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TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm đánh giá năng suất sinh sản, tiêu tốn thức ăn cho sản xuất trứng, chất lượng trứng và tỉ
lệ ấp nở của gà mái Đông Tảo (ĐT) và gà mái F1 lai giữa ĐT và Lương Phượng (LP). Nghiên cứu được thực hiện
trên 15 gà mái ĐT và 15 gà mái lai F 1(ĐT×LP). Gà mái được nuôi trên lồng theo từng cá thể và được thụ tinh nhân
tạo trong 38 tuần đẻ. Khối lượng và chỉ số hình dạng trứng được khảo sát trên 750 trứng gà ĐT và 1150 trứng gà
F1(ĐT×LP). Khả thăng thụ tinh, ấp nở được đánh giá trên 22 lần ấp trên mỗi giống. Năng suất sinh sản của gà mái
F1(ĐT×LP) là tốt hơn so với gà mái ĐT với tỉ lệ đẻ bình quân trong 38 tuần đẻ của gà mái F1(ĐT×LP) là 40,29% và
của gà mái ĐT là 22,31%. Sản lượng trứng trong 38 tuần đẻ của gà F1(ĐT×LP) là 107,18 quả và của gà mái ĐT là
59,33 quả (P <0,001). Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng của gà mái F1(ĐT×LP) thấp hơn so với gà mái ĐT
(P <0,001). Tỉ lệ dị tật gà con của gà mái F1(ĐT×LP) (0,24%) là thấp hơn so với gà mái Đông Tảo (1,26%) (P <0,05).
Như vậy, có thể sử dụng lai giống gà Đông Tảo với giống gà LP để tăng cương khả năng khai thác nguồn gen
ĐT thuần.
Từ khoá: Gà lai, gà bản địa, khả năng sinh sản, nuôi gà trên lồng.

Reproductive Performance and Egg Quality of F1(Dong Tao x Luong Phuong)
Crossbred Chicken and Dong Tao Native Chicken Breed
ABSTRACTS
This study was carried on 15 hen Dong Tao (ĐT) chicken and 15 hens F1 crossbred Dong Tao breed with Luong
Phuong (LP) breed to evaluate the reproductive performance, feed consumption to ten eggs, egg quality and fertility,
hatching during 38 laying weeks. These hens were raised individually in battery cage and inseminated artificially. The
egg weight and external egg quality were measured on 750 eggs from ĐT hens and 1150 eggs from F1(ĐTxLP) hens.
The hatching rates in both breeds were collected from 22 incubator runs for each breed. The reproductive
performance of F1(ĐTxLP) hens was better than that of ĐT hens. The laying percentage during 38 laying weeks
averaged 40.29% for F1(ĐTxLP) hens, 17,98% higher than ĐT hens. The total number of eggs laid during 38 laying
weeks averaged 107.18 for F1(ĐTxLP) hens and 59.33 eggs for ĐT hens. The FCR per 10 eggs of F1(Dong Tao x
Luong Phuong) hens was significantly lower than which calculated on Dong Tao chickens (P<0.001). The chicks
malformation percentage of F1 hens (ĐTxLP) was 0.24% lower than that of Dong Tao hens (1.26%) (P<0.05). The
Luong Phuong chicken breed can be used to cross with Dong Tao to improve the exploitation and development
genetic resources of Dong Tao chicken
Keywords: Crossbred chicken, native chicken, battery cage reproductive performance.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong giai đoän vừa qua ngành chën nuôi
gia cæm của Viòt Nam đã phát triðn nhanh
chóng với tốc độ tëng trưởng bình quân hàng

nëm của đàn gà là 6,93% và gà th÷t là 7,24%
(thống kê từ nëm 2016-2018 - Cục Chën nuôi,
2019). Nëm 2018, số lượng đàn gà của Viòt Nam
là 316,92 triòu con, xïp thứ 13 trên thï giới
(FAO, 2020) và có đóng góp quan trọng vào phát
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triðn kinh tï cũng như đáp ứng nhu cæu thực
phèm ngày càng tëng của xã hội. Chën nuôi gà
bân đ÷a cũng như những giống vêt nuôi khác
đang ch÷u những ânh hưởng tiêu cực từ sự cänh
tranh rçt lớn từ những giống gà cao sân nhêp
nội, từ biïn đổi khí hêu và sự gia tëng d÷ch
bònh. Chính vì vêy, viòc khai thác nguồn gen
của các giống vêt nuôi bân đ÷a đð ứng phó với
những tác động tiêu cực này và hướng tới phát
triðn chën nuôi bîn vững đã được nhiîu quốc
gia trên thï giới thực hiòn do các giống bân đ÷a
có khâ nëng thôch nghi tốt hơn với các vùng có
điîu kiòn tự nhiên không thuên lợi và khí hêu
khíc nghiòt (Choo & cs., 2014). Theo BerthoulySalazar & cs. (2010), các giống gà đ÷a phương
thường dñ nuôi, có thð có các gen kháng bònh
cũng như các sân phèm của chúng được người
tiêu dùng ưa chuộng.

lai nhìm câi thiòn nëng suçt cho giống gà đ÷a
phương ở Viòt Nam (Desvaux & cs., 2008). Theo
(Bùi Hữu Doan & Hoàng Thanh, 2011), sử dụng
gà giống LP lai với gà Hồ đã câi thiòn được khâ
nëng sân xuçt so với giống gà Hồ thuæn.

Tuy nhiên, các giống gà bân đ÷a thường có
nhược điðm là khâ nëng sân xuçt thçp. Theo
Yitbarek & Zewudu (2013), nëng suçt trứng của
giống gà đ÷a phương đät 65 quâ/nëm, tõ lò đê chõ
đät 18,81%. Đð khíc phục những nhược điðm
này của gà bân đ÷a người chën nuôi thường sử
dụng phương pháp lai giống. Theo Choo & cs.
(2014), lai giống góp phæn câi thiòn khâ nëng
sân xuçt của các giống gà bân đ÷a, Benabdeljelil
& Arfaoui (2001), cho rìng lai chéo là một chiïn
lược đð có thð sử dụng các giống gà bân đ÷a
trong sân xuçt giống gia cæm.

2.1. Năng suất sinh sản

Gà ĐT là một trong những giống gà đ÷a
phương quý, tuy nhiín đð phát triðn giống gà
ĐT thuæn còn gặp nhiîu khó khën, do nëng suçt
sinh sân và tốc độ sinh trưởng thçp (Nguyen
Van Duy & cs., 2020). Tuổi đê quâ trứng đæu
của gà mái ĐT là 168,3 ngày, nëng suçt trứng
trong 52 tuæn đê chõ đät 94,92 quâ/mái, tiêu tốn
thức ën (FCR) trín 10 quâ trứng là 4,45kg
(Nguyen Van Duy & cs., 2020). Nëng suçt sinh
sân thçp đã làm tëng chi phô sân xuçt, từ đó
làm giâm khâ nëng phát triðn của giống gà này.

Thức ën được cung cçp cho gà 2 læn mỗi
ngày (buổi sáng từ 6-7 giờ và buổi chiîu từ 1314h). Thành phæn dinh dưỡng thức ën được
phân tích täi Phòng thí nghiòm Trung tâm,
Khoa Chën nuôi, Học viòn Nông nghiòp Viòt
Nam. Protein thô, hàm lượng chçt béo, chçt xơ,
canxi và phốt pho được xác đ÷nh theo các
phương pháp tiêu chuèn của Viòt Nam gồm:
TCVN 4328-2001; TCVN 4331-2001, TCVN
9590:2013, TCVN 6198-1996 và TCVN 15252001 tương ứng (Bâng 1).

Trước đåy, đã có những nghiên cứu vî bâo tồn
và phát triðn giống gà ĐT thuæn, tuy nhiín đïn
nay, số lượng gà vén còn khiêm tốn. Chính vì vêy
viòc nghiên cứu khai thác và phát triðn nguồn gen
gà ĐT nhìm câi thiòn khâ nëng sinh sân thông
qua lai giống là hướng đi cæn thiït. Giống gà LP
lông màu góp phæn quan trọng vào các công thức
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Nghiên cứu này nhìm đánh giá khâ nëng
sinh sân của con lai F1(ĐT x LP) so sánh với khâ
nëng sinh sân của gà ĐT thuæn, mục đôch là tóm
ra hướng mới trong khai thác phát triðn nguồn
gen của gà ĐT.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu được thực hiòn từ tháng 1 nëm
2019 đïn tháng 3 nëm 2020 trín gà mái
F1(♂ĐT×♀LP) (F1(ĐT)) và gà mái ĐT täi Khoa
Chën nuôi, Học viòn Nông nghiòp Viòt Nam.

Nëng suçt sinh sân được theo dõi trên 15 gà
mái ĐT và 15 gà mái F1(ĐT×LP) qua 38 tuæn đê.
Gà mái được thụ tinh với gà trống ĐT. Mỗi gà
mái được nuôi trong một lồng riêng, với kích
thước lồng 40cm × 65cm × 38cm (dài × rộng × cao)
nhìm theo dõi thức ën và sân lượng trứng riêng
cho từng cá thð. Gà được đưa lín lồng nuôi thích
nghi khoâng 15-20 ngày trước khi đê quâ trứng
đæu tiín. Nước uống được cung cçp tự động và gà
được uống nước tự do. Gà thí nghiòm đîu được
phòng bònh cùng quy trình sử dụng vacxin.

Gà mái được thụ tinh nhân täo với gà trống
ĐT với tæn suçt hai ngày một læn với liîu là
0,05ml tinh d÷ch. Tinh được sử dụng thụ tinh trực
tiïp ngay sau khi khai thác. Trứng gà được thu
thêp hìng ngày và được bâo quân ở nhiòt độ
phòng, những quâ trứng bçt thường (nứt, vỡ, hình
däng bçt thường, trứng không vỏ) được loäi bỏ.

Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Chí Thành, Vũ Đình Tôn

Tçt câ trứng đät tiêu chuèn được çp cùng
một máy çp trứng tự động với công suçt 500
trứng mỗi læn çp. Tiïn hành kiðm tra trứng có
phôi bìng đèn soi sau 7 ngày çp. Số lượng gà
con nở ra, số lượng gà d÷ têt, số trứng có phôi, số
gà nở đã được ghi chép läi.
2.2. Chất lượng trứng
Trứng được cân khối lượng, đo đường kính
lớn, đường kính nhỏ trước khi đưa vào çp. Tổng
cộng có 1.150 quâ trứng của gà mái F1(ĐT x LP)
và 750 quâ trứng của gà mái ĐT đã được cân
khối lượng bìng cån điòn tử (độ chính xác 0,01
g), đường kính lớn, đường kính nhỏ được đo
bìng thước kìp điòn tử (độ chính xác 0,01 mm).
2.3. Phân tích thống kê
Kït quâ nghiên cứu được phân tích sự khác
biòt trung bình giữa hai nhóm gà bìng phân tích
thống kê one-way ANOVA. Kiðm đ÷nh sự khác
biòt trung bình giữa hai nhóm gà bìng Duncan’s
multiple range test với mức ý nghöa P <0,05. Các
tham số thống kê bao gồm giá tr÷ trung bình cộng
(Mean) và sai số tiêu chuèn (SE).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Năng suất sinh sản
Tõ lò đê của gà mái ĐT và gà mái
F1(ĐT×LP) qua 38 tuæn được trình bày trong

hình 1. Tõ lò đê của gà F1(ĐT×LP) là cao hơn so
với tõ lò đê của gà mái ĐT. Sau tuæn thứ nhçt tõ
lò đê của câ hai nhóm gà tëng mänh đïn tuæn
đê thứ 12, sau đó tõ lò đê giâm dæn rồi läi tëng.
Tõ lò đê của gà ĐT và gà F1(ĐT×LP) không tuân
theo một chu kỳ chính xác mà tõ lò đê thường
tëng từ 1-20 ngày, sau đó giâm xuống từ 7 đïn
15 ngày.
Tõ lò đê của giống gà ĐT thuæn thçp trong
nghiên cứu này cũng được ghi nhên trong kït
quâ nghiên cứu của Nguyñn Vën Duy & cs.
(2019). Theo Chowdhury & cs., (2014) khâ nëng
sinh sân của các giống gà bân đ÷a là thçp. Tõ lò
đê của của gà mái F1(ĐT×LP) cao hơn so với gà
ĐT. Các giống gà bân đ÷a có hiòu suçt đê thçp
hơn so với các giống gà lai là do ânh hưởng của
kiðu gen (Choo & cs., 2014),.
Nëng suçt sinh sân của gà F1(ĐT×LP) và gà
ĐT được trình bày trong bâng 2. Tuổi đê quâ
trứng đæu của gà mái F1(ĐT×LP) sớm hơn so với
gà mái ĐT (P <0,001). Tuổi đê quâ trứng đæu
của gà mái ĐT là tương đương với kït quâ
nghiên cứu của Nguyen Van Duy & cs. (2020).
Tuổi đê quâ trứng đæu của gà mái F1(ĐT×LP)
trong nghiên cứu này sớm hơn so với một số
giống gà bân đ÷a khác. Tuổi đê quâ trứng đæu
của một số giống gà nội như gà mái H'mông là
140 ngày (Phäm Công Thiïu & cs., 2009), gà
mái Móng là 150 ngày (Ngô Th÷ Kim Cúc & cs.,
2016) và gà mái Liên Minh là 197,5 ngày (Bui
Huu Doan & cs., 2016).

Bảng 1. Thành phần và giá trị dinh dưỡng của thức ăn cho gà sinh sản
Thành phần

Tỉ lệ (%)

Ngô

34,00

Thóc

33,00

Thức ăn đậm đặc1

16,50

Cám gạo

16,00
2

Khoáng-Vitamin

Thành phần dinh dưỡng

0,50
Số lượng

Protein thô (g/kg)

142,50

Lipit (g/kg)

53,46

Xơ thô (g/kg)

42,21

Canxi (g/kg)

11,52

Phốt pho (g/kg)

5,90

Năng lượng trao đổi (Kcal/kg)

3030,12

Ghi chú : 1Thức ăn đậm đặc có tỉ lệ protein thô là 45%, 2 Vitamin A: 3.000.000 UI/kg, vitamin D3: 30.000 UI/kg,
Vitamin E: 100 mg/kg; ngô và thóc nghiền thành bột, tất cả các thành phần được trộn với nhau thành một hỗn hợp
trước khi cho gà ăn.
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Hình 1. Tỉ lệ đẻ của gà ĐT và gà F1(ĐT×LP)
Bảng 2. Năng suất sinh sản của gà ĐT và gà F1(ĐT×LP)
ĐT (n = 15)

F1(ĐT × LP) (n = 15)

Means ± SE

Means ± SE

168,26 ± 2,33

125,18 ± 1,64

***

2.753,33 ± 26,48

2.005,63 ± 50,71

***

Chỉ tiêu
Tuổi đẻ quả trứng đầu (ngày)
Khối lượng gà khi đẻ quả trứng đầu (gam)

P-value

Tỉ lệ đẻ bình quân/mái trong 38 tuần (%)

22,31 ± 1,13

40,29 ± 0,41

***

Sản lượng trứng/mái trong 38 tuần (quả)

59,33 ± 3,01

107,18 ± 1,08

***

Thức ăn/mái/ngày (gam)

105,64 ± 1,16

104,92 ± 0,48

NS

Tổng thức ăn/mái trong 38 tuần (gam)

28.101,30 ± 309,70

2.7910,05 ± 128,22

NS

Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng (gam)

4.947,13 ± 314,70

2.608,16 ± 30,75

***

9,78 ± 0,63

4,97 ± 0,07

***

Tiêu tốn thức ăn/gam trứng

Ghi chú: n: Số gà mái; *** P <0,001; NS P> 0,05.

Tõ lò đê bình quân trong 38 tuæn đê và nëng
suçt trứng của gà mái F1(ĐT×LP) cao hơn
17,98% và khoâng 47 quâ trứng so với gà ĐT.
Theo Nguyen Van Duy & cs. (2020) nëng suçt
trứng của gà ĐT trong 52 tuæn đê là 94,92 quâ.
Theo Træn Công Xuân & Nguyñn Huy Đät
(2006) nëng suçt trứng của gà LP trong 48 tuæn
đê là 174,33 quâ. Nëng suçt sinh sân của gà
mái F1(ĐT×LP) trong nghiên cứu này là khá
cao. Điîu này có thð vừa là do lai giống và
phương thức nuôi. Theo Nguyen Van Duy & cs.
(2019) nëng suçt sinh sân của gà được câi thiòn
khi nuôi lồng so với nuôi thâ truyîn thống và
giâm được thời gian çp bóng của gà mái.
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Tõ lò đê và sân lượng trứng cao hơn đã dén
đïn tiêu tốn thức ën cho 10 quâ trứng và tiêu
tốn thức ën cho sân xuçt 1 gam trứng của gà
mái F1(ĐT×LP) thçp hơn so với gà mái ĐT læn
lượt là 2333,97g và 4,81g. Theo Choo & cs.
(2014), hiòu quâ sử dụng thức ën của gà bân đ÷a
thçp hơn gà lai, lý do chônh là do ânh hưởng của
kiðu gen. Theo Chowdhury & cs. (2014) lai giữa
các giống ngoäi với giống gà bân đ÷a së câi thiòn
được khâ nëng sân xuçt của các giống gà bân
đ÷a, thêm chô cao hơn so với giống gà ngoäi đó vî
các chõ tiíu như khối lượng cơ thð, khâ nëng sân
xuçt trứng, tõ lò nuôi sống, khâ nëng çp nở và
chçt lượng trứng. Theo Træn Công Xuân &

Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Chí Thành, Vũ Đình Tôn

Nguyñn Huy Đät (2006) tiêu tốn thức ën đð sân
xuçt 10 quâ trứng trong 48 tuæn đê của gà LP là
2.770g. Khi so sánh với gà H’mông thó mức tiêu
tốn thức ën đð sân xuçt 10 trứng hoặc đð sân
xuçt 1 gam trứng của câ hai giống trong nghiên
cứu này là thçp hơn. Theo Nguyen Thi Phuong
& cs. (2017), giống H'mong, cæn 6.580g thức ën
đð sân xuçt 10 quâ trứng với khối lượng trung
bình là 38,10 g/quâ, tương ứng với hơn 17g thức
ën cho 1g trứng. Nguyen Van Duy & cs. (2020),
tiêu tốn thức ën đð sân xuçt 10 quâ trứng và 1 g
trứng của giống gà ĐT læn lượt là 4.456,65g
và 8,62g.

với gà ĐT thuæn nuôi theo phương thức thâ
vườn (phối giống trực tiïp). Tõ lò trứng có phôi
của gà Đồng Tâo thuæn nuôi thâ vườn là 70,55%
(Nguyen Van Duy & cs., 2019). Thçp hơn so với
tõ lò trứng có phôi của gà LP nuôi thâ vườn
96,7% (Træn Công Xuân & Nguyñn Huy Đät,
2006). Tõ lò trứng có phôi của một số giống gà
bân đ÷a Viòt Nam như tỷ lò trứng có phôi của gà
Liên Minh là 93,58% (Bui Huu Doan & cs.,
2016). Tỷ lò trứng phôi của gà Nhiîu Ngón là
80,45% (Nguyñn Hoàng & cs., 2016) và tỷ lò
trứng phôi của gà Móng là 87,93% (Ngô Th÷ Kim
Cúc & cs., 2016).

Khâ nëng thụ tinh và çp nở của gà mái
F1(ĐT×LP) và gà mái ĐT được trình bày trong
bâng 3. Số trứng đem çp, số trứng có phôi, số gà
con nở ra của gà mái F1(ĐT×LP) cao hơn so với
gà mái ĐT (P <0,05). Tuy nhiên tõ lò trứng có
phôi và tõ lò nở không có sự khác nhau giữa hai
giống (P >0,05).

Tõ lò gà d÷ têt của gà con sinh ra từ gà mái
của gà mái F1(ĐT×LP) được câi thiòn hơn so với
gà ĐT thuæn (Bâng 3). Theo nghiên cứu của
Pham Manh Hung & cs. (2013) hò số cên huyït
của gà ĐT là cao. Giao phối cên huyït làm tëng
tõ lò gà d÷ têt và tëng tõ lò chït ở con non
(Frankham 1995). Lai giống gà bân đ÷a với các
giống ngoäi nhêp là đð nâng cao tối đa khâ nëng
sân xuçt của giống gà bân đ÷a (Yitbarek &
Zewudu, 2013).

Khâ nëng thụ tinh và khâ nëng çp nở của
gà mái của gà mái F1(ĐT×LP) và gà mái ĐT
trong nghiên cứu này đã được câi thiòn hơn so

Bảng 3. Tỉ lệ trứng có phôi và ấp nở của gà ĐT và gà F1(ĐT×LP)
ĐT (n = 22)

F1(ĐT×LP) (n = 22)

Means ± SE

Means ± SE

Số trứng đem ấp (quả)

34,41 ± 2,51

44,77 ± 3,21

*

Số trứng có phôi (quả)

27,23 ± 1,90

35,95 ± 2,54

**

Tỉ lệ trứng có phôi/trứng đem ấp (%)

80,63 ± 2,58

80,91 ± 1,83

NS

Số gà con nở (con)

23,00 ± 1,85

29,82 ± 2,19

*

Tỉ lệ nở/trứng đem ấp (%)

66,11 ± 2,44

67,16 ± 2,04

NS

Tỉ lệ nở/trứng có phôi (%)

82,46 ± 2,58

83,36 ± 2,23

NS

Tỉ lệ gà dị tật (%)

1,26 ± 0,48

0,24 ± 0,17

*

Chỉ tiêu

P-value

Ghi chú: n: số lần ấp; * P <0,05; ** P <0,01; NS: P >0,05.

Bảng 4. Khối lượng trứng và chỉ số hình dạng trứng của gà ĐT và gà F1(ĐT×LP)
ĐT (n = 750)

F1(ĐT×LP) (n = 1.150)

Means ± SE

Means ± SE

Khối lượng trứng (g)

50,60 ± 0,42

52,48 ± 0,40

**

Đường kính lớn (mm)

53,58 ± 0,19

52,48 ± 0,40

*

Đường kính nhỏ (mm)

40,93 ± 0,18

39,01 ± 0,18

***

Chỉ số hình thái

1,31 ± 0,01

1,34 ± 0,01

**

Chỉ tiêu

P-value

Ghi chú: *** P <0,001; ** P <0,01; * P <0,05.
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3.2. Chất lượng trứng
Khối lượng trứng và chõ số hình däng trứng
của gà F1(ĐTxLP) và gà ĐT được trình bày
trong bâng 4.
Trong nghiên cứu này, khối lượng trứng gà
F1(ĐT×LP) trong 38 tuæn đê là lớn hơn so với
trứng của gà mái ĐT. Theo Nguyen Van Duy &
cs. (2020) khối lượng trứng của gà ĐT là 51,69
g/quâ và khối lượng trứng của gà Hồ là
51,43 g/quâ. Như vêy khối lượng trứng của gà
mái F1(ĐT×LP) so với khối lượng trứng gà ĐT
trong nghiên cứu của tác giâ trên có phæn lớn
hơn nhưng không đáng kð. Khi so sánh với một
số giống gà đ÷a phương khác ở Viòt Nam thì
khối lượng trứng của gà F1(ĐT×LP) và gà ĐT
lớn hơn. Khối lượng trứng của gà H’mông là
38,10g (Nguyen Thi Phuong & cs., 2017) và gà
nhiîu ngón là 39,70g (Nguyñn Hoàng Th÷nh &
cs., 2016). Khi so sánh với các giống gà công
nghiòp thì khối lượng trứng của hai giống gà
trong nghiên cứu này là nhỏ hơn. Theo Safaa &
cs. (2008), khối lượng trứng của gà công nghiòp
dao động từ 68,3-69 g/quâ.
Chõ số hình däng của trứng gà trong 38
tuæn đê là có sự khác nhau đáng kð giữa gà lai
và gà thuæn, tuy nhiín đîu nëm trong giới hän
trứng bónh thường, tương đương với kït quâ
nghiên cứu của Özbey & Esen (2007).

4. KẾT LUẬN
Nëng suçt sinh sân của gà mái F1(ĐT×LP)
cao hơn so với gà mái ĐT thð hiòn qua các chõ
tiêu tuổi đê quâ trứng đæu, tõ lò đê, sân lượng
trứng, tiêu tốn thức ën đð sân xuçt 10 quâ
trứng, khối lượng trứng.
Khâ nëng çp nở của gà mái F1(ĐT×LP) và gà
mái ĐT là không khác nhau đáng kð. Tõ lò d÷ têt
gà con của gà F1(ĐT×LP) thçp hơn so với gà ĐT.
Có thð sử dụng công thức lai gà trống ĐT
với gà mái LP đð câi thiòn khâ nëng khai thác
và phát triðn nguồn gen gà ĐT thuæn.
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Nghiên cứu này nhằm xác định đặc điểm ngoại hình, năng suất và chất lượng thịt của gà Tre. Nghiên cứu được
thực hiện tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đặc điểm ngoại
hình của gà Tre được đánh giá ở 3 thời điểm 1 ngày tuổi (185 con), 20 tuần tuổi (137 con) và 38 tuần tuổi (105 con).
Đánh giá khả năng sinh trưởng được thực hiện trên 135 gà Tre từ 1-24 tuần tuổi. Gà 1 ngày tuổi có lông màu đen
chạy dọc từ đầu đến lưng là phổ biến, chiếm 49,73%. Tại 20 tuần tuổi, gà Tre có lông màu nâu là phổ biến ở gà mái
(50,68%) và lông màu vàng là phổ biến ở gà trống (59,38%). Gà 1 ngày tuổi có khối lượng trung bình là 20,13g
(trống) và 18,13g (mái). Ở 24 tuần tuổi, gà Tre có khối lượng là 1.013,57g (trống) và 830g (mái). Sinh trưởng tuyệt
đối của gà Tre tăng từ 1-10 tuần tuổi sau đó giảm dần. Chỉ tiêu FCR từ 1-24 tuần là 8,12g thức ăn/g khối lượng tăng.
Kết quả nghiên cứu cho thấy gà Tre có kiểu hình đa dạng, khối lượng nhỏ, tốc độ tăng trưởng thấp, năng suất thịt và
chất lượng thịt đạt tiêu chuẩn.
Từ khoá: Gà bản địa, khả năng sản xuất, Việt Nam.

Morphological Characteristics, Productive Performance
and Meat Quality of Tre Chicken
ABSTRACT
This study was carried to determine the morphology and growth performance, productive meat quality of Tre
chicken in Tan Yen district, Bac Giang province and Faculty of Animal Science, Vietnam National University of
Agriculture. Morphological characteristics were carried at one day of age (185 chicks), 20 weeks (137 chicks) and 38
weeks (105 chicks). Growth performance and meat quality were conducted on 135 Tre chickens from 1-24 weeks. At
day-old chicks had mostly black streak (49.73%) and at the 20 weeks, the plumage color of the hens was mostly
brown (50.68%) and the feathers of the cock were mostly yellow (59.38%). Day-old chick has an average weight
20.13g (male) and 18.13g (female). At 24 weeks, the body weight was 1013.57g (cocks) and 830g (hens). The
average daily gain of Tre chickens gradually increased from 1 to 10 weeks and then decreased. The FCR from 1-24
weeks of age was 8.12. The research results indicated that Tre chickens have diverse phenotypes. Tre chickens
were small, grown slowly, good of carcass yield and good quality of meat.
Keywords: Indigenous chicken, performance productivity, Vietnam.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nghiên cứu bâo tồn và khai thác nguồn gen
của các giống vêt nuôi bân đ÷a là một trong
những giâi pháp giúp duy trì sự đa däng nguồn
gen cũng như täo ra sự đa däng của sân phèm
vêt nuôi nhìm đáp ứng nhu cæu xã hội, đồng
thời góp phæn vào sự phát triðn bîn vững của
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ngành chën nuôi. Choo & cs. (2014) cho rìng,
khai thác nguồn gen các giống vêt nuôi bân đ÷a
là một trong những giâi pháp ứng phó với
những tác động tiêu cực của biïn đổi khí hêu và
hướng tới phát triðn chën nuôi bîn vững. Khai
thác nguồn gen vêt nuôi bân đ÷a đã được nhiîu
quốc gia trên thï giới thực hiòn do các giống bân
đ÷a có khâ nëng thôch nghi tốt hơn với điîu kiòn

