tự. Do vậy, 
việc chọn lọc, tạo dòng và đánh giá khả năng 
di truyền, khuynh hướng di truyền của các tính 
trạng năng suất đối với các giống gà bản địa 
Việt Nam nói chung và Lạc Thủy nói riêng là 
rất quan trọng cho bước tiếp theo trong chương 

trình cải tiến di truyền lâu dài. Do vậy, mục tiêu 
của nghiên cứu nhằm ước tính mức độ di truyền 
và khuynh hướng di truyền một số tính trạng 
sinh trưởng và năng suất trứng của của dòng gà 
Lạc Thủy (LT1 và LT2) sau ba thế hệ thu thập 
nguồn gen, chọn lọc và tạo dòng tại Trung tâm 
Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Bố trí thí nghiệm
- Dòng gà  LT1 và LT2 thuộc giống Lạc Thủy 

được khởi tạo từ thế hệ xuất phát, chọn lọc qua 3 
thế hệ tại Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật 
nuôi từ tháng 5/2017 đến tháng 8/2020.

- Tất cả gà đều được đeo số cánh bằng nhôm 
từ lúc 01 ngày tuổi, lúc 20 tuần tuổi được đeo sô 
cánh nhôm to hơn. 

- Sơ đồ chọn lọc và số lượng cá thể nuôi và 
chọn qua các thế hệ được thể hiện như sau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thế hệ xuất phát 
2.926 con LT1 + LT2 lúc 01 ngày tuổi 
653 trống + 658 mái lúc 8 tuần tuổi 
68 trống + 273 mái lúc 20 tuần tuổi 

 

Thế hệ 1 
1.453 con lúc 01 ngày tuổi 

630 trống + 752 mái lúc 8 tuần tuổi 
61 trống + 319 mái lúc 20 tuần tuổi 

 

 Thế hệ 2 
1.451 con mái lúc 01 ngày tuổi 

664 trống + 742 mái lúc 8 tuần tuổi 
64 trống + 411 mái lúc 20 tuần tuổi 

 Thế hệ 3 
1.489 con mái lúc 01 ngày tuổi 

667 trống + 759 mái lúc 8 tuần tuổi 
64 trống + 405 mái lúc 20 tuần tuổi 

 

 

Thế hệ xuất phát 
2.926 con LT1 + LT2 lúc 01 ngày tuổi 
25 trống + 425 mái lúc 38 tuần tuổi 

 
 

 

Thế hệ 1 
1.706 con lúc 01 ngày tuổi 

25 trống + 540 mái lúc 38 tuần tuổi 
 

 

 
Thế hệ 2 

1.784 con lúc 01 ngày tuổi 
25 trống + 520 mái lúc 38 tuần tuổi 

 
 

 
Thế hệ 3 

1.809 con lúc 01 ngày tuổi 
25 trống + 540 mái lúc 38 tuần tuổi 

 
 

 

Dòng LT2 (Chọn theo NST) 
 

Dòng LT1 (Chọn theo KL) 
 

- Phương pháp chọn lọc 
* Về ngoại hình: Cả gà LT1 và LT2 đều màu 

sắc lông giống nhau: Lúc 01 ngày tuổi chọn 
những con khỏe mạnh, mắt sáng lông bông, 
bụng gọn, màu lông đặc trưng (màu trắng ngà); 
lúc 8 tuần tuổi và 20 tuần tuổi chọn những con 
khỏe mạnh, có màu lông đặc trưng, con trống có 
màu mã mận, con mái có màu lá chuối khô.

* Đối với dòng LT1: Áp dụng phương pháp 
chọn lọc trong gia đình, dựa vào giá trị kiểu 
hình tính trạng khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi 
(KL8tt): chọn cá thể có khối lượng từ cao xuống 
thấp, nhưng đảm bảo con trống lớn hơn hoặc 
bằng Mean+2s và con mái lớn hơn hoặc bằng 
Mean. 
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* Đối với dòng LT2: Áp dụng phương pháp 
chọn lọc trong gia đình, dựa vào giá trị kiểu 
hình tính trạng năng suất trứng đến 38 tuần 
tuổi (NST38tt): Nuôi cá thể trên lồng tầng đến 38 
tuần tuổi chọn những cá thể có NST38tt lớn hơn 
trung bình để ghép vào 25 gia đình (12-18 con/
gia đình) và sau 21 ngày lấy trứng ấp để thay thế 
đàn cho thế hệ sau.

- Phương thức nuôi dưỡng

* Dòng LT1: Gà được nuôi nền với đệm lót 
sinh học, thông thoáng tự nhiên trong suốt giai 
đoạn gà con, gà dò, gà sinh sản. Theo dõi năng 
suất trứng bằng ổ đẻ có cửa sập tự động.

* Dòng LT2: Gà được nuôi nền đến 16 tuần 
tuổi. Từ tuần 17 đưa gà đưa lên lồng (chuồng 
kín) để theo dõi năng suất trứng cá thể.

* Dòng LT1 và LT2 đều được ăn thức ăn hỗn 
hợp dạng viên như sau:

Giai đoạn nuôi Giá trị dinh dưỡng thức ăn Mức ăn hàng ngày
Gà con: 01 ngày 
tuổi-8 tuần tuổi

Năng lượng trao đổi:2.900-3.000 Kcal/kg; protein thô:19,5-20,0%; xơ thô: 
5,0%; Ca:0,7-1,7%; P tổng số:0,6-1,1%; lysine: 1%; Met+Cys: 0,7%. Ăn tự do

Gà dò, hậu bị: 
9-20 tuần tuổi

Năng lượng trao đổi:2.700 Kcal/kg; protein thô:14,5-15,0%; xơ thô: 7,0%; 
Ca: 0,7-1,7%; P tổng số: 0,6-1,1%; lysine:0,8%; Met+Cys: 0,6%. Ăn hạn chế

Gà sinh sản: 21-
72 tuần tuổi

Năng lượng trao đổi:2.750 Kcal/kg; protein thô:17-17,5%; xơ thô: 5,0%; 
Ca: 3-4,5%; P tổng số: 0,5-1,1%; lysine:0,9%; Met+Cys: 0,7%.

Ăn hướng theo tỷ 
lệ đẻ 

Dữ liệu hệ phả, năng suất cá thể của hai 
dòng LT1 và LT2 sau khi được thu thập từ thế 
hệ xuất phát (THXP) đến TH3, đã được rà soát 
loại bỏ các sai số về hệ phả và loại bỏ các dữ liệu 
cá thể nằm ngoài phạm vi trung bình cộng/trừ 
ba lần độ lệch chuẩn (Mean±3SD) trước khi sử 
dụng để phân tích thống kê. Cấu trúc dữ liệu 
năng suất của dòng gà LT1 và LT2 sử dụng cho 
phân tích thống kê di truyền được trình bày 
trong bảng sau.

Dòng Chỉ tiêu
Tính trạng

KL8tt, g KL20tt, g NST, quả

LT1
Số cá thể
Mean±SD

5.525
757±98,3

1.664
1.841±228.2

-

LT2
Số cá thể
Mean±SD

- -
2.025

59,7±17.0

2.2. Phân tích thống kê di truyền
Đối với dòng trống LT1, việc chọn lọc định 

hướng vào cải thiện khả năng sinh trưởng, do 
vậy hai tính trạng KL8tt và KL20tt được chọn 
để phân tích di truyền. Trong khi đó, dòng mái 
LT2 đã được xác định là chọn lọc định hướng 
nâng cao năng suất trứng 38 tuần tuổi (NST38tt), 
nên tính trạng NST được quan tâm phân tích 
di truyền ở nghiên cứu này. Các thành phần 
phương sai, hiệp phương sai và hệ số di truyền 
đối với các tính trạng KL8tt và KL20tt ở dòng 
LT1 và NST38tt được ước tính bằng phương 
pháp REML (Restricted Maximum Likelihood) 
trên phần mềm thống kê di truyền VCE6 
(Groeneveld, 2010) và ước tính giá trị giống 

(GTG) bằng phương pháp BLUP (Best Linear 
Unbiased Prediction) sử dụng các mô hình hỗn 
hợp như sau:   

Đối với tính trạng KL8tt và KL20tt ở dòng 
LT1: Yijkl  = m + αi + bj + ak + eijkl 

Đối với tính trạng NST38tt ở dòng LT2: Yikl  
= m + αi + ak + eikl

Trong đó, yijkl : Giá trị kiểu hình của tính trạng, 
m: Giá trị trung bình kiểu hình của đàn giống, αi: 
Ảnh hưởng của thế hệ thứ ith (i=0, 1, 2, 3), bj: Ảnh 
hưởng của giới tính j (j=1, 2), ak: Ảnh hưởng di 
truyền cộng gộp của cá thể và  eikl: Ảnh hưởng của 
ngoại cảnh ngẫu nhiên.

Khuynh hướng di truyền theo TH của tính 
trạng KL8tt và KL20tt ở dòng gà LT1; NST38tt 
ở dòng gà LT2 từ THXP đến TH3 được ước tính 
thông qua phép phân tích hồi quy tuyến tính 
giữa GTG trung bình của nhóm cá thể theo mỗi 
TH bằng phần mềm Minitab 16.1.1 với mô hình  
y = bx + a. Trong đó, y là giá trị giống trung bình của 
tính trạng nghiên cứu của nhóm cá thể trong cùng 
TH; a là hằng số; x là TH của nhóm cá thể; b là hệ số 
hồi quy – chính là mức tăng của giá trị giống/TH.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Hệ số di truyền và tương quan di truyền
Đối với tính trạng KL8tt và KL20tt ở dòng 

gà LT1, kết quả phân tích thống kê (Bảng 1) cho 
thấy phương sai di truyền cộng gộp của hai tính 
trạng này tương đối lớn (2.516,8 và 1.4376,9). 
Điều này cho thấy sự sai khác về di truyền tương 
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đối lớn giữa các cá thể trong dòng gà LT1 đối với 
khả năng sinh trưởng. Hay nói cách khác, tiềm 
năng chọn lọc nâng cao khả năng sinh trưởng 
của dòng gà LT1 này còn rất cao. Tuy nhiên, ảnh 
hưởng của các yếu tố ngoại cảnh đến hai tính 
trạng sinh trưởng cũng không nhỏ (4.720,9 và 

46.855,7). Do vậy, song song với việc chọn lọc di 
truyền, điều kiện ngoại cảnh như chuồng trại, 
thức ăn dinh dưỡng, chăm sóc quản lý sức khỏe 
cần được ở mức tốt nhất để phát huy hết tiềm 
năng di truyền của tính trạng sinh trưởng.

Bảng 1. Các thành phần phương sai và hệ số di truyền về KL8, KL20tt của gà LT1 và NST38  
của gà LT2

Dòng Các thành phần phương sai và hệ số
Tính trạng

KL8tt KL20tt NST38tt

LT1

Phương sai di truyền cộng gộp (VA)
Phương sai ngoại cảnh (VE)
Phương sai kiểu hình (VP)

Hệ số di truyền (h2±SE)
Hệ số ngoại cảnh (e2±SE)

2.516,8
4.720,9
7.237,7

0,348±0,046 
0,652±0,046

14.376,9
46.855,7
61.232,6

0,235±0,048
0,765±0,048

-
-
-
-
-

LT2

Phương sai di truyền cộng gộp (VA)
Phương sai ngoại cảnh (VE)
Phương sai kiểu hình (VP)

Hệ số di truyền (h2±SE)
Hệ số ngoại cảnh (e2±SE)

-
-
-
-

-
-
-
-
-

99,194
232,787
331,981

0,299±0,069
0,701±0,069

Đánh giá về mức độ di truyền đối với khả 
năng sinh trưởng của dòng gà LT1, giá trị tuyệt 
đối của hệ số di truyền của tính trạng KL8tt cao 
hơn so với KL20tt, song vẫn ở mức trung bình, 
tương ứng 0,348 đối với KL8tt và 0,235 đối với 
KL20tt. Kết quả này phù hợp với một số nghiên 
cứu đã công bố ở một số giống gà bản địa: 
giá trị 0,30-0,37 ở gà trụi lông cổ trên thế giới 
(Adeyinka và ctv, 2006); giá trị 0,31-0,35 ở gà Tàu 
Vàng Việt Nam (Nguyen Huu Tinh và ctv, 2016) 
và giá trị 0,23 ở gà lông màu LV4 qua 3 TH chọn 
lọc (Hoàng Tuấn Thành và ctv, 2018). Đồng thời, 
sai số của các hệ số di truyền ước tính đều tương 
đối nhỏ (0,046 và 0,048) đối với hai tính trạng 
KL8tt và KL20tt. Điều này chứng tỏ dung lượng 
dữ liệu cá thể của dòng gà LT1 qua các TH đủ 
lớn để đảm bảo mức độ tin cậy cao cho giá trị 
ước về hệ số di truyền của hai tính trạng sinh 
trưởng này. 

Đối với tính trạng NST38tt ở dòng gà LT2 
(Bảng 1), cả phương sai di truyền (99,194) và 
phương sai ngoại cảnh (232,787) đều ở mức 
tương đối cao. Điều này chỉ ra rằng, để tiếp tục 
nâng cao năng suất trứng của dòng gà LT2, bên 
cạnh việc chọn lọc di truyền, cần phải xác định và 
cải thiện các yếu tố ngoại cảnh có thể ảnh hưởng 
nhiều nhất đến quy trình nuôi dưỡng dòng gà 

này qua các giai đoạn tuổi. Về mức độ di truyền 
của tính trạng NST ở dòng gà LT2, kết quả ước 
tính ở bảng 1 cho thấy khả năng di truyền của 
tính trạng này ở mức trung bình (0,299). Kết quả 
này cũng phù hợp với một số nghiên cứu đã công 
bố trên giống gà đẻ và gà thịt với hệ số di truyền 
NST là 0,2-0,33 (Francesch và ctv, 1997; Besbes 
và Gibson, 1999); 0,24-0,37 ở các dòng gà bản địa 
Hàn Quốc (Sang và ctv (2006); 0,28 ở giống gà 
bản địa Nigeria (Vivian và Oleforuh, 2011) và 
hay kết quả nghiên cứu trên giống gà Tàu Vàng 
ở Việt Nam là 0,25-0,29 (Nguyen Huu Tinh và 
ctv, 2016). Tuy nhiên, kết quả trong nghiên cứu 
hiện tại cao hơn rất đáng kể so với nghiên cứu 
của Shadparvar và Enayati (2012) công bố khả 
năng di truyền về NST28-32tt ở mức thấp (0,15) 
trên giống gà bản địa Mazandaran.

Trong thực tế, các giống gà bản địa ở Việt 
Nam, giai đoạn kết thúc sinh trưởng để xuất bán 
thịt thường là 16-20 tuần tuổi, tùy theo phương 
thức nuôi bán thâm canh hay quảng canh. Do 
vậy, khối lượng gà trong giai đoạn tuổi này 
thường là KL19-20tt thường được xem là tính 
trạng mục tiêu trong các chương trình chọn lọc. 
Hay nói cách khác, mục tiêu chọn lọc đối với 
tính trạng sinh trưởng đều nhằm cải tiến KL lúc 
xuất bán. Tuy vậy, trong chương trình giống, 
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việc chọn lọc cần tiến hành càng sớm càng tốt 
nếu điều kiện cho phép. Do đó, trong nghiên 
cứu này, tương quan di truyền giữa KL8tt và 
KL20tt đã được ước tính cho mục tiêu chọn lọc 
dòng trống LT1. 

Bảng 2. Tương qua di truyền, ngoại cảnh và 
kiểu hình giữa KL8tt với KL20 tt ở dòng gà LT1

Mối tương quan Hệ số tương quan
Tương quan di truyền (rA±SE)
Tương quan ngoại cảnh (rE±SE)
Tương quan kiểu hình (rP)

0,959±0,023
0,871±0,048

0,889 
Nhìn chung, cả tương quan di truyền, ngoại 

cảnh và kiểu hình giữa hai tính trạng KL8tt và 
KL20tt ở dòng gà LT1 (Bảng 2) đều là tương 
quan thuận và ở mức độ rất chặt chẽ, tương ứng 
là 0,959; 0,871 và 0,889. Kết quả này phù hợp 
với nghiên cứu ở giống gà Tàu Vàng Việt Nam 
(Nguyen Huu Tinh và ctv, 2016). Bên cạnh đó, 
sai số chuẩn của hệ số tương quan di truyền giữa 
hai tính trạng KL8tt và KL20tt ở dòng gà LT1 rất 
nhỏ (0,023), cho thấy độ tin cao của giá trị này. 
Như vậy, đây chính là cơ sở khoa học quan trọng 
và thuận lợi cho việc chọn lọc sớm dòng gà LT1 
lúc 8 tuần tuổi.

3.2. Khuynh hướng di truyền
Trong các chương trình chọn giống, các tính 

trạng chọn lọc cần phải được kiểm tra, đánh giá 
liệu các quyết định chọn lọc có mang lại hiệu 
quả hay không sau mỗi TH hay đơn vị thời gian. 
Do vậy, việc ước tính khuynh hướng di truyền 
các tính trạng chọn lọc cho phép đánh giá, kiểm 
soát mục tiêu tiêu, cũng như điều chỉnh quy 
trình hay các điều kiện nhân giống hiện tại đang 
áp dụng nếu cần thiết. Trong nghiên cứu hiện 
tại, EBV trung bình của mỗi TH (XP, 1, 2, 3) đối 
với các tính trạng KL8tt, KL20tt ở dòng TL1 và 
NST38tt ở dòng TL2 được thể hiện qua Hình 1, 
2 và 3.

Đối với tính trạng KL8tt ở dòng gà LT1, 
khuynh hướng di truyền ở Biểu đồ 1 cho thấy 
xu hướng cải tiến rất tích cực trong suốt 3 TH 
(THXP-TH3) thể hiện bằng đường hồi quy tuyến 
tính dương với mức xác suất P=0,009 và hệ số xác 
định (R2) gần như tuyệt đối (98,3%). Đồng thời, 
với phương trình hồi quy của KL8tt theo TH là 
Y(KL8tt)=-31,4+23,3x với hệ số hồi quy 23,3 đã chỉ 
ra rằng, tiến bộ di truyền của tính trạng này đạt 

bình quân 23,3 g/TH. Như vậy, sau 3 TH tiến bộ 
di truyền tổng cộng đạt được là 69,3 g/con.

Hình 1. Khuynh hướng di truyền của KL8tt ở 
dòng gà LT1: Y(KL8tt) = -31,4+23,3x (P=0,009 và 

R2=98,3%)
Tương tự, đối với tính trạng KL20tt ở dòng 

gà TL1, khuynh hướng di truyền ở Hình 2 cũng 
cho thấy xu hướng cải tiến từ THXP đến TH3 rất 
tích cực, được thể hiện thông qua phương trình 
tuyến tính dương với mức xác suất P=0,008 và 
R2 cũng gần như tuyệt đối (98,5%). So với, tính 
trạng KL8tt, độ dốc cao hơn của đường hồi quy 
đối với tính trạng KL20tt qua các TH Y(KL20tt)=-
77,9+57,2x với hệ số hồi quy 57,2. Điều này cho 
thấy tiến bộ di truyền của tính trạng KL20tt đạt 
bình quân 57,2 g/TH, cao hơn nhiều so với tính 
trạng KL8tt. Như vậy, sau 3 TH chọn lọc định 
hướng về tăng sinh trưởng, KL20tt của dòng gà 
TL1 đã đạt được tổng cộng 170,3 g/con về mặt di 
truyền. Kết quả này cao hơn so với gà Nòi Nam 
Bộ lúc 15 tuần tuổi sau 3 TH chọn lọc tăng được 
132,9 g/con gà trống và 125,6 g/con gà mái (Bùi 
Thị Phượng và ctv, 2019).

Hình 2. Khuynh hướng di truyền của KL20tt 
ở dòng gà LT1. Y(KL20tt) = -77,9+57,2x (P=0,008 

và R2=98,5%)
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Ở dòng mái LT2, NST38tt là tính trạng chọn 
lọc duy nhất trong cả 3 TH. Do vậy, ở dòng gà 
này chỉ có tính trạng NST được ước tính khuynh 
hướng di truyền và trình bày trong Hình 3. 
Giống như hai tính trạng sinh trưởng ở dòng 
trống LT1, thông qua phương trình tuyến tính 
dương với mức xác suất P=0,010 và R2 rất cao 
(98,1%), cho thấy tiến bộ di truyền của tính trạng 
NST tăng liên tục từ THXP đến TH3 ở dòng gà 
LT2. Đồng thời, hệ số hồi quy trong phương 
trình Y(NST38tt)=-1,22+1,0x đã chỉ ra rằng về mặt di 
truyền, NST38tt của dòng gà LT2 có tốc độ tăng 
trung bình 1 quả/mái/TH. Hay nói cách khác, 
sau 3 TH chọn lọc NST38tt của dòng gà mái LT2 
đã tăng 3 quả/mái. Kết quả này có thể xem là 
phù hợp với điều kiện và phương pháp chọn lọc 
trong thời gian qua đối với một giống gà bản địa 
còn mang tính ấp bóng rất cao.

Hình 3. Khuynh hướng di truyền của NST38tt 
ở dòng LT2. Y(NST38tt) = -1,22 + 1,0x (P=0,010 

và R2=98,1%)
Tóm lại, kết quả ước tính các thành phần 

phương sai, thông số di truyền và khuynh 
hướng di truyền của các tính trạng chọn lọc 
được định hướng nâng cao KL ở dòng gà LT1 và 
NST ở dòng LT2 để tạo ra dòng trống và dòng 
mái trong nghiên cứu này bước đầu đạt được 
mục tiêu chọn lọc. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tốc 
độ cải thiện di truyền các tính trạng chọn lọc 
trong các TH tiếp theo, cần sử dụng các thành 
phần phương sai và thông số di truyền trình bày 
trong nghiên cứu này để tiếp tục ước tính GTG 
của các tính trạng trong mục tiêu chọn lọc ở từng 
dòng LT1 và LT2.

4. KẾT LUẬN 
Khả năng di truyền của tính trạng KL8tt và 

KL20tt ở dòng gà LT1, cũng như NST38tt ở dòng 

gà LT2 đều ở mức trung bình, tương ứng 0,348; 
0,235 và 0,299. Mối tương quan di truyền giữa 
KL8tt và KL20tt ở dòng gà LT1 rất chặt chẽ nên 
chọn lọc nâng cao KL có thể thực hiện sớm, lúc 
8 tuần tuổi. Cả ba tính trạng này đều cho thấy 
khuynh hướng di truyền rất tích cực qua 3 TH 
chọn lọc, với mức tăng bình quân là 23,3g; 57,2g 
và 1,0 quả trứng/TH. Việc chọn tạo dòng trống 
LT1 và dòng mái LT2 tách biệt theo định hướng 
sản xuất khác nhau bước đầu đạt được theo mục 
tiêu nghiên cứu. 

Để đẩy nhanh tốc độ cải tiến di truyền hai 
dòng gà LT1 và LT2, cần ước tính GTG của các 
tính trạng mục tiêu phục vụ công tác chọn lọc 
trong các TH tiếp theo.
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CHỌN LỌC NÂNG CAO NĂNG SUẤT HAI DÒNG LT1 VÀ LT2 
CỦA GIỐNG GÀ LẠC THỦY QUA 3 THẾ HỆ

Nguyễn Thị Mười1 *, Phạm Công Thiếu1, Nguyễn Huy Đạt2, Phạm Thị Thanh Bình1 ,  
Nguyễn Trung Hiếu1, Nguyễn Văn Tám1, Ngô Thị Tố Uyên1, Trần Thị Thu Hằng1 và Đào Đoan Trang1

Ngày nhận bài báo: 20/8/2020 - Ngày nhận bài phản biện: 05/9/2020
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 11/10/2020

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành tại Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi từ tháng 5/2017 

đến tháng 8/2020 với mục tiêu nâng cao khối lượng cơ thể của gà LT1 lúc 8 tuần tuổi và nâng cao 
năng suất trứng của gà LT2 đến 38 tuần tuổi. Sử dụng phương pháp chọn lọc trong gia đình có định 
hướng theo từng dòng. Kết quả cho thấy cả hai dòng gà đều có đặc điểm ngoại hình đặc trưng của 
gà Lạc Thủy. Khối lượng cơ thể gà LT1 lúc 8 tuần tuổi ở TH3 đạt 855,03g ở con trống, tăng 21,06% 
và 704,06g ở con mái, tăng 15,53% so với THXP. Chỉ tiêu năng suất trứng lúc 38 tuần tuổi của gà 
LT2 ở TH3 đạt 63,34 quả tăng 9,51 quả tương đương tăng 17,67% so với THXP. Các chỉ tiêu kinh tế 
kĩ thuật khác như: tỷ lệ nuôi sống, tiêu tốn thức ăn, khối lượng cơ thể gà LT2, năng suất trứng của 
gà LT1 vẫn đảm bảo phù hợp với các công trình nghiên cứu trước của gà Lạc Thủy.

Từ khóa: Khối lượng cơ thể, năng suất trứng, dòng gà LT1, LT2
ABSTRACT

Selection on body weight for LT1 line and egg yield for LT2 line through three 
generations

The study was conducted at the Center for Livestock Experiment and Conservation from 5/2017 to 
8/2020 to increase the body weight of LT1 chicken line at 8 weeks of age and improve egg productivity 
of LT2 chickens to 38 weeks old through three generations (TH). Using individual selection in 
combination with family-oriented in each line. The results showed that both lines of chickens have 
typical appearance characteristics of Lac Thuy chickens. Body weight of LT1 chickens at 8 weeks of age 
in TH3 was 855.03g in males, increasing 21.06% and 704.06g in hens, increasing 15.53% comparing with 
TH0. The performance target of eggs at 38 weeks of age of LT2 chickens in TH3 was 63.34, increasing 
by 9.51 egg, equivalent to an increase of 17.67% compared with that of the TH0. Other economic and 
technical indicators such as survival rate, feed consumption, body weight of LT2 chickens, egg yield of 
LT1 chickens ensure that they are consistent with previous studies of Lac Thuy chickens.

Keywords: Body weight, egg yield, chicken strain LT1, LT2

1 Viện Chăn nuôi
2 Hội Chăn nuôi Việt Nam
* Tác giả liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Mười, GĐTT Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi, Viện Chăn nuôi;  Điện thoại: 0989019578; 
Email: muoi1973@gmail.com
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Gà Lạc Thủy là giống gà bản địa có nguồn 

gốc lâu đời tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 
và huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây cũ, được phát 
hiện vào năm 2012 trong chuyến khảo sát điều 
tra nguồn gen còn tiềm ẩn tại một số tỉnh miền 
núi phía Bắc của đoàn công tác Viện Chăn nuôi. 
Đây là giống gà có ngoại hình đẹp, màu lông 
tương đối đồng nhất: con trống có màu mã 
mận, con mái có màu lá chuối khô chất lượng 
thịt, trứng thơm ngon, được người tiêu dùng ưa 
chuộng. Tuy nhiên, khối lượng cơ thể (KL) thấp, 
lúc 8 tuần tuổi chỉ đạt 646g đối với gà trống và 
529,83g đối với gà mái; năng suất trứng (NST)/
mái/40 tuần tuổi chỉ đạt 36-39,36 quả; NST/68 
tuần tuổi chỉ đạt 87,94 quả; tiêu tốn thức ăn/10 
trứng là 4,4-4,7kg (Vũ Ngọc Sơn và ctv, 2015). Vì 
vậy, để nâng cao KL và NST, cần phải chọn lọc. 
Ngoài ra, để tạo được đàn gà thương phẩm có 
năng suất cao thông qua tối đa ưu thế lai ở con 
lai, chọn lọc nâng cao KL ở dòng trống và NST 
ở 2 dòng mái là chìa khóa quyết định.. Vì vậy, 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Chọn lọc 
nâng cao năng suất hai dòng LT1 và LT2 của giống 
gà lạc Thủy qua 3 thế hệ”.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian
Hai dòng gà LT1 và LT2 thuộc giống gà Lạc 

Thủy, tại Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật 
nuôi, từ tháng 5/2017 đến tháng 8/2020. 

2.2. Phương pháp 
2.2.1. Phương pháp chọn lọc
2.2.1.1. Đối với gà LT1 (dòng trống)

* Chọn về ngoại hình: Loại thải những cá thể 
có màu lông, kiểu dáng, mào tích không đặc 
trưng của giống gà Lạc Thủy.

* Chọn về sinh trưởng: Hàng tuần cân mẫu, 
lúc 8 tuần tuổi cân toàn đàn. Dựa vào KL trung 
bình mẫu, chọn từ cao xuống thấp, nhưng con 
trống phải ≥ Mean+2s và con mái ≥ Mean.

* Chọn về sinh sản: Theo dõi NST cá thể toàn 
đàn bằng ổ đẻ sập tự động. Hết 38 tuần tuổi, lấy 
những con có NST trong khoảng Mean±2σ để 
ghép vào 20 gia đình (8–12 con/gia đình).
2.2.1.2. Đối với gà LT2 (dòng mái)

* Chọn về ngoại hình: Loại bỏ những cá thể có 
màu lông, kiểu dáng, mào tích không đặc trưng 
của giống gà Lạc Thủy.

* Chọn về sinh sản: Theo dõi NST cá thể trên 
lồng đến 38 tuần tuổi, sau đó chọn những cá thể 
từ cao xuống thấp, nhưng phải ≥ Mean để ghép 
vào 25 gia đình (12-18 con/gia đình ).

* Chọn về sinh trưởng: Tại thời điểm 8 tuần 
tuổi, cân cá thể toàn đàn, chọn những con trong 
khoảng Mean±2σ.
2.2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.2.2.1. Các chỉ tiêu theo dõi

Màu lông, tỷ lệ nuôi sống (%), KL (g), tuổi 
thành thục (ngày), NST (quả), khối lượng trứng 
(g), tiêu tốn thức ăn/10 trứng (kg), tỷ lệ phôi, kết 
quả ấp nở (%).

Từ nguyên liệu ban đầu 2.926 con gà Lạc 
Thủy được đeo số cá thể, nuôi đến 8 tuần tuổi, 
cân cá thể toàn đàn. Chọn 50% gà trống và 50% 
gà mái của tổng đàn có KL từ cao xuống thấp và 
tách riêng để làm dòng trống (LT1), số còn lại 
làm dòng mái (LT2) của thế hệ xuất phát (THXP).

Bảng 1. Số lượng gà LT1 và LT2 01 ngày tuổi 

Thế hệ Gà LT1 (con) Gà LT2 (con) Tổng (con)
XP 2.926 2.926
1 1.453 1.706 3.159
2 1.451 1.784 3.235
3 1.489 1.809 3.298

2.2.2.2. Phương pháp nhân đàn
- Sử dụng phương pháp nhân dòng khép 

kín, luân chuyển trống qua các TH để tránh 
cận thân. Gà LT1 gồm 20 gia đình (8-12 mái/gia 
đình); gà LT2 gồm 25 gia đình (10-18 mái/gia 
đình). Mỗi gia đình gồm 3 trống (01 trống ghép 
phối và 02 trống để dự trữ).

- Trứng ấp cá thể được đánh số từng quả 
có ký hiệu bố và mẹ; sau đó xếp trứng vào khay 
ấp theo tuần tự từ gia đình 1 trở đi; khi chuyển 
sang khay nở chuyên dụng ấp cá thể cũng phải 
xếp theo thứ tự và theo cùng bố và mẹ vào một 
ngăn đến khi gà nở mỗi con được gắn một số cá 
thể ngay từ lúc 01 ngày tuổi. 
2.2.2.3. Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gà LT1 và 
LT2

Các đàn gà thí nghiệm LT1 và gà LT2 đều 
được áp dụng nuôi theo quy trình chăn nuôi gà 
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Lạc Thủy tại Trung Tâm Thực nghiệm và Bảo 
tồn vật nuôi.
2.2.2.4. Phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế 
kỹ thuật

Sử dụng phương pháp nghiên cứu thường 
quy trong nghiên cứu gia cầm của Bùi Hữu 
Đoàn và ctv (2011).

2.3. Xử lý số liệu
Số liệu thu thập được xử lý theo phương 

pháp thống kê sinh vật học bằng chương trình 
Microsoft Excel, so sánh sự sai khác giữa các giá 
trị trung bình bằng phần mềm Minitab Ver16.0.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1.  Đặc điểm ngoại hình
Gà LT1 và gà LT2 có kiểu dáng, màu lông, 

mào, tích giống nhau. Tại các thời điểm 01 ngày 
tuổi, gà hầu hết có màu lông trắng ngà (98-
100%), mỏ và chân màu hồng nhạt ở các thế 
hệ. Khi trưởng thành (20 tuần tuổi), gà có mào 
cờ màu đỏ, tích màu đỏ, da và chân màu vàng, 
không có sự khác biệt về ngoại hình giữa gà LT1 
và gà LT2. Song, có sự khác nhau về giới tính: gà 
trống, đầu và cổ có màu vàng nâu sẫm, có cườm, 
thân có màu đỏ tía (màu mã mận), đuôi và búp 
cánh có màu đen ánh xanh, mào cờ đơn, đứng 

đỏ tươi, da và chân có màu vàng; nhưng gà mái 
có màu lá chuối khô chiếm 45,26%, màu vỏ nhãn 
trên 21% và màu sáng nõn chuối 33,59%, lông cổ 
màu nâu sẫm hơn lông thân, búp đuôi và búp 
cánh có màu đen. Nhìn chung màu sắc lông giữa 
gà mái không khác nhau nhiều, chủ yếu khác về 
độ đậm nhạt của lông. 

Kết quả nghiên cứu này phù hợp với công 
bố của Vũ Ngọc Sơn và ctv (2015) cho biết gà Lạc 
Thủy lúc 01 ngày tuổi có màu lông trắng ngà, 
mỏ và chân màu hồng nhạt là 100%. Khi trưởng 
thành gà mái đa số có màu lá chuối khô, còn lại 
là màu sáng nõn chuối; gà trống lông trên cổ và 
trên lưng có màu đỏ tía còn lại lông cánh, lông 
ngực và lông hai bên thân có màu đỏ mận, lông 
đuôi có màu đen đỏ hơi ánh xanh.

3.2. Kết quả chọn lọc gà LT1 
3.2.1. Khối lượng cơ thể gà LT1 qua 3 thế hệ 
chọn lọc

Kết quả ở bảng 2 cho thấy với cường độ chọn 
lọc KL tại thời điểm 8 tuần tuổi của gà trống là 
2,18-2,54 và gà mái là 0,67-0,87 ở các TH thì ly sai 
chọn lọc đạt được 174,41-225,10 g/con đối với gà 
trống và 50,68-67,73g/con đối với gà mái. Như 
vậy, sau 3 TH chọn lọc, KL8tt của gà LT1 ở TH3 
đạt 855,03g (con trống) và 704,06g (con mái), tăng 
tương ứng 21,06 và 15,53% so với THXP. 

Bảng 2. Khối lượng cơ thể gà LT1 lúc 8 tuần tuổi ở các thế hệ

Giới tính Đàn Chỉ tiêu ĐVT THXP TH1 TH2 TH3

Gà trống

Trước chọn lọc
Số lượng gà (n) con 653 630 664 667

KL (Mean) g 706,28d 788,90c 831,61b 855,03a

SD g 80,11 97,26 91,35 83,08

Chọn lọc

Số lượng gà (n) con 72 64 67 67
KL (Mean) g 880,69 1.002,66 1.056,72 1.065,67

SD g 19,95 22,13 23,38 25,48
Ly sai chọn lọc g 174,41 213,76 225,10 210,64
Tỷ lệ chọn lọc % 11,03 10,14 10,09 10,03

Cường độ chọn lọc  2,18 2,20 2,46 2,54

Gà mái

Trước chọn lọc
Số lượng gà (n) con 658 752 742 759

KL (Mean) g 609,44d 660,08c 695,66b 704,06a

SD g 77,78 75,19 77,96 75,15

Chọn lọc

Số lượng gà (n) con 286 334 426 418
KL (Mean) g 677,17 725,49 752,05 754,74

SD g 62,86 60,13 44,87 34,16
Ly sai chọn lọc g 67,73 65,41 56,39 50,68
Tỷ lệ chọn lọc % 43,47 44,41 57,41 55,07

Cường độ chọn lọc  0,87 0,87 0,72 0,67

Ghi chú: Trên các giá trị Mean trong cùng hàng có các chữ cái khác nhau thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)
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Vũ Ngọc Sơn và ctv (2015) cho biết trong 
giai đoạn nghiên cứu bảo tồn gà Lạc Thủy có 
KL8tt đạt tương ứng 646,0 và 529,83g. Như vậy, 
kết quả này cao hơn giai đoạn bảo tồn 32,36-
36,56%. Kết quả nghiên cứu chọn lọc gà Ri Ninh 
Hòa của Đồng Sỹ Hùng và ctv (2019) cho biết KL 
ở TH3 đã tăng được 15,78% so với THXP cũng 
thấp hơn kết quả chọn lọc này của chúng tôi.
3.2.2. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính 
giai đoạn hậu bị 

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy các chỉ tiêu về tỷ 
lệ nuôi sống (TLNS), tiêu tốn thức ăn (TTTA) ở 
các giai đoạn của các TH không có sự chênh lệch 
nhiều, thể hiện sự ổn định của giống qua 3 TH 

chọn lọc. Tỷ lệ nuôi sống của gà LT1 cả gà trống 
và mái ở các giai đoạn đạt 92,75-96,90%, cao hơn 
kết quả đã công bố của Đỗ Thị Kim Dung (2014) 
là TLNS của gà Lạc Thủy (0-8tt) là 92,86% và 
9-19tt ở gà trống là 80% và gà mái là 90,93%. 

Kết quả sau 3 TH chọn lọc về KL lúc 20tt 
của con trống đạt 2.265,94 và gà mái đạt 1.833,38 
g/con, cao hơn các giá trị 1,93 và 1,72 kg/con 
cùng được nghiên cứu trên giống gà Lạc Thủy 
nuôi trong nông hộ (Nguyễn Hoàng Thịnh và 
Nguyễn Thị Châu Giang, 2020); 2.147,20 và 
1.742,70 g/con cùng 20 tuần tuổi của gà bản địa 
Nhạn Chân Xanh (Nguyễn Huy Tưởng và ctv, 
2020).

Bảng 3. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản trong giai đoạn hậu bị  

Giai 
đoạn Chỉ tiêu

THXP TH1 TH2 TH3
Trống Mái Trống mái Trống mái Trống mái

0-8 tuần 
tuổi

Đầu kỳ, con 2926 1453 1451 1489
Cuối kỳ, con 2714 1382 1406 1426

TLNS, % 92,75 95,11 96,90 95,77
TTTA/c/gđ, g 1,70 1,80 1,82 1,82

9-20 
tuần 
tuổi

Đầu kỳ, con 72 286 64 334 67 426 67 418
Cuối kỳ, con 68 273 61 319 64 411 64 405

TLNS, % 94,44 95,45 95,31 95,51 95,52 96,48 95,52 96,89
TTTA/c/gđ, g 6,17 5,86 6,22 5,93 6,56 6,29 6,58 6,27

KL20tt, g 2.008,24 1.692,35 2.160,33 1.768,86 2.225,47 1.800,67 2.265,94 1.833,38

Tiêu tốn thức ăn/con chung trống mái trong 
giai đoạn 0-8 tuần tuổi ở các TH là 1,70-1,82kg, 
phù hợp với kết quả nghiên cứu của Trần Đức 
Hoàn và ctv (2018) công bố tiêu tốn thức ăn/con 
nuôi chung trống mái giai đoạn 0-8 tuần tuổi của 
gà Lạc Thủy là 1.805,14g. 
4.2.4.  Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản 
về năng suất sinh sản

Gà LT1 có tuổi thành thục sớm hơn nhiều 
giống gà bản địa khác, tuổi đẻ 5% ở 138–142 
ngày, sớm hơn so với gà Tò trong nghiên cứu 
của Phạm Công Thiếu và ctv (2018) có tuổi đẻ 
5% ở ngày thứ 145-157. Nghiên cứu của Ngô Thị 
Kim Cúc và ctv (2016) thông báo gà Móng đẻ 
5% lúc 161-168 ngày và Đỗ Thị Kim Dung (2014) 
nghiên cứu trên gà Lạc Thủy cho biết tuổi đẻ 5% 
là 143 ngày đều muộn hơn so với gà LT1.

Năng suất trứng 38 tuần tuổi của dòng gà 
LT1 ở THXP, TH1, TH2 và TH3 tương đương 
nhau tương ứng là 44,82; 44,93; 44,92; 45,03 
quả (P>0,05) vì chỉ tiêu này không chọn lọc nên 

chúng vẫn giữ được ổn định. Kết quả này cũng 
tương đương với kết quả của Đỗ Thị Kim Dung 
(2014), NST38tt là 45,46 quả.

Bảng 4. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về 
sinh sản 

Chỉ tiêu THXP TH1 TH2 TH3
Tuổi đẻ 5%, ngày 142 140 138 139
NST38tt, quả 44,82 44,93 44,92 45,03
NST68tt, quả 94,15 94,26 93,52 93,83
TTTA/10 quả, kg 3,01 3,07 2,99 3,00
Tỷ lệ phôi, % 90,18 90,67 91,35 91,22
Tỷ lệ nở/phôi, % 88,42 89,11 90,66 90,43

3.3. Chọn lọc nâng cao năng suất trứng dòng 
gà LT2 
3.3.1. Năng suất trứng của gà LT2 đến 38 tuần 
tuổi ở các thế hệ

Bảng 5 cho  thấy NST38tt của gà LT2 tăng 
dần từ THXP đến TH3, tương ứng đạt 53,83; 
58,56; 61,70 và 63,34 quả. Sau 3 TH chọn lọc, 
NST38tt của gà LT2 ở TH3 đã tăng được 9,51 quả 
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so với THXP, tương ứng tăng 17,67%. Đồng Sỹ 
Hùng và ctv (2019) thông báo kết quả chọn lọc 
NST gà Ri Ninh Hòa ở TH3 tăng 9,2 quả, tương 
ứng với 23,3% so với THXP. Hoàng Tuấn Thành 
(2017), cho biết kết quả chọn lọc NST gà lông 
màu LV5 sau 5 thế hệ chọn lọc tăng 12,89 quả, 
tăng tương ứng 22,20%. Như vậy, kết quả trong 
nghiên cứu của chúng tôi là phù hợp.

Bảng 5. Năng suất trứng của gà LT2 qua các 
thế hệ

Đàn Tham số THXP TH1 TH2 TH3
Trước 
chọn 
lọc

n, con 425 540 520 540
Mean, g 53,83c 58,56b 61,70a 63,34a

SD 17,55 17,26 16,61 15,08

Chọn 
lọc

n, con 252 305 305 300
Mean, g 65,44 71,61 73,64 75,15

SD 7,59 8,18 9,28 7,90
Ly sai chọn lọc, g 11,61 13,04 11,94 11,81

Cường độ chọn lọc 0,66 0,76 0,72 0,78

3.3.2. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính 
trong giai đoạn hậu bị 

Tỷ lệ nuôi sống của gà LT2 ở các giai đoạn 
đạt 92,75-95,96% (tính chung trống mái), cao 
hơn kết quả đã công bố của Đỗ Thị Kim Dung 
(2014), cùng nghiên cứu trên giống gà Lạc Thủy 
giai đoạn 0-8tt là 92,86% và 9-19tt của gà trống 
là 80% và gà mái là 90,93%. Sự sai khác giữa các 
TH không có ý ngĩa về mặt thống kê. 

Tiêu tốn thức ăn/con/giai đoạn 0-8 tuần tuổi 
các thế hệ là 1,63-1,64kg (tính chung trống mái). 

KL20tt của gà trống là 1.876,21-1.906,93g và 
gà mái là 1.470,53-1.525,42g. Kết quả này phù 
hợp kết quả nghiên cứu của Đỗ Thị Kim Dung 
(2014) là 1.607,78g nuôi chung trống mái, nhưng 
cao hơn kết quả nghiên cứu trên gà Ri Hoa Mơ 
khi chọn lọc ở TH2 của Ngô Thị Kim Cúc và ctv 
(2016) đạt 1.705,00g đối với gà trống và 1.444,6g 
đối với gà mái. 

Bảng 6. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản giai đoạn hậu bị của gà LT2

Giai 
đoạn Chỉ tiêu

THXP TH1 TH2 TH3
Trống Mái Trống mái Trống mái Trống mái

0-8 tuần 
tuổi

Đầu kỳ, con 2.926 1.706 1.784 1.809
Cuối kỳ, con 2.714 1.620 1.706 1.736

TLNS, % 92,75 94,96 95,63 95,96
TTTA/c/gđ, g 1,70 1,63 1,64 1,64

9-20 
tuần 
tuổi

Đầu kỳ, con 70 475 75 608 80 572 78 591
Cuối kỳ, con 66 447 71 575 76 550 75 570

TLNS, % 94,29 94,11 94,67 94,57 95,00 96,15 96,15 96,45
TTTA/c/gđ, g 5,83 4,97 5,86 5,23 5,80 5,65 5,83 5,33

KL20tt, g 1.876,21 1.470,53 1.886,62 1.484,68 1.897,37 1.513,09 1.906,93 1.525,42

3.3.3. Một số chỉ tiêu sinh sản cơ bản của gà 
LT2
Bảng 7. Một số chỉ tiêu sinh sản cơ bản của gà 

LT2

Chỉ tiêu THXP TH1 TH2 TH3
Tuổi đẻ 5%, ngày 141 140 139 138
Tuổi đẻ 50%, ngày 161 158 159 156
NST38tt, quả 53,83 58,56 61,70 63,34
NST68tt, quả 123,80 129,48 133,51 135,73
TTTA/10 trứng giống,kg 2,74 2,62 2,54 2,50
Tỷ lệ phôi, % 91,00 90,76 92,55 91,21
Tỷ lệ nở/phôi, % 89,42 88,11 90,66 90,43

Tuổi đẻ 5% của gà LT2 lúc 138-141 ngày 
tương đương với gà LT1, tuy nhiên thời điểm 
có tỷ lệ đẻ đạt 50% của gà LT2 sớm hơn gà LT1 

là 9-10 ngày. Theo Đỗ Thị Kim Dung (2014), tuổi 
thành thục sinh dục của gà Lạc Thủy ở các thời 
điểm đẻ 5% là 142-144 ngày; đẻ 50% là 191-194 
ngày; khối lượng trứng lúc đẻ 5%, 50% và đỉnh 
cao là 36,50; 46,26 và 46,84g thì gà LT2 có tuổi đẻ 
sớm hơn và các chỉ tiêu khác đều cao hơn.

Sau 3 TH chọn lọc về NST cho thấy ở TH3 
đạt 135,73 quả, tăng 11,93 quả, tương ứng tăng 
9,6% so với THXP dẫn đến TTTA/10 quả trứng 
giống cũng được cải thiện, giảm từ 2,74kg ở 
THXP xuống còn 2,50kg ở TH3. Như vậy, chỉ 
tiêu NST68tt của gà LT2 trong nghiên cứu này 
cao hơn kết quả của Vũ Ngọc Sơn và ctv (2015) 
trong nghiên cứu chọn lọc và bảo tồn nguồn gen 
gà Lạc Thủy chỉ đạt 87,94 quả. Đồng thời kết quả 
này cũng cao hơn kết quả nghiên cứu của Bùi Thị 
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Phượng và ctv (2019) về NST của gà Nòi Nam Bộ 
sau 3 TH chọn lọc chỉ tăng 5,62% so với THXP.

Tỷ lệ phôi và tỷ lệ nở ở tuần tuổi 32-38 cho 
thấy giữa các TH không có sự biến động lớn: 
90,76-92,55% và 88,11-90,66%. Kết quả này thấp 
hơn kết quả công bố của Vũ Ngọc Sơn và ctv 
(2015) với tỷ lệ phôi đạt 93,3%, nhưng cao hơn 
về tỷ lệ nở/trứng ấp (81,6%).

4. KẾT LUẬN
Đã ổn định đặc điểm ngoại hình đặc trưng 

của gà Lạc Thủy (LT1 và LT2): Lúc 01 ngày tuổi 
có màu trắng ngà. Khi trưởng thành gà LT1 và 
LT2 không có sự khác biệt về màu lông, gà trống 
có màu mận chín, gà mái chủ yếu có màu lá 
chuối khô. Mào cờ đơn, da và chân màu vàng.

Khối lượng cơ thể gà LT1 lúc 8 tuần tuổi ở 
TH3 gà trống đạt 855,03g và gà mái đạt 704,06g, 
tăng tương đương 21,06 và 15,53% so với THXP. 

Năng suất trứng đến 38 tuần tuổi của gà 
LT2 ở TH3 đạt 63,34 quả, tăng 9,51 quả, tương 
đương 17,67% so với THXP. 

Các chỉ tiêu khác như: tỷ lệ nuôi sống, tiêu 
tốn thức ăn, khối lượng cơ thể gà LT2, năng suất 
trứng gà LT1 và các chỉ tiêu ấp nở đều ổn định, 
đảm bảo đặc trưng của giống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Công Định, Vũ Chí Thiện, 

Phạm Thị Bích Hường, Nguyễn Thị Minh Thu, Trần 
Trung Thông, Hồ Xuân Tùng, Nguyễn Trọng Tuyển, 
Phạm Công Thiếu và Nguyễn Thanh Sơn (2016). 
Nghiên cứu chọn lọc giống gà Móng. Báo cáo Khoa học 
Viện Chăn nuôi 2013-2015. Phần Di truyền – Giống vật 
nuôi. Trang: 118-28.

2. Đỗ Thị Kim Dung (2014). Nghiên cứu một số đặc điểm 
ngoại hình và khả năng sinh sản của gà địa phương 
Lạc Thủy – Hòa Bình. Luận văn Thạc sỹ nông nghiệp. 
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

3. Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thanh 
Sơn, Nguyễn Huy Đạt (2011). Các chỉ tiêu dùng trong 
nghiên cứu chăn nuôi gia cầm, Nhà xuất bản Nông 
Nghiệp.

4. Trần Đức Hoàn, Nguyễn Đình Nguyên và Nguyễn 
Thị Thu Huyền (2018). Khả năng sinh trưởng và sức 
sản xuất thịt của gà Lạc Thủy nuôi tại Bắc Giang, Tạp 
chí KHCN Chăn nuôi, 84(2.2018): 27-41.

5. Đồng Sỹ Hùng, Bùi Thị Phượng, Phạm Ngọc Thảo, 
Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thanh Nghị và Phạm 
Đình Phùng (2019). Chọn lọc nâng cao năng suất giống 
gà Ri Ninh Hòa qua các thế hệ, Tạp chí KHCN Chăn 
nuôi, 98(4.2019): 20-32.

6. Bùi Thị Phượng, Đồng Sỹ Hùng, Nguyễn Thị Lệ Hằng 
và Nguyễn Thị Hiệp (2019). Chọn lọc nâng cao năng 
suất giống gà Nòi Nam Bộ qua 3 thế hệ. Tạp chí KHKT 
Chăn nuôi, 245(06.19): 8-12.

7. Vũ Ngọc Sơn, Trần Quốc Hùng, Nguyễn Thị Hải 
và Nguyễn Văn Tám (2015). Kết quả bảo tồn gà Lạc 
Thủy tại Viện Chăn Nuôi. Tạp chí KHCN Chăn nuôi, 
53(4.2015): 25-36. 

8. Hoàng Tuấn Thành (2017). Chọn lọc nâng cao năng 
suất trứng dòng gà lông màu LV5, Tạp chí KHCN Chăn 
nuôi, 77(7.2017): 7-17. 

9. Phạm Công Thiếu, Nguyễn Quyết Thắng, Phạm Hải 
Ninh, Hồ Xuân Tùng, Trần Văn Phượng, Trần Thị 
Hiền, Nguyễn Thị thu Hiền, Ma Thị Dược, Phạm 
Hồng Bé và Lê Thị Bình (2018), Chọn lọc đàn hạt nhân 
gà Tò, Tạp chí KHCN Chăn nuôi, 85(3.2018): 46-54. 

10. Nguyễn Hoàng Thịnh và và Nguyễn Thị Châu Giang 
(2020). Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất và chất 
lượng thịt của gà Lạc Thủy nuôi trong nông hộ. Tạp chí 
KHKT Chăn nuôi, 256(04.20): 8-13.

11. Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuyết Giang, Huỳnh 
Thị Phương Loan,, Nguyễn Thị Ngọc Linh và Đỗ Võ 
Anh Khoa (2020). Khối lượng và một số chiều đo cơ thể 
của gà Nhạn Chân Xanh nuôi thả vườn. Tạp chí KHKT 
Chăn nuôi, 257(06.20): 7-13.

NĂNG SUẤT SINH SẢN LỢN NÁI LANDRACE VÀ YORKSHIRE 
NGUỒN GỐC ĐAN MẠCH TẠI TRUNG TÂM GIỐNG VẬT NUÔI 

CHẤT LƯỢNG CAO - HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Hà Xuân Bộ1* và Đỗ Đức Lực1

Ngày nhận bài báo: 24/07/2020 - Ngày nhận bài phản biện: 15/08/2020
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 31/08/2020

TÓM TẮT

1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam
* Tác giả liên hệ: TS. Hà Xuân Bộ, Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐT: 0936595883; Email: hxbo@vnua.
edu.vn



DI TRUYỀN - GIỐNG VẬT NUÔI

KHKT Chăn nuôi số 260 - tháng 10 năm 202014

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chăn nuôi lợn ở nước ta chiếm vị trí đặc biệt 

quan trọng trong cơ cấu ngành chăn nuôi. Chăn 
nuôi lợn cung cấp trên 70% lượng thực phẩm 
chủ yếu cho xã hội, đáp ứng nhu cầu đời sống 
của con người ngày càng cao. Trong những năm 
vừa qua, việc nhập các giống lợn ngoại có tầm 
vóc, sinh trưởng nhanh, sinh sản tốt, có tỷ lệ nạc 
cao đã trở thành khâu quan trọng trong công 
tác giống lợn. Việc nghiên cứu khả năng thích 
nghi và khả năng sản xuất các giống lợn ngoại 
đã được nhiều tác giả tiến hành và có những kết 
luận phù hợp với thực tế nhằm thúc đẩy chăn 
nuôi lợn phát triển.

Từ năm 2016, Trung tâm giống vật nuôi chất 
lượng cao - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã 
nhập đàn lợn Landrace (L) và Yorkshire (Y) từ 
Đan Mạch phục vụ cho chương trình nhân giống 
nhằm cung cấp cho thị trường những con giống 
có chất lượng tốt. Việc nhập những giống lợn 
với những ưu điểm vượt trội như vậy nhằm đẩy 
nhanh tiến bộ di truyền quần thể và giúp nâng 
cao chất lượng giống lợn ở Việt Nam. 

Đàn lợn L và Y nguồn gốc Đan Mạch được 
nhập về Trung tâm, nên việc đánh giá tính năng 

sản xuất nói chung cũng như khả năng sinh sản 
của chúng nuôi trong điều kiện khí hậu của Việt 
Nam là cần thiết. Nghiên cứu về năng suất sinh 
sản của lợn L và Y nguồn gốc Đan Mạch đã được 
đề cập trong kết quả công bố của Nguyễn Ngọc 
Thanh Yên và ctv (2018). Các nghiên cứu về 
năng suất sinh sản của lợn L và Y với các nguồn 
gốc như Pháp, Mỹ đã được đề cập trong kết quả 
công bố của Trịnh Hồng Sơn và ctv (2019a,b); 
Nguyễn Thị Hồng Nhung ctv (2020). Theo hiểu 
biết của chúng tôi, các công trình công bố về 
năng suất sinh sản của lợn nái L và Y nguồn gốc 
Đan Mạch tại Việt Nam còn khá hạn chế. Nghiên 
cứu này nhằm đánh giá về năng suất sinh sản 
của nái L và Y trong điều kiện chuồng kín.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Số liệu được thu thập trên cơ sở dữ liệu 

giống của Trung tâm giống vật nuôi chất lượng 
cao -  Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ tháng 
7/2017 đến tháng 2/2018. Năng suất sinh sản 
được theo dõi trên tổng số 29 nái, bao gồm 15 
nái L với 35 ổ đẻ và 14 nái Y với 34 ổ đẻ.

Lợn nái L và Y được nuôi trong chuồng kín 
với thức ăn công nghiệp có thành phần dinh 
dưỡng và khẩu phần ăn như ở bảng 1.

Nghiên cứu được tiến hành tại Trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao - Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam từ tháng 7/2017 đến tháng 2/2018 nhằm đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái 
Landrace (L) và Yorkshire (Y) nguồn gốc Đan Mạch. Năng suất sinh sản được theo dõi trên tổng 
số 29 nái (15 L và 14 Y). Kết quả cho thấy, lợn nái Y có các chỉ tiêu về số con sơ sinh/ổ (14,47 con), 
số con sơ sinh sống/ổ (13,32 con) và số con cai sữa/ổ (10,65 con) cao hơn (P>0,05) so với lợn nái L 
(14,09; 12,03 và 10,29 con). Tỷ lệ sơ sinh sống của lợn nái Y nguồn gốc Đan Mạch (92,07%) cao hơn 
so với lợn nái L (84,57%), nhưng khối lượng sơ sinh/con có xu hướng ngược lại (P<0,05). Việc sử 
dụng lợn nái Y nguồn gốc Đan Mạch có thể cải thiện được tỷ lệ sơ sinh sống và lợn nái L nguồn gốc 
Đan Mạch có thể cải thiện được khối lượng sơ sinh/con.

Từ khóa: Đan Mạch, lợn, nái Landrace, nái Yorkshire, năng suất sinh sản.
ABSTRACT

Reproductive performance of Landrace, Yorkshire Danish original sows raised at Hight 
quality Animal Breeding Center, Vietnam National University of Agriculture

This study was carried out at Hight Quality Animal Breeding Center - Vietnam National 
University of Agriculture to evaluate reproductive performance of Landrace (L) and Yorkshire (Y) 
Danish original sows. The reproductive performance of 29 sows, including 15 L and 14 Y Danish 
original sows were collected from July 2017 to February 2018. Results showed that total number 
born (14.47 piglets), number born alive (13.32 piglets), number alive to weaning (10.65 piglets) of Y 
sows were higher (P>0.05) than those of L sows (14.09, 12.03 and 10.29 piglets). Survival rate at birth 
(92.07%) of Y sows was higher than this of L sows (84.57%), except birth weight (P<0.05). Survival rate 
at birth could be improved by using Y sows and birth weight could be improved by using L sows.

Keywords: Denmark, pigs, Landrace  sows, Yorkshire sows, reproductive performance.
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Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng và KP ăn

Lợn nái
CP 
(%)

ME
(kcal/
kg)

P 
(%)

Ca 
(%)

KP
(kg/

ngày)
Chửa kỳ I 13,0 2.900 0,3-1,6 0,6-1,6 1,8-2,0
Chửa kỳ II 15,5 3.000 0,3-1,6 0,6-1,6 2,2-2,8
Nuôi con 15,5 3.000 0,3-1,6 0,6-1,6 5,0-5,5
Chờ phối 15,5 3.000 0,3-1,6 0,6-1,6 2,2-2,8

Lợn cái hậu bị được phối giống lần đầu ở 
8,5-9 tháng tuổi với khối lượng (KL) 110-120kg, 
phối kép 2-3 lần bằng thụ tinh nhân tạo. Năng 
suất sinh sản được tính thông qua các chỉ tiêu: 
số con sơ sinh/ổ (SCSS), số con sơ sinh sống/ổ 
(SCSSS), số con cai sữa/ổ (SCCS), tỷ lệ sơ sinh 
sống (TLSSS), tỷ lệ sống đến cai sữa (TLCS), khối 
lượng sơ sinh/con (KLSS/con), KLSS/ổ, KLCS/
con, KLCS/ổ, khoảng cách lứa đẻ (KCLĐ) và các 
chỉ tiêu về tuổi phối giống lần đầu và tuổi đẻ lứa 
đầu cũng được tham khảo. Lợn con được xăm 
số tai và cân lúc SS và CS ở 28 ngày tuổi. Các 
chỉ tiêu SCSS, SCSSS, SCCS được xác định bằng 
cách đếm tại các thời điểm tương ứng; KLSS/con, 
KLCS/con được cân từng con bằng cân đồng hồ 
và KLSS/ổ, KLCS/ổ là tổng KL toàn ổ tại các thời 
điểm SS và CS. Tỷ lệ SSS = (SCSSS/SCSS) x 100; 
tỷ lệ sống đến CS = (SCCS/SCSSS) x 100.

Số liệu được xử lý bằng phần mềm SAS 9.1 
(2002). Sử dụng thủ tục GLM SAS 9.1 (2002) để 
phân tích các yếu tố ảnh hưởng theo mô hình 
thống kê: yijk = µ + Si + Lj + Si*Lj + εijk. Trong đó, 
yijk: chỉ tiêu năng suất sinh sản; µ: trung bình quần 
thể; Si: ảnh hưởng của giống thứ ith (i=2: Landrace và 
Yorkshire); Lj: ảnh hưởng của lứa đẻ thứ jth (j= 2: 1 và 
2); Si*Lj: ảnh hưởng tương tác giữa giống và lứa đẻ; 
εijk: sai số ngẫu nhiên. Ước tính giá trị trung bình 
bình phương nhỏ nhất (LSM), sai số chuẩn (SE); 
so sánh sự sai khác giữa các giá trị trung bình 
bằng phép thử Tukey.

3. KẾT QUẢ

3.1. Ảnh hưởng của giống và lứa đẻ đến năng 
suất sinh sản của lợn nái L và Y

Giống không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu 
về năng suất sinh sản của lợn L và Y nguồn gốc 
Đan Mạch (P>0,05), ngoại trừ chỉ tiêu TLSSS, 
KLSS/con (P<0,05). Lứa đẻ không ảnh hưởng 
đến các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn 
L và Y (P>0,05), ngoại trừ KLSS/con (P<0,001), 

TL sống đến CS và KLCS/ổ (P<0,05). Tương tác 
giữa giống và lứa đẻ không ảnh hưởng đến các 
chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái L và 
Y (P>0,05), ngoại trừ chỉ tiêu KLSS/con (P<0,01).
Bảng 2. Yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản 

Chỉ tiêu Giống Lứa đẻ Giống*Lứa 
SCSS (con) ns ns ns
SCSSS (con) ns ns ns
SCCS (con) ns ns ns
TLSSS (%) * ns ns
TLCS (%) ns * ns
KLSS/con (kg) * *** **
KLSS/ổ (kg) ns ns ns
KLCS/con (kg) ns ns ns
KLCS/ổ (kg) ns * ns
KCLĐ (ngày) ns - -

ns: P≥ 0,05; *: P< 0,05; **: P < 0,01;  ***: P< 0,001;  
- : không kiểm tra 

3.2. Năng suất sinh sản của lợn nái L và Y
Kết quả trình bày tại bảng 3 cho thấy lợn 

nái Y có các chỉ tiêu về SCSS, SCSSS và SCCS 
(14,47; 13,32 và 10,65 con), cao hơn so với lợn nái 
L (14,09; 12,03 và 10,29 con). Tuy nhiên, sự sai 
khác ở các chỉ tiêu này không có ý nghĩa thống 
kê (P>0,05). Tỷ lệ SSS của lợn nái Y nguồn gốc 
Đan Mạch (92,07%) cao hơn so với lợn nái L 
(84,57%), nhưng KLSS/con có xu hướng ngược 
lại (P<0,05).

Bảng 3. Năng suất lợn nái L và Y nguồn 
Đan Mạch

Chỉ tiêu
Landrace Yorkshire

n Mean±SD n Mean±SD
SCSS (con) 35 14,09±3,28 34 14,47±3,74
SCSSS (con) 35 12,03±4,11 34 13,32±3,58
SCCS (con) 35 10,29±3,30 34 10,65±2,76
TLSSS (%) 35 84,57b±17,90 34 92,07a±9,17
TLCS (%) 35 87,55±17,33 34 81,12±16,28
KLSS/con (kg) 169 1,43a±0,29 178 1,37b±0,28
KLSS/ổ (kg) 35 16,03±5,60 34 16,15±4,37
KLCS/con (kg) 146 5,84±0,97 150 5,91±0,82
KLCS/ổ (kg) 35 66,08±22,03 34 63,89±17,72
KCLĐ (ngày) 15 159,73±25,78 14 164,93±38,56

Trong cùng hàng, những giá trị Mean mang 
chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa (P<0,05)

3.3. Ảnh hưởng tương tác giữa giống và lứa 
đẻ đến năng suất sinh sản của lợn L và Y
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Số con sơ sinh/ổ của nái L nguồn gốc Đan 
Mạch nuôi tại Trung tâm ở lứa 1 đạt 14,45 con, 
cao hơn ở lứa 2 (13,60 con) là 0,85 con/ổ. Số con sơ 
sinh sống/ổ của đàn nái L nguồn gốc Đan Mạch 
ở lứa 1 đạt 12,20 con, cao hơn so với lứa 2 (11,80 
con) là 0,4 con/ổ, song sự sai khác này không có 

ý nghĩa thống kê (P>0,05). Mặc dù chỉ tiêu SCSS 
và SCSSS của nái L nguồn gốc Đan Mạch ở lứa 1 
đều cao hơn lứa 2, nhưng SCCS ở lứa 1 đạt 10,29 
con lại thấp hơn so với lứa 2 (10,65 con) là 0,36 
con/ổ, cho thấy TLCS ở lứa 2 (92,91%) cao hơn so 
với lứa 1 (đạt 83,54%).

Bảng 4. Ảnh hưởng tương tác của giống và lứa đẻ đến năng suất sinh sản

Chỉ tiêu
LxLứa1 LxLứa2 YxLứa1 YxLứa2

n Mean±SD n Mean±SD n Mean±SD n Mean±SD
SCSS (con) 20 14,45±3,30 15 13,60±3,29 20 14,35±3,91 14 14,64±3,61
SCSSS (con) 20 12,20±4,58 15 11,80±3,53 20 13,00±3,63 14 13,79±3,60
SCCS (con) 20 9,95±3,72 15 10,73±2,69 20 10,05±3,05 14 11,50±2,10
TLSSS (%) 20 82,95±19,98 15 86,73±15,08 20 90,45±9,40 14 94,37±8,62
TLCS (%) 20 83,54±20,61 15 92,91±9,95 20 77,97±17,38 14 85,61±13,95
KLSS/con (kg) 101 1,49a±0,28 54 1,28b±0,28 100 1,36b±0,32 62 1,33b±0,24
KLSS/ổ (kg) 20 18,18±6,32 15 15,10±4,66 20 15,07±4,08 14 17,70±4,43
KLCS/con (kg) 96 5,78±0,90 50 5,97±1,09 90 5,85±0,84 60 6,00±0,80
KLCS/ổ (kg) 20 60,60±23,3 15 73,40±18,47 20 59,17±18,09 14 70,63±15,35
KCLĐ (ngày) - - 15 159,73±25,78 - - 14 164,93±38,56

Số con sơ sinh/ổ của lợn Y ở lứa 2 là 14,64 
con, cao hơn so với lứa 1 (14,35 con). Số con sơ 
sinh/ổ ở lứa 1 của lợn L là 14,45 con, cao hơn Y 
(14,35 con). Tuy nhiên, SCSS ở lứa 2 của lợn nái 
Y cao hơn lứa 2 của L (13,60 con). Số con sơ sinh 
sống/ổ của lợn nái Y lứa 1 là 13 con, thấp hơn so 
với lứa 2 (13,79 con). Số con cai sữa/ổ của lợn Y ở 
lứa 1 thấp hơn so với lứa 2 (10,05 và 11,50 con).

4. THẢO LUẬN

4.1. Ảnh hưởng của giống và lứa đẻ đến năng 
suất sinh sản của nái L và Y

Ảnh hưởng của các yếu tố đến năng suất 
sinh sản của lợn nái L và Y nguồn gốc Đan 
Mạch trong nghiên cứu này tương tự với công 
bố của Nguyễn Văn Thắng và Vũ Đình Tôn 
(2010); Nguyễn Ngọc Thanh Yên và ctv (2018); 
Trịnh Hồng Sơn và ctv (2019a,b){Nguyễn Văn 
Thắng, 2010 #1658} đều cho thấy, yếu tố lứa đẻ 
có ảnh hưởng rất rõ rệt (P<0,001) đến các chỉ 
tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái, KLCS/
con, KLCS/con, mùa vụ ảnh hưởng đến KLCS/
con (P<0,001). Kết quả công bố của Nguyễn Văn 
Thắng và Đặng Vũ Bình (2006) cũng chỉ ra rằng 
lứa đẻ có ảnh hưởng rõ rệt đến tất cả các chỉ 
tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái và mùa 
vụ ảnh hưởng đến KLCS/con. Kết quả công bố 
của Šprysl và ctv (2012) cho thấy, lứa đẻ có ảnh 
hưởng rất rõ rệt đến SCSS (P<0,0001), mùa vụ 

không có ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của 
lợn nái (P>0,05). Như vậy, kết quả đánh giá mức 
độ ảnh hưởng của các yếu tố đến năng suất sinh 
sản của lợn nái L và Y ở nghiên cứu này phù hợp 
với các kết quả nghiên cứu đã công bố.

4.2. Năng suất sinh sản của lợn nái L và Y
Năng suất sinh sản của nái L và Y nguồn 

gốc Đan Mạch trong nghiên cứu này thấp hơn 
so với kết quả công bố của Đoàn Văn Soạn và 
Đặng Vũ Bình (2011); Nguyễn Ngọc Thanh Yên 
và ctv (2018) khi nghiên cứu trên lợn nái cùng 
loại, ngoại trừ chỉ tiêu KLSS/con (1,49 và 1,46kg) 
cao hơn. Tuy nhiên, năng suất sinh sản của lợn 
nái L và Y trong nghiên cứu này cao hơn kết 
quả công bố của Đặng Vũ Bình và ctv (2005). 
Nghiên cứu trên đàn lợn nái Y và L tại một số 
tỉnh Miền Bắc, Đặng Vũ Bình (2003) cho biết, 
năng suất sinh sản của lợn nái L và Y không có 
sự khác biệt. Khi nghiên cứu trên đàn lợn nái 
thuần L và Y được nuôi tại Thái Lan, Tummaruk 
và ctv (2002) cho biết lợn nái L có SCSS (9,7 con), 
SCSSS (8,9 con), SCCS (7,6 con) cao hơn so với 
nái Y (9,1; 8,4 và 6,8 con). Kết quả công bố của Su 
và ctv (2007) cho thấy, nái L được nuôi tại Đan 
Mạch có SCSS (14,23 con), SCSSS (11,61 con) và 
SC21 ngày tuổi (9,76 con) cao hơn so với nái Y 
(13,01; 11,49 và 9,59 con). Kết quả công bố của 
Đặng Vũ Bình (2003) về SCCS của lợn nái Y và 
L được nuôi tại một số cơ sở giống ở Hưng Yên, 
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Hà Nội và Thanh Hóa với các giá trị lần lượt 
8,25 và 8,29 con. Như vậy, kết quả nghiên cứu 
này có xu hướng cao hơn so với kết quả công bố 
của Đặng Vũ Bình (2003); Su và ctv (2007). Kết 
quả công bố của Phan Xuân Hảo (2006) cho biết, 
SCSS/ổ của nái L và Y tương ứng là 10,9 và 10,9 
con. Theo Lê Đình Phùng và ctv (2011), SCSS của 
nái L và Y tương ứng là 11,47 và 10,64 con. Đoàn 
Phương Thuý và ctv (2015) công bố SCSS của nái 
L và Y là 11,2 và 11,91 con. Kết quả công bố của 
Nguyễn Văn Đức và ctv (2010) cho biết, SCSSS 
của lợn nái L và Y  tương ứng là 10,63 và 10,14 
con. Kết quả công bố của Đoàn Phương Thuý và 
ctv (2015) cho thấy, SCSSS của lợn nái L và Y là 
10,48 và 10,85 con.

4.3. Ảnh hưởng của lứa đẻ đến năng suất 
sinh sản của lợn nái L và Y

Kết quả nghiên cứu này hoàn toàn phù hợp 
với những kết quả đã công bố trước đó của các 
tác giả Dan và Summers (1996); Phan Xuân Hảo 
(2001); Serenius và Stalder (2006); Aherne và 
Kirkwood (2011); Nguyễn Ngọc Thanh Yên và 
ctv (2018); Trịnh Hồng Sơn và ctv (2019a,b); và 
tuân theo quy luật sinh sản chung của lợn nái. 
Kết quả công bố của Nguyễn Ngọc Thanh Yên 
và ctv (2018) cho thấy, SCSSS và SCCS của lợn 
nái L nguồn gốc Đan Mạch không có sự sai khác 
có ý nghĩa giữa các lứa đẻ, trong khi đó, SCSSS 
và SCCS lợn nái Y nguồn gốc Đan Mạch có sự 
khác biệt giữa lứa 1 với lứa 2, 4 và 5. Kết quả 
công bố của Aherne và Kirkwood (2011) cho 
thấy, SCSSS thấp nhất ở lứa 1 (9,5 con), tăng lên 
10,0 con ở lứa 2, đạt giá trị cao nhất từ lứa 3 đến 
lứa 5 (10,5-11,5 con) và giảm xuống ở lứa 6. Phan 
Xuân Hảo (2001) khi nghiên cứu trên đàn lợn nái 
sinh sản L và Y từ lứa đẻ 1 đến lứa đẻ 6 cho biết, 
SCSS ở lứa đẻ thứ 1 là thấp nhất, sau đó tăng 
dần từ lứa đẻ thứ 2, đạt giá trị cao nhất ở lứa 
đẻ thứ 5 và giảm ở lứa đẻ thứ 6. Kết quả công 
bố của Serenius và Stalder (2006) cho thấy, SCSS 
tăng dần từ lứa 1 đến lứa thứ 4, 5 và giảm dần từ 
lứa thứ 6. Kết quả công bố của Tretinjak và ctv 
(2009) cho thấy, SCSSS thấp nhất ở lứa 1, tăng lên 
và đạt giá trị cao nhất ở lứa 4, sau đó giảm dần 
từ lứa 5. Số lứa đẻ tăng năng suất sinh sản tăng 
và thường đạt đỉnh từ lứa 2 đến lứa 5 sau đó sẽ 
giảm (Koketsu và ctv, 2017).

5. KẾT LUẬN
Năng suất sinh sản của lợn nái L và Y nguồn 

gốc Đan Mạch nuôi tại Trung tâm giống vật nuôi 
chất lượng cao đạt mức khá: SCSS, SCSSS, KLSS/
con, KLSS/ổ, SCCS, KLCS/con, KLCS/ổ đạt 14,28 
con; 12,67 con; 1,40 kg; 16,09kg; 10,46 con; 5,88 
kg và 65,00kg. Việc lựa chọn lợn nái Y nguồn gốc 
Đan Mạch có thể cải thiện được TLSSS và lợn nái 
L có thể cải thiện được KLSS/con.
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TÓM TẮT
Công nghệ cấy truyền phôi đã được thực hiện tại các trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung 

thuộc Tập đoàn TH giai đoạn 2015-2020. Việc ứng dụng thành công công nghệ cao trong sinh sản 
đã giúp Tập đoàn làm chủ được nguồn giống và nhân giống bò sữa. Sau 5 năm thực hiện, các chỉ 
tiêu về sinh sản, sinh trưởng phát triển ở đời con sinh ra từ công nghệ phôi rất khả quan, triển 
vọng và từng bước khẳng định được vị thế của công nghệ cấy phôi trong chăn nuôi bò sữa ở nước 
ta. Ngoài việc nhập phôi đông lạnh từ Mỹ, tập đoàn đã chủ động sản xuất phôi tươi và phôi đông 
lạnh, tiến hành cấy phôi trên đàn bò của mình. Kết quả đánh giá hiệu quả của các loại phôi đông 
lạnh và phôi tươi được tổng hợp như sau: Tỷ lệ đậu thai của phôi tươi (52%) cao hơn phôi đông 
lạnh (44,5-46,9%); tỷ lệ bê sơ sinh sống ở cả 2 nhóm bê sinh ra từ phôi nhập khẩu và bê sinh ra từ 
phôi sản xuất tại TH là 92,2-96,5%; khối lượng trung bình sơ sinh không có sự khác nhau nhiều 
giữa 02 nhóm (33,4-34,2kg); tỷ lệ cai sữa của 2 nhóm trung bình là 94% (92-97%); chiều cao trung 
bình của bò tơ tại 13, 14, 15 tháng của nhóm bò sinh ra từ phôi nhập khẩu cao hơn 2-3cm so với 
nhóm bò sinh ra từ phôi sản xuất tại TH. Có sự khác nhau về năng suất sữa 305 ngày giữa 2 nhóm 

1 Viện nghiên cứu Chăn nuôi bò sữa TH
2 Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn
3 Đại học Thái Nguyên
* Tác giả liên hệ: ThS. Phạm Tuấn Hiệp, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH. Điện thoại: 0988369655. Email: hiepphamtuan@
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trên thế giới hiện nay công nghệ cấy 

truyền phôi (CTP) được xem là biện pháp đặc 
biệt trong việc sớm tạo ra những con giống tốt 
làm hạt nhân của đàn bò sữa, bò thịt. Công 
nghệ CTP giúp nâng cao nhân nhanh các 
giống tốt, quý hiếm ra thực tế sản xuất, trên cơ 
sở khai thác triệt để tiềm năng di truyền của 
những cá thể cái cao sản; nâng cao khả năng 
sinh sản, tăng năng suất sữa, thịt, rút ngắn 
thời gian tuyển chọn giống, vì một con bò cho 
phôi có thể tạo ra nhiều bê chất lượng cao. 

Đánh giá được ưu việt của công nghệ phôi 
và dựa trên thế mạnh, nguồn lực của mình, 
năm 2015, Tập đoàn TH đã ký hợp tác với tập 
đoàn Sexsing Technology Inc, Mỹ để sản xuất 
thử nghiệm phôi phân ly giới tính tại Nghệ 
An. Kết quả ban đầu đạt được đáng khích lệ 
là tiền đề mang lại thành công cho hợp tác này 
và cũng là động lực cho tập đoàn triển khai 
nhanh, mạnh công nghệ này vào thực tế sản 
xuất, góp phần tăng nhanh đàn bò chất lượng 
cao tai TH.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng và địa điểm
Trên đàn bò sữa (bao gồm bò nhận 

phôi và đàn bê sinh ra từ công nghệ CTP 
thuộc hệ thống trang trại bò sữa của tập 
đoàn TH.
2.2. Phương pháp

Quản lý và thu thập số liệu từ phần mềm 
quản lý đàn Afifarm của Afikim, Israel.

Sử dụng phương pháp phân lô so sánh 
giữa nguồn phôi đông lạnh nhập khẩu, phôi 
tươi và phôi đông lạnh sản xuất tại trang trại 
bò sữa thuộc tập đoàn TH.

Sử dụng PG F2α tiêm kích thích động dục 
cho bò nhận phôi.

Sử dụng phần mềm Minitab 16 để phân 
tích đánh giá và biểu thị Hình sản lượng sữa.
2.3. Xử lý số liệu

Dữ liệu theo dõi và thu thập được xử lý 
theo phương pháp thống kê sinh học với dung 
lượng mẫu n>30. So sánh bằng phép thử χ2 và 

(P<0,05): Sản lượng sữa lứa 1 của bò sinh ra từ phôi nhập khẩu là 9.502,4kg và của bò phối giống 
bằng tinh nhập khẩu sinh ra tại TH cùng thời điểm là 8.422,4kg.

Từ khóa: Tỷ lệ đậu thai, sinh trưởng phát triển, bê sinh ra từ công nghệ cấy truyền phôi.
ABSTRACT

The conception rate, growth and first lactation milk yield of cows born by embryo 
technology at Dairy farms of TH Group

Embryo transfer technology has been implemented in TH Group’s concentrated dairy farms 
from 2015 to 2020. The application of high technology in reproduction has brought this group to 
own the source of breeds and succeed in dairy breeding contributing stimulation in the breeding 
process. The achievement after 5 years of implementation through monitoring of relevant indicators 
to reproduction, growth and development in offspring has obtained gorgeous results and gradually 
shows the position of the dairy industry with developed countries in the world. By importing 
and transplanting frozen embryos from the US, the group takes the initiative in producing of 
fresh embryos and frozen embryos. Implementing embryo transfer on their cows achieved the 
comparison of result as follows: Conception rate of fresh embryos was (52%) higher than frozen 
embryos (44.5-46.9%). Percentage of live-born calves in both groups from imported embryos and 
from embryos produced in TH (92.2-96.5%). Average birth weight was not much different between 
two groups of calves born from imported embryos and embryos produced in TH (33.4-34.2kg). 
The weaning rate of the two calves gained 94% (92-97%). The average height of heifers at 13, 14, 15 
months born from imported embryos is always 2-3cm higher than those from embryos produced 
in TH. There was a difference of milk yield at 305 days between the 2 groups (P<0.05). The average 
milk production on the first lactation cows born from imported embryo was 9,502.4kg, while cows 
born from insemiation from imported semen in TH at the same time was 8,422.4kg.

Keywords: Conception rate, growth, calf born from embryo technology.
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phép thử Fisher trong những trường hợp tần 
số lý thuyết nhỏ hơn 5.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tỷ lệ đậu thai và sẩy thai giữa các nhóm 
bò được cấy phôi đông lạnh nhập khẩu, phôi 
tươi và phôi đông lạnh sản xuất tại TH

Qua bảng 1 cho thấy trong giai đoạn 
nghiên cứu (4/2017 đến 12/2019), tổng số 1.712 
phôi, trong đó 1.173 phôi sản xuất tại TH (cả 
cấy phôi tươi và phôi đông lạnh) và 539 phôi 
đông lạnh nhập từ Mỹ đã được cấy. Sau khi 
cấy phôi, chúng tôi tiến hành kiểm tra thai ở 
35-41 ngày sau khi chuyển phôi vào tử cung 
con bò nhận phôi. Những trường hợp nghi 
ngờ chúng tôi sử dụng máy Scaner để xác 
nhận thai. Tỷ lệ đậu thai trung bình của 03 
loại phôi đạt 47,9%, trong đó phôi đông lạnh 
nhập khẩu từ Mỹ đạt 46,9%, phôi đông lạnh 
được sản xuất tại TH đạt 44,5%. Kết quả này 
cao hơn kết quả nghiên cứu trước đây của 
Hoàng Kim Giao và Lưu Công Khánh (2003) 
cấy phôi trên bò sữa tỷ lệ có chửa là 38,0%. 
Kết quả nghiên cứu này cũng phù hợp với kết 
quả nghiên cứu của Church (1974) công bố tỷ 
lệ có chửa dao động 35-80% tùy thuộc vào sự 
đồng pha giữa bò cái cho phôi và nhận phôi. 
Nhưng, thấp hơn so với kết quả của Lowson 
và ctv (1975); Church và ctv (1976); Sreenan và 
Breehan (1976) cho biết nếu bò cái nhận phôi 
được chọn cẩn thận, thể trạng tốt, chăm sóc 
nuôi dưỡng chu đáo, trạng thái sinh lý phù 
hợp với tuổi phôi, tỷ lệ đậu thai đạt 50-60% 
(Tăng Xuân Lưu và ctv, 2010).

Bảng 1. Tỷ lệ đậu thai của bò theo loại phôi

Loại phôi Tổng Đậu thai % Sẩy % 
Fresh TH 611 318 52,0 35 11,0
FZTH 562 250 44,5 44 17,6
ST 539 253 46,9 37 14,6
Total 1.712 821 47,9 116 14,1

Ghi chú: FreshTH: phôi tươi SX tại TH, FZTH: phôi 
đông lạnh SX tại TH, ST: phôi đông lạnh nhập từ Mỹ

Đối với phôi tươi được sản xuất tại TH, tỷ 
lệ đậu thai đạt 52%, cao hơn so với phôi đông 
lạnh (44,5-46,9%), tỷ lệ này tương đương với 
cấy phôi tươi trên thế giới (50,0-70,0%) được 

công bố bởi Seidel và ctv (2003).
Kiểm tra thai ở gian đoạn 35-41 ngày sau 

khi cấy phôi để gieo tinh lại những trường 
hợp bò động dục lại. Những trường hợp này 
được coi là bò bị sẩy thai. Tỷ lệ sẩy thai ghi 
chép được của tất cả ba loại phôi sử dụng 
trung bình là 14,1% (11,0-17,6%), trong đó tỷ 
lệ sẩy thai ở phôi đông lạnh sản xuất tại TH 
cao nhất (17,6%).
3.2. Tỷ lệ bê sơ sinh sống từ cấy phôi nhập 
khẩu, phôi tươi và động lạnh sản xuất tại TH

Qua bảng 2 cho thấy trong tổng số 1.712 
phôi được cấy, có 821 con được xác định mang thai, 
tỷ lệ đậu thai đạt 44,7%. Đến thời điểm tháng 12 năm 
2019, đã có 705 con đẻ, số bê sống là 688 con. Như 
vậy, tỷ lệ sống của bê sinh ra từ cấy phôi là 94,8%.

Bảng 2. Tỷ lệ bê sinh ra sống từ cấy phôi

Nội dung Tổng FreshTH FZTH ST
Tổng phôi cấy 1.712 611 562 539
Số bò mang thai 821 318 250 253
Số bò đã đẻ 705 283 206 216
% bò đã đẻ 86 89 82 85
Số bê sinh ra 705 283 206 216
Số bê sinh sống 668 273 190 205
% Bê sinh ra sống 94,8 96,5 92,2 94,9

Tỷ lệ bê sống sinh ra từ phôi là 94,8%, 
thấp hơn mục tiêu chung của TH milk (97% tỷ 
lệ sống sơ sinh). Về tỷ lệ bê sinh ra sống thấp 
này được giải thích là do toàn bộ phôi chúng 
tôi cấy trên đối tượng nhận là bò tơ mà tỷ lệ bê 
sinh ra ở bò tơ thấp hơn so với bò đã đẻ.

Kết quả nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ bê 
sinh ra sống từ phôi tươi (96,5%) cao hơn so 
với bê sinh ra từ phôi đông lạnh (tỷ lệ giao 
động từ 92,2 đến 94,9%). Như vậy, với quy 
trình chăm sóc tại TH, tỷ lệ bê sống đạt được 
trên 90%.
3.3. Tỷ lệ đực cái và khối lượng sơ sinh của 
bê sinh ra từ các nguồn phôi và tinh

Theo bảng 3, kết quả nghiên cứu về phôi 
phân ly giới tính và số lượng bê đực sinh 
ra không nhiều: ở nhóm FreshTH là 13/274 
(4,7%), nhóm FZTH là 11/190 (5,7%) và nhóm 
ST là 13/205 (6,3%), trong khi đó bò phối tinh 
thường ở TH Milk là 43,5% trong cùng giai 
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đoạn. Do vậy, trong nghiên cứu này chỉ tập 
trung phân tích các dữ liệu về sinh trưởng, 
phát triển của bê cái.

Bảng 3. Bê sinh ra từ cấy phôi và phối tinh

Nhóm Giới tính n Mean±SE 

Fresh TH
Cái 261 34,07±0,236
Đực 13 36,38±0,944

FZTH
Cái 179 33,11±0,319
Đực 11 38,45±1,448

ST
Cái 192 33,69±0,338
Đực 13 37,69±1,542

Phối tinh
Cái 282 29,3±0,282
Đực 217 32,88±0,320

Qua bảng 4 cho thấy, khối lượng sơ sinh 
của các nhóm bê cái sinh ra từ cấy phôi tương 
đương nhau, biến động trong 33,11-34,07kg, 
cao hơn so với bê sinh ra từ phối giống tinh 
nhập khẩu (29,30kg). Không có sự khác biệt 
giữa hai loại phôi nhập khẩu và phôi sản xuất 
tại TH. Bê sinh ra từ cấy phối lớn nhất đạt KL 
45kg.
3.4. Tỷ lệ cai sữa của bê cái theo loại phôi 

Bê cái sinh ra từ cấy phôi tính đến thời 
điểm tháng 12 năm 2019 có tỷ lệ cai sữa khá 
cao, đạt 94% và tỷ lệ cai sữa ở các nhóm bê có 
khác nhau trong hệ thống trang trại TH (92-
97%).
Bảng 4. Tỷ lệ cai sữa bê cái sinh ra từ cấy phôi

Nội dung FreshTH FZTH ST Tổng
Số bê cái sinh ra 261 179 192 632
Số loại thải 22 8 5 35
Số bê cai sữa 239 171 187 597
Tỷ lệ cai sữa, % 92 96 97 94

3.5. Chiều cao của bê sinh ra từ cấy phôi sản 
xuất tại TH và phôi nhập khẩu

Chiều cao trung bình của bê sinh ra từ 
cấy phôi ở các độ tuổi 13, 14 và 15 tháng có sự 
khác nhau: Bê sinh ra từ phôi sản xuất tại TH 
là 125, 128 và 129cm, thấp hơn so với các giá 
trị tương ứng 126, 129 và 132cm của phôi nhập 
khẩu từ Mỹ.

Qua bảng 5 cho thấy rằng, chiều cao vượt 
trội ở các mốc tuổi của nhóm bò sinh ra từ 
phôi nhập khẩu so với bò sinh ra từ phôi sản 
xuất tại TH. Điều này có thể giải thích do bản 

chất di truyền từ bò cái tạo phôi của TH không 
cao to bằng bò cái tạo phôi của Mỹ vì có mang 
nguồn gen của bò New Zealand là nhỏ hơn 
bò Mỹ.

Bảng 5. Chiều cao bê sinh ra từ cấy phôi

Tháng tuổi Tham số SX tại TH Nhập khẩu

13 
n (con) 18 43

Mean (cm) 125 126

14 
n (con) 147 153

Mean (cm) 128 129

15 
n (con) 34 46

Mean (cm) 129 132

Hiện tại, tiêu chuẩn chiều cao tối thiểu của 
bò đủ điều kiện phối giống của TH Truemilk 
là 123cm. Như vậy, kết quả này đã đạt tiêu 
chuẩn để phối giống tại TH.
3.6. Tuổi phối giống lần đầu và tuổi đẻ lứa 
đầu của bê sinh ra từ phôi tươi sản xuất tại 
TH và phôi đông lạnh nhập khẩu

Nhìn chung, không có sự sai khác đáng 
kể giữa hai nhóm bò cái tơ sinh ra từ phôi tươi 
sản xuất tại TH và phôi đông lạnh nhập khẩu 
từ Mỹ về 2 chỉ tiêu: tuổi phối giống lần đầu 
(TPGLĐ) và tuổi đẻ lứa đầu (TĐLĐ).
Bảng 6. Tuổi phối giống và đẻ lần đầu (tháng)

Chỉ tiêu Bò sinh ra từ FreshTH Bò sinh ra từ ST

TPGLĐ 14,2 14,5

TĐLĐ 24,2 24,4

3.7. Sản lượng sữa của bò sinh ra từ phôi và 
tinh nhập khẩu

Để so sánh năng suất sữa giữa các nhóm 
bò, thông tin về sản lượng sữa và các tháng 
cho sữa là quan trọng. Để đảm bảo tính trung 
thực, thời gian đẻ và chu kỳ sữa là tương 
đương nhau. Ở nghiên cứu này, chỉ sử dụng 
bò sinh ra từ phôi nhập khẩu và bò sinh ra từ 
phối giống bằng tinh nhập khẩu có cùng thời 
gian đẻ từ tháng 01/2019 đến tháng 05/2019 tại 
các trang trại của TH với số lượng bò tương 
đương nhau.
3.7.1. Sản lượng sữa trung bình 10 tháng 

Sản lượng sữa trung bình 10 tháng của bò 
đẻ lứa 1 từ tháng 01 đến tháng 05/2019 được 
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đánh giá cho thấy sản lượng sữa có sự khác 
biệt rất lớn giữa hai nhóm bò: sản lượng sữa 
của nhóm sinh ra từ phôi nhập khẩu cao hơn 
so với của bò sinh ra từ tinh nhập khẩu khi 
chúng cùng có chung thời điểm sống, môi 
trường sống và chăm sóc nuôi dưỡng của TH. 
Sự khác nhau về sản lượng sữa giữa 2 nhóm 
ở tháng đầu tiên là 2,72 kg/ngày. Cả hai nhóm 
bò này đều đạt đỉnh sữa ở tháng thứ 3 và tại 
tháng thứ 3 sự khác nhau về sản lượng sữa là 
3,65 kg/ngày.

Hình 1. Năng suất sữa 10 tháng cho sữa

Bắt đầu từ tháng thứ 7, đường cong tiết 
sữa của chu kỳ sữa ở nhóm bò sinh ra từ phối 
giống bằng tinh nhập khẩu có xu hướng giảm 
nhanh hơn so với bò sinh ra từ phôi nhập 
khẩu, chứng tỏ độ bền của chu kỳ sữa ở nhóm 
bò sinh ra từ phôi nhập khẩu là tốt hơn.
3.7.2. Năng suất sữa 305 ngày

1170010800990090008100720063005400

Phối

Phôi nhập khẩu

Năng suất sữa 305 ngày (kg)

N
hó
m

Phân bố Năng suất sữa 305 ngày

Hình 2. Năng suất sữa 10 tháng cho sữa

Hình 2 cho thấy năng suất sữa 305 ngày 
nhóm bò sinh ra từ phôi nhập khẩu tập trung 
về phía bên phải so với năng suất sữa nhóm 
bò sinh ra từ phối giống tinh nhập khẩu ở TH, 
điều đó có nghĩa là nhiều con trong đàn sinh 

ra từ phôi nhập khẩu có sản lượng sữa 305 
ngày cao hơn so với nhóm bò sinh ra từ phối 
giống bằng tinh nhập khẩu đẻ ở TH trong 
cùng thời điểm.

Bảng 7. Sản lượng sữa 305 ngày giữa bò cấy 
phôi nhập khẩu và bò được phối giống tại TH 

Truemilk

Nhóm bò n Mean±SE 
Sinh ra từ phối giống 70 8.422,4±138,2
Sinh ra từ phôi nhập khẩu 57 9.502,4±190,8

Qua bảng 7 cho thấy sản lượng sữa trung 
bình chu kỳ 1 của bò sinh ra từ phôi nhập khẩu 
là 9.502,4 kg/chu kỳ, cao hơn so với bò sinh ra 
từ phối giống tinh nhập khẩu tại TH (8.422,4 
kg/chu kỳ). Sở dĩ có sự khac nhau (1.080 kg/
chu kỳ 305 ngày) giữa 2 nhóm bò đó là do đàn 
bò sinh ra từ phôi nhập khẩu thì nguồn gen 
của cả bố và mẹ đều có năng suất sữa cao của 
Mỹ so với đàn sinh ra từ phối giống tinh nhập 
khẩu vì đàn bò cái của TH có mang nguồn gen 
của bò New Zealand nên thể trạng và năng 
suất sữa thấp hơn so với bò Mỹ. Kết quả này 
cho thấy nhóm bò sinh ra từ cấy phôi nhập 
khẩu có năng suất sữa cao hơn nhóm bò sinh 
ra từ phối giống bằng tinh nhập khẩu, chứng 
tỏ đàn bò cái giống của TH chưa tốt bằng 
nguồn gen của phôi nhập từ Mỹ.

4. KẾT LUẬN
Tỷ lệ đậu thai của phôi tươi (52%) cao hơn 

phôi đông lạnh (44,5-46,9%).
Tỷ lệ bê sơ sinh sống ở 2 nhóm bê sinh 

ra từ phôi nhập khẩu và phôi sản xuất tại TH 
đều cao (92,2-96,5%), tuy nhiên vẫn thấp hơn 
kỳ vọng của TH (>97%). 

Khối lượng sơ sinh không có sự khác 
nhau giữa phôi nhập khẩu và phôi sản xuất 
tại TH (33,4 và 34,2kg).

Tỷ lệ cai sữa của 02 nhóm bê là 94% (92-
97%).

Chiều cao trung bình của bò cái tại 13, 14, 
15 tháng tuổi của nhóm sinh ra từ phôi nhập 
khẩu cao hơn 2-3cm so với nhóm sinh ra từ 
phôi sản xuất tại TH. 

Sản lượng sữa chu kỳ 1 305 ngày của bò 



DI TRUYỀN - GIỐNG VẬT NUÔI

KHKT Chăn nuôi số 260 - tháng 10 năm 2020 23

sinh ra từ phôi nhập khẩu là 9.502,4kg, cao 
hơn giá trị 8.422,4kg của bò sinh ra từ phối 
tinh nhập khẩu tại TH cùng thời điểm. 
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KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ                                 
CỦA GÀ LAI RI X LƯƠNG PHƯỢNG VÀ MÍA X LƯƠNG 
PHƯỢNG NUÔI AN TOÀN SINH HỌC TẠI BẮC GIANG

 Đặng Hồng Quyên1*, Lê Văn Tuấn1, Nguyễn Thị Khánh Linh1 và Ngô Thành Vinh1 

Ngày nhận bài báo: 22/06/2020 - Ngày nhận bài phản biện: 10/07/2020
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 24/07/2020

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành tại 2 hộ chăn nuôi gà ở Hiệp Hòa, Bắc Giang nhằm đánh giá khả 

năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của 2 công thức lai Ri x Lương Phượng và Mía x Lương 
Phượng theo phương thức nuôi an toàn sinh học. Kết quả cho thấy khối lượng cơ thể của gà trống 
và mái của Mía lai đạt 2.625,7 và 1.822,7 g/con cao hơn gà Ri lai chỉ đạt 2.532,13 và 1.775,3 g/con. 
Hiệu quả sử dụng thức ăn ở gà Mía lai là 3,15kg cao hơn gà Ri lai là 3,09kg. Chỉ số sản xuất và chỉ 
số kinh tế là 67,07-2,13 và 64,45-2,08. Chăn nuôi gà Mía lai và Ri lai mang lại hiệu quả kinh tế sau 14 
tuần nuôi: tính theo 100 con ở gà Mía lai là 4.867.140 đồng và Ri lai là 4.376.900 đồng. 

Từ khóa: Sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn, Mía lai, Ri lai, ATSH.
ABSTRACT

Evaluate the growth ability and economic efficiency of RixLP and MiaxLP hybrid 
chickens raised by biosecurity in Bac Giang

The study was conducted at two chicken raising households in Hiep Hoa district, Bac Giang 
province to evaluate the growth ability and economic efficiency of Ri x Luong Phuong and Mia 
x Luong Phuong chicken raised by biosecurity. The results showed that body weight of roosters 
and hens of Mia hybrid chickens reached 2,625.7 g/head and 1,822.7 g/head respectively, higher 
than Ri hybrid chickens: 2,532.13 g/head and 1,775.3 g/head respectively. Feed efficiency in Mia 
hybrid chickens was 3.15kg, higher than Ri hybrid chickens, which was 3.09kg. Production index 
and economic index were 66.25-1.62 and 68.66-1.58, respectively. Breeding of Mia and Ri hybrid 
chickens has achieved economic efficiency after 14 weeks of raising per 100 chickens being 4,867,140 
and 4,376,900VND.

Keywords: Growth, Feed efficiency, Mia hybrid chickens, Ri hybrid chickens, Biosecurity.

1 Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
* Tác giả liên hệ: TS. Đặng Hồng Quyên, Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang: Thị trấn Bích Động, 
Việt Yên, Bắc Giang. Điện thoại: 0983816582. Email: quyennguyenbafu@gmail.com
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chăn nuôi an toàn sinh học (ATSH) là 

một trong những biện pháp tiết kiệm chi phí 
và nâng cao hiệu quả sản xuất chăn nuôi. 
ATSH không chỉ giúp người chăn nuôi hạn 
chế được dịch bệnh cho vật nuôi, tiết kiệm 
được chi phí công tác thú y mà còn tăng được 
năng suất chăn nuôi, sản xuất ra nguồn sản 
phẩm có chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm, tăng uy tín, thương hiệu cho cơ 
sở sản xuất. Đầu ra cho sản phẩm được ổn 
định. Đặc biệt, trong xu thế chất lượng cuộc 
sống của người dân luôn được nâng cao thì 
sản phẩm của chăn nuôi ATSH được người 
dân chú trọng tiêu dùng từ đó lợi nhuận được 
nâng lên, vì sản phẩm của chăn nuôi ATSH 
không ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng 
đồng, môi trường trong vùng chăn nuôi luôn 
được đảm bảo. Trong thời kỳ hội nhập hiện 
nay chăn nuôi ATSH là tiền đề tạo cho ngành 
nông nghiệp nói chung và ngành chăn nuôi 
phát triển bền vững (Nguyễn Hoài Châu, 
2006). Chăn nuôi ATSH chính là phương thức 
chăn nuôi áp dụng tổng hợp và đồng bộ các 
biện pháp kỹ thuật nhằm quản lý, ngăn ngừa 
sự tiếp xúc giữa vật nuôi với mầm bệnh, tạo ra 
sản phẩm an toàn đối với sức khoẻ cộng đồng 
và đảm bảo lợi ích kinh tế cho người chăn 
nuôi (Lê Việt Anh, 2003). 

Hiện nay, các hộ chăn nuôi trên địa bàn 
huyện đang có xu hướng sử dụng khá phổ 
biến chế phẩm sinh học làm đệm lót để xử lý 
phân gà nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, 
giảm mùi hôi và góp phần hạn chế bệnh cho 
đàn gà đặc biệt là bệnh về đường hô hấp. Mặt 
khác, giúp giảm công lao động, các chi phí do 
phải dọn phân, thay chất độn chuồng.

Triển khai mô hình chăn nuôi gà theo 
hướng ATSH nhằm xây dựng quy trình chăn 
nuôi gà thả vườn theo hướng sạch từ khâu 
con giống đến quá trình chăn nuôi, vệ sinh thú 
y, vệ sinh giết mổ, thực hiện tốt chương trình 
vaccine và hạn chế dùng thuốc kháng sinh để 
giảm thiểu bệnh tật và không gây ô nhiễm môi 
trường. Mô hình giúp cho người nông dân 
đã tiếp cận được quy trình nuôi theo hướng 

ATSH, có được cái nhìn khác hơn về việc chăn 
nuôi theo hướng bảo vệ môi trường, được trao 
đổi học hỏi tiếp thu kỹ thuật mới để có thể tự 
áp dụng chăn nuôi trên quy mô rộng. Đây là 
hướng đi mới, có hiệu quả không những có 
thể áp dụng cho một số nông hộ mà có thể áp 
dụng rộng rãi cho người nông dân chăn nuôi 
toàn tỉnh trong điều kiện dịch bệnh ngày càng 
phức tạp và nguy hiểm như hiện nay.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu
Tổng số 150 con gà Ri lai (♂Rix♀LP) và 150 

con gà Mía lai (♂Míax♀LP) từ 1 ngày tuổi đến 
14 tuần tuổi nuôi tại 2 hộ chăn nuôi của huyện 
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
2.2. Phương pháp 

Đàn gà thí nghiệm (TN) được bố trí theo 
phương pháp phân lô so sánh ngẫu nhiên một 
nhân tố. Giữa các lô có sự đồng đều về tuổi, 
chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, qui trình thú 
y phòng bệnh... chỉ khác nhau về yếu tố TN: 
công thức lai. Gà thương phẩm chọn lúc 01 
ngày tuổi đảm bảo đồng đều về khối lượng, 
đặc điểm ngoại hình.

Phương thức nuôi: Giai đoạn nuôi úm 
từ 1 ngày tuổi (nt) đến 4 tuần tuổi (TT), cả 2 
loại gà được nuôi bằng quây cót, nền rải trấu, 
máng ăn, máng uống tự do...

Giai đoạn từ 4 tuần tuổi đếm 14 tuần tuổi 
nuôi theo qui trình chăn nuôi gà theo Quy 
trình nuôi gà thả vườn theo tiêu chuẩn Viet-
GAHP

Nuôi nhốt trong chuồng thông thoáng tự 
nhiên, có đệm lót trấu, có quạt chống nóng, 
trên mái có hệ thống phun nước. Giữa các lô 
có sự đồng đều về tuổi của gà, chế độ chăm 
sóc, nuôi dưỡng, quy trình thú y phòng bệnh. 

Sinh trưởng tích luỹ (g): Khối lượng cơ 
thể (KL) tại các thời điểm 1nt; 2, 4, 6tt: Cân 
từng con một, vào buổi sáng trước khi cho ăn. 
Gà 1 ngày tuổi được cân bằng cân kỹ thuật 
có độ chính xác 0,05g; 1-8tt bằng cân đồng hồ 
Nhơn Hoà loại 2kg và 10-14 TT bằng cân đồng 
hồ loại 5kg. 
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Sinh trưởng tuyệt đối (g/con/ngày), sinh 
trưởng tương đối (%): phương pháp thông 
dụng.

Lượng thức ăn thu nhận (g/con/ngày): 
Hàng ngày cân thức ăn cho vào, ngày hôm 
sau cân thức ăn thừa để xác định lượng thức 
ăn thu nhận. Hiệu quả sử dụng thức ăn: được 
đánh giá bằng tiêu tốn thức ăn và chi phí thức 
ăn cho 1kg tăng khối lượng (TKL) tại các thời 
điểm 2, 4, 6...14 TT. 

Giá chi phí TA/kg TKL (đ/kg) là tỷ lệ giữa 
tổng chi phí TA và tổng KL tăng. 
2.3. Xử lý số liệu

Các số liệu thu được từ thí nghiệm được 
xử lý theo phương pháp thống kê sinh học 
trên máy vi tính bằng chương trình Excel 2010 
và minitab 14. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Khả năng sinh trưởng của gà lai 
3.1.1. Sinh trưởng tích lũy 

Số liệu ở bảng 1 cho thấy KL gà ở các hộ 
theo dõi chăn nuôi ATSH có KL sinh trưởng 
phát triển đồng đều tăng dần qua các tuần 
tuổi, phù hợp với quy luật sinh trưởng chung 
của gia cầm. Sau 14 tuần tuổi nuôi từ khi 
triển khai nghiên cứu cho thấy, con lai RixLP 
phát triển tốt, KL con trống đạt bình quân 
2.532,13g, gà mái là 1.775,3g. Gà lai MíaxLP 
có KL cao hơn gà Ri lai con trống đạt 2.625,7g 
con mái đạt 1.822,7g, giữa hai nhóm gà lai này 
có sự sai khác rõ rệt về KL 1NT-14 tuần tuổi 
(P<0,05). Nguyễn Quí Khiêm và ctv (2015) đã 
đánh giá KL gà lai (RixTP) và (RixHung lai) có 
KL kết thúc lúc 14 tuần tuổi đạt 2.061,11g và 
1.635,76g. Theo Hồ Xuân Tùng và ctv (2010) 
cho biết gà R1A có KL đạt 2.069,1g, gà R1B 
2.095,6g và gà LP 2.396,9g. Tác giả Lê Xuân Sơn 
(2013) cho biết kết quả nghiên cứu gà lai giữa 
MíaxTP3 lúc 12 tuần tuổi KL gà đạt 1.918,02g 
và TP3xMía đạt 1.898,37g. Kết quả nghiên cứu 
này thấp hơn gà LP (2.449,97g) của Phùng 
Đức Tiến và ctv (2015). Theo kết quả của Lê 
Xuân Sơn (2013) về KL gà trống, còn ở gà mái 
gà lai Mía, lai Ri đều cao hơn. Kết quả này có 

KL lại cao hơn theo báo cáo của Bùi Hữu Đoàn 
và ctv (2011) trên gà lai F1(HồxLP)xLP lúc 12 
tuần tuổi đạt 2.075g. Trần Quốc Hùng và ctv 
(2015) KL tổ hợp lai VTB (♂VCN-Z15x♀LV) 12 
tuần tuổi đạt 1.703,73g, thấp hơn gà trống Mía 
lai, Ri lai nhưng lại cao hơn so với KL của gà 
mái trong nghiên cứu này.
Bảng 1. Khối lượng gà Mía và Ri lai theo tuổi (g) 

Giới tính
Tuổi
(tt)

Mía lai (n=150) Ri lai (n=150)
Mean±SD     Mean±SD

Chung
♂♀

1nt 30,33a±0,95 29,80b±1,03
2 148,38a±3,75 147,03b±1,90

Gà
trống

4 669,70a±9,25 554,76b±2,45
6 1.062,97b±9,03 994,11b±20,3
8 1.512,5a±1,86 1.502,10b±11,9
10 1.936,8a±11,7 1.920,30b±9,42
12 2.409,13a±11,3 2.378,63b±23,6
14 2.625,7a±44,2 2.532,13b±14,5

Gà mái

4 331,76a±1,99 271,2b±1,66
6 675,1a±0,99 556,08b±2,87
8 1.055,71a±1,13 956,97b±1,73
10 1.246,25a±1,13 1.235,84b±2,36
12 1.652,7a±17,7 1.631,1b±3,34
14 1.822,7a±15,5 1.775,3b±16,4

Tính chung 2.224,6 2.154,04

*Trong cùng một hàng, các giá trị có số mũ với chữ cái 
khác nhau là khác nhau có ý nghĩa thống kê
3.1.2. Sinh trưởng tuyệt đối 

Tốc độ sinh trưởng đều theo qui luật bình 
thường, tốc độ có giảm dần theo độ tuổi lớn 
lên, có sự sai khác rõ rệt (P<0,05) giữa gà Mía 
lai và Ri lai qua các tuần tuổi. Sinh trưởng tuyệt 
đối ở giai đoạn kết thúc 12-14 tuần tuổi của gà 
trống - mái: Mía lai, Ri lai lần lượt là 15,47-
13,36 g/ngày; 12,98-11,86 g/ngày. Có sự khác 
nhau về sinh trưởng tuyệt đối ở con trống, 
con mái giữa hai giống từ 2 tuần tuổi đến 14 
tuần tuổi, có sự sai khác có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05). Nhìn chung sinh trưởng tuyệt đối 
gà Mía Lai thường cao hơn gà Ri lai nhất là ở 
con trống. Sinh trưởng tuyệt đối của gà Mía 
lai và Ri lai từ 1NT đến 14 tuần tuổi con trống 
(26,79-25,84 g/ngày), con mái là: 18,86-17,91 g/
ngày, qua đó cho thấy tốc độ sinh trưởng ở gà 
trống thường cao hơn gà mái sau qua các giai 
đoạn tuần tuổi.
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Bảng 2. Sinh trưởng tuyệt đối của gà 
(Mean±SD) 

Giới tính Tuổi,tt Mía lai (n=150) Ri lai (n=150)
Chung 1nt-2 9,43a±0,28 8,37b±0,16

Gà
trống

2-4 18,5a±0,35 15,9b±0,12
4-6 29,09a±0,52 27,38b±1,37
6-8 31,26a±0,60 28,63b±0,28
8-10 30,31a±0,79 29,87b±0,58
10-12 33,74a±0,64 32,73b±1,57
12-14 15,47a±3,20 12,98b±2,08
1nt-14 26,79 25,84

Gà mái

2-4 15,4a±0,35 13,52b±0,12
4-6 24,52a±0,20 20,37b±0,24
6-8 28,19a±0,079 27,63b±0,28
8-10 20,61a±0,087 19,92b±0,16

10- 12 27,24a±1,3 26,25b±0,39
12-14 13,36a±1,02 11,86b±1,42
1nt-14 18,60 17,91

Tính chung 22,70 21,98

Theo Nguyễn Quý Khiêm và ctv (2015) 
nghiên cứu trên tổ hợp lai gà lai: RTP, RHL đạt 
tương ứng: 20,6 và 16,34 g/ngày so với kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi cao hơn gà tổ hợp lai 
RTP và RHL ở gà trống, nhưng lại tương đương 
ở con mái. Tác giả Phùng Đức Tiến và ctv (2015) 
cho biết sinh trưởng trung bình tuyệt đối của các 
giống gà nuôi đến 14 tuần tuổi như gà Chọi đạt 
15,92 g/con/ngày; gà LP là 24,62 g/con/ngày và gà 
lai F1(ChọixLP) là 21,07 g/con/ngày. Nếu so với 
trung bình sinh trưởng của gà Mía lai đạt 20,6 
g/con/ngày; gà Ri lai đạt 20,08 g/con/ngày trong 
nghiên cứu này có tốc độ sinh trưởng cao hơn 
gà Chọi, tương đương với gà lai F1(ChọixLP), 
nhưng chỉ thấp hơn gà LP.

Theo kết quả Hồ Xuân Tùng và ctv (2010) 
tốc độ sinh trưởng của gà Mía lai và gà Móng lai 
lúc 12 tuần tuổi cũng đạt 18,66 g/ngày và 18,64 g/
ngày, ở gà LP 28,10 g/ngày. Theo tác giả Nguyễn 
Đức Hưng và ctv (2017) về gà 3FV, Dabaco, 
Lượng Huệ (Hải Phòng) nuôi ở Thừa Thiên Huế 
đạt tương ứng: 19,72; 20,20; 17,59 g/ngày kết 
quả của chúng tôi đều cao hơn ở con trống, còn 
con mái thì thấp hơn so với các nghiên cứu này 
nhưng thấp hơn so với gà LP.
3.1.3. Sinh trưởng tương đối của gà 

Tốc độ sinh trưởng tương đối là tỷ lệ phần 
trăm tăng lên của KL cơ thể lúc kết thúc khảo 

sát so với lúc đầu khảo sát. Từ KL cơ thể gà, 
xác định tốc độ sinh trưởng tương đối của gà 
TN (Bảng 3). 
Bảng 3. Sinh trưởng tương đối gà Mía, Ri lai (%) 

Giới tính Tuổi,tt Mía lai (n=150) Ri lai (n=150)
Chung 1nt-2 132,12±2,34 132,58±2,09

Gà trống

2-4 122,42a±1,39 118,19b±0,82
4-6 55,39a±0,96 53,73b±1,70
6-8 40,91a±0,78 38,69b±1,56
8-10 24,59a±0,55 22,44b±0,53
10-12 21,74a±0,43 19,32b±0,92
12-14 10,61a±1,6 8,24b±1,2
1nt-14 58,25 55,60

Gà mái

2-4 76,39a±2,38 64,56b±0,97
4-6 62,26a±0,63 56,7b±0,72
6-8 50,98a±0,13 48,93b±0,93
8-10 26,55a±0,11 25,37b±0,75
10-12 24,12a±1,07 22,59b±0,39
12-14 9,79a±0,84 8,46b±0,72
1nt-14 54,6 50,74

Tốc độ sinh trưởng tương đối của gà Mía 
lai và Ri lai trong nghiên cứu đều có xu hướng 
giảm dần theo tuần tuổi và giảm mạnh ở tuần 
cuối điều này phù hợp với qui luật sinh trưởng 
bình thường, tốc độ sinh trưởng từ giai đoạn 
2 tuần tuổi đến 12 tuần tuổi có xu hướng tăng 
lên cao sau đó đều giảm ở giai đoạn 12-14 tuần 
tuổi, đồng thời tốc độ sinh trưởng ở giai đoạn 
này gà Mía lai có tốc độ sinh trưởng tương đối 
cao hơn gà Ri lai. Trung bình 14 tuần tuổi ở 
con trống có tốc độ sinh trưởng là 10,61% (Mía 
lai) cao hơn 8,24% (Ri lai).

Đối với gà mái cũng có xu hướng tăng 
đến 12 tuần tuổi trên cả gà Mía lai và Ri lai sau 
đó giảm; con mái lần lượt là 9,79- 8,46%. Theo 
bảng 3 cho thấy tốc độ sinh trưởng tương đối 
đều ở hai giống gà lông màu này, tuy nhiên gà 
Mía lai ở tuần tuổi thứ 14 vẫn có tốc độ sinh 
trưởng cao hơn gà Ri lai. Qui luật sinh trưởng 
tương đối của giống gà Mía lai, Ri lai cũng 
giống với các qui luật của các tác giả nghiên 
cứu trước đây về sinh trưởng tương đối ở gà 
Ri lai, Mía lai và các tổ hợp lai khác như Hồ 
Xuân Tùng và ctv (2010); Nguyễn Đức Chung 
và ctv (2015); Phùng Đức Tiến và ctv (2015); 
Nguyễn Đức Hưng và ctv (2017);  Hoàng Tuấn 
Thành và ctv (2017).



DI TRUYỀN - GIỐNG VẬT NUÔI

KHKT Chăn nuôi số 260 - tháng 10 năm 2020 27

Tốc độ sinh trưởng tuyệt đối và tương 
đối của gà Mía lai và Ri lai sẽ xuống chậm và 
chững lại ở sau 12-14 tuần tuổi, có nghĩa trong 
chăn nuôi gà thịt không nên kéo dài thời gian 
nuôi, nên giết mổ vào giai đoạn 12-14 tuần 
tuổi để mang lại hiệu quả kinh tế cho người 
chăn nuôi.
3.2. Hiệu quả sử dụng thức ăn 
Bảng 4. Hiệu quả sử dụng thức ăn (Mean±SD,kg) 

Tuổi, tt Mía lai (n=3) Ri lai (n=3)
2 2,06±0,017 2,19±0,028
4 1,99±0,032 1,86±0,032
6 2,16±0,104 2,57±0,064
8 2,89±0,030 2,60±0,059
10 3,80±0,034 2,97±0,056
12 3,88±0,047 3,61±0,052
14 5,30±0,038 5,83±0,024
Chung 3,15 3,09

Tiêu tốn thức ăn/TKL giữa gà Mía lai và 
Ri lai có sự chênh lệch nhau ở các tuần tuổi: 
gà Ri lai thấp hơn gà Mía lai. Tính chung 
TTTA cho gà Mía lai là 3,15kg TA/kg TKL, 
cao hơn gà Ri lai 3,09kg TA/kg TKL, không 
chênh lệch nhau nhiều so với TTTA của nhóm 
gà lông màu công bố trước đây. Theo nghiên 
cứu của Hồ Xuân Tùng và ctv (2010) cho biết 
sau 12 tuần tuổi có TTTA của gà (MíaxLP)  và 
gà (MóngxLV) là tương đương nhau 3,14 và 
3,17kg trong khi đó gà Mía có TTTA là 3,2kg; 
theo Nguyễn Quý Khiêm và ctv (2015) cũng 
báo cáo gà Ri cao hơn mức 3,74kg, gà TP1 ở 
mức 3,3kg còn gà RTP tiêu tốn hết 3,13kg. 
Như vậy, trong nghiên cứu này của chúng 
tôi, gà Mía lai và Ri lai có TTTA thấp hơn. Tác 
giả Hoàng Tuấn Thành (2017) ở thời điểm 8 
tuần tuổi TTTA của gà LV425 là 2,38kg thấp 
hơn hơn so với gà LV123 là 2,47kg nếu so với 
kết quả của chúng tôi trong nghiên cứu này ở 
cùng thời điểm 8 tuần tuổi mức TTTA/kg TKL 
cao hơn. Kết quả Lê Xuân Sơn (2013) tiêu tốn 
thức ăn/kg TKL của gà Mía là 3,26kg. Theo 
kết quả của Nguyễn Đức Hưng và ctv (2017) 
trên gà 3FV, gà Ri lai Dabaco và gà Lượng Huệ 
(Hải Phòng) có TTTA lần lượt là 2,53-2,48 và 
2,79kg. Kết quả trong nghiên cứu này về tiêu 
tốn thức ăn/kg TKL đều cao hơn có thể các 

giống gà lai lông màu ở các tổ hợp lai có thành 
phần giống khác nhau, khối lượng khác nhau 
thì có mức tiêu tốn khác nhau. Nếu so với mức 
TTTA ở gà Mía thuần (3,2kg TA/kg TKL) và gà 
Ri thuần (3,74kg TA/kg TKL) thì gà Mía lai và 
Ri lai có mức tiêu tốn thấp hơn.
3.3. Chỉ số sản xuất và chỉ số kinh tế của gà 
Mía lai và Ri lai

Kết thúc thời gian nuôi gà thương phẩm 
14 tuần tuổi, chỉ số sản xuất và chỉ số kinh tế 
của gà Mía lai là 67,07 và 2,13 đều cao hơn so 
với gà Ri lai (64,45 và 2,08). Theo tính toán 
về chi thức ăn/kg TKL thì gà Mía lai là 42.520 
đồng, cao hơn so với gà Ri lai (41.710 đồng). 
Chi phí này cũng tương đương với kết quả 
của Nguyễn Quý Khiêm và ctv (2015) cho biết 
gà Ri là 41.710 đồng; gà Đông Tảo là 39.950 
đồng, chỉ số sản xuất và chỉ số kinh tế ở gà TP 
là 81,62 và 2,36; ở gà RTP là 61,23 và 1,71; ở gà 
ĐTP là 62,74-1,74. Nhiều tác giả cho rằng chỉ 
số sản xuất và chỉ số kinh tế thường đạt cao ở 
giai đoạn 12-14 tuần tuổi ở gà thương phẩm, 
vì vậy nên xuất thịt ở giai đoạn này là đạt hiệu 
quả kinh tế cao nhất.
Bảng 5. Chỉ số sản xuất và chỉ số kinh tế

Chỉ tiêu Mía lai Ri lai
Khối lượng cơ thể (g) 2.224,6 2.154,04
Tỷ lệ nuôi sống (%) 93,8 94,9
TTTA/kg TKL (kg/kg) 3,15 3,09
Chỉ số sản xuất (PN) 67,07 64,45
Chỉ số kinh tế (EN) 2,13 2,08

3.4. Hiệu quả kinh tế
Tính toán sơ bộ cho thấy, khi nuôi gà thịt 

Ri lai và Mía lai đến 14 tuần tuổi cho tổng thịt 
hơi bán ra thị trường của gà Mía lai nhiều 
hơn so với gà Ri lai, bởi vì cùng nuôi trong 
điều kiện nông hộ nhưng gà Mía lai cho sinh 
trưởng cao hơn gà Ri lai cho nên có thu nhập 
cao hơn. Tính cho 100 con gà Mía lai cho thu 
nhập 4.867.140 đồng, chênh lệch cao hơn 
490.240 đồng so với nuôi gà Ri lai (4.376.900 
đồng). Hiện nay, gà Mía lai và Ri lai được 
người dân ưa chuộng, giá cả ổn định, cho thu 
nhập khá cao và hiệu quả chăn nuôi chúng 
mang lại tương đối cao. 
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Bảng 6. Hiệu quả kinh tế của chăn nuôi gà ATSH

Chỉ tiêu ĐVT Mía lai Ri lai

Gà đầu kỳ con 150 150

Tỷ lệ nuôi sống % 93,8 94,9

Gà cuối kỳ con 140 142

Tiêu tốn thức ăn kg 3,15 3,09

Giá gà 1-NT đ 17,000 17,000

Giá thức ăn đ/kg 13,500 13,500

KL 14 tuần tuổi kg 2224,6 2154,04

Con giống đ 2.550.000 2.550.000

Thức ăn đ 13.041.000 13.227.300

Điện nước đ 500.000 500.000

Thuốc thú y đ 450.000 450.000

Phần Chi đ 16.541.000 16.727.300

Phần Thu đ 23.355.000 22.942.500

Thu SP bán gà kg 311,4 305,9

Giá bán hơi đ 75.000 75.000

Chênh lệch thu chi đ 6.814.000 6.215.200

Thu nhập/100 gà đ 4.867.14 4.376.90

4. KẾT LUẬN

Mô hình chăn nuôi gà thả vườn ATSH đã 
mang lại hiệu qủa kinh tế cao cho người chăn 
nuôi. Thông qua mô hình bước đầu người 
nông dân đã tiếp cận được quy trình nuôi theo 
hướng ATSH, có được cái nhìn khác hơn về 
việc chăn nuôi theo hướng bảo vệ môi trường, 
được trao đổi học hỏi kinh nghiệm và tiếp thu 
kỹ thuật mới để có thể tự áp dụng chăn nuôi 
trên quy mô rộng. 

Gà Mía lai nuôi thịt đến 14 tuần tuổi có 
khối lượng gà trống, mái lần lượt là 2.625,7 và 
1.822,7 g/con cao hơn gà Ri lai LP tương ứng 
là 2.532,13 và 1.775,3 g/con. 

Gà Mía lai LP và Ri lai LP có mức TTTA 
là 3,15 và 3,09kg TA/kg TKL với các chỉ số sản 
xuất và chỉ số kinh tế lần lượt là 67,07-2,13 và 
64,45-2,08. 

Chăn nuôi gà Mía lai và Ri lai với LP mang 
lại hiệu quả kinh tế sau 14 tuần nuôi tương 
ứng là 4.867.140 và 4.376.900 đồng/100 con.  
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TÓM TẮT
Nghiên cứu mức bổ sung CMS+ đến khả năng tiêu thụ, tiêu hóa dưỡng chất thức ăn (THDCTA) 

và tăng khối lượng (TKL) của 30 con dê BT với KL 11,1±0,86kg, được thực hiện tại Trại dê Hải Triều, 
Trường Long Tây, Châu Thành A, Hậu Giang. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu 
nhiên với 5 nghiệm thức (NT) là 5 mức bổ sung CMS+: 0% (CMS0), 2% (CMS2), 4% (CMS4), 6% 
(CMS6) và 8% (CMS8) theo DMI/ngày. Cỏ Voi cho ăn tự do ở tất cả các NT. Kết quả cho thấy, lượng 
chất khô tiêu thụ 425-431 gDM (P>0,05). Đạm thô tiêu thụ của CMS6 (69,3 g/con/ngày), cao hơn 
CMS0 và CMS2 (67,5 và 67,7 g/con/ngày) (P<0,05), nhưng không có ý nghĩa so với CMS4 và CMS8 
(68,8 và 69,8 g/con/ngày). Năng lượng trao đổi là 4,10-4,20 MJ/kgDM (P>0,05) trong khi NDF giảm 
dần từ 249 xuống 230g tương ứng với CMS0 và CMS8 (P<0,05). Tỷ lệ tiêu hóa DM, OM, CP, ADF 
và NDF tăng dần khi tăng mức CMS nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ tiêu hóa CP 
cao nhất ở CMS4 là 84,4% so với CMS0 là 80,6% (P>0,05). Khi tăng CMS+ thì N tiêu thụ và N tích 
lũy cùng tăng dần 14,6-15,7 và 6,07-8,02 g/con/ngày (P<0,05). Tăng khối lượng ở CMS4 (79,0 g/con/
ngày) cao hơn CMS0 (66,4 g/con/ngày) (P<0,05), nhưng cao không có ý nghĩa so với CMS2, CMS6 
và CMS8 là 74,9; 75,1 và 69,8 g/con/ngày. Tỷ lệ thịt xẻ và thịt tinh cao ở CMS4 là 54,0 và 75,7% so với 
các NT (P>0,05). Giá trị CP và EE của thịt là 21,7-22,2% và 1,83-2,20% (P>0,05). Mức bổ sung CMS+ 
tăng dần thì KL tăng giúp dê tiêu thụ và THDCTA tốt hơn. Tăng khối lượng ở mức bổ sung 4% là 
tốt nhất trên dê BT tại Hậu Giang.

Từ khóa: Dê thịt, thức ăn tiêu thụ, tỷ lệ tiêu hóa.
ABSTRACT

Average daily gain, nutrient digestibility and carcass characteristics of Bach Thao goats
Thirty Bach Thao (BT) goats with weight of 11.1±0.86 kg were arranged in a randomized com-

pletely block design with 5 treatments for studying the effects of different supplement levels of 
CMS+ in diets on feed utilization, nutrient digestibilities and daily weight gain was carried out 
in the experimental farm of Hai Trieu of Hau Giang province. Five treatments were five levels of 
CMS+ supplement in the diets at 0, 2, 4, 6 and 8% DMI/day corespoding to CMS0, CMS2, CMS4, 
CMS6 and CMS8 treatments. Elephant grass was fed ad libitum for all experimental goats. The 
results showed that DM of experiment about 425-431 gDM (P>0,05).  The CP intake of CMS6 (69.3 
g/day) was higher significantly (P<0.05) than that of CMS0 and CMS2 (67.5 and 67.7 g/head/day, 
respectively) but similars with CMS4 and CMS8 (68.8 and 69.8 g/head/day). The dietary ME ranged 
4.10-4.20 MJ/kgDM (P>0,05) while NDF level in the diets decreased (P<0.05) gradually from 249 to 
230 g (CMS0 and CMS8, respectively). The DM, OM, CP, ADF and NDF digestibilities increased 
by increasing CMS+ supplement levels in the diets but no significant (P>0.05). However, CP dige-
stibility got the higher value (P>0.05) at the CMS4 treatments (84.4%) compare to CMS0 treatment 
(80.6%). The N intake and N retention increase (P<0.05) by increasing dietary CMS supplement le-
vels. Daily weight gain of experimental goats was significantly different (P<0.05) among treatments 
with the higher values for the CMS4 compare to CMS0 (79.0  vs 66.4 g/head/day, respectively). 
The percentage of carcass and lean meat of CMS4 treatment (54.0% and 75.7%, respectively) were 
higher (P>0.05) than the others treatment. The CP and EE of experimental goat meat ranged 21.7-
22.2% and 1.83-2.20%, respectively (P>0.05). In conclusion, CMS+ supplement levels at 4% DMI in 
the diets increased feed and nutrient intakes and digestibilities on BT goats. 

Keywords: Beef goat, feed intake, digestion.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chăn nuôi dê phát triển khắp các vùng 

miền của Việt Nam nhằm cung cấp thịt và 
sữa. Tỷ lệ tăng hàng năm là 30,0% với tổng số 
2.556.300 con trong năm 2017 (Do Thi Thanh 
Van và Nguyen Van Thu, 2018). Bách Thảo (BT) 
là giống dê kiêm dụng có khả năng cho sữa và 
thịt được nuôi phổ biến ở các nông hộ, là cơ 
sở phát triển giống trong chăn nuôi dê. Giống 
dê BT và con lai chiếm 74,1% tại An Giang với 
phương thức nuôi bán chăn thả (Nguyễn Bình 
Trường và ctv, 2018). Phụ phẩm nông nghiệp 
và rau cỏ tự nhiên là nguồn cung cấp thức ăn 
cho dê nhưng trồng cỏ nuôi dê là hạn chế. Do 
nguồn thức ăn khó kiểm soát được dưỡng 
chất nên mất cân bằng dinh dưỡng khẩu phần 
hay thiếu hụt protein sẽ ảnh hưởng đến sinh 
trưởng và quan trọng hơn là năng suất sữa của 
dê (Hà Xuân Bộ và ctv, 2018). Vedafeed-CMS+ 
(CMS+) là phụ phẩm trong quá trình sản xuất 
bột ngọt của công ty Vedan Việt Nam, đạm 
và năng lượng cao là nguồn nguyên liệu có 
thể sử dụng làm TA trong chăn nuôi. Vì vậy, 
nghiên cứu này nhằm xác định mức sử dụng 
CMS+ trong khẩu phần ảnh hưởng đến tiêu 
thụ, THDCTA, TKL và CL thịt của dê BT.   

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu
Thí nghiệm sử dụng 30 con dê BT có 

khối lượng 11,1±0,86kg, đã được tiêm phòng 
vaccin lở mồm long móng, tẩy nội ngoại 
ký sinh trùng, nuôi tại Trại dê Hải Triều, xã 
Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh 
Hậu Giang và phòng thí nghiệm khoa Nông 
Nghiệp trường Đại học Cần Thơ, từ tháng 
12/2018 đến tháng 04/2019.
2.2. Phương pháp 

Thí nghiệm bố trí theo mô hình khối hoàn 
toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức (NT), mỗi 
NT có 3 khối. Một đơn vị thí nghiệm là 2 con dê 
(1 đực và 1 cái). Sự tăng dần mức CMS+ trong 
khẩu phần từ 0, 2, 4, 6 đến 8% (trạng thái cho 
ăn/DMI) tương ứng với các NT CMS0, CMS2, 
CMS4, CMS6 và CMS8. Vật chất khô tiêu thụ 
của dê được cho ăn ở mức 3% KL và CP là 5 

g/kg KL. Bã bia và TAHH được sử dụng cố 
định 16,8 và 27,8% trong khẩu phần nhưng 
cỏ Voi cho ăn tự do. Công thức phối trộn của 
TAHH bao gồm 20,8% cám, 35,7% bánh dầu 
dừa, 20,7% đậu nành ly trích, 19,0% tấm, 2,3% 
dicanxiphosphat, 1,1% muối và 0,6% premix.

Thí nghiệm thực hiện trong 164 ngày với 
14 ngày tập ăn và 150 ngày theo dõi. Lấy mẫu 
TA và TA thừa vào ngày đầu tuần. Thí nghiệm 
tiêu hóa in vivo được thực hiện trong 7 ngày 
(ngày thứ 61-67 trong thí nghiệm). Dê được 
cân vào sáng sớm trước khi cho ăn. Sau khi 
kết thúc thí nghiệm, 15 dê đực được mổ khảo 
sát để đánh giá quầy thịt và chất lượng thịt 
theo quy trình mổ khảo sát của Bộ NN&PTNT 
(QCVN01-75:2011/BNNPTNT). Mẫu thức ăn, 
thức ăn thừa và phân được sấy ở 550C trong 
24h và được nghiền mịn để tiến hành phân 
tích thành phần dưỡng chất. Thành phần hoá 
học của phân và thức ăn gồm vật chất khô 
(DM); vật chất hữu cơ (OM), đạm thô (CP), 
béo thô (EE) và xơ thô (CF) được phân tích 
theo AOAC (1990). NDF được phân tích theo 
Van Soest và ctv (1991); ADF phân tích theo 
Robertson và Van Soest (1981). Tỷ lệ tiêu hoá 
biểu kiến DM, OM, CP, NDF và ADF được 
xác định theo McDonald và ctv (2010). Khối 
luợng thịt xẻ là KL của cơ thể sau khi cắt tiết, 
đầu, 4 chân và phủ tạng. Tỷ lệ thịt xẻ (%)=(KL 
thịt xẻ)*100/KL truớc giết thịt. Khối lượng thịt 
tinh là KL của thân thịt đuợc lọc bỏ xương. Tỷ 
lệ thịt tinh (%) = (KL thịt tinh)*100/KL thịt xẻ. 
Lấy 100g thịt thăn và đùi được bảo quản lạnh 
chuyển nhanh về phòng thí nghiệm phân tích 
độ ẩm, CP, EE và OM (AOAC, 1990). pH của 
thịt được xác định bằng cách cân 10g thịt đã 
nghiền trộn đều với 100ml nước cất, dung dịch 
được đo bằng máy đo pH Hanna HI 122 pH/
mVMeter Hanna-Italy (Atay và ctv, 2011). Độ 
mất nước của thịt được xác định theo phương 
pháp của Pena và ctv (2009). ME (Maertens và 
ctv, 2002). ME CMS+ (ME = DE (1,012–(0,0019 
%CP) (May và Bell, 1971); DE=949+(0,789 
GE)–(43 %Ash)–(41 %NDF) (Noblet và Perez, 
1993); GE=5,72 %CP+9,5 %EE+4,79 %CF+4,03 
%NFE (Nehring và Haenlein, 1973).
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Giá trị dinh dưỡng TA, TA thừa và phân 
trong thí nghiệm (DM, OM, CP, NDF, ADF và 
ME). Tỷ lệ tiêu hoá dưỡng chất (DM, OM, CP, 
NDF, ADF), cân bằng nitơ. Khối lượng, TKL 
và FCR. Chất lượng quầy thịt và các cơ quan 
nội tạng (KL sống, KL thân thịt, tỷ lệ thân thịt, 
KL thịt tinh, tỷ lệ thịt tinh, KL gan, KL tim, 
KL phổi, KL thận, KL lách và KL mỡ bụng) và 
chất lượng thịt (pH, độ ẩm, CP, EE, OM, độ 
mất nước).
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu thô của thí nghiệm được xử lý sơ 
bộ trên phần mềm Microsoft Office Excel 2007, 
sau đó ANOVA theo mô hình GLM trên phần 
mềm Minitab Release 16.1 (Minitab, 2010). Sự 
khác biệt giữa các giá trị trung bình của các 
NT sử dụng phép thử Tukey (P<0,05). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thành phần dinh dưỡng của thực liệu 
dùng trong thí nghiệm  

 Thức ăn sử dụng trong thí nghiệm là bã 
bia, TAHH, cỏ Voi và CMS+ với thành phần 
dưỡng chất được thể hiện ở Bảng 1.
Bảng 1. Thành phần dưỡng chất của thức ăn TN

Thực 
liệu

DM, 
%

DM, %
ME

OM CP NDF ADF
Bã bia 26,5 95,9 26,1 61,7 37,9 11,7
TAHH 88,8 90,2 19,9 32,0 20,7 12,3
Cỏ Voi 18,5 90,2 10,5 69,4 43,5 7,50
CMS+ 66,0 88,7 16,0 - - 14,4

Giá trị DM của TAHH (88,8%) cao hơn 
CMS+ (66,0%), bã bia (26,5%) và cỏ Voi 
(18,5%). Giá trị NDF cao nhất ở cỏ Voi (69,4%) 
so với bã bia (61,7%) và TAHH là (32,0%). Cỏ 
Voi của thí nghiệm có giá trị NDF (69,4%) phù 
hợp với kết quả của Danh Mo (2018) là 70,6%. 
Giá trị năng lượng của cỏ Voi là 7,50 MJ/kgDM 
thấp trong nguồn thực liệu cung cấp và cao 
nhất là 14,4 MJ/kgDM của CMS+. Kết quả này 
thấp hơn Lê Đình Phùng và ctv (2016) là 8,75 
MJ/kgDM. Bảng 01 thể hiện, nguồn thực liệu 
sử dụng cung cấp chất xơ là cỏ Voi, cung cấp 
năng lượng là CMS+

3.2. Lượng thức ăn và dưỡng chất tiêu thụ
Lượng chất khô tiêu thụ của bã bia, TAHH 

cân đối khoảng 70,8-71,0 và 119 gDM trong 
khẩu phần. Lượng cỏ Voi tiêu thụ từ CMS0 là 
241 gDM giảm dần có ý nghĩa thống kê so với 
CMS8 là 213 gDM. Kết quả này phù hợp với 
sự gia tăng CMS+ trong khẩu phần từ 0 đến 
21,7 gDM tương ứng với CMS0 và CMS8. Tổng 
dưỡng chất tiêu thụ của TN khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê ở các chỉ tiêu theo dõi là 
DM, OM và ME nhưng CP, ADF và NDF khác 
biệt có ý nghĩa giữa các NT. Lượng DM và OM 
tiêu thụ tương ứng là 425-431 và 387-393 g/con/
ngày, phù hợp với nghiên cứu trên dê Boer x 
BT với khẩu phần bổ sung Cabio của Nguyễn 
Bình Trường (2019) là 405-471 và 367-432 g/
con/ngày. Mức tiêu thụ NDF của CMS0 là 249g 
cao có ý nghĩa so với CMS6 và CMS8 là 234 
và 230g. Vì lượng NDF tiêu thụ giảm dần nên 
ADF cũng có kết quả tương tự là sự khác biệt 
có ý nghĩa giữa các NT, CMS0 (156g), cao so với 
CMS6 (147g) và CMS8 (144 g). Kết quả NDF và 
ADF tiêu thụ của CMS8 (230 và 144g) cao hơn 
công bố của Hồ Quốc Đạt và ctv (2018) nghiên 
cứu trên dê BT là 220 và 120g. Mức bổ sung 
CMS+ tăng dần nên lượng CP tiêu thụ tăng từ 
CMS0 đến CMS8. Nghiệm thức CMS0 là 67,5 
gCP thấp có ý nghĩa với CMS6 và CMS8 (69,3 và 
69,8g), nhưng không có ý nghĩa so với CMS2 và 
CMS4 (67,7 và 68,8g). Mức CMS4 có lượng CP 
tiêu thụ là 68,8g khác biệt không có ý nghĩa so 
với CMS0, CMS2, CMS6 và CMS8. Kết quả này 
phù hợp với nghiên cứu dê đực lai (Jumnapari 
x Saanen) với khẩu phần sử dụng thân lá đậu 
mèo khô thay thế cỏ Voi của Ngô Thị Thùy và 
ctv (2016) là 53,2-97,8g. Năng lượng trao đổi 
khác biệt không có ý nghĩa giữa các NT là 4,10; 
4,10; 4,15; 4,18 và 4,10 MJ/con/ngày tương ứng 
với sự gia tăng CMS+ của CMS0, CMS2, CMS4, 
CMS6, CMS8. Sự gia tăng tỷ lệ CMS+ trong 
khẩu phần chưa làm thay đổi lượng DM và 
OM tiêu thụ giữa các NT có ý nghĩa thống kê 
nhưng ME đã tăng dần khi nâng mức bổ sung 
CMS+ trong khẩu phần, ngược lại, CP tiêu thụ 
đã được cải thiện rõ rệt.
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3.3. Tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất dê Bách Thảo
Tỷ lệ tiêu hoá của các chỉ tiêu theo dõi 

DM (71,6-74,7%), OM (72,5-75,4%), CP (80,6-
84,4%), NDF (69,3-71,4%) và ADF (59,4-
62,4%), khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
giữa các NT. Tỷ lệ tiêu hóa DM, OM và CP cao 
hơn công bố của Nguyễn Đông Hải (2008) của 
với DM là 65,1-65,8%; OM là 66,6-66,8% và 
CP là 78,8-82,3%, nhưng phù hợp với chỉ tiêu 
NDF (62,8-63,9%) và ADF (55,3-57,6%) của tác 
giả. Bên cạnh đó, kết quả về tiêu hóa của TN 
này phù hợp theo kết quả của Rahman và ctv 
(2015) với DM là 72,6-76,7%; OM là 74,5-79,5% 
và CP là 72,7-78,1%.

Lượng N ăn vào của CMS0 là 14,6g thấp 

có ý nghĩa so với CMS4, CMS6, CMS8 tương 
ứng là 15,1; 15,3; và 15,7g ảnh hưởng từ sự gia 
tăng CMS+ trong TN. Vì vậy, lượng N tích lũy 
đã khác biệt có ý nghĩa thống kê, CMS4 là 8,02 
g cao không có ý nghĩa so với CMS2, CMS6 
và CMS8 tương ứng với 7,34; 7,33 và 7,30g, 
nhưng có ý nghĩa với CMS0 là 6,07g. Nitơ tích 
lũy của CMS4 là 8,02g, cao hơn công bố của 
Nguyễn Đông Hải (2008) là 5,57g cùng mức 
CP/KL là 5g. Lượng N trong phân (2,36-2,86g) 
và nước tiểu (4,47-5,74g) khác biệt không có ý 
nghĩa giữa các nghiệm thức. Kết quả này phù 
hợp với nghiên cứu của Ngô Thị Thùy và ctv 
(2016) đối với N trong phân là 2,34-7,32g và  
nước tiểu là 3,26-5,74g.    

Bảng 2. Luợng thức ăn và duỡng chất ăn vào của dê thí nghiệm

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

SE P
CMS0 CMS2 CMS4 CMS6 CMS8

Lượng chất khô
tiêu thụ,  gDM

Bã bia 70,8 70,9 71,0 70,9 70,9 0,057 0,461
TAHH 119 119 119 119 119 0,060 0,461
Cỏ voi 241a 231ab 227abc 219bc 213c 3,068 0,002
CMS+ 0,00e 5,29d 11,2c 17,1b 21,7a 0,013 0,001

Tổng dưỡng chất 
tiêu thụ,  gDM

DM 431 426 428 426 425 3,051 0,633
OM 393 388 390 388 387 2,751 0,595
CP 67,5b 67,7b 68,8ab 69,3a 69,8a 0,318 0,003

NDF 249a 242ab 239abc 234bc 230c 2,115 0,002
ADF 156a 152ab 150abc 147bc 144c 1,326 0,002

ME, MJ 4,10 4,10 4,15 4,18 4,20 0,023 0,060

Ghi chú: Các giá trị trung bình giữa các nghiệm thức có chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)

Bảng 3. Tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất của 5 nghiệm thức

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

SE P
CMS0 CMS2 CMS4 CMS6 CMS8

Tỷ lệ tiêu 
hóa, %

DM 71,6 72,9 74,7 73,7 72,5 1,180 0,465
OM 72,5 73,8 75,4 74,4 73,2 1,076 0,404
CP 80,6 83,6 84,4 83,0 81,8 1,228 0,290

NDF 69,3 70,0 71,4 70,3 69,5 0,992 0,638
ADF 59,9 61,3 62,4 61,7 59,4 1,300 0,500

Cân 
bằng 
nitơ, g

N ăn vào 14,6d 14,9cd 15,1bc 15,3b 15,7a 0,066 0,001
N phân 2,84 2,43 2,36 2,60 2,86 0,188 0,289
N tiểu 5,74 5,10 4,74 5,35 5,57 0,240 0,109

N tích lũy, g 6,07b 7,34ab 8,02a 7,33ab 7,30ab 0,355 0,046
N tích lũy/W0,75, g/kg 0,792 0,940 1,004 0,933 0,941 0,043 0,069

N tích lũy/N ăn vào, % 41,4 49,3 53,0 48,0 46,4 2,264 0,061

3.4. Tăng khối lượng của dê 
Khối lượng đầu TN của 5 NT khác biệt 

không có ý nghĩa (11,0-11,2 kg/con). Khối 

lượng cuối TN của CMS4 là 23,0kg, cao không 
có ý nghĩa với CMS2 và CMS6 là 22,2 và 22,4kg, 
nhưng có ý nghĩa với CMS0 và CMS8 (21,1 và 
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21,6kg). Tăng khối lượng/ngày khác biệt có ý 
nghĩa thống kê do ảnh hưởng lớn từ các con 
đực. Mức TKL dê đực là 87,5 g/con/ngày của 
CMS4 cao hơn có ý nghĩa đối với CMS0 là 
73,7g, nhưng không có ý nghĩa đối với CMS2, 
CMS6 và CMS8 là 83,7; 81,9; và 75,9g. Kết quả 
của CMS4 phù hợp với mức TKL dê Boer x BT 
là 80,4g (Nguyễn Bình Trường và ctv, 2018), 
dê BT lai là 80,2g (Nguyễn Thị Thu Hồng và 
Dương Nguyên Khang, 2017), nhưng thấp 

hơn với dê đực và cái BT là 110 và 96,1g (Do 
Thi Thanh Van and Nguyen Van Thu, 2018).  

FCR của CMS4 là 5,42 thấp không có 
ý nghĩa đối với các NT có bổ sung CMS+ là 
5,69; 5,68 và 6,08 tương ứng với CMS2, CMS6 
và CMS8 nhưng có ý nghĩa với CMS0 là 6,50. 
Giá trị FCR của CMS4 thấp hơn kết quả của 
Nguyễn Thị Thu Hồng và Dương Nguyên 
Khang (2017) là 7,17-7,18; Hồ Quốc Đạt và ctv 
(2018) là 7,89-9,38.  

Bảng 4. Tăng khối lượng của dê trong giai đoạn thí nghiệm

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

SE P
CMS0 CMS2 CMS4 CMS6 CMS8

KL đầu TN, kg 11,2 11,0 11,2 11,2 11,2 0,298 0,991
Đực 11,7 11,3 11,3 11,7 11,7 0,447 0,949
Cái 10,7 10,7 11,0 10,7 10,7 0,506 0,984
KL cuối TN, kg 21,1b 22,2ab 23,0a 22,4ab 21,6b 0,276 0,010
Đực 22,7b 23,9ab 24,5a 24,0ab 23,1b 0,254 0,007
Cái 19,5 20,6 21,6 20,9 20,2 0,470 0,111
TKL, g/con/ngày 66,4c 74,9ab 79,0a 75,1ab 69,8bc 1,728 0,006
Đực 73,7b 83,7ab 87,5a 81,9ab 75,9ab 2,717 0,036
Cái 59,1 66,1 70,6 68,3 63,7 2,794 0,125
FCR, kg 6,50a 5,69b 5,42b 5,68b 6,08ab 0,139 0,004

3.5. Kết quả mổ khảo sát 
Bảng 5. Các chỉ tiêu mổ khảo sát của dê Bách Thảo khi kết thúc thí nghiệm

 Chỉ tiêu
Nghiệm thức

SE P
CMS0 CMS2 CMS4 CMS6 CMS8

Tỷ lệ thịt, %

KL sống, kg 23,6b 24,6ab 25,1a 24,8ab 23,8ab 0,267 0,015
KL thịt xẻ, kg 12,6 13,1 13,5 12,9 12,3 0,283 0,087
TL thịt xẻ, % 53,3 53,3 54,0 52,0 51,7 0,803 0,285

KL thịt tinh, kg 9,46 10,1 10,2 10,0 9,46 0,266 0,195
TL thịt tinh, % 75,3 77,0 75,7 78,0 77,0 1,850 0,839

Khối lượng nội 
tạng, g

Gan 307 303 297 312 302 11,42 0,898
Tim 98,3 100 87,0 112 94,3 5,751 0,130
Phổi 191 189 193 190 184 2,658 0,292
Thận 55,3 56,7 54,3 55,3 53,7 2,037 0,861
Lách 32,3 33,7 28,0 31,3 26,7 2,783 0,408
Mỡ 361 192 384 282 226 8,614 0,495

Thành phần 
dinh dưỡng của 
thịt, % tươi

pH 5,97 5,97 5,87 5,80 5,80 0,059 0,187
Độ mất nước 25,9 27,8 27,2 27,2 27,4 0,514 0,194

Độ ẩm 76,2 75,5 75,4 74,4 74,6 0,470 0,151
CP 21,7 22,2 21,2 21,8 22,1 0,446 0,566
EE 2,10 2,20 1,83 1,83 2,13 0,364 0,915

Ash 1,36 1,20 1,27 1,34 1,36 0,049 0,161
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Các chỉ tiêu KL và tỷ lệ thịt xẻ, thịt tinh 
khác biệt không có ý nghĩa giữa 5 NT. Tỷ lệ 
thịt xẻ trong phạm vi 51,7-54,0% có xu hướng 
giảm dần khi tăng CMS+ lên mức 6 và 8% 
trong khẩu phần thí nghiệm là 52,0 và 51,7%. 
Giá trị 54,0% của CMS4 cao so với khảo sát 
của Nguyễn Thị Thu Hồng và Dương Nguyên 
Khang (2017) là 46,2-47,0% phù hợp với qui 
định QCVN01-75: 2011/BNNPTNT các chỉ tiêu 
kỹ thuật đối với dê hướng thịt và dê hướng 
sữa với tỷ lệ thịt xẻ và thịt tinh không nhỏ hơn 
45 và 30%. Thành phần dưỡng chất thịt khác 
biệt không có ý nghĩa trên các chỉ tiêu theo 
dõi. Giá trị CP của thịt là 21,2-22,2% và EE là 
1,83-2,20% cao hơn công bố của Nguyễn Thị 
Thu Hồng và Dương Nguyên Khang (2017) là 
19,7-19,9% và 0,95-0,99%. 

Sự gia tăng mức bổ sung CMS+ vào khẩu 
phần dê BT giai đoạn sinh trưởng đã cải thiện 
CP tiêu thụ (P<0,05), nhưng không có ý nghĩa 
với DM. Tỷ lệ tiêu hóa các chỉ tiêu theo dõi 
không có ý nghĩa thống kê nhưng bổ sung 
CMS+ có xu hướng cao hơn. Vì CMS+ tăng lên 
nên CP tiêu thụ tăng, giúp N ăn vào và tích lũy 
cao ở các NT có bổ sung CMS+. Do đó, CMS4 
đạt mức TKL cao nhất là 79,0 g/con/ngày với 
FCR là 5,40% thấp so với các NT còn lại. Kết 
quả mổ khảo sát, chỉ tiêu theo dõi phù hợp với 
tiêu chuẩn chăn nuôi Việt Nam.   

4. KẾT LUẬN
Có thể sử dụng CMS+ trong chăn nuôi 

dê sinh trưởng. Tăng mức bổ sung CMS+ có 
cải thiện được tiêu thụ protein, năng lượng, 
N tích lũy, TKL, HSCHTA và có xu hướng cải 
thiện tỷ lệ THDCTA. Mức bổ sung CMS+ 4% 
cho kết quả tối ưu. Cần phổ biến kết quả này 
và tiếp tục nghiên cứu trên năng suất sinh sản 
và cho sữa trong chăn nuôi dê.

LỜI CẢM ƠN
Tác giả xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ về 

kinh phí, sản phẩm của Công ty Cổ phần Hữu hạn 
Vedan Việt Nam và trại dê Hải Triều đã tạo diều 
kiện thực hiện thí nghiệm này.
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SẢN LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG SỮA CỦA DÊ BÁCH THẢO

Trương Thanh Trung1* và Nguyễn Bình Trường2 
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TÓM TẮT
Nghiên cứu mức bổ sung CMS+ đến khả năng tiêu thụ dưỡng chất thức ăn, sinh sản và cho 

sữa của 30 con dê Bách Thảo (BT), bắt đầu vào tháng mang thai thứ 4 được thực hiện tại Trại dê Hải 
Triều, Trường Long Tây, Châu Thành A, Hậu Giang. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 
với 5 nghiệm thức (NT) là 5 mức bổ sung CMS+: 0% (CMS0), 2% (CMS2), 4% (CMS4), 6% (CMS6) 
và 8% (CMS8) theo DMI/ngày và 6 lần lặp lại. Bã bia và TAHH sử dụng 1,0 và 0,3 kg/con/ngày, cỏ 
Voi cho ăn tự do ở tất cả các NT. Kết quả cho thấy, số con sơ sinh của TN là 1,33-2,0 và khối lượng 
sơ sinh là 2,83-3,33kg (P>0,05). Chất khô tiêu thụ của CMS6 (1.300 g/con/ngày) cao hơn CMS0 
và CMS2 (1.248 và 1.267 g/con/ngày) (P<0,05), nhưng không có ý nghĩa so với CMS4 và CMS8 
(1.275 và 1.313 g/con/ngày). Tiêu thụ CP tăng dần từ 198 đến 210 g tương ứng với CMS0 và CMS8 
(P<0,05), ME cũng theo xu hướng này từ 11,8 đến 12,7 MJ/ngày (P<0,05) khi tăng mức CMS+ bổ 
sung vào khẩu phần. Sản lượng sữa cao nhất ở CMS6 là 544 ml/ngày so với các NT 510-535 ml/ngày 
(P>0,05). Năng suất sữa đạt cao nhất ở tháng cho sữa thứ 2 (717-754 ml/ngày) và giảm dần theo thời 
gian nghiên cứu. Chất lượng sữa giá trị DM (13,1-13,9%), CP (4,02-4,54%) và béo (3,76-4,21%) phù 
hợp với các nghiên cứu trong khu vực. Mức bổ sung CMS+ tăng dần có cải thiện tiêu thụ dưỡng 
chât thức ăn, tăng khối lượng dê con và năng suất sữa (P>0,05), nhưng không ảnh hưởng đến chất 
lượng sữa. Mức bổ sung 4-6% cho dê Bách Thảo sinh sản tại Hậu Giang là tốt nhất.

Từ khóa: Năng suất, chất lượng sữa dê, thức ăn tiêu thụ, sinh sản.
ABSTRACT

Effects of different supplement levels of CMS+ in diets on reproductive performance, milk 
yield and milk quality of Bach Thao breeding goats

Thirty Bach Thao (BT) goats from 4 months pregnant were arranged in a completely randomi-
zed design with 5 treatments and 6 replication for studying the effects of different supplement le-
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2 Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh
* Tác giả liên hệ: TS. Trương Thanh Trung, Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần 
Thơ. Điện thoại: 0988 911 650. Email: tttrung@ctu.edu.vn
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bách Thảo (BT) là giống dê kiêm dụng có 

khả năng cho sữa và thịt được nuôi phổ biến ở 
các nông hộ, là cơ sở phát triển giống trong chăn 
nuôi dê. Chăn nuôi dê sữa làm tăng nguồn thu 
nhập, cung cấp protein từ thịt và sữa cho con 
người với ưu thế không hạn chế bởi tôn giáo 
nên được nhiều người tiêu thụ. Theo Nguyễn 
Văn Đức (2016), năng suất, chất lượng sữa phụ 
thuộc vào thành phần và giá trị dinh dưỡng của 
thức ăn, cần tận dụng nguồn thức ăn có sẵn ở 
địa phương từ nhiều loại nhằm kích thích khẩu 
vị và giảm giá thành sản xuất nhưng phải đảm 
bảo đủ tiêu chuẩn và đúng tỷ lệ năng lượng, 
protein trong khẩu phần. Vedafeed-CMS+ 
(CMS+) là phụ phẩm trong quá trình sản xuất 
bột ngọt của Công ty CP Hữu hạn Vedan Việt 
Nam. Giá trị đạm và năng lượng cao là nguồn 
nguyên liệu có thể sử dụng làm nguồn thức ăn 
trong chăn nuôi. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm 
mục tiêu xác định mức sử dụng CMS+ trong 
khẩu phần ảnh hưởng đến tiêu thụ dưỡng chất 
thức ăn, năng suất sinh sản, sản lượng và chất 
lượng sữa của dê BT.   

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu
Thí nghiệm thực hiện trên 30 dê Bách 

Thảo mang thai 4 tháng, mỗi dê được nhốt 

trong 1 ô chuồng (1,5x2m) có máng ăn và 
máng uống. Dê được tiêm phòng vaccin lở 
mồm long móng, tẩy nội ngoại ký sinh trùng 
trong giai đoạn hậu bị tại Trại dê Hải Triều, 
xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, 
tỉnh Hậu Giang. Mẫu nghiên cứu phân tích tại 
phòng thí nghiệm khoa Nông Nghiệp trường 
Đại học Cần Thơ. Thí nghiệm thực hiện từ 
tháng 12/2018 đến tháng 07/2019.
2.2. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm (TN) được bố trí hoàn toàn 
ngẫu nhiên với 5 NT và 6 lần lặp lại. Một dê 
cái là một đơn vị TN. Năm NT là 5 mức bổ 
sung CMS+ khác nhau trong khẩu phần: 0, 2; 
4; 6 và 8% (DM) tương ứng với các NT CMS0; 
CMS2, CMS4, CMS6 và CMS8. Vật chất khô 
tiêu thụ của dê được cho ăn ở mức 5% khối 
lượng cơ thể (KL). CP cho ăn ở mức 6 g/kg 
KL và hàm lượng ME khẩu phần là 10,5 MJ/
kgDM. Cỏ Voi cho ăn tự do, bã bia và TAHH 
được sử dụng trong khẩu phần. Bã bia và 
TAHH được bổ sung cho dê ở mức tương ứng 
1kg và 0,3 kg/con/ngày.

Thí nghiệm được theo dõi trong 180 ngày. 
Lấy mẫu thức ăn và thức ăn thừa vào ngày 
đầu tuần. Sữa được vắt 2 lần trên ngày lúc 5 
giờ 30 phút sáng và lúc 15 giờ 30. Chất lượng 
sữa được phân tích vào đầu mỗi tháng của chu 
kỳ cho sữa bằng máy Milk Analyzer (FOSS).

vels of CMS+ in diets on feed intake,  reproductive performance and milk yield and quality was car-
ried out at the Hai Trieu experimental goat farm in Hau Giang province. Five treatments were five 
levels of CMS+ supplement in the diets at 0, 2, 4, 6 and 8% DMI/day coresponding to CMS0, CMS2, 
CMS4, CMS6 and CMS8 treatments. Elephant grass was fed ad libitum for all experimental goats 
while brewery waste and concentrate fed at 1.0 and 0.3 kg/day, respectively. The results showed 
that, number of kids at birth of experimental goats were from 1.33 to 2.0 kids, and weight of kid 
at birth were 2.83-3.33kg (P>0.05). The CP intake of experimental goats was significantly different 
(P<0.05) among the treatments with the highest values for the CMS6 treatment (1,300 g/head/day). 
The CP intake of goats in experiment increased were from CMS0 to CMS8 treatments (198 to 210g, 
respectively). The ME intake was similar pattern with CP from 11.8 to 12.7 MJ/day by CMS+ sup-
plementation levels in the diets. Milk yield was highest for CMS6 (544 ml/day) (P>0.05). The milk 
yield were highest in the second month of lactation periods (717-754 ml/day) and declining. The 
milk of experiemental goats contained DM (13.1-13.9%), CP (4.02-4.54%) and EE (3.76-4.21% ). This 
result was similar with many local reports. Feed intake, daily weight gain of kid and milk yield 
were increased (P>0.05) by increasing CMS+ supplement in diets but not impact to milk quality. In 
conclusion, CMS+ supplement levels at 4-6% DMI in the diets increased feed intake, reproductive 
performance,  milk yield and milk quality on dairy Bach Thao goats. 

Key words: Milk yield and quality of goat milk, feed intake, reproduction.
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Mẫu thức ăn cho ăn và thức ăn thừa được 
sấy ở 550C trong 24h và được nghiền mịn 
để tiến hành phân tích thành phần dưỡng 
chất. Thành phần hoá học của phân và thức 
ăn bao gồm vật chất khô (DM), vật chất hữu 
cơ (OM), đạm thô (CP), béo thô (EE), xơ thô 
(CF) và khoáng được phân tích theo phương 
pháp của AOAC (1990). NDF được phân tích 
theo phương pháp của Van Soest và ctv (1991) 
trong khi ADF phân tích theo phương pháp 
của Robertson và Van Soest (1981). ME CMS+: 
ME=DE(1,012-0,0019%CP (May và Bell, 1971); 
DE=949+0,789GE-43%Ash-41%NDF (Noblet 
và Perez, 1993); GE=5,72%CP+9,5%EE+4,79%
CF+4,03%NFE (Nehring và Haenlein, 1973).

Chỉ tiêu theo dõi: Các chỉ tiêu về sinh sản 
dê cái (số con sơ sinh, KL dê con, TKL, lượng 
sữa/TKL), dưỡng chất tiêu thụ (DM, CP, ME) 
và SLS, sự thay đổi chất lượng sữa (chất khô, 
béo, đạm và đường) từ tháng 01 đến tháng 05 
sau khi sinh.
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu thô của TN được xử lý sơ bộ trên 
phần mềm bảng tính Microsoft Office Excel 
2007, sau đó là ANOVA theo mô hình GLM 
trên phần mềm Minitab (2010). Khi có sự khác 
biệt giữa các giá trị trung bình của các NT, 
dùng phép thử Tukey để tìm sự khác biệt từng 
cặp NT (P<0,05). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thành phần dinh dưỡng của thực liệu 
dùng trong thí nghiệm  

Cỏ Voi có giá trị NDF (69,4%) phù hợp với 
kết quả của Danh Mo (2018) là 70,6%. Giá trị 
năng lượng của cỏ Voi là 7,50 MJ/kgDM, thấp 

trong nguồn thực liệu cung cấp và cao nhất là 
14,4 MJ/kgDM của CMS+. Kết quả này thấp 
hơn Lê Đình Phùng và ctv (2016) là 8,75 MJ/
kgDM. Giá trị DM của TAHH (88,8%) cao hơn 
CMS+ (66,0%), bã bia (26,5%) và cỏ Voi (18,5%). 
Giá trị NDF cao nhất ở cỏ Voi (69,4%) so với bã 
bia (61,7%) và TAHH là (32,0%). Bảng 01 thể 
hiện, nguồn thực liệu sử dụng cung cấp chất 
xơ là cỏ Voi, cung cấp năng lượng là CMS+.

Bảng 1. Thành phần dưỡng chất của thức ăn

Thực 
liệu

DM, 
%

DM, %
ME

OM CP NDF ADF
Bã bia 26,5 95,9 26,1 61,7 37,9 11,7
TAHH 88,8 90,2 19,9 32,0 20,7 12,3
Cỏ Voi 18,5 90,2 10,5 69,4 43,5 7,50
CMS+ 66,0 88,7 16,0 - - 14,4

3.2. Năng suất sinh sản dê Bách Thảo  
Số con sơ sinh giữa các NT khác biệt không 

có ý nghĩa (1,33-2,0 con/lứa). Kết quả này phù 
hợp với công bố của Nguyễn Bá Hiếu và ctv 
(2017) trên dê BT lai là 1,61±0,13 con/lứa. Khối 
lượng sơ sinh là 3,33 kg/con của CMS4, khác 
biệt không có ý nghĩa so với CMS0, CMS2, 
CMS6 và CMS8 (3,03; 2,83; 2,90 và 2,98kg). Kết 
quả này cao so với giá trị khảo sát của Nguyễn 
Bình Trường và ctv (2018) là 2,03-2,59kg. Khối 
lượng cai sữa của CMS4 là 10,0kg, cao không 
có ý nghĩa so với 8,30; 8,43; 9,90 và 6,93kg. Dê 
cai sữa của CMS8 thấp hơn các NT khác ảnh 
hưởng từ số con sơ sinh là 2,0 cao hơn các NT 
còn lại. Tăng khối lượng dê con giai đoạn sơ 
sinh - cai sữa/lứa đẻ của CMS0 là 6,17kg, thấp 
so với CMS2, CMS4, CMS6 và CMS8 lần lược 
là 8,37; 8,50; 8,70 và 7,90kg (P>0,05) tương ứng 
với 55,8; 56,7; 58,0 và 52,7g. 

Bảng 2. Các chỉ tiêu về sinh sản dê thí nghiệm

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

SE P
CMS0 CMS2 CMS4 CMS6 CMS8

Số con sơ sinh, con 1,33 1,67 1,33 1,33 2,00 0,269 0,371
KL sơ sinh, kg/con 3,03 2,83 3,33 2,90 2,98 0,179 0,395
KL sơ sinh, kg/lứa đẻ 4,17 4,77 4,33 3,87 5,97 0,844 0,486
KL cai sữa, kg/con 8,30 8,43 10,0 9,90 6,93 0,827 0,139
KL cai sữa, kg/lứa đẻ 10,3 13,1 12,8 12,6 13,9 1,254 0,410
Tăng KL sơ sinh-cai sữa/lứa đẻ, kg 6,17 8,37 8,50 8,70 7,90 0,707 0,171
Tổng lượng sữa 2 tháng đầu, lít 35,9 36,6 37,5 38,1 36,8 3,423 0,993
Lượng sữa/tăng KL dê con, lít/kg 5,80 4,38 4,65 4,40 4,75 0,589 0,469
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Tổng lượng sữa trong 2 tháng sau khi sinh 
là 38,1l của CMS6, cao so với 35,9; 36,6; 37,5 
và 36,8l tương ứng với CMS0, CMS2, CMS4 
và CMS8 (P>0,05). Lượng sữa cho 1kg TKL dê 
con của CMS0 là 5,80l cao hơn so với các NT 
có mức bổ sung CMS+ từ 2, 4, 6 đến 8% là 4,38; 
4,65; 4,40 và 4,75l. Sự gia tăng mức bổ sung 
CMS+ có cải thiện TKL dê con và NSS, nhưng 
ở mức P>0,05.
3.3. Lượng dưỡng chất tiêu thụ và năng suất 
sữa trong 5 tháng sau khi sinh

Tổng DM tiêu thụ tháng thứ 1 của CMS0 
là 1.248g, thấp không có ý nghĩa với CMS2 
và CMS4 (1.265 và 1.264g, P>0,05), nhưng có 
ý nghĩa với CMS6 và CMS8 (1.295 và 1.300g, 
P<0,05). Tiêu thụ DM tháng thứ 02 tăng lên so 
với tháng thứ 01. Mức tiêu thụ DM ở CMS6 và 

CMS8 (1.309 và 1.326g), cao có ý nghĩa so với 
CMS0 và CMS2 (1.259 và 1.273g). Tổng DM 
tiêu thụ tháng thứ 3 tương đương với tháng 
thứ 2. Mức tiêu thụ DM ở CMS6 và CMS8 
(1.305 và 1.322 gDM) cao có ý nghĩa so với 
CMS0 và CMS2 (1.254 và 1.272g). Tháng thứ 
4 nuôi con, DM tiêu thụ của dê cái đã giảm 
xuống so với tháng thứ 3. CMS4 là 1.274 gDM 
khác biệt không ý nghĩa với CMS6 và CMS8 
(1.299 và 1.312g), nhưng có ý nghĩa với CMS0 
và CMS2 (1.242 và 1.267g). Tháng thứ 5 tiếp 
tục giảm lượng DM tiêu thụ so với tháng thứ 
4. Mức tiêu thụ DM của CMS6 và CMS8 là 
1.291 và 1.304g (P>0,05), nhưng cao hơn CMS0 
và CMS2 là 1.236 và 1.252g (P<0,05). Kết quả 
này cao hơn với công bố trên dê Saanen lai của 
Garba và ctv (2018) là 0,89-0,94kg.   

Bảng 3. Dưỡng chất tiêu thụ và sản lượng sữa từ tháng cho sữa thứ 1 đến tháng thứ 5 sau sinh  

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

SE P
CMS0 CMS2 CMS4 CMS6 CMS8

Tháng 01

DM, g/ngày 1.248c 1.265abc 1.264bc 1.295ab 1.300a 7,260 0,008
CP, g/ngày 197c 202b 204b 209a 212a 0,762 0,001

ME, MJ/ngày 11,8c 12,0bc 12,1b 12,4a 12,6a 0,054 0,001
Lượng sữa, ml/ngày 629 643 657 672 646 45,37 0,967

FCR, kg/lít 2,04 1,97 1,93 1,93 2,03 0,152 0,966

Tháng 02

DM, g/ngày 1.259d 1.273cd 1.291bc 1.309ab 1.326a 3,966 0,001
CP, g/ngày 199e 202d 206c 210b 214a 0,416 0,001

ME, MJ/ngày 11,8e 12,1d 12,3c 12,5b 12,8a 0,030 0,001
Lượng sữa, ml/ngày 717 728 746 754 732 87,37 0,998

FCR, kg/lít 1,82 1,78 1,76 1,75 1,86 0,207 0,994

Tháng 03

DM, g/ngày 1.254d 1.272cd 1.285bc 1.305ab 1.322a 4,094 0,001
CP, g/ngày 198e 202d 206c 210b 214a 0,430 0,001

ME, MJ/ngày 11,8e 12,0d 12,3c 12,5b 12,8a 0,031 0,001
Lượng sữa, ml/ngày 496 517 521 518 517 54,55 0,997

FCR, kg/lít 2,59 2,61 2,47 2,57 2,57 0,306 0,998

Tháng 04

DM, g/ngày 1.242d 1.267cd 1.274bc 1.299ab 1.312a 6,374 0,001
CP, g/ngày 197d 202c 205c 209b 213a 0,669 0,001

ME, MJ/ngày 11,7c 12,0b 12,2b 12,5a 12,7a 0,048 0,001
Lượng sữa, ml/ngày 404 410 411 423 424 42,02 0,996

FCR, kg/lít 3,20 3,16 3,10 3,09 3,16 0,320 0,999

Tháng 05

DM, g/ngày 1.236c 1.256bc 1.262bc 1.291ab 1.304a 7,640 0,003
CP, g/ngày 196c 201b 203b 209a 212a 0,802 0,001

ME, MJ/ngày 11,7c 11,9bc 12,1b 12,4a 12,6a 0,057 0,001
Lượng sữa, ml/ngày 308 335 340 352 332 28,13 0,844

FCR, kg/lít 4,29 3,77 3,73 3,69 3,95 0,425 0,846



DI TRUYỀN - GIỐNG VẬT NUÔI

KHKT Chăn nuôi số 260 - tháng 10 năm 2020 39

Tổng CP tiêu thụ giữa các NT khác biệt có 
ý nghĩa qua 5 tháng nuôi con của dê cái. Sự gia 
tăng mức bổ sung CMS+ đã nâng cao CP tiêu 
thụ qua từng tháng. Tháng 01, CMS6 và CMS8 
là 209 và 212 (P>0,05) cao hơn so với CMS0, 
CMS2 và CMS4 tương ứng là 197, 202 và 204 g 
(P<0,05). Tháng thứ 2, 3 và 4 thì CMS8 có mức 
tiêu thụ CP cao có ý nghĩa so với các NT khác 
là 214, 214 và 213 gCP. Tháng thứ 5, CMS6 và 
CMS8 là 209 và 212 (P>0,05) cao hơn so với 
CMS0, CMS2 và CMS4 tương ứng là 196, 201 
và 203g (P<0,05). Tổng ME tiêu thụ tháng thứ 
01 của CMS0 là 11,8 MJ/ngày thấp không có ý 
nghĩa với CMS2 là 12,0 (P>0,05), nhưng có ý 
nghĩa với CMS4, CMS6 và CMS8 lần lược là 
12,1; 12,4 và 12,6 MJ/ngày (P<0,05). Qua từng 
tháng nuôi con, mức tiêu thụ ME khác biệt có 
ý nghĩa (P<0,05). Mức bổ sung CMS+ tăng dần 
đã cải thiện ME tiêu thụ, CMS6 và CMS8 khác 
biệt không ý nghĩa nhưng cao có ý nghĩa so 

với mức thấp hơn.    
Lượng sữa sản xuất của CMS6 là 672, 754, 

518, 423 và 352 cao không có ý nghĩa với các 
NT (P>0,05) qua các tháng cho sữa thứ 1, 2, 3, 4 
và 5. Sản lượng sữa tháng thứ 1 là 629-672 ml/
ngày phù hợp với kết quả của Khamseekhiew 
và ctv (2018) là 563-689 ml/ngày cùng sử 
dụng cách vắt 2 lần/ngày trên dê Saanen lai. 
Năng suất sữa tăng dần từ tháng thứ 1 đến 
2 và giảm dần từ tháng thứ 3 đến 5. Kết quả 
này phù hợp với công bố trên dê Saanen của 
Trương Văn Hiểu và ctv (2018). Tiêu tốn chất 
khô/lít sữa của CMS6 là 1,93; 1,75; 2,57; 3,09 và 
3,62 kg/l, thấp không có ý nghĩa giữa các NT 
theo các tháng theo dõi từ 1 đến 5. Mức FCR 
của tháng tháng thứ 3 (3,09-3,20) phù hợp với 
Emami và ctv (2018) là 2,85-3,21. 
3.4. Thay đổi chất lượng sữa trong 5 tháng 
sau khi sinh

Bảng 4. Sự thay đổi chất lượng sữa từ tháng cho sữa thứ 1 đến thứ 5 sau khi sinh

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

SE P
CMS0 CMS2 CMS4 CMS6 CMS8

Tháng 01

Béo 3,96 4,18 4,05 4,01 3,84 0,087 0,193
Đạm 4,12 4,02 4,07 4,18 4,24 0,270 0,977

Đường 4,35 4,55 4,48 4,49 4,47 0,211 0,974
Chất khô 13,5 13,6 13,4 13,4 13,2 0,145 0,400

Tháng 02

Béo 3,99 4,21 3,82 3,85 3,87 0,169 0,510
Đạm 4,07 4,22 4,33 4,27 4,44 0,166 0,625

Đường 4,73 4,36 4,31 4,29 4,22 0,120 0,100
Chất khô 13,5 13,3 13,6 13,8 13,2 1,166 0,205

Tháng 03

Béo 3,91 3,79 4,15 3,99 3,77 0,188 0,623
Đạm 4,54 4,42 4,20 4,26 4,20 0,160 0,501

Đường 4,80 4,55 4,82 4,40 4,39 0,159 0,233
Chất khô 13,6 13,8 13,9 13,8 13,6 0,132 0,299

Tháng 04

Béo 3,75 4,01 3,89 4,01 3,91 0,130 0,630
Đạm 4,20 4,32 3,99 4,18 4,25 0,142 0,574

Đường 4,75 4,14 4,32 4,15 4,35 0,151 0,108
Chất khô 13,6 13,3 13,7 13,4 13,9 0,287 0,641

Tháng 05

Béo 3,79 3,93 3,76 3,76 4,11 0,114 0,227
Đạm 4,24 4,27 3,98 4,14 3,99 0,217 0,810

Đường 4,43 4,34 4,67 4,28 4,22 0,165 0,407
Chất khô 13,1 13,5 13,7 13,4 13,3 0,165 0,159

Chất béo của sữa dê khác biệt không có 
ý nghĩa (P>0,05) giữa 5 NT theo tháng 1, 2, 3, 
4 và 5 tương ứng là 3,96-4,18; 3,82-4,21; 3,77-
4,15; 3,75-4,01 và 3,76-4,11%. Kết quả này cao 

hơn nghiên cứu của Bushara và Godah (2018) 
là 3,23-3,84% (P199) nhưng thấp hơn so với 
Garba và ctv (2018) trình bày là 5,42-5,55%. Sự 
khác biệt này ảnh hưởng từ con giống trong 
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sản xuất sữa Noor Aidawati và ctv (2018). Giá 
trị đạm trong sữa của dê khác biệt không có ý 
nghĩa giữa 5 NT qua các tháng theo dõi. Đạm 
của sữa dê theo dõi tháng thứ 1 là 4,02-4,24%, 
tháng thứ 2 là 4,07-4,44%, tháng thứ 3 là 4,20-
4,54%, tháng thứ 4 là 3,99-4,25% và tháng thứ 
5 là 3,98-4,24%. Kết quả này tương đương với 
công bố của Garba và ctv (2018) là 4,12-4,18%. 
Chất khô của sữa dê khác biệt không có ý 
nghĩa (P>0,05) qua các tháng theo dõi thứ 1, 
2, 3, 4, 5 giữa 5 NT. Chất khô của sữa dê ổn 
định (13,1-13,9%), cao hơn kết quả tổng hợp 
của Nguyễn Bình Trường (2018) là 12,6%.   
3.5. Dưỡng chất tiêu thụ và năng suất sữa 
giai đoạn nuôi con

Tiêu thụ DM của CMS6 (1.300g) khác biệt 
không ý nghĩa với CMS4 và CMS8 (1.275 và 
1.313g) nhưng có ý nghĩa với CMS0 và CMS2 

(1.248 và 1.267g). Sự gia tăng CMS+ đã cải 
thiện lượng CP tiêu thụ từ CMS0 là 11,8g đến 
CMS8 là 210g (P<0,05). Năng lượng trao đổi 
khác biệt có ý nghĩa giữa 5 NT, CMS+ tăng dần 
từ 2, 4, 6 và 8 tương ứng là 12,0; 12,2; 12,5 và 
12,7 MJ/ngày (P<0,05) so với không bổ sung là 
11,8 MJ/ngày (P<0,05). Lượng sữa của dê tăng 
khi tăng các mức bổ sung CMS+ trong khẩu 
phần nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa 
(P<0,05), cao nhất là 544 ml/ngày (CMS6). FCR 
(kg/l sữa) và chất lượng sữa dê qua 5 tháng 
cho sữa là tương đương nhau (P>0,05) giữa 
các NT (2,39-2,51 kg/l), thấp hơn kết quả của 
Emami Mibody và ctv (2018) là 2,85-3,21 kg/l. 
Lượng DM, CP và ME tiêu thụ của dê cho sữa 
được cải thiện (P<0,05) khi tăng mức bổ sung 
CMS+ trong khẩu phần với giá trị đạt được 
cao nhất ở các NT CMS6 và CMS8. 

Bảng 5. Dưỡng chất tiêu thụ và năng suất sữa trong 5 tháng sau khi sinh của dê

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

SE P
CMS0 CMS2 CMS4 CMS6 CMS8

DM, g/ngày 1.248d 1.267cd 1.275bc 1.300ab 1.313a 5,269 0,001
CP, g/ngày 198e 202d 205c 210b 213a 0,553 0,001
ME, MJ/ngày 11,8d 12,0c 12,2c 12,5b 12,7a 0,040 0,001
Lượng sữa, ml/ngày 510 527 535 544 530 44,13 0,987
FCR, kg/l 2,52 2,44 2,39 2,40 2,50 0,217 0,988

Sử dụng sản phẩm CMS+ trong khẩu 
phần của dê BT sinh sản đã cải thiện lượng 
DM, CP và ME tiêu thụ (P<0,05) nhưng chưa 
ảnh hưởng đến SLS, CLS và FCR (P>0,05). 
Khối lượng dê sơ sinh và TKL thay đổi chưa 
có ý nghĩ thống kê. Năng suất sữa đạt cao 
nhất ở tháng cho sữa thứ 2 (717-754 ml/ngày) 
và giảm dần theo thời gian. Chất lượng sữa 
giá trị DM (13,1-13,9%), CP (4,02-4,54%) và 
béo (3,76-4,21% ) phù hợp với các nghiên cứu 
trong khu vực. 

4. KẾT LUẬN
Sử dụng CMS+ trong chăn nuôi dê BT 

sinh sản khi tăng mức CMS+ có cải thiện được 
tiêu thụ chất khô, protein và năng lượng, hệ 
số chuyển hóa thức ăn và sản lượng sữa tăng 
chưa có ảnh hưởng rõ rệt. Mức bổ sung CMS+ 
4-6% cho kết quả tối ưu. Cần phổ biến kết quả 

này và tiếp tục nghiên cứu trên năng suất sinh 
sản và cho sữa trong chăn nuôi dê.
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TÓM TẮT
Thí nghiệm đánh giá việc bổ sung chế phẩm Tributyrin (TB) vào thức ăn hoặc nước uống cho 

lợn con sau cai sữa, để xác định ảnh hưởng đến sinh trưởng, tỷ lệ tiêu chảy và nhiễm vi khuẩn E.coli 
trong đường tiêu hóa của lợn. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên trên 
90 lợn con sau cai sữa ở 26-28 ngày tuổi (7,3±1,5 kg/con), với 3 nghiệm thức (NT) và 3 lần lặp lại, 
mỗi lần lặp lại là 1 ô chuồng (10 con/ô), thí nghiệm kéo dài 6 tuần. Nghiệm thức đối chứng (ĐC) là 
thức ăn hỗn hợp (TAHH) không bổ sung thêm chế phẩm TB vào thức ăn hoặc nước uống;  các NT 
còn lại được bổ sung chế phẩm TB vào thức ăn hỗn hợp (TBTA) với liều 1,0 g/kg TAHH, hoặc nước 
uống (TBN) liều 0,5 g/l. Kết quả về tăng khối lượng (TKL) bình quân của lợn được bổ sung chế 
phẩm TB vào nước uống (430,3 g/con/ngày) cao hơn khi bổ sung vào thức ăn (416,3 g/con/ngày), 
cả 2 NT có bổ sung đều cao hơn lợn ở ĐC (395,7 g/con/ngày); Tiêu tốn thức ăn (TTTA) của lợn có 
bổ sung chế phẩm vào nước uống có khuynh hướng tiêu thụ thức ăn cao hơn lợn ở 2 NT còn lại, 
tuy sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê;  Điều này dẫn đến hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) 
của lợn ở TBN (2,04 kg TA/kg TKL) cao hơn ĐC (2,17 kg TA/kg TKL). Về tỷ lệ và mức độ tiêu chảy 
của lợn ở NT có bổ sung TB vào nước (5,34% và 0,10) và thức ăn (5,41% và 0,10) đều thấp hơn lơn 
ở ĐC (6,62% và 0,14). Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E.coli trong phân lợn được bổ sung chế phẩm vào nước 
uống (1,50 x106 CFU/g phân) và thức ăn (1,55 x106 CFU/g phân) đều thấp hơn lợn không có bổ sung 
(1,79 x106 CFU/g phân). Nhìn chung khi bổ sung chế phẩm tributyrin vào thức ăn hoặc nước uống 
có khuynh hướng cải thiện tăng khối lượng, hệ số chuyển hóa thức ăn, đồng thời giảm tỷ lệ tiêu 
chảy và tỷ lệ nhiễm E.coli ở lợn con sau cai sữa. Bổ sung vào nước uống bước đầu có hiệu quả tốt 
hơn bổ sung vào thức ăn.

Từ khóa: Lợn con sau cai sữa, mức độ tiêu chảy, E.coli, tributyrin, tỷ lệ tiêu chảy.
ABSTRACT

Effects of Tributyrin supplementation in the diet or drinking water on growth 
performance, diarrhoea incidence and E.coli infection in weaned piglets

An experiment was conducted to evaluate the effects of Tributyrin supplementation in the diet 
or drinking water on the performances, diarrhoea incidence and E.coli in feces of weaned piglets. A 
total of 90 crossbred castrated (YxL) piglets (7.3±1.5kg) at weaning (26-28 days old) were allocated 
into three treatments in a Randomized complete block design. In each treatment, the piglets 
were divided randomly into 3 pens (replicate), with 10 piglets per pen. The control diet (ĐC) was 
commercial feed (TAHH), which have no tributyrin supplementation in the diet or drinking water; 
and the experimental diets were commercial feed supplemented with tributyrin in feed (TBTA) 
at level of 1.0 g/kg feed or in drinking water (TBN) at level 0.5 g/kg feed. Results showed that, 
ADG was highest in piglets supplemented in drinking water (430.3 g/head/day), then in the diet 
(416.3 g/head/day), and lowest in piglets fed no supplementation (395.7 g/head/day). Feed intake 
of piglets in TBN was higher than that in 2 other treatments, eventhough there was no significant 
different. As results, FCR was lowest in piglets supplemented in drinking water (2.04kg feed/kg 
gain), and highest in control piglets (2.17kg feed/kg gain). Diarrhoea incidence and fecal score 
was lowest in TBN (5.34% and 0.10) and highest in ĐC (6.62% and 0.14). Piglets fed commercial 
diet without any supplementation was effected by E.coli with highest content (1.79x106 CFU/g 

1 Trường Đại học Cần Thơ
* Tác giả để liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Thị Thủy, Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ;  Điện thoại: 
0989019578; Email: nthithuycn@ctu.edu.vn
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chăn nuôi lợn hiện đang dần hồi phục 

nhanh chóng tại các tỉnh đồng bằng sông 
Cửu Long sau gần 1 năm từ khi xảy ra dịch 
bệnh Dịch tả lợn Châu phi vào năm 2019. Tuy 
nhiên, trong tình hình thời tiết khí hậu biến 
đổi thất thường, tình hình dịch bệnh vẫn đang 
rải rác một số nơi, nên người chăn nuôi đang 
rất lúng túng trong việc thực hiện việc nuôi 
dưỡng như thế nào để có hiệu quả. Có nhiều 
khuyến cáo cho rằng bên cạnh việc thực hiện 
chăn nuôi lợn theo quy trình an toàn sinh học, 
thì vấn đề sử dụng các chất hỗ trợ bổ sung 
vào thức ăn và nước uống là rất cần thiết, với 
mục đích tăng sức đề kháng và hạn chế xảy ra 
bệnh. Một số các chất hỗ trợ có nguồn gốc là 
axit hữu cơ được bổ sung chủ yếu để tạo môi 
trường đường ruột không thích hợp cho mầm 
bệnh phát triển, hạn chế bệnh trên lợn nhất là 
lợn con sau cai sữa. Hầu hết người chăn nuôi 
lợn thường cho lợn ăn thức ăn hỗn hợp được 
sản xuất từ các công ty thức ăn chăn nuôi, mà 
từ năm 2020 thì việc sử dụng kháng sinh trộn 
vào thức ăn hỗn hợp như chất kích thích hay 
ngừa bệnh không còn được phép sử dụng 
nữa, nên vấn đề sử dụng chất thay thế đang 
được người nuôi cân nhắc, và một số các chế 
phẩm có nguồn gốc là axit hữu cơ được cân 
nhắc sử dụng để thay thế kháng sinh. Bởi vì, 
lợn con sau cai sữa thường rất dễ bị tiêu chảy 
và nhiễm một số bệnh khác do sức đề kháng 
suy giảm, dẫn đến tỷ lệ chết cao và cũng ảnh 
hưởng đến sinh trưởng khá nhiều. Chế phẩm 
tributyrin, là tiền dược chất của axit butyric đã 
được nghiên cứu bổ sung cho gà, nhưng chưa 
sử dụng cho heo. Loại axit này có lợi cho sức 
khỏe đường ruột và năng suất sinh trưởng, 
đặc biệt được biết là ở động vật non (Wang và 
ctv, 2019). Tributyrin là sản phẩm đang được 
một số công ty thức ăn gia súc thử nghiệm 
trên heo và gà. Do đó, mục đích của nghiên 

cứu này là sử dụng chế phẩm Tributyrin bổ 
sung vào nước uống hoặc vào thức ăn với mục 
đích có thể hạn chế tiêu chảy trên lợn con, cải 
thiện sức khỏe của lợn con sau cai sữa để có cơ 
sở khuyến cáo đến người chăn nuôi lợn.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Chuồng trại và thức ăn thí nghiệm
Thí nghiệm (TN) được thực hiện tại Trại 

Chăn nuôi lợn ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An 
Giang. Chuồng lợn là chuồng hở lợp bằng 
tôn, nền xi măng, có hệ thống phủ bạt hai bên 
vách có thể kéo lên xuống bằng hệ thống ròng 
rọc. Ở đầu dãy chuồng có hệ thống phun nước 
làm mát, cuối dãy chuồng có 4 quạt hút nhằm 
tạo sự thông thoáng trong chuồng nuôi. Lợn 
con sau cai sữa được nuôi trên chuồng sàn 
cao 45cm với 9 ô chuồng, mỗi ô 10 con. Mỗi ô 
chuồng có một máng ăn cố định và một núm 
uống cố định. Chế phẩm Tributyrin được cung 
cấp từ công ty TNHH TM SX Menon, là hỗn 
hợp dạng bột màu trắng, có thành phần chính 
là axit butyric. Chế phẩm được trộn vào TA 
với liều lượng 1g/kg TA và pha vào nước uống 
với liều 0,5 g/lit nước liên tục suốt 6 tuần nuôi, 
không sử dụng kháng sinh để phòng ngừa 
bệnh trong suốt thời gian TN. Thức ăn nuôi 
heo ở trại bao gồm TAHH dành cho heo con 
tập ăn. Thành phần hóa học của khẩu phần TA 
có DM 89,7; EE 4,61; CP 20,0; CF 5,0; NFE 62,4; 
Ca 1,02 và P 0,42%; ME 3.300 Kcal/kg TA.
2.2. Động vật thí nghiệm

Tổng số 18 lợn nái lai YL ở lứa đẻ 3-4 có 
ngày đẻ trong khoảng thời gian gần nhau (1 
tuần) được chọn để lựa lợn con làm TN. Tất cả 
90 con được chọn đều là lợn đực và được thiến 
ở 14 ngày tuổi, được chia làm 3 nhóm với khối 
lượng tương đối đồng đều, mỗi nhóm là 1 
khối bao gồm 3 NT. Trước khi cai sữa, lợn con 
được tập ăn thích nghi với thức ăn TN 5 ngày. 

feces), and lowest in TBN (1.50x106 CFU/g feces) and TBTA (1.55x106 CFU/g feces). In conclusion, 
supplementaion of tributyrin in the diet or drinking water of weaned piglets trend to improve 
growth performance; reduced diarrhoea incidence, fecal score and E.coli in feces of weaned piglets. 
Tributyrin supplementation into drinking water have trend be better than into the feed.

Key words: Diarrhoea incidence, E.coli, fecal score, tributyrin, weaned piglets.
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Lợn được cai sữa và bắt đầu TN ở 26-28 ngày 
tuổi, có khối lượng (KL) là 7,3±1,5 kg/con. 
Trước khi vào TN, lợn được tiêm phòng đầy 
đủ các bệnh dịch tả, tai xanh (PRRS), LMLM. 
Số liệu được thu thập trong thời gian 6 tuần 
sau khi cai sữa. Tất cả lợn được chăm sóc và 
nuôi dưỡng theo quy trình chăm sóc và nuôi 
dưỡng của trại. Tuần đầu, lợn được cho ăn với 
lượng TA hạn chế và cho ăn 6 lần/ngày, các 
tuần tiếp theo tăng dần lượng thức ăn lên và 
cho ăn tự do 4 lần/ngày. Nước uống luôn được 
cung cấp đầy đủ trong suốt quá trình TN, 3 ô 
chuồng lợn trong nghiệm thức (NT) pha chế 
phẩm vào nước uống được chuẩn bị bồn nước 
riêng để pha chế phẩm. Lợn được cân lúc đầu 
TN, mỗi tuần nuôi và cuối TN lúc 10 tuần tuổi 
vào lúc sáng sớm trước khi cho ăn.
2.3. Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối 
hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 NT là sự khác 
nhau giữa đường bổ sung chế phẩm Tributyr-
in cho lợn con sau cai sữa. Mỗi NT được lặp lại 
3 lần, mỗi lần lặp lại là 1 ô chuồng (10 con/ô). 
Các NT như sau:

NT1 (ĐC): TAHH không bổ sung Tributyrin
NT2 (TBTA): TAHH + chế phẩm Tributyrin 

(1,0g/kg TA) trộn vào thức ăn
NT3 (TBN): TAHH nước uống có pha 

Tributyrin (0,5g/lit nước)
2.4. Các chỉ tiêu theo dõi 

Các chỉ tiêu về sinh trưởng: Lợn được cân 
hàng tuần, cân thức ăn ăn vào và thừa hàng 
ngày để tính tăng khối lượng (TKL), tiêu tốn 
thức ăn (TTTA), hệ số chuyển hóa thức ăn 
(FCR). 

Tỷ lệ tiêu chảy: Chỉ tiêu về tỷ lệ tiêu chảy và 
mức độ tiêu chảy được ghi nhận theo phương 
pháp của (Cupere và ctv, 1992). Lợn bị tiêu 
chảy được ghi nhận theo 2 giai đoạn: Giai 
đoạn 1 là 3 tuần đầu thí nghiệm (1-3 tuần), giai 
đoạn 2 là 3 tuần cuối thí nghiệm (4-6 tuần) sau 
khi cai sữa. Mỗi ngày ghi nhận số con lợn tiêu 
chảy, đánh dấu lợn đó (hôm sau không đếm 
lại), xem thời gian hết tiêu chảy của lợn đó, kết 

thúc thí nghiệm tổng hợp các lượt bị tiêu chảy 
để tính tỷ lệ tiêu chảy. Tỷ lệ tiêu chảy/ngày (%) 
= Số con lợn bị tiêu chảy/Số ngày nuôi x tổng 
số lợn) x100. 

Mức độ tiêu chảy: Những lợn tiêu chảy 
được xếp cấp độ theo thang mức độ 0-3, trong 
đó 0 tương ứng với tình trạng phân khô (bình 
thường); 1: nhão; 2: lỏng và 3: chảy nước. Ghi 
nhận mức độ tiêu chảy được thực hiện hai lần 
mỗi ngày từ 2 người, mức độ tiêu chảy được 
tính bằng tổng điểm số mức độ tiêu chảy 
trong giai đoạn chia cho số ngày trong giai 
đoạn (Cupere và ctv, 1992).

Mật độ E.coli (CFU/g) trong phân: Phân 
lợn được lấy mẫu trực tiếp ngay sau khi lợn 
đi phân ở tuần 3 và 6 của TN để đếm khuẩn 
lạc theo phương pháp của Trần Linh Thước 
(2006). Mẫu được đồng nhất hoá cấy một 
lượng nhất định lên môi trường thạch chọn 
lọc thích hợp chứa lactose, ủ ở 440C trong 24 
giờ, đếm các khuẩn lạc có hình dạng đặc trưng 
của Coliforms. Khẳng định các khuẩn lạc đã 
đếm là E.coli bằng thử nghiệm IMViC. Cách 
tính kết quả theo công thức  của Trần Linh 
Thước (2006) như sau: CFU/g=N/(n1vf1+…+ 
nivfi)*R. Trong đó, n: tổng số khuẩn lạc đếm được 
trên đĩa; f1: độ pha loãng của bậc n1; n1: số đĩa nuôi 
cấy ở độ pha loãng đầu; n2, n 3: số đĩa nuôi cấy ở các 
độ pha loãng tiếp theo; v: thể tích dung dịch pha 
loãng đem nuôi cấy; và R: tỷ lệ khẳng định.
2.5. Phân tích hóa học

Hàm lượng dưỡng chất của thức ăn như: 
Vật chất khô (DM), đạm thô (CP), béo thô 
(EE), tro (Ash), Ca và P được phân tích theo 
qui trình chuẩn của AOAC (1990).
2.6. Xử lý số liệu

Số liệu thu thập được xứ lý sơ bộ trên phần 
mềm Excel 2003, sau đó tiến hành phân tích 
phương sai sử dụng mô hình hồi qui tuyến 
tính tổng quát (Minitab 16) theo mô hình phân 
tích thống kê: Yijk = µ + αi + βj + €ijk. Trong đó: Yijk 
là giá trị cá thể quan sát, µ là trung bình tổng thể, 
αi là ảnh hưởng của nghiệm thức, βj là ảnh hưởng 
của khối, €ijk là sai số ngẫu nhiên.
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tăng khối lượng của lợn thí nghiệm 
Kết quả trong bảng 1 cho thấy KL của heo 

ở NT có bổ sung tributyrin vào nước uống 
cao hơn lợn được bổ sung vào thức ăn và đối 
chứng. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu 
của Stefania và ctv (2020) đã cho rằng lợn con 
28-40 ngày tuổi được bổ sung Tributyrin vào 
khẩu phần cải thiện được tăng khối lượng 
(TKL). Nhiều nghiên cứu cho rằng việc sử 
dụng Tributyrin có tác động tích cực đến năng 
suất của lợn bằng cách tác động đến chức 
năng đường ruột và sức khỏe đường ruột của 
lợn (Li và ctv, 2016). Điều này càng cho thấy 
rằng trong khẩu phần tối ưu thì phụ gia thức 
ăn như các axit hữu cơ ngày càng được coi là 
sản phẩm thay thế cho các kháng sinh, mặc dù 
tác dụng kháng khuẩn của chúng có lẽ không 
phải là cơ chế hoạt động duy nhất trong khẩu 
phần ăn bình thường mà chúng có thể hoạt 
động như chất điều chỉnh cân bằng hệ vi sinh 
vật (Suiryanrayna và Ramana, 2015). Hơn 
nữa, axit butyric có tác dụng làm tăng sinh 
tế bào biểu mô, tăng độ dài của các nhung 
mao đường ruột của lợn và làm thay đổi hình 
thái của ruột (Stefania và ctv, 2020), điều này 
giúp cho quá trình hấp thu dinh dưỡng tốt 
hơn. Axít butyric cũng làm tăng sự tiết ra của 
enzyme tuyến tụy, đồng thời là nguồn năng 
lượng chính cho các tế bào biểu mô của ruột 
già (Suiryanrayna và Ramana, 2015), có thể 
dẫn đến cải thiện được TKL và FCR.

Bảng 1. Sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn  
(n=30/NT)

Chỉ tiêu ĐC TBTA TBN SEM P

KL đầu TN, kg 7,62 6,96 7,45 0,51 0,45

KL cuối TN, kg 24,21 24,45 25,51 0,61 0,06

Thời gian TN,tuần 6 6 6 6

TTTA, g/con 858,9 862,8 880,1 10,36 0,45

TKL, g/con/ngày 395,7b 416,5ab 430,3a 7,26 0,01

FCR, kg/kg 2,17a 2,07ab 2,04b 0,04 0,03

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau cùng hàng biểu thị giá 
trị khác biệt có ý nghĩa (P<0,05)

Hơn nữa, trong số các axít béo chuỗi 
ngắn, axit butyric có những tính chất đặc biệt 
như cải thiện sức khỏe đường ruột mạnh mẽ, 
là nhiên liệu ưa thích cho các tế bào ruột ở 
kết tràng, kích thích tiết enzyme và ổn định 
hệ vi khuẩn ruột, dẫn đến khả năng tiêu hóa 
chất dinh dưỡng hiệu quả hơn và khả năng đề 
kháng sự xâm nhiễm tốt hơn. Tác dụng được 
biết đến nhiều nhất của axit butyric là kích 
thích sự tăng sinh và biệt hóa tế bào biểu mô, 
nó cũng có ảnh hưởng có lợi đối với chức năng 
rào cản của kết tràng (Li và ctv, 2016). Bởi vì 
lợn con sau cai sữa thường bị stress và giảm 
lượng ăn vào, ít hoặc không tăng cân, đây là 
giai đoạn khủng hoảng sau cai sữa, là do tiêu 
hóa và khả năng hấp thụ hạn chế do không 
sản xuất đủ axit hydrochloric, men tụy và cả 
những thay đổi đột ngột về thức ăn và lượng 
ăn. Do đó việc bổ sung tributyrin để làm giảm 
pH đường ruột của lợn đã được phát hiện có 
thể khắc phục những vấn đề này. Bởi vì hoạt 
động chính của các axit hữu cơ là làm giảm 
pH dạ dày chuyển đổi pepsinogen chưa hoạt 
hóa thành pepsin hoạt hóa cho quá trình thủy 
phân protein có hiệu quả, và bởi vì axit hữu cơ 
vừa có tính kìm khuẩn vừa có tính diệt khuẩn. 
Bảng 2. Tăng khối lượng/ngày (g/con, n=30/NT)

     Chỉ tiêu ĐC TBTA TBN SEM P
TKL tuần 1 211,4b 205,7b 250,0a 9,51 0,04
TKL tuần 2 271,4c 328,6b 371,4a 8,31 0,02
TKL tuần 3 357,1b 385,7a 357,1b 8,45 0,02
TKL tuần 4 442,9 428,6 442,9 7,36 0,45
TKL tuần 5 471,4b 528,6a 542,9a 9,26 0,04
TKL tuần 6 615,7 621,4 615,7 9,04 0,13

Hình 1. Khối lượng lợn qua các tuần thí nghiệm
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3.2. Tiêu thụ thức ăn và hệ số chuyển hóa 
thức ăn

Khi bổ sung chế phẩm vào nước uống, 
lợn có khuynh hướng tiêu thụ thức ăn cao 
hơn so với bổ sung vào thức ăn và không bổ 
sung, mặc dù không chênh lệch nhiều nhưng 
cũng cho thấy chế phẩm tributyrin khi được 
lợn tiêu thụ cũng có tác dụng kích thích lợn ăn 
nhiều hơn và thèm ăn hơn, điều này cho thấy 
axít hữu cơ cũng cải thiện tổng tiêu hoá rõ 
rệt và cải thiện hiệu suất tăng trưởng (Lan và 
Kim, 2018). Kết quả ở bảng cho thấy rằng khi 
bổ sung vào nước uống có thể lợn tiếp nhận 
hiệu quả hơn, do khí hậu nóng lợn sẽ uống 
nước nhiều cũng như chế phẩm tributyrin 
được hòa tan tốt và được tiếp nhận tốt hơn 
trong đường ruột lợn con. Lượng thức ăn tiêu 
thụ cao hơn dẫn đến lợn tăng khối lượng tốt 
hơn ở NT bổ sung chế phẩm vào nước uống 
so với đối chứng, dẫn đến cải thiện được hệ số 
chuyển hóa thức ăn. Điều này cũng phù hợp 
với nghiên cứu của Wang và ctv (2019), việc 
sử dụng axit butyric trong nước uống hoặc 
thức ăn có tác dụng duy trì sự cân bằng hệ vi 
sinh vật đường ruột, ngăn ngừa rối loạn tiêu 
hoá, tăng cường năng lực miễn dịch ruột, kích 

thích sinh trưởng, tăng hiệu quả chuyển hoá 
thức ăn. 
3.3. Tỷ lệ tiêu chảy và mức độ tiêu chảy 

Hơn nữa, lợn con ở giai đoạn sau cai sữa 
thường bị tiêu chảy, thông thường do chủng 
E.coli gây bệnh đường ruột. Trong thí nghiệm 
này, tỷ lệ và mức độ tiêu chảy của lợn ở nghiệm 
thức đối chứng là chỉ cho ăn TAHH không bổ 
sung thêm chế phẩm tributyrin thì cho tỷ lệ 
tiêu chảy cao hơn lợn được ăn khẩu phần có 
bổ sung thêm chế phẩm vào nước uống hoặc 
thức ăn. Đứng trên góc độ dinh dưỡng thì chế 
phẩm này chủ yếu là axit butyric không có 
chức năng dinh dưỡng trong bộ máy tiêu hóa 
gia súc mà nó có chức năng như một thức ăn 
không cung cấp năng lượng, giảm pH đường 
ruột, tạo môi trường pH bất lợi cho các chủng 
vi khuẩn gây bệnh phát triển. Nhờ đó mà bệnh 
tiêu chảy lợn con cũng như các bệnh nhiễm 
trùng đường ruột khác được phòng chống một 
cách hiệu quả (Zhang và ctv, 2020). Bởi vì, tiêu 
chảy sau cai sữa vẫn là vấn đề quan trọng đối 
với các nhà sản xuất lợn con, nó gây ra những 
tổn thương cho động vật và có thể có những tác 
động tiêu cực đến lợi nhuận do năng suất thấp 
và hệ số chuyển đổi thức ăn cao hơn. 

Bảng 3. Tỷ lệ tiêu chảy và mật độ E.coli trong phân lợn 

Thời gian Chỉ tiêu ĐC TBTA TBN SEM P

1-3 tuần đầu
Tỷ lệ tiêu chảy, % 8,81a 7,90a 6,17b 0,420 0,03
Mức độ tiêu chảy 0,15a 0,10b 0,10b 0,006 0,04

E.coli (x106CFU/g phân) 2,05a 1,84b 1,75b 0,062 0,04

4-6 tuần sau
Tỷ lệ tiêu chảy, % 4,54a 3,91a 2,51b 0,272 0,02
Mức độ tiêu chảy 0,14a 0,11b 0,10b 0,005 0,03

E.coli (x106CFU/g phân) 1,54a 1,26b 1,25b 0,084 0,01

Trung bình
(1-6 tuần)

Tỷ lệ tiêu chảy, % 6,62a 5,41b 5,34b 0,210 0,03
Mức độ tiêu chảy 0,14a 0,10b 0,10b 0,006 0,03

E.coli (x106CFU/g phân) 1,79a 1,55b 1,50b 0,069 0,02

3.4. Mật độ E.coli trong phân lợn thí nghiệm
Số liệu trong Bảng 3 cho thấy khi bổ sung 

chế phẩm Tributyrin vào nước uống hoặc thức 
ăn đều giảm mật độ nhiễm vi khuẩn E.coli so 
với ĐC. Các chủng E.coli gây độc là nguyên 
nhân chính gây tiêu chảy sau cai sữa và điều 
đó là hiển nhiên, ảnh hưởng lên ruột có thể 
được khắc phục bằng các khẩu phần thức ăn 

tối ưu. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu này cho 
thấy, lợn được bổ sung chế phẩm Tributyrin 
vào nước uống và thức ăn giảm tỷ lệ tiêu chảy 
do giảm bị nhiễm vi khuẩn E.coli so với ĐC 
hiệu quả hơn. Điều này cho thấy bổ sung axit 
hữu cơ đã làm giảm pH đường ruột xuống 
thấp đã ức chế sự phát triển vi khuẩn có hại, 
duy trì cân bằng vi khuẩn đường ruột, đồng 
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thời kích thích tiết ra các enzyme giúp quá 
trình tiêu hóa hấp thu tốt hơn. Do vi khuẩn 
đường ruột thường hoạt động ở môi trường 
pH cao như E.coli có pH thích hợp ở 4,3; trong 
khi đó, các vi sinh vật có lợi hoạt động ở môi 
trường pH thấp pH<3,5 (Thaela và ctv, 1998). 
Vì thế, việc bổ sung axít hữu cơ vào khẩu 
phần thức ăn hoặc nước uống sẽ hạ thấp pH 
xuống dưới 3,5 làm hạn chế sự hoạt động của 
những vi khuẩn có hại và tăng cường sự hoạt 
động của các vi khuẩn có lợi. Nghiên cứu của 
Boas và ctv (2016) cũng cho thấy khi bổ sung 
axít hữu cơ vào khẩu phần thì giảm tỷ lệ bệnh 
về đường tiêu hóa như tiêu chảy, do đã có tác 
dụng làm giảm mật độ vi khuẩn có hại đặc 
biệt là vi khuẩn E.coli, do đó dẫn đến tỷ lệ chết 
giảm so với ĐC. Ngoài tác dụng của axit béo 
lên hệ vi khuẩn đường ruột và sức khỏe đường 
ruột, chúng còn là cơ chất cho sự trao đổi chất 
trung gian ở lợn con (Zhang và ctv, 2020). 
Giảm độ pH bên trong tế bào vi khuẩn làm 
phá hủy không đảo ngược các enzym quan 
trọng của vi khuẩn, có thể dẫn đến ức chế sự 
tăng trưởng hoặc gây chết vi khuẩn (Wang và 
ctv, 2019). Bình thường, chúng ta muốn axít 
hữu cơ sẽ hoạt động trong ruột non, như vậy 
nó cần phải được bảo toàn khi qua dạ dày vì 
dạ dày có pH rất thấp khoảng 2, với những 
con non thì pH dạ dày có cao hơn là 4, do đó 
cần phải hiểu rõ cơ chế để sử dụng axít hữu cơ 
từng loại cho đúng mục đích. 

4. KẾT LUẬN 
Bổ sung chế phẩm Tributyrin vào nước 

uống và thức ăn của lợn con sau cai sữa đều 
cải thiện TKL và FCR, giảm được tỷ lệ cũng 
như mức độ tiêu chảy trên lợn và giảm mật độ 
E.coli trong phân. Bổ sung vào nước uống cho 
kết quả tốt hơn bổ sung vào thức ăn.

LỜI CẢM ƠN
Tác giả xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo 

Trại chăn nuôi đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để 
TN được tiến hành hoàn hảo, cám ơn nhóm các 

em sinh viên Trường Đại học Cần Thơ hỗ trợ thực 
hiện TN.
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TÓM TẮT
Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của việc bổ sung vitamin E (VitE) trong 

khẩu phần lên năng suất sinh sản của gà Nòi lai. Tổng số 72 gà mái hậu bị 16 tuần tuổi được bố trí 
theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức (NT) tương ứng với khẩu phần là đối chứng 
(ĐC): khẩu phần cơ sở (KPCS), E125: KPCS có bổ sung 125mg VitE/kg TA và E250: KPCS bổ sung 
250mg VitE/kg TA và được lặp lại 8 lần, 3 gà mái/lần lặp lại. Thí nghiệm được thực hiện trong 10 
tuần từ ngày 5/9/2019 đến 14/11/2019. Kết quả phân tích cho thấy lô ĐC có tỷ lệ hao hụt là 25%, cao 
hơn so với các NT có bổ sung VitE (12,5-16,67%, P>0,05). Tuổi đẻ trứng đầu tiên của gà mái Nòi lai 
là 139-142 ngày và tuổi đẻ đạt 50% là 152-158 ngày tuổi. TTTA, TKLTĐ, TKLTK và HSCHTA của 
gà giai đoạn 16-20 tuần tuổi khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các NT (P>0,05). Tương tự, 
không tìm thấy sự khác biệt giữa các NT về tỷ lệ đẻ, NS trứng, KL trứng và TTTA của gà giai đoạn 
20-26 tuần tuổi (P>0,05). HSCHTA giai đoạn 20-24 tuần tuổi cao nhất ở E125 (2,3) và thấp nhất ở E250 
(2,15) (P<0,05). Không tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các NT về các chỉ tiêu chất 
lượng trứng của gà mái Nòi lai. Từ kết quả nghiên cứu trên có thể đề nghị khẩu phần có bổ sung 
250mg vitamin E/kg TA giúp cải thiện HSCHTA và năng suất trứng ở gà mái Nòi lai.

Từ khóa: Vitamin E, tuổi đẻ trứng đầu tiên, tỷ lệ đẻ, hiệu quả sử dụng thức ăn, gà hậu bị.
ABSTRACT

Effects of vitamin E supplementation on reproductive performance of crossbred Noi 
laying hens

This study was done to evaluate the effects of vitamin E supplementation on reproductive 
performance of crossbred Noi laying hens at 16-26 weeks of age. A total of 72 crossbred Noi pullets 
was completely randomized design into 3 dietary treatments and replicated eight times with 3 
pullets per replicate. The experimental diets were as follows: (1) control was a basic diet without 
vitamin E supplement (KPCS); (2) E125 consisted of KPCS plus 125mg vitamin E per kg feed; and 
(3) E250 consisted of KPCS added 250mg vitamin E per kg feed, respectively. The experiment was 
carried out for 10 weeks from September 5th to November 14th, 2019. Results showed that control 
were exposed to higher risks of mortality percentages (25%) than vitamin E supplemented diets 
(12.5-16.67%) (P>0.05). The age of first egg and 50% egg production for crossbred Noi pullets 
ranged from 139 to 142 days and from 152 to 158 days, respectively. There were no significant 
differences among treatments in feed intake (FI), ADG and FCR of crossbred Noi pullets at 16-20 
weeks of age. Similarly, no different significances were found among treatments on laying egg rate, 
egg production, egg weight and FI at 20-26 weeks of age. FCR of crossbred Noi laying hens was 
highest on E150 (2.3) and lowest on E250 (2.15) treatments with a significant difference from 20 to 
24 weeks of age. No significant differences were detected among treatments on egg quality traits. 
It is concluded that supplementation of 250mg vitamin E to dietary feed improved FCR and egg 
production of crossbred Noi pullet hens.

Keywords: Vitamin E, feed conversion, egg laying rate, crossbred pullet.
1 Trường Đại học Cần Thơ
* Tác giả liên hệ: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Khang, Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ. TP Cần 
Thơ. Điện thoại: 0939.205.355. Email: ntkkhang@ctu.edu.vn
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), 

chăn nuôi gà Nòi lai ngày càng phát triển và 
chủ yếu ở quy mô nông hộ, chúng có được 
nuôi chăn thả quanh vườn nhà, tự kiếm ăn 
và tiêu thụ thức ăn (TA) địa phương sẵn có. 
Đây là giống gà địa phương có chất lượng thịt 
thơm ngon, dễ thích nghi với điều kiện môi 
trường nóng ẩm ở vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, 
nhược điểm của chúng là năng suất (NS) sinh 
trưởng và NS trứng thấp. 

Vitamin E là một trong những chất chống 
oxy hóa quan trọng nhất trong việc bảo vệ các 
tế bào và mô khỏi quá trình oxy hóa lipid gây 
ra bởi các gốc tự do. Bên cạnh đó, vitamin E 
còn ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, khả 
năng trao đổi vật chất và hệ miễn dịch của gà 
(Franchini và ctv, 1995; Raza và ctv, 1997; Gu và 
ctv, 1999; Singh và ctv, 2006; Niu và ctv, 2009). 
Gia cầm không thể tổng hợp được vitamin E 
nên việc bổ sung vitamin E vào khẩu phần là 
rất cần thiết. Các nghiên cứu gần đây cho thấy 
bổ sung vitamin E trong khẩu phần sẽ làm 
tăng lượng vitamin E trong trứng (Froning và 
ctv, 1982; Cherian và Sim, 1997). 

Một số nghiên cứu trên gà thịt công 
nghiệp cho thấy bổ sung 250mg vitamin E vào 
trong khẩu phần có thể làm giảm được ảnh 
hưởng của stress nhiệt và làm tăng năng suất 
của gà (Colnago và ctv, 1984; Panda, 2011). Kết 
quả nghiên cứu gần đây của nhóm tác giả cho 
thấy bổ sung vitamin E ở 70 mg/kg TA ở gà thịt 
Cobb500 (Nguyễn Thị Kim Khang, 2014) hay 
250 mg/kg TA ở gà con hậu bị Hisex Brown 
(Nguyễn Thị Kim Khang và ctv, 2014), hay 125 
mg/kg TA đơn hay kết hợp với 250mg vitamin 
C/kg TA ở gà Isa Brown giai đoạn 43 tuần tuổi 
(Nguyễn Thị Kim Khang, 2012; Nguyễn Thị 
Kim Khang và ctv, 2014) giúp cải thiện đáng 
kể NS sinh trưởng và sinh sản của gà. 

Đề tài “Ảnh hưởng của bổ sung vitamin E 
trong khẩu phần lên khả năng sinh sản của gà mái 
Nòi lai” được thực hiện nhằm đánh giá ảnh 
hưởng của bổ sung vitamin E lên NS và chất 
lượng trứng, qua đó xác định tỷ lệ vitamin E 

tối ưu nhất trong khẩu phần ăn của gà Nòi lai 
đạt hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu
Thí nghiệm (TN) được tiến hành trên 

72 con gà mái Nòi lai ở giai đoạn từ 16 đến 
26 tuần tuổi với khối lượng ban đầu là 1,26-
1,28kg, tại Trại gà TN thuộc ấp Thuận Tiến 
B, xã Thuận An, Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh 
Long, từ ngày 5/9/2019 đến 14/11/2019.

Đàn gà đã được tiêm phòng vaccine và 
tẩy ký sinh trùng đầy đủ trước khi tiến hành 
TN.

Thức ăn cơ sở của Trại có giá trị dinh 
dưỡng CP 17% và ME 2.700 kcal/kg và vitamin 
E sử dụng trong TN ở dạng bột, nguyên chất 
có màu trắng sữa, không mùi, không vị được 
mua từ công ty TNHH Mitaco, ấp Thạnh 
Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, 
tỉnh Hậu Giang.

Gà được nuôi trong hệ thống chuồng hở 
với diện tích dài 6m, rộng 36m và cao 2,5m, 
mái lợp tole, bạt mũ che chắn xung quanh. Hai 
bên vách xây gạch cao 0,5m. Trên mái chuồng 
có hệ thống thông khí. Khu dãy chuồng thí 
nghiệm gồm 3 tầng xếp chồng lên nhau theo 
hình tháp, tầng thấp nhất cách nền chuồng 
50cm, kích thước mỗi ô chuồng trong tầng là 
60x40x40cm. Gà được chiếu sáng 16 giờ trong 
một ngày, hệ thống đèn được điều khiển tự 
động, đèn tự động tắt lúc 21 giờ và tự động 
bật lúc 4 giờ, bộ điều khiển được đặt ở đầu 
trại. Máng ăn được đặt phía trước mỗi tầng 
lồng, cách máng hứng trứng 10cm, được làm 
bằng nhựa. Gà uống nước tự do với hệ thống 
nước bằng núm uống tự động.
2.2. Phương pháp 

Thí nghiệm (TN) được bố trí theo thể thức 
hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 3 nghiệm thức 
(NT) tương ứng với 3 khẩu phần khác nhau 
về tỷ lệ Vitamin E bổ sung như sau:

ĐC: Khẩu phần cơ sở (KPCS);
E125: KPCS + 125 mgVitE/kg TA;
E250: KPCS + 250 mgVitE/kg TA.
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Thí nghiệm được lặp lại 8 lần với tổng số 
24 đơn vị TN, mỗi đơn vị TN gồm 3 gà hậu bị 
tại thời điểm 16 tuần. Tổng số gà TN là 72 con 
ở giai đoạn từ 16 đến 26 tuần tuổi.

Ghi chép số liệu và các chỉ tiêu theo dõi
Nhiệt độ (oC) và ẩm độ (%) trong chuồng 

nuôi thí nghiệm được ghi nhận vào lúc 6h30 
sáng và 13h30 chiều, tại 2 vị trí đo là đầu 
chuồng và cuối chuồng, sau đó được tính giá 
trị trung bình của 2 vị trí đo trong chuồng nuôi.

Tình hình sức khỏe, tỷ lệ hao hụt (%) của 
đàn gà: tình trạng sức khỏe, tình hình bệnh tật 
của đàn gà được quan sát, rồi ghi nhận lại các 
biểu hiện và triệu chứng của những con mắc 
bệnh, kết quả chẩn đoán và điều trị, ghi lại số 
lượng gà bệnh và gà chết.

Tiêu tốn TA, hiệu quả sử dụng TA được 
ghi nhận hàng ngày dựa trên lượng TA ăn vào 
và lượng TA thừa.

Trứng gà được thu gom, cân và ghi nhận 
hằng ngày vào lúc 16 giờ chiều để tính các chỉ 
tiêu về tuổi đẻ trứng đầu tiên, tỷ lệ đẻ và năng 
suất trứng bình quân (NSTBQ).

Mẫu trứng được lấy và đo các chỉ tiêu về 
chất lượng trứng gà ở các NT được chọn vào 
lúc 21 tuần tuổi. Tổng số quả trứng gà phân 
tích là 21 quả trứng (7 quả x 3 NT). Các chỉ tiêu 
về chất lượng trứng như KL trứng, tỷ lệ các 
thành phần của quả trứng, chỉ số hình dáng 
(CSHD), chỉ số lòng trắng đặc và lòng đỏ, màu 
sắc lòng đỏ và độ dày vỏ.

Gà TN được cân các thời điểm 16, 20, 24 
và 26 tuần tuổi. Ngoài ra, trạng thái sức khỏe 
đàn gà được quan sát và ghi nhận hàng ngày. 
Chuồng trại, máng ăn, máng uống được vệ 
sinh dọn dẹp hàng ngày ở tất cả các ô TN.  
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu thí nghiệm được xử lý sơ bộ bằng 
phần mềm Excel 2010 và xử lý thống kê bằng 
phần mềm Minitab 16 với mô hình tuyến tính 
tổng quát (GLM), để xác định mức độ khác 
biệt ý nghĩa của các NT bằng phương pháp 
Tukey với độ tin cậy 95%. Nhiệt độ và độ ẩm 
chuồng nuôi được xử lý bằng thống kê mô tả. 
Các chỉ tiêu tỷ lệ hao hụt, tuổi thành thục, tuổi 

đẻ 50% và số lượng trứng được xử lý bằng 
phép thử Chi-Square.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Nhiệt độ, độ ẩm chuồng nuôi và tỷ lệ hao 
hụt của gà 

Kết quả ở Bảng 1 cho thấy nhiệt độ 
chuồng nuôi cao nhất vào buổi sáng là 28,0oC 
và buổi chiều là 35,3oC; thấp nhất vào buổi 
sáng là 25,1oC và buổi chiều là 26oC. Nhiệt 
độ trung bình chuồng nuôi vào buổi sáng là 
26,6oC và buổi chiều là 30,7oC. Ngược lại, độ 
ẩm cao nhất ở Trại thực nghiệm vào buổi sáng 
và chiều là 98,8 và 79,8%; thấp nhất lúc 13h30 
là 61,5% so với buổi sáng 89,2% và trung bình 
là 93,8% lúc 6h30 và 70,7% lúc 13h30.
Bảng 1. Nhiệt độ (oC) và độ ẩm (%) chuồng nuôi

Chỉ tiêu
Cao nhất Thấp nhất Trung bình

6h30 13h30 6h30 13h30 6h30 13h30
Nhiệt độ, 0C 28,0 35,3 25,1 26,0 26,6 30,7
Độ ẩm, % 98,4 79,8 89,2 61,5 93,8 70,7

Kết quả ghi nhận ở Bảng 2 cho thấy tỷ lệ 
hao hụt của gà lô ĐC (25%) cao hơn so với hai 
NT bổ sung vitamin E (12,5-16,67%), tuy nhiên 
sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê 
giữa các NT (P>0,05). Kết quả ghi nhận trong 
quá trình thực hiện thí nghiệm cho thấy ở NT 
có bổ sung vitamin E đa số gà mái Nòi lai chết 
là do chúng đẻ trứng có kích thước quá lớn so 
với lỗ huyệt dẫn tới sa hậu môn và chết giai 
đoạn cuối kỳ 24-26 tuần tuổi, ở ĐC đa số là gà 
chết là do bị các cá thể khác cắn mổ và chết ở 
giai đoạn từ 20-24 tuần tuổi.

Bảng 2. Tỷ lệ hao hụt (%) của gà thí nghiệm

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

Tổng Χ2 P
ĐC E125 E250

Tổng gà, con 24 24 24 72 - -
Số chết, con 6 3 4 13 - -
TL hao hụt,% 25 12,5 16,67 18,06 1,07 0,58

3.2 Ảnh hưởng của vitamin E lên sinh trưởng 
của gà Nòi lai giai đoạn 16-20 tuần tuổi

Khối lượng cơ thể (KL) của gà khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê giữa các NT qua các 
tuần tuổi (P>0,05). Tương tự, TTTA, TKLTĐ và 
TKLTK của gà ở NT bổ sung vitamin E có xu 
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hướng cao hơn ĐC, trong khi HSCHTA ở NT 
bổ sung lại có xu hướng thấp hơn so với ĐC, 
tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa 
thống kê (P>0,05).
Bảng 3. Khả năng sinh trưởng của gà theo tuổi 

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

SEM P
ĐC E125 E250

KL16 tuần tuổi 1.268,3 1.268,3 1.274,2 10,79 0,91
KL20 tuần 1.601,7 1.619,2 1.629,2 25,03 0,74
KL24 tuần tuổi 1.708,3 1.727,1 1.729,2 47,01 0,94
KL26 tuần tuổi 1.734,6 1.806,3 1.793,8 47,99 0,54
TTTA16-20, g/c/ng 68,19 69,53 69,79 1,28 0,65
HSCHTA16-20 5,58 5,61 5,37 0,32 0,85
TKLTĐ16-20, g/c/ng 12,35 12,99 13,15 0,76 0,73

TKLTĐ: tăng khối lượng tuyệt đối, TKLTK: tăng khối 
lượng toàn kì, TTTA: tiêu tốn thức ăn, HSCHTA: hệ số 
chuyển hóa thức ăn

3.3 Ảnh hưởng của vitamin E lên năng suất 
sinh sản của gà Nòi lai giai đoạn 20-26 tuần 
tuổi

Bảng 4. Năng suất sinh sản ở 20-26 tuần tuổi

Tính trạng Chỉ tiêu
Nghiệm thức

SEM P
ĐC E125 E250

Tuổi đẻ, ngày
5% 142 140 139 0,03* 0,98
50% 158 154 152 0,12* 0,94

Tỷ lệ đẻ, %
20-24 32,78 30,56 31,67 3,97 0,93
24-26 36,90 42,86 41,82 6,64 0,80

Năng suất 
trứng, quả/mái

20-24 13,63 13,75 14,25 1,52 0,95
24-26 13,25 16,25 13,50 2,40 0,62

Toàn kì 28,13 31,75 31,25 3,89 0,78
KL trứng, g/
quả

20-24 36,81 35,99 37,37 0,53 0,20
24-26 34,39 38,34 40,91 2,91 0,30

TTTA, g/con/
ngày

20-24 80,05 82,75 80,32 1,53 0,40
24-26 80,84 82,82 81,89 1,12 0,47

HSCHTA
20-24 2,18ab 2,30a 2,15b 0,04 0,04
24-26 1,83 2,17 2,00 0,16 0,32

*Giá trị Χ2, giá trị mang các chữ cái khác nhau trên cùng 
dòng thì khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05

Kết quả phân tích trình bày tại Bảng 4 cho 
thấy tuổi đẻ quả trứng đầu tiên của gà giữa 
các NT có khác nhau, NT bổ sung có tuổi đẻ 
sớm hơn ĐC và có tuổi đẻ 50% thấp hơn ĐC 
(P>0,05). Bên cạnh đó, TTTA, tỷ lệ đẻ (TLĐ), 
NS trứng và KL trứng của gà giữa các NT 
qua các giai đoạn tuổi khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê (P>0,05). Đối với HSCHTA/

trứng của gà giữa các NT khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê (P>0,05) ở giai đoạn 24-26 tuần 
tuổi, tuy nhiên có sự khác nhau về HSCHTA/
trứng ở giai đoạn 20-24 tuần tuổi giữa các NT 
(P<0,05).
3.4 Ảnh hưởng của bổ sung vitamin E lên 
chất lượng trứng của gà Nòi lai

Kết quả Bảng 5 về chất lượng trứng gà thí 
nghiệm cho thấy chất lượng trứng của gà giữa 
các NT khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
(P>0,05). 

Bảng 5. Ảnh hưởng vitamin E lên  
chất lượng trứng

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

SEM P
ĐC E125 E250

LT, % 57,62 59,73 58,03 0,91 0,26
LĐ, % 29,73 27,73 27,59 0,72 0,11
Vỏ, % 12,65 13,17 14,39 0,56 0,12
LT/LĐ 1,94 2,17 2,11 0,08 0,20
ĐDV, mm 0,34 0,32 0,34 0,01 0,18
HU 88,26 82,12 91,42 3,12 0,14
CSHD 1,29 1,32 1,32 0,01 0,35
CSLĐ 0,43 0,44 0,45 0,02 0,74
CSLT 0,10 0,08 0,11 0,01 0,22
Màu L* 51,35 49,19 48,92 1,16 0,30
Màu a* 7,28 5,36 7,03 0,94 0,33
Màu b* 42,52 40,86 42,10 2,01 0,83

CSHD: chỉ số hình dạng, TLLD: tỷ lệ lòng đỏ, TLLT: tỷ 
lệ lòng trắng, TLV: tỷ lệ vỏ, ĐDV: độ dày vỏ, LT/LĐ: 
tỷ lệ lòng trắng trên lòng đỏ, KLT: khối lượng trứng, 
CSLĐ: chỉ số lòng đỏ, CSLTĐ: chỉ số lòng trắng đặc, 
HU: đơn vị Haugh

4. THẢO LUẬN
Kết quả ghi nhận về nhiệt độ và độ ẩm 

chuồng nuôi gà cho thấy các chỉ tiêu này đều 
cao hơn so với quy định, đây là nhược điểm 
của chuồng nuôi hở phụ thuộc vào điều kiện 
môi trường và có thể là nguyên nhân chính 
làm cho sự sinh trưởng và phát triển của các 
giống gà địa phương thấp. Ghi nhận trạng 
thái sức khỏe của gà thí nghiệm với nhiệt độ 
và độ ẩm cao đã gây stress nhiệt cho chúng 
thông qua ghi nhận về tốc độ hô hấp lẫn thân 
nhiệt của gà tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh 
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đó, tỷ lệ hao hụt của gà cho thấy ở các NT có 
bổ sung vitamin E (12,5-16,67 %) thấp hơn và 
đa số gà mái Nòi lai chết là do trứng có kích 
thước quá lớn (38,34-40,91g) so với lỗ huyệt 
dẫn tới sa hậu môn và chết giai đoạn cuối kỳ 
24-26 tuần tuổi, trong khi ĐC có tỷ lệ chết 
cao (25%) nguyên nhân chủ yếu là do bị các 
cá thể khác cắn mổ và chết ở giai đoạn 20-
24 tuần tuổi. Mặt khác, khẩu phần bổ sung 
vitamin E làm gia tăng đáp ứng kháng thể 
của gà trong điều kiện stress nhiệt (Singh và 
ctv, 2006; Niu và ctv, 2009) cũng là nguyên 
nhân giúp giảm tỷ lệ chết ở gà thí nghiệm có 
bổ sung vitamin E. 

Nhiệt độ môi trường trên 32oC được xem 
là có ảnh hưởng nghiêm trọng đến NS sinh 
sản của gà mái đẻ, không những làm giảm 
lượng TA ăn vào, NS trứng mà còn ảnh hưởng 
đến KL trứng, đơn vị Haugh và chỉ số lòng 
đỏ (Smith and Oliver, 1972). Nguyễn Thị Kim 
Khang (2012) cho rằng bổ sung 125 và 250mg 
vitamin E/kg TA cải thiện được lượng TA ăn 
vào, HSCHTA và NS trứng ở gà mái Isa Brown 
giai đoạn 43-51 tuần tuổi. Ngược lại, sự sai 
khác không có ý nghĩa thống kê giữa các khẩu 
phần bổ sung vitamin E 125 và 250 mg/kg TA 
so với ĐC về lượng TA ăn vào, NS trứng, KL 
trứng và chất lượng trứng, mặc dù các NT này 
có sự tăng nhẹ 3,12-3,62 trứng và tuổi đẻ đạt 
50% sớm hơn 4-6 ngày so với NT không bổ 
sung. Tuy nhiên, kết quả về HSCHTA ở E250 
tốt hơn so với E125 tương tự như kết luận của 
Nguyễn Thị Kim Khang và ctv (2014).

5. KẾT LUẬN
Khẩu phần bổ sung vitamin E có tỷ lệ hao 

hụt của gà thấp, năng suất trứng cao hơn so 
với ĐC, đặc biệt là E250 có HSCHTA tốt nhất.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ1

Chất xơ là một trong những thành phần 
dinh dưỡng quan trọng trong khẩu phần ăn 
1 Viện Chăn nuôi
2 Hiệp Hội gia súc lớn Việt Nam
3 Doanh nghiệp TKT (Nghiên cứu sinh Viện Chăn nuôi)
* Tác giả liên hệ: TS. Chu Mạnh Thắng, Phòng Phòng Khoa 
học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Chăn nuôi. Điện thoại: 
0989126940; Email: thangslu@gmail.com

của động vật nhai lại. Việc xác định tỷ lệ tiêu 
hóa chất xơ là rất quan trọng để đánh giá và so 
sánh thành phần của các khẩu phần khác nhau 
nuôi gia súc nhai lại. Trong việc tạo nguồn 
thức ăn chăn nuôi thì dự đoán tiềm năng sinh 
trưởng của gia súc khi sử dụng thức ăn nuôi 
dưỡng cũng quan trọng, cũng như dễ dàng 
hơn để dự đoán những hạn chế khi cung cấp 

ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG ENZYME PHÂN GIẢI XƠ ĐẾN   
KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI IN SACCO CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC 

ĂN  GIÀU CELLULOSE LÀM THỨC ĂN CHO GIA SÚC NHAI LẠI
Phạm Ngọc Thạch3, Phạm Kim Cương1, Mai Văn Sánh2, Chu Mạnh Thắng1*,  

Nguyễn Thiện Trường Giang1 và Lê Văn Hùng1 

Ngày nhận bài báo: 29/07/2020 - Ngày nhận bài phản biện: 19/08/2020
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 03/09/2020

TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tác động của hai chế phẩm enzym phân giải xơ 

BestFRumen và BestFRumen là chế phẩm được tạo ra từ quá trình lên men chủng nấm sợi 
A.oryzae và vi khuẩn Lactobacillus, Bacillus và Saccharomyces có chứa enzym xenlulaza, amylaza, 
xylanaza và ß-glucanaza ở liều 40g/con/ngày chế phẩm BestFRumen và 50g/con/ngày chế phẩm 
BestFRumen đến tỷ lệ và đặc điểm phân giải in sacco của rơm lúa, cỏ khô Pangola, cỏ Voi và thân 
cây ngô sau thu bắp. Các mẫu được ủ 96 giờ trong dạ cỏ bò đặt canula. Sử dụng mô hình toán sinh 
học để ước tính các thông số mô tả đặc điểm phân giải như: phần hòa tan (a), phần không hòa tan 
bị tiêu hóa tại thời điểm t (b), tiềm năng phân giải (a+b); tốc độ phân giải (c), hiệu quả phân giải 
(ED). Các kết quả cho thấy, việc bổ sung chế phẩm đã cải thiện tỷ lệ phân giải vật chất khô, xơ thô 
và các thông số đặc điểm phân giải chất khô và có tương quan tuyến tính với chế phẩm enzyme và 
mức liều bổ sung (P<0,05). Bổ sung chế phẩm BestFRumen mức 40g và BestFRumen mức 50g 
đạt các giá trị b, a+b, c và ED cao hơn đáng kể so với các mức bổ sung khác (P<0,05). Cần nghiên 
cứu tiếp theo đánh giá ảnh hưởng của bổ sung chế phẩm vào khẩu phần đến khả năng sản xuất 
của gia súc nhai lại.

Từ khóa: Enzym phân giải xơ, in sacco, rơm lúa, cỏ khô Pangola, cỏ Voi và thân cây ngô sau thu bắp.
ABSTRACT

The effects of adding fibrolytic enzymes on rumen degradation (in sacco) of several rich 
cellulose forage for ruminant 

The objective of this study was to evaluate the effects of two fibrolytic enzyme products 
BestFRumen and BestFRumen produced from the fermentation process of A.oryzae and 
bacteria Lactobacillus, Bacillus and Saccharomyces that contains enzymes cellulase, amylase, xylanase 
and ß-glucanase at dose levels (40g/head/day) with BestFRumen and (50g/head/day) with 
BestFRumen on rumen degradation (in sacco) of rice straw, Pangola hay, Elephant grass and corn 
stalks after harvesting. Samples were incubated for 96hrs in cattle fitted with rumen cannulae. A 
biometrical model was used to estimate the parameters describing dagradability characteristics 
such as rapidly degradable fraction at time zero (a); slowly degradable fraction at time t (b); potential 
degradability at time t (a+b); fractional rate constant at which the fraction described by b will be 
degraded per h (c); efficient degradation (ED). The results showed that supplementation the level 
of 40g BestFRumen and 50g BestFRumen achieved values of b, a+b, c và ED were significantly 
higher than the other supplemental levels (P<0.05). Further research is needed to determine the 
effects of adding fibrolytic enzymes in to diet on cattle perfomance.

Keywords: Fibrolytic enzyme, in sacco, rice straw, Pangola hay, Elephant grass and corn stalks after 
harvesting.
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chất dinh dưỡng và năng lượng cho gia súc, 
khi khả năng tiêu hóa của các động vật liên 
quan được biết (Lindberg và Gonda, 1997). 
Một trong các phương pháp được sử dụng 
đó là in sacco (in situ nylon bag technique) 
kỹ thuật túi nylon được sử dụng rộng rãi để 
ước tính tốc độ và đặc điểm phân giải thức ăn 
của động vật nhai lại (Ilghami và ctv, 2008). 
Kỹ thuật này cho phép đánh giá được quá 
trình tiêu hóa ngay trong dạ cỏ, do đó giảm 
số lượng gia súc thí nghiệm (Vanzant và ctv, 
1998).

Trong những năm qua, việc sử dụng phụ 
gia là các chế phẩm enzym phân giải xơ bổ 
sung vào khẩu phần ăn của gia súc nhai lại 
ngày càng thu hút sự chú ý do chúng làm 
tăng khả năng tiêu hóa thức ăn thô, cải thiện 
năng suất và giảm bài tiết chất dinh dưỡng 
(Beauchemin và ctv, 2003), tuy nhiên, hiệu 
quả của enzym phân giải xơ là rất khác nhau 
(Colombatto và ctv, 2003). Các phản ứng 
không nhất quán được cho là do sự khác biệt 
trong công thức của sản phẩm và tỷ lệ liều 
lượng là những yếu tố chính ảnh hưởng đến 
hoạt tính của enzym được bổ sung. Việc xác 
định hoạt tính của enzyme là cần thiết để 
có thể đạt được hiệu quả tối ưu trên gia súc 
nhai lại là một thách thức vì các enzym phải 
hoạt động kết hợp cùng với các hoạt động với 
enzym nội sinh của vi khuẩn dạ cỏ (Morgavi 
và ctv, 2000). Ngoài ra, để các enzym cải thiện 
quá trình phân giải thức ăn thô xanh thì các 
hoạt tính của enzym bổ sung phải đặc hiệu 
đối với cơ chất cụ thể của thức ăn (White và 
ctv, 1993), vì vậy, đáp ứng có thể khác nhau 
giữa các loại thức ăn gia súc.

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá 
ảnh hưởng các mức bổ sung enzym phân giải 
xơ đến khả năng phân giải in sacco một số thức 
ăn thô giàu xơ phổ biến dùng nuôi động vật 
nhai lại.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Địa điểm và thời gian 
Nghiên cứu thực hiện từ tháng 7 đến 

10/2017 tại Bộ môn Dinh dưỡng, Thức ăn chăn 

nuôi và Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn 
vật nuôi, Viện Chăn nuôi.
2.2. Nguyên vật liệu và thức ăn

a/ Chế phẩm sinh học: (i) Chế phẩm 
BestFRumen (gọi là A): được tạo khi lên 
men chủng nấm sợi A. oryzae có nồng độ 
xenlulaza, amylaza và xylanaza >1.100 UI/g 
và ß-glucanaza >200 UI/g và (ii) Chế phẩm 
BestFRumen (gọi là C): được tạo ra khi lên 
men chủng nấm sợi A. oryzae và vi khuẩn  
Lactobacillus, Bacillus và Saccharomyces có 
nồng độ enzym xenlulaza, amylaza, xylanaza 
>1.100 UI/g, ß-glucanaza >200 UI/g và nồng độ 
vi sinh vật hữu ích >109CFU/g. 

b/ Thức ăn thô: Rơm khô, cỏ Pangola khô, cỏ 
Voi 45 ngày và thân cây ngô tươi sau thu bắp.

c/ Gia súc thí nghiệm: Ba bò đực lai Sind mổ 
lỗ dò dạ cỏ có khối lượng trung bình 200kg.
2.3. Thí nghiệm in sacco

Sử dụng 3 bò đực lai Sind mổ lỗ dò đặt 
cannula dạ cỏ. Bò nhốt cá thể và được nuôi 
dưỡng bằng khẩu phần ăn cơ sở ở mức duy 
trì theo tiêu chuẩn của Kearl (1982) (Bảng 1).

Bảng 1. Khẩu phần cơ sở nuôi bò (theo VCK)

Thức ăn
Khẩu phần

I (ĐC) II III
Rơm* * * *
Cám hỗn hợp * * *
Tảng khoáng liếm Tự do Tự do Tự do
Chế phẩm A (g/con/ngày)** - 30 40
Chế phẩm C (g/con/ngày)** - 40 50

Ghi chú: (i) A là chế phẩm BestFRumen  và C là 
BestFRumen; (ii) *với cỏ Voi, thân cây ngô và cỏ khô 
Pangola cũng được thiết kế tương tự như Rơm; (iii) ** 
chế phẩm A đợt 1 và C đợt 2

Đối với khẩu phần cơ sở II và III, mỗi giai 
đoạn bò được nuôi từng khẩu phần bổ sung chế 
phẩm A (mức 30, 40g/con/ngày) và C (40, 50g/
con/ngày) tương ứng với mẫu thức ăn. Hỗn hợp 
thức ăn được chuẩn bị trước khi cho ăn. Tất các 
các thành phần được trộn đều thành hỗn hợp 
sau đó bổ sung chế phẩm sinh học. Thí nghiệm 
tiến hành 2 đợt, bò nuôi thích nghi khẩu phần: 
(i) Đợt 1: với chế phẩm A: (i) khẩu phần I: ĐC 
không bổ sung; (ii) khẩu phần IIA: bổ sung 
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30g/con/ngày; (iii) khẩu phần IIIA: bổ sung 40 
g/con/ngày; (ii) Đợt 2: Với chế phẩm C: (i) khẩu 
phần I: ĐC không bổ sung; (ii) khẩu phần IIC: 
bổ sung 40 g/con/ngày; (iii) khẩu phần IIIC: bổ 
sung 50 g/con/ngày.

Thí nghiệm thiết kế theo ô vuông Latin 
(Bảng 2). Bò nuôi thích nghi 10 ngày và thí 
nghiệm 4 ngày để đặt và lấy mẫu. Giai đoạn 
2 và 3, khẩu phần được thay đổi nên mỗi con 
được nuôi 3 khẩu phần khác nhau. Thức ăn 
chia đều và cho ăn 2 lần vào 8h sáng và 4h chiều. 

Bảng 2. Sơ đồ thí nghiệm in sacco

Chế phẩm Giai đoạn 1 2 3

A
1 I IIA IIIA
2 IIA IIIA I
3 IIIA I IIA

C
1 I IIC IIIC
2 IIC III I
3 IIIC I IIC

Thí nghiệm tiến hành theo phương pháp 
kỹ thuật túi ni lông (nylon bag technique) của 
Ørskov và ctv (1980). Mẫu đặt dạ cỏ được 
chuẩn bị trước một ngày. Khối lượng mẫu 
5g/túi ni lông loại L075 Laker Wire Weavers, 
Warrington (Anh), kích thước 125×100mm, 
kích thước lỗ 4,5-5,0µm. Sau khi cân, các túi 
mẫu được bảo quản qua đêm ở nhiệt độ 40C. 
Thời gian ủ mẫu trong dạ cỏ 4, 8, 16, 24, 48, 72 

và 96 giờ. Nhắc lại 3 lần/mẫu ở mỗi thời điểm 
ủ trong dạ cỏ. 

* Xử lý số liệu in sacco: Dùng phần mềm 
NEWAY của Chen (1995) để tính mức độ phân 
giải chất khô in sacco theo phương trình của 
McDonald (1981): P = a + b (1 - e-ct). Trong đó, P: 
lượng chất khô mất đi ở thời điểm t (%); a: phần 
hòa tan (%); b: phần không hòa tan bị tiêu hóa tại 
thời điểm; t (%); (a + b): tiềm năng phân giải chất 
khô (%); c: hằng số tốc độ phân giải chất khô (%/
giờ); e: logarit tự nhiên; t: thời gian đặt mẫu trong 
dạ cỏ (giờ).

Hiệu quả phân giải (ED) chất khô TA được 
tính theo phương trình Ørskov và Ryle (1990):

. 
Ở đây, k là tốc độ di chuyển thức ăn ra 

khỏi dạ cỏ bằng 0,05 theo ARC (1984). 
2.4. Thành phần hóa học 

Các loại thức ăn được lấy mẫu theo (TCVN 
4325-2007) và phân tích thành phần hoá học 
của chất khô, protein thô, xơ thô, lipid, khoáng 
tổng số, NDF và ADF theo các tiêu chuẩn sau 
TCVN 4326-2007, TCVN 4328-2001, TCVN 
4329-2007, TCVN 4331-2007, TCVN 4327-2007 
và AOAC 973.18 tại Phòng phân tích thức ăn 
và sản phẩm chăn nuôi, Viện Chăn nuôi.

Bảng 3. Thành phần hóa học của các mẫu thức ăn

Loại thức ăn Vật chất 
khô (%)

Protein 
thô Lipid thô Dẫn xuất 

không đạm Xơ thô NDF ADF Khoáng 
tổng số

(%) vật chất khô 
Rơm 88,7 5,6 1,5 44,8 34,9 73,1 40,7 13,3
Cỏ Pangola khô 87,7 7,0 2,6 48,2 36,2 78,2 42,2 6,1
Cỏ Voi tươi 19,9 9,2 2,3 43,6 34,0 63,2 37,7 10,9
Thân cây ngô 18,0 9,9 2,4 59,3 22,8 61,4 30,4 5,7

2.5. Ảnh hưởng của chế phẩm enzym 
đến thay đổi hệ vi sinh vật dạ cỏ

Dịch dạ cỏ bò thí nghiệm in sacco được lấy 
tại các thời điểm 0 và 4 giờ sau khi cho ăn. 
Khoảng 100ml dịch dạ cỏ được lấy từ phần 
giữa của dạ cỏ vào thời gian cuối mỗi giai 
đoạn. Mẫu dịch dạ cỏ được lọc qua bốn lớp 
vải. Các mẫu được chia thành hai phần. Phần 
đầu của 1ml dịch dạ cỏ được lấy và giữ trong 

một bình nhựa 10 ml/l có chứa 9ml của 10ml 
dung dịch formalin theo tỷ lệ (1:9 v/v, dịch 
dạ cỏ: 10ml/l formalin) và được bảo quản ở 
4°C để xác định đếm tổng số lượng vi khuẩn, 
protozoa và nấm theo Galyean (1989) bằng 
buồng đếm hồng cầu (Boeco, Hamburg, Đức). 
2.6. Xử lý số liệu

Số liệu được xử lý bằng phần mềm 
MINITAB 16.0 theo mô hình: Xij = m + ai + eij. 
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Trong đó: Xij: giá trị quan sát thứ j của yếu tố thí 
nghiệm i; m: trung bình tổng thể; ai: ảnh hưởng 
của yếu tố thí nghiệm (chế phẩm) và eij: sai số 
ngẫu nghiên. Nếu phương sai cho kết quả ảnh 
hưởng rõ rệt thì sử dụng phép thử Tukey để 
so sánh sai số giữa các giá trị trung bình. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tỷ lệ và đặc điểm phân giải chất khô in 
sacco của rơm

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy, tỷ lệ phân giải 

chất khô (DM) rơm tại các thời điểm là khác 
nhau giữa các khẩu phần. Tốc độ phân giải 
tăng mạnh ở khoảng thời gian 4-48h và từ 72-
96h có tăng nhưng chậm hơn. Ở tất cả các thời 
điểm, tốc độ phân giải DM của rơm của các 
khẩu phần bổ sung chế phẩm đều cao hơn 
khẩu phần ĐC (P<0,05). Tại thời điểm 24h ủ 
mẫu, tỷ lệ phân giải DM của rơm ở các khẩu 
phần bổ sung 40g chế phẩm A và 50g C đạt 
tương ứng là 45,80 và 44,36%, trong khi đó ở 
khẩu phần đối chứng là 34,04% (P<0,05) và 
cao hơn hẳn các mức bổ sung khác.

Bảng 4. Ảnh hưởng bổ sung chế phẩm enzym đến tỷ lệ và đặc điểm phân giải chất khô in sacco 
của rơm

Thông số 0 (ĐC)
Liều bổ sung A (g) Liều bổ sung C (g)

SEM
30 40 40 50

Tỷ lệ phân giải 
(%/DM)

Thời gian ủ (giờ): 4 16,90b 19,04a 19,66a 19,37a 18,73a 1,09
8 18,13c 21,42b 24,58a 21,66b 25,31a 2,86
16 23,97c 27,56b 33,17a 26,99b 32,47a 3,90
24 34,04d 41,79c 45,80a 43,88b 44,36b 4,66
48 45,30c 53,08ab 55,61b 54,93b 57,74a 4,79
72 50,81d 59,27c 59,50c 63,34b 65,21a 5,54
96 54,03d 61,43c 64,72b 66,36a 67,04a 5,32

Đặc điểm phân 
giải

a 10,44b 10,08b 11,60a 11,00b 11,40ab 0,21
b 48,20e 53,40d 55,30c 59,50b 61,30a 2,32

a + b 58,60d 64,20c 66,90c 70,50b 72,70a 2,47
c 2,50b 3,00a 3,70a 2,70b 3,20a 0,21

ED 26,68c 31,22b 34,18a 32,27b 34,37a 1,40

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng hàng có chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)

Tiềm năng phân giải (a+b) DM của rơm 
ở các khẩu phần như bổ sung 30 và 40g chế 
phẩm A, bổ sung 40 và 50g chế phẩm C và đối 
chứng lần lượt là 64,20; 66,90; 70,50 72,70 và 
58,60%; thấp nhất ở khẩu phần ĐC (P<0,05). 
Tốc độ phân giải (%/h) ở các lô được bổ sung 
40g chế phẩm A; 50g ở C là 3,70 và 3,20, cao 
hơn so với mức bổ sung khác. Hiệu quả phân 
giải DM cao nhất ở khẩu phần bổ sung 50g 
chế phẩm C (34,37%) tiếp đến là 40g chế phẩm 
A (34,18%) và thấp nhất là ở khẩu phần ĐC 
(26,68%) (P<0,05).
3.2. Tỷ lệ và đặc điểm phân giải in chất khô 
in sacco của cỏ Voi 

Kết quả ở Bảng 5 cho thấy, tương tự như 
rơm, tốc độ phân giải DM của cỏ Voi tại các 

thời điểm là khác nhau, tăng mạnh ở thời 
điểm 4-48h, sau đó tăng với tốc độ chậm hơn. 
Ở tất cả các thời điểm, tốc độ phân giải DM 
của cỏ Voi ở các khẩu phần bổ sung chế phẩm 
(A) mức 30; 40g và (C) mức 40; 50g đều cao 
hơn khẩu phần ĐC (P<0,05). Tại thời điểm 24h 
ủ mẫu, tỷ lệ phân giải DM ở các khẩu phần bổ 
sung mức 30, 40g chế phẩm A và mức 40; 50g 
C tương ứng là 61,71; 62,65 và 57,94; 59,49% 
trong khi đó ĐC là 56,59% (P<0,05). 

Tiềm năng phân giải vật (a+b) DM của 
cỏ Voi ở các khẩu phần bổ sung chế phẩm A 
mức 30; 40g và chế phẩm C mức 40; 50g và ĐC 
lần lượt là 71,30; 73,10; 73,90; 75,80 và 67,00% 
(P<0,05). Tốc độ phân giải (%/h) ở mức bổ 
sung 40g chế phẩm A và 50g chế phẩm C cao 
hơn các mức bổ sung khác (P<0,05). Hiệu quả 
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phân giải cao nhất khi bổ sung 50g chế phẩm 
C (46,51%) tiếp đến là bổ sung 40g chế phẩm 

A (46,32%) và thấp nhất là ở khẩu phần đối 
chứng (43,32%).

Bảng 5. Ảnh hưởng bổ sung chế phẩm enzym đến tỷ lệ và đặc điểm phân giải chất khô in sacco 
của cỏ Voi 

Thông số 0 (ĐC)
Liều bổ sung A (g) Liều bổ sung C (g)

SEM
30 40 40 50

Tỷ lệ phân giải 
(%/DM)

Thời gian ủ (giờ): 4 26,52c 32,94a 33,05a 32,18a 30,05b 1,23
8 34,70d 40,93a 39,19b 37,11c 36,95c 1,06
16 43,69b 45,79ab 45,76ab 46,18ab 47,54b 0,62
24 56,59c 61,71a 62,65a 57,94c 59,49b 1,13
48 62,66b 65,12a 65,51a 66,73a 66,85a 0,76
72 65,62c 69,36b 71,13a 71,34a 72,17a 1,17
96 67,29d 71,90c 73,43bc 74,42a 75,59ab 1,44

Đặc điểm phân 
giải

a 16,00c 24,60a 23,90a 22,90b 21,80a 1,53
b 51,00a 46,70c 49,20b 51,00a 54,00a 1,20

a + b 67,00d 71,30c 73,10b 73,90b 75,80a 1,49
c 3,91a 4,70b 5,00b 4,00c 4,60b 0,26

ED 43,32c 45,63ab 46,32a 45,10bc 46,51a 0,57

3.3. Tỷ lệ và đặc điểm phân giải chất khô in 
sacco của thân cây ngô

Số liệu ở Bảng 6 cho thấy, tại tất cả các thời 
điểm ủ mẫu, tốc độ phân giải DM của thân 
cây ngô ở các khẩu phần bổ sung mức 30; 40g 

chế phẩm A và mức 40; 50g chế phẩm C cao 
hơn khẩu phần ĐC (P<0,05), tại thời điểm 24h 
ủ mẫu ở các khẩu phần bổ sung chế phẩm A 
mức 30; 40g và C mức 40; 50g tương ứng là 
62,63; 62,64 và 62,03; 63,71% trong khi đó ở 
ĐC là 58,87% (P<0,05).

Bảng 6. Ảnh hưởng bổ sung chế phẩm enzym đến tỷ lệ và đặc điểm phân giải chất khô in sacco 
thân cây ngô

Thông số 0 (ĐC)
Liều bổ sung A (g) Liều bổ sung C (g)

SEM
30 40 40 50

Tỷ lệ phân giải 
(%/DM)

Thời gian ủ (giờ): 4 32,17c 42,09a 42,48a 36,92b 38,26b 1,89
8 39,42c 44,42a 45,05a 42,62b 43,87ab 1,00
16 45,80b 47,77ab 49,87ab 48,23ab 51,70a 1,00
24 58,87b 62,63a 62,64a 62,03a 63,71a 0,82
48 62,29d 67,74a 69,79bc 66,31ab 68,54c 1,29
72 66,44c 69,10a 71,97b 70,24ab 70,92ab 0,95
96 70,67b 72,12a 73,22b 72,78ab 73,82ab 0,54

Đặc điểm phân 
giải

a 24,60c 33,80a 34,00a 28,30b 28,40b 1,80
b 44,50a 38,60c 40,60c 44,30b 45,60b 1,33

a + b 69,10c 72,40b 74,60a 72,60ab 74,00b 0,96
c 3,95b 4,02b 4,04a 4,56b 5,21a 0,23

ED 45,75c 46,60b 46,63b 49,55a 51,15a 1,03

Tiềm năng phân giải DM của thân cây 
ngô ở các khẩu phần bổ sung 30 và 40g chế 
phẩm A, bổ sung 40 và 50g chế phẩm C lần 
lượt là 72,40; 74,60; 72,60 và 74,00% trong khi 
đó ĐC là 69,10% (P<0,05) đồng thời khẩu phần 
bổ sung mức 40g chế phẩm A và 50g chế phẩm 

B đạt giá trị cao hơn so với mức bổ sung khác. 
Tốc độ phân giải (%/h) ở khẩu phần đối chứng 
là 3,95 trong khi đó các lô được bổ sung chế 
phẩm A (30 và 40g) và C (40 và 50g) lần lượt 
là 4,02; 4,04; 4,56 và 5,21%. Hiệu quả phân giải 
ở các khẩu phần dao động 45,75-51,15% cao 
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nhất ở khẩu phần bổ sung 50g chế phẩm C và 
thấp nhất ở khẩu phần ĐC (45,75%) (P<0,05).

3.4. Tỷ lệ và đặc điểm phân giải chất khô in 
sacco của cỏ khô Pangola

Kết quả cho thấy, tỷ lệ phân giải DM ở các 
khẩu phần bổ sung chế phẩm A mức 30; 40g 

và C mức 40; 50g đều cao hơn khẩu phần ĐC 
(P<0,05). Tại thời điểm 24h ủ mẫu ở các khẩu 
phần bổ sung chế phẩm A mức 30; 40g và C 
mức 40; 50g tương ứng là 39,47; 53,23 và 46,26; 
47,06% trong khi đó giá trị này ở ĐC là 36,69% 
(P<0,05). 

Bảng 7. Ảnh hưởng bổ sung chế phẩm enzym đến tỷ lệ, đặc điểm phân giải chất khô in sacco cỏ 
khô Pangola

Thông số 0 (ĐC)
Liều bổ sung A (g) Liều bổ sung C (g)

SEM
30 40 40 50

Tỷ lệ phân giải 
(%/DM)

Thời gian ủ (giờ): 4 22,30b 23,70a 35,01b 23,87a 36,60b 3,09
8 24,42c 25,16a 37,04c 27,46a 38,64b 3,03
16 27,50d 30,58b 40,44c 30,43a 43,44c 3,13
24 36,69c 39,47a 53,23c 46,26b 47,06b 2,93
48 43,13d 45,23a 56,73c 52,15b 52,76b 2,52
72 46,81b 59,17a 60,29a 59,93a 61,20a 2,69
96 48,21c 60,46b 61,99ab 62,72a 63,26a 2,82

Đặc điểm phân 
giải

a 17,50d 19,60b 26,90c 17,70a 21,50d 1,72
b 32,80c 43,20c 45,80a 48,30c 50,00b 3,03

a + b 50,30e 62,80d 72,70a 66,00b 71,50c 4,02
c 1,60d 2,62c 3,80a 2,80bc 3,10b 0,43

ED 24,21d 28,19bc 29,84b 27,75bc 32,58a 1,37

Tiềm năng phân giải DM (a+b) cỏ khô 
Pangola ở các khẩu phần bổ sung 30 và 40g 
chế phẩm A, bổ sung 40 và 50g chế phẩm C 
lần lượt là 62,80; 72,70; 66,00 và 71,50% trong 
khi đó ở khẩu phần ĐC là 50,30% (P<0,05). Giá 
trị (a+b) ở khẩu phần bổ sung 40g chế phẩm 
A và 50g chế phẩm C cao hơn so với mức bổ 
sung khác (P<0,05). Tốc độ phân giải (%/h) 
chất ở khẩu phần ĐC là 1,60 trong khi đó ở 
các lô bổ sung chế phẩm A (30 và 40g) và C (40 
và 50g) lần lượt là 2,62 và 3,80; 2,80 và 3,10. 
Hiệu quả phân giải DM cao nhất ở khẩu phần 
bổ sung 50g chế phẩm C (32,58%) tiếp đến là 
bổ sung 40g chế phẩm A (29,84%) và thấp nhất 
ở khẩu phần ĐC (24,21%) (P<0,05). 
3.5. Ảnh hưởng của bổ sung chế phẩm enzym 
vào khẩu phần cơ sở đến tổng vi sinh vật  
dạ cỏ

Kết quả ảnh hưởng của việc bổ sung chế 
phẩm A với liều lượng 30 và 40g và chế phẩm 
C liều 40 và 50g vào khẩu phần cơ sở là rơm; 
cỏ Voi; thân cây ngô và cỏ Pangola khô đến 
tổng số vi sinh vật dạ cỏ được trình bày ở bảng 
8a; 8b; 8c và 8d. 

Kết quả ở các bảng 8a-8d cho thấy, giá trị 
trung bình vi sinh vật, protozoa và nấm đếm 
được ở dạ cỏ của bò ăn các khẩu phần cơ sở 
được bổ sung chế phẩm enzym cao hơn so với 
bò lô ĐC (P<0,05). Cụ thể, số lượng vi sinh vật 
ở bò ăn khẩu phần bổ sung (30; 40g) chế phẩm 
A; (40; 50g)  chế phẩm C tương ứng dao động 
(4,7×1010-4,8×1010 và 5,9×1010-6,0×1010); (4,1×1010-
4,3×1010 và 4,6×1010-4,8×1010) trong khi ở lô ĐC là 
(3,6×1010-3,8×1010) tùy theo khẩu phần.

Bảng 8a. Ảnh hưởng của bổ sung chế phẩm 
enzym vào khẩu phần cơ sở là rơm đến tổng 

số vi sinh vật dạ cỏ

CP (con/
ml)

Thời điểm
Khẩu phần

SEM
ĐC A30 A40 C40 C50

Bacteria 
(×1010)

0h trước ăn 2,2c 3,1b 4,2a 2,7c 3,3b 0,34
4h sau ăn 4,9d 6,2b 7,5a 5,5c 5,8bc 0,43

Trung bình 3,6d 4,7b 5,9a 4,1c 4,6b 0,38

Protozoa 
(×105)

0h trước ăn 3,1a 3,4b 4,4c 3,7d 3,8d 0,47
4h sau ăn 4,2a 4,2b 4,3c 4,2c 4,3c 0,78

Trung bình 3,7a 3,8b 4,3c 4,0c 4,1c 0,62

Nấm      
(× 104)

0h trước ăn 1,1d 2,1ab 2,3a 1,5c 1,9b 0,23
4h sau ăn 1,3d 3,9bc 4,3a 3,7c 4,1ab 0,56

Trung bình 1,1b 3,1a 3.3a 2,6ab 2,9a 0,39
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Bảng 8b. Ảnh hưởng của bổ sung CP enzym 
vào khẩu phần cơ sở cỏ Voi đến tổng số vi 

sinh vật dạ cỏ

CP  
(con/ml)

Thời điểm
Khẩu phần

SEM
ĐC A30 A40 C40 C50

Bacteria 
(×1010)

0h trước ăn 2,3d 3,3b 4,4a 2,9c 3,5b 0,32
4h sau ăn 5,1d 6,4b 7,6a 5,6c 5,9bc 0,41

Trung bình 3,7d 4,8b 6,0a 4,2c 4,7b 0,37

Protozoa 
(×105)

0h trước ăn 3,2a 3,6b 4,5c 3,8d 4,0d 0,45
4h sau ăn 4,4a 4,3b 4,4c 4,4c 4,5c 0,76

Trung bình 3,8a 3,9b 4,5c 4,1c 4,3c 0,58

Nấm (× 104)
0h trước ăn 1,2b 2,3a 2,4a 1,6b 2,0a 0,22
4h sau ăn 1,4c 4,1b 4,6a 3,8b 4,2ab 0,54

Trung bình 1,3b 3,2a 3,5a 2,7ab 3,1a 0,35

Bảng 8c. Ảnh hưởng của bổ sung CP enzym 
vào khẩu phần cơ sở thân cây ngô đến tổng số 

vi sinh vật dạ cỏ

CP  
(con/ml)

Thời điểm
Khẩu phần

SEM
ĐC A30 A40 C40 C50

Bacteria 
(×1010)

0h trước ăn 2,3d 3,2b 4,3a 2,8c 3,4b 0,33
4h sau ăn 5,0d 6,3b 7,6a 5,6c 5,9bc 0,39

Trung bình 3,7a 4,8b 5,9d 4,2c 4,7b 0,32

Protozoa 
(×105)

0h trước ăn 3,2a 3,5b 4,5c 3,8d 3,9d 0,44
4h sau ăn 4,1a 4,2b 4,4c 4,3c 4,5c 0,79

Trung bình 3,6a 3,8b 4,4c 4,1c 4,2c 0,63

Nấm (× 104)
0h trước ăn 1,2d 2,3ab 2,4a 1,6c 2,0b 0,22
4h sau ăn 1,4d 4,1bc 4,5a 3,8c 4,2ab 0,57

Trung bình 1,3b 3,2a 3,4a 2,7ab 3,1a 0,38

Bảng 8d. Ảnh hưởng của bổ sung CP enzym 
vào khẩu phần cơ sở cỏ Pangola khô đến tổng 

số vi sinh vật dạ cỏ

CP  
(con/ml)

Thời điểm
Khẩu phần

SEM
ĐC A30 A40 C40 C50

Bacteria 
(×1010)

0h trước ăn 2,4d 3,3b 4,4a 2,9c 3,5b 0,35
4h sau ăn 5,1d 6,4b 7,6a 5,6c 6,0bc 0,44

Trung bình 3,7d 4,9b 6,0a 4.3c 4,8b 0,36

Protozoa 
(×105)

0h trước ăn 3,4a 3,6b 4,5c 3,8d 4,0d 0,46
4h sau ăn 4,5a 4,4b 4,4c 4,4c 4,5c 0,73

Trung bình 3,9a 4,0b 4,5c 4,1c 4,3c 0,61

Nấm (× 104)
0h trước ăn 1,1d 2,1ab 2,3a 1,5c 1,9b 0,24
4h sau ăn 1,2b 2,3a 2,5a 1,6b 2,1a 0,52

Trung bình 1,2d 2,3ab 2,4a 1,6c 2,0b 0,37

Về số lượng protozoa ở dịch dạ cỏ có xu 
hướng tăng khi bổ sung chế phẩm enzym, 
đồng thời có sự biến động giữa các khẩu phần 
cơ sở nuôi dưỡng. Số lượng protozoa trong 
dịch dạ cỏ cao nhất ở bò được bổ sung 40g chế 

phẩm A (4,3×105-4,5×105) tiếp đến là bổ sung 
50g chế phẩm C (4,1×105-4,3×105) thấp nhất 
ở bò lô ĐC (3,7×105-3,9×105). Số lượng tế bào 
nấm có khuynh hướng tương tự, cao nhất ở 
lô bổ sung chế phẩm A (40g) và tiếp đến là 
bổ sung chế phẩm C (50g) lần lượt (2,4×104-
3,5×104 và  2,9×104-3,1×104)  thấp nhất ở lô ĐC 
(1,1×104-1,3×104)  tùy theo khẩu phần.
3.6. Thảo luận chung

Khi nồng độ enzym tăng, tỷ lệ phân giải 
DM theo xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, khi 
nồng độ enzyme đạt đến một ngưỡng nào đó 
thì nồng độ cơ chất sẽ trở thành yếu tố hạn 
chế tốc độ phản ứng. Điều này là hoàn toàn 
hợp lý vì tỷ lệ phân giải DM không chỉ phụ 
thuộc vào bản chất của thức ăn mà còn phụ 
thuộc vào nồng độ các enzym có mặt trong 
dạ cỏ. Việc bổ sung chế phẩm đã làm tăng 
hàm lượng enzym xenlulaza, xylanaza có tác 
dụng phân giải các thành phần xơ của thức 
ăn, chúng xâm nhập và cắt đứt các liên kết 
β-1,4-glucosid của xenlulo và hemixenlulo để 
tạo thành các phân tử glucose đơn giản, từ đó 
làm tăng tốc độ phân giải DM của thức ăn. 
Theo Colombatto và ctv (2003), hiệu quả hoạt 
động tốt nhất của các enzym là loại bỏ các rào 
cản của cấu trúc thức ăn làm chậm quá trình 
vi sinh vật xâm nhập để tiêu hóa từ đó tăng 
tốc độ phân giải. Kết quả thu được từ nghiên 
cứu này chỉ ra rằng việc bổ sung probiotic đã 
nâng cao tỷ lệ phân giải DM của thức ăn giàu 
xơ, đồng thời có sự khác biệt về giá trị phân 
giải DM ở các khẩu phần bổ sung các mức chế 
phẩm enzym.

Theo Yang và ctv (2002), điều kiện dạ cỏ 
của gia súc nhai lại đang nuôi dưỡng thường ít 
tối ưu hoàn toàn cho sự phát triển của vi khuẩn 
fibrolytic, bổ sung chế phẩm enzym phân giải 
xơ làm tăng hàm lượng enzym chứa xenlulaza 
và xylanaza, giúp ổn định độ pH dạ cỏ để phân 
giải phân giải các thành phần thức ăn, làm tăng 
tỷ lệ phân giải DM không hòa tan có thể lên 
men, từ đó tăng tiềm năng phân giải DM thức 
ăn. Khi bổ sung enzym ngoại sinh từ nấm và 
vi sinh vật đã làm tăng khả năng lên men của 
vi sinh vật dạ cỏ nhờ hoạt tính enzyme của 
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chế phẩm (El-Waziry và Ibrahim, 2007), đồng 
thời cung cấp nhiều cơ chất hơn cho nhóm vi 
khuẩn lên men lactic, thúc đẩy sự phát triển 
của vi khuẩn sử dụng xenlulolytic và lactate 
(Chaucheyras-Durand và ctv, 2008), làm tăng 
pH trong dạ cỏ (Mohamed và ctv, 2009; Paryad 
và Rashidi, 2009) từ đó làm tăng khả năng tiêu 
hóa xơ và các thành phần của xơ (NDF và ADF). 
Nhờ có sự hiện diện cơ chất của enzym ngoại 
sinh đã giúp làm tăng tổng số vi khuẩn có khả 
năng thủy phân xenlulo (Wallace và Newbold, 
1992), theo đó các liên kết chặt chẽ trong thành 
tế bào thực vật được các enzym phân giải. 

Trong nghiên cứu này, bổ sung enzyme 
phân giải xơ làm tăng đáng kể các thông số về 
đặc điểm phân giải DM của thức ăn. Việc xác 
định tỷ lệ phân giải DM đã cung cấp thông tin 
hữu ích về đặc điểm phân giải. Sự gia tăng tỷ 
lệ phân giải phần không hòa tan nhưng có thể 
lên men và tiền phân giải cho thấy khả năng 
tiêu hóa cơ chất và hoạt động của vi khuẩn 
phân giải xơ tăng lên, theo đó làm tăng tốc độ 
và hiệu quả phân giải. Các thành phần trong 
xơ là nguồn cung cấp carbohydrate chính 
cho gia súc nhai lại, chúng được vi sinh vật 
dạ cỏ lên men tạo ra axit béo bay hơi tổng 
số (VFA), sau đó hấp thụ qua thành dạ cỏ, 
đóng góp nguồn năng lượng chính cho vật 
chủ (Candyrine và ctv, 2017). Bổ sung enzym 
phân giải xơ ở nghiên cứu này có thể đã làm 
tăng đáng kể lượng VFA trong dạ cỏ thúc đẩy 
quá trình lên men các dinh dưỡng của cơ chất 
và tạo điều kiện cho tế bào vi sinh vật phát 
triển (Soriano và ctv, 2014). 

Kết quả thu được về vi sinh vật tổng số 
trong nghiên cứu này có thể được lý giải là phần 
lớn các chế phẩm từ nấm có chứa sản phẩm 
tách chiết khi lên men nấm A. oryzae, nuôi cấy 
nấm men Saccharomyces cerevisiae, hoặc cả hai 
loại mang lại lợi ích thông qua những thay đổi 
trong quá trình lên men dạ cỏ (Martin và ctv, 
2002). Nhiều nghiên cứu cho thấy, chế phẩm 
dạng này đã kích thích các vi khuẩn dạ cỏ phát 
triển làm tăng tổng số vi khuẩn yếm khí và vi 
khuẩn phân giải xơ khi sử dụng các chất chiết 
xuất từ   nấm (Newbold và ctv, 1991; Harrison 

và ctv, 1988). Nấm men đã được chứng minh 
là kích thích nhóm vi khuẩn yếm khí nhờ sự 
hiện diện của nhóm vi khuẩn sản sinh mêtan, 
làm quá trình lên men thức ăn hiệu quả hơn. 
Sản phẩm tách chiết khi lên men Aspergillus và 
canh trường nấm men đã kích thích trực tiếp 
nấm trong dạ cỏ từ đó làm tăng khả năng phân 
giải xơ (Chang và ctv, 1999). Một lý do khác là 
nấm men có thể lấy oxy dư thừa khi lên men 
ở dạ cỏ, tạo ra môi trường thích hợp hơn cho 
vi khuẩn yếm khí phát triển (Newbold và ctv, 
1996). 

Một số nghiên cứu khác cho thấy, tác dụng 
của probiotic mà không cần sự hiện diện của 
tế bào sống (Loh và ctv, 2010; Thanh và ctv, 
2010; Thu và ctv, 2011). Trong nghiên cứu này, 
việc cải thiện tổng số vi khuẩn và vi khuẩn 
phân giải xenlulo có thể là do sự tương tác của 
probiotic enzym phân giải xơ bổ sung có chứa 
các chất chuyển hóa của vi khuẩn chủng nấm 
sợi hữu ích A.oryzae và vi khuẩn Lactobacillus, 
Bacillus và Saccharomyces với vi khuẩn dạ cỏ. 
Bổ sung probiotic làm tăng cường khả năng 
thích nghi của vi khuẩn trong dạ cỏ động vật 
nhai lại với sự hiện diện của axit lactic hoặc 
ngăn cản sự tích tụ axit lactic trong dạ cỏ bằng 
cách phân giải axit lactic thành axit axetic 
(Ghorbani và ctv, 2002; Nocek và ctv, 2002). 
Theo Jiao và ctv (2017) bổ sung probiotic đã 
tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các hoạt 
động của nhóm vi khuẩn phân giải xenlulo 
và tăng khả năng tiêu hóa xơ. Điều này phù 
hợp với nghiên cứu này, trong đó làm tăng 
tốc độ phân giải thức ăn giàu xơ đồng thời cải 
thiện tỷ lệ tiêu hóa DM thức ăn khi bổ sung 
probiotic. 

4. KẾT LUẬN 
Bổ sung chế phẩm emzym phân giải xơ 

đã làm tăng tỷ lệ phân giải chất khô in sacco và 
các thông số về đặc điểm phân giải chất khô. 
Bổ sung chế phẩm BestFRumen mức 40g; 
chế phẩm BestFRumen mức 50g cho các giá 
trị về tỷ lệ phân giải chất khô, xơ thô in sacco 
và các thông số về đặc điểm phân giải chất 
khô cao hơn các mức bổ sung khác (P<0,05). 
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Cần nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của 
bổ sung chế phẩm A (BestFRumen) mức 40g 
và chế phẩm B (BestFRumen) mức 50g vào 
khẩu phần đến khả năng sản xuất của gia súc 
nhai lại.
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DẠ CỎ VÀ SINH KHÍ METHANE Ở DÊ
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TÓM TẮT
Thí nghiệm ở in vitro với dịch dạ cỏ từ 3 con dê cái lai F2 Saanen (Saanen×Bách Thảo) được tiến 

hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của lá mít trong khẩu phần lên tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất, lên men 
dạ cỏ và sinh khí methane (CH4). Thí nghiệm được thiết kế với mô hình hoàn toàn ngẫu nhiên với 
6 nghiệm thức (NT) và 3 lần lặp lại. Các NT trong thí nghiệm là sự thay thế lá mít cho cỏ Sả ở các 
mức 0, 20, 40, 60, 80 và 100%; tương ứng với các NT1-6. Kết quả cho thấy NT5 và NT6 làm giảm 
(P<0,01) lượng khí methane và đồng thời làm tăng (P<0,05) lượng axít béo bay hơi (VFA) sinh ra. 
NT5 có tỷ lệ tiêu hóa thật và tỷ lệ tiêu hóa xơ trung tính ở in vitro tốt nhất (P<0,01). Từ kết quả thí 
nghiệm có thể kết luận rằng 80% lá mít thay thế cỏ Sả trong khẩu phần là giải pháp hiệu quả để 
làm giảm lượng khí methane thải ra môi trường, tăng hàm lượng VFA dạ cỏ và cải thiện tỷ lệ tiêu 
hóa ở in vitro.

Từ khóa: Cỏ Sả, dê, lá mít, sinh khí, tiêu hóa.
ABSTRACT

Effects of jackfruit leaves on digestilibity, ruminal fermentation and methane production 
in goat

An in vitro study using rumen fluid from three F2 Saanen (Sa×BT) goats was conducted to in-
vestigate effects of jackfruit leaves on digestilibity, ruminal fermentation and methane production. 
The study model was a completely randomized design with 6 treatments and 3 replicates. Guinea 
grass were partially substituted by jackfruit leaves at 0, 20, 40, 60, 80 and 100%; corresponding to 
treatments (T) 1 to 6. Results showed that T5 and T6 decreased CH4 production (P<0.01) and incre-
ased total VFA (P<0.05). Neutral detergent fiber (NDF) and true digestibilities were greater (P<0.01) 
in the T5. Conclusion, replacement of 80% jackfruit leaves to Guinea grass is an ileal ration to de-
crease CH4 production as well as increase ruminal fermentation and digestibility. 

Keywords: Jackfruit leaves, guinea grass, digestibility, ruminal fermentation, methane, goat. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Dê được biết là vật nuôi có khả năng 

kháng bệnh tật tốt, không tốn nhiều chi phí 

1 Trường Đại học Cần Thơ
* Tác giả liên hệ: TS. Lâm Phước Thành, Bộ môn Chăn nuôi, 
Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, 
Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. 
Điện thoại: 0975 763 555. Email: phuocthanh@ctu.edu.vn

thức ăn, có thể ăn các loại cây, cỏ, lá, hay các 
phụ phẩm nông nghiệp. Thịt dê và sữa dê 
đang là xu hướng của người tiêu dùng hiện 
nay và từng bước đi vào bữa ăn hàng ngày 
của mọi gia đình. Ở đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL), dê được nuôi nhiều ở các tỉnh 
như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long (Nguyễn 
Văn Thu, 2016) và hiện đang phát triển ở Cần 
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Thơ và Hậu Giang. Trong quá trình thích ứng 
với biến đổi khí hậu như ngày nay, chăn nuôi 
dê là lựa chọn hàng đầu cho bà con nông dân 
ở ĐBSCL nói riêng hay cho tất cả vùng miền 
cả nước nói chung. Trong nông nghiệp, mít là 
cây dễ trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, 
bên cạnh đó nguồn thức ăn xanh từ lá mít là 
không nhỏ để phục vụ trong chăn nuôi gia 
súc nhai lại. Tuy nhiên, lá mít chưa được khai 
khác hiệu quả để phục vụ trong chăn nuôi dê 
và những hiểu biết dinh dưỡng về ảnh hưởng 
của lá mít trong chăn nuôi dê còn rất hạn chế, 
trong khi đây là nguồn thức ăn ưa thích của 
dê (Van và ctv, 2005). Vì thế, đề tài “Ảnh hưởng 
của lá mít trong khẩu phần lên tỷ lệ tiêu hóa, lên 
men dạ cỏ và sinh khí methane ở dê” được thực 
hiện nhằm đánh giá tác động của việc thay thế 
lá mít cho cỏ Sả trong khẩu phần của dê lên tỷ 
lệ tiêu hóa, lên men dạ cỏ và sinh khí methane.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Gia súc, địa điểm và thời gian
Thí nghiệm (TN) được tiến hành với 3 dê 

cái lai F2(Saanen×Bách Thảo), 9 tháng tuổi, 
khối lượng 27,36±1,71kg, tại Phụng Hiệp, Hậu 
Giang và Phòng thí nghiệm của Bộ môn Chăn 
nuôi, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần 
Thơ, từ tháng 8/2019 đến 11/2019.
2.2. Bố trí thí nghiệm và khẩu phần

Dê được nuôi trên chuồng sàn 3 ngăn, 1 
con/ngăn (1,2m×1,5m×1m). Trước khi TN, dê 
được cho ăn 3 lần/ngày vào 6, 12, 18h và liên 
tục trong 1 tuần với khẩu phần thức ăn gồm 
thức ăn hỗn hợp (TĂHH): cỏ Sả (40:60, % vật 
chất khô-DM). Dê được cung cấp đầy đủ nước 
uống sạch hằng ngày. Nghiên cứu được chia 
làm 2 TN: TN1 sử dụng kỹ thuật sinh khí ở in 
vitro với syringe 50ml và TN 2 là đánh giá tỷ lệ 
tiêu hóa và lên men ở in vitro sử dụng bình ủ 
thủy tinh 100ml. TN được thiết kế với mô hình 
hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 nghiệm thức (NT) 
và 3 lần lặp lại. 

Cỏ Sả được trồng và cắt tại Trại thực 
nghiệm của Trường Đại học Cần Thơ - khu 
Hòa An. Lá mít được thu từ 3 hộ dân trồng 
mít ở thị xã Ngã Sáu, tỉnh Hậu Giang. Mẫu cỏ 

Sả và lá mít sau khi thu được cắt nhỏ 0,5-1cm, 
sấy ở nhiệt độ 60°C trong 48h, sau đó được 
nghiền mịn để phân tích thành phần hóa học.
Bảng 1. Thực liệu và thành phần hóa học của KP 

Nghiệm thức NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6
Thực 
liệu,%

Cỏ Sả 100 80 60 40 20 -
Lá mít - 20 40 60 80 100

Thành 
phần hóa 
học, %

DM 20,07 23,06 26,04 29,02 32,00 34,99
OM 89,84 89,12 88,39 87,67 86,95 86,23
CP 7,52 9,07 10,62 12,17 13,72 15,27
Ash 10,16 10,88 11,61 12,33 13,05 13,77
NDF 67,49 63,01 58,52 54,04 49,55 45,07
ADF 40,06 37,58 35,10 32,62 30,13 27,65

Ghi chú: OM: vật chất hữu cơ; CP: đạm thô; Ash: 
khoáng tổng số; NDF: xơ trung tính; ADF: xơ axít.

2.4. Dung dịch nuôi cấy và dịch dạ cỏ
Thí nghiệm sử dụng dung dịch Medium 

làm dung dịch nuôi cấy. Phương pháp pha 
dung dịch Medium được tiến hành theo 
hướng dẫn của Menke và Steingass (1988) với 
vài điều chỉnh về hàm lượng các khoáng chất 
như sau: giảm KH2PO4 từ 6,2g xuống 6,0g; 
tăng FeCl2.6H2O từ 0,8g lên 8,0g. Ngoài ra, 
dung dịch Medium cũng được bổ sung thêm 
L-cysteine hydrochloride và sodium sulphide. 
Medium được pha trong ngày TN. 

Dịch dạ cỏ được lấy vào buổi sáng từ 3 
con dê sau khi cho ăn 3 giờ, 200ml/con. Sau 
khi lấy, dịch dạ cỏ được đựng trong bình thủy 
cách nhiệt và vận chuyển ngay đến phòng TN 
Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ. 
Sau đó, được lọc qua lỗ lưới 1mm trước khi 
tiến hành TN.
2.4. Phương pháp ủ

Cân 0,3g thức ăn cho vào syringe 50ml 
hoặc bình ủ 100ml, sau đó thêm 25ml dung 
dịch ủ đã pha sẵn gồm dịch dạ cỏ và Medium 
(1:4). Syringe được ủ trong water bath lắc tự 
động (WNB 45, Memmert, Đức) ở 120 vòng/
phút và nhiệt độ ủ là 39°C trong 48h. Lượng 
khí sinh ra được đọc ở các thời điểm 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 18, 24, 36 và 48h. Các bình 100ml được 
ủ trong máy lắc tự động (ISS-4075R, Jeiotech, 
Hàn Quốc) ở 120 vòng/phút và nhiệt độ ủ là 
39°C. Ở thời điểm 0, 3, 6h sau khi ủ, dung dịch 
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ủ sẽ được lấy để xác định pH bằng máy đo 
pH điện tử (HI5222, Hanna Instrument, Mỹ). 
Dung dịch ủ sau đó được lọc và trữ trong 
H2SO4 1M với tỷ lệ 10:1 đến khi phân tích hàm 
lượng N-NH3 và VFA. Tỷ lệ tiêu hóa thật và 
xơ trung tính ở in vitro được xác định tại thời 
điểm 48h theo phương pháp của Van Soest và 
Robertson (1985).
2.5. Phương pháp phân tích

Thành phần hóa học của các mẫu trong 
thí nghiệm: vật chất khô (DM), vật chất hữu 
cơ (OM), đạm thô (CP) được phân tích theo 
phương pháp của AOAC (1990). Xơ trung 
tính (NDF) và xơ axít (ADF) và được xác định 
theo Van Soest và ctv (1991). Số liệu phân tích 
được tính toán và trình bày dựa trên DM. 
Hàm lượng N-NH3 dịch dạ cỏ được phân tích 
theo phương pháp Kjeldahl (AOAC, 1990), 
trong khi đó nồng độ VFA dịch dạ cỏ được xác 
định bằng phương pháp chưng cất (Barnett và 
Reid, 1957). Lượng khí thu được trong syringe 
sau quá trình ủ 48h ở water bath sẽ được phân 
tích hàm lượng CH4 bằng máy Biogas 5000 
(Geotech, Anh).
2.6. Xử lý số liệu

Số liệu thô được xử lý sơ bộ trên phần 
mềm Microsoft Excel 2019, sau đó được phân 
tích phương sai theo mô hình tuyến tính tổng 
quát trên phần mềm Minitab 16.2. Khi phép 
thử F có ý nghĩa thống kê (P<0,05) thì dùng 
phép thử Tukey để tìm sự khác biệt của các 
cặp nghiệm thức.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thành phần hóa học của thức ăn thí 
nghiệm

Cỏ Sả có NDF và ADF cao gấp 1,50 và 1,45 
lần so với lá mít. Lá mít có DM và CP lần lượt là 
34,99 và 15,27%; cao gấp 1,74 và 2,03 lần so với 
DM và CP của cỏ Sả (lần lượt là 20,07 và 7,52%).

Bảng 2. Thành phần hóa học của thức ăn 

Thực 
liệu

Thành phần hóa học (%)
DM OM CP Ash NDF ADF

Cỏ Sả 20,07 89,84 7,52 10,16 67,49 40,06
Lá mít 34,99 86,23 15,27 13,77 45,07 27,65

Cỏ Sả được sử dụng trong thí nghiệm có 
DM là 20,07%, cao hơn kết quả của Trương 
Tấn Khanh (2009) là 18,15% và tương đương 
nghiên cứu của Nguyễn Nhựt Xuân Dung và 
ctv (2007) là 19,2%. Đạm thô của cỏ Sả trong 
thí nghiệm là 7,52%, tương đương với kết quả 
của Nguyễn Nhựt Xuân Dung và ctv (2007) 
là 7,71% và thấp hơn trong nghiên cứu của 
Trương Tấn Khanh (2009) là 10,80%. Điều này 
có thể giải thích do cỏ Sả được trồng ở vùng 
đất cát nhiễm phèn có dinh dưỡng của đất 
kém. Lá mít được sử dụng trong thí nghiệm 
có DM là 34,99%, kết quả này thấp hơn nghiên 
cứu của Pathoummalangsy và Preston (2008) 
là 36,5%. Đạm thô lá mít trong thí nghiệm là 
15,27%, cao hơn nghiên cứu của Kouch và ctv 
(2003) là 12,8% và tương đương nghiên cứu 
của Devendra (1992) là 15,1%.

3.2. Lượng khí và methane sinh ra
Thay thế lá mít cho cỏ Sả đã ảnh hưởng 

mạnh đến sự sinh khí cũng như lượng CH4 
sinh ra. Đặc biệt, khí sinh ra tích lũy ở 48h 
giảm tịnh tiến (P<0,01) từ 8,61 mmol/g DM 
ở NT1 xuống thấp nhất ở NT6 (5,95 mmol/g 
DM). Lượng khí CH4 sinh ra sau 48h ủ giảm 
mạnh (P<0,001) ở các nghiệm thức có sử dụng 
lá mít, giảm 7-36% so với NT1, giảm mạnh 
nhất là ở NT6 (36%). 

Lượng khí tích lũy theo thời gian ủ không 
có ý nghĩa thống kê trong 18h đầu sau khi ủ 
(P>0,05) (Hình 1). Tuy nhiên, từ 24h đến kết 
thúc thời gian ủ thì lượng khí tích luỹ khác 
biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Ở thời điểm 
24h thì lượng khí tích lũy ở NT2 là cao nhất 
với 45,56ml, và lượng khí tích lũy thấp nhất 
ở NT6 với 35,18ml. Ở thời điểm 36h thì lượng 
khí tích lũy ở NT1 và NT2 cao hơn với là 53,17 
và 51,22ml, trong khi đó thì NT6 có lượng khí 
tích lũy thấp nhất với 38,85ml (P<0,01). Ở thời 
điểm 48h, lượng khí tích lũy cao nhất ở NT1 
và NT2 lần lượt là 57,83 và 55,39ml, trong khi 
đó thì NT6 có lượng khí tích lũy thấp nhất với 
40,02ml (P<0,01).
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Hình 1. Lượng khí tích lũy theo thời gian ủ

3.3. Lên men dạ cỏ và tỷ lệ tiêu hóa dưỡng 
chất

Ở thời điểm 3h, độ pH của dung dịch ủ 
không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(P>0,05) (Bảng 4). Tuy nhiên, ở thời điểm 6h, 
giá trị pH giảm (P<0,01) khi tăng hàm lượng 
lá mít trong khẩu phần, với pH ở NT1 và NT6 
lần lược là 7,22 và 7,11. Ở thời điểm 0 và 3h thì 

giá trị N-NH3 không có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (P>0,05). Tuy nhiên, ở thời điểm 6h 
thì NT3 có giá trị N-NH3 cao nhất (47,60 mg/
dl) và thấp nhất (41,53 mg/dl) ở NT6 (P<0,05). 
Điều này chứng tỏ là sự phân giải đạm ở dạ 
cỏ của 2 thực liệu cỏ Sả và lá mít là không có 
sự khác biệt nhiều ở thời điểm đầu (0-3h), 
nhưng sự phân giải đạm ở dạ cỏ có sự khác 
biệt rõ ở thời điểm 6h. Ở thời điểm 3h thì 
VFA đã tăng tịnh tiến và có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05), chứng tỏ rằng nguồn xơ từ lá mít là 
nguồn xơ dễ lên men. Tại thời điểm 6h sau 
khi ủ thì lượng VFA sinh ra cũng khác biệt có 
ý nghĩa thống kê (P<0,05), cao nhất ở NT5 và 
NT6 (45,25 mmol) và thấp nhất ở NT1 (40,25 
mmol). Tỷ lệ tiêu hóa thật ở in vitro tăng tịnh 
tiến (P<0,001) khi tăng các mức độ lá mít trong 
khẩu phần, cao nhất là ở NT5 với 79,26% và 
thấp nhất là ở NT1 với 65,06%. Tỷ lệ tiêu hóa 
xơ trung tính (NDF) có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (P<0,01), cao nhất ở NT5 với 58,14% 
và thấp nhất ở NT1 với 48,22%.

Bảng 3. Lượng khí và methane sinh ra theo khẩu phần

Chỉ tiêu NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 SEM P

Khí sinh ra 
(48h)

ml 57,83a 55,39a 50,17ab 49,33ab 48,00ab 40,02b 2,37 0,003
ml/gDM 192,8a 184,6a 167,2ab 164,4ab 160,0ab 133,4b 7,91 0,003

mmol/gDM 8,61a 8,24a 7,47ab 7,34ab 7,14ab 5,95b 0,35 0,003

CH4 sinh ra 
(48h)

ml 7,69a 7,09ab 6,62ab 5,82bc 5,94bc 4,88c 0,30 <0,001
ml/gDM 0,34a 0,32ab 0,3ab 0,26bc 0,27bc 0,22c 0,14 <0,001

mmol/gDM 1,14a 1,06ab 0,99ab 0,87bc 0,88bc 0,73c 0,05 <0,001

Ghi chú: Các giá trị Mean ở cùng hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05).

Bảng 4. Lên men dạ cỏ và tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất  theo khẩu phần

Chỉ tiêu Thời gian
Khẩu phần

SEM P
NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6

pH
0h 6,97a 6,93b 6,92b 6,89b 6,90b 7,00a 0,008 <0,001
3h 7,31 7,28 7,27 7,27 7,26 7,25 0,016 0,189
6h 7,22a 7,18abc 7,20ab 7,14bc 7,16abc 7,11c 0,016 0,003

N-NH3  
(mg/dl)

0h 40,13 42,00 41,07 39,67 40,60 42,00 1,19 0,663
3h 44,80 43,87 42,00 42,93 42,93 42,00 0,74 0,124
6h 45,27ab 43,87ab 47,60a 45,27ab 42,93ab 41,53b 1,23 0,034

VFA (mM)
0h 22,05 22,60 23,00 22,00 23,15 23,05 0,32 0,086
3h 33,50c 35,05bc 34,80bc 35,80bc 37,55ab 39,75a 0,75 0,001
6h 40,25b 41,30ab 44,80ab 41,70ab 45,25a 45,25a 1,18 0,030

IVTD (%) 65,06e 69,09d 72,99c 75,12bc 79,26a 77,81ab 0,60 <0,001
IVNDFD (%) 48,22c 50,94bc 53,85ab 53,96ab 58,14a 50,77bc 1,14 0,001

Ghi chú: VFA: acid béo bay hơi; IVTD: tỷ lệ tiêu hóa thật ở in vitro; IVNDFD: tỷ lệ tiêu hóa xơ trung tính ở in vitro.
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4. THẢO LUẬN  
Theo Lana và ctv (1998), giảm pH dạ cỏ 

làm giảm thải sự sản sinh khí methane giúp cải 
thiện sử dụng thức ăn ở gia súc nhai lại. Điều 
này phù hợp với thí nghiệm của chúng tôi, 
lượng pH giảm từ NT1 đến NT6 theo lượng lá 
mít có trong khẩu phần, đồng thời lượng khí 
methane sinh ra cũng giảm 7-36% so với NT1. 
Lượng khí sinh ra giảm theo lượng lá mít có 
trong khẩu phần, tuy nhiên hàm lượng VFA 
lại tăng. Điều này chứng tỏ việc giảm lượng 
khí sinh ra khi sử dụng lá mít trong khẩu 
phần không ảnh hưởng đến sự sản xuất VFA 
ở dạ cỏ của dê. Điều này cũng chứng tỏ sự lên 
men dạ cỏ diễn ra vẫn tốt và lượng khí sinh 
ra bị giảm phần lớn là do sự giảm thấp của 
hàm lượng khí methane. Điều này có thể giải 
thích là do trong lá mít có chứa hàm lượng 
cao tannin cô đặc (Malik và ctv, 2017) nên làm 
giảm lượng khí methane sinh ra. Kết quả này 
phù hợp với các nghiên cứu trước đây (Martin 
và ctv, 2008; Malik và ctv, 2017), sử dụng các 
hợp chất thứ cấp trong cây thức ăn như tannin 
đã có tác dụng ngăn chặn việc sản xuất khí 
methane trong quá trình lên men ở dạ cỏ. 
Đối với thức ăn chứa tannin, việc ức chế quá 
trình sinh methane chủ yếu là do tannin cô 
đặc. Thức ăn chứa tannin sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp đến hình thành methane hoặc ảnh hưởng 
gián tiếp bằng cách giảm tạo hydro do tỷ lệ 
tiêu hóa thức ăn ở dạ cỏ thấp hơn (Tavendale 
và ctv, 2005). Lượng N-NH3 sinh ra giảm dần 
theo lượng lá mít có trong nghiệm thức. Điều 
này phù hợp với thí nghiệm của Bhatta và ctv 
(2014), khi bổ sung tannin trong khẩu phần ở 
các mức khác nhau thì cho thấy lượng N-NH3 
giảm theo mức tăng tannin trong khẩu phần. 

5. KẾT LUẬN
Khẩu phần của dê khi sử dụng 80 hoặc 

100% lá mít thay thế cho cỏ Sả làm giảm mạnh 
mẽ lượng khí tổng số và khí methane sinh ra. 
Việc tăng tỷ lệ sử dụng lá mít trong khẩu phần 
làm tăng hàm lượng VFA và giảm hàm lượng 
N-NH3 dịch dạ cỏ ở in vitro. Khẩu phần 80% 
lá mít có tỷ lệ tiêu hóa thật và tỷ lệ tiêu hóa 
xơ trung tính ở in vitro là tốt nhất. Từ kết quả 

thí nghiệm cho thấy lá mít có thể thay thế cỏ 
Sả trong khẩu phần của dê đến 80% để làm 
giảm lượng khí methane thải ra môi trường, 
tăng hàm lượng VFA dạ cỏ và cải thiện tỷ lệ 
tiêu hóa.

LỜI CẢM ƠN
Đề tài này được tài trợ bởi Dự án Nâng cấp 

Trường Đại học Cần Thơ VN14-P6 bằng nguồn 
vốn vay ODA từ chính phủ Nhật Bản, mã đề tài A9.
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Ngày nhận bài báo: 29/07/2020 - Ngày nhận bài phản biện: 19/08/2020
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 03/09/2020

TÓM TẮT
Thí nghiệm xác định chiều cao cắt thích hợp cho cây Moringa oleifera trồng làm thức ăn chăn 

nuôi được thực hiện tại trường Đại học Nông lâm, Thái Nguyên trong hai năm 2018-2019. Thí 
nghiệm có ba nghiệm thức (NT) tương ứng với ba chiều cao cắt khác nhau ở lứa cắt đầu tiên, đó là 
NT1: 30cm, NT2: 45cm, NT3: 60cm tính từ mặt đất đến điểm cắt. Mỗi NT có diện tích 24m2, nhắc lại 
5 lần, TN được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên. Các yếu tố khác như mật độ trồng, phân 
bón, khoảng cách cắt ... bảo đảm đồng đều giữa các NT. Kết quả cho thấy sản lượng vật chất khô 
(VCK) và protein thô (CP) cao hơn ở NT có chiều cao cắt cao hơn; sản lượng VCK của NT1, NT2 và 
NT3 tương ứng là 8,172; 8,975 và 9,282 tấn/ha/năm, sản lượng CP tương ứng là 2,798; 3,073 và 3,178 
tấn/ha/năm. Căn cứ vào sản lượng VCK, CP và kết quả phân tích thống kê các chỉ tiêu trên thì ở lứa 
đầu tiên nên cắt Moringa oleifera với chiều cao từ 40 - 60 cm, thích hợp nhất là 60 cm.

Từ khóa: Chiều cao cắt, Moringa oleifera, thức ăn chăn nuôi.
ABSTRACT

Determination of suitable cutting height for Moringa oleifera used as animal feed
An experiment in order to determine the suitable cutting height of Moringa oleifera was carried 

out at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, during 2018-2019. The experiment 
consisted of 3 different treatments (NT) respectively to 3 different cutting heights at the first 
harvesting, that were NT1: 30cm; NT2: 45cm; NT3: 60cm measured from ground level. Each 
treatment was carried out in an area of 24m2 with 5 replicates, the design was in randomize block. 
The other factors such as density, fertilizer, cutting intervals ... were similar among treatments. 
Results showed that, dry matter and crude protein yields were higher in treatments with higher 
cutting levels; dry matter yield of NT1, NT2 and NT3 were 8.172, 8.975 and 9.282 tons/ha/year. That 
of crude protein was 2.798, 3.073 and 3.178 tons/ha/year. Based on dry matter and crude protein 
yields and statistical analysis data, it was concluded that for the first harvesting, the cutting height 
should be 40-60cm, the most suitable cutting height was 60cm.

Keywords: Cutting height, Moringa oleifera, animal feed.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đối với cây thức ăn xanh thu cắt nhiều 

lần trong một năm hoặc vài năm thì các kết 
quả nghiên cứu đã cho thấy chiều cao cắt có 
ảnh hưởng lớn đến sản lượng, chất lượng và 
nhiệm kỳ sử dụng của cây thức ăn (Da Silveira 
và ctv, 2010; Padila và ctv, 2014; Bashar và ctv, 
2017). Nếu cắt quá thấp ở lứa thứ nhất thì 
cây thức ăn chỉ còn trơ lại phần gốc, hầu như 
không còn cành nhánh nào. Điều này dẫn tới 
các chất dinh dưỡng phục vụ cho tái sinh lứa 
sau hoàn toàn lấy từ gốc, rễ mà không có sự 
hỗ trợ từ sự tổng hợp dinh dưỡng của cành lá 
trên mặt đất. Hiện tượng này xảy ra lâu dài 
thì cây sẽ tàn lụi và chết. Ngược lại, nếu cắt 
quá cao cây sẽ tái sinh nhiều nhánh nhưng các 
nhánh này thường nhỏ và số lượng lá ít dẫn 
tới sản lượng thấp. Chiều cao cắt thích hợp 
phụ thuộc vào loại cây thức ăn và mục đích 
sử dụng. Ví dụ: Cây Moringa oleifera trồng làm 
rau xanh thì được trồng rất dày như trồng rau 
(rau ngót, rau đay) và chỉ thu hoạch phần có 
lá non (phần ngọn non), phần có lá già không 
thu hoạch, do đó chiều cao cắt thích hợp chỉ 
khoảng 30cm (Padila và ctv, 2014), mặc dù 
chiều cao cắt thấp như vậy nhưng cây vẫn 
còn phần lớn lá phục vụ cho tái sinh. Trồng 
Moringa oleifera làm thức ăn gia súc thì sản 
phẩm cần thu hoạch lại là lá bánh tẻ nằm ở các 
cành kể từ phần gốc trở lên. Do đó, Moringa 
oleifera được  trồng thưa để cây to, có nhiều 
cành, nhánh, nhiều lá. Khi thu hoạch người 
ta sẽ cắt cả cây, sau đó loại bỏ phần thân và 
những phần cành hóa gỗ, phần còn lại được 
sử dụng làm thức ăn chăn nuôi; nếu sản xuất 
bột lá thì người ta chỉ lấy lá, các phần còn lại 
bị loại bỏ hoặc sử dụng cho gia súc nhai lại. 
Đối với trồng các cây thức ăn xanh thu hoạch 
nhiều lần thì việc xác định chiều cao cắt thích 
hợp để vừa thu được sản lượng cao nhất, vừa 
bảo đảm cho cây tái sinh tốt ở các lứa thu 
hoạch sau là hết sức cần thiết. Thí nghiệm 
này nhằm xác định chiều cao cắt thích hợp 
cho cây thức ăn xanh Moringa oleifera trồng 
để sản xuất bột lá bổ sung vào thức ăn hỗn 
hợp của gia cầm. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng: Cây thức ăn xanh M. oleifera 

trồng với mục đích thu lá dùng cho sản xuất 
bột lá bổ sung vào thức ăn hỗn hợp của gia 
cầm nhằm nâng cao chất lượng thịt, trứng. 
Cây M. oleifera được ươm từ hạt trong bầu 
nilon; trồng sau khi tra hạt vào bầu 1 tháng, 
chiều cao cây khoảng 15cm.

Địa điểm: Thí nghiệm (TN) được thực hiện 
tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 
thuộc khu vực trung du và miền núi phía Bắc 
Việt Nam trong 2 năm 2018-2019.

Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm có 3 nghiệm 
thức (NT) tương ứng với 3 chiều cao cắt ở 
lứa cắt đầu tiên, đó là NT1: 30cm, NT2: 45cm, 
NT3: 60cm tính từ mặt đất đến điểm cắt, các 
lứa sau cắt ở trên vết cắt của lứa trước 5-10cm. 
Mỗi NT có diện tích 24m2, nhắc lại 5 lần, bố 
trí TN theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên. Mật 
độ trồng của cả 3 NT đều là 83.500 cây/ha; các 
yếu tố khác như phân bón, khoảng cách thu 
hoạch giữa 2 lứa (khoảng cách cắt) ... áp dụng 
giống nhau cho cả 3 NT.

Các chỉ tiêu theo dõi: Năng suất, sản lượng 
sinh khối, lá tươi, vật chất khô (VCK) của lá. 
Xác định các chỉ tiêu năng suất và sản lượng 
theo phương pháp của Từ Quang Hiển và ctv 
(2002).

Năng suất sinh khối, lá tươi, VCK là khối 
lượng sinh khối, lá tươi, VCK thu được/ha/
lứa cắt, đơn vị tính là kg/ha/lứa cắt. Năng suất 
sinh khối được tính bằng cách cắt toàn bộ 5 ô 
của một NT, năng suất sinh khối trung bình 
của NT được tính từ năng suất sinh khối của 
5 ô. Năng suất lá tươi được tính bằng cách lấy 
ngẫu nhiên từ mỗi ô 10kg sinh khối (10kg/ô 
x 5ô = 50kg) tách lá ra khỏi cành, cuống lá, 
cân lá và tính tỷ lệ lá/sinh khối. Năng suất lá 
tươi = Năng suất sinh khối x tỷ lệ lá tươi/sinh 
khối. Năng suất VCK được tính bằng cách lấy 
5 mẫu lá tươi từ 5 NT, sấy khô và tính tỷ lệ 
VCK/lá tươi. Năng suất VCK = NS lá tươi x tỷ 
lệ VCK/lá tươi.

Sản lượng sinh khối, lá tươi, VCK được 
tính bằng cách cộng năng suất của các lứa cắt 
trong năm hoặc nhân năng suất trung bình/
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lứa với số lứa cắt trong năm, đơn vị tính là 
tấn/ha/năm. Hai cách tính này sai lệch nhau 
0-5 phần nghìn do làm tròn số năng suất 
trung bình lứa. Sản lượng protein thô được 
tính bằng cách nhân sản lượng VCK với tỷ lệ 
protein thô trong VCK.

Xác định tỷ lệ nước trong lá cây thức ăn 
theo TCVN 4326:2001 và hàm lượng CP trong 
VCK của lá cây thức ăn theo TCVN 4328-
1:2007. 

Xử lý số liệu: Số liệu được xử lý thống kê 
theo phương pháp của Đỗ Thị Ngọc Oanh và 
Hoàng Văn Phụ (2012).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của chiều cao cắt đến năng 
suất sinh khối

Lứa đầu tiên được thu hoạch sau khi tra 
hạt vào bầu ươm 4 tháng hay sau 3 tháng kể 
từ khi trồng cây con. Năm thứ nhất thu hoạch 
được 5 lứa, năm thứ hai thu hoạch được 6 lứa. 
Năng suất sinh khối bao gồm thân, cành, lá 
của từng lứa (kg/ha/lứa) được trình bày tại 
bảng 1.

Bảng 1. Năng suất sinh khối của M. oleifera 
theo chiều cao cắt (kg/ha/lứa)

Năm Lứa NT1 NT2 NT3 SEM P

I

1
2
3
4
5

40.865
31.760
25.270
9.954
6.957

37.629
35.266
27.612
11.526
8.414

36.200
36.959
28.578
11.883
8.557

Mean 22.961a 24.089a 24.435a 1.353 0,238

II

6
7
8
9
10
11

11.913
22.745
23.019
12.924
7.638
4.034

13.358
24.837
25.040
14.715
9.139
5.430

13.895
25.731
25.491
14.950
9.230
5.463

Mean 13.712b 15.420ab 15.793a 1.027 0,017
Mean 17.916a 19.361a 19.722a 1.174 0,072

Số liệu Bảng 1 cho thấy ở lứa cắt đầu tiên, 
năng suất sinh khối cao nhất là NT1, tiếp theo 
là NT2, thấp nhất là NT3 là vì NT1 có chiều 
cao cắt thấp nhất nên đã có một khối lượng 
lớn thân của phần gốc cây góp phần vào năng 

suất sinh khối. Nghiệm thức 3 có năng suất 
sinh khối thấp nhất, bởi vì được cắt cao hơn 
nên khối lượng phần thân tham gia vào năng 
suất sinh khối ít hơn so với NT1 và NT2. Tuy 
nhiên, từ lứa thứ 2 đến lứa 11, năng suất sinh 
khối có thứ tự đảo ngược lại, cao nhất ở NT3, 
sau đó là NT2 và thấp nhất ở NT1. Điều này 
được giải thích như sau: Dinh dưỡng phục vụ 
cho việc tái sinh nằm ở phần gốc, rễ và thân 
cây, nếu cắt quá thấp (NT1) thì đã lấy đi một 
phần lớn nguồn dinh dưỡng được dự trữ ở 
thân dành cho việc tái sinh lứa sau, còn nếu 
cắt cao hơn thì nguồn dinh dưỡng dự trữ cho 
tái sinh bị lấy đi ít hơn. Ngoài nguyên nhân 
trên, còn có nguyên nhân khác, đó là chiều cao 
cắt cao hơn thì cây tái sinh nhanh hơn so với 
chiều cao cắt thấp hơn. Khi cây tái sinh đầy 
đủ cành lá thì có quá trình vận chuyển dinh 
dưỡng từ cành, lá về gốc rễ dự trữ cho lần tái 
sinh sau. Như vậy, chiều cao cắt cao đã đẩy 
nhanh hơn quá trình trên so với chiều cao cắt 
thấp.

Phân tích thống kê cho thấy năng suất 
sinh khối của ba NT ở năm thứ nhất sai khác 
nhau không rõ rệt (P>0,05), ở năm thứ hai thì 
NT3 sai khác rõ rệt với NT1 (P<0,05), nhưng 
NT2 không sai khác rõ rệt với NT1 và NT3, 
năng suất sinh khối trung bình/lứa của cả hai 
năm giống như năm thứ nhất.
3.2. Ảnh hưởng của chiều cao cắt đến năng 
suất lá tươi

Như phần phương pháp nghiên cứu đã 
nêu: năng suất lá tươi được tính bằng cách 
nhân năng suất sinh khối với tỷ lệ lá tươi/sinh 
khối. Tỷ lệ này có sự khác nhau giữa các NT, 
bởi vì NT có chiều cao cắt thấp hơn sẽ có khối 
lượng phần thân cây lớn hơn, do đó tỷ lệ lá/
sinh khối sẽ thấp hơn, còn NT có chiều cao 
cắt cao hơn sẽ có khối lượng phần thân cây 
ít hơn, do đó tỷ lệ lá/sinh khối lớn hơn. Tỷ lệ 
lá/sinh khối trung bình của các NT được tính 
theo bình quân gia quyền giữa năng suất và 
tỷ lệ lá/sinh khối của các lứa cắt, kết quả như 
sau: của NT1 là 38,06%, của NT2 là 38,68% và 
của NT3 là 39,27%. Căn cứ vào năng suất sinh 
khối của các lứa cắt và tỷ lệ lá/sinh khối ở trên, 
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năng suất lá tươi của các NT đã tính được như 
ở Bảng 2.

Bảng 2. Năng suất lá tươi theo chiều cao cắt 
(kg/ha)

Năm Lứa NT1 NT2 NT3 SEM P

I

1
2
3
4
5

15.553
12.088
9.618
3.788
2.648

14.555
13.641
10.680
4.458
3.255

14.216
14.514
11.223
4.666
3.360

Mean 8.739a 9.318a 9.596a 526,1 0,064

II

6
7
8
9
10
11

4.534
8.657
8.761
4.919
2.907
1.535

5.167
9.607
9.685
5.692
3.535
2.100

5.457
10.105
10.010
5.871
3.625
2.145

Mean 5.219b 5.964a 6.202a 397,6 0,005
Mean 6.819b 7.489ab 7.745a 454,2 0,020

Số liệu Bảng 2 cho thấy năng suất lá tươi 
có diễn biến tương tự như năng suất sinh khối. 
Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch về năng 
suất lá tươi giữa các nghiệm thức lớn hơn so 
với năng suất sinh khối. Ví dụ: Nếu năng suất 
sinh khối trung bình/lứa ở năm thứ nhất của 
NT1 là 100% thì của NT2 và NT3 tương ứng 
là 104,9 và 106,4%, trong khi đó năng suất lá 
tươi tương ứng là 100, 106,6 và 109,8%. Đó là 
do tỷ lệ lá/sinh khối của NT3 > NT2 >NT1. Một 
điểm khác biệt nữa là năng suất lá tươi trung 
bình/lứa ở năm thứ hai của NT2 và NT3 đều 
sai khác rõ rệt với NT1 (P<0,01), trong khi đó 
năng suất sinh khối chỉ có sự sai khác rõ rệt 
giữa NT3 với NT1. Tương tự như vậy, năng 
suất sinh khối trung bình/lứa trong hai năm 
của ba NT sai khác nhau không rõ rệt, nhưng 
năng suất lá tươi lại có sự sai khác rõ rệt giữa 
NT3 và NT1 (P<0,05).
3.3. Ảnh hưởng của chiều cao cắt đến năng 
suất vật chất khô

Trồng cây thức ăn xanh để sản xuất bột 
lá bổ sung vào thức ăn cho gia cầm khác với 
trồng cây thức ăn xanh cho các loại gia súc 
khác, đó là chỉ lấy lá để sản xuất bột lá, còn 
thân, cành, ngọn non đều bị loại bỏ hoặc sử 
dụng cho gia súc nhai lại. Chính vì vậy, năng 

suất vật chất khô (VCK) được thông báo ở 
Bảng 3 là năng suất VCK của lá, nó thường 
thấp hơn năng suất vật chất khô bao gồm cả 
thân, cành, ngọn non được thông báo bởi các 
nghiên cứu khác. 
Bảng 3. Năng suất VCK theo chiều cao cắt (kg/ha)

Năm Lứa NT1 NT2 NT3 SEM P

I

1
2
3
4
5

3.389
2.634
2.096
826
577

3.172
2.972
2.327
971
709

3.098
3.163
2.445
1.017
732

Mean 1.904a 2.030a 2.091a 113,9 0,064

II

6
7
8
9
10
11

988
1.886
1.909
1.072
633
335

1.126
2.093
2.110
1.240
770
458

1.189
2.202
2.181
1.279
790
467

Mean 1.137b 1.300a 1.351a 86,6 0,005
Mean 1.486b 1.632ab 1.688a 98,9 0,020

Ghi chú: tỷ lệ VCK/lá tươi lá 21,79%     
Diễn biến về năng suất VCK tương tự 

như diễn biến của năng suất lá tươi. Đó là 
năng suất VCK trung bình/lứa của năm thứ 
nhất sai khác nhau không rõ rệt giữa các NT 
(P>0,05), của năm thứ hai có sự sai khác rõ rệt 
giữa NT2, NT3 với NT1 (P<0,01), nhưng giá 
trị trung bình hai năm thì chỉ có NT3 sai khác 
rõ rệt với NT1 (P<0,05); NT2 sai khác không rõ 
rệt so với NT1 và NT3 (P>0,05). Một số nghiên 
cứu về chiều cao cắt đối với một số cây thức 
ăn xanh khác nhau như cỏ Voi thuần, cỏ Voi 
lai, cỏ Guinea, cây Moringa ... cũng cho thấy 
năng suất VCK tăng lên khi tăng chiều cao cắt 
thích hợp (Wijitphan và ctv, 2009; Da Silveira 
và ctv, 2010; Padila và ctv, 2014; Lounglawan 
và ctv, 2014; Bashar và ctv, 2017).
3.4. Ảnh hưởng của chiều cao cắt đến sản 
lượng Moringa oleifera

Các chỉ tiêu về sản lượng Moringa oleifera 
bao gồm: sinh khối, lá tươi và VCK đã được 
theo dõi và cách tính như phần phương pháp 
nghiên cứu đã nêu. Sản lượng trung bình/năm 
của hai năm được tính bằng cách cộng sản 
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lượng của năm 1 với năm 2 sau đó chia cho 
hai. Sản lượng CP được tính bằng cách nhân 
sản lượng VCK với tỷ lệ CP trong VCK, tỷ lệ 
này đã xác định được là 34,24%, kết qủa tính 
sản lượng xem tại Bảng 4.
Bảng 4. Sản lượng theo chiều cao cắt (tấn/ha/năm)

Chỉ tiêu Năm NT1 NT2 NT3 SEM P

Sinh khối
1
2

Mean

114,806a

82,273b

98,540a

120,447a

92,519ab

106,483a

122,177a

94,760a

108,469a

6,766
6,163
6,459

0,238
0,017
0,072

Lá tươi
1
2

Mean

43,695a

31,313b

37,504b

46,589a

35,786a

41,188ab

47,979a

37,212a

42,596a

2,615
2,385
2,498

0,064
0,005
0,020

VCK
1
2

Mean

9,521a

6,823b

8,172b

10,152a

7,798a

8,975ab

10,455a

8,109a

9,282a

0,569
0,519
0,544

0,064
0,005
0,020

CP
1
2

Mean

3,260a

2,336b

2,798b

3,476a

2,670a

3,073ab

3,580a

2,776a

3,178a

0,195
0,177
0,186

0,064
0,005
0,020

Số liệu Bảng 4 cho thấy sản lượng sinh 
khối tăng lên khi tăng chiều cao cắt ở cả năm 
thứ nhất, thứ hai và trung bình hai năm. Nếu 
quy ước sản lượng sinh khối ở năm thứ nhất 
của NT1 là 100% thì của NT2 và NT3 tương 
ứng là 104,9 và 106,4%; ở năm thứ hai tương 
ứng với ba NT là 100, 112,5 và 115,2%. Như 
vậy, khoảng chênh lệch về sản lượng ở năm 
thứ nhất của NT2 và NT3 so với NT1 là 4,9-
6,4% và sản lượng sinh khối của ba NT sai 
khác nhau không rõ rệt (P>0,05), nhưng 
khoảng chênh lệch này ở năm thứ hai đã tăng 
lên 12,5-15,2% và có sự sai khác rõ rệt giữa 
NT3 so với NT1. Sở dĩ sản lượng sinh khối của 
ba NT ở năm thứ nhất không sai khác nhau 
rõ rệt vì NT1 có năng suất lứa một cao vượt 
trội (cắt thấp nên đã có một lượng lớn thân 
tham gia vào năng suất này). Ở năm thứ hai, 
NT1 không còn lợi thế trên, mặt khác do bị 
cắt thấp nên tái sinh chậm hơn nên sản lượng 
sinh khối đã thấp hơn NT3 với sự sai khác rõ 
rệt. Tuy nhiên, sản lượng trung bình/năm của 
hai năm không có sự sai khác rõ rệt giữa ba 
NT (P>0,05).

Sản lượng lá tươi có diễn biến khác biệt 
đôi chút so với sản lượng sinh khối. Cụ thể: 
Ở năm thứ nhất, nếu như sản lượng sinh khối 

của NT2 và NT3 lớn hơn NT1 4,9-6,4% thì sản 
lượng lá tươi chênh lệch nhiều hơn, tương 
ứng 6,6-9,8% bởi vì tỷ lệ lá/sinh khối của NT2 
và NT3 lớn hơn NT1. Tuy nhiên, vẫn không 
có sự sai khác rõ rệt về sản lượng lá tươi giữa 
ba NT (P>0,05). Ở năm thứ hai, mức chênh 
lệch về sản lượng lá tươi của NT2 và NT3 so 
với NT1 tăng lên, đạt 14,3-18,8% và cả NT2 
và NT3 đều sai khác rõ rệt với NT1 (P<0,01). 
Sản lượng lá tươi trung bình/năm của cả hai 
năm có sự sai khác rõ rệt giữa NT3 so với NT1 
(P<0,05), nhưng của NT2 sai khác không rõ rệt 
so với NT1 và NT3 (P>0,05).

Trong sản xuất bột lá, sản lượng VCK và 
CP được quan tâm nhất vì đây là sản phẩm 
chính của quá trình sản xuất cây thức ăn xanh 
phục vụ cho sản xuất bột lá. Sản lượng VCK 
trung bình/năm trong 2 năm của NT1 là 8,172 
tấn, của NT2 là 8,975 tấn và của NT3 là 9,282 
tấn/ha/năm, sản lượng của NT3 sai khác rõ 
rệt so với NT1 (P<0,05), nhưng không có sự 
sai khác rõ rệt giữa NT2 so với NT1 và NT3. 
Sản lượng CP trung bình/năm của NT1, NT2 
và NT3 lần lượt là 2,798; 3,073 và 3,178 tấn/
ha/năm. Phân tích thống kê cho kết quả giống 
như đối với sản lượng VCK.

Sản lượng VCK và CP trung bình/năm 
trong hai năm đầu của một số cây thức ăn 
xanh thường được dùng cho sản xuất bột lá 
như: sắn trồng thu lá là 6.989 tấn và 1.693 tấn/
ha/năm (Từ Quang Hiển và Từ Quang Trung, 
2017); Leuceana là 6.021 tấn và 1.672 tấn/ha/
năm (Trần Thị Hoan và ctv, 2017); Stylosanthes 
là 7.767 tấn và 1.448 tấn/ha/năm (Từ Quang 
Hiển và ctv, 2017); T. gigantea là 10.329-12.154 
tấn và 2.412-3.239 tấn/ha/năm (Từ Quang 
Hiển và ctv, 2019). Sản lượng VCK và CP trung 
bình/năm của M.oleifera trong 2 năm đầu đạt 
8,172-9.282 tấn/ha/năm; sản lượng CP đạt 
2.798-3.178 tấn/ha/năm, chứng tỏ M. oleifera là 
cây thức ăn xanh rất có triển vọng cho việc sản 
xuất bột lá.

4. KẾT LUẬN
Với 3 chiều cao cắt là 30cm, 45cm và 60cm 

tính từ mặt đất đến điểm cắt ở lứa thu hoạch 
thứ nhất đối với cây thức ăn xanh M.oleifera 
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trồng để sản xuất bột lá bổ sung vào thức ăn 
hỗn hợp của gia cầm cho kết quả: Sản lượng 
VCK và CP trung bình/năm của NT1 là 8,172 
và 2,798 tấn, NT2 là 8,975 và 3,073 tấn, NT3 
là 9,282 và 3,178 tấn/ha/năm. Căn cứ vào sản 
lượng trên và kết quả phân tích thống kê thì 
nên thu hoạch M.oleifera ở lứa cắt đầu tiên 
thích hợp nhất là 60cm.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Gia cầm chăn thả thu nhận chất sắc tố 

(hay xanthophil) từ thức ăn như rau cỏ. Trong 
lúc đó, gia cầm nuôi nhốt thường không được 
cung cấp đủ lượng xanthophil cần thiết nên da 
trắng, lòng đỏ trứng chỉ có màu vàng nhạt. Vì 
vậy, việc bổ sung các chất sắc tố vào thức ăn gia 
cầm nuôi công nghiệp là cần thiết. Xanthophil 
1 Trường Đại học Nông-Lâm Bắc  Giang
* Tác giả liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Xuân Hồng, Khoa Chăn 
nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang: Bích 
Động, Việt Yên, Bắc Giang. Điện thoại: 0977 380 780; Email: 
xuanhong1010@gmail.com

không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh lý của gia 
cầm mà còn làm cho sản phẩm đáp ứng thị 
hiếu người tiêu dùng thích mua những con gà 
có da vàng, lòng đỏ trứng vàng tươi.

Để cải thiện chất lượng màu của sản phẩm, 
một số nhà máy thức ăn chăn nuôi và trang trại 
chăn nuôi gia cầm đã bổ sung các chất tạo màu 
vào thức ăn. Nhưng hiện nay, do giá thành của 
chất tạo màu đắt nên các cơ sở sản xuất thức 
ăn và người chăn không bổ sung hoặc nếu có 
thì cũng sử dụng ở hàm lượng rất thấp không 
đủ để có thể cải thiện được màu của sản phẩm.

CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM  
PX-AGRO SUPER ĐẾN SỨC SẢN XUẤT THỊT VÀ MÀU SẮC DA, 

CHÂN GÀ CP 707
Nguyễn Thị Xuân Hồng1* và Đặng Hồng Quyên1

Ngày nhận bài báo: 02/01/2020 - Ngày nhận bài phản biện: 25/01/2020
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 08/02/2020

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của việc bổ sung chế phẩm Px-Agro 

Super vào khẩu phần ăn đối với năng suất và chất lượng thịt của gà CP707 thương phẩm và 
việc cải thiện màu sắc sản phẩm (chân, da); đồng thời xác định tỷ lệ bổ sung thích hợp chế phẩm 
Px-Agro Super trong khẩu phần ăn của gà thịt. Thí nghiệm được thiết kế theo phương  pháp phân 
lô so sánh 1 nhân tố, gồm: 1 lô đối chứng và 3 lô thí nghiệm (TN1, TN2, TN3). Mỗi lô 50 con, thí 
nghiệm được lặp lại 3 lần, tổng số gà nghiên cứu là 600 con. Khẩu phần cơ sở (lô ĐC) là thức ăn 
hỗn hợp hoàn chỉnh, còn các lô thí nghiệm theo trình tự được bổ sung chế phẩm Px-Agro Super ở 
các mức 1, 2, 3%. Kết quả cho thấy: Việc bổ sung chế phẩm Px-Agro Super với các mức khác nhau 
về cơ bản đã không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về chất lượng thịt gà nhưng đã cải thiện đáng 
kể khả năng sản xuất thịt (thịt đùi và thịt lườn) và tăng độ đậm màu của da và chân gà. 

Từ khóa: PX-Agro Super, gà CP707, sức sản xuất thịt, màu sắc da và chân.
ABSTRACT

Effects of Px-Agro Super supplement on productivity and the color of leg and skin of 
CP707 broilers

The study was conducted to evaluate the effect of adding Px-Agro Super preparation to the 
ration on the growth ability, productivity and meat quality of CP707 broilers and the improve-
ment of product’s color (leg and skin color); and determine suitable Px-agro super adding level 
in feed ration of broiler chickens. The experiment was designed according to the method of sub-
division comparing a factor with 600 broiler chickens. The experiment included 4 lots: ĐC, TN1, 
TN2 and TN3, each with 50 broilers and was repeated 3 times. The basic diet is mixed feed, the lots 
TN1, TN2, TN3 were added with preparation of Px-Agro super with a dose of 1, 2, 3%, respectively. 
The results showed that: the additons of the above preperation with different ratios to the broiler 
chicken diet did not affect the meat quality but increased the performance of CP707 broilers (thigh 
and brisket) and the color of leg and skin. 

Keywords: PX-Agro Super, CP707 broilers breed, productivity, color of leg and skin. 
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Chế phầm Px-Agro Super được chiết 
suất, làm cô đặc và sấy khô từ cỏ Linh Lăng, là 
nguồn protein cân đối (chế phẩm có chứa 52% 
protein thô (tính theo VCK), đặc biệt là sự có 
mặt của 14 axit amin, trong đó có 10 axít amin 
cần thiết cho gà), chất lượng cao, giúp tối ưu 
trong công thức phối hợp khẩu phần, giúp cải 
thiện bản chất màu sắc sản phẩm: lườn gà dày 
hơn, tăng màu vàng của da, chân gà thịt, tăng 
màu vàng của lòng đỏ trứng gà, vịt, màu hồng 
của thịt lợn, tôm, cá …. tăng khả năng sinh 
trưởng: giúp vật nuôi tăng khối lượng nhanh, 
tăng thịt nạc.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trên, chúng 
tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ảnh hưởng 
của việc bổ sung chế phẩm Px-Agro Super đến 
năng suất và chất lượng thịt  gà CP707”, nhằm 
đánh giá hiệu quả của việc bổ sung chế phẩm 
Px-Agro super đến năng suất chất lượng thịt 
gà và sự cải thiện màu sắc của da, chân, gà. 
Từ đó, cung cấp thêm thông tin cho các cơ sở 
sản xuất, các hộ chăn nuôi trong việc bổ sung 
Px-Agro Super vào khẩu phần ăn cho gà thịt 
thương phẩm. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu
Gà thịt thương phẩm CP707 (CobbxIsa) 

nuôi tại Trại thực nghiệm, Trường Đại học 
Nông – Lâm Bắc Giang. 

Chế phẩm Px-Agro Super (công ty Global 
Nutrition-Pháp): chiết xuất từ cỏ Linh Lăng.
2.2. Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí theo phương 
pháp phân lô so sánh 1 nhân tố, gồm: 1 lô đối 
chứng (ĐC) và 3 lô thí nghiệm (TN), 50 con/lô, 
lặp lại 3 lần với tổng số 600 con và được thiết 
kế ở bảng 1.

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm gà CP707

Chỉ tiêu Lô ĐC TN1 TN2 TN3

Tổng số gà/lô (con) 150 150 150 150

Thời gian theo dõi Từ 0 đến 6 tuần tuổi

Phương thức nuôi Nuôi nhốt

Px-Agro super (%) 0 1,0 2,0 3,0

Thức ăn cho gà: thức ăn hỗn hợp do công 
ty cám Thành Lợi sản xuất.

Phương thức nuôi: Nuôi nhốt trong chuồng 
thông thoáng tự nhiên, có đệm lót trấu, có 
quạt chống nóng, trên mái có hệ thống phun 
nước. Giữa các lô có sự đồng đều về tuổi của 
gà, chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, quy trình 
thú y phòng bệnh.

Chọn gà mổ khảo sát: Khi kết thúc thí ng-
hiệm chọn 2 gà trống và 2 gà mái ở mỗi lô có 
khối lượng cơ thể xấp xỉ khối lượng trung 
bình của lô để khảo sát. Các thành phần thân 
thịt khi giết mổ được xác định theo phương 
pháp mổ khảo sát của Schilling và ctv (2008); 
Yu và ctv (2005). Tổng số gà mổ khảo sát 16 
con và được thực hiện tại Phòng thí nghiệm - 
Khoa Chăn nuôi thú y - Trường Đại học Nông 
Lâm Bắc Giang.

Các chỉ tiêu đánh giá:
Khối lượng sống (kg): Khối lượng gà sau 

khi nhịn ăn 8-12 giờ (chỉ cho uống nước).
Khối lượng thân thịt (kg): Khối lượng gà 

sau khi cắt tiết, vặt lông, cắt đầu tại vị trí giữa 
xương chẩm và xương atlas, cắt chân ở đoạn 
khuỷu, rạch bụng dọc theo xương lườn, bỏ nội 
tạng. 

Khối lượng thịt đùi: Khối lượng cơ đùi trái 
nhân với 2

Khối lượng thịt ngực: Khối lượng cơ ngực 
trái nhân với 2

Các chỉ tiêu: tỷ lệ thân thịt (%), tỷ lệ thịt đùi 
(%), tỷ lệ thịt ngực (%) và tỷ lệ mỡ bụng (%): 
được xác định theo các phương pháp thông 
dụng.

Các chỉ tiêu thành phần hoá học của thịt: 
Hàm lượng VCK, hàm lượng protein thô, hàm 
lượng lipit thô và hàm lượng khoáng tổng 
số. các chỉ tiêu này cũng được xác định theo 
phương pháp thông dụng.

Xác định màu của da và chân gà: Màu da 
và chân gà được đánh giá bằng cách so màu 
theo thang màu chuẩn của hãng Roche: 15 dải 
màu, được đánh số thứ tự 01-15, các dải màu 
được phân bố tương ứng theo màu sắc từ nhạt 
đến đậm. 
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2.3. Xử lý số liệu
Số liệu được xử lý bằng phương pháp 

thống kê sinh học trên máy tính theo chương 
trình Minitab 14 và Excel 2003.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của chế phẩm Px-Agro Super 
đến năng suất thịt của gà CP707

Năng suất thịt được đánh giá qua việc mổ 

khảo sát gà tại thời điểm 42 ngày tuổi dựa vào 
các chỉ tiêu: khối lượng (KL) thân thịt, KL thịt 
đùi, KL thịt ngực và KL mỡ bụng. Kết quả mổ 
khảo sát được trình bày ở bảng 2.  

Kết quả mổ khảo sát bảng 2 cho thấy: 
năng suất thịt ở gà trong lô ĐC thấp hơn so 
với lô TN về các chỉ tiêu: KL thân thịt, tỷ lệ 
thân thịt, KL thịt ngực, tỷ lệ thịt ngực, KL thịt 
đùi, tỷ lệ thịt đùi. 

Bảng 2. Kết quả mổ khảo sát gà thí nghiệm lúc 42 ngày tuổi (n=4/lô, Mean±SD)

Chỉ tiêu Lô ĐC Lô TN1 Lô TN2 Lô TN3 
KL sống (g) 2.470,10±20,82 2.595,31±32,15 2.640,90±70,71 2.700,00±17,64
KL thân thịt(g) 1.840,53±17,29 1.960,53±27,46 2.017,60±20,17 2.100,24±20,78
TL thân thịt (%) 74,51b ± 0,15 75,54ab ± 0,17 76,40a ± 0,12 77,79a ± 0,14
KL đùi trái(G) 169,60± 2,96 185,96± 4,30 196,41± 3,71 209,71± 4,33
TL thịt đùi (%) 18,43c ± 0,17 18,97bc ± 0,13 19,47a ± 0,21 19,97a ± 0,16
KL thịt ngực (g) 197,30 ± 3,36 214,68 ± 3,39 228,09 ± 4,84 241,42 ± 2,72
TL thịt ngực (%) 21,44b ± 0,25 21,90ab ± 0,16 22,61a ± 0,17 22,99a ± 0,11
KL mỡ bụng(g) 61,11 ± 2,43 64,11 ± 1,48 61,34 ± 2,01 62,17 ± 1,71
TL mỡ bụng (%) 3,32 ± 0,12 3,27 ± 0,13 3,04 ± 0,18 2,96 ± 0,15

Ghi chú: Các giá trị Mean trong cùng hàng mang các chữ cái khác nhau thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)

Tỷ lệ thân thịt của gà thí nghiệm dao động 
74,51-77,79%. Tỷ lệ thân thịt cao nhất ở lô TN3 
(77,79%), tiếp theo là lô TN2 (76,40%), sau đó 
là lô TN1 (75,54%) và thấp nhất ở lô ĐC đạt 
74,51%, Sự sai khác giữa lô TN và lô ĐC có ý 
nghĩa thống kê (P<0,05).

Tỷ lệ thịt đùi đạt 18,43-19,97%, trong đó tỷ 
lệ thịt đùi lô TN1 là 18,97% cao hơn 0,54% so 
với lô ĐC (18,43%). Lô TN2 (19,47 %) cao hơn 
lô ĐC là 2,73 %. Lô TN3 (19,97 %) cao hơn lô 
ĐC là 1,54 %. Sự sai khác giữa các lô có ý nghĩa 
thống kê (P<0,05).

Tỷ lệ thịt ngực đạt 21,44-22,99%. Tỷ lệ thịt 
ngực của lô TN3 đạt cao nhất (22,99%), còn 
lô ĐC là thấp nhất (21,44%). Chênh lệch về tỷ 
lệ thịt ngực giữa lô TN3 với lô ĐC là 1,55%. 
Sự sai khác giữa các lô TN và ĐC có ý nghĩa 
thống kê (P<0,05).

Tỷ lệ mỡ bụng ở lô thí nghiệm gần tương 
đương nhau, ở lô ĐC (3,32%),  lô TN1 (3,27%), 
lô TN2 (3,04%), lô TN3 (2,96%). 

Kết quả này phù hợp với kết quả ng-
hiên cứu về tỷ lệ thịt xẻ của các giống, dòng 

gà của tác giả Trần Công Xuân (1995) trên gà 
Ross208 và gà Ross 208-V35: tỷ lệ thân thịt đạt 
cao (72,96-74,59%), thịt đùi: 20,51-22,05%, thịt 
ngực: 21,74-23,18% và các tác giả Vũ Đình Tôn 
và Hán Quang Hạnh (2010) khi nghiên cứu bổ 
sung bột giun quế trên gà broiler (Hồ x Lương 
Phượng): tỷ lệ thịt đùi đạt 18,93-19,72% và thịt 
ngực 22,56-24,08%.

So sánh với kết quả nghiên cứu của Đặng 
Thái Hải (2006) về khả năng cho thịt của đàn 
gà Cobb 500 thì kết quả khảo sát của chúng tôi 
cao hơn.

Từ những kết quả thu được chúng tôi 
thấy rằng: Việc bổ sung chế phẩm Px-Agro su-
per với các mức khác nhau (1, 2, 3%) về cơ bản 
đã không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về 
chất lượng thịt gà nhưng đã cải thiện đáng kể 
khả năng sản xuất thịt (thịt đùi và thịt lườn). 
Khi tăng mức bổ sung chế phẩm Px-Agro Su-
per trong khẩu phần ăn từ 1% (lô TN1) đến 
3% (lô TN3) đã góp phần làm tăng tỷ lệ các 
phần thịt có giá trị (thịt đùi và thịt lườn) của 
gà. Bổ sung Px-Agro Super vào khẩu phần đã 
làm tăng tích lũy mô nạc ở thịt gà, từ đó làm 
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tăng khả năng sản xuất thịt của gà. Tỷ lệ thân 
thịt và các phần thịt có giá trị đạt cao nhất ở lô 
TN3, cao hơn hẳn so với ở lô ĐC.
3.2. Ảnh hưởng của chế phẩm PX-Agro Super 
đến chất lượng thịt của gà CP707

Theo Nguyễn Thị Mai và ctv (2009), giá 
trị dinh dưỡng của thịt được đánh giá qua tỷ 
lệ các chất có trong thành phần của tổ chức cơ. 
Vật chất khô thể hiện độ chắc của thịt, protein 
thể hiện giá trị dinh dưỡng, mỡ thể hiện độ 
béo của thịt, khoáng tạo nên vị đậm đà. Các 
tổ chức cơ càng nhiều thì giá trị dinh dưỡng 
của thịt càng cao. Tổ chức mỡ càng nhiều thì 
hàm lượng protein càng giảm và độ hấp thu 
thấp đi. 

Theo Proudman và ctv (1970), những 
dòng gà Plymouth trắng khi cho ăn tự do và 
mổ khảo sát lúc 6 tuần tuổi, phân tích thịt 
cho thấy nhóm sinh trưởng nhanh tỷ lệ nước 
68,1%, protein 20,7%; mỡ 6,9% và khoáng 3%. 
Còn nhóm sinh trưởng chậm cho tỷ lệ tương 
ứng là 69,8; 20,6; 4,8 và 3,1%.

Để có cơ sở đánh giá chính xác ảnh hưởng 
của chế phẩm Px-Agro Super tới chất lượng 
sản phẩm, chúng tôi đã lấy mẫu thịt của gà 
thí nghiệm phân tích một số chỉ tiêu. Kết quả 
phân tích được trình bày ở bảng 3.

Bảng 3. Thành phần hóa học của thịt gà ở 6 
tuần tuổi (n=4/lô) 

Chỉ tiêu Lô ĐC Lô TN1 Lô TN2 Lô TN3 
VCK 25,03 ± 1,21 26,02 ± 1,15 26,01 ± 1,09 26,54 ± 0,99
Protein thô 23,20 ± 0,89 23,81 ± 0,90 23,47 ± 0,77 24,10 ± 0,86
Lipit thô 2,11 ± 0,43 1,17 ± 0,41 1,70 ± 0,45 1,66 ± 0,34
Khoáng 
tổng số 3,64 ± 0,56 2,48 ± 0,59 3,68 ± 0,47 3,28 ± 0,54

Số liệu ở bảng 3 cho thấy thịt gà ở các lô 
thí nghiệm có tỷ lệ VCK và protein thô cao 
hơn tuy nhiên chưa có sự sai khác rõ rệt giữa 
các lô. 

Kết quả ở bảng thành phần hóa học của 
thịt gà thí nghiệm cho thấy thịt gà ở các lô thí 
nghiệm có tỷ lệ VCK và protein thô cao hơn tuy 
nhiên chưa có sự sai khác rõ rệt giữa các lô. 

Hàm lượng vật chất khô ở thịt gà thí 
nghiệm dao động trong khoảng 25,03-26,54%, 

trong đó hàm lượng VCK của các lô TN cao 
hơn lô ĐC. Lô TN3 chỉ tiêu này đạt cao nhất: 
26,54%, cao hơn lô ĐC (25,03%) là 1,51%. 

Hàm lượng protein thô của thịt gà ở các lô 
thí nghiệm 1, thí nghiệm 2, thí nghiệm 3 được 
bổ sung chế phẩm Px-Agro Super có phần cao 
hơn lô đối chứng, hàm lượng protein ở lô TN3 
cao hơn đối chứng 0,90% (23,20 so với 24,10%). 

Hàm lượng lipit của thịt gà ở các lô TN 
tương đương nhau (1,17; 1,70; 1,66) và thấp 
hơn so với lô ĐC (2,11). 

Hàm lượng khoáng tổng số ở cả 4 lô là 
tương đương nhau.

Kết quả phân tích của chúng tôi tương 
đương với kết quả phân tích của Nguyễn 
Trọng Thiện và ctv (2010); Nguyễn Thị Hải và 
ctv (2008).  
3.3. Hiệu quả của việc bổ sung PX - Super tới 
sự cải thiện màu sắc sản phẩm (chân, da).

Trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng gà 
từ 3 tuần tuổi trở lên chúng tôi quan sát độ 
đậm của màu vàng chân gà thấy chân gà ở lô 
TN2 và lô TN3 có màu vàng chân đậm hơn 
hẳn so với lô ĐC. Kết quả được trình bày tại 
bảng 4.
Bảng 4. Màu da và chân gà 42 ngày tuổi (n=4/lô) 

Màu sắc Lô ĐC Lô TN1 Lô TN2 Lô TN3 
Da gà 1,50±0,23 1,75±0,37 2,5±0,44 3,5±0,22
Chân gà 6,25±0,96 6,75±0,88 8,00±1,02 8,55±0,87

Kết quả bảng 4 cho thấy độ đậm màu da 
gà của lô ĐC là thấp nhất với 1,50 điểm, độ 
đậm màu da gà của lô TN1 cao hơn 0,25 điểm 
so với lô ĐC (màu da gà lô TN1 là 1,75 điểm), 
ở lô TN2 độ đậm màu da gà cao hơn lô ĐC 
là 1,00 điểm (độ đậm màu ở lô TN2 là 2,50 
điểm) và ở lô TN3 độ đậm màu da gà cao hơn 
lô ĐC là 2,00 điểm (độ đậm màu ở lô TN3 là 
3,50 điểm). Điều đó cho thấy bổ sung 3% Px-
Agro Super đã làm tăng độ đậm màu của da 
gà, trong đó mức bổ sung 3% cho thấy sự thay 
đổi màu sắc rõ nhất.

Qua thí nghiệm chúng tôi thấy việc bổ sung 
PX-Agro super đã làm tăng màu sắc của màu 
chân gà ở đàn gà thí nghiệm. Cụ thể: gà ở các 
lô TN có bổ sung Px-Agro Super có màu chân 
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đậm hơn so với lô ĐC. Trong đó độ đậm màu 
của lô TN3 là cao nhất (đạt 8,55 điểm) cao hơn 
2,30 điểm so với lô ĐC (6,25 điểm), tiếp đến là 
lô TN2 (8,00 điểm), cao hơn 1,75 điểm so với 
lô ĐC, sau đó là lô TN1 (6,75 điểm) cao hơn lô 
ĐC 0,50 điểm. Như vậy, việc bổ sung Px-Agro 
Super đã giúp cải thiện đáng kể màu của chân 
gà. Việc bổ sung PX-Agro super có ảnh hưởng 
đến việc tăng màu của da và chân gà là do trong 
thành phần của Px-Agro Super chứa các sắc 
chất tạo màu đặc trưng (Xanthophyl, Lutein, Zea-
xanthin và ß Caroten). 

Ngoài ra, bổ sung chế phẩm này còn làm 
tăng độ đậm màu của da và chân gà. Màu sắc 
da và chân gà là những chỉ tiêu không có ý 
nghĩa trong đánh giá chất lượng thịt, nhưng 
có giá trị trong thương mại (Schuberth và 
Ruhland, 1978) vì đây là những chỉ tiêu có ảnh 
hưởng rất lớn tới thị hiếu người tiêu dùng. Ở 
Việt Nam, người tiêu dùng thường thích chọn 
gà có màu da và chân vàng (vấn đề về màu 
sắc da và chân gà là nhược điểm lớn của gà 
thịt thương phẩm nuôi nhốt). Điều này cũng 
đồng nghĩa với việc gà ăn thức ăn có bổ sung 
Px-Agro Super sẽ thuận lợi hơn trong việc bán 
sản phẩm đầu ra do đáp ứng được thị hiếu 
của người tiêu dùng.

4. KẾT LUẬN
Việc bổ sung chế phẩm Px-Agro Super với 

các mức khác nhau (1, 2, 3%) không làm ảnh 
hưởng đến các chỉ tiêu về chất lượng thịt gà, 
nhưng đã góp phần làm tăng tỷ lệ các phần 
thịt có giá trị (thịt đùi và thịt lườn). Đồng thời, 
bổ sung chế phẩm Px-Agro Super còn làm 

tăng độ đậm màu của da và chân gà.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Các loài giun tròn truyền qua đất (soil 

transmitted helminths - STHs) gây ảnh hưởng 
lớn đến sức khỏe cộng đồng ở các nước đang 
phát triển, trong đó có Việt Nam (Santarem và 
ctv, 2011). Ước tính một tỷ người hiện đang 
bị nhiễm STHs trên toàn thế giới, đặc biệt là 
ở những nơi điều kiện sống còn nghèo khó 
(WHO, 2011). Trong đó, các loài giun móc, 
giun đũa, giun lươn, giun tóc là nhóm giun 
tròn được quan tâm nhiều nhất, do có tỷ lệ 
nhiễm cao ở chó và có khả năng truyền lây sang 
người. Đối với bệnh giun móc và giun lươn, 
những nghiên cứu sâu về bệnh  đều yêu cầu 
một lượng lớn ấu trùng giun ở giai đoạn L3, 
vì đây là giai đoạn mầm bệnh có khả năng lây 
nhiễm cho người và động vật. Ấu trùng L3 thu 
được sẽ được sử dụng cho những thử nghiệm 
đánh giá thuốc và chế phẩm sinh học in vitro, 
phân tích  và điều chế kháng nguyên phục vụ 
cho mục đích chẩn đoán sớm, và để gây nhiễm 
cho động vật thí nghiệm. Do đó phương pháp 
thu trứng từ phân động vật bệnh và nuôi hình 
thành ấu trùng là một bước tiến hành quan 
trọng trong những nghiên cứu về bệnh.

Phương pháp Baermann là phương pháp 
thường quy được sử dụng để thu ấu trùng 

giun tròn, tuy nhiên phương pháp có một số 
nhược điểm nhất định như hệ thống thiết kế 
thí nghiệm cồng kềnh, số lượng ấu trùng thu 
đươc không cao do ấu trùng có khả năng bám 
vào hệ thống ống dẫn hay vải gạc, và khó có 
thể điều chỉnh điều kiện cho sự phát triển của 
chúng.Trong khi đó, phương pháp nuôi ấu 
trùng trong thạch là một trong những phương 
pháp hiện đang được sử dụng tại một số 
phòng thí nghiệm ký sinh trùng trên thế giới 
để thu ấu trùng rất hiệu quả (Buonfrate và ctv, 
2015; Jucelene, 2003), nhưng chưa được giới 
thiệu tại Việt Nam. Trứng giun sau khi thu 
được đặt trên bề mặt thạch agar thường, sẽ 
nở thành ấu trùng và có thể quan sát thấy dễ 
dàng, thông thường sẽ phải mất 5-10 ngày để 
ấu trùng phát triển đến giai đoạn L3 (https://
www.cdc.gov/dpdx/hookworm/index.html).

Ở thí nghiệm này, chúng tôi tiến hành cải 
tiến phương pháp nuôi ấu trùng trên thạch 
nhằm rút ngắn thời gian nuôi cấy đồng thời 
tăng tỷ lệ nở và phát triển của ấu trùng. Kết 
quả từ nghiên cứu này sẽ là nền tảng cho 
những nghiên cứu về giun tròn phục vụ các 
mục tiêu nghiên cứu khác nhau và giảng dạy 
ký sinh trùng thú y.

TÓM TẮT
Phương pháp nuôi ấu trùng trong thạch được sử dụng để thu ấu trùng giun tròn phục vụ chẩn 

đoán và nghiên cứu một số bệnh giun tròn. Nghiên cứu này được tiến hành với mục đích cải tiến 
phương pháp nuôi ấu trùng trong thạch giúp tăng khả năng sống sót và giảm thời gian phát triển 
của ấu trùng đến giai đoạn gây nhiễm. Kết quả thu được cho thấy, tỷ lệ ấu trùng sống sót duy trì 
trên 60% trong vòng 7 ngày, đồng thời rút ngắn thời gian phát triển của ấu trùng đến giai đoạn L3. 
Sự rút ngắn về thời gian nuôi và số lượng ấu trùng thu được từ phương pháp này rất hữu ích cho 
các thí nghiệm xác định các yêu cầu tăng trưởng cho sự phát triển, cũng như đánh giá các tác động 
của các hợp chất đối với ấu trùng giun tròn.

Từ khoá: Giun tròn, giun móc, ấu trùng, thạch.
ABSTRACT

A modified agar plate method for culturing nematoda larvae
Agar plate method (AP) used for maintenance and collection of nematoda larvae. This study 

aims to modify the AP method, shortening the time larvae develop to infective stage (L3) and 
increasing the larval survival rate. The results showed that, the larvae survival rate remained above 
60% during a 7-day period, while the larval development time were reduced. This data is useful for 
further studies on identifying the growth requirements for development, as well as assessing the 
impacts of numerous substances on nematoda larvae.

Keywords: Nematode, Hookworm, larvae, Agar.
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2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Mẫu phân chó sử dụng trong thí nghiệm 

được thu thập theo phương pháp ngẫu nhiên 
đơn giản tại Gia Lâm, Trâu Quỳ, Hà Nội. Mẫu 
được tiến hành kiểm tra tại phòng thí nghiệm 
Bộ môn Ký sinh trùng - Khoa Thú y - Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam. 

Giun móc được sử dụng trong thí nghiệm 
làm đại diện cho một số loài giun tròn khác. 
2.2. Phương pháp thu trứng giun móc

Mẫu phân chó dương tính với giun móc 
được hòa với nước muối bão hoà, lọc qua rây 
lọc và chuyển vào ống fancol, ly tâm 6.000 
vòng/phút trong 10 phút. Giữ lại 2ml phần nổi 
và chuyển vào ống mới, bổ sung 8ml nước cất, 
ly tâm 6.000 vòng/phút trong 10 phút. Giữ lại 
phần cặn, rửa 2 lần với nước cất bằng cách ly 
tâm 10.000 vòng/phút trong 5 phút. Phần cặn 
thu được chứa trứng giun móc. Hút nhỏ lên 
phiến kính, quan sát dưới kính hiển vi và đếm 
số lượng trứng thu được.

2.3. Phương pháp nuôi ấu trùng trong thạch
Tiến hành pha 3 môi trường thạch có nồng 

độ khác nhau: cho bột agar và các thành phần 
khác hoà với nước cất theo tỷ lệ (bảng 1), hấp 
ở nhiệt độ 121oC trong vòng 20 phút để dung 
dịch đồng nhất, đồng thời loại bỏ vi khuẩn, 
nấm. Đổ thạch ra đĩa petri, dày khoảng 2 cm 
rồi chờ 20-30 phút để thạch đông.  

Nhỏ dung dịch cặn có trứng giun móc lên 
bề mặt thạch, mỗi đĩa thạch chứa khoảng 1000 
trứng. Đặt đĩa thạch (đường kính 30mm) vào 
trong đĩa petri to (đường kính 90mm) có chứa 
5ml Glycerin 25%. Đậy nắp lại, quấn parafilm 
để trong tủ ấm 37oC - nhiệt độ tối ưu để trứng 
phát triển thành ấu trùng. Sau 1 ngày, chuyển 
nhiệt độ tủ ấm xuống 25oC để phù hợp với 
nhiệt độ phát triển của ấu trùng. Sau 24h, lấy 
đĩa thạch ra kiểm tra theo các chỉ tiêu theo dõi 
và nhỏ 0,5ml PBS 1X láng đều bề mặt thạch.

Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm được bố trí làm 3 lô theo bảng 

dưới đây. 
Bảng 1: Tỷ lệ thành phần trong ba môi trường thạch khác nhau

Lô Thành phần
1 (Lô đối chứng) Thạch thường (2%)
2 (Lô thí nghiệm) Thạch thường (2%) bổ sung thêm peptone (0,25%)
3 (Lô thí nghiệm) Thạch thường (2%) bổ sung thêm peptone (0,25%) và Nystatin (200 UI/ml)

2.4. Phương pháp đánh giá kết quả
Sau 24h, kiểm tra ấu trùng nở hàng ngày 

bằng cách đếm số ấu trùng nở dưới kính hiển 
vi có độ phóng đại 10. Tỷ lệ phát triển của ấu 
trùng được đánh giá vào các ngày thứ nhất, 
thứ  4, thứ 7 và thứ 10. Theo dõi trong 10 ngày.

- Tỷ lệ phát triển của ấu trùng giun móc =    
( % )

(kết quả tỷ lệ phát triển là giá trị trung bình 
lặp lại trên 3 đĩa thạch khác nhau).

Kích thước của 30 ấu trùng ngẫu nhiên 
được đo trực tiếp trên đĩa thạch mỗi ngày bằng 
cách soi dưới kính hiển vi có độ phóng đại 400 
và sử dụng phần mềm Infinity Analyzer. 

2.5. Phương pháp xử lý số liệu
Xử lý số liệu bằng phương pháp thống 

kê sinh học. So sánh thống kê các giá trị 
trung bình sử dụng phần mềm Medcalc 19.2 
(https://www.medcalc.org/index.php). Sự sai 
khác giữa các công thức được coi là có ý nghĩa 
thống kê nếu P≤0,05.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của môi trường nuôi đến 
kích thước của ấu trùng giun móc.

Kết quả đo 30 ấu trùng trên các môi 
trường thạch khác nhau cho thấy sự khác biệt 
về kích thước ấu trùng giữa các lô thí nghiệm 
từ ngày 1 đến ngày 10 (Hình 1).
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Hình 1. Kích thước của ấu trùng giun móc 

(n=30)

Lô 1: môi trường thạch thường; Lô 2: 
môi trường thạch+bổ sung peptone; Lô 3: 
môi trường thạch+bổ sung peptone và thuốc 
kháng nấm

Quan sát kích thước ấu trùng của lô 2 và 
3 cho thấy sự phát triển của ấu trùng vượt 
trội hơn hẳn so với lô 1. Ở lô 1, ấu trùng chỉ 
đạt kích thước lớn nhất vào ngày thứ 6 và 
trung bình 500µm, trong khi đó ấu trùng ở 
lô 2 và 3 đã đạt tới kích thước 600µm ngay 
ở ngày thứ 4. Đối với lô có bổ sung peptone, 
ấu trùng phát triển nhanh, tăng từ 303±45µm 
ở ngày thứ nhất và đạt kích thước 601±47µm 
vào ngày thứ 4 (P<0,01). Sự phát triển nhanh 
tương tự cũng được quan sát thấy ở lô 3, khi 
kích thước trung bình tăng từ 306±36µm tới 
cực đại là 632±39µm vào ngày thứ 5 (P<0,01). 
Ngoài môi trường, ấu trùng giun móc sống 
trong đất cần 5-10 ngày để phát triển đến 
giai đoạn L3 (https://www.cdc.gov/dpdx/
hookworm/index.html). Tuy nhiên, đối với 
môi trường thạch được bổ sung peptone, thời 
gian phát triển đến giai đoạn này được rút 
ngắn hơn (Bảng 2).
Bảng 2. Thời gian ấu trùng giun móc đạt kích 
thước ở giai đoạn gây nhiễm nuôi trên 3 môi 

trường thạch

Lô Thời gian ấu trùng đạt kích thước ở giai đoạn 
gây nhiễm

1 Ngày 6 495,39±93,62µm

2 Ngày 4 601,1±47,35µm

3 Ngày 4 613,9±55,23µm

Ở ngày thứ 4 sau khi nuôi trên đĩa thạch 
có bổ sung peptone (lô 2) và peptone + nystatin 
(lô 3), kích thước ấu trùng đạt trên 600 µm, 
tương tự với kích thước trung bình của ấu 
trùng khi đạt đến giai đoạn L3 - giai đoạn gây 
nhiễm (Brooker và ctv, 2004). Kích thước cực 
đại của ấu trùng nuôi trên thạch thường (lô 
1) là 495,39±93,62µm ở ngày thứ 6, chưa đạt 
đến kích thước của ấu trùng giai đoạn gây 
nhiễm. Việc không quan sát được ấu trùng L3 
ở lô 1 có thể do môi trường thạch agar thường 
không đủ dinh dưỡng để duy trì sự phát triển 
của ấu trùng, do vậy ấu trùng chỉ đạt đến kích 
thước nhất định rồi chết. 

Thí nghiệm của Reiss (2007) cho thấy kích 
thước của ấu trùng giun móc nuôi trong môi 
trường không có vi khuẩn hay có bổ sung 
chủng E. coli bất hoạt đều ngắn hơn rõ rệt so 
với môi trường có sự xuất hiện của vi khuẩn 
sống. Thí nghiệm của McCoy (1929) tiến hành 
nuôi ấu trùng trên môi trường có bổ sung các 
chủng vi khuẩn khác nhau, kết quả cho thấy 
ấu trùng phát triển tốt nhất trên môi trường 
có bổ sung các chủng trực khuẩn, bao gồm cả 
Bacterium colt, B. lactis aerogenes và B. alcaligenes. 
Đây là các chủng vi khuẩn phổ biến nhất có 
trong phân và có thể dễ dàng phát triển trong 
môi trường có peptone. Trong thí nghiệm của 
chúng tôi, do lô 2 và lô 3 có bổ sung thêm 
peptone - ngoài việc cung cấp năng lượng cho 
hoạt động của ấu trùng còn là nguồn bổ sung 
protein cho vi sinh vật phát triển. Trong thí 
nghiệm này chúng tôi không bổ sung kháng 
sinh với mục đích giữ lại những vi khuẩn có 
trong mẫu phân, để những vi khuẩn này phát 
triển trong môi trường có bổ sung peptone và 
trở thành nguồn thức ăn cho ấu trùng.  
3.2. Ảnh hưởng của môi trường nuôi đến khả 
năng phát triển của ấu trùng giun móc.

Trứng giun móc sau khi thải ra ngoài môi 
trường theo phân sẽ tiếp tục phát triển và nở 
thành ấu trùng trong vòng 24h. Ở ngoài môi 
trường, gặp điều kiện thuận lợi như độ ẩm, 
ánh sáng, dinh dưỡng… ấu trùng sẽ tiếp tục 
phát triển đến giai đoạn gây nhiễm và gây 
bệnh cho vật chủ. Chúng tôi tiến hành theo 
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dõi sự phát triển của ấu trùng trong các môi 
trường thí nghiệm, kết quả như sau:

Hình 2. Tỷ lệ phát triển của ấu trùng giun móc 
Hình 2 cho thấy tỷ lệ phát triển của ấu 

trùng cao nhất ở lô 3 và đạt tỷ lệ cao nhất vào 
ngày thứ 4 (87,1%±12,9), theo sau đó là lô 2 với 
tỷ lệ phát triển là 66,6%±22,5. Đối với lô 1 thì 
tỷ lệ phát triển này cao nhất là vào ngày thứ 4 
(28,75%), thấp hơn nhiều so với lô 2 và 3. 

Trong quá trình nuôi ấu trùng, chúng tôi 
quan sát được sự xuất hiện của nấm ký sinh 
trên đĩa thạch ở lô 1 và 2 vào ngày thứ 4. Với 
sự xuất hiện của nấm, tỷ lệ sống sót của ấu 
trùng trên lô 2 giảm mạnh so với lô 3 từ sau 
ngày thứ 4, và giảm xuống tương đương với 
tỷ lệ phát triển của lô 1 vào ngày 10. Tỷ lệ phát 
triển ở lô 3 cũng có xu hướng giảm từ sau 
ngày thứ 4, nhưng vẫn đạt tỷ lệ cao hơn 2 lô 
còn lại, hơn 60% ở ngày thứ 10, so với khoảng 
15-25% của lô 1-2. 

Một số loại nấm như D. flagrans, F. solani, 
V. chlamidosporium và T. harzianum có khả năng 
bắt giữ ấu trùng giun tròn, đặc biệt D. flagrans 
có khả năng tiêu diệt 100% ấu trùng sau 14 
ngày nuôi (Zarrin và ctv, 2017), trong đó D. 
flagrans là một chủng nấm tự nhiên được phân 
lập từ môi trường và được tìm thấy trên khắp 
thế giới. Hiện nay, các biện pháp diệt trừ giun 
tròn phổ biến là sử dụng những loại thuốc 
ngừa ký sinh trùng do tính tiện lợi và chi phí 
thấp, tuy nhiên việc lạm dụng các loại thuốc 
ngừa ký sinh trùng sẽ dẫn đến hiện tượng 
kháng thuốc nếu sử dụng lâu dài. Vì vậy, nhờ 
vào khả năng “bẫy” ấu trùng, việc sử dụng 
các loại nấm để ức chế ấu trùng là một hướng 
đi mới thân thiện với môi trường nhằm kiểm 
soát dịch bệnh. Mặc dù chưa phân định rõ 
loài, thí nghiệm của chúng tôi cũng cho thấy 

tác động đáng kể của nấm trong việc hạn chế 
sự phát triển của ấu trùng giun móc. 

Để đảm bảo cho quá trình phát triển 
bình thường của ấu trùng, việc bổ sung thuốc 
kháng nấm là cần thiết. Trong thí nghiệm này, 
tỷ lệ phát triển của ấu trùng của lô 3 là cao 
nhất do có bổ sung thuốc kháng nấm nystatin, 
tỷ lệ này luôn duy trì trên 60% ở tất cả các 
ngày thí nghiệm và cao hơn nhiều so với 2 lô 
còn lại không được bổ sung thuốc kháng nấm. 
Điều này cho thấy  việc bổ sung nystatin có tác 
động tích cực trong việc hỗ trợ duy trì sự sống 
của ấu trùng.

Bên cạnh yếu tố kích thước và sự hình 
thành lớp vỏ cuticle, sự chuyển động của ấu 
trùng cũng là 1 yếu tố để đánh giá sự phát 
triển đạt đến giai đoạn L3 của ấu trùng. Ấu 
trùng trong quá trình phát triển và khi đạt 
đến L3 sẽ có chuyển động theo biểu đồ hình 
sin đặc trưng (Kotze và ctv, 2004), tương tự 
như sự di động của phần lớn ấu trùng của lô 
2 và lô 3 trong nghiên cứu của chúng tôi. Ở 
lô 1 không quan sát thấy chuyển động này, 
ấu trùng di động chậm hoặc hầu như không 
chuyển động.

3.3. Một số đặc điểm hình thái của ấu trùng 
giun móc khi nuôi trong môi trường thạch

Ấu trùng giai đoạn L1 - ấu trùng dạng 
hình que quan sát được nhiều nhất ở ngày 
thứ 1 sau khi nở (Hình 3A). Ấu trùng có thực 
quản thẳng, hình que, dài khoảng 90µm - 
bằng khoảng ¼ kích thước ấu trùng, tính từ 
sau miệng đến hết phình thực quản. Trong 
giai đoạn này, không quan sát được vỏ bọc 
hình thành bên ngoài, phần miệng hở, dài và 
hẹp, cho phép ấu trùng ăn vi khuẩn và các 
chất hữu cơ khác ngoài môi trường. Phần lỗ 
sinh dục nhỏ, gần phía đuôi, đuôi thon nhỏ và 
nhọn. Đến ngày thứ 4, tất cả ấu trùng ở cả lô 
2 và lô 3 đều quan sát thấy có sự hình thành 
lớp vỏ bao bên ngoài. Sau một thời gian, vỏ 
bao bên ngoài bắt đầu vỡ một đầu để ấu trùng 
chui ra bên ngoài (Hình 3B)
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Nhiệt độ và độ pH không chỉ là yếu tố 
duy nhất kích thích sự lột vỏ của ấu trùng, mà 
còn do tác động của các yếu tố cơ học (Stone và 
ctv, 1965). Sau khi lột vỏ, có thể quan sát được 
thực quản gấp khúc, không thấy rõ phình thực 
quản (Hình 3C). Ấu trùng lột vỏ 2 lần, chúng 
phát triển đến giai đoạn L3 hay còn gọi là ấu 
trùng dạng sợi do đặc tính di chuyển rất linh 
động hình sin (Hình 3D, E). Theo Bogitsh và 
cs (2013), sau 2 lần lột xác, ấu trùng dạng hình 
que – rhabditiform phát triển thành ấu trùng 
gây nhiễm dạng sợi – filariform. Ở giai đoạn 
này, chúng dễ dàng xâm nhập qua da của vật 
chủ, ở trên người chúng gây nên “hội chứng ấu 
trùng di chuyển dưới da”. Lớp vỏ cuticun hình 
thành sau 2 lần lột xác bao bọc ấu trùng như 
một cái bao, ngăn ấu trùng tiêu hoá thêm thức 
ăn, và chỉ tiếp tục đến giai đoạn L4 khi di hành 
trong mô/cơ thể vật chủ. 

Trong thí nghiệm này, chúng tôi đã cải 
tiến phương pháp nuôi ấu trùng trên thạch 
giúp cho việc thu ấu trùng dễ dàng hơn, 
đồng thời rút ngắn thời gian ấu trùng phát 
triển đến giai đoạn L3 - giai đoạn chứa nhiều 
đoạn gen mã hoá nên các protein đặc hiệu 
có ý nghĩa trong việc sản xuất các chế phẩm 
sinh học hỗ trợ trong việc phòng trị bệnh 
giun móc truyền lây.

4. KẾT LUẬN

Phương pháp nuôi ấu trùng trong thạch 
cải tiến giúp tăng tỷ lệ phát triển của ấu trùng 
giun móc, đạt trên 60%, đồng thời rút ngắn 
thời gian phát triển của ấu trùng đến giai 
đoạn L3 xuống còn 4 ngày và giảm tối đa sự 
phát triển của nấm tạp nhiễm giúp cho việc 
thu nuôi ấu trùng đạt hiệu quả.

(A) (B) (C)

(D) (E)
Hình 3. Các giai đoạn phát triển của ấu trùng

A: Ấu trùng ở giai đoạn L1 – quan sát được ở 1 ngày sau khi nở (ảnh được chụp ở độ phóng đại 400) a. miệng b. 
thực quản c. phình thực quản, d. mầm mống cơ quan sinh dục; 
B: Ấu trùng trải qua giai đoạn lột vỏ (ảnh được chụp ở độ phóng đại 100); 
C: Ấu trùng sau khi lột vỏ (ảnh được chụp ở độ phóng đại 400); 
D, E: Sau 2 lần lột vỏ, ấu trùng phát triển đến giai đọan gây nhiễm L3 (ảnh được chụp ở độ phóng đại 400).



CHĂN NUÔI  ĐỘNG VẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

KHKT Chăn nuôi số 260 - tháng 10 năm 2020 83

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bogitsh B.J., Carter C.E. and Oeltmann T.N. (2013). 

Intestinal Nematodes. Human Parasitology, pp. 291-27. 
2. Brooker S., Bethony J. and Hotez P.J. (2004). Human 

hookworm infection in the 21st century. Adv. Par., 58: 
197-88. 

3. Buonfrate D., Formenti F. Perandin and Fand Z. 
Bisoffi (2015). Novel approaches to the diagnosis of 
Strongyloides stercoralis infection. Cli. Mic. Inf., 21(6): 
543-552.

4. Jucelene Marchi Blatt and Geny Aparecida Cantos 
(2003). Evaluation of Techniques for the Diagnosis of 
Strongyloides stercoralisn Human Immunodeficiency 
Virus (HIV) Positive and HIV Negative Individuals in 
the City of Itajaí, Bra. J. Inf. Dis., 7(6): 402-08. 

5. Kotze Andrew, Clifford S. O’Grady J. Behnke J.M.  
and Mccarthy J.S. (2004). An in vitro larval motility 
assay to determine anthelmintic sensitivity for human 
hookworm and Strongyloides species. The Ame. J. 
Trop. Med. Hyg., 71: 608-16.

6. McCoy O.R. (1929). The suitability of various bacteria 
as food for hookworm larvae. Ame. J. Epidemiology, 

10(1): 140-56.
7. Reiss D., Harrison L.M., Bungiro R. and Cappello M. 

(2007). Short report: an agar plate method for culturing 
hookworm larvae: analysis of growth kinetics and 
infectivity compared with standard coproculture 
techniques. Ame. J. Trop. Med. Hyg., 77(6): 1087-90.

8. Santarem V.A., Rubinsky-Elefant G. and Ferreira M.U. 
(2011). Soil-transmitted helminthic zoonoses in humans 
and associated risk-factors, Soil Contamination, msc 
Simone Pascucci (Ed.). ISBN:978-953-307-647-8. In-
Tech.

9. Stone O.J., Mullins J.F. and Willis C.J. (1965). In Vitro 
Studies on Ancylostoma Caninum With Thiabendazole 
with Observations on Larval Exsheathment. J. Inv. 
Dermatology, 44(4): 256-58. 

10. WHO (2011). Neglected zoonotic diseases 31.01.2011. 
http://www.who.int/neglected_diseases/zoonoses/en. 

11. Zarrin M., Rahdar M., Poormohamadi F. and Rezaei-
Matehkolaei A. (2017). In Vitro Nematophagous 
Activity of Predatory Fungi on Infective Nematodes 
Larval Stage of Strongyloidae Family. Open Access 
Macedonian J. Med. Sci. 

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG, 
TỶ LỆ NUÔI SỐNG VÀ HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐỔI THỨC ĂN CỦA    

TÔM CÀNG NƯỚC NGỌT MACROBRACHIUM NIPPONENSIS
Nguyễn Thị Quyên1*, Phan Thị Yến1, Nguyễn Đắc Triển1, Nguyễn Tài Năng1, Triệu Anh Tuấn1,          

Nguyễn Xuân Việt1 và Vũ Thị Miện2

Ngày nhận bài báo: 26/04/2020 - Ngày nhận bài phản biện: 16/05/2020
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 29/05/2020

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của 3 loại thức ăn: thức ăn hỗn hợp, ½ thức ăn hỗn hợp 

+ ½ thức ăn tự chế, thức ăn tự chế đến tỷ lệ nuôi sống, sinh trưởng và hiệu quả chuyển hóa thức ăn 
của tôm càng nước ngọt Macrobrachium nipponensis từ giai đoạn tôm giống (0,75-1 cm/con) đến 105 
ngày nuôi. Kết quả cho thấy: tôm sử dụng thức ăn hỗn hợp cho hiệu quả tốt nhất: tỷ lệ nuôi sống 
là 42,50%; sinh trưởng về khối lượng là 3,11 g/con; sinh trưởng về chiều dài là 46,23 mm/con; tiêu 
tốn thức ăn là 2,01g TA/g tăng khối lượng tôm.

Từ khóa: FCR, Macrobrachium nipponensis, sinh trưởng, tỷ lệ nuôi sống, thức ăn.
ABSTRACT

Effects of type of feed on growth performace, survival rate and feed conversion of fresh 
water shrimp Macrobrachium nipponensis

The study aimed to evaluate the effects of 3 types of feed: complete feed, ½ complete feed + 
½ farm-made feed, farm-made feed on survival rate, growth performance and feed conversion 
efficiency of freshwater shrimp Macrobrachium nipponensis from the PL stage (Size 0.75-1cm in 
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2 Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hải Dương
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tôm càng nước ngọt Macrobrachium 

nipponenseis (M. nipponenseis) là một trong 
những loài tôm càng bản địa phát triển mạnh, 
có khả năng chịu đựng sinh thái rộng (Wong 
và McAndrew, 1994), được bắt gặp ở nhiều 
nơi trên thế giới như Trung Quốc (Yang, 
1996); Singapore (Chong và ctv, 1987); Iran 
(Abassi, 2005); Nga, Uzbekistan, Kazakhstan 
(Alekhnovich và Kulesh 2001); Nhật Bản và 
các nước Đông Nam Á (Tan và ctv, 1995). 

Việc nuôi trồng thủy sản M. nipponensein 
được phát triển từ những năm 1990 và đang 
lan rộng (New, 2005). Ở Trung Quốc, Nhật 
Bản và một số nước Đông Nam Á, tôm càng 
nước ngọt M. nipponenseis được nuôi rộng rãi 
và cho giá trị quan trọng về kinh tế (Tan và 
ctv, 1995). Ở Việt Nam, loài này có vai trò quan 
trọng trong việc đánh bắt tự nhiên chứ không 
phải trong nuôi trồng (Nguyen và ctv, 2003). 
Hiện nay, những nghiên cứu về sản xuất 
giống và nuôi thương phẩm tôm càng nước 
ngọt M. nipponenseis ở nước ta còn rất hạn chế 
đặc biệt là ở miền Bắc Việt Nam. Để có cơ sở 
khoa học phát triển nuôi trồng loài tôm này, 
chúng tôi trình bày kết quả về đánh giá ảnh 
hưởng của thức ăn đến sinh trưởng của tôm 
thương phẩm.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu
Tôm càng nước ngọt Macrobrachium 

nipponense, khỏe mạnh, kích cỡ dài 0,75-1cm, 
không bị dị hình, dị dạng, thân sáng bóng.

Các loại thức ăn: TAHH của công ty De 
Heus, thức ăn tự chế. 
2.2. Thời gian và địa điểm

Thời gian thí nghiệm là 105 ngày, từ tháng 
7 đến tháng 11/2019, tại xã Tiên Du, huyện 
Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

2.3. Phương pháp 
2.3.1. Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm (TN) được tiến hành với 3 
nghiệm thức về thức ăn, mật độ nuôi ngẫu 
nhiên là 100 con/m2, kích thước tôm giống thả 
từ 0,75-1 cm/con, được bố trí như sau:

TN Bổ sung khẩu phần
1 Thức ăn hỗn hợp (TAHH)
2 50% Hỗn hợp + 50% Tự chế  (HHTC)
3 Thức ăn tự chế (TC)

Mỗi nghiệm thức được bố trí trong 1 giai 
lưới có kích thước 6m2, tôm được thả trong các 
giai lưới, các giai lưới được bố trí trong cùng 
1 ao. 

Thành phần dinh dưỡng khẩu phần thức 
ăn hỗn hợp gồm: Protein 38%, Lipit 5-7%, Xơ 
3% và Tro 14%.

Khẩu phần thức ăn tự chế:
Chỉ tiêu KL (kg) Chỉ tiêu Giá trị 

Bột mì 150 ME 3.150
Cám gạo CP11% 98 CP 38,2%
Khô đậu tương 46%CP 440 Béo thô 5,4%
Bột cá 60% 250 Xơ thô 4,1%
Dầu mực 10 Ca 2,4%
Bột đá 34% Ca 18 P hd 1,1%
MCP (15/22) 21 Lys 2,40%
Muối ăn 6 Meth 1,00%
Premix khoáng tôm 2 Thre 1,45%
Sodium butyrate 2,5 Tryp 0,40%
DL-Methionine 2 Isoleu 1,55%
Vitamin C chịu nhiệt 0,5
Tổng 1.000

Tôm trong các giai lưới được nuôi trong 
cùng điều kiệu chăm sóc, lượng thức ăn cho 
ăn được tính bằng 3-5% khối lượng của tôm, 
điều chỉnh thức ăn hàng ngày dựa vào việc 
kiểm tra lượng thức ăn thiếu, thừa trong sàng 
ăn. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. 

Sử dụng trà để tăng cường giá thể cho 
tôm bám, 10 ngày thay nước một lần, thay 
25-30%/lần, lắp đặt hệ thống quạt nước, kiểm 

length) to 105 days of culture. The results showed that shrimp used complete feed for the best 
results: the survival rate was 42.50%, growth in weight was 3.11 g/individual, growth in length is 
46.23 mm/individual, and feed conversion was 2.01.

Keywords: FCR, Macrobrachium nipponensis, growth, survival rate, feed.
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soát độ kiềm, định kỳ kiểm tra các chỉ tiêu môi 
trường nước.
2.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi

Các chỉ tiêu được xác định: sinh trưởng 
tích lũy về chiều dài, khối lượng; tỷ lệ sống; 
tiêu tốn thức ăn. Xác định khối lượng tôm 
bằng cân điện tử (với độ chính xác 0,01g) và 
chiều dài được đo bằng thước đo (±0,1mm). 
Đo chiều dài tổng tính từ mút chủy đến tận 
cùng telson.
2.4. Xử lý số liệu

Số liệu được xử lý bằng thống kê sinh 
vật học của Nguyễn Văn Thiện (2008) và theo 
phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) 
qua mô hình tuyến tính (GML) trên phần 
mềm SPSS 16.0, chương trình Excel 2013. So 
sánh sự sai khác bằng phép thử Tukey với độ 
tin cậy 95%.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tỷ lệ sống của tôm thương phẩm 
Kết quả bảng 1 cho thấy tôm càng nước 

ngọt có tỷ lệ sống đạt trung bình là 41,56% 
(38,78-43,39%), không có sự khác biệt giữa các 
loại thức ăn (P>0,05).

Bảng 1. Tỷ lệ sống của tôm thương phẩm 

Loại thức ăn Đầu kỳ 
(con)

Cuối kỳ 
(con)

TL sống 
(%)

TAHH 1.800 765 42,50
50%TAHH+50%TC 1.800 781 43,39
TC 1.800 698 38,78
Tính chung 5.400 2.244 41,56

Kết quả nghiên cứu này của chúng tôi cao 
hơn so với của nghiên cứu Yang và ctv (2004), 
tác giả cho biết tỷ lệ sống của tôm thương 
phẩm khi bắt đầu thí nghiệm có khối lượng 
0,37 g/con trong 70 ngày là 25,0-37,5%; tuy 
nhiên lại thấp hơn so với kết quả nghiên cứu 
của Kong và ctv (2014) công bố tỷ lệ sống của 
tôm giai đoạn 2-10 tuần tuổi đạt 70,1-80,7%. 
Sở dĩ có sự khác biệt này, có thể do điều kiện 
chăm sóc nuôi dưỡng và môi trường nuôi 
khác nhau. Trong thí nghiệm này, Kong và ctv 
(2014) có kiểm soát về nhiệt độ môi trường và 
mật độ nuôi 50 tôm/300l nước.

3.2. Sinh trưởng của tôm thương phẩm thí 
nghiệm
3.2.1. Sinh trưởng tích lũy của tôm thương phẩm

a. Sinh trưởng tích lũy về chiều dài
Kết quả trong bảng 2 cho thấy ở các khẩu 

phần thức ăn khác nhau, sinh trưởng tích lũy 
về chiều dài của tôm thương phẩm khác nhau. 
Khẩu phần TN1, tôm có chiều dài lớn nhất 
(46,23mm); tiếp đó là TN2, chiều dài tôm là 
42,54mm và thấp nhất là ở TN3 với chiều dài 
tôm là 39,93mm. Đầu vào TN, khối lượng tôm 
tương đương nhau, kết thúc TN kích thước 
của tôm có sự sai khác nhau rõ rệt (P<0,05) 
điều này cho thấy thức ăn khác nhau có ảnh 
hưởng khác nhau tới sinh trưởng của tôm.
Bảng 2. Sinh trưởng tích lũy về chiều dài (mm/con)

Thời điểm
 (ngày)

TAHH 50%TAHH + 
50%TC TC

0 9,72a±1,34 10,27a±1,14 10,10a±1,23
15 12,48a±1,14 13,24a±0,96 12,93ab±1,12
30 16,97a±1,45 17,39a±1,13 16,81a±1,12
45 23,06a±1,55 22,80ab±1,32 22,16b±1,49
60 30,27a±2,49 29,57ab±2,24 28,77b±2,16
75 37,07a±2,99 34,97b±2,98 33,43b±2,67
90 41,83a±3,64 39,23b±4,44 37,50b±3,68
105 46,23a±5,02 42,53b±5,85 39,93b±4,61

Ghi chú: Các giá trị mean trong cùng hàng mang chữ cái 
khác nhau thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

Ettefaghdoost và ctv (2018) cho biết, nếu 
mức protein trong khẩu phần không đủ, nó 
sẽ ảnh hưởng đến điều kiện nuôi và làm giảm 
các thông số tăng trưởng của tôm. Yong và 
ctv (2004), thức ăn của tôm càng nước ngọt 
M. nipponense với mức protein trung bình là 
38,30-38,95% cho khối lượng tôm tăng từ 1,40 
g/con lên 3,28 g/con. 

Trong TN này, các thức ăn được sử dụng 
đã đảm bảo về nhu cầu protein và năng lượng 
cho tôm, tuy nhiên ở khẩu phần thức ăn hoàn 
chỉnh, được tối ưu hóa về thành phần dinh 
dưỡng và tính chất lý hóa của thức ăn trong môi 
trường nước do vậy khả năng sử dụng thức ăn 
tốt hơn và sinh trưởng của tôm cao hơn.
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b. Sinh trưởng tích lũy về khối lượng
Kết quả tại bảng 3 cho thấy tôm càng 

nước ngọt trong TN có sinh trưởng tích lũy 
dao động 2,84-3,11 g/con. Trong đó ở TN1 tôm 
sinh trưởng tốt nhất, tiếp đến là khẩu phần 
TN2 và thấp nhất ở khẩu phần TN3. Không có 
sự khác biệt về khối lượng tôm giữa TN1 và 
TN2 cũng như giữa TN2 và TN3. 
Bảng 3. Sinh trưởng tích lũy về khối lượng (g/con)

Thời điểm  
(ngày) TAHH 50%TAHH+50%TC TC

0 0,36a±0,06 0,32a±0,06 0,34a±0,25
15 0,42a±0,06 0,38b±0,06 0,40ab±0,33
30 0,53a±0,06 0,51ab±0,06 0,47b±0,39
45 0,77a±0,05 0,75a±0,06 0,70b±0,60
60 1,34a±0,18 1,37a±0,18 1,19b±0,86
75 1,77a±0,16 1,68b±0,09 1,60c±1,34
90 2,56a±0,37 2,48ab±0,26 2,31b±1,80
105 3,11a±0,45 3,07ab±0,35 2,84b±2,00

Theo Gorgin và Sudagar (2008), tôm 
M. nipponense trưởng thành ở khu vực sông 
Dastgheib (Iran) có khối lượng là 3,5 g/con 
ở con đực (dao động 0,6-7,1 g/con) và 1,6 g/
con ở con cái (1,1-2,2 g/con). Ettefaghdoost 
và ctv (2018) nuôi thử nghiệm tôm càng M. 
nipponense trong 8 tuần cho khối lượng là 1,40 
g/con tăng lên 1,96-3,28 g/con.

So sánh với các nghiên cứu trên, thì trong 
thời gian nuôi 105 ngày, tôm TN của chúng tôi 
có khối lượng trưởng thành và khả năng sinh 
trưởng tốt. 
3.2.2. Sinh trưởng tuyệt đối của tôm thương 
phẩm thí nghiệm

a. Sinh trưởng tuyệt đối về chiều dài
Bảng 4. Sinh trưởng tuyệt đối về chiều dài 

(mm/c/ng)

Giai đoạn 
(ngày) TAHH 50%TAHH+50%TC TC

0 - 15 0,18a±0,05 0,20a±0,05 0,19a±0,03
16 - 30 0,30a±0,07 0,28ab±0,03 0,26b±0,04
31 - 45 0,41a±0,08 0,36b±0,05 0,36b±0,06
46 - 60 0,48a±0,11 0,45a±0,10 0,44a±0,07
61 - 75 0,45a±0,11 0,36b±0,13 0,31b±0,09
76 - 90 0,32a±0,11 0,28a±0,14 0,27a±0,10
91 - 105 0,29a±0,12 0,22b±0,11 0,16b±0,07
1 - 105 0,35a±0,05 0,31b±0,06 0,28b±0,04

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy tôm TN có sự 
sinh trưởng tuyệt đối về chiều dài tăng theo 
quy luật chung: tăng dần ở giai đoạn đầu và 
đạt đỉnh cao ở giai đoạn 61-90 ngày tuổi và 
sau đó giảm dần ở giai đoạn cuối.

Các khẩu phần TN khác nhau sinh trưởng 
của tôm cũng khác nhau. Trong đó, khẩu phần 
TAHH tôm sinh trưởng tích lũy về chiều dài 
lớn nhất (0,35 mm/con/ngày), tiếp đó là tôm 
sử dụng khẩu phần TAHH+TC, tăng 0,31 mm/
con/ngày và thấp nhất là ở khẩu phần thức ăn 
TC (0,28 mm/con/ngày). Có sự sai khác rõ rệt 
về sinh trưởng của tôm ở khẩu phần TN1 với 
TN2 và TN3.

b. Sinh trưởng tuyệt đối về khối lượng
Kết quả bảng 5 cho thấy tôm càng nước 

ngọt có sinh trưởng tuyệt đối về khối lượng 
theo quy luật sinh trưởng phát triển chung 
của tôm: Tăng dần ở giai đoạn 0-30 ngày tuổi, 
tăng mạnh nhất ở giai đoạn 31-90 ngày tuổi và 
sau đó giảm dần ở giai đoạn cuối. 

Bảng 5. Sinh trưởng tuyệt đối về khối lượng 
của tôm thương phẩm phẩm (g/con/ngày)

Giai đoạn 
(ngày) TAHH 50%TAHH+ 

50%TC TC

0-15 0,004a±0,002 0,004a±0,001 0,0040a±0,002
16-30 0,007a±0,004 0,008a±0,003 0,0050b±0,002
31-45 0,016a±0,003 0,016a±0,003 0,0148a±0,003
46-60 0,038a±0,012 0,041ab±0,009 0,0330b±0,010
61-75 0,029a±0,012 0,021a±0,008 0,0274b±0,009
76-90 0,053a±0,026 0,053a±0,018 0,0470a±0,020
91-105 0,036a±0,010 0,040a±0,008 0,0356a±0,013
1-105 0,183a±0,030 0,183a±0,023 0,1668a±0,032

Tôm TN có sự tăng trưởng tuyệt đối trung 
bình là 0,183-0,1668 g/con/ngày. Trong đó, ở 
TN1 sinh trưởng tuyệt đối cao nhất, tiếp đó là 
tôm sử dụng khẩu phần TN2 và thấp nhất ở 
khẩu phần TN3. Tuy nhiên, cả giai đoạn sự sai 
khác này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). 
Kết quả của TN này thấp hơn nghiên cứu 
của Ettefaghdoost và ctv (2018), tác giả cho 
biết tôm càng M. nipponense nuôi thử nghiệm 
trong 8 tuần cho sinh trưởng tuyệt đối là 0,56-
0,88 g/con/ngày. Sự khác nhau này có thể do 
điều kiện về dinh dưỡng khác nhau khi sử 
dụng TN bổ sung protein ở các mức 35, 40 và 
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45% và lipid ở các mức 5, 10 và 15%. Hơn nữa, 
tôm TN ở giai đoạn bắt đầu thí nghiệm lớn 
hơn 1,40 g/con
3.3. Hệ số tiêu tốn thức ăn của tôm thương 
phẩm 

Kết quả ở bảng 6 cho thấy tôm càng nước 
ngọt nuôi thương phẩm có tiêu tốn thức ăn 
trung bình là 2,01-2,28g TA/g TKL. Trong đó, 
tôm sử dụng TAHH có FCR thấp nhất (2,01g), 
tiếp đến là tôm sử dụng khẩu phần TN2 
(2,10g) và FCR cao nhất ở lô sử dụng khẩu 
phần thức ăn tự chế (2,28g).
Bảng 6. Tiêu tốn thức ăn của tôm thương phẩm 

Loại  
thức ăn

KLđầu 
(g)

KLcuối 
(g)

Lượng 
TATT (g)

FCR
(g/g)

TAHH 0,36 3,11 5,53 2,01
HHTC 0,32 3,07 5,79 2,10

TC 0,34 2,84 5,70 2,28

Kong và ctv (2014), FCR của tôm khi sử 
dụng các khẩu phần bổ sung Cu trong thời 
gian TN 8 tuần là 1,59-2,34g. Ettefaghdoost 
và ctv (2018), FCR của tôm sử dụng các khẩu 
phần ăn protein, lipit khác nhau là 1,32-3,04g.

Như vậy, các TN và mức ảnh hưởng của 
các nhân tố TN về thức ăn đều có ảnh hưởng 
đến tiêu tốn thức ăn của tôm thương phẩm.

4. KẾT LUẬN
Tỷ lệ nuôi sống của tôm thương phẩm là 

41,56%; sinh trưởng tích lũy về chiều dài và 
KL lần lượt là 39,93-46,23mm và 2,84-3,11g; 
sinh trưởng tuyệt đối về chiều dài và KL của 
tôm là 0,28-0,35 mm/con/ngày và 0,1668-0,183 
g/con/ngày; FCR là 2,01-2,28g.

Tôm sử dụng TAHH cho tăng trưởng về 
KL, chiều dài tốt nhất, TTTA thấp nhất, tiếp đó 
là tôm sử dụng khẩu phần ăn HHTC và thấp 
nhất ở khầu phần thức ăn tự chế.
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1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG 
TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN

Trạm Nghiên cứu Vịt - Viện Chăn nuôi ra 
đời năm 1980 theo Quyết định số 232/TCCB-QĐ 
ngày 27 tháng 10 năm 1980 của Bộ Nông nghiệp.

Đến năm 1981, Trạm Nghiên cứu Vịt 
- Viện Chăn nuôi đổi tên thành Trung tâm 
Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên - Viện Chăn nuôi 
theo Quyết định số 412/TCCB-QĐ ngày 06 tháng 
10 năm 1981 của Bộ Nông nghiệp.

Những ngày đầu mới thành lập, trên 
một vùng trũng thuộc xã Đại Xuyên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, Trạm Nghiên 
cứu Vịt - Viện Chăn nuôi chỉ có Ban Giám đốc 
và Ban Xây dựng Cơ bản. Nhưng đến nay, 
Trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên - Viện 
Chăn nuôi đã có 58 người, trong đó có 2 Tiến 
sỹ, 9 Thạc sỹ, 15 cán bộ Đại học, 8 cán bộ Cao 
đẳng, 2 cán bộ Trung cấp và 22 người lao động 

khác, được biên chế vào 4 đơn vị trực thuộc là 
Phòng Hành chính Tổ chức, Phòng Khoa học 
và Chuyển giao công nghệ, Phòng Tài chính 
Kế toán và Trạm Nghiên cứu Chăn nuôi và Ấp 
nở Gia cầm.

TS. Nguyễn Văn Duy, GĐTT đang ôn lại trang 
sử hào hùng 40 năm xây dựng và phát triển 

Trung tâm 

THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN-VIỆN CHĂN NUÔI
40 NĂM (1980-2020) - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG KHOA HỌC 

ĐẦY CHÔNG GAI NHƯNG VÔ CÙNG VẺ VANG
Ban Biên tập
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Trải qua bao gian truân vất vả, nào là 
ảnh hưởng của cơ chế chính sách thay đổi 
theo sự vận động của thị trường đã ảnh 
hưởng đến hoạt động của Trung tâm trong 
quá trình xây dựng và phát triển; những 
biến động về giá cả thị trường hàng năm, giai 
đoạn ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu 
khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và 
hoạt động sản xuất của Trung tâm và nào là 
tình hình dịch bệnh vẫn thường xuyên đe dọa 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung đối 
với gia cầm. Song, có sự chỉ đạo kịp thời và 
tạo điều kiện của Bộ Nông nghiệp và PTNT, 
của Viện Chăn nuôi và có sự tạo điều kiện 
thuận lợi của các Cục, Vụ, Viện, Trường 
trong Bộ và của Bộ Khoa học và Công nghệ 
về công tác nghiên cứu khoa học, chọn tạo, 
nuôi thích nghi và chuyển giao tiến bộ kỹ 
thuật đối với các dòng/giống thủy cầm. Đặc 
biệt, Trung tâm đã vượt qua mọi khó khăn, 
thách thức và vững bước đi lên nhờ có sự 
quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của huyện 
Phú Xuyên, TP Hà Nội và sự phối hợp của các 
tổ chức đoàn thể, cơ quan ban ngành trong 
toàn huyện; được sự giúp đỡ và phối hợp 
của các bộ môn nghiên cứu, các Trung tâm 
thuộc Viện Chăn nuôi, các Sở Nông nghiệp 
và PTNT, các Trung tâm giống, Trung tâm 
khuyến nông của các Tỉnh, Thành phố trong 
cả nước về công tác chuyển giao Tiến bộ kỹ 
thuật, xây dựng mạng lưới giống và tập 
huấn kỹ thuật; Trung tâm được xây dựng ở 
vị trí địa chiến lược về giao thông là ngã tư 
của giao thông đi các vùng trong cả nước, 
quy hoạch chung của Thành phố Hà Nội về 
huyện Phú Xuyên sẽ phát triển khu đô thị 
nông nghiệp xanh, công nghệ cao. Đặc biệt, 
có sự đoàn kết thống nhất cao giữa cán bộ 
lãnh đạo của Trung tâm với các Phòng, Ban 
và với mọi người trong cơ quan nên đã vượt 
qua mọi thách thức trở ngại và vững bước 
tiến lên giành được những thành tựu to lớn 
về mọi mật, trong đó nổi bật nhất là thực 
hiện thành công xuất sắc nhiệm vụ chính trị 
của Trung tâm. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 
Phùng Đức Tiến cùng Viện Chăn nuôi  

chúc mừng

2. NHỮNG THÀNH QUẢ VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
CHÍNH TRỊ 

Giá trị to lớn nhất mà các thế hệ trước 
đây và hôm nay của Trung tâm Nghiên cứu 
Vịt Đại Xuyên đã, đang vun đắp, gây dựng, 
không gì khác - chính là tinh thần đoàn kết, 
sáng tạo, hết mình vì khoa học, vì lợi ích của 
bà con nông dân và nền chăn nuôi nước nhà.
2.1. Công tác nghiên cứu khoa học

a. Dự án Hợp tác Quốc tế
Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên 

thực hiện thành công 2 dự án Hợp tác Quốc tế 
về nghiên cứu khoa học:

- Dự án “Phát triển chăn nuôi vịt ở Việt 
Nam” mã số VIE/86/007 do nguồn vốn của 
UNDP được coi là bước tạo đà thúc đẩy quá 
trình chăn nuôi vịt, ngan ở nước ta. Việt Nam 
là một nước có nền chăn nuôi vịt khá phát 
triển nhưng chủ yếu là các giống vịt nội có 
năng suất thấp, chăn nuôi chăn thả tận dụng 
là chủ yếu. Để giúp Việt Nam phát triển 
ngành chăn nuôi vịt, năm 1989 FAO đã phê 
duyệt dự án có nội dung nhập giống bố mẹ 
vịt cao sản của thế giới; tham quan, học tập 
về cơ sở, kỹ thuật chăn nuôi vịt của thế giới. 
Thời gian thực hiện từ năm 1989-1992. Dự án 
đã nhập được giống ông bà vịt Super M từ 
Anh Quốc và vịt Khaki Campbell từ Thái Lan. 
Đây là một sự xoay chuyển có tính quan trọng 
trong công tác nghiên cứu về giống sau này. 
Từ những đàn giống ban đầu nhập về có các 
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dòng đơn tính GMT1, GMT2, GMT3 và GMT4. 
Các nhà nghiên cứu của Trung tâm đã nghiên 
cứu chọn tạo thành công những dòng vịt mới 
phục vụ sản xuất cho đến bây giờ. Năm 1992, 
khi dự án kết thúc đã được FAO đánh giá là dự 
án đạt kết quả tốt nhất của FAO. Từ 2 nguồn 
giống vịt chuyên thịt CV Super M và chuyên 
trứng Khaki Campbell cho năng suất cao đạt 
95-100% so với nguyên gốc đã giúp cho cơ cấu 
giống ở nước ta thay đổi.

- Dự án Hợp tác theo Nghị định thư giữa 
Việt Nam và Hungari “Nghiên cứu nâng cao 
chất lượng nguồn gen trong lĩnh vực thủy sản 
và vật nuôi thông qua hợp tác giữa Việt Nam và 
Hungary” có hợp phần về chuyển giao giống 
vịt Huba, dự án đang được thực hiện từ 
tháng 9/2019 tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt 
Đại Xuyên.

b. Đề tài, dự án cấp Nhà nước
Trung tâm đã chủ trì thực hiện 4 đề tài, dự 

án cấp Nhà nước và phối hợp thực hiện 8 đề 
tài, dự án cấp Nhà nước.

- Đề tài cấp Nhà nước KN02-07 về “Nghiên 
cứu nhân thuần chọn lọc, xác định tính năng sản 
xuất của các giống vịt mới nhập Khaki Campbell, 
Super M, Szavwas và xác định các công thức lai 
mới” năm 1991-1995. Đề tài đã chọn tạo thành 
công dòng trống có khối lượng đạt 95-98% so 
với nguyên bản, năng suất trứng đạt 171-173 
quả/mái/40 tuần đẻ, dòng bà đạt 182-183 quả/
mái/40 tuần đẻ, vượt 2-3 quả. Tỷ lệ phôi và ấp 
nở đạt cao. Vịt Khaki Campbell đạt tỷ lệ nuôi 
sống cao (99-100%). Kết thúc đề tài, năng suất 
trứng đạt 235-245 quả/mái/năm. Nuôi tập trung 
và nuôi trong sản xuất đạt 236-269 quả/mái/
năm. Vịt lai thương phẩm giữa vịt dòng ông, 
dòng bà với vịt Anh Đào Hung và Tiệp cho 
khối lượng ở 56 ngày tuổi đạt 2.448-2.485 g/
con với ưu thế lai là 4,19-5,48%. Từ những kết 
quả nghiên cứu này đã được áp dụng rộng 
rãi trong sản xuất và làm thay đổi cơ cấu các 
giống vịt trong sản xuất mang lại hiệu quả 
chăn nuôi cao.

- Sau khi kết thúc đề tài đạt kết quả tốt 
được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường 
cho thực hiện dự án sản xuất thử nhằm nhân 

rộng kết quả trong sản xuất. Sau 2 năm thực 
hiện, các kết quả đã được nhân rộng khắp 3 
miền Bắc, Trung, Nam.

- Nhiệm vụ quỹ gen cấp Nhà nước “Khai 
thác, phát triển nguồn gen vịt đặc sản: vịt Kỳ 
Lừa, Bầu Bến, Mốc và Đốm” giai đoạn 2012-
2015 được triển khai đã khai thác, phát triển 
4 giống vịt trên thì số lượng đàn hạt nhân đã 
tăng lên được 500 con 1 ngày tuổi, khi chọn 
lọc vào sinh sản là 250 con/thế hệ, đồng thời 
số lượng đàn sản xuất được chuyển giao ra 
bên ngoài là 800-1.000 con 1 ngày tuổi và chọn 
lọc vào sinh sản là 400-500 con/giống (vịt Mốc 
là 600-700 con/giống), trong 4 năm thực hiện 
nhiệm vụ, số lượng con giống được chuyển 
giao ra sản xuất là 139.555 con, góp phần 
vào giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho 
người chăn nuôi từ 50.000-60.000 đồng/con 
khi nuôi thịt. Thông qua kinh phí của nhiệm 
vụ cũng đã góp phần khôi phục lại giống vịt 
Kỳ Lừa, Đốm tại Lạng Sơn, giống vịt Bầu Bến 
tại Hòa Bình và giống vịt Mốc tại Bình Định. 
Thông qua nguồn kinh phí của nhiệm vụ để 
thực hiện các nội dung đã góp phần vào công 
tác đào tạo cán bộ khoa học, có 1 Nghiên cứu 
sinh bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ, 1 Học 
viên cao học tham gia làm Luận văn Thạc sỹ.

- Đề tài khai thác, phát triển nguồn gen 
cấp Nhà nước do Trung tâm chủ trì: Nghiên 
cứu nâng cao năng suất và sử dụng có hiệu quả 
nguồn gen ngan Sen. Đề tài đã xây dựng được 
quy trình chọn lọc đàn hạt nhân ngan Sen 
dựa trên các chỉ tiêu đã được xây dựng của 
Tiêu chuẩn cơ sở đàn hạt nhân ngan Sen; đã 
tiến hành xây dựng quy trình chọn lọc đàn 
hạt nhân ngan Sen ở 4 giai đoạn: chọn lọc lúc 
01 ngày tuổi, chọn lọc lúc 8 tuần tuổi, chọn 
lọc lúc 26 tuần tuổi (lúc vào sinh sản) và chọn 
lọc lúc 38 tuần tuổi. Tuyển chọn và xây dựng 
đàn hạt nhân ngan Sen thế hệ 2: Đã tiến hành 
xuống thay thế 1.250 con ngan Sen 01 ngày 
tuổi (250 ngan trống và 1.000 ngan mái), chọn 
lọc lúc 8 tuần tuổi để lại 100 ngan trống và 500 
ngan mái, chọn lọc lúc 26 tuần tuổi và chuyển 
vào sinh sản 50 ngan trống và 250 ngan mái. 
Đã chọn lọc được đàn hạt nhân số lượng 200 
ngan mái. Khối lượng cơ thể ở 8 tuần tuổi ngan 
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mái đạt 1.252,43 g/con, ngan trống 1.830,67 g/
con; khối lượng cơ thể 26 tuần tuổi ngan mái 
1.929,87 g/con, ngan trống 3.076,22 g/con. Tỷ 
lệ đẻ trung bình đạt 21,10%, năng suất trứng 
76,80 quả/mái/52 tuần đẻ, tiêu tốn thức ăn/10 
quả trứng là 6,09kg.

c. Đề tài, dự án cấp Bộ
Trung tâm đã chủ trì 8 đề tài, dự án và 

phối hợp thực hiện 12 đề tài, dự án cấp Bộ. Kết 
quả đã được chuyển giao vào sản xuất và thúc 
đẩy chăn nuôi thủy cầm của Việt Nam.

- Từ năm 2001 đến 2005, Trung tâm được 
Bộ giao thực hiện đề tài trọng điểm “Nghiên 
cứu chọn lọc tạo một số dòng vịt hướng thịt, hướng 
trứng và xác định các cặp lai phù hợp với điều kiện 
Việt Nam”. Giai đoạn 2006-2010, Viện Chăn 
nuôi được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho 
thực hiện đề tài trọng điểm cấp Bộ về “Nghiên 
cứu chọn lọc một số dòng vịt có giá trị kinh tế cao”. 
Kết quả nghiên cứu tại Trung tâm đạt được 
những kết quả tốt.

* Vịt chuyên thịt dòng trống T5. Khối 
lượng cơ thể của vịt dòng T5 ở 7 tuần tuổi đạt 
2.675-2.710 g/con. Tỷ lệ nuôi sống cao, đạt 
96,6-98,0%, tỷ lệ đẻ đạt trung bình 76,3%, 
năng suất trứng đạt đạt 223-224,9 quả/
mái/40 tuần đẻ.

* Dòng mái T6 khối lượng đạt chuẩn 
giống, tỷ lệ đẻ trung bình đạt 78-80%, năng 
suất trứng đạt 230 quả/mái/40 tuần đẻ.

* Dòng vịt cỏ C1 có màu lông ổn định, 
năng suất trứng đạt 258-261 quả/mái/năm, 
cao hơn ban đầu rất nhiều nhờ công tác chọn 
lọc và cải tiến quy trình kỹ thuật. Vịt cỏ C1 là 
nguồn nguyên liệu quý phục vụ công tác chọn 
tạo giống cho vịt chuyên trứng sau này.

* Dòng vịt K1: Sau khi chọn lọc tỷ lệ nuôi 
sống, khối lượng cơ thể ổn định. Năng suất 
trứng đạt 277-284 quả/mái/năm rất cao. Tiêu 
tốn thức ăn cho 10 quả trứng đạt thấp 2,34 
kg/10 quả trứng giống.

* 2 dòng vịt CVL1 và CVL2 (Cỏ × CV 2000): 
Năng suất trứng của vịt lai giữa đực Cỏ lai với 
nái CV2000 cho năng suất trứng rất cao đạt từ 
296-305 quả/mái/năm. Màu lông của các cặp 

lai rất đa dạng. Thời đó thị trường chưa ưa 
chuộng. Điều này cho thấy nguồn gốc vịt Cỏ 
là nguồn di truyền quý để lai tạo.

* Đã nhập và chọn lọc nhân thuần thành 
công vịt Triết Giang, vịt có ngoại hình thon 
nhỏ, tuổi đẻ sớm trung bình 16-17 tuần tuổi. 
Năng suất trứng tương đối cao đạt từ 251-260 
quả/mái/năm. Đây là nguồn nguyên liệu để 
lai với vịt Cỏ tạo con lai thương phẩm trứng.

* Con lai giữa vịt Triết Giang và vịt Cỏ: 
Con lai có màu lông cánh sẻ nhạt hơn vịt Cỏ 
nhưng đậm hơn vịt Triết Giang. Màu lông 
đồng nhất. Khối lượng nằm trung gian giữa 
vịt Cỏ và vịt Triết Giang và có độ đồng đều 
cao. Tuổi đẻ trung bình 18-19 tuần tuổi. Tỷ lệ 
đẻ của cặp lai 3/4 máu Triết Giang và 1/4 máu 
Cỏ cho tỷ lệ đẻ trung bình 77,7% tương ứng 
năng suất trứng đạt 283 quả/mái/năm, cao 
hơn công thức lai TC (1/2 máu Triết Giang và 
1/2 máu Cỏ).

* Vịt PL2: Vịt PL2 có khối lượng ổn định 
lúc vào đẻ là 1.782-1.856 g/con mái. Tuổi đẻ 
đầu ở 22-23 tuần tuổi. Năng suất trứng đạt 176 
quả/mái/năm. Tỷ lệ phôi đạt 95% là khá cao. 
Cho lai giữa vịt CV-Super với vịt PT cho con 
lai nuôi thịt 10 tuần tuổi đạt 1.790 g/con.

* Đã xác định được công thức lai của vịt 
CV-Super M là công thức lai T5164 và đề nghị áp 
dụng trong sản xuất đại trà.

* Công trình cũng đã nghiên cứu khả 
năng sản xuất của con lai ngan vịt với mái nền 
là vịt MT thụ tinh ngan cho con lai thương 
phẩm tốt.

* Ngoài công tác nghiên cứu lai tạo, kỹ 
thuật chăn nuôi, thức ăn, Trung tâm còn tổ 
chức nghiên cứu các phương thức chăn nuôi 
vịt an toàn sinh học, đảm bảo tính bền vững. 
Năm phương thức chăn nuôi an toàn sinh 
học được công nhận là Tiến bộ kỹ thuật, 
phòng bệnh, đặc biệt là bệnh cúm H5N1. Các 
kết quả nghiên cứu đã giúp Trung tâm làm 
tốt công tác phòng chống dịch tốt, đảm bảo 
an toàn cho đàn giống.

- Đề tài “Chọn lọc nâng cao năng suất 3 
dòng vịt chuyên thịt MT1, MT2 và MT3“ cũng 
thu được kết quả tốt:
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* Dòng MT1 chọn lọc theo chỉ tiêu tăng 
khối lượng cơ thể, ổn định năng suất trứng 
ở mức 201-203 quả/mái/42 tuần đẻ. Dòng vịt 
trống MT1 có khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi đạt 
3.374 g/con, tăng 258g.

* Dòng MT2 chọn lọc theo chỉ tiêu tăng 
năng suất trứng, ổn định về khối lượng cơ thể. 
Sau khi chọn lọc dòng MT2 có khối lượng ổn 
định lúc vào đẻ là 2.814-2.834 g/con mái. Năng 
suất trứng đạt từ 207-230 quả/mái/42 tuần đẻ. 
Đạt hiệu quả chọn lọc từ 1,5-3,38 quả/ thế hệ.

* Đã nghiên cứu xác định được năng suất 
của dòng MT3 dùng để làm thụ tinh nhân tạo 
với ngan có tỷ lệ đẻ ổn định qua 4 thế hệ. Năng 
suất trứng đạt 213-215,5 quả/mái/42 tuần đẻ. 
Khi thụ tinh nhân tạo với ngan đạt tỷ lệ phôi 
trên 80% là khá cao, mở ra hướng tạo con lai 
ngan-vịt thương phẩm để nuôi thịt và vỗ béo 
lấy gan.

- Đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ 
“Nghiên cứu chọn lọc tạo một số dòng ngan giá trị 
kinh tế cao” đã chọn tạo được 4 dòng ngan RT5, 
RT6, RT7 và RT8 đã thu được kết quả tốt:

* Dòng RT5 có tỷ lệ nuôi sống đến 8 tuần 
tuổi đạt cao từ 96-97%. Khối lượng cơ thể ở 8 
tuần tuổi con đực là 3.151 g/con, mái là 2.262 
g/con. Theo chế độ nuôi định lượng, khối 
lượng lúc vào đẻ đực đạt 4.623,5 g/con, mái 
đạt 2.989,4 g/con. Tuổi đẻ từ 175-186 ngày.

* Dòng RT7 có tỷ lệ nuôi sống đến 8 tuần 
tuổi đạt trên 96%. Khối lượng cơ thể ở 8 tuần 
tuổi con đực là 3.392 g/con, mái là 2.264 g/con. 
Tuổi đẻ đầu là 187 ngày. Khối lượng lúc vào đẻ 
đực đạt 4.569 g/con, mái đạt 2.897 g/con. 

Dòng RT5 và RT7 dùng làm dòng trống 
trong các công thức lai để sản xuất ngan bố mẹ.

* Dòng RT6 có tỷ lệ nuôi sống đến 8 tuần 
tuổi cao (95-98%). Khối lượng 8 tuần tuổi con 
đực là 2.659 g/con, mái là 1.964 g/con và lúc 
vào đẻ đực đạt 4.400 g/con, mái đạt 2.914 g/
con. Năng suất trứng đạt 169,7 quả/mái/năm. 
Tỷ lệ phôi đạt 92% và tỷ lệ nở/phôi đạt 84,4%.

* Dòng RT8 có tỷ lệ nuôi sống 95-96%. Khối 
lượng cơ thể ở 8 tuần tuổi con đực là 2.859 g/
con, mái là 1.878 g/con. Khối lượng lúc 20 tuần 

tuổi đực đạt 4.383 g/con, mái đạt 2.859 g/con. 
Tuổi đẻ đầu là 173 ngày. Năng suất trứng đạt 
172,8 quả/mái/năm. Tỷ lệ phôi đạt 92%. Tỷ lệ 
nở/phôi đạt trên 84%.

* Năng suất của ngan bố mẹ cho năng suất 
trứng từ 168,8 quả/mái/năm. Con lai thương 
phẩm nuôi thịt đực đến 10 tuần tuổi đạt 3.800 
g/con, mái 2.978 g/con. Lúc 12 tuần tuổi đực 
đạt 4.359 và mái đạt 3.425 g/con.

Bốn dòng ngan mà Trung tâm chọn tạo đã 
phục vụ cho chăn nuôi ngan vùng miền Bắc 
tạo thêm công ăn việc làm, thu nhập và làm 
thay đổi ngành chăn nuôi ngan của nước ta.

- Đề tài “Chọn tạo 4 dòng vịt chuyên trứng 
theo phương thức nuôi nhốt” đã đưa năng suất 
trứng dòng vịt TC1 đạt 283,1 quả/mái. Tỷ lệ đẻ 
trung bình đạt 77,78%. Khối lượng trứng bình 
quân 52 tuần đẻ đạt 64,4g, tiêu tốn thức ăn/10 
quả đạt 2,12kg. Vịt TC2 năng suất trứng đạt 
277,6 quả/ mái. Tỷ lệ đẻ trung bình đạt 76,26%. 
khối lượng trứng bình quân 52 tuần đẻ đạt 65,6 
g, tiêu tốn thức ăn/10 quả đạt 2,19 kg. Vịt TsC1 
năng suất trứng 52 tuần đẻ đạt: 279,1 quả/mái, 
khối lượng trứng đạt trung bình 66,5 g/quả. 
Tiêu tốn thức ăn/10 quả đạt: 2,13 kg (thuyết 
minh đề tài thì vịt TsC1 ở thế hệ xuất phát năng 
suất trứng/52 tuần đẻ đạt ≥ 277 quả). Vịt TsC2 
có năng suất trứng 52 tuần đẻ đạt 269,2 quả/
mái, khối lượng trứng trung bình đạt 67 g/quả, 
tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng đạt 2,15kg. Đề 
tài đã được nghiệm thu cấp Bộ đạt kết quả cao.

- Đề tài “Nghiên cứu chọn tạo 4 dòng vịt 
Biển 15-Đại Xuyên phục vụ chăn nuôi vùng xâm 
ngập mặn” đã chọn lọc thành công 2 dòng 
trống ở thế hệ 3: có đặc điểm ngoại hình 
đồng nhất, màu lông vàng nhạt có đốm đen 
ở đỉnh đầu, lưng và đuôi. Lúc 7 tuần tuổi và 
20 tuần tuổi có màu lông cánh sẻ đậm, ngoại 
hình đồng nhất, mỏ và chân màu vàng nhạt, 
vàng xám. Khối lượng cơ thể vịt trống đạt 
2.542,21-2.586,32 g/con, vịt mái đạt 2.415,35-
2.474,12 g/con lúc 7 tuần tuổi. Khối lượng cơ 
thể vịt trống đạt 2.690,45-2.756,42 g/con, vịt 
mái đạt 2.565,71-2.563,95 g/con lúc 20 tuần 
tuổi. Giai đoạn sinh sản: Đã ghép 50 gia đình 
(1 gia đình có 1 trống và 6 mái và 1 trống dự 
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phòng), theo dõi năng suất cá thể phục vụ 
đánh giá di truyền, tỷ lệ đẻ 66,52%. Dòng mái 
15.2: lúc 1 ngày tuổi có đặc điểm ngoại hình 
đồng nhất, màu lông vàng nhạt có đốm đen 
ở đỉnh đầu, lưng và đuôi. Lúc 7 tuần tuổi và 
20 tuần tuổi có màu lông cánh sẻ đậm, ngoại 
hình đồng nhất, mỏ và chân màu vàng nhạt, 
vàng xám. Khối lượng cơ thể: vịt trống đạt 
1.642,25 g/con, vịt mái đạt 1.579,55 g/con lúc 
8 tuần tuổi. Khối lượng cơ thể vịt 20 tuần tuổi 
vịt trống 2.458,71 g/con, vịt mái 2.232,82 g/
con, tỷ lệ đẻ đạt 69,43%.

- Dự án SXTN “Hoàn thiện quy trình công 
nghệ chăn nuôi giống vịt chịu nước mặn phục vụ 
chăn nuôi vùng ven biển và hải đảo” đã chọn 
lọc được đàn hạt nhân vịt Biển 15-Đại Xuyên 
đồng nhất, có năng suất và chất lượng cao; 
đã đưa ra quy trình chăn nuôi vịt sinh sản 
và vịt thương phẩm phù hợp; xây dựng mô 
hình nuôi vịt chịu nước mặn sinh sản và vịt 
thương phẩm đạt hiệu quả kinh tế cao. Dự án 
đã được nghiệm thu cấp Bộ và 1 Tiến bộ kỹ 
thuật được công nhận theo Quyết định số 48/
CN-GSN ngày 06/3/2019 của Cục trưởng Cục 
Chăn nuôi.

- Công tác bảo tồn các giống thủy cầm bản 
địa cũng thu được những kết quả tôt. Trung 
tâm đã tham gia thực hiện đề án “Bảo tồn và 
lưu giữ nguồn gen thủy cầm” như vịt Bầu Bến, 
Pất Lài, Cỏ, Cổ Lũng, ngan Sen... đưa chúng 
thoát khỏi nguy hiểm, phát triển tốt trong 
sản xuất và đã được Nhà nước phê duyệt cho 
nhiều dự án khai thác và phát triển.

- Kết quả nghiên cứu khoa học của Trung 
tâm thu được thành tựu nổi bật nhất là:

* Đã có 18 tiến bộ kỹ thuật được công nhận 
và áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

* 45 giống và dòng mới được công nhận.
* Xuất bản được 255 bài báo khoa học đăng 

trên các Tạp chí chuyên ngành có uy tín cao.
2.2. Thành quả về thực hiện Dự án Khuyến 
nông

- Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia tập huấn về Kỹ thuật 
chăn nuôi vịt-ngan an toàn sinh học cho hàng 

ngàn học viên là khuyến nông viên, hộ chăn 
nuôi của các tỉnh. Xây dựng mô hình chăn 
nuôi các giống vịt như vịt siêu thịt SM, vịt 
kiêm dụng Đại Xuyên PT, vịt chuyên trứng 
Đại Xuyên PT ở các tỉnh thành trong cả nước, 
đem lại hiệu quả kinh tế cho các hộ tham gia 
mô hình và lan tỏa trong sản xuất.

- Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu 
Gia cầm Thụy Phương thực hiện mô hình 
khuyến nông tại Hà Nam trên vịt VCN/TP-
SD và ngan VCN/TP-VS7 đạt 3,3-3,4 kg/con, 
ngan trống 4,6-4,8 kg/con, ngan mái 2,6-2,8 
kg/con đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người 
chăn nuôi.

- Thực hiện triển khai Dự án khuyến nông 
năm 2017-2019: “Xây dựng mô hình chăn nuôi 
vịt Biển cho các tỉnh ven biển Miền Bắc và Miền 
Trung”. Với nguồn kinh phí 9 tỷ đồng, triển 
khai tại 6 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái 
Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi 
đã thúc đẩy được chăn nuôi vịt Biển 15-Đại 
Xuyên tại các tỉnh trên: xây dựng được 324 mô 
hình, chuyển giao 117.000 con giống, tổ chức 
tập huấn cho 3.564 người chăn nuôi. Mô hình 
đem lại hiệu quả kinh tế cao, đạt 25-30 triệu 
đồng/hộ.
2.3. Công tác nuôi giữ giống và chuyển giao 
Tiến bộ kỹ thuật

- Nuôi giữ, chọn lọc nhân thuần các đàn 
giống gốc đảm bảo chất lượng an toàn dịch 
bệnh. Với tổng đàn gia cầm giống gốc, quỹ gen 
bình quân trên 22.000 con bao gồm 19 dòng vịt 
chuyên thịt, 8 dòng vịt chuyên trứng, 4 giống 
vịt kiêm dụng, 8 dòng ngan. Nuôi thích nghi 
các đàn giống mới như vịt Star53, ngan CR50, 
WA, giống ngỗng Xám.

- Thực hiện nhiệm vụ nuôi giữ các đàn 
giống gốc: Trung tâm đã thực hiện nuôi giữ 
giống gốc trong 16 năm từ khi bắt đầu có 
chương trình. Đàn giống gốc nuôi tại Trung 
tâm có năng suất đạt theo Quyết định 675/
QĐ-BNN-CN, sản phẩm giống gốc chuyển 
giao ra ngoài sản xuất có năng suất cao, được 
người chăn nuôi ưa chuộng.

Hàng năm, Trung tâm đã cung cấp 1,5-1,8 
triệu con giống chất lượng tốt cho người nuôi.
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2.4. Công tác đào tạo
Trong suốt 40 năm qua, trên cơ sở những 

dòng giống nội, ngoại và lai tạo tại Trung tâm 
thông qua dự án VIE 86/007, các đề tài cấp 
Nhà nước và cấp Bộ đã giúp hàng trăm sinh 
viên làm đề tài tốt nghiệp Đại học, luận văn 
Thạc sỹ và luận án Tiến sỹ. Tiêu biểu nhất là 
từ những công trình nghiên cứu đã giúp cho 
16 nghiên cứu sinh thực hiện thành công luận 
án tiến sỹ và 3 nghiên cứu sinh đang tiếp tục 
hoàn thành trong thời gian tới. Đội ngũ khoa 
học được đào tạo tại Trung tâm đã và đang 
đóng góp đắc lực cho sự phát triển mạnh mẽ 
ngành chăn nuôi thủy cầm ngày một vươn 
cao.

3. LỜI KẾT
Trải qua những bước thăng trầm trong 

40 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã 
giành được những thành tựu to lớn về mọi 
mặt mà nổi bật nhất là trong nhiệm vụ chính 
tri: đã chọn tạo được 19 dòng vịt siêu thịt có 
năng suất và chất lượng cao: T1, T4, T5, T6, T7, 
T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, ST1, ST2, MT1, 
MT2, MT3, TS132, TS142; 10 dòng vịt chuyên 
trứng: K1, K2, C1, C2, CVL1, CVL2, TC1, 
TC2, TsC1, TsC2; 2 dòng vịt kiêm dụng: PT1, 
PT2, giống vịt siêu thịt SM; 1 giống vịt Biển 
15-Đại Xuyên; 1 giống vịt siêu trứng TsN15-
Đại Xuyên; 1 giống ngỗng; 4 dòng ngan ngoại 
cao sản. Nghiên cứu và chuyển giao các tiêu 
chuẩn kỹ thuật, quy trình chăn nuôi, vệ sinh 
thú y, ấp trứng, máy ấp nở, công nghệ thụ 
tinh nhân tạo ngan-vịt. Đặc biệt, Trung tâm 
đã đưa ra 5 phương thức chăn nuôi vịt-ngan 
an toàn sinh học đảm bảo tính bền vững phù 
hợp với điều kiện Việt Nam, giống vịt Biển 15-
Đại Xuyên phục vụ chăn nuôi vùng xâm ngập 
mặn và hải đảo. Có 18 tiến bộ kỹ thuật được 
công nhận, phục vụ kịp thời người chăn nuôi 
và đem lại hiệu quả trong sản xuất. Tham gia 
công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho 
ngành và cho đất nước, có 16 Tiến sỹ đã được 
đào tạo tại Trung tâm. Thực hiện đầy đủ và có 
hiệu quả các hoạt động chính trị, xã hội, các 
hoạt động chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp 

cho người lao động. Chất lượng của các dòng/
giống với những tiến bộ kỹ thuật này đã thúc 
đẩy sự phát triển chăn nuôi vịt, ngan ở Việt 
Nam, duy trì là quốc gia đứng thứ 2 Thế giới 
về số lượng vịt. 

Với những thành quả đó, Trung tâm đã 
được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà 
nước, Bộ, Ngành: Huân chương Lao động hạng 
Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, 01 giải 
thưởng Nhà nước, 15 Bằng khen của Chính phủ, 
03 Cờ Thi đua xuất sắc, 01 giải thưởng Bông lúa 
Vàng, 100 Bằng khen của các Bộ ngành và nhiều 
giải thưởng, phần thưởng khác.

Tự hào về chặng đường đã qua, tiếp nối 
truyền thống các thế hệ đi trước, Trung tâm 
Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên đang hướng tới 
tương lai. Với tầm nhìn trở thành một trung 
tâm nghiên cứu, chọn tạo giống gia cầm hàng 
đầu cả nước và khu vực, con đường phía 
trước đang đặt ra những thách thức rất lớn 
với mỗi cán bộ, mỗi nhà khoa học, mỗi người 
lao động của Trung tâm. Nhưng chúng ta tin 
tưởng rằng, với sự quan tâm, định hướng của 
lãnh đạo Bộ NN&PTNT, của lãnh đạo Viện 
Chăn nuôi; sự phối hợp, giúp đỡ, hợp tác của 
các đối tác cùng bà con nông nhân; đặc biệt là 
với những kinh nghiệm của các thế hệ đi trước 
kết hợp với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ 
– dám làm của thế hệ hôm nay, Trung tâm 
Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên nhất định sẽ đạt 
được những mục tiêu đã đề ra, xứng đáng với 
sự kỳ vọng, tin yêu của tất cả mọi người!

Hội Chăn nuôi Việt Nam chúc mừng
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1. LỜI GIỚI THIỆU

Đối với ngành chăn nuôi nói chung và 
chăn nuôi lợn nói riêng, Tập đoàn DABACO 
là một trong những cơ sở có đàn giống chất 
lượng cao và đàn lợn thương phẩm nuôi thịt 
có khả năng sinh trưởng nhanh, chất lượng 
thịt tốt và hiệu quả kinh tế cao. Sở dĩ, chất 
lượng giống của Tập đoàn tốt là do hầu hết 
các giống lợn cao sản trên thế giới đều đã 
được nhập về đây và từ các nguồn gen cao 
sản đó được đội ngũ kỹ thuật áp dụng các 
phương pháp chọn lọc giống hiện đại thông 
qua bản chất di truyền nên đã chọn lọc và tạo 
ra những dòng/giống thích ứng tốt với điều 
kiện chăn nuôi Việt Nam. Các dòng/giống 
được tạo chọn ra có khả năng sản xuất cao, tạo 
ra nguồn sản phẩm hàng hóa với quy mô lớn, 
chất lượng cao và chăn nuôi chúng mang lại 
hiệu quả kinh tế lớn. Một trong những dòng/
giống thuần và các tổ hợp lai cấp giống bố mẹ 
đạt chất lượng cao và từ đó sản xuất ra đàn 
lợn thương phẩm nuôi thịt có năng suất cao. 
Đàn lợn giống và đàn lợn lai thương phẩm 
được tạo ra tại Tập đoàn hiện đang được phát 
triển ra sản xuất khá phổ biến và đã lan tỏa 
ra các vùng miền đáp ứng được nhu cầu của 
người chăn nuôi và sản phẩm của chúng được 
người tiêu dùng ưa chuộng. Tại bài viết này, 
chúng tôi xin được giới thiệu một số tổ hợp 
lợn lai phổ biến nhất: lợn nái lai LY/YL, lợn 
đực giống lai 2 giống DuPi/PiDu và các tổ 
hợp lợn lai thương phẩm 3 giống Du(LY/YL), 
Pi(LY/YL) và lợn lai thương phẩm 4 giống 
(PiDu/DuPi)x(LY/YL).

2. LỢN NÁI LAI, ĐỰC GIỐNG LAI VÀ LỢN LAI THƯƠNG 
PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN DABACO

2.1. Lợn nái lai 2 giống LY/YL

a. Nguồn gốc
Lợn nái lai hai giống LY/YL là con lai tạo 

ra giữa hai giống Landrace và Yorkshire cao 
sản nhập nội từ nhiều quốc gia có nguồn gen 
được chọn lọc tốt.

b. Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất
Lợn có lông da trắng, tai to ngã sang hai 

bên, mõm bẹ, thân mình dài, nở nang, bốn 
chân chắc khỏe, vú đều đẹp thường có 14 vú 
trở lên.

Lợn cái có khả năng thành thục sớm, khối 
lượng nái lúc trưởng thành có thể đạt 250-
300kg.

Lợn nái đẻ sai, mỗi lứa đạt 12-14 con, số 
con cai sữa/nái/lứa trung bình đạt từ 11,5 con 
trở lên, số lứađẻ/nái/năm đạt 2,2-2,4 lứa, khối 
lượng sơ sinh trung bình đạt 1,4-1,5kg, khối 
lượng cai sữa 21 ngày tuổi đạt 6,5 kg/con.

Sức đề kháng bệnh cao, khả năng thích 
nghi tốt.

Tiêu tốn thức ăn thấp: 2,3-2,4kg thức ăn/
kg tăng khối lượng.

2.2. Lợn đực lai DuPi/PiDu
a. Nguồn gốc
Lợn đực lai hai giống DuPi/PiDu là con 

lai tạo thành giữa hai giống Duroc (Du) và 
Pietrain (Pi) cao sản nhập nội từ nhiều quốc 
gia có nguồn gen đã được chọn lọc tốt.

b. Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất
+ Lông thưa, da mỏng, có màu vàng sáng 

hoặc vàng sẫm, một số con có đốm đen, một 
số không có đốm. Bốn chân chắc khỏe, mông 
vai nở. 

+ Tính hăng cao, tinh tốt, tỷ lệ phối giống 
đầu cao >95%, thời gian khai thác dài, lợn đực 
khỏe phù hợp với nhiều hình thức sản xuất. 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT VỀ LỢN GIỐNG                                                                    
VÀ LỢN LAI THƯƠNG PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN DABACO

Ban Biên tập
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Khối lượng lợn đực lúc trưởng thành đạt 
350-400kg.

Tăng khối lượng trung bình lợn đực đạt 
1.000g/ngày tính từ giai đoạn 30-100kg.

Số ngày nuôi đạt 100kg trung bình là 142 
ngày. 

Dày mỡ lưng đạt trung bình 10-11mm.
Tỷ lệ nạc đạt trên 61%.
Tiêu tốn thức ăn là 2,2-2,3kg.

2.3. Lợn lai thương phẩm 3 giống Du(LY/YL)
a. Nguồn gốc
Lợn lai thương phẩm ba giống Du(LY) là 

con lai tạo thành giữa lợn đực giống Du và nái 
lai hai giống LY/YL cao sản đã được tạo chọn 
tại Tập đoàn.

b. Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất
Lợn có lông da trắng hoặc có đốm đen, 

vàng, thưa lông, mỏng da, mông vai nở, bụng 
ngọn, sinh trưởng nhanh, tỷ lệ thịt xẻ cao, 
thích ứng tốt.

Thời gian nuôi trung bình: 142-145 ngày 
đạt khối lượng xuất bán 100kg.

Tỷ lệ thịt móc hàm đạt 79-80%.
Tiêu tốn thức ăn đạt 2,2-2,4kg.
Tăng khối lượng trung bình ngày từ lúc 

sinh đến xuất bán là 700-780g/ngày.
Dày mỡ lưng lúc xuất bán: trung bình đạt 

12- 14mm
Tỷ lệ nạc đạt 61-63%.

2.4. Lợn lai thương phẩm 3 giống Pi(LY)
a. Nguồn gốc
Lợn lai thương phẩm ba giống Pi(LY) là 

con lai tạo thành giữa lợn đực giống Pi và nái 
lai hai giống LY/YL cao sản đã được tạo chọn 
tại Tập đoàn.

b. Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất
Lông da trắng, thưa lông, mỏng da, mông 

vai nở, thớ cơ ở mông vai nổi rõ, bụng ngọn, 
sinh trưởng nhanh, tỷ lệ thịt xẻ cao.

Khối lượng lợn con lúc sơ sinh trung bình 
đạt 1,3-1.5kg.

Thời gian nuôi trung bình: 160-165 ngày 
đạt khối lượng xuất bán 100-105kg.

Tỷ lệ thịt móc hàm đạt 80-82%.
+   Tiêu tốn thức ăn đạt 2,1-2,3kg.
+   Tăng khối lượng trung bình ngày từ lúc 

sinh đến xuất bán: 650-700g/ngày.
Dày mỡ lưng lúc xuất bán: trung bình đạt 

11-12mm.
Tỷ lệ nạc đạt 63-65%.

2.5. Lợn lai thương phẩm 4 giống (PiDu/
DuPi)x(LY/YL)

a. Nguồn gốc
Lợn lai thương phẩm bốn giống (PiDu/

DuPi)x(LY/YL) là con lai tạo thành giữa lợn 
đực lai 2 giống PiDu/DuPi và nái lai hai giống 
LY/YL cao sản đã được tạo chọn tại Tập đoàn.

b. Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất
+ Lợn có lông da trắng hoặc đốm đen, 

vàng, thưa lông, mỏng da, mông vai nở, bụng 
gọn,  thân mình dài, sinh trưởng nhanh, tỷ lệ 
thịt xẻ cao, thích ứng tốt.

Thời gian nuôi đạt 100kg trung bình là 
145-150 ngày đạt khối lượng xuất bán.

Tỷ lệ thịt móc hàm đạt 80-82%.
Tiêu tốn thức ăn là 2,3-2,4kg.
Tăng khối lượng trung bình ngày từ lúc 

sinh đến xuất bán là 680-750g/ngày.
Dày mỡ lưng lúc xuất bán: trung bình đạt 

11-13mm.
Tỷ lệ nạc đạt 62-64%.

3. LỜI KẾT
Tập đoàn DABACO tự hào đã chọn tạo 

được những lợn nái lai và đực giống lai cuối 
chất lượng tốt để từ đó tạo ra lợn lai thương 
phẩm có hiệu quả chăn nuôi cao: tạo ra một 
nguồn sản phẩm quy mô lớn, chất lượng cao, 
được người tiêu dùng ưa chuộng và người 
chăn nuôi chúng có lợi nhuận lớn. 
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1. LỜI GIỚI THIỆU
Theo kết quả nghiên cứu đã được xuất bản 

trên tạp chí Nature, 2018, nhóm tác giả Alexandra 
Hzigner, Bjorn Petersen, Günther M. Keil, Heiner 
Niemann, Thomas C. Mettenleiter và Walter 
Fuchs, Viện Friedrich- Loeffler, Greifswald-Insel 
Riems, Neustadt, Đức thông báo rằng tại Đức, 
các thí nghiệm sẽ sớm được tiến hành trên lợn 
chuyển gen nhằm chứng minh các tế bào miễn 
dịch có khả năng kháng Virus Dịch tả lợn châu 
Phi (ASFv).

Theo kế hoạch, các thí nghiệm sẽ được thực 
hiện vào tháng 5 năm 2020 để kiểm tra khả năng 
kháng ASF của lợn chuyển gen bằng cách gây 
nhiễm ASFv thực nghiệm. Tuy nhiên, do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19, các thí nghiệm bị 
hoãn lại cho đến tháng 6 năm 2020.

2. THÀNH TỰU BƯỚC ĐẦU

2.1. Vắc-xin và thuốc kháng virus

Hình 1. Lợn chuyển gen sẽ được sử dụng 
trong các thí nghiệm với ASFv có độc lực cao: 

Ảnh: FLI
Virus dịch tả lợn Châu Phi (ASF) tiếp tục 

lây nhiễm trong quần thể lợn nhà và lợn rừng 
ở Châu Phi, Châu Á và Châu Âu. Đã có nhiều 
nhóm nghiên cứu đã và đang đang nghiên cứu 
và phát triển một số loại vắc-xin và thuốc kháng 
virus để hạn chế và tiêu diệt hoàn toàn virus 

dịch tả lợn Châu Phi.
Một cách tiếp cận khác, được nhóm nghiên 

cứu của Tiến sĩ Bjorn Petersen - Viện Friedrich-
Loeffler, Viện Nghiên cứu Thú y Liên bang Đức 
đã và đang tiến hành sử dụng công cụ chỉnh sửa 
gen để tạo ra những dòng lợn có khả năng chống 
lại virus dịch tả lợn Châu Phi.
2.2. Các thụ thể của virus trên tế bào vật chủ

Các nghiên cứu trước đây cho thấy việc 
chỉnh sửa gen có thể bằng cắt loại bỏ các gen mã 
hóa thụ thể của virus trên tế bào vật chủ (không 
có thụ thể trên tế bào, để virus mất khả năng 
bám và xâm nhập) hoặc bằng cách giúp vật chủ 
chống lại virus thông qua việc sản xuất ARN 
‘hướng dẫn’ kháng virus. Trong phương pháp 
thứ hai, virus xâm nhập vào tế bào, nhưng RNA 
‘hướng dẫn’ ngăn sự sao chép của virus, hoặc 
ngăn cản ‘gen tiền sinh’ của virus xâm nhập vào 
các tế bào khác. 
2.3. Công cụ chỉnh sửa gen CRISPR/Cas9

Trong các nghiên cứu trước đây, công cụ 
chỉnh sửa gen CRISPR/Cas9 đã được sử dụng 
thành công ở phòng thí nghiệm để tạo ra các tế 
bào chống lại sự lây nhiễm của virus gây suy 
giảm miễn dịch ở người (HIV) và cộng cụ chỉnh 
sửa gen nay cũng tạo ra những đàn lợn có khả 
năng kháng virus gây Hội chứng sinh sản và hô 
hấp (PRRSv). Petersen giải thích rằng trong các 
thí nghiệm đó, các tế bào trên người đã kháng 
virus HIV bằng cách loại bỏ các thụ thể bề mặt tế 
bào miễn dịch T mà virus HIV cần thiết phải gắn 
vào. Cơ chế này diễn ra tương tự với lợn kháng 
PRRSv, nhưng với các tế bào miễn dịch được là 
các đại thực bào.
2.4. Chi tiết chỉnh sửa gen ASFv 

Sử dụng CRISPR/Cas9, Petersen và nhóm 
nghiên cứu của ông đã đưa một cấu trúc di 
truyền từ vi khuẩn vào tế bào phôi lợn gọi là 
nguyên bào sợi (tế bào mô liên kết phổ biến nhất 
ở động vật). Quá trình chỉnh sửa gen này đã tạo 
ra một gen ‘cắt’ di truyền nhằm cắt bỏ các phần 

LỢN CHUYỂN GIEN ĐÃ ĐƯỢC THỬ NGHIỆM NHẰM NGĂN 
CHẶN SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUS DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Ngô Thị Thuỳ và Phạm Kim Đăng, 
Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
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quan trọng trong bộ gen của virus và do đó phá 
hủy nó. Các tế bào chuyển gen này đã được thử 
nghiệm để kiểm tra tính ổn định của sự biểu 
hiện gen vi khuẩn đưa vào và kết quả cho thấy 
sự sao chép ASFv đã bị ngăn chặn. Petersen cho 
biết, “Chúng tôi thấy rằng sự biểu hiện của RNA 
‘hướng dẫn’ kháng virus đã làm quá trình nhân 
lên của virus ASF chủng ‘Armenia’ giảm khoảng 
10.000 lần. Ban đầu ASF chủng ‘Kenya’ miễn 
dịch với các gen ‘cắt’ di truyền, và nhóm nghiên 
cứu đã tạo ra các vec tơ mới nhằm biểu hiện một 
số RNA ‘hướng dẫn’ và kết quả này đã được áp 
dụng cho tất cả các chủng ASFv có liên quan.

Hình 2. Nghiên cứu ban đầu dựa trên các thí 
nghiệm trên lợn từ năm 2018. Ảnh: FLI
Các nguyên bào sợi sau đó được nhân bản 

để tạo ra lợn con. Các đại thực bào trong các mẫu 
máu từ những con lợn này đã được gây nhiễm 
thực nghiệm với ASFv. Kết quả cho thấy mức độ 
sao chép ASFv đã bị giảm.
2.5. Ức chế sự nhân lên của virus ASF

Các nghiên cứu tiếp theo cần khẳng định 
rằng RNA ‘hướng dẫn’ kháng virus này là đặc 
hiệu và ức chế hiệu quả quá trình nhân lên của 
virus và liệu các dòng tế bào liên quan có chống 
lại tất cả các biến thể ASFv tự nhiên hay không. 
Petersen lưu ý, “Mục tiêu đồng thời của các gen 
chỉnh sửa bằng hệ thống RNA kháng virus có thể 
làm tăng thêm hiệu quả của nó, đặc biệt là chống 
lại nhiều chủng và nhiều biến thể của ASFv. Để 
đạt được điều này, chúng tôi đã bắt đầu tạo ra 
một hệ thống tổ hợp vectơ CRISPR/Cas9. Trong 
tương lai, hệ thống CRISPR/Cas9 sẽ được hoàn 
thiện để hướng tới việc xóa các mục tiêu trong 
các gen khác của ASFv và các dạng virus này 
có thể giúp việc tìm hiểu chức năng của các gen 
khác nhau và cũng có thể dùng để tạo ra vắc-xin 
nhược độc hoặc vắc-xin sống đơn kỳ’.

Petersen cũng khẳng định rằng “Phương 
pháp này cũng có thể được điều chỉnh để sử 
dụng với các loại virus khó phát triển được vắc-
xin hoặc phương pháp điều trị, và phương pháp 
này cũng có thể sử dụng trong việc phát triển 
các loại thuốc mới”.

Chỉnh sửa gen là một vấn đề nhạy cảm 
trong Liên minh châu Âu. Thế hệ con của các 
động vật được chỉnh sửa gen được coi là sinh 
vật biến đổi gen ở EU, do đó những động vật 
này không thể được sử dụng để sản xuất thương 
mại. Tuy nhiên, chỉnh sửa gen được cho phép 
với mục đích nghiên cứu.

Nguồn: Pig Progress. https://www.pigprogress.
net/Health/Articles/2020/5/Transgenic-pigs-tested-

to-stop-ASF-virus-replication-583070E/

NGÀNH CHĂN NUÔI GIA CẦM VƯƠNG QUỐC ANH ĐÃ GIẢM 
SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRÊN 75% TRONG 7 NĂM QUA

Ban Biên tập
Ngày 25 tháng 9 năm 2020, trên trang Web 

Gia cầm đã công bố về việc giảm sử dụng kháng 
sinh mới nhất của Hội đồng Gia cầm Anh cho 
thấy Ngành chăn nuôi gia cầm của Vương quốc 
Anh đã giảm đáng kể việc sử dụng kháng sinh 
và cải thiện được việc quản lý kháng sinh trong 
chăn nuôi nói chung và của gia cầm nói riêng.

Hội đồng Gia cầm Anh đã công bố Báo cáo 
Quản lý kháng sinh năm 2020, trong đó nêu bật 

những thành tựu mà ngành sản xuất thịt gia cầm 
của Anh đạt được về sự tối ưu trong sức khỏe 
và phúc lợi của gia cầm, đó là cung cấp việc sử 
dụng kháng sinh có trách nhiệm và bảo vệ hiệu 
quả của kháng sinh trong toàn bộ chuỗi cung 
ứng.

Theo báo cáo mới này, trong bảy năm qua 
(2012-2019), việc quản lý thuốc kháng sinh của 
Hội đồng Gia cầm Anh đã đạt được một bước 
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tiến mới là giảm 76% trong việc sử dụng kháng 
sinh đối với ngành gia cầm. Trong năm 2019, 
lĩnh vực gia cầm đã sử dụng 19,7 tấn kháng sinh, 
chiếm 9,33% tổng số kháng sinh được cấp phép 
cho động vật sản xuất thực phẩm.

Giám đốc điều hành Hội đồng Gia cầm Anh, 
Ông Richard Griffiths cho biết với việc gia cầm 
chiếm một nửa số thịt được ăn ở Vương quốc 
Anh, cơ quan quản lý kháng sinh của Hội đồng 
Gia cầm Anh đóng một vai trò quan trọng trong 
việc mang lại nguồn thịt an toàn làm cho mục tiêu 
sức khỏe của cộng đồng và bảo đảm được yếu tố 
phúc lợi tốt cho gia cầm; đảm bảo việc sử dụng 
kháng sinh bền vững và có trách nhiệm, bảo vệ 
hiệu quả của thuốc kháng sinh và giúp sản xuất 
thực phẩm được người tiêu dùng tin tưởng.

Những người chăn nuôi gia cầm và bác sĩ 
thú y ở Vương quốc Anh luôn có kháng sinh 
trong hộp dụng cụ của họ để bảo vệ sức khỏe 
và phúc lợi của các loài chim. Mang lại sự xuất 
sắc về sức khỏe và phúc lợi cho gia cầm là nền 
tảng của việc sử dụng kháng sinh có trách nhiệm 
và đặc biệt tốt hơn nhiều so với mục tiêu giảm 
thiểu. Việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi 
là không có đạo đức và cũng làm cho ngành 
chăn nuôi không bền vững vì nó đi ngược lại 

với mục tiêu của người tiêu dùng trong việc giải 
quyết vấn đề thực phẩm có ích cho sức khỏe của 
cộng đồng và phúc lợi đối với vật nuôi.

Ngành sản xuất thịt gia cầm của Anh cam 
kết duy trì vị trí của Vương quốc Anh đi đầu 
trong các nỗ lực quốc tế nhằm giữ cho thuốc 
kháng sinh hiệu quả cho các thế hệ tương lai và 
giải quyết tình trạng kháng thuốc kháng sinh. 
Các nhà sản xuất thịt gia cầm của Vương quốc 
Anh đã ngừng tất cả các phương pháp điều trị 
phòng ngừa và các loại thuốc kháng sinh ưu tiên 
cao nhất, cực kỳ quan trọng đối với con người 
chỉ được sử dụng như một biện pháp cuối cùng 
cho gà và gà tây.

Ngành sản xuất thịt gia cầm Anh được 
Chính phủ phê duyệt với các mục tiêu ngành cụ 
thể theo loài RUMA đó là 25mg/pcu đối với gà 
và 50 mg/pcu đối với gà tây. Thông qua hành 
động phối hợp nhiều hơn giữa người chăn nuôi 
gia cầm, bác sĩ thú y, nhà sản xuất cũng như các 
nhà hoạch định chính sách ở cấp địa phương, 
khu vực, quốc gia và toàn cầu, chúng ta sẽ tiếp 
tục duy trì hiệu quả của thuốc kháng sinh và góp 
phần xoay chuyển tình thế chống lại tình trạng 
kháng kháng thuốc.

Nguồn: The Poultry Site. 25 September 2020.

Theo nguồn tin của Mỹ, ăn uống khoa học, 
tập thể dục đều đặn và giảm cân là ba giải pháp 
phổ biến nhất trong năm 2019. Như chúng ta đã 
biết, sữa trong chế độ ăn uống hay trong khẩu 
phần ăn của chúng ta có thể giúp đạt được tất 
cả các mục tiêu đó. Vậy, tại sao sữa lại là thức ăn 
bổ dưỡng của con người và cũng như mọi giống 
vật nuôi khác vì sữa có đầy đủ mọi thành phần 
dinh dưỡng mà chúng ta cần và đặc biệt các 
thành phần đó lại rất dễ hấp thụ. Để mọi người 
cùng biết về giá trị sinh học, hóa học và dưỡng 
chất sữa một cách sâu hơn, tác giả xin giới thiệu 
những giá trị cơ bản nhất về sữa trong sự cần 
thiết của mỗi khẩu phần ăn chúng ta.

1. Sữa chứa 9 chất dinh dưỡng thiết yếu: 
Người ta thường nói sữa là thức ăn đầy đủ dinh 
dưỡng nhất, đặc biệt có đủ các dưỡng chất thiết 

yếu nhất như:
Canxi Vitamin D Vitamin A
Riboflavin Photpho Vitamin B12
Chất đạm Kali  Niacin
2. Sữa là thức ăn giúp giảm cân thừa: Chúng 

tôi rất có lỗi vì quá ham mê trong những ngày 
nghỉ nhưng ăn vặt với đồ ăn nhẹ chứa đầy protein 
thực sự được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên 
dùng! Protein chất lượng cao có trong sữa, phô 
mai và sữa chua giúp chúng ta cảm thấy no lâu 
hơn, có thể hỗ trợ giảm cân.

3. Thành phần chính của sữa: Sữa chỉ gồm 
3 thành phần chính là sữa, vitamin D và vitamin 
A. Nếu ta so sánh với nước ép hoa quả thì nước 
ép từ thực vật có thể chứa 10 thành phần trở lên.

4. Sữa có vị ngọt: mặc dầu chúng ta không 
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bổ sung vào nhưng sữa vẫn có vị ngọt vì sữa 
chứa 12g đường tự nhiên mà được gọi là đường 
sữa-lactose.

5. Sữa có thể giúp chúng ta giảm chi tiêu về 
ăn uống: Một hộ gia đình trung bình ở Mỹ dành 
khoảng 10% ngân sách cho thực phẩm - gần 80$ 
một tuần cho cửa hàng tạp hóa, theo trang Milk 
Life. Nếu người tiêu dùng mua sữa mỗi tuần, họ 
sẽ chi khoảng 630$ mỗi năm, thấp hơn nhiều so 
với mức 1,222$ được dùng để mua nước ép hạnh 
nhân. So sánh, sữa bò sẽ tiết kiệm cho người tiêu 
dùng gần 600$ mỗi năm.

6. Sữa giúp tăng trưởng tế bào: Theo Tin tức 
Y tế hôm nay (Medical News Today), vitamin D, 
một chất dinh dưỡng có trong sữa, giúp đóng 
vai trò trong việc điều hòa tăng trưởng tế bào và 
chống ung thư.

7. Sữa còn tốt hơn đồ uống thể thao: Vừa 
mới tập thể dục xong nếu uống sữa sô cô la là tốt 
nhất vì sữa có một nguồn điện giải lớn, bao gồm 
Canxi, Kali, Natri và Magiê để giúp bổ sung 
những gì đã mất trong mồ hôi.

8. Sữa giúp giảm huyết áp: Gần một phần 
ba người Mỹ bị huyết áp cao. Theo hãng sữa 
Good và Hội đồng sữa quốc gia (Dairy Good 
and the National Dairy Council), tiêu thụ các sản 
phẩm sữa có liên quan đến việc giảm nguy cơ 
huyết áp cao.

9. Sữa là sản phẩm bền vững được tạo ra từ 
trâu, bò, dê,…sữa: Nông dân chăn nuôi bò sữa 
chuyên sản xuất một sản phẩm giàu dinh dưỡng 
đồng thời qua đó chăm sóc cả động vật và môi 
trường. Theo trang Ngành sữa Trung Tây, bò là 
“thiên nhiên tái chế” cuối cùng và vì chúng có thể 
tiêu thụ khoảng 80% những loại “thức ăn” mà con 
người không ăn để chế tạo ra sữa...

10. Sữa là loại thức ăn có năng lượng protein: 
Một khẩu phần sữa có 8g protein đóng gói năng 
lượng. Để so sánh, người ta sẽ phải uống một phần 
nước ép đậu nành (7g protein) cộng thêm một 
phần nước ép hạnh nhân (1g protein) để bằng với 
giá trị protein của sữa.

11. Sữa giúp ta có hàm răng trắng khỏe: 
Dinh dưỡng lành mạnh và thói quen ăn uống 
giúp giữ cho răng của chúng ta chắc khỏe và 
trắng. Thực phẩm từ sữa có vai trò đặc biệt 
đối với sức khỏe răng miệng vì chúng có chứa 
một tổng hợp độc đáo của các chất dinh dưỡng 
chống sâu răng đặc biệt như canxi, phốt pho và 

protein, casein, theo báo cáo của Legendurine.
12. Sữa giúp cải thiện khả năng miễn dịch: 

Vitamin A, một chất dinh dưỡng thiết yếu có 
trong sữa, giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe 
mạnh.

13. Sữa giúp sức khỏe về khớp tốt hơn: 
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống sữa mỗi 
ngày có liên quan để giảm sự tiến triển của viêm 
xương khớp, một căn bệnh ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến khả năng vận động và sức khỏe khớp 
của chúng ta.

14. Sữa giúp ta giảm viêm: Ăn sữa chua ít béo 
đã được chứng minh là làm giảm viêm mãn tính 
và cũng cải thiện tính toàn vẹn của ruột.

15. Sữa giúp cho cơ bắp khỏe hơn: Sự suy 
giảm của các mô cơ xương và chức năng của 
sức mạnh theo tuổi được gọi là sarcop giảm 
sarcopenia, có liên quan đến việc tăng nguy cơ 
té ngã và có thể gây ra sức khỏe kém. Uống sữa 
giàu protein và tập thể dục thường xuyên có thể 
giúp làm chậm mất cơ bắp do tuổi tác slow age-
related muscle loss.

16. Sữa giúp cho sức khỏe đường ruột tốt 
hơn: Thực phẩm từ sữa được nuôi cấy như sữa 
chua có chứa men vi sinh probiotics cung cấp 
nhiều lợi ích cho sức khỏe. Probiotic trong chế 
độ ăn uống có thể tăng cường vi khuẩn tốt trong 
ruột, cải thiện sức khỏe và giảm nguy cơ mắc 
một số bệnh, theo báo cáo của Hội đồng sữa 
California.

17. Sữa giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu 
đường: Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chất béo 
sữa có trong sữa nguyên chất và phô mai có thể 
giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

18. Sữa giúp chúng ta nguồn cung vitamin 
D: Theo trang Sữa Life Milk Life, gần một nửa 
người Mỹ nhận vitamin D từ sữa. 

19. Sữa giúp con người làm giảm nguy cơ 
mắc bệnh chuyển hóa: Khoảng một phần ba 
người lớn mắc hội chứng chuyển hóa, một tập 
hợp các yếu tố nguy cơ làm tăng nguy cơ đột 
quỵ và bệnh tim. Nghiên cứu đề xuất những 
thực phẩm từ sữa có thể giúp giảm các yếu tố 
nguy cơ này.

20. Sữa giúp con người cũng như mọi động 
vật tăng trưởng cơ bắp nạc: Sữa giàu protein chất 
lượng cao, sữa giúp hỗ trợ tăng trưởng cơ bắp làm 
tăng tỷ lệ thành phần thịt nạc.


