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TÓM TẮT 

Gà Bang Trới là giống gà bản địa của Việt Nam, được nuôi lâu năm, tập trung chủ yếu ở huyện Hoành Bồ, 

Quảng Ninh. Nghiên cứu tiến hành nhằm đánh giá đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh sản của gà Bang Trới. Thí 

nghiệm 1: 400 gà từ mới nở đến 20 tuần tuổi được dùng để xác định đặc điểm ngoại hình và kích thước một số 

chiều đo. Thí nghiệm 2 gồm 171 gà từ 21-74 tuần tuổi để đánh khả năng sinh sản. Kết quả cho thấy gà 1 ngày tuổi 

có 71% có lông màu vàng nhạt, 29% có màu vàng nâu đậm; đến 20 tuần tuổi, 20% gà trống có màu vàng pha đen, 

màu vàng cánh gián chiếm 65% và hoa mơ 15%; 65% gà mái có lông xám, 15% màu vàng và 20% hoa mơ, 87% 

mào đơn, 13% mào nụ; chân gà Bang Trới nhỏ và ngắn, 92% chân màu vàng, 8% chân chì. Ở 20 tuần tuổi, gà Bang 

Trới có dài lưng trung bình là 19,44cm; dài lườn là 12,96cm; dài cánh là 19,44cm; dài đùi là 10,24cm và vòng ống 

chân là 4,76cm. Khối lượng cơ thể gà khi tỷ lệ đẻ 5% là 1,69kg; đẻ đỉnh cao là 2,25kg. Năng suất trứng đến 74 tuần 

tuổi của gà Bang Trới đạt 97,87 quả; tỷ lệ đẻ trung bình là 26,38%; khối lượng trứng trung bình là 48,43g. Tỷ lệ trứng 

có phôi đạt 94,83%.  

Từ khóa: Gà Bang Trới, đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh sản. 

External Characteristics and Reproductive Performance of Bang Troi Chicken 

ABSTRACT 

The Bang Troi chicken is one of the Vietnamese native chicken breeds, which is raised mainly in Hoang Bo 

district, Quang Ninh province. The study was conducted to determine external characteristics and reproductive 

performance of Bang Troi chicken. In experiment 1, 400 chicks from newborn to 20 weeks of age were raised to 

record the appearance characteristics and some dimensions of Bang Troi chicken. In experiment 2, 171 chickens 

from 21 to 74 weeks of age were raised to assess their reproductive performances. Results showed that 1 day-old 

chicks had 71% with pale yellow feathers, 29% darker yellow brown; at 20 weeks of age, 20% of males had yellow 

mixed with black, 65% of yellow wings account and 15% of yellow apricot flowers; 65% hens had gray feathers, 15% 

yellow and 20% apricot, 87% single crested, 13% bud crested; Bang Troi chicken legs were small and short, 92% 

yellow legs, 8% lead legs. At 20 weeks of age, Bang Troi chicken had an average back length of 19.44cm; the breast 

length was 12.96cm; the wing length was 19.44cm; thigh length was 10.24cm and shin was 4.76cm. The body weight 

at laying rate of 5% was 1.69kg; peak production was 2.25kg. Egg yield at 74 weeks of age reached 97.87 eggs; the 

average farrowing rate was 26.38%; The average egg weight was 48.43g. The rate of egg embryos was 94.83%. 

Keywords: Bang Troi chickens, externality characteristic, reproductive performance. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việt Nam được đánh giá là một trong 

những nước có tiềm nëng đa däng sinh học và có 

truyền thống thuæn hóa gia súc, gia cæm. Các 

giống gà nội của Việt Nam rçt phong phú và 

được phân bố khíp các vùng của đçt nước, täi 

mỗi vùng có những giống với nét đặc trưng 

riêng. Các giống gà nội đều có ưu điểm chung là 

dễ nuôi, chçt lượng thịt, trứng thơm ngon, chịu 

đựng kham khổ, ít dịch bệnh và thích nghi với 

điều kiện sinh thái nơi nó sinh ra. Gà bân địa 
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thường được nuôi với phương thức quâng canh, 

chën thâ tự nhiên vùng vườn đồi, không được 

chú ý chọn lọc giữ gìn nguồn gen gốc, giao phối 

cên huyết, nên giống gà này bị thoái hoá, dén 

đến nëng suçt thçp (Moula, & cs., 2011; Nguyễn 

Hoàng Thịnh & cs., 2016). Các giống vêt nuôi 

bân địa là nguồn gen quý, đa däng để khai thác, 

phát triển và lai täo ra các giống thương phèm 

trong tương lai và täo ra hệ thống nông nghiệp 

bền vững (Hoffman & cs., 2009).  

Gà Bang Trới là giống gà gín liền với 2 địa 

danh làng Bang và làng Trới xa xưa của huyện 

Hoành Bồ, tînh Quâng Ninh. Khi đó, làng Bang 

thuộc khu vực xã Thống Nhçt và làng Trới thuộc 

xã Lê Lợi bây giờ. Hiện giống gà này được nuôi 

râi rác ở hæu hết các xã của huyện Hoành Bồ, 

nhiều nhçt là ở các xã Thống Nhçt, Lê Lợi, Sơn 

Dương, Đồng Låm, Vũ Oai. Ngoài những đặc tính 

quý kể trên của các giống gà bân địa, gà Bang 

Trới mái có màu lông chủ yếu là vàng nhät, con 

trống có màu lông vàng pha xanh đen, giống gà 

này được người dån đánh giá có thịt dai ngọt, da 

vàng và giòn; trứng thơm, ngon. Gà Bang Trới 

được nuôi låu nëm täi địa phương; gà được nuôi 

nhô lẻ trong các hộ dân với số lượng ít; mang tính 

tự cung, tự cçp; và với mục đích phục vụ cho nhu 

cæu thực phèm hàng ngày cũng như các dịp đặc 

biệt của gia đình; bên cänh đó cũng chưa có công 

trình nghiên cứu có hệ thống về các đặc điểm 

ngoäi hình và khâ nëng sinh sân của gà Bang 

Trới (Nguyễn Thanh Lâm, 2019). Đåy chính một 

trong những lý do dén đến sự giao phối cên 

huyết, gây suy giâm đa däng di truyền của giống 

gà này. Với mục đích duy trì đa däng sinh học, 

bâo tồn lưu giữ nguồn gen, cũng như định hướng 

phát triển giống gà, góp phæn an sinh xã hội, câi 

thiện sinh kế cho người dån địa phương, nghiên 

cứu tiến hành đánh giá đặc điểm sinh học cũng 

như khâ nëng sinh sân của giống gà Bang Trới. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu được thực hiện trên đàn gà con 

mới nở gồm 400 con mới nở, được nở ra từ trứng 

mua của các hộ chën nuôi gà Bang Trới ở huyện 

Hoành Bồ. Trứng giống được chọn ở 10 hộ chën 

nuôi có đàn gà sinh sân ở giai đoän 38-45 tuæn 

tuổi, tçt câ các trứng được chọn đät tiêu chuèn 

trứng giống theo phương pháp của Bùi Hữu 

Đoàn & cs. (2011) và được çp bìng máy çp tự 

động. Số gà con thí nghiệm được chia làm 4 lô, 

mỗi lô 100 con, nuôi đến 20 tuæn tuổi. Gà sinh 

sân 20 tuæn tuổi gồm 150 con mái và 21 trống, 

nuôi đến 74 tuæn tuổi, chia làm 3 lô (lặp läi 3 

læn, mỗi lô 50 gà mái và 7 gà trống), và được 

nuôi theo phương thức bán chën thâ có nhà và ổ 

đẻ cho gà täi công ty Thiên Thuên Tường, 

Thành phố Cèm Phâ, Quâng Ninh. 

 Gà thí nghiệm được chëm sóc, nuôi dưỡng 

theo quy trình nuôi gà lông màu của Viện  

Chën nuôi. 

Chế độ nuôi dinh dưỡng  

+ Giai đoän 0-8 tuæn tuổi cho ën tự do để 

đánh giá khâ nëng sinh trưởng. 

+ Giai đoän dò và hêu bị (9-20 tuæn tuổi) 

cho ën hän chế để khống chế khối lượng. 

+ Giai đoän sinh sân cho ën theo tỷ lệ đẻ. 

Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng, chế độ ăn và phương thức nuôi  

Chỉ tiêu 
Giai đoạn tuổi 

0-8 tuần tuổi (gà con) 9-20 tuần tuổi (Gà dò và hậu bị) >20 tuần tuổi (Gà đẻ) 

ME (Kcal/kg) 2.950 2.750 2.800 

Protein (%) 18 15 16 

Canxi (%) 0,95-1,0 0,95-1,0 3,5 

Photpho TS (%) 0,75 0,70 0,75 

Mật độ nuôi (c/m
2
 nền) 12 8 5 

Phương thức nuôi Nuôi chung ♂+♀ Nuôi riêng ♂;♀ ♂/♀ 1/10 

Chế độ ăn Tự do Hạn chế Theo tuổi và tỷ lệ đẻ 
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Thí nghiệm 1: Đánh giá đặc điểm ngoäi 

hình, kích thước một số chiều đo; khối lượng cơ 

thể gà Bang Trới được tiến hành theo phương 

pháp của Bùi Hữu Đoàn & cs. (2011) gồm các 

chî tiêu: 

Đặc điểm ngoäi hình 01 ngày tuổi, 20  

tuæn tuổi. 

Khối lượng cơ thể (g/con). 

Kích thước một số chiều cơ thể lúc 20  

tuæn tuổi. 

Tỷ lệ nuôi sống (%). 

Thí nghiệm 2: Từ 400 gà Bang Trới nuôi 

hêu bị đến 20 tuæn tuổi, chọn ra 150 con mái và 

21 trống (chia làm 3 lô, mỗi lô 50 mái và 7 

trống) mang đặc điểm ngoäi hình và khối lượng 

đät tiêu chuèn của giống để theo dõi khâ nëng 

sinh sân nuôi theo phương thức bán chën thâ 

thông qua theo dõi trực tiếp, phân tích số liệu 

(bìng cách đặt sổ theo dõi) và thu thêp thông 

tin liên quan. Các chî tiêu theo dõi gồm tuổi đẻ 

quâ trứng đæu (ngày), sân lượng trứng của mái 

từ 20 tuæn tuổi đến 74 tuæn tuổi, tî lệ trứng có 

phôi (%), tî lệ nở/trứng çp (%) và tî lệ nở/trứng 

có phôi (%), tiêu tốn thức ën/10 trứng theo 

phương pháp của Bùi Hữu Đoàn & cs. (2011). 

Trứng çp được thu nhên trong giai đoän gà đẻ ở 

38-42 tuæn tuổi và được çp bìng máy çp. Một số 

chî tiêu về chçt lượng trứng täi thời điểm 38 

tuæn tuổi được thực hiện täi Phòng thí nghiệm 

Bộ môn Di truyền giống - Khoa Chën nuôi - Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Xử lý số liệu: Số liệu được xử lý thống kê 

bìng chương trình Microsoft Excel 2003. Số liệu 

về đặc điểm ngoäi hình, kích thước các chiều đo 

cơ thể, sinh trưởng, nëng suçt trứng, chçt lượng 

trứng bìng được xử lý theo phương pháp thống 

kê mô tâ.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm ngoại hình và kích thước một 

số chiều đo của gà Bang Trới 

3.1.1. Đặc điểm ngoại hình 

Lông: kết quâ theo dõi bộ lông gà mới nở 

cho thçy, 71% gà con 1 ngày tuổi có lông màu 

vàng nhät, 29% có màu vàng nåu đêm hơn; 

hoàn toàn không có gà con có màu tríng tinh 

khiết. Như vêy, gà Bang Trới mới nở có màu 

lông tương tự như gà Mán, gà Ri (Bùi Hữu 

Đoàn, 2003; Nguyễn Huy Tuçn, 2013) và không 

có đặc điểm tương đồng với nhóm gà thân to: gà 

Đông Tâo, gà Hồ và gà Mía (bộ lông màu tríng 

tinh). Đến 20 tuæn tuổi, màu lông toàn thân gà 

trống có màu vàng pha đen 20%, màu vàng 

cánh gián chiếm 65% và hoa mơ 15% (Bâng 3); 

25% gà có lông đæu và lông cìm; gà trống có bộ 

lông sặc sỡ nhiều màu, nhçt là vùng lông cổ, 

lông đuôi. Gà mái có lông xám 60%, màu vàng 

15% và hoa mơ 20%. Gà mái thường có các đốm 

đen ở đæu, cánh, cổ.  

Mào: gà trống thường có mào đơn 85%; còn läi 

là mào nụ; gà mái 87% mào đơn, 13% mào nụ. 

Chân: chân gà Bang Trới nhô và ngín, 

tương tự như gà Ri; chån màu vàng chiếm tỷ lệ 

92%; 8% chân chì và da gà Bang Trới chủ yếu 

màu vàng. 

 

Hình 1. Gà Bang Trới 1 ngày tuổi 
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Hình 2. Gà Bang Trới trưởng thành 

Bảng 2. Một số đặc điểm ngoại hình của gà Bang Trới ở 20 tuần tuổi (%) 

Đặc điểm Trống Mái 

Màu lông Vàng pha đen 20 15 

Vàng cánh gián 65 0 

Hoa mơ 15 20 

Xám 0 65 

Tổng 100 100 

Kiểu mào Đơn 85 87 

Mào nụ 15 13 

 

Kết quâ cho thçy, gà Bang Trới có sự khác 

biệt về màu lông so với các giống gà Ri, gà Tiên 

Yên, gà Liên Minh (Nguyễn Huy Tuçn, 2013; 

Nguyễn Đình Tiến & cs., 2020; Bùi Hữu Đoàn & 

cs., 2016). Điều này cho thçy đåy là giống gà rçt 

đặc trưng của huyện Hoành Bồ, Quâng Ninh. 

3.1.2. Kích thước một số chiều đo 

Kích thước một số chiều đo của gà Bang 

Trới được trình bày ở bâng 3. ở 20 tuæn tuổi, gà 

Bang Trới có kích thước một số chiều đo như 

sau: Dài lưng trung bình là 19,44cm, dài lườn là 

12,96cm, dài cánh là 19,44cm, dài đùi là 

10,24cm, vòng ống chân là 4,76cm. Kết quâ này 

cho thçy dài thân của gà Bang Trới lúc 20 tuæn 

tuổi là 19,44cm, tương đương với gà Tiên Yên 

(20,1cm) (Nguyễn Đình Tiến, 2020). Tuy nhiên, 

ở các chî tiêu như vòng ngực, dài cánh, dài lườn 

thì gà Bang Trới có chiều dài ngín hơn so với gà 

Tiên Yên như kết quâ công bố của tác giâ 

Nguyễn Đình Tiến & cs (2020). 

3.2. Khả năng sinh sản 

3.2.1. Tỷ lệ đẻ và khối lượng gà mái  

Diễn biến tỷ lệ đẻ và khối lượng gà mái Bang 

Trới được trình bày ở bâng 4. Gà Bang Trới đẻ 

quâ trứng đæu ở 21,23 tuæn tuổi (149 ngày tuổi); 

đẻ 5% khi 22,35 tuæn tuổi; đẻ đînh cao ở tuæn 

33,52. Khối lượng cơ thể gà khi tỷ lệ đẻ bói là 

1,65kg; khi đẻ 5% là 1,69kg; khi đẻ đînh cao là 

2,25kg. Trong điều kiện nuôi nông hộ, gà Bang 

Trới đẻ quâ trứng đæu tiên ở tuæn 21,12; đẻ 5% 

khi 22,00 tuæn tuổi; đẻ đînh cao ở tuæn 33,1. 

Nguyễn Huy Đät & cs. (2005), cho biết, Gà Ri 



Đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh sản của gà Bang Trới 

816 

dòng trống có tuổi đẻ 5% lúc 141-146 ngày, khối 

lượng gà mái đät 1.340-1.367g, ở 38 tuæn tuổi, 

khối lượng cơ thể đät 1.536,67-1.585,5g. Khối 

lượng trứng læn lượt đät 32,69-32,88 và 43,32-

43,49g. Dòng mái có tuổi đẻ 5% lúc 140-145 

ngày, khối lượng gà mái đät 1.301,33-1.304,67g 

khi tỷ lệ đẻ đät 5% và 1.536,67-1.585,5g ở 38 

tuæn tuổi. Tương tự, khối lượng trứng læn lượt 

đät 32,09-32,3g, 43,03-43,04g. Bùi Thị Thơm 

(2017) cho biết, tuổi đẻ 5% của gà Cáy Củm theo 

dõi qua 4 thế hệ ở 155-162 ngày và tỷ lệ đẻ đät 

50% ở 189-224 ngày. Khối lượng cơ thể gà khi tỷ 

lệ đẻ 5% là 1,91kg; khi đẻ đînh cao là 2,12kg. Gà 

Liên Minh có tuổi thành thục sinh dục 197,5 

ngày (Bùi Hữu Đoàn & cs., 2016). Như vêy, gà 

Bang Trới có tuổi thành thục sinh dục sớm hơn 

so với gà Liên Minh nhưng läi chêm hơn so với gà 

Ri và gà Cáy Củm. 

Bảng 3. Kích thước các chiều đo cơ thể gà ở 20 tuần tuổi (cm, n = 30) 

Chỉ tiêu  Mean ± SE 

Dài lưng  19,44 ± 0,11 

Dài lườn  12,96 ± 0,06 

Vòng ngực  27,50 ± 0,11 

Dài cánh  19,44 ± 0,11 

Dài đùi  19,24 ± 0,11 

Vòng ống chân  4,76 ± 0,04 

 Bảng 4. Tỷ lệ đẻ và khối lượng gà Bang Trới mái (Mean ± SE) 

 Thời điểm Tuổi đẻ (tuần) Khối lượng gà mái (g) 

Tuổi đẻ quả trứng đầu 21,23 ± 0,4 1650 ± 7,51 

Đẻ đạt 5% 22,35 ± 0,34 1690 ± 7,41 

Đẻ đỉnh cao % 33,52 ± 1,09 2250 ± 6,76 

Bảng 5. Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng của gà Bang Trới 

Giai đoạn (tuần tuổi) Tỷ lệ đẻ(%) Năng suất trứng/mái (quả) Tiêu tốn thức ăn/10 trứng (kg) 

22-23 2,63 0,37 11,43 

23-24 8,75 1,23 6,41 

25-28 22,80 6,38 4,32 

29-32 31,10 8,71 3,31 

33-36 36,20 10,14 2,77 

37-40 34,10 9,55 2,89 

41-44 32,30 9,04 3,03 

45-48 30,90 8,65 3,29 

49-52 28,60 8,01 3,52 

53-56 26,10 7,31 3,76 

57-60 24,60 6,89 4,13 

61-64 23,30 6,52 4,47 

65-68 22,10 6,19 5,06 

69-72 21,90 6,13 5,15 

73-74 19,70 2,76 5,31 

Năng suất trứng đến 74 tuần tuổi 26,38 97,87 4,59 
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3.2.2. Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng  

Tỷ lệ đẻ và nëng suçt trứng của gà Bang 

Trới được trình bày ở bâng 5. Tỷ lệ đẻ và nëng 

suçt trứng của gà có mối liên hệ chặt chẽ, khi 

nëng suçt trứng cao, tỷ lệ đẻ tëng lên và ngược 

läi. Nëng suçt trứng của gà Bang Trới đến 74 

tuæn tuổi là 97,87 quâ, tỷ lệ đẻ trung bình là 

26,38%, chi phí thức ën/10 trứng là 4,59kg. 

Theo Nguyễn Bá Mùi & cs. (2016) tỷ lệ đẻ của 

gà Ri lúc 38 tuæn tuổi là 39,94%, gà Läc Thủy 

lúc 40 tuæn tuổi là 33,58% (Træn Thanh Vân & 

cs., 2015) và gà sáu ngón lúc 39 tuæn tuổi là 

38,24% (Nguyễn Thị Châu Giang & cs., 2017). 

Bùi Hữu Đoàn & cs. (2016), cho biết gà Liên 

Minh có nëng suçt trứng là: trứng/lứa/mái 12,70 

± 7,06 quâ, trứng/mái/nëm đät 75,6 quâ, 

lứa/mái/nëm đät 5,95 lứa. Bùi Thị Thơm (2017) 

cho biết, gà Cáy Củm có nëng suçt trứng đến 67 

TT đät 104-115 quâ. Như vêy, cho thçy gà Bang 

Trới có nëng suçt trứng cao so với các giống gà 

bân địa khác 

3.2.3. Khối lượng và chất lượng trứng của 

gà Bang Trới  

Khối lượng và chçt lượng trứng của gà Bang 

Trới được trình bày ở bâng 6. Kết quâ cho thçy, 

trứng gà Bang Trới có khối lượng 48,43g; tỷ lệ 

lòng đô 32,04%; lòng tríng 56,52%, vô là 

11,44%, đơn vị Hu là 86,87. Chî số hình thái 

trứng đät 1,34 ở trứng giống đät tiêu chuèn để 

çp nở (Bùi Hữu Đoàn & cs., 2011). Nguyễn Bá 

Mùi & cs. (2016) nghiên cứu trên gà Ri cho thçy 

gà Ri có khối lượng trứng 50,27g, tỷ lệ lòng đô 

32,19% và chî số hình däng 1,32. Như vêy, chî 

số hình däng trứng của gà Bang Trới tương 

đương với trứng của gà Ri. 

3.2.4. Kết quả theo dõi về ấp nở của gà 

Bang Trới 

Kết quâ theo dõi về çp nở của gà Bang Trới 

(Bâng 7) cho thçy, gà Bang Trới có tỷ lệ trứng có 

phôi 94,83%, Tỷ lệ nở/trứng có phôi 82,82%; tỷ 

lệ nở/tổng số trứng vào çp 76,43%. Tỷ lệ gà loäi 

1/tổng gà nở 95,45%.  

Theo Bùi Hữu Đoàn (2003) nghiên cứu trên 

gà Mán thì trứng có phôi đät tỷ lệ 95,35%, tỷ lệ 

nở chiếm 85,66%. Hồ Xuân Tùng (2009) chî ra 

rìng gà Hồ, Mía và Móng có tỷ lệ nở/tổng số 

trứng çp læn lượt là 55,54-75,23%; 69,95-71,25%; 

65,89-72,26%. Nguyễn Huy Tuçn (2013) đã 

thông báo rìng tỷ lệ çp nở/tổng trứng vào çp 

của gà Ri vàng rơm và ri lai là 77%-77,95%. 

Theo Ngô Thị Kim Cúc & cs. (2013) cho biết, gà 

Mía có thì tỷ lệ nở/trứng çp chî đät 66,7-66,9%, 

gà Hồ có tỷ lệ trứng có phôi là 72,81% (Nguyen 

Van Duy & cs., 2015). Kết quâ nghiên cứu cho 

thçy tî lệ çp nở của gà Bang Trới thçp hơn so 

với gà Mán nhưng cao hơn các giống gà Mía, 

Móng và Ri. 

4. KẾT LUẬN 

Gà Bang Trới lúc 1 ngày tuổi chủ yếu có hai 

màu lông là 71% có lông màu vàng nhät, 29% có 

màu vàng nåu đêm. Ở 20 tuæn tuổi, gà trống 

màu vàng cánh gián chiếm 65%; có màu vàng 

pha đen 20% và hoa mơ 10%; 25% gà có lông 

đæu và lông cìm; Gà trống có bộ lông sặc sỡ 

nhiều màu nhçt là vùng lông cổ, lông đuôi. Gà 

mái có lông xám 60%, màu vàng 15% và hoa mơ 

20%. Gà mái thường có các đốm đen ở đæu, 

cánh, cổ. Gà có mào đơn là chính, da vàng, chån 

thçp và nhô. 

Bảng 6. Khối lượng và chất lượng trứng của gà Bang Trới (n = 30) 

Chỉ tiêu Đvt Mean ± SE Cv (%) 

Khối lượng trứng  g 48,43 ± 0,36 7,32 

Chỉ số hình thái (D/d)  1,34 ± 0,01 7,43 

Tỷ lệ lòng đỏ % 32,04 ± 0,42 7,43 

Tỷ lệ lòng trắng % 56,52 ± 0,38 6,86 

Tỷ lệ vỏ % 11,44 ± 0,32 9,76 

Đơn vị Haugh  86,87 ± 0,54 7,54 
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 Bảng 7. Một số kết quả theo dõi về ấp nở của gà Bang Trới 

Lứa ấp 
Tổng trứng ấp  

(quả) 
Tỷ lệ trứng có phôi 

 (%) 
Tỷ lệ nở/trứng có phôi 

(%) 
Tỷ lệ nở/tổng trứng ấp 

(%) 
Tỷ lệ gà loại 1/ tổng gà nở  

(%) 

1 115 96,02 88,77 75,33 95,33 

2 143 95,13 80,79 76,28 96,28 

3 149 94,17 82,39 77,69 97,69 

4 242 92,19 81,76 74,36 94,36 

5 205 94,89 83,61 74,97 94,97 

Trung bình 854 94,83 82,82 76,43 95,45 

 

Gà Bang Trới nuôi theo phương thức bán 

chën thâ bìng thức ën công nghiệp đẻ quâ trứng 

đæu tiên ở tuæn tuổi 22, đẻ đät 5% ở tuæn tuổi 

22-23 và tỷ lệ đẻ đät đînh cao ở tuæn tuổi 32-33. 

Khối lượng cơ thể gà khi tỷ lệ đẻ 5% là 1,69kg; 

đẻ đînh cao là 2,25kg. Nëng suçt trứng đến 74 

tuæn tuổi của gà Bang Trới là 97,87 quâ; tỷ lệ đẻ 

trung bình là 26,38%, tiêu tốn thức ën/10 trứng 

là 4,56kg; Trứng gà Bang Trới có khối lượng 

trung bình 48,43g, trứng có chçt lượng tốt. Tỷ lệ 

trứng có phôi là 94,83%, tỷ lệ nở/trứng có phôi 

82,82%; tỷ lệ nở/tổng số trứng vào çp 76,43%. Tỷ 

lệ gà loäi 1/tổng gà nở là 95,45%.  
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