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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá một số đặc điểm sinh học và khả năng sinh trưởng của gà Hắc 

Phong. Tổng số 100 gà Hắc Phong (50 trống, 50 mái) 1 ngày tuổi được nuôi tại khu Trại thực nghiệm, Khoa Chăn 

nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Gà được nuôi dưỡng và chăm sóc theo tiêu chuẩn của gà lông màu. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, gà Hắc Phong có thân hình nhỏ; gà trưởng thành (20 tuần tuổi) có bộ lông toàn thân màu đen, 

xước; da, thịt, xương đều có màu đen; đa số gà có mào nụ màu đen tím; chân 5 ngón; 100% gà mái có chỏm lông 

đầu bông xù. Gà Hắc Phong có tỉ lệ nuôi sống đến tuần 20 tương đối cao (96%). Kích thước dài thân của gà trống 

giai đoạn 8, 12 và 16 tuần tuổi lần lượt là 13,00cm; 16,30cm; 18,14cm và dài hơn so với ở gà mái là 10,76cm; 

15,57cm; 16,20cm (P <0,05). Khối lượng cơ thể gà trống và gà mái ở 20 tuần tuổi lần lượt đạt 1.381,90g và 

1.150,49g. Tiêu tốn thức ăn từ giai đoạn 1 đến 20 tuổi là 4,58kg thức ăn/kg tăng khối lượng. 

Từ khoá: Gà Hắc Phong, đặc điểm sinh học, sinh trưởng. 

Morphorlogical Characteristics and Growth Performance of Hac Phong Chicken 

ABTRACT 

This study was conducted to evaluate morphological characteristics and growth performance of Hac Phong 

chicken. A total of 100 birds (50 males and 50 females) at 1 day of age were raised at the experimental station of the 

Faculty of Animal Science, Vietnam National University of Agriculture. Animals were fed and taken care following the 

standards for colored chicken. The results showed that Hac Phong chicken is a small chicken breed. Adult chickens 

(at 20 weeks of age) have black color of feather, skin, meat, and bone and the foot has five toes. All most animals 

have bud comb with purple-black color and all hens (100%) have head feather. The survival rate until 20 weeks of 

age was high at 96%. The body length of the cock at 8, 12 and 16 weeks of age was 13.00cm; 16.30cm and 

18.14cm, respectively, and was higher (P <0.05) than the hens with the value of 10.76cm; 15.57cm; 16.20cm, 

respectively. At 20 weeks of age, the average body weight of the males and females was 1,381.90g and 1,150.49g, 

respectively. Feed conversion ratio was 4.58kg feed/kg weight gain during 1-20 weeks of age. 

Keywords: Hac Phong chicken, morphorlogical characteristics, growth performance. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thðt gà giàu dinh dưỡng, là ngu÷n cung cçp 

thực phèm quan trõng, đáp ứng được thð yếu của 

người tiêu düng. Đặc biệt, thðt của các dòng gà 

bân đða cò hàm lượng chçt béo và cholesterol 

thçp (Jaturasitha & cs., 2008), thðt và trứng được 

coi là ngu÷n giàu protein, sít (Haunshi & cs., 

2011). Việt Nam có Gà Ác và gà H’Möng là hai 

giøng gà đen bân đða, được nuöi låu đời ở các tînh 

đ÷ng bìng sông cửu Long và miền Đöng Nam Bû 

(gà Ác) và vùng Tây Bíc Việt Nam - dân tûc 

H’Möng (gà H’Möng). Hai giøng gà này không 

những cho thðt có vð ngõt đêm, da dày giòn, thðt 

sën chíc, thơm, ít mỡ, trứng có tî lệ lñng đó cao, 

thơm ngon... mà còn là những vð thuøc b÷i dưỡng 

sức khóe bìng cách hæm với thuøc bíc, nçm linh 

chi, nhân sâm, hçp ngâi cứu... cho người suy 

nhược cơ thể, sân phụ mới sinh, người mới øm 

dêy, người già yếu (Træn Thð Mai Phương & Lê 
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Thð Biên, 2007)... Hiện nay, nhu cæu các mòn ën 

từ gà Ác, gà H’Möng b÷i bù cơ thể đang cò xu 

hướng tëng mänh ở các thành phø lớn và những 

vùng lân cên. Mặc dü nëng suçt cho thðt của các 

giøng gà này thçp hơn so với những giøng gà 

khác nhưng chçt lượng và giá thành sân phèm 

cao mang läi hiệu quâ kinh tế đáng kể cho các hû 

chën nuöi. Gæn đåy xuçt hiện giøng gà Híc 

Phong xuçt xứ từ Trung Quøc. Giøng gà này được 

nuôi nhiều ở tînh Quâng Ninh, nëm 2006 Viện 

Chën Nuöi đưa về nuôi täi Trung tâm nghiên 

cứu Vðt Đäi Xuyên để bâo t÷n ngu÷n gen. Giøng 

gà Híc Phong cò đặc điểm giøng gà Ác và gà 

H'Möng là da đen, thðt đen, xương đen cò giá trð 

dinh dưỡng cao đang được nhiều người chën nuöi 

và thð trường quan tâm. Theo đánh giá ban đæu, 

gà Híc Phong có khâ nëng chøng chðu bệnh tøt, 

dễ thích nghi nên phù hợp với nhiều mô hình 

chën nuöi và các vð trí đða lý với các vùng khí hêu 

khác nhau. Tuy nhiên đến nay, chưa cò nhiều sø 

liệu khoa hõc công bø về đặc điểm ngoäi hình 

cũng như khâ nëng sân xuçt của giøng gà này. 

Để cung cçp thêm dữ liệu khoa hõc phục vụ cho 

công việc chõn lõc, nhân giøng cũng như phát 

triển giøng gà này nghiên cứu này được tiến 

hành với mục đích đánh giá đặc điểm ngoäi hình 

và khâ nëng sinh trưởng của gà Híc Phong. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Động vật thí nghiệm 

Gà Híc Phong 1 ngày tuùi do Trung tâm 

Nghiên cứu Vðt Đäi Xuyên, xã Đäi Xuyên, 

huyện Phú Xuyên, thành phø Hà Nûi cung cçp 

được nuôi đến 20 tuæn tuùi täi Khoa Chën nuöi, 

Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam từ tháng 

2/2021 đến 9/2021. 

2.2. Bố trí thí nghiệm, nuôi dưỡng, chăm sóc 

Tùng sø 100 con gà (50 trøng, 50 mái) được 

được đánh sø cá thể theo dõi từ 1 ngày đến 20 

tuæn tuùi. 

Gà được nuôi trong chu÷ng hở, có mái che, 

thông thoáng tự nhiên, nền chu÷ng được lót 

trçu. Gà được nuôi bìng thức ën hún hợp hoàn 

chînh do công ty NewHope sân xuçt (theo TCVN 

2265:2007) và chế đû ën tự do. Mức nëng lượng 

trao đùi (ME, Kcal/kg thức ën) và tî lệ protein 

(CP, %) trong khèu phæn được cung cçp theo 

giai đoän phát triển của gà (22% CP và 

3.000Kcal ME cho giai đoän từ 0 đến 3 tuæn 

tuùi; 18% CP và 3.000Kcal ME cho giai đoän từ 

4 đến 8 tuæn tuùi và 16% CP và 3.030Kcal ME 

cho giai đoän từ 9 đến 20 tuæn tuùi). Gà được 

cho ën ngày hai læn (8 giờ sáng và 4 giờ chiều). 

Qui trình chëm sòc nuöi dưỡng và phòng bệnh 

thực hiện theo khuyến cáo của Trung tâm 

Nghiên cứu Gia cæm Thụy Phương, Viện Chën 

nuôi (2004).  

2.3. Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp  

xác định 

Màu síc bû lông, da thân, da chân, màu 

mào và kiểu mào xác đðnh ở giai đoän 20 tuæn 

tuùi được xác đðnh bìng phương pháp quan sát 

để mô tâ, kết hợp chụp ânh để xác đðnh theo 

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

Kích thước các chiều đo cơ thể (chiều dài 

thån hay dài lưng, dài lườn, vòng ngực, sâu ngực, 

chiều dài bàn chân, chiều dài đüi) được tiến hành 

täi các thời điểm 8, 12 và 16 tuæn tuùi. Trong đò, 

vòng ngực được đo bìng thước dây; Các chî tiêu 

khác (chiều dài lườn, chiều sâu ngực, chiều dài 

bàn chân, chiều dài đüi) được đo bìng thước 

compa theo phương pháp của Bùi Hữu Đoàn & 

cs. (2011). 

Sø lượng gà thí nghiệm ở các thời điểm đæu 

tuæn và cuøi múi tuæn được ghi chép liên tục 

trong vòng 20 tuæn để xác đðnh tî lệ nuôi søng.  

 Khøi lượng gà được cân hàng tuæn, cân 

buùi sáng vào mût ngày cø đðnh trong tuæn trước 

khi cho ën, khøi lượng của gà trong 7 tuæn đæu 

tiên xác đðnh bìng cån điện tử 1kg ± 0,5g, từ  

8-20 tuæn tuùi düng cån điện tử 5kg ± 5g.  

Hàng ngày vào mût giờ nhçt đðnh, cân 

chính xác lượng thức ën đù vào máng và đến giờ 

đò ngày höm sau, thu và đðnh lượng lượng thức 

ën thừa để xác đðnh lượng thức ën tiêu tøn và 

hiệu quâ sử dụng thức ën. 

2.4. Xử lý số liệu 

Sø liệu về đặc điểm ngoäi hình được xử lý thøng 

kê mô tâ. Các tham sø thøng kê g÷m giá trð trung 

bình (Mean) và sai sø tiêu chuèn (SD) được thøng 
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kê bìng phæn mềm SAS 9.1 (2002). Sø liệu về 

kích thước chiều đo cơ thể, sinh trưởng và nëng 

suçt chçt lượng thðt được xử lý theo phương pháp 

phån tích phương sai ANOVA mût nhân tø để so 

sánh sự khác nhau giữa hai giới tính. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Một số đặc điểm ngoại hình  

Kết quâ theo dôi đặc điểm ngoäi hình cho 

thçy, gà Híc Phong là giøng gà có thân hình 

nhó. Ngoäi hình cån đøi, nhanh nhẹn; đæu nhó, 

tròn, cù cao, mít linh hoät, lông dày; 100% gà 

Híc Phong có bû löng xước (đæu, cù thân, cánh 

và đuöi) đều là màu đen, phæn đuöi hơi ánh 

xanh; phæn chån cò màu đen tím than, da thân 

cò màu đen xám (Hình 1); 28,57% gà trøng có 

mào đơn và 71,43% mào nụ với 81,63% màu đó 

tím và chî cò 18,37% màu đó tươi; trong khi đò 

gà mái cò mào đơn chiếm 14,89% và 85,11% là 

mào nụ với màu đen tím 93,62% và 6,38% con cò 

màu đó tím (Bâng 1, Hình 2). 

Bâng 1. Đặc điểm ngoại hình của gà Hắc Phong giai đoạn 20 tuần tuổi 

Bộ phận Đặc điểm 
Trống Mái 

n Tỉ lệ (%) n Tỉ lệ (%) 

Lông đầu Đen, xước 49 100 47 100 

Lông cổ Đen, xước 49 100 47 100 

Lông cổ Đen, xước 49 100 47 100 

Lông thân Đen, xước 49 100 47 100 

Lông cánh Đen, xước 49 100 47 100 

Màu da thân Đen 49 100 47 100 

Kiểu mào Mào đơn 14 28,57 7 14,89 

Mào nụ 35 71,43 40 85,11 

Màu mào Đỏ tím 40 81,63 3 6,38 

Đỏ tươi 9 18,37 0 0 

Đen  0 0 44 93,62 

Chùm lông đầu Xù 0 0 47 100 

Màu da chân Đen 49 100 47 100 

Ngón chân 4 ngón 9 18,18 16 34,04 

5 ngón 40 81,82 31 65,96 

Hàng lông chân  Đen, ở ngón ngoài cùng 31 63,27 18 38,29 

 

  

Gà mái có chòm lông đầu xù Gà trống 

Hình 1. Gà trống và gà mái Hắc Phong 20 tuần tuổi 
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Mào nụ Mào đơn 

Hình 2. Mào gà trống Hắc Phong 

  

Chân 5 ngón có lông  Chân 4 ngón có lông 

Hình 3. Chân gà Hắc Phong

Đánh giá đặc điểm ngoäi hình của gà Híc 

Phong cho thçy điểm đặc trưng là 100% con mái 

đều cò chüm löng xü trñn như quâ bông màu 

đen trên đæu (Hình 1); gà trøng có 18,18% con 

chân 4 ngón và 81,82% con có 5 ngón chân với 

63,27% con cò hàng löng đen ở ngón ngoài cùng; 

34,04% gà mái có 4 ngón và 65,96% có 5 ngón 

với 38,29% cò hàng löng đen (Hình 3). 

Kết quâ nghiên cứu này giøng với nghiên 

cứu của Phäm Công Thiếu & cs. (2018) gà Híc 

Phong trøng và mái đều có bû löng xước màu 

đen đ÷ng nhçt, mó đen, chån 6 ngòn và cò mût 

hàng lông mõc ở ngòn ngoài cüng. Cũng theo 

Phäm Công Thiếu & cs. (2004) cho biết gà 

H’Möng trưởng thành có màu lông không đ÷ng 

nhçt, gà trøng phân ly thành 2 kiểu màu lông là 

màu hoa mơ đen và màu đen đó thém, gà mái 

phân ly thành 3 màu lông khác nhau. Như vêy 

gà Híc Phong trưởng thành trong nghiên cứu có 

màu lông đ÷ng nhçt hơn so với gà H’Möng 

trưởng thành.  

Theo Võ Thð Trõng Hoa & cs. (2019), gà 

H'Möng và gà Ác đều có màu da, thðt, xương 

màu đen. Gà Ác lông tríng và đặc biệt là chân 

có 5 ngón, khác với gà H’Möng là chân có 4 ngón 

(3 ngón trước và 1 ngón sau). 

Đánh giá đặc điểm ngoäi hình của gà Híc 

Phong cho thçy có nhiều đặc điểm giøng với gà 

H'Mông và gà Ác nhçt là thðt, da và xương đều 

cò màu đen và đa sø có 5 ngón chân giøng gà Ác. 

3.2. Kích thước một số chiều đo cơ thể 

Kết quâ xác đðnh mût sø chiều đo cho thçy 

kích thước dài thân của gà trøng Híc Phong tuæn 

8, 12 và 16 læn lượt là 13,00cm; 16,30cm; 18,14cm 

và dài hơn so với ở gà mái là 10,76cm; 15,57cm; 

16,20cm (P <0,05) (Bâng 2). Kết quâ này cho thçy 

gà Híc Phong nuôi täi Khoa Chën nuöi cò kích 

thước dài thân ở tuæn 8 thçp hơn gà H'Möng cò 

kích thước trung bình ở 16 tuæn tuùi đät 19,92 cm 

(Theo Võ Thð Trõng Hoa & cs., 2019). 
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Kích thước dài lườn ở gà trøng và mái ở 

tuæn 8 và 12 là tương đương nhau dao đûng từ 

6,12-6,18cm và 7,28-7,55cm (P >0,05) và khác 

nhau ở tuæn thứ 16 là 9,34cm ở gà trøng và 

8,55cm ở gà mái (P <0,05).  

Kích thước các chiều đo cñn läi của gà Híc 

Phong ở tuæn 8, 12 và 16 læn lượt tương ứng 

theo các tuæn như sau: kích thước vòng ngực của 

gà trøng là 19,8cm; 21,8cm; 28;01cm so với gà 

mái là 18,04; 20,04 và 26,36cm; kích thước sâu 

ngực ở gà trøng là 5,89cm; 7,69cm; 8,27cm và ở 

gà mái là 5,29cm; 7,09cm; 7,28cm; kích thước 

chiều dài đüi ở gà trøng là 7,72cn; 8,72cm; 

9,50cm và ở gà mái là 7,13cm; 8,13cm; 8,90cm; 

Kích thước chiều dài bàn chân ở gà trøng là 

4,42cm; 5,42cm; 6,46cm và ở gà mái là 3,38cm; 

4,83cm; 5,65cm.  

Kết quâ nghiên cứu cho thçy kích thước 

các chiều đo đều có sự tëng dæn ở tuæn 8, tuæn 

12 và tuæn 16 và khác nhau rõ rệt giữa gà 

trøng và mái ở cùng thời điểm xác đðnh  

(P <0,05). Kết quâ này hoàn toàn phù hợp với 

sinh lý sinh trưởng, phát triển của gà trøng và 

gà mái trong cùng mût giøng với cùng mût điều 

kiện chën nuöi.  

3.3. Tỉ lệ nuôi sống đàn gà Hắc Phong 

Ở giai đoän 0-15 tuæn tuùi tỷ lệ nuôi søng 

gà Híc Phong ùn đðnh và đät 100%, chứng tó gà 

khóe mänh, khâ nëng thích nghi và đề kháng 

tøt nên tî lệ nuôi søng cao (Bâng 3). Kết quâ 

nghiên cứu này cao hơn kết quâ nghiên cứu của 

Phäm Công Thiếu & cs. (2018), tî lệ nuôi søng 

của gà Híc Phong trung bình từ 0-8 tuæn tuùi là 

94,90%; 9-19 tuæn tuùi là 94,50% (gà trøng) và 

93,78% (gà mái). Theo Phäm Công Thiếu & cs. 

(2009) đàn gà H'Möng thâ vườn, sử dụng cám 

công nghiệp từ tuæn 1-9 có tî lệ nuôi søng là 

93,3%. Phüng Đức Tiến & cs. (2010) cho biết tỷ 

lệ nuôi søng của gà Ác 2-4-6 tuæn tuùi læn lượt 

là 97,55%; 97,55 và 97,22%. Theo Võ thð Trõng 

Hoa (2019), tỷ lệ nuôi søng của gà H’Möng ở giai 

đoän từ 1 ngày tuùi đến 4 tuæn tuùi đät 84% và 

đều thçp hơn với tî lệ nuôi søng của gà Híc 

Phong trong nghiên cứu ở giai đoän này. 

Ở 12 tuæn tuùi, tî lệ nuôi søng của đàn gà 

thí nghiệm là 100%, cao hơn tî lệ nuôi søng của 

đàn gà H'mông ở tuæn 12 là 94,1% (Nguyễn Thð 

Phương, 2017) và 95,84% (Træn Thanh Vân & 

cs, 2005). 

Giai đoän gà từ 15- 20 tuæn tuùi, tî lệ nuôi 

søng của đàn gà Híc Phong bít đæu có sự biến 

đûng, tuæn 16 còn 97%; ở tuæn 18 là 98,96% và 

tî lệ nuôi søng câ kỳ là 96%. Kết quâ này cao 

hơn so với thế hệ 1 (94,74%) và thçp với thế hệ 2 

(97,53%) trong nghiên cứu gà Híc Phong 2 thế 

hệ của Nguyễn Đức Trõng & cs. (2012).  

Nghiên cứu này cho thçy gà Híc Phong 

được nuôi täi Khoa Chën nuöi, Hõc viện Nông 

nghiệp Việt Nam có khâ nëng nuöi søng cao, có 

sức søng và khâ nëng kháng bệnh tøt, công tác 

chëm sòc nuöi dưỡng phù hợp. 

Bâng 2. Kích thước các chiều đo cơ thể của gà Hắc Phong 

Chỉ tiêu 

8 tuần 12 tuần 16 tuần tuổi 

Trống 
(n = 25) 

Mái  
(n = 25) 

Trống  
(n = 25) 

Mái  
(n = 25) 

Trống 
(n = 25) 

Mái 
(n = 25) 

Dài thân (cm)  13,00
a
 ± 0,71 10,76

b
 ± 0,60  16,30

a
 ± 0,82  15,57

b
 ± 1,65  18,14

a
 ± 1,43 16,20

b
 ±1,39 

Dài lườn (cm)  6,18 ± 1,41 6,12 ± 0,71  7,55 ± 1,41  7,28 ± 0,71  9,34
a
 ± 0,85  8,55

b
 ± 1,39 

Vòng ngực (cm)  19,80
a
 ± 1,04 18,04

b
 ± 2,35  21,80

a
 ± 1,04  20,04

b
 ± 2,35  28,01

a
 ± 2,15 26,36

b
 ± 1,97 

Sâu ngực (cm)  5,89 ± 0,60 5,29 ± 0,61  7,69
a
 ± 0,60  7,09

b
 ± 0,61  8,27

a
 ± 1,46  7,28

b
 ± 1,81 

Chiều dài đùi (cm)  7,72
a
 ± 0,66 7,13

b
 ± 0,81  8,72

a
 ± 0,66  8,13

b
 ± 0,81  9,50

a
 ± 0,61  8,90

b
 ± 0,57 

Chiều dài bàn chân (cm)  4,42
a
 ± 0,71 3,83

b
 ± 0,37  5,42

a
 ± 0,71  4,83

b
 ± 0,37  6,46

a
 ± 0,63  5,65

b
 ± 1,11 

Ghi chú: Trong cùng tuần tuổi các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì sai 

khác có ý nghĩa thống kê (P < 0,05). 
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Bâng 3. Tỉ lệ nuôi sống đàn gà Hắc Phong 

Tuần tuổi 
Đầu tuần 

(con) 
Cuối tuần 

(con) 
Tỉ lệ nuôi sống từng tuần 

(%) 
Tỉ lệ nuôi sống cả kỳ 

(%) 

1NT 100 100 - - 

1 100 100 100 100 

2 100 100 100 100 

3 100 100 100 100 

4 100 100 100 100 

5 100 100 100 100 

6 100 100 100 100 

7 100 100 100 100 

8 100 100 100 100 

9 100 100 100 100 

10 100 100 100 100 

11 100 100 100 100 

12 100 100 100 100 

13 100 100 100 100 

14 100 100 100 100 

15 100 100 100 100 

16 100 97 97 97 

17 97 97 100 97 

18 97 96 98,96 96 

19 96 96 100 96 

20 96 96 100 96 

 

3.4. Khâ năng sinh trưởng 

Kết quâ nghiên cứu sinh trưởng tích luỹ và 

sinh tưởng tuyệt đøi của gà Híc Phong cho thấy 

gà ở 1 ngày tuùi có khøi trung bình 29,14 g/con 

và tëng dæn đến tuæn thứ 20 đät trung bình 

1.268,6 g/con (Bâng 4 và 5). Kết quâ nghiên cứu 

này tương tự như kết quâ nghiên cứu của Phäm 

Công Thiếu & cs. (2018) cho biết, gà Híc Phong 

1 ngày tuùi đät 27,53 g/con; giai đoän 1-8 tuæn 

tuùi có tøc đû sinh trưởng chêm, khøi lượng 8 

tuæn đät trung bình 666,47 g/con. Træn Thð Mai 

Phương & Lê Thð Biên (2007) cho biết gà 

H'Mông có khøi lượng trung bình 1 ngày tuùi từ 

32,63g-32,76g; gà Ác 1 ngày tuùi có khøi lượng 

trung bình 18,5-18,8g. Theo Nguyễn Bá Mùi & 

Phäm Kim Đëng (2016), gà Ri 1 ngày tuùi có 

khøi lượng trung bình là 29,28g; theo Nguyễn 

Huy Đät & cs. (2005) là 29,0-29,5 g/con. Kết quâ 

này cho thçy khøi lượng 1 ngày tuùi của gà Híc 

Phong thçp hơn H'Möng và tương đương với 

khøi lượng 1 ngày tuùi của gà Híc Phong và gà 

Ri trong nghiên cứu của các tác giâ trên. 

Täi 4 tuæn tuùi, gà Híc Phong có khøi lượng 

trung bình là 205,06 g/con cao hơn so với khøi 

lượng søng của gà Ác từ 158,40 g/con ở gà mái 

và 182,80 g/con ở gà trøng (Đú Võ Anh Khoa & 

cs., 2018), và 155,88 g/con (Phüng Đức Tiến & 

cs., 2010) và 128,6 g/con gà mái và 114,6 g/con 

gà trøng theo nghiên cứu của Træn Thð Mai 

Phương & Lê Thð Biên (2007); Tuy nhiên, khøi 

lượng gà Híc Phong trong nghiên cứu thçp hơn 

khøi lượng gà H'Möng cüng đû tuùi theo nghiên 

cứu của Võ Thð Trõng Hoa & cs. (2019) có khøi 

lượng trung bình là 220,33 g/con và theo nghiên 

cứu của Nguyễn Thð Phương & cs. (2017) là 

253,4-273,1 g/con. 

Ở tuæn thứ 9, khøi lượng ở gà trøng trung 

bình là 578,08 g/con và 569,09 g/con ở gà mái và 
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chưa cò sự sai khác (P >0,05), cao hơn so với 

khøi lượng gà Ác tương ứng ở gà trøng là  

378,6 g/con và 466,9 g/con ở gà mái (Træn Thð 

Mai Phương & Lê Thð Biên, 2007), thçp hơn gà 

H'Mông tuæn 9 là 828,6 ở gà trøng và 725,4g ở 

gà mái (Nguyễn Thð Phương & cs., 2017). 

Khøi lượng trung bình của gà trøng ở tuæn 

11 là 707,56 g/con bít đæu có sự sai khác với gà 

mái là 672,08 g/con (P <0,05). 

Ở tuæn 12, gà Híc Phong trøng đät  

743,22 g/con, gà mái đät 706,18 g/con thçp hơn 

khøi lượng gà H'Mông ở 12 tuæn tuùi là  

1.011,0-1.195,7 g/con (Nguyễn Thð Phương & cs., 

2017); 981,33 g/con (Võ Thð Trõng Hoa & cs., 

2019); Gà Ri có khøi lượng con trøng và con mái ở 

12 tuæn tuùi læn lượt tương ứng là 1.140,7 g/con 

và 968,5 g/con (Nguyễn Huy Đät & cs., 2005); gà 

lông cìm có khøi lượng ở con trøng là  

1.440,34 g/con và con mái là 1.069,41 g/con gà 

nhiều ngón có khøi lượng là 1.140,43 g/con 

(Nguyễn Hoàng Thðnh & cs., 2016); nhưng cao 

hơn gà Ác cò khøi lượng là 589,00 g/con (Đú Võ 

Anh Khoa & cs., 2018);  

Ở tuæn 16, khøi lượng gà Híc Phong trøng 

là 1.113,69 g/con nặng hơn gà mái là  

930,52 g/con và ở tuæn 20 là 1.381,90 g/con và 

1.150,49 g/con (P <0,05). Kết quâ này cho thçy 

tương đương với kết quâ nghiên cứu của Phäm 

Công Thiếu & cs. (2018) là 1.375,83 g/con gà 

trøng và 1.070,20 g/con gà mái; nặng hơn gà Ác 

ở cùng lứa tuùi là 675,2 g/con và 714,5 g/con (Đú 

Võ Anh Khoa & cs., 2018).  

Bâng 4. Sinh trưởng tích luỹ của đàn gà Hắc Phong  

Tuần tuổi 
Chung Trống Mái 

n Mean ± SD n Mean ± SD N (Mean ± SD) 

1 ngày tuổi 100 29,14 ± 2,47  -  - 

1  100 53,80 ± 7,23  -  - 

2 100 101,99 ± 10,26  -  - 

3 100 147,03 ± 16,98  -  - 

4 100 205,06 ± 22,73  -  - 

5 100 251,76 ± 23,78  -  - 

6 100 347,64 ± 31,10  -  - 

7 100 439,76 ± 48,56  -  - 

8 100 514,82 ± 42,39  -  - 

9 100 573,58 ± 13,63 50 569,09 ± 7,95 50 578,08 ± 16,46 

10 100 628,54 ± 31,99 50 628,76 ± 31,07 50 628,32 ± 33,19 

11 100 689,82 ± 33,93 50 707,56
a
 ± 17,49 50 672,08

b
 ± 37,12 

12 100 743,22 ± 58,71 50 779,66
a
 ± 45,98 50 706,78

b
 ± 46,26 

13 100 801,97 ± 78,10 50 856,36
a
 ± 56,98 50 747,58

b
 ± 55,14 

14 100 868,04 ± 91,50 50 920,42
a
 ± 61,31 50 815,66

b
 ± 86,93 

15 100 948,86 ± 122,76 50 1024,50
a
 ± 73,34 50 873,22

b
 ± 115,73 

16  97 1023,05 ± 145,32 49 1113,69
a
 ± 83,11 48 930,52

b
 ± 137,01 

17  97 1100,13 ± 168,69 49 1204,18
a
 ± 89,90 48 993,92

b
 ± 164,50 

18  96 1174,14 ± 179,38 49 1281,22
a
 ± 99,60 47 1062,49

b
 ± 176,50 

19  96 1221,17 ± 185,36 49 1332,67
a
 ± 104,91 47 1104,91

b
 ± 180,05 

20  96 1268,60 ± 185,52 49 1381,90
a
 ± 112,23 47 1150,49

b
 ± 173,22 

Ghi chú: Những giá trị trung bình của hai giới tính gà trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì sai 

khác có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 
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Khøi lượng gà trøng Híc Phong trưởng 

thành tuæn 19 là 1.332,67 g/con và gà mái là 

1.104,91 g/con cò xu hướng thçp hơn so kết qủa 

nghiên cứu của Phäm Công Thiếu (2018) 

(1.468,90 và 1.212,09 g/con); thçp hơn khøi lượng 

gà H'Mông cùng thời điểm là 1.400-1.450 g/con ở 

gà trøng và 1.200-1.250g ở gà mái (Træn Thð Mai 

Phương & Lê Thð Biên, 2007). 

Sinh trưởng tuyệt đøi của đàn gà thí 

nghiệm có sự biến đûng và tuân theo quy luêt 

sinh trưởng, phát triển của gia cæm. Từ tuæn 1 

đến tuæn 6, sinh trưởng tuyệt đøi tëng liên tục 

từ 3,53 g/con/ngày; đến tuæn thứ 6 đät giá trð 

cao nhçt là 13,67 g/con/ngày và bít đæu có xu 

hướng giâm dæn ở tuæn thứ 7 là 13,09 

g/con/ngày đến tuæn thứ 11 còn 8,78 g/con/ngày 

và biến đûng không ùn đðnh từ tuæn thứ 12 đến 

tuæn thứ 18; sang đến tuæn 19 thì sinh trưởng 

tuyệt đøi của đàn gà sụt giâm nhanh chî còn 

6,72 g/con/ngày và 6,78 g/con/ngày ở tuæn 20.  

Ngoài ra, từ tuæn 9 khi bít đæu tách khøi 

lượng trøng mái nhên thçy không có sự sai 

khác giữa chî sø sinh trưởng tuyệt đøi  

(P >0,05) nhưng đến tuæn thứ 12 bít đæu có sự 

sai khác rõ rệt giữa gà trøng là 10,31 

g/con/ngày và gà mái và 6,30 g/con/ngày; đến 

tuæn 18 là 11,01 g/con/ngày và 9,21 g/con/ngày 

(P <0,05). Tuy nhiên khi quá trình sinh tưởng, 

phát triển của gà bít đæu ùn đðnh ở tuæn thứ 

19, 20 thì sinh trưởng tuyệt đøi thçp và không 

còn sự sai khác cò ý nghïa thøng kê nữa giữa 

gà trøng và gà mái. 

Bâng 5. Sinh trưởng tuyệt đối của gà Hắc Phong (g/con/ngày) 

Tuần tuổi 
Chung Trống Mái 

n  Mean ± SD n Mean ± SD n (Mean ± SD) 

1 100 3,53 ± 1,07  -  - 

2 100 6,90 ± 1,73  -  - 

3 100 6,37 ± 2,94  -  - 

4 100 8,29 ± 3,26  -  - 

5 100 6,67 ± 3,77  -  - 

6 100 13,67 ± 5,05  -  - 

7 100 13,09 ± 6,42  -  - 

8 100 11,01 ± 6,57  -  - 

9 100 8,27 ± 5,30 50  7,66 ± 4,27 50  8,90 ± 6,18 

10 100 7,88 ± 4,49 50  8,54 ± 4,44 50  7,18 ± 4,48 

11 100 8,78 ± 5,33 50 11,16
a
 ± 4,94 50  6,30

b
 ± 4,56 

12 100 7,75 ± 5,85 50 10,31
a
 ± 5,84 50  5,09

b
 ± 4,56 

13 100 8,40 ± 6,10 50 10,98
a
 ± 6,55 50  5,72

b
 ± 4,19 

14 100 9,56 ± 6,80 50  9,33 ± 6,51 50  9,81 ± 7,14 

15 100 11,95 ± 7,36 50 15,14
a
 ± 7,11 50  8,61

b
 ± 6,08 

16  97 10,23 ± 6,73 49 12,32
a
 ± 6,94 48  8,05

b
 ± 5,81 

17  97 11,10 ± 6,41 49 12,93
a
 ± 5,29 48  9,19

b
 ± 6,95 

18  96 10,12 ± 4,92 49 11,01
a
 ± 4,71 47  9,21

b
 ± 5,01 

19  96 6,72 ± 5,54 49  7,35 ± 6,43 47  6,06 ± 4,40 

20  96 6,78 ± 6,65 49  7,03 ± 7,64 47 6,51 ± 5,49 

Ghi chú: Những giá trị trung bình của hai giới tính gà trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì sai khác 

có ý nghĩa thống kê (P < 0,05). 
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Bâng 6. Lượng thức ăn thu nhận và hệ số chuyển hóa thức ăn của gà Hắc Phong  

Tuần tuổi 
Lượng thức thu nhận (g/con/ngày) 

(Mean ± SD) 
Hệ số chuyển hóa thức ăn 

(Mean ± SD) 

1  5,31 ± 0,26  1,50 ± 0,03 

2  11,99 ± 0,60  1,74 ± 0,01 

3  12,35 ± 0,95  1,93 ± 0,02 

4  18,21 ± 0,79  2,20 ± 0,07 

5  16,90 ± 4,68  2,54 ± 0,05 

6  39,42 ± 5,26  2,88 ± 0,08 

7  41,87 ± 5,57  3,20 ± 0,07 

8  41,91 ± 5,74  3,76 ± 0,09 

9  32,03 ± 4,55  3,94 ± 0,05 

10  34,79 ± 4,02  4,50 ± 0,10 

11  41,66 ± 7,53  4,68 ± 0,08 

12  39,29 ± 2,00  5,10 ± 0,10 

13  50,60 ± 0,89  6,15 ± 1,20 

14  54,30 ± 3,31  6,21 ± 2,15 

15  65,55 ± 3,14  5,58 ± 0,83 

16  61,96 ± 0,92  6,11 ± 0,69 

17  63,34 ± 3,97  5,81 ± 0,78 

18  64,74 ± 1,06  6,50 ± 0,84 

19  53,76 ± 1,02  8,54 ± 2,25 

20  57,50 ± 3,24  8,62 ± 1,45 

Cả kỳ    4,58 ± 0,26 

 

Kết quâ nghiên cứu ở gà Híc Phong cho thçy 

sinh trưởng tuyệt đøi của đàn gà thçp hơn so gà 

H'Möng cò sinh trưởng tuyệt đøi tëng dæn từ tuæn 

1 (5,7 g/con/ngày) đến tuæn thứ 11 đät đînh cao 

là 15,0 g/con/ngày ở gà mái và 17,4 g/con/ngày ở 

gà trøng và không có sự sai khác giữa gà trøng và 

gà mái (P >0,05) (Nguyễn Thð Phương & cs., 

2017). Điều này cho thçy, thời gian sinh trưởng 

tuyệt đøi của gà H'Möng kéo dài hơn khá nhiều 

so với gà Híc Phong. Ở tuæn thứ 12 sinh trưởng 

tuyệt đøi của gà H'Mông là 13,2 g/con/ngày ở gà 

mái tương đương với 14,9 g/con/ngày ở gà trøng  

(P >0,05) trong khi ở gà Híc Phong có sự sai 

khác khá rõ rệt. Mức đû tëng khøi lượng tuyệt 

đøi của gà Híc Phong cũng là thçp hơn so với gà 

Ác ở tuæn thứ 9 là 8,27g so với 11,1g (Træn Thð 

Mai Phương & Lê Thð Biên, 2007). 

3.5. Lượng thức ăn thu nhận và hiệu quâ sử 

dụng thức ăn  

Lượng thức ën thu nhên và hệ sø chuyển hoá 

thức ën là chî tiêu quan trõng để đánh giá hiệu 

quâ kinh tế. Kết quâ thí nghiệm cho thçy tuæn 

đæu tiên gà có mức thu nhên thức ën là  

5,31 g/con/ngày, với hệ sø chuyển hoá thức ën là 

1,5kg thức ën/kg tëng khøi lượng. Những tuæn 

tiếp theo mức thu nhên thức ën tëng dæn đến 

tuæn sø 8 với lượng thức ën thu nhên là  

41,91 g/con/ngày với hệ sø chuyển hóa thức ën 

tương ứng là 3,76kg thức ën/kg tëng khøi lượng 

(Bâng 6). Theo Phüng Đức Tiến & cs. (2010) hệ 

sø chuyển hóa thức ën ở gà Ác từ 1-6 tuæn tuùi 

trung bình là 2,58kg thức ën/kg tëng khøi lượng. 

Træn Thð Mai Phương & Lê Thð Biên (2007) cho 

biết, gà Ác 9 tuæn tuùi có hệ sø chuyển hóa thức 

ën là 3,31 kg/kg tëng khøi lượng ở mức trung 

bình so cới các giøng gà nûi khác. 

Tuy nhiên đến tuæn thứ 9 lượng thức ën ën 

vào bít đæu có sự biến đûng do sự thay đùi của 

thời tiết và mût sø gà míc bệnh cæu trüng, đến 

tuæn thứ 13 lượng thức ën ën vào bít đæu ùn 

đðnh và tëng lên, đến tuæn thứ 18 với hệ sø 

chuyển hóa thức ën là 6,5kg thức ën/kg tëng 

khøi lượng. Täi thời điểm này gà bít đæu thành 
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thục về tính và thể vóc nên hệ sø chuyển hóa 

thức ën khá cao. Đến tuæn 20 hiệu quâ sử dụng 

thức ën là 8,62kg thức ën/kg tëng khøi lượng và 

câ kỳ từ tuæn 1-20 là 4,58kg thức ën/kg tëng 

khøi lượng. Những nghiên cứu trên các giøng gà 

bân đða của Việt Nam cho biết gà H'Mông giai 

đoän 1-12 tuæn tuùi cò lượng thức ën thu nhên 

trung bình đät 42,81 g/con/ngày và hệ sø chuyển 

hóa thức ën là 3,1 (Nguyễn Thð Phương & cs., 

2017); gà H'Mông có hệ sø chuyển hóa thức ën 

là 3,76kg thức ën/kg tëng khøi lượng (Phäm 

Công Thiếu & cs., 2009); gà Lông Cìm có hệ sø 

chuyển hóa thức ën trong giai đoän 1-15 tuæn 

tuùi là 3,34kg thức ën/kg tëng khøi lượng; gà 

Tiên Yên giai đoän 1-16 tuæn tuùi có hệ sø 

chuyển hóa thức ën là 3,81 kg thức ën/kg tëng 

khøi lượng. Trong nghiên cứu này, vì thời gian 

nuôi kéo dài (20 tuæn tuùi) nên trung bình hệ sø 

chuyển hóa thức ën câ giai đoän là 4,58kg thức 

ën/kg tëng khøi lượng 

4. KẾT LUẬN 

Gà Híc Phong có thân hình nhó, gà 20 tuæn 

tuùi có bû lông toàn thån là màu đen xước, da, 

thðt, xương đều cò màu đen và đa sø gà có mào nụ 

màu đen tím, chån 5 ngòn, 100% gà mái cò chóm 

löng đæu bông xù. Tî lệ nuôi søng từ 1 đến 20 tuæn 

tuùi cao đät 96%. Lúc 20 tuæn tuùi, gà trøng và gà 

mái có khøi lượng cơ thể læn lượt đät 1.381,90g và 

1.150,49g. Hệ sø chuyển hoá thức ën (FCR) tính 

trung bình cho câ giai đoän từ 1 đến 20 tuæn tuùi 

là 4,58kg thức ën/kg tëng khøi lượng. 
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