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Thạch Thị Hòn, Nguyễn Thanh Hoàng  và Hoàng Thanh Dũng. Năng suất sinh sản 
các nhóm bò lai F1 hướng thịt tại tỉnh Trà Vinh 28
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Prolactin (PRL) là polypeptide hormone 

được tiết ra từ thùy trước tuyến yên và có 
nhiều chức năng sinh học ở động vật có xương 
sống (Dobolyi và ctv, 2020). Ở động vật có vú, 
prolactin giữ vai trò quan trọng việc đảm bảo 
cho quá trình tổng hợp và tiết sữa (Lacasse 
1 Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
2 TTNC&PT Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA
* Tác giả liên hệ: TS. Nguyễn Ngọc Tấn, Giảng viên chính. 
Khoa Khoa học Sinh học – Trường ĐH Nông Lâm Tp. Hồ 
Chí Minh; Email: nntan@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0948 993 338

và ctv, 2016) trong khi ở chim, prolactin ảnh 
hưởng đến quá trình giao phối hay nuôi dưỡng 
chim non (Angelier và Chastel, 2009). Ở gia 
cầm và thủy cầm, prolactin có ảnh hưởng đến 
sản xuất trứng do tập tính ấp trứng gây nên 
bởi việc tăng hormone prolactin và kết quả 
mang lại sự giảm sản xuất tế bào trứng trên 
buồng trứng (Talbot và Sharp, 1994), từ đó 
làm giảm sản xuất trứng. Ở gà, trình tự gen 
prolactin được giải mã hoàn chỉnh (Ohkubo 
và ctv, 2000; Au và Leung, 2002) và đa hình 
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và Nguyễn Ngọc Tấn1*
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TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát đa hình gen prolactin trên vùng exon 5 của vịt lai 

Star53 bằng kỹ thuật PCR-RFLP. Tổng số 60 cá thể vịt lai (30 mẫu trống và 30 mẫu mái) được lấy 
mẫu máu để phân tích PCR-RFLP. Cặp mồi được thiết kế để khuếch đại đoạn gen mục tiêu có kích 
thước 536 bp thuộc vùng exon 5 của gen prolactin. Sản phẩm PCR sau đó được phân cắt bằng 
enzyme DraI, PvuII và PstI. Kết quả cho thấy enzyme không phân cắt ở locus PRL/DraI, phân cắt 
đồng hình ở locus PRL/PvuII và đa hình ở locus PRL/PstI với 02 kiểu allen T và C được nhận diện, 
tần số kiểu gen CC và CT lần lượt là 0,70 và 0,30. Kết quả phân tích thông số đa hình cho thấy chỉ 
số PIC là 0,223 và tần số di hợp mong đợi bằng 0,255. Từ các kết quả nghiên cứu có thể chỉ ra rằng 
đa hình gen PRL tại locus PRL/PstI trên nhóm vịt lai Star53 với alen C và kiểu gen CC là trội. Ảnh 
hưởng kiểu gen đến các tính trạng sinh sản của nhóm vịt lai cần được được làm sáng tỏ ở nghiên 
cứu tiếp theo.

Từ khóa: Vịt lai Star53, gen prolactin, exon 5, đa hình gen, PCR-RFLP.
ABSTRACT

Investigation of prolactin gene polymorphism on exon 5 in Star53 crossbred ducks by 
PCR-RFLP

This study aimed to investigate the polymorphism of prolactin gene on exon 5 in crossbred 
duck (Star53). A total of 60 blood samples were collected for conducting PCR-RFLP. The primers 
were designed to amplify a fragment of 536 bp in exon 5 region of the prolactin gene. A total of 
60 crossbred ducks were genotypes for DraI, PvuII and PstI restriction sites. The monomorphic 
was found at PRL/DraI and PRL/PvuII sites. The polymorphic site at PRL/PstI was observed and 
allele frequencies for C and T were 0.85 and 0.15. Two genotypes were observed and the genotype 
frequencies were 0.70 and 0.30 for CC and CT, respectively. Additionally, the PIC and expected 
heterozygoty were 0.223 and 0.255, respectively. In conclusion, the polymorphic site at locus PRL/
PstI was detected and C allele and CC genotype were dominant. In order to understand more 
insight the association of PRL/PstI with reproductive traits of Star53 crossbed duck, further study 
is required.

Keywords: Star53 crossbred duck, Prolactin gene, exon 5, gene polymorphism, PCR-RFLP.



DI TRUYỀN - GIỐNG VẬT NUÔI

KHKT Chăn nuôi số 275 - tháng 3 năm 2022 3

gen PRL cũng như ảnh hưởng đa hình gen 
nói chung đến thành tích sản xuất trứng đã 
được báo cáo (Cui và ctv, 2005, 2006) và đa 
hình SNPs trên exon 5 có ảnh hưởng trực tiếp 
đến sản lượng trứng (Rashidi và ctv, 2012). Ở 
vịt, gen prolactin khoảng 10kb chứa 5 exon và 
4 intron, mã hóa cho 229 axít amin, trong đó 
vùng exon 5 chứa trình tự mã hóa axít amin 
nhiều nhất (Li và ctv, 2009). Nhiều nghiên 
cứu cho thấy sự đa hình của gen PRL có ảnh 
hưởng đến tính trạng năng suất trứng ở một 
số giống vịt (Wang và ctv, 2011; Mohamed và 
ctv, 2017; Purwantini và ctv, 2020; Sabry và 
ctv, 2020). Ở Việt Nam, trong chăn nuôi thủy 
cầm thì vịt là loài được nuôi phổ biến nhất để 
cung cấp thịt và trứng cho nhu cầu tiêu dùng 
của con người, tổng số lượng vịt khoảng trên 
86,5 triệu con (Cục Chăn nuôi, 2021). Nhiều 
nghiên cứu tập trung vào các giải pháp chọn 
lọc và lai tạo để kết hợp giữa kiểu gen và kiểu 
hình với mong muốn tạo ra nhiều giống vịt có 
năng suất cao và khả năng chống chịu tốt, đặc 
biệt phù hợp với vấn đề thay đổi khí hậu. Mục 
tiêu của nghiên cứu này là bước đầu khảo sát 
đa hình của gen prolactin trên vùng exon 5 
ở nhóm vịt lai giữa vịt Star53 và vịt Biển, tạo 
cơ sở dữ liệu ở mức phân tử cho định hướng 
chọn lọc và phát triển nhóm vịt lai này. 
2.1. Vật liệu và hóa chất

Vịt lai Star53 được lai tạo và nuôi tại 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn 
nuôi Gia cầm VIGOVA - Phân viện Chăn nuôi 
Nam Bộ, mẫu máu được thu thập từ 60 cá thể 
ở 8 tuần tuổi, được giữ trong ống chống đông 
chứa EDTA, bảo quản ở 4oC đưa về phòng thí 
nghiệm và sau đó được bảo quản ở -30oC cho 
đến khi sử dụng.

Tách chiết DNA tổng số bằng bộ kit Top-
PURE® blood DNA exctraction (ABT-Việt 
Nam). Phản ứng PCR khuếch đại gen mục 
tiêu được thực hiện bằng bộ kit MyTaqTM 
Mix 2X (Bioline-Anh). Phản ứng cắt được thực 
hiện bằng enzyme cắt giới hạn DraI, PvuII 
(Thermo Scientific–Mỹ) và PstI (Biolab-Anh) 
theo hướng dẫn nhà sản xuất. Hóa chất điện 

di: Agarose 1,5% (Bioline-Anh), GelRed 0,1X 
(TBR), ladder 100bp (Thermo Scientific–Mỹ), 
dung dịch đệm TBE 0,5X (Việt Nam). 
2.2. Thời gian và địa điểm 

Thí nghiệm (TN) được thực hiện từ 
tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, tại Phòng thí 
nghiệm Công nghệ Sinh học – Phân viện Chăn 
nuôi Nam Bộ.
2.3. Nội dung và phương pháp 
2.3.1. Khuếch đại gen mục tiêu bằng PCR

ADN được tách chiết bằng bộ KIT theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất. Sản phẩm ADN 
hệ gen được kiểm tra thông qua điện di gel 
agarose 1% và đo quang phổ hấp thụ bước 
sóng 260 và 280nm bằng máy Nanodrop.

Cặp mồi được thiết kế dựa trên mạch 
khuôn chính có mã số truy cập AB158611.1 
(Anas platyrhynchos, genbank: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov). Trình tự (5’-3’) mồi xuôi 
TGCAAAGTCAGATTCCACCA và mồi 
ngược GCAAAGCAACAAGAACACCA, 
kích thước khoảng 536bp nằm trên vùng exon 
5 của gen PRL từ vị trí 5.558 đến 6.093.

Khuếch đại gen mục tiêu với kích thước 
536bp bằng máy MasterCycler Pro S (Eppen-
dorf, Đức). Phản ứng PCR (25µl) chứa các 
thành phần: 12,5µl MyTaqTM Mix 2X, 0,8µl 
mỗi primer, 2µl DNA khuôn mẫu và 8,9µl 
H2O. Chu trình nhiệt được thực hiện theo các 
bước: (1) 95oC trong 4 phút; (2) 95oC trong 30 
giây; (3) 59oC trong 30 giây; (4) 72oC trong 30 
giây; (5) lặp lại 35 chu kỳ từ bước 2 đến 4; (6) 
72oC trong 7 phút và (7) giữ nhiệt độ 4oC trong 
10 phút. Các sản phẩm khuếch đại được điện 
di trên gel agarose 1,5% (30 phút, 100V), quan 
sát và chụp hình ảnh điện di bằng máy Gel-
Doc It2 (UVP, USA) với thang chuẩn 100bp.
2.3.2. Phân tích đa hình bằng enzyme cắt giới hạn

Sử dụng phần mềm phân tích NEBcutter 
V2.0 (https://nc2.neb.com/NEBcutter2) để xác 
định loại enzyme cắt có thể cắt được trên đoạn 
trình tự gen mục tiêu. Kết quả xác định được 3 
loại enzyme cắt có khả năng phù hợp để khảo 
sát tính đa hình trên đoạn gen mục tiêu.
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Bảng 1. Kích thước sản phẩm dự kiến sau khi 
phân cắt bằng enzyme và quy ước kiểu gen 

của gen PRL 

Enzyme Nhiệt độ 
ủ (oC)

Kích thước đoạn 
DNA (bp) Kiểu gen

DraI 37
313/223

536/313/223 
536

CC
GC
 GG

PvuII 37
478/58

536/478/58 
536

BB
AB
AA 

PstI 37
536

536/406/130
406/130

CC
CT
TT

Phản ứng enzyme cắt giới hạn: Phản ứng 
enzyme cắt (18µl) gồm: 10µl H2O nuclease-free 
water, 5µl sản phẩm PCR, 2µl 10X Buffer en-
zyme, 1µl enzyme cắt giới hạn. Hỗn hợp phản 
ứng được ủ ở 37oC bằng máy ủ nhiệt khô (Dry 
block thermostat; Biosan, Latvia) trong 16 giờ. 
Các sản phẩm sau phân cắt enzyme được điện 
di trên gel agarose 2.5% (40 phút, 100V), quan 
sát và chụp hình ảnh điện di bằng máy Gel-
Doc It2 (UVP, USA) với thang chuẩn 100bp.
2.4. Xử lý số liệu

Xác định tần số allen, kiểu gen và trắc 
nghiệm χ2 bằng phần mềm POPGENE 1.31.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Khuếch đại gen mục tiêu kích thước 
536bp

Sau khi thực hiện tối ưu nhiệt độ phản 

ứng gắn mồi, chọn mức nhiệt độ 59oC cho 
phản ứng PCR khuếch đại vùng gen có kích 
thước 536bp trên vùng exon 5 cho tất cả các 
mẫu vịt lai đã thu nhận. Kết quả khuếch đại 
gen mục tiêu được trình bày ở Hình 1 cho thấy 
đã khuếch đại được đoạn gen mục tiêu 536bp 
tương ứng với kích thước mong đợi theo thiết 
kế dự kiến. 

Hình 1. Kết quả điện di sản phẩm PCR 
khuếch đại gen PRL mục tiêu với kích thước 

536bp

Bên cạnh đó, mẫu số 25 được chọn giải 
trình tự đại diện cho sản phẩm 536bp, sau đó 
được BLAST trên hệ thống NCBI để đối chiếu 
với mạch khuôn được dùng thiết kế mồi. Kết 
quả cho thấy tính tương đồng của trình tự và 
vị trí chọn làm primer trên khuôn khớp với 
trình tự mẫu phân tích và kết quả trình bày ở 
Hình 2. Kết hợp dữ liệu từ Hình 1 và 2 chứng 
tỏ kết quả khuếch đại sản phẩm mang tính 
đặc hiệu. 

Hình 2. Giải trình tự đoạn gen PRL khuếch đại bởi cặp primer được thiết kế

Ghi chú: Trình tự gạch chân là vị trí primer.

3.2. Phân tích đa hình bằng enzyme cắt giới hạn
3.2.1. Nhận diện đa hình bằng enzyme DraI, 
PvuII

Tiến hành phân cắt sản phẩm PCR (536bp) 

của 60 mẫu với enzyme DraI và PvuII, kết quả 
cho thấy tại locus PRL/DraI cho kết quả đơn 
hình (không phân cắt) và phân cắt đồng hình 
tại locus PRL/PvuII. Kết quả trình bày ở Hình 3.
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Từ Hình 3A nhận thấy enzyme DraI 
không phân cắt nên chỉ có kiểu gen GG được 
nhận diện. Theo Sabry và ctv (2020) khi nghiên 
cứu trên các giống vịt Cambell, Moulard và 
Muscovy ở Ai Cập đối với locus PRL/DraI cho 
thấy cắt đa hình tại vị trí A5871G trên exon 5 
với tần số allen G lần lượt là 0,15; 0,74 và 0,85, 
tần số alen C tương ứng là 0,85; 0,26 và 0,15. 
Tương tự, Yurnalis và ctv (2019) cũng cho thấy 
đối với locus PRL/DraI trên giống vịt Bayang 
(Indonesia) có tần số kiểu gen CC, CT và TT 
lần lượt là 0,684;0,293 và 0,021.

Đối với enzyme PvuII, kết quả cắt đồng 
hình ở locus PRL/PvuII cho tương ứng với 
kiểu gen BB (478/58) như trình bày ở Hình 
3B. Dựa trên kết quả thăm dò vị trí enzyme 
cắt giới hạn bởi phần mềm Nebcutter (V2.0) 
cho thấy enzyme này dự kiến cắt đoạn gen 
khuếch đại có ba kiểu gen. Tuy nhiên trong 
nghiên cứu này cho thấy kết quả chỉ xuất hiện 
kiểu gen BB (478/58), điều này cần nghiên cứu 
thêm để làm sáng tỏ hơn cho locus này.
3.2.2. Nhận diện đa hình bằng enzyme PstI

Tương tự, phân cắt sản phẩm PCR (536bp) 
với enzyme PstI, kết quả cho thấy có sự phân 
cắt đa hình ở vị trí cắt tại locus PRL/PstI (Hình 
4) sau khi phân cắt bởi enzyme PstI có 2 kiểu 
allen C và T, có hai kiểu gen CC (536) và 
CT(536/406/130) đã được nhận biết.

Hình 4. Kết quả phản ứng cắt bằng enzyme 
PstI

Kiểu gen CC (536bp) và CT (536/406/130bp)
Tiến hành tổng hợp dữ liệu phân tích 

PCR-RFLP cho 60 cá thể, kết quả tính toán tần 
số allen, kiểu gen, hệ số di hợp được tổng hợp 
và trình bày ở Bảng 2.

Hình 3. Kết quả phản ứng 

A: không phân cắt bởi enzyme DraI (GG: 536bp), B: phân cắt đồng hình bởi enzyme PvuII (BB: 478/58bp)

Bảng 2. Tần số allen, kiểu gen, hệ số dị hợp mong đợi và hệ số đa hình

Chỉ tiêu
Kiểu gen Allen Hệ số dị hợp mong 

đợi (He)
Hệ số đa hình 

(PIC) χ2

CC CT TT C T
Số cá thể 42 18 0

0,85 0,15 0,255 0,223 0,031Tần số quan sát 0,70 0,30 0,00
Tần số mong đợi 0,722 0,255 0,023

Ghi chú: χ2
 bảng = 3,841
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Kết quả được trình bày ở bảng 2 cho thấy 
tần số allen C và T tương ứng là 0,85 và 0,15. 
Kết quả cũng cho thấy tần số allen C và kiểu 
gen CC là trội trong quần thể vịt nghiên cứu, 
kết quả này phù hợp với một số công bố trước 
đây trên vịt (Ghanem và ctv, 2017; Wang và 
ctv, 2011), trên gà (Roy và ctv, 2020) hay trên 
dê (Lan và ctv, 2009). Trong khi đó, Ghanem 
và ctv, (2017) đã khảo sát trên 10.000 cá thể vịt 
Perkin (Ai Cập) cho thấy tần số kiểu gen CC 
và allen C lần lượt 0,348 và 0,59 thấp hơn so 
với kết quả trong nghiên cứu này. Bên cạnh 
đó, nghiên cứu của Wang và ctv (2011) trên các 
giống vịt Shanna, Shaoxing, Jingun, Jingjang, 
Youna cho thấy có sự hiện diện 3 kiểu gen CC, 
CT và TT, nhưng nghiên cứu này không xuất 
hiện kiểu gen TT (406/130). Ngược lại, nghiên 
cứu của Mazorowski và ctv (2016) trên vịt cho 
kết quả đơn hình với kiểu gen TT. Như vậy, sự 
khác nhau về tần số allen, kiểu gen giữa các 
nghiên cứu có thể do yếu tố giống hay chọn 
giống có tác động đến locus này đã được minh 
chứng bởi nghiên cứu ở các vật nuôi khác 
nhau như bò (Patel và ctv, 2017; Abdelmanova 
và ctv, 2021); heo (Sevillano và ctv, 2016). 

Tần số dị hợp mong đợi (He=0,255) trong 
nghiên cứu nhỏ hơn tần số dị hợp quan sát 
được (Ho=0,30), có nghĩa là quần thể vịt được 
nghiên cứu có xu hướng giao phối ngẫu nhiên 
chiếm ưu thế (Chesnokov và Artemyeva, 
2015). Một quần thể được xem là có tính đa 
hình trung bình khi 0,25<PIC<0,5, cao khi 
PIC>0,05 và thấp khi PIC<0,25 (Chesnokov và 
Artemyeva, 2015), điều này cho thấy tính đa 
hình của locus PRL/PstI trong nghiên cứu này 
ở mức thấp. 

4. KẾT LUẬN 
Đa hình gen PRL/PstI trên vùng exon 5 

được nhận diện với 02 alen và 02 kiểu gen, 
trong đó alen C và kiểu gen CC trội. Cần làm 
sáng tỏ ảnh hưởng của đa hình gen PRL/PstI 
đến năng suất sinh sản của vịt lai Star53 trong 
nghiên cứu tiếp theo. 
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ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT 
CỦA GÀ MÃ ĐÀ NUÔI BẢO TỒN TẠI ĐỒNG NAI

Hoàng Tuấn Thành1*, Nguyễn Thị Hồng Trinh1, Nguyễn Thị Lan Anh1, Nguyễn Thị Thủy Tiên1, 
Phạm Công Hải1, Nguyễn Đức Thỏa1 và Phạm Công Thiếu2

Ngày nhận bài báo: 02/12/2021 - Ngày nhận bài phản biện: 27/12/2021
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 30/12/2021

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm đánh giá đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Mã Đà nuôi bảo 

tồn trong điều kiện chăn nuôi nông hộ tại Đồng Nai với số lượng 264 con (70 trống và 194 mái). 
Kết quả cho thấy gà Mã Đà lúc mới nở đến trưởng thành có màu lông trắng tương đối đồng nhất, 
hầu hết cổ trụi lông (91,46-96,88%). Da, cẳng chân và mỏ đều có màu đen. Tỷ lệ nuôi sống gà con, 
gà hậu bị >86%. Khối lượng cơ thể 20 tuần tuổi của gà trống và gà mái lần lượt là 945,0 và 687,44g. 
Tổng lượng thức ăn tiêu thụ 0-20 tuần tuổi 4,058 kg/con. Tuổi đẻ trứng đầu 143 ngày. Năng suất 
trứng 16 tuần đẻ 28,21 quả/mái, FCR/10 trứng là 3,30, khối lượng trứng 38,47g, tỷ lệ trứng có phôi, 
tỷ lệ ấp nở/trứng ấp và tỷ lệ gà loại 1/gà nở tương ứng 83,48; 67,11 và 95,20%. 

Từ khóa: Gà Mã Đà, đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh sản, sinh trưởng.
ABSTRACT

Morphological characteristics and productive performance of Ma Da chickens  
conservated rearing in Dong Nai

This study aimed to describe in morphological characteristics and evaluate productive 
performances of Ma Da chickens that raised in household condition at Dong Nai with total of 
264 chickens (70 males and 194 females). The results show that Ma Da chickens from hatching to 

1 Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ
2 Viện Chăn nuôi
* Tác giả liên hệ: TS. Hoàng Tuấn Thành, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA. Địa chỉ: 496/101 
Dương Quảng Hàm, P. 6, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0903 355003; Email: thanhvigova@yahoo.com
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Việt Nam được đánh giá là một trong 

những nước có tiềm năng đa dạng sinh học 
trong đó có đa dạng về nguồn gen vật nuôi. 
Các giống gà nội của Việt Nam rất phong phú 
và được phân bố khắp các vùng của đất nước, 
giống gà nội đều có ưu điểm chung là dễ nuôi, 
chất lượng thịt, trứng thơm ngon, ít dịch bệnh 
và thích nghi tốt với các điều kiện sinh thái. 
Thông thường gà nội được nuôi theo phương 
thức chăn thả tự nhiên, không được chú ý 
chọn lọc giữ gìn nguồn gen gốc, giao phối 
cận huyết, nên giống gà bị thoái hoá, dẫn đến 
năng suất thấp (Moula và ctv, 2011; Nguyễn 
Hoàng Thịnh và ctv, 2016). Nhiều giống gà 
địa phương đang đối diện với nguy cơ tuyệt 
chủng kể từ khi lai tạo ra các giống gà có năng 
suất cao. FAO (2011) công bố 32% giống bản 
địa có nguy cơ tuyệt chủng cao. Giống bản địa 
có vai trò quan trọng ở các nước đang phát 
triển vì có khoảng 95% tổng đàn của thế giới 
hiện đang thuộc về các nước này (Besbes và 
ctv, 2008). Gà Mã Đà là giống gà địa phương, 
có ngoại hình đẹp và chất lượng thịt và trứng 
thơm ngon là một trong những nguồn gen gia 
cầm quý và cần nghiên cứu sâu để bảo tồn, 
làm cơ sở để phổ biến vào sản xuất. Hiện nay, 
gà Mã Đà chỉ được nuôi ở một vài hộ gia đình 
ở Đồng Nai với số lượng từ vài con đến 20-
30 con. Vì vậy, việc triển khai nuôi bảo tồn, 
đánh giá đặc điểm ngoại hình khả năng sản 
xuất của giống gà này là cần thiết nhằm bảo 
tồn nguồn gen của giống gà Mã Đà, duy trì đa 
dạng sinh học, góp phần an sinh xã hội và cải 
thiện sinh kế của người dân địa phương.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian

Tổng số 264 con giống gà Mã Đà 1 ngày 
tuổi bố mẹ (70 trống và 194 mái) được nuôi tại 
hộ gia đình xã Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng 
Nai, từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021.
2.2. Phương thức nuôi 

Gà được nuôi theo phương thức nhốt 
hoàn toàn, nuôi chung trống mái từ 01 ngày 
tuổi (NT) đến khi sinh sản. Tỷ lệ ghép trống/
mái khi sinh sản là 1/8. Thời điểm chọn giống 
lúc 1 NT, 8 và 20 tuần tuổi (TT). Gà được cho 
ăn bằng thức ăn hỗn hợp với thành phần dinh 
dưỡng như Bảng 1. 

Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng thức ăn 

Chỉ tiêu
Gà con (tuần) Gà hậu bị Gà đẻ

0-3 4-9 10-19 >19
ME, kcal/kg 3.150 3.100 2.700 2.700
Protein, % 21,5 20 16 17
Canxi, % 0,7-1,6 0,7-1,6 0,7-1,7 3-4,5
Phot pho, % 0,6-1,1 0,6-1,1 0,6-1,1 0,5-1,1
Xơ thô, % 5 5 7 7
Lysine, % 1,2 1,1 0,8 0,9
Methionine, % 0,8 0,75 0,6 0,7

Đàn gà được phòng bệnh định kỳ bằng 
thuốc và vắc xin theo hướng dẫn của Trại gà 
giống VIGOVA. Đánh giá đặc điểm ngoại 
hình: màu lông, kiểu lông, màu mỏ, màu da, 
da chân, kiểu mào, kích thước các chiều đo 
cơ thể, sinh trưởng và sinh sản theo Bùi Hữu 
Đoàn và ctv (2011).
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu được thu thập, xử lý bằng phương 
pháp thống kê mô tả trên phần mềm Excel.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc điểm ngoại hình
Gà Mã Đà lúc mới nở và trưởng thành hầu 

mature have relatively uniform white feathers, most of the necks is hairless (91.46-96.88%). The 
color of skin, legs, and beak are all black. The survival rate was higher than 86%. The body weight 
at 20 weeks of age for male and female chickens were 945.0g and 687.44g, respectively. Total feed 
intake was 4.058 kg/head from 0-20 weeks of age. Age at first egg laying was 143 days. Total egg 
production at 16 laying weeks was 28.21 egg/hen, FCR/10 eggs was 3.30, egg weight was 38.47g, 
fertilized egg rate, hatching rate/total egg input and type 1- chicks /hatching rate were 85.48, 67.11 
and 95.20%, respectively. 

Keyword: Ma Da chicken, morphological characteristics, reproductive performance, growth performance.
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hết có phần cổ trụi lông, gà trụi cả phần gốc 
cánh và gốc đùi, gà trống trưởng thành trụi 
lông cổ chiếm 96,88%, con mái 91,46%. Chân 
có lông phân bổ rải rác từ cẳng chân đến ngón 
chân, chùm lông trên đỉnh đầu phát triển. Tất 
cả gà trưởng thành đều có dạng lông xước rất 

mềm và mượt.

Kết quả khảo sát cho thấy, gà mới nở đến 
khi trưởng thành có màu lông đồng nhất, tất 
cả có màu trắng sữa, khác với các giống gà bản 
địa Ri, Mía, Hồ... nhưng tương đối giống gà Ác.

Hình 1
Gà mái trụi lông

Hình 2
Gà trống trụi lông

Hình 3
Gà trống không trụi lông

Hình 4
Gà mái không trụi lông

Gà 1 ngày tuổi, da, chân và mỏ 100% 
có màu đen đặc trưng giống gà Ác. Gà mái 
trưởng thành màu da đen như giai đoạn gà 
con, ở con trống trưởng thành phần đầu có da 
đỏ sẫm.

Về kiểu mào, gà Mã Đà trống có kiểu mào 
nụ chiếm 93,75%, mào cờ chiếm 6,25%, con mái 
mào nụ chiếm 97,56%, mào cờ chiếm 2,44%. 
Con mái trưởng thành có mào, tích nhỏ ít phát 
triển, ở con trống mào tích phát triển hơn, con 
trống có mào màu đỏ sẫm chiếm 87,50%, đỏ 
nhạt 12,50%, con mái có mào đỏ sẫm chiếm 
84,15%, đỏ nhạt chiếm 5,49%. Ở gà Lông cằm 
có kiểu mào đa dạng như mào cờ, mào hoa 
hồng, mào hạt đậu, trong đó chủ yếu là mào 
cờ ở con trống (81,82%) và con mái (78,12%) 
(Nguyễn Bá Mùi và ctv, 2012). Theo Nguyễn 
Chí Thành và ctv (2009), mào của gà Ri là mào 
cờ, gà Hồ là mào hạt đậu và mào hoa hồng, gà 
Mía và gà H’Mông là mào cờ. Như vậy, kiểu 
mào của gà Mã Đà cũng ít đa dạng.

Về màu tích, con trống có màu đen, đỏ 
sẫm và đỏ tươi lần lượt là 6,25; 81,25 và 12,50% 
và con mái là 84,15; 10,37 và 5,49%.

Đa số gà Mã Đà có nhiều ngón chân: 4 ngón 
chiếm 60,37-62,5% và 5 ngón là 37,5-39,63%.

Nhìn chung, điểm đặc trưng ở gà Mã Đà 
là ngoại hình tương đối nhỏ, rất đẹp với bộ 

lông màu trắng dạng lông xước, da đen và cổ 
trụi lông. 

Bảng 2. Đặc điểm ngoại hình của gà Mã Đà 

Bộ 
phận Đặc điểm

1 ngày 
tuổi 

(n=264)

20 tuần ttuổi
Trống 
(n=64)

Mái 
(n=164)

Lông cổ
Trụi 89,02 96,88 91,46

Không trụi 10,98 3,13 8,54
Kiểu 
mào

Nụ - 93,75 97,56
Cờ - 6,25 2,44

Màu 
mào

Đen - 0,00 84,15
Đỏ sẫm - 87,50 10,37
Đỏ tươi - 12,50 5,49

Màu lá 
tai

Xanh - 6,25 55,49
Xanh trắng - 81,25 42,07

Trắng - 6,25 0,00
Xám xanh - 6,25 2,44

Màu 
tích

Đen - 6,25 84,15
Đỏ sẫm - 81,25 10,37
Đỏ tươi  - 12,50 5,49

Số ngón
5 37,12 37,50 39,63
4 62,88 62,50 60,37

3.2. Kích thước một số chiều đo cơ thể
Ở 20 tuần tuổi, gà Mã Đà trống và mái 

có kích thước một số chiều đo như sau: Dài 
thân trung bình 169,90 và 152,87mm, vòng 
ngực 239,6 và 220,34mm, dài lườn 99,20 và 
89,82mm, cao chân 63,60 và 56,11mm, dài 
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lông cánh 134,10 và 122,32mm. Kết quả này 
cho thấy dài thân của gà Mã Đà ngắn hơn ở gà 
Bang Trới lúc 20 tuần tuổi 194,4mm, dài lườn 
129,6cm, dài đùi 102,4mm (Nguyễn Hoàng 
Thịnh và ctv, 2020) và ngắn hơn gà Tiên Yên 
(dài thân 201,0mm) (Nguyễn Đình Tiến, 2020). 
Bảng 3. Kích thước chiều đo lúc 20 tuần tuổi

Chỉ tiêu
Trống (n=30) Mái (n=30)

Mean±SD Mean±SD
Dài thân (mm) 169,9±11,2 152,87±12,4
Vòng ngực (mm) 239,6±12,6 220,34±12,9
Dài lườn (mm) 99,2±6,5 89,82±7,2
Cao chân (mm) 63,6±4,8 56,11±5,2
Dài lông cánh (mm) 134,1±11,7 122,32±12,4

3.3. Tỷ lệ nuôi sống
Gà Mã Đà ở giai đoạn 0-20 tuần tuổi có 

TLNS là 83,33%: giai đoạn 0-8 tuần tuổi thấp 
(85,98%), do giai đoạn này gà nhỏ khả năng 
thích ứng với môi trường kém, gà dễ mắc 
bệnh, chủ yếu các bệnh thông thường như 
bệnh đường ruột gây tiêu chảy mất nước, do 
lòng đỏ khó tiêu gà chết bị khô chân, gầy yếu. 
Tuy nhiên, giai đoạn 9-20 tuần tuổi, TLNS đạt 
96,48% do khả năng kháng bệnh và thích nghi 
với điều kiện môi trường tốt hơn. Nguyễn 
Chí Thành và ctv (2009) cho biết TLNS từ 1-8 
tuần tuổi của gà Hồ 90,79% và gà Mía 76,37%. 
Phùng Đức Tiến và ctv (2010) TLNS giai đoạn 
gà con 0-9 tuần tuổi ở gà Ác Thái Hòa 95,83% 
và ở gà Ai Cập 97,34%. Gà bản địa Lông cằm 
nuôi tại Lục Ngạn, Bắc Giang có TLNS trung 
bình 1-15 tuần tuổi là 80% (Nguyễn Bá Mùi và 
ctv, 2012). Như vậy, TLNS của gà Mã Đà tương 
đương với gà Ác, Lông cằm, Ác Thái Hòa và 
Ai Cập, cao hơn gà Mía và thấp hơn gà Hồ. 

Bảng 4. Tỷ lệ nuôi sống của gà Mã Đà (%)

Giai đoạn (TT) n (con) Tỷ lệ nuôi sống 
0-8 264 85,98
9-20 227 96,48
0-20 264 83,33

3.4. Khả năng sinh trưởng và thức ăn tiêu thụ
Kết quả theo dõi KL lúc 01 ngày tuổi và 

khối lượng cơ thể qua các tuần tuổi gà Mã Đà 
được trình bày ở bảng 5 cho thấy lúc 1 ngày 

tuổi gà trống và gà mái là 24,6 và 24,4 g/con, 
tương đương với gà Ri là 25,28g (Nguyễn 
Hoàng Thịnh và ctv, 2020), cao hơn gà Ác con 
trống và con mái 16,32 và 17,42g/con, thấp hơn 
gà trống và mái H’mông 26,7 và 26,9 g/con 
(Nguyễn Thị Phương, 2017), gà Hắc Phong 
27,94g/con (Cao Thị Liên, 2014). 
Bảng 5. Khối lượng gà Mã Đà ở các tuần tuổi

Chỉ tiêu
Trống (n=30) Mái (n=30)

Mean±SD Mean±SD
1NT 24,60±2,36 24,40±2,38
4 105,36±16,35 96,81±17,19
8 308,53±54,91 250,21±55,77
12 580,50±74,68 440,46±70,89
16 806,06±86,74 589,79±86,40
20 945,00±88,46 687,44±99,23

Gà Mã Đà lúc 20 tuần tuổi con trống có 
KL 945,0g và con mái 687,44g, cao hơn gà 
Tre con trống 818,014g và mái 628,36g (Phạm 
Mạnh Hưng và ctv, 2015), nhưng thấp hơn 
gà H’Mông trống 1.400-1.450g và mái 1.200-
1.250g (Trần Thị Mai Phương và Lê Thị Biên, 
2007), gà Hắc Phong 1.381,8g/con (Cao Thị 
Liên, 2014), gà Ai Cập 1.371,82g và gà Ác Thái 
Hòa 1.018,67g (Phùng Đức Tiến và ctv, 2010).

Tiêu thụ thức ăn giai đoạn 1-8 tuần tuổi 
của gà Mã Đà trung bình 12,83 g/con/ngày. 
Mức độ tiêu thụ thức ăn tăng dần theo tuần 
tuổi, giai đoạn 9-20 tuần tuổi là 39,77 g/con/
ngày. Tiêu tốn thức ăn đến 20 tuần tuổi trung 
bình là 4.058,88 g/con, thấp hơn so với 7.703,5 
g/con của gà Hắc Phong (Cao Thị Liên (2014), 
5,29kg của gà Ác Thái Hòa (Phùng Đức Tiến 
và ctv, 2010). 

Bảng 6. Thức ăn tiêu thụ qua các tuần tuổi 

Tuần tuổi
Thức ăn tiêu thụ

(g/con) (g/con/ngày)
1-4 170,52 6,09
5-8 548,10 19,58
1-8 718,62 12,83
9-12 905,24 32,33
13-16 1.096,62 39,17
17-20 1.338,40 47,80
9-20 3.340,26 39,77
1-20 4.058,88 28,99
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3.5. Khả năng sinh sản
Gà Mã Đà có KL khi đẻ trứng đầu là 

705,12g. Tuổi đẻ 5% ở ngày 157 và khi đạt đỉnh 
cao là 227 ngày. Theo Cao Thị Liên (2014), 
gà Hắc Phong có tỷ lệ đẻ đạt 5% ở ngày thứ 
134,67. Trần Thị Mai Phương và ctv (2003) cho 
thấy gà Ác thành thục về tính dục ở 113-125 
ngày. Phạm Công Thiếu và ctv (2009) cho thấy 
gà H’mông thành thục về tính dục ở 138-140 
ngày tuổi. Như vậy, gà Mã Đà đẻ muộn hơn so 
với giống gà Hắc Phong, gà Ác và gà H’mông. 

Bảng 7. Tuổi và khối lượng khi đẻ trứng đầu

Chỉ tiêu Mean±SD
Khối lượng khi đẻ trứng đầu (g) 705,12±86,3
Tuổi đẻ quả trứng đầu (ngày) 143
Tuổi đẻ 5% (ngày) 157
Tuổi đẻ đỉnh cao (ngày) 227

Ở giống gà H’mông tỷ lệ đẻ đạt đỉnh cao 
lúc 200-202 ngày (Phạm Công Thiếu và ctv, 
2009), gà Hắc Phong 209,33 ngày (Cao Thị 
Liên, 2014), gà lai (Rừng x Ai Cập) đẻ đạt đỉnh 
cao lúc 28 tuần tuổi (Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
và ctv, 2015). Như vậy, gà Mã Đà đẻ đạt đỉnh 
cao muộn hơn so với các giống gà trên, tương 
tương với gà Bang Trới đẻ đạt 5% ở tuần 
tuổi 22-23 và đạt đỉnh cao ở tuần tuổi 32-33 
(Nguyễn Hoàng Thịnh và ctv, 2020). 
Bảng 8. Tỷ lệ đẻ, NST, TTTA/10 trứng và KLT 

Tuổi 
(TT)

Tuần 
đẻ 

Tỷ lệ
 đẻ (%)

NST
(quả/mái)

TTTA/10 
quả (kg)

KLT (g)
Mean±SD

23-26 1-4 8,30 2,32 7,29 35,47±2,45
27-30 5-8 28,52 7,99 2,12 37,31±1,71
31-34 9-12 32,20 9,02 1,88 40,01±1,83
35-38 13-16 31,42 8,52 1,93 41,09±1,58
23-38 1-16 25,11 28,12 3,30 38,47±1,89

Giai đoạn 1-4 tuần đẻ, gà đẻ được 2,32 quả/
mái, tương ứng tỷ lệ đẻ 8,30%; TTTA 7,29 kg/10 
trứng và KLT 35,47 g/quả. Giai đoạn 9-12 tuần 
đẻ, tỷ lệ đẻ đạt đỉnh, trung bình 32,20%, tương 
ứng 9,02 quả/mái, KLT tăng lên 40,01 g/quả. 
Giai đoạn 13-16 tuần tuổi, tỷ lệ đẻ giảm nhẹ 
0,8%,  KLT tăng lên 41,09g/quả. Tính cho 16 
tuần đẻ, tỷ lệ đẻ đạt 25,11%, tương ứng 28,12 
quả/mái, TTTA 3,30 kg/10 trứng và KLT 38,47 
g/quả. Theo Phùng Đức Tiến và ctv (2008), gà 

Ác Việt Nam và gà Ác Thái Hòa có TTTA/10 
trứng lần lượt là 2,63 và 2,34kg, thấp hơn so 
với gà Mã Đà. Cao Thị Liên (2014) cho biết gà 
Hắc Phong có TTTA/10 trứng 2,98kg. Gà Bang 
Trới với KL khi tỷ lệ đẻ 5% là 1,69kg có năng 
suất trứng (NST) đến 74 tuần tuổi là 97,87 quả, 
TTTA/10 trứng 4,56kg (Nguyễn Hoàng Thịnh 
và ctv, 2020). Gà nhiều ngón có NST 75,91 quả/
mái/năm (Nguyễn Hoàng Thịnh và ctv, 2016). 
Gà H’Mông có NST 51,67 quả/mái/năm (Đỗ 
Thị Kim Chi, 2011). Gà lai (Rừng x Ai Cập) có 
tỷ lệ đẻ đỉnh cao là 39,75% (Nguyễn Thị Hồng 
Hạnh và ctv, 2015). Nhìn chung, gà Mã Đà có 
TTTA/10 trứng cao hơn so với gà Ác, nhưng 
thấp hơn so với gà Hắc Phong, Bang Trới; NST 
ước tính/năm tương đương hoặc cao hơn so 
với các giống bản địa trên. 
3.6. Tỷ lệ trứng có phôi và kết quả ấp nở

Tổng số trứng ấp trong tuần đẻ thứ 4 là 80 
quả, tỷ lệ trứng có phôi đạt 81,25%, tỷ lệ nở/
trứng ấp 66,25% và tỷ lệ gà loại 1/gà nở 92,45%. 
Đến tuần đẻ 12-16, tỷ lệ trứng có phôi tăng lên 
85,00-86,0% và tỷ lệ nở/trứng ấp 67,50-68,0% 
và tỷ lệ gà loại 1/gà nở 96,30-97,06%. Tỷ lệ nở 
của gà thấp vì thực tế đây là giống gà quý nên 
hộ gia đình đã tận dụng đưa tất cả trứng vào 
ấp mà không chọn, phân loại trứng đủ tiêu 
chuẩn giống. Tỷ lệ trứng có phôi của gà Hắc 
Phong 94,44% và tỷ lệ nở/trứng ấp 89,31% 
(Cao Thị Liên, 2014), tỷ lệ ấp nở/trứng ấp của 
gà Ri vàng rơm và Ri lai 77-77,95% (Nguyễn 
Huy Tuấn, 2013). Gà nhiều ngón có tỷ lệ phôi 
80,45%, tỷ lệ nở/trứng ấp 73,07% (Nguyễn 
Hoàng Thịnh và ctv, 2016). Như vậy, tỷ lệ ấp 
nở của gà Mã Đà tương đối thấp so với gà Hắc 
Phong, tương đương với gà Ri nhưng cao hơn 
so với gà nhiều ngón.

Bảng 9. Tỷ lệ trứng có phôi và kết quả ấp nở 

Tuần 
đẻ

Trứng 
ấp

(quả)

Tỷ lệ 
phôi
(%)

Tỷ lệ nở/ 
trứng ấp 

(%)

Tỷ lệ gà 
loại 1/gà nở 

(%)
4 80 81,25 66,25 92,45
8 120 81,67 66,67 95,00
12 120 85,00 67,50 96,30
16 150 86,00 68,00 97,06
TB - 83,48 67,11 95,20
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4. KẾT LUẬN
Ngoại hình gà Mã Đà đặc trưng toàn thân 

lông màu trắng, hầu hết có phần cổ, gốc cánh 
và gốc đùi trụi lông (trống 96,88% và mái 
91,46%), da, cẳng chân và mỏ đều có màu đen. 
Gà 20 tuần tuổi con trống và mái lần lượt có 
dài thân 169,90 và 152,87mm; vòng ngực 239,6 
và 220,34mm; dài lườn 99,20 và 89,82mm; cao 
chân 63,60 và 56,11mm; dài lông cánh 134,10 
và 122,32mm; KL 945 và 687,44 g/con. Tuổi đẻ 
157 ngày, NST 16 tuần đẻ đạt 28,12 quả/mái, 
TTTA/10 quả trứng 3,30kg, tỷ lệ phôi 83,48%, 
tỷ lệ nở/trứng ấp 67,11% và tỷ lệ gà loại 1/gà 
nở 95,20%.

Cần tiếp tục theo dõi đánh giá khả năng 
sản xuất gà Mã Đà, bố trí theo dõi ở các quy 
mô và phương thức nuôi khác để định hướng 
nghiên cứu phát triển đưa vào sản xuất.
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14. Nguyễn Chí Thành, Lê Thị Thúy, Đặng Vũ Bình và 
Trần Thị Kim Anh (2009). Đặc điểm sinh học, Khả năng 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo thống kê tổng đàn vịt đẻ trứng năm 

2020 là 31,85 triệu con sản xuất ra 5,48 tỷ quả 
trứng (Tổng cục Thống kê, 2021). Vì vậy, chọn 
tạo các dòng vịt chuyên trứng có năng suất 
chất lượng trứng cao sẽ có đóng góp lớn cho 
sản xuất trong nước. Từ năm 2018, Trại vịt 
giống VIGOVA tiến hành chọn tạo hai dòng 
vịt chuyên trứng có năng suất và chất lượng 
1 TT NC&PT Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA 
* Tác giả liên hệ: TS. Lê Thanh Hải, Trung tâm Nghiên cứu 
và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA. Địa chỉ: 496/101 
Dương Quảng Hàm, P. 6, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Điện 
thoại: 0918 567547; Email: haivigova@yahoo.com.vn

trứng cao để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Hai 
dòng vịt có những chỉ tiêu năng suất rất cao 
vượt trội so với các dòng vịt chuyên trứng 
hiện có. Dòng vịt trống VST1 có năng suất 
trứng, hệ số chuyển hóa thức ăn cho sản xuất 
trứng, khối lượng trứng, và tỷ lệ lòng đỏ trứng 
lần lượt là 286,39 quả/mái/52 tuần đẻ, 2,15, 
68,01g và 35,16% (Lê Thanh Hải và ctv, 2022). 
Dòng mái VST2 có năng suất trứng (NST), 
hệ số chuyển hóa thức ăn cho sản xuất trứng 
(HSCHTA), khối lượng trứng (KLT) và tỷ lệ 
lòng đỏ (TLLĐ) trứng lần lượt là 280,68 quả/
mái/52 tuần đẻ, 2,23kg, 72,45g và 34,65% (Lê 
Thanh Hải và ctv, 2021a). Nghiên cứu đánh 

NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG  
CỦA VỊT THƯƠNG PHẨM CHUYÊN TRỨNG VST12  

NUÔI TẠI TRẠI VỊT GIỐNG VIGOVA
Lê Thanh Hải1*, Nguyễn Thị Hồng Trinh1 và Phạm Thị Như Tuyết1

Ngày nhận bài báo: 02/12/2021 - Ngày nhận bài phản biện: 27/12/2021
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 30/12/2021

TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm đánh giá năng suất và chất lượng trứng của vịt thương 

phẩm VST12 được nuôi tại Trại vịt giống VIGOVA, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương năm 2020-
2021. Số lượng vịt 1 ngày tuổi là 348 mái được bố trí thành 3 lô chuồng có điều kiện chăm sóc, nuôi 
dưỡng giống nhau. Kết quả cho thấy năng suất trứng trung bình cao đạt 283,40 quả/mái/52 tuần đẻ 
với hệ số chuyển hóa thức ăn cho 10 trứng là 1,94, khối lượng trứng đạt 70,64g. Trứng vịt VST12 có 
hàm lượng dinh dưỡng tốt, hàm lượng protein, vitamin, axít amin thiết yếu cao. Tỷ lệ vỏ, tỷ lệ lòng 
đỏ, tỷ lệ lòng trắng của trứng 13,22-13,30; 34,04-34,30; 52,53-52,94%, giá trị HU đều ở mức tốt (AA): 
84,38-84,57. Vật chất khô, protein, lipid, khoáng, Omega-3, vitamin A tương ứng 29,29-30,22%; 
13,13-13,53%; 12,23-12,48%; 1,30%; 0,10-0,12%; 8.899-9.432 UI/kg. Tổng số 18 axít amin được phân 
tích chiếm 90% cấu trúc protein. Tỷ lệ các axít amin thiết yếu chiếm tỷ lệ cao (38-40%).

Từ khóa: Vịt chuyên trứng VST12, năng suất, chất lượng trứng, axít amin.
ABSTRACT

Egg production and quality of VST12 egg-type commercial ducks in VIGOVA breeding farm
This study aimed to investigate egg production and egg quality of VST12 egg-type commercial 

ducks rearing in VIGOVA breeding farm-Bencat district-Binhduong provice from 2020 to 2021. 
Total of 348 one-day-old ducklings were completely randomized arranged into 3 pens and applied 
the same rearing method. The results show that egg production was 283.40 eggs/hen/52 laying 
weeks, feed conversion ratio for 10 eggs produced was 1.94, egg weight was 70.64g. Rare of egg 
shell, egg yolk and egg white were 13.22-13.30%, 34.04-34.30%, 52.53-52.94%, respectively. HU was 
84.38-84.57. Egg quality was good at nutrition in form of protein, vitamine, essential amino acid. 
Dry matter, protein, lipid, mineral, Omega-3 and vitamine A were 29.29-30.22%, 13.13-13.53%, 
12.23-12.48%, 1.30%, 0.10-0.12%, 8,899-9,432 UI/kg, respectively. Total of 18 analysed amino acids 
reached about 90% of protein content. In which, rate of essential amino acids was high (38-40%).

Keywords: Amino acid, egg production, egg quality, VST12 egg-type commercial ducks.
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giá NST và chất lượng trứng vịt thương phẩm 
được tổ hợp từ hai dòng vịt này là rất cần thiết. 
Kết quả nghiên cứu là căn cứ về hiệu quả chọn 
tạo hai dòng vịt chuyên trứng và cũng là cơ 
sở khoa học để chuyển giao hiệu quả giống 
mới vào sản xuất. Mục tiêu là đánh giá NST và 
chất lượng trứng của vịt thương phẩm VST12 
được tổ hợp từ hai dòng vịt VST1 và VST2.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu
Vịt thương phẩm VST12 được tổ hợp từ 

hai dòng vịt VST1 và VST2 (VST1xVST2). Đàn 
vịt nuôi tại Trại vịt giống VIGOVA: xã An Tây, 
huyện Bến Cát, Bình Dương. Thành phần hóa 
học và axít amin của trứng phân tích tại Trung 
tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP. Hồ Chí 
Minh – Sở Khoa học Công nghệ TP. Hồ Chí 
Minh, thực hiện trong 2 năm 2020-2021.
2.2. Phương pháp thí nghiệm

Tổng số 348 gà mái 1 ngày tuổi được nuôi ở 
3 lô đến hết 52 tuần đẻ có điều kiện giống nhau. 

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm

Giai đoạn Lô 1 Lô 2 Lô 3
Vịt con 116 116 116
Vịt hậu bị 112 112 112
Vịt sinh sản 100 100 100

Khối lượng cơ thể (KL), tuổi đẻ (TĐ), NST, 
KLT, tỷ lệ trứng loại 1, HSCHTA cho sản xuất 
10 trứng. Phương pháp cân, đo, đếm và tính 
toán dựa theo mô tả chi tiết của các tác giả 
Bùi Hữu Đoàn và ctv (2011) và Lê Thanh Hải 
(2021b). 

Đường kính lớn (D) và đường kính nhỏ 
(d) đo bằng thước kẹp palme độ chính xác 
0,1mm; chỉ số hình thái của trứng (I) bằng 
D/d; KLT, khối lượng vỏ (KLV), khối lượng 
lòng trắng (KLLT), KLLĐ cân bằng cân điện 
tử độ chính xác 0,01g; tỷ lệ vỏ (TLV), tỷ lệ lòng 
trắng (TLLT) và tỷ lệ lòng đỏ (TLLĐ) tính bằng 
% so với KLT; cao lòng trắng đặc (CLT), đơn 
vị HU, màu lòng đỏ, dày vỏ, độ chịu lực, cao 
lòng đỏ (CLĐ), đường kính lòng đỏ (ĐKLĐ), 
chỉ số lòng đỏ phân tích bằng máy kỹ thuật số 
DET-6000 của Nhật.

Vật chất khô (VCK): CASE.NS.007; 
protein thô (CP): CASE.NS.0039; lipid: 
AOAC 925.32(*), khoáng: CASE.NS.0090; 
vitamin A: CASE.SK.0108 HPLC(*), omega-3: 
CASE.SK.0107 (GC)(*); tryptophan: CASE.
SK.0184(*); Cystine: CASE.SK.0183(*); các axít 
amin khác: TCVN 8764: 2012(*); (*) là phương 
pháp được VILAS công nhận. Trứng được 
phân tích 2 đợt tại thời điểm 38 và 52 tuần 
tuổi, lặp lại 3 lần/đợt/lô. Mẫu phân tích riêng 
lòng đỏ, lòng trắng và tính chung lòng đỏ với 
lòng trắng theo tỷ lệ khảo sát trứng.

Vịt TN được áp dụng quy trình chăn nuôi 
vịt chuyên trứng của Trung tâm VIGOVA, 
được nuôi theo phương thức nhốt không có 
ao bơi lội, được sử dụng thức ăn hỗn hợp 
hoàn chỉnh. 
2.3. Xử lý số liệu

Sử dụng ANOVA để phân tích yếu tố ảnh 
hưởng lô đối với chỉ tiêu KL vịt, KLT, các chỉ 
tiêu khảo sát và phân tích trứng. Sử dụng Chi-
Test (χ2) để phân tích yếu tố ảnh hưởng đối 
với các chỉ tiêu tỷ lệ nuôi sống (TLNS), TLĐ, 
FCR. Phần mềm thống kê sử dụng là Minitab 
16.0.2.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tỷ lệ nuôi sống
Tỷ lệ nuôi sống của vịt thương phẩm 

VST12 cao ở các giai đoạn tuổi, tích chung cả 
3 lô giai đoạn vịt con là 97,13% và vịt hậu bị 
là 98,21%. Giữa các lô có sự chênh lệch nhỏ về 
TLNS, (P>0,05). Sức sống của vịt thương phẩm 
cũng tương tự các dòng thuần VST1 và VST2, 
TLNS đạt 95,50-97,07% ở giai đoạn vịt con và 
97,40- 99,20% ở giai đoạn vịt hậu bị (Lê Thanh 
Hải và ctv, 2021a, 2022). Kết quả này là cơ sở 
để khẳng định khả năng thích nghi cao đối với 
hai dòng vịt mới chọn tạo VST1 và VST2. Tỷ lệ 
nuôi sống của vịt thương phẩm cao có sự góp 
phần từ khả năng thích nghi tốt của vịt bố mẹ, 
điều kiện nuôi dưỡng và cả quy trình chăm 
sóc nuôi dưỡng tốt. Các nghiên cứu gần đây 
cũng đều cho thấy vịt chuyên trứng dễ nuôi, 
thích nghi tốt, ít hao hụt, TLNS cao (Nguyễn 
Đức Trọng và ctv, 2011; Vương Thị Lan Anh 
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và ctv, 2015; Vũ Hoàng Trung, 2019; Đào Anh 
Tiến và ctv, 2020). Sự thích nghi tốt của 2 dòng 
thuần mới và con lai thương phẩm trong điều 
kiện nghiên cứu và sản xuất sẽ là một thuận 
lợi khi chuyển giao sản phẩm con giống mới 
ra sản xuất.

Bảng 2. Tỷ lệ nuôi sống theo giai đoạn tuổi

Giai đoạn Lô 1 Lô 2 Lô 3 Tổng
Số đầu kỳ vịt con (con) 116 116 116 348
Số cuối kỳ vịt con (con) 111 113 114 338
Tỷ lệ nuôi sống (%) 95,69 97,41 98,27 97,13
Số đầu kỳ hậu bị (con) 112 112 112 336
Số cuối kỳ hậu bị (con) 110 111 109 330
Tỷ lệ nuôi sống (%) 98,21 99,11 97,32 98,21

3.2. Khối lượng cơ thể
Bảng 3. Khối lượng vịt theo tuổi (n=30, tuần, g)

Tuổi Lô Lô 2 Lô 3 SEM P
4 488,47 481,23 476,50 7,74 0,548
6 734,67 725,23 740,93 9,69 0,517
8 975,80 980,73 964,67 9,96 0,508
10 1.086,63 1.097,73 1.110,83 12,43 0,391
12 1.224,10 1.225,80 1.218,40 11,87 0,899
14 1.272,57 1.279,20 1.264,17 14,06 0,751
16 1.282,47 1.310,37 1.292,33 11,67 0,236

Khối lượng vịt thương phẩm VST12 
được khống chế cơ bản theo quy trình. Đàn 
vịt khỏe mạnh nên sinh trưởng phát triển 
tốt. Khối lượng vịt nuôi ở cả 3 lô không có 
sự chênh lệch lớn, (P>0,05). Sự đồng đều của 
giống cùng với điều kiện bố trí chăm sóc 
nuôi dưỡng của cả 3 lô đảm bảo đồng đều đã 
giúp cả 3 lô tương đương nhau. Khối lượng 
vịt 8 tuần tuổi của lô 1, 2 và 3 tương ứng là 
975,80; 980,73 và 964,67g. Khối lượng vịt nuôi 
kết thúc 16 tuần tuổi lô 1, 2 và 3 tương ứng 
là 1.282,47; 1.310,37 và 1.292,33g. Đa phần các 
giống vịt chuyên trứng cao sản có KL kết thúc 
giai đoạn nuôi hậu bị là 1,1-1,4kg. Vũ Hoàng 
Trung (2019) báo cáo vịt chuyên trứng TC12 
nuôi tại Đại Xuyên là 1.267,42g. Khối lượng 16 
tuần tuổi của vịt chuyên trứng TsC1 con trống 
1.278,67-1.290,40g, con mái 1.214,45- 1.255,93g 
(Đào Anh Tiến và ctv, 2020). Vương Thị Chiều 
và ctv (2020) cho biết vịt TsC2 có KL 16 tuần 
tuổi con trống 1.290,02-1.315,20g và con mái 
1.235,05-1.273,03g. Đối với vịt chuyên trứng, 

việc theo dõi khả năng sinh trưởng chủ yếu 
nhằm khống chế KL theo chuẩn của quy trình. 
Việc nuôi dưỡng đảm bảo đàn giống không 
bệnh tật, khỏe mạnh và sinh trưởng theo 
chuẩn quy trình là tiền đề để khai thác tốt khả 
năng sinh sản mà giống có.
3.3. Năng suất sinh sản

Tuổi đẻ đàn vịt thương phẩm VST12 ở lô 
1, 2 và 3 lần lượt là 115, 118 và 120 ngày tuổi. 
Chênh lệch lớn nhất ở lô 1 và 3 là 5 ngày, do 
quy mô đàn ở các lô là thấp nên mức chênh 
lệch có thể cũng chỉ là ngẫu nhiên. Tuổi đẻ của 
vịt là một chỉ tiêu phụ thuộc các yếu tố như 
giống, chăm sóc nuôi dưỡng, chế độ chiếu 
sáng… Tham khảo một số kết quả nghiên cứu 
cho thấy, vịt chuyên trứng VST12 thuộc nhóm 
giống có TĐ sớm. Điều này rất có ý nghĩa về 
mặt hiệu quả nuôi vịt đẻ trứng, đó là giảm chi 
phí thức ăn và rút ngắn thời gian nuôi vịt hậu 
bị. Nguyễn Hồng Vỹ và ctv (2011) báo cáo vịt 
chuyên trứng Khaki Campbell có TĐ 141-144 
ngày. Nguyễn Đức Trọng và ctv (2011) cho 
biết, vịt TC và CT có TĐ 126-133 ngày. Một 
số dòng vịt chuyên trứng khác có TĐ muộn 
hơn, như dòng vịt TsC1 là 125-129 ngày (Đào 
Anh Tiến và ctv, 2020); dòng vịt TsC2 là 126-
130 ngày (Vương Thị Chiều và ctv, 2020). Tuổi 
đẻ của vịt Hòa Lan nuôi tại ĐBSCL là 150-153 
ngày (Nguyễn Thị Hồng Trinh và ctv, 2020).

Tỷ lệ đẻ, NST 52 tuần đẻ và tỷ lệ trứng 
loại 1 lô 1 là 92,45%; 283,28 quả/mái; 77,82%; 
lô 2 là 90,09%; 282,06 quả/mái; 77,49%; lô 3 là 
91,25%; 286,86 quả/mái; 78,26%. Mức chênh 
lệch là không lớn nhưng có sự khác biệt về 
thống kê giữa các chỉ tiêu này (P<0,05). Điều 
này cho thấy tầm quan trọng của các chỉ tiêu 
này, chỉ với mức chênh lệch dù nhỏ nhưng 
cũng góp phần quan trọng trong hiệu quả 
kinh tế lớn khi áp dụng quy mô lớn. Năng 
suất trứng 52 tuần đẻ trung bình của 3 lô là 
283,40 quả/mái là một kết quả rất cao. Nhờ 
có NST cao, FCR cho sản xuất trứng thấp, hệ 
số chuyển hóa thức ăn là 1,92-1,95 và không 
có sự khác biệt thống kê giữa các lô (P>0,05). 
Khối lượng trứng của vịt lô 1, 2 và 3 tương 
ứng là 70,58; 70,63 và 70,71g.
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Nhìn chung, NS của vịt VST12 là tốt khi 
so sánh trên các chỉ tiêu NST, FCR và KLT với 
một số giống vịt chuyên trứng trước đây. Lê Thị 
Phiên và ctv (2006) cho biết, Khaki Campbell 
có NST là 272,62 quả/mái/72 tuần tuổi và FCR 
là 2,2. Nguyễn Hồng Vỹ và ctv (2011) cho biết 
vịt Khaki Campbell có NST là 277,4-284,2 quả/
mái/52 tuần đẻ. Gần đây hơn, Nguyễn Thị 
Hồng Duyên (2011) công bố vịt Khaki Campbell 
được nuôi ở Trung tâm Thực nghiệm và Bảo 
tồn vật nuôi có TLĐ là 73,6%. Theo Giri và ctv 
(2014), TLĐ của vịt Khaki Campbell nuôi tại 
Ấn Độ là 71,15%. Doãn Văn Xuân và ctv (2007) 
báo cáo TLĐ bình quân của vịt CV 2000 Layer 
đạt 69,93-72,95% tương ứng NST là 254,97 quả/
mái/52 tuần đẻ. Nguyễn Thị Minh và ctv (2007) 
chọn lọc nâng cao NST tạo dòng vịt Cỏ C1 cho 
kết quả 258-261,4 quả/mái/52 tuần đẻ, FCR 
cho sản xuất trứng là 2,29-2,30. Nguyễn Đức 
Trọng và ctv (2011) cho biết vịt TC có NST 52 
tuần đẻ là 280,65-282,68 quả/mái; FCR cho sản 
xuất trứng là 2,04-2,10. Theo Vũ Hoàng Trung 
(2019), vịt chuyên trứng thương phẩm TC12 có 
KLT 65,72-67,65g. Như vậy, so với các giống vịt 
chuyên trứng khác, vịt thương phẩm VST12 là 
tốt để chuyển giao ra sản xuất.
3.4. Đặc điểm sinh học trứng

Trứng khảo sát ở 3 lô nuôi có sự đồng đều 
về các chỉ tiêu sinh học giữa các lô, không có 
sự khác biệt (P>0,05). Tỷ lệ vỏ, TLLĐ, TLLT 
của trứng ở các lô tương ứng 13,22-13,30%; 
34,04-34,30%; 52,53-52,94%. Tỷ lệ lòng đỏ khá 
tốt đối với giống vịt chuyên trứng có KLT cao 
là một thuận lợi khi sử dụng giống vịt thương 
phẩm này nuôi lấy trứng để chế biến trứng 

muối. Kết quả TLLĐ này cao hơn so với một 
số giống vịt khác như vịt Khaki Campbell ở 40 
tuần là 30,61% (Padhi và ctv, 2009); vịt Jinding 
là 29,73-30,68% (Xia và ctv, 2020); vịt Magelang 
là 29,27-31,64% (Darmawan và ctv, 2013).

Bảng 5. Chỉ tiêu khảo sát trứng (n=130)

Chỉ tiêu Lô 1 Lô 2 Lô 3 SEM P
KLT, g 70,88 70,37 70,42 0,35 0,531
KL vỏ, g 9,37 9,29 9,36 0,06 0,586
KLLĐ, g 24,20 23,94 24,14 0,13 0,362
KLLT, g 37,30 37,13 36,93 0,24 0,549
Tỷ lệ vỏ, % 13,24 13,22 13,30 0,06 0,651
TLLĐ, % 34,16 34,04 34,30 0,14 0,392
TLLT, % 52,75 52,94 52,53 0,17 0,243
Cao LT, mm 7,50 7,62 7,67 0,07 0,270
HU 84,50 84,38 84,57 0,45 0,193
Cao LĐ, mm 18,79 18,80 18,90 0,08 0,526
ĐKLĐ, mm 45,14 45,20 45,41 0,16 0,457
CSLĐ (YI) 0,42 0,42 0,42 0,00 0,978
Màu lòng đỏ 13,05 13,01 13,04 0,05 0,815
Dày vỏ, mm 0,37 0,37 0,37 0,00 0,842
Chịu lực, kg/cm2 4,59 4,62 4,54 0,06 0,589

Trứng vịt có giá trị HU đều ở mức tốt 
(AA), trung bình là 84,38-84,57. Kết quả này 
cũng tương đương với kết quả khảo sát trứng 
trên hai dòng thuần (Lê Thanh Hải và ctv, 
2021a,2022). Gia trị HU có sự khác nhau giữa 
các giống vịt: vịt Cỏ là 87,3 (Nguyễn Thị Minh 
và ctv, 2007); vịt chuyên thịt SM là 85,19-88,61 
(Lê Thanh Hải, 2021b); vịt Magelang là 93,85-
97,38 (Darmawan và ctv, 2013); vịt lai giữa 
Magelang và Mojosari là 71,03-74,48 (Henrik 
và Marhayani, 2020); vịt Jinding Trung Quốc 
là 72,49-75,61 (Xia và ctv, 2020). 

Chỉ số màu lòng đỏ trứng vịt VST12 ở 
mức cao (13,01-13,05). Theo Lê Thanh Hải và 

Bảng 4. Năng suất sinh sản

Chỉ tiêu Lô 1 Lô 2 Lô 3 P
Tuổi đẻ (ngày) 116 118 119
Số mái đẻ (con) 93,02 93,98 91,84
Số ngày đẻ (ngày) 33.859 34.209 33.430
Tổng trứng (quả) 26.350 26.508 26.163
Trứng loại 1 (quả) 23.960 23.488 23.500
Trứng loại 1 (%) 92,45 90,09 91,25 0,000
Tỷ lệ đẻ (%) 77,82 77,49 78,26 0,006
NST 52 tuần (quả) 283,28 282,06 284,86 0,006
TTTA 52 tuần (kg) 5.132 5.174 5.032
FCR cho 10 trứng 1,95 1,95 1,92 0,899
KLT (n=390, g) 70,58±0,32 70,63±0,39 70,71±0,34 0,564
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ctv (2021a), bên cạnh ảnh hưởng của giống có 
lẽ chất lượng thức ăn đã góp phần ảnh hưởng 
lớn đến chỉ tiêu màu của lòng đỏ. 

Dày vỏ và độ chịu lực của vỏ trứng ở mức 
cao khi so sánh với một số kết quả phân tích 
trên trứng vịt chuyên trứng khác. Dày vỏ của 
trứng vịt Cỏ là 0,342mm (Nguyễn Thị Minh và 
ctv, 2007). Trứng vịt Khaki Campbell có dày 
vỏ dao động 0,33-0,36mm và độ chịu lực 4,45-
4,9 kg/cm2 (Nguyễn Thị Hồng Duyên, 2019). 
Đào Anh Tiến và ctv (2020) báo cáo trứng 
dòng vịt TsC1 có dày vỏ là 0,34mm, của dòng 
vịt TsC2 cũng tương tự (Vương Thị Chiều và 
ctv, 2020). Độ dày vỏ trứng dòng TC1 là 0,33-
0,35mm, dòng TC2 0,33-0,34 mm (Vương 
Thị Lan Anh và ctv, 2015). Vịt Desi có dày 
vỏ trứng là 0,44mm, của vịt Khaki Campbell 
là 0,35mm (Padhi và ctv, 2009); vịt lai giữa 
Magelang và Mojosari là 0,50-0,60mm (Henrik 
và Marhayani, 2020). Vịt Jinding Trung Quốc 
có dày vỏ là 0,38-0,40mm với độ chịu lực 4,88-
5,41 kg/cm2 (Xia và ctv, 2020). Như vậy, trứng 
vịt thương phẩm VST12 là khá tốt khi xem xét 
trên các chỉ tiêu đặc điểm sinh học như KLT, 
TLLĐ, độ đồng đều và khả năng chịu lực.
3.5. Thành phần hóa học của trứng 

Phần lớn các công bố về thành phần hóa 
học trứng vịt là phân tích chung cả lòng trắng 
và lòng đỏ. Trong nghiên cứu này, lòng trắng 
và lòng đỏ được tách riêng để phân tích. Kết 
quả tính chung được tính trên kết quả phân 
tích riêng lòng đỏ và lòng trắng nhân theo 
tỷ lệ thành phần giữa lòng đỏ và lòng trắng 
trong phần khảo sát đặc điểm sinh học của 
trứng (Bảng 5). Có sự khác biệt lớn về các 
thành phần hóa học phân tích giữa lòng trắng 
và lòng đỏ. Các chỉ tiêu phân tích ở lòng đỏ 
đều vượt trội so với lòng trắng. Đối với lòng 
đỏ, VCK, protein, lipid, khoáng, Omega-3, 
vitamin A tương ứng là 54,70-56,31%, 16,95-
17,32%, 31,02-31,65%, 1,99-2,05%, 0,23-0,24%, 
20029 UI/kg; kết quả tương ứng ở lòng trắng là 
12,82-13,32%, 10,66-11,08%, 0,05-0,06%, 0,81-
0,85%, 0,00-0,04%, 1688-1756 UI/kg. Phân tích 
này cho thấy, lòng đỏ có giá trị dinh dưỡng 
cao hơn nhiều so với lòng trắng. Vitamin A 
chủ yếu ở lòng đỏ, gấp trên 10 lần so với lòng 
trắng. Omega-3 cũng có ở lòng đỏ trứng trong 

khi ở lòng trắng đều dưới ngưỡng định lượng 
của phương pháp phân tích. Hàm lượng 
vitamin A và Omega-3 trong trứng có được từ 
nguồn thức ăn hay nói cách khác khẩu phần 
ăn có ảnh hưởng trực tiếp đến hàm lượng 
axítbéo và vitamin-A của trứng, do đó hàm 
lượng của chúng cũng biến động rất nhiều ở 
các loại trứng. Vì vậy, bên cạnh yếu tố giống 
cần quan tâm bổ sung dưỡng chất vào khẩu 
phần thức ăn để có được trứng chất lượng.

Bảng 6. Thành phần hóa học của trứng

Chỉ tiêu Lô 1 Lô 2 Lô 3 SEM P

LĐT

VCK (%) 55,50 56,31 54,70 1,51 0,769
Protein (%) 17,14 17,32 16,95 0,24 0,587
Lipid (%) 31,34 31,65 31,02 2,47 0,984
Khoáng (%) 2,02 1,99 2,05 0,30 0,991
Omega-3 (%) 0,24 0,24 0,23 0,01 1,000
Vit A (UI/kg) 20654 21278 20029 3356 0,966

LTT

VCK (%) 13,07 13,32 12,82 0,17 0,267
Protein (%) 10,87 11,08 10,66 0,07 0,059
Lipid (%) 0,06 0,06 0,05 0,05 0,991
Khoáng (%) 0,83 0,85 0,81 0,11 0,967
Omega-3 (%) 0,04 0,00 0,03 0,01 0,982
Vit A (UI/kg) 1722 1756 1688 422 0,993

Trứng
(LĐT 
và 
LTT)

VCK (%) 29,76 30,22 29,29 0,70 0,672
Protein (%) 13,33 13,53 13,13 0,14 0,260
Lipid (%) 12,35 12,48 12,23 1,00 0,984
Khoáng (%) 1,30 1,30 1,30 0,19 1,000
Omega-3 (%) 0,12 0,10 0,11 0,01 0,993
Vit A (UI/kg) 9166 9432 8899 1064 0,940

VCK, protein, lipid, khoáng, Omega-3, 
vitamin A trong lòng đỏ và lòng trắng tương 
ứng 29,29-30,22%, 13,13-13,53%, 12,23-12,48%, 
1,30%, 0,10-0,12%, 8.899-9.432 UI/kg. Phân 
tích thành phần hóa học trên trứng vịt đã 
được một số tác giả công bố. Kaewmanee và 
ctv (2009) cho biết, tỷ lệ VCK trứng vịt 28,23%, 
tỷ lệ CP 11,8%, lipid 13,52% và khoáng tổng số 
1,17%. Kết quả của Yan và ctv (2014) về lượng 
CP trong trứng vịt là 13,56%, tỷ lệ khoáng tổng 
số là 0,86%. Theo Ehr và ctv (2017) Omega-3 
trong trứng vịt có thể đạt 500 mg/100g trứng. 
Theo Zhang và ctv (2020), vitamin A trong 
trứng dao động 64-278 UI/100g trứng. Kết quả 
về thành phần axít amin của lòng đỏ, lòng 
trắng và tính chung được trình bày tại bảng 
8, 9, 10. Tổng số 18 axít amin được phân tích, 
trong đó 9 axít amin thiết yếu và 9 axít amin 
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không thiết yếu. Nhìn chung, thành phần các 
axít amin của trứng ở các lô không có sự khác 
biệt (P>0,05) ngoại trừ phenylalanine ở lòng 
đỏ, lysine tính chung, arginine và glutamic 

ở cả lòng đỏ, lòng trắng và tính chung. Điều 

này có nghĩa là cấu trúc protein của trứng vịt 

thương phẩm là tương đối đồng nhất.
Bảng 7. Thành phần axítamin lòng đỏ và lòng trắng của trứng (% so với Pro ts)

Loại axít amin
Lòng đỏ Lòng trắng

Lô 1 Lô 2 Lô 3 SEM P Lô 1 Lô 2 Lô 3 SEM P

Thiết 
yếu

Histidine 2,41 2,32 2,51 0,17 0,767 1,95 1,84 2,07 0,21 0,775
Isoleucine 4,51 4,43 4,59 0,35 0,946 3,66 3,62 3,69 0,38 0,991
Leucine 7,47 7,12 7,84 0,59 0,715 7,25 6,90 7,61 0,62 0,744
Lysine 7,04 6,70 7,38 0,53 0,700 5,32 4,74 5,93 0,27 0,115
Methionine 3,27 3,25 3,29 0,64 0,999 3,27 3,42 3,12 1,92 0,994
Phenylalanine 4,05 4,41 3,69 0,10 0,032 6,73 7,03 6,42 0,45 0,670
Threonine 4,51 4,06 4,97 0,15 0,055 5,33 4,99 5,68 0,33 0,430
Tryptophan 1,12 1,22 1,01 0,06 0,174 1,46 1,50 1,42 0,05 0,575
Valine 5,20 5,12 5,30 0,56 0,975 6,05 5,82 6,29 0,93 0,939

Không 
thiết yếu

Axít asparatic 8,65 8,52 8,78 0,42 0,912 8,28 7,97 8,60 0,54 0,734
Alanine 4,46 4,43 4,48 0,49 0,998 4,16 3,76 4,58 0,18 0,100
Arginine 6,34 7,02 5,64 0,12 0,010 3,89 4,14 3,63 0,05 0,016
Cystin 1,67 1,65 1,68 0,38 0,999 1,50 1,55 1,44 0,54 0,990
Axít glutamic 12,21 10,75 13,70 0,12 0,001 13,17 11,46 14,94 0,37 0,015
Glycine 2,76 2,75 2,77 0,30 0,999 3,36 3,52 3,19 0,33 0,797
Proline 3,80 4,24 3,34 0,46 0,484 3,52 3,14 3,92 0,24 0,221
Serine 6,38 5,71 7,06 0,25 0,068 6,74 7,24 6,22 0,35 0,266
Tyrosine 3,87 4,27 3,46 0,16 0,088 3,91 3,50 4,34 0,40 0,443

Bảng 9. Thành phần axít amin trứng  
(% so với Pro.ts)

Loại axít amin Lô 1 Lô 2 Lô 3 SEM P

Axít 
amin 
thiết yếu

Histidine 2,14 2,03 2,24 0,09 0,381
Isoleucine 3,99 3,94 4,05 0,25 0,953
Leucine 7,34 6,99 7,70 0,15 0,096
Lysine 6,00 5,51 6,50 0,14 0,032
Methionine 3,27 3,35 3,19 0,92 0,992
Phenylalanine 5,68 6,00 5,34 0,25 0,311
Threonine 5,00 4,62 5,40 0,19 0,128
Tryptophan 1,32 1,39 1,26 0,03 0,161
Valine 5,72 5,54 5,90 0,64 0,927

Axít 
amin 
không 
thiết yếu

Axít asparatic 8,42 8,19 8,67 0,16 0,256
Alanine 4,28 4,02 4,54 0,17 0,249
Arginine 4,85 5,27 4,42 0,08 0,011
Cystin 1,56 1,59 1,53 0,19 0,979
Axít glutamic 12,79 11,18 14,45 0,23 0,005
Glycine 3,12 3,22 3,02 0,28 0,891
Proline 3,63 3,57 3,69 0,31 0,962
Serine 6,60 6,64 6,55 0,27 0,972
Tyrosine 3,89 3,80 3,99 0,31 0,912

Tỷ lệ axít amin trong cấu trúc protein là 
rất khác nhau, nhưng mức độ cao thấp trong 
cấu trúc protein ở cả 3 bảng là tương đối 
giống nhau. Axít amin chiếm lỷ lệ cao nhất là 
glutamic, kế tiếp là asparatic, leucine, lysine…
và thấp nhất là nhóm histidin, tryptophan 
và cystin. Tổng 18 axít amin được phân tích 
chiếm khoảng 90% cấu trúc protein. Tỷ lệ các 
axít amin thiết yếu chiếm tỷ lệ cao (38-40%) 
cho thấy giá trị sinh học của protein của trứng 
vịt thương phẩm VST12 là rất tốt.

4. KẾT LUẬN
Vịt thương phẩm chuyên trứng VST12 

có NST và CLT tốt. Các chỉ tiêu năng suất 
nổi bật: NST cao (283,40 quả/mái/52 tuần 
đẻ), FCR là 1,94 và KLT 70,64g. Trứng vịt 
VST12 có chất lượng tốt, hàm lượng protein, 
vitamin, axít amin thiết yếu cao, chứng tỏ 
một thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, rất 
tốt cho con người.
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giống vật nuôi. Trang 339-44.

14. Padhi M.K., B.K. Panda and S.K. Sahoo (2009). 
Combining ability analysis for different egg quality 

traits in ducks. IV World Waterfowl Conference, 11-13 
November, 2009, Thrissur, India. Pp. 88-94.

15. Lê Thị Phiên, Nguyễn Đức Trọng, Hoàng Văn Tiệu 
và Nguyễn Văn Duy (2006). Nghiên cứu chọn lọc định 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Năm 2020, tổng đàn gà trên cả nước đạt 

khoảng 378,5 triệu con, chiếm 79,5% trong 
tổng đàn gia cầm cả nước (Cục Chăn nuôi, 
2020). Với dân số hơn 95 triệu và khoảng 15 
triệu khách du lịch thì nhu cầu tiêu dùng 
trong nước về thịt, trứng gia cầm nói chung 
và thịt, trứng gà nói riêng ngày càng tăng cao. 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về thịt gà ngày càng 
cao, rất nhiều công ty, trang trại đã phát triển 
1 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
2 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Sơn Hà
3 UBND huyện Sơn Hà
* Tác giả liên hệ: TS. Dương Thanh Hải, Khoa Chăn nuôi 
Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Điện thoại: 
0905558284; Email: duongthanhhai@huaf.edu.vn

các giống gà chuyên thịt có năng suất cao, 
nuôi theo hướng công nghiệp. Tuy nhiên, đây 
không phải là hướng giải quyết tốt do thị hiếu 
tiêu thụ của người tiêu dùng ở Việt Nam vẫn 
là thịt và trứng gà lông màu mặc dù giá cao 
gấp 1,5-2 lần. Vì vậy, đây là lợi thế để ngành 
chăn nuôi gà lông màu ở Việt Nam phát triển.  

Gà Ri có chất lượng thịt thơm ngon, thích 
nghi tốt với khí hậu Việt Nam, phù hợp với 
nhiều phương thức chăn nuôi và điều kiện 
chăn thả tại nhiều địa phương trong cả nước. 
Tuy nhiên, gà Ri có tầm vóc nhỏ, khả năng sản 
xuất trứng và thịt không cao. Để khắc phục 
nhược điểm về tầm vóc và khả năng sản xuất, 
việc lai tạo gà Ri với các giống gà cao sản nhằm 

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA GÀ CHỌI LAI VÀ RI LAI
NUÔI TẠI HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI

Dương Thanh Hải1*, Phan Thị Hằng1, Trần Ngọc Long1, Nguyễn Đức Thạo1, Nguyễn Hải Quân1, 
Đinh Văn Hà1, Đinh Văn Trung2, Nguyễn Thị Thuý2, Đinh Thị Hường3 và Phùng Tô Long3

Ngày nhận bài báo: 30/11/2021 - Ngày nhận bài phản biện: 20/12/2021
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 30/12/2021

TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng sinh sản của gà Chọi lai và Ri lai nuôi 

tại trại gà giống Sơn Hà, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Nghiên cứu được tiến hành trên 98 con 
gà Chọi lai và 84 gà Ri lai từ 18 đến 43 tuần tuổi. Gà thí nghiệm được nuôi theo phương thức bán 
chăn thả và được cho ăn các thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh phù hợp với từng lứa tuổi. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy tuổi thành thục sinh dục của gà Chọi lai muộn hơn gà Ri lai, tiêu tốn thức ăn cho 10 
quả trứng của gà Chọi lai cao hơn Ri lai và tỷ lệ ấp nở/trứng có phôi của 2 giống gà là tương đương 
nhau. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về tỷ lệ trứng có phôi, tỷ lệ ấp nở/trứng ấp và tỷ lệ gà loại 1/trứng ấp 
của gà Chọi lai đều thấp hơn gà Ri lai (P<0,05).

Từ khóa: Gà Chọi lai, gà Ri lai, năng suất sinh sản.
ABSTRACT

Reproductive performance of crossbred Choi and crossbred Ri chickens  
in Son Ha district, Quang Ngai province

This study aims to evaluate the reproductive performance of crossbred Choi and crossbred Ri 
chickens raised in Son Ha district, Quang Ngai Province. The study was conducted on 98 crossbred 
Choi and 84 crossbred Ri chickens from 18 to 43 weeks old. Experimental chickens were raised 
under semi-grazing condition and fed with the same diet depending on their age. The results 
showed that the reproductive maturity age in crossbred Choi was later than in crossbred Ri, 
FCR/10 eggs in crossbred Choi was higher than in crossbred Ri and the ratio of hatched chicks to 
embryonated eggs is similar between two chicken groups. On the other hand, the embryonated 
egg rate, hatchability and chick quality in crossbred Ri were significantly higher than in crossbred 
Choi (P<0.05).     

Keywords: Crossbred Choi, crossbred Ri, reproductive performance.
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nâng cao hiệu quả chăn nuôi là cần thiết. Kết 
quả nghiên cứu của Hồ Xuân Tùng (2008) 
trên gà F1(Ri x LP) cho thấy khối lượng cơ thể 
(KL) lúc 1 ngày tuổi là 36,6g, lúc 19 tuần tuổi 
(TT) đạt 1,68kg; tỷ lệ đẻ (TLĐ) khá cao (trung 
bình 19-53 tuần đạt 45,08%), tiêu tốn thức ăn 
(TTTA)/10 trứng thấp (2,5-2,55kg), tỷ lệ trứng 
có phôi đạt trên 90%. Vì vậy, gà Ri lai là một 
trong những lựa chọn cho chăn nuôi qui mô 
vừa và nhỏ ở Việt Nam. Gà Chọi là một giống 
gà bản địa với ưu điểm thích nghi tốt, có sức 
đề kháng cao và chất lượng thịt thơm ngon. 
Tuy vậy, gà Chọi có tốc độ sinh trưởng chậm 
nên thời gian nuôi dài. Một số công thức gà 
Chọi lai đã đưa vào áp dụng nuôi thịt để khắc 
phục những nhược điểm đó.

Sơn Hà là một huyện miền núi của tỉnh 
Quảng Ngãi. Chăn nuôi gia cầm ở đây chưa 
phát triển, quy mô còn nhỏ lẻ, chủ yếu sử 
dụng các giống địa phương và các cơ sở chăn 
nuôi cũng chưa có sự chủ động về con giống. 
Để chủ động về con giống và nâng cao hiệu 
quả chăn nuôi Uỷ ban nhân huyện đã hỗ trợ 
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (TTDVNN) 
xây dựng trung tâm giống. Nghiên cứu này 
đánh giá khả năng sản xuất của gà Chọi lai và 
Ri lai làm cơ sở cho TTDVNN huyện Sơn Hà 
lựa chọn con giống phù hợp để nâng cao hiệu 
quả chăn nuôi. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu
Nghiên cứu tiến hành trên 98 gà mái Chọi 

lai và 84 gà mái Ri lai giai đoạn 18-43TT, từ 
tháng 5/2020 đến tháng 12/2020 tại Trại gà 
giống Sơn Hà-TTDVNN, huyện Sơn Hà, tỉnh 
Quảng Ngãi.
2.2. Phương pháp

Thí nghiệm được thiết kế theo mô hình 
1 nhân tố ngẫu nhiên hoàn toàn (CRD). Mỗi 
nhóm gà lai được nuôi trong 1 chuồng trên 
nền có đệm lót sinh học, chuồng thông thoáng 
tự nhiên với mật độ 4-5 con/m2 và tỷ lệ (TL) 
trống:mái là 1:7. Gà thí nghiệm được cho 
ăn thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh của công ty 

GreenFeed theo từng giai đoạn: 8-18TT (gà 
hậu bị) và từ 19TT trở lên (gà đẻ) mã số lần 
lượt là 1222 và 1242. Thành phần dinh dưỡng 
của thức ăn được thể hiện ở bảng 1. 

Bảng 1. Giá trị dinh dưỡng của khẩu phần 
thức ăn 

Chỉ tiêu 8-18TT
(gà hậu bị)

≥19TT
(gà đẻ)

Độ ẩm tối đa, % 14 14
Protein tối thiểu, % 16 18
Xơ thô tối đa, % 5 5
Ca, % 0,8-1 0,8-1,2
Tổng số lysine tối thiểu, % 0,75 0,85
Methionine và Cystine, % 0,6 0,7
ME, kcal/kg TA 2.750 2.850
P tổng số, % 0,45-1 0,45-1
Chế độ ăn Hạn chế Hạn chế

Gà được cho ăn 2 lần/ngày lúc 7 và 17 giờ. 
Trong tháng đẻ đầu tiên, gà được cho ăn với 
lượng 90 g/con/ngày, từ tháng thứ 2 trở đi được 
cho ăn 110 g/con/ngày. Nước uống được cung 
cấp đầy đủ bằng hệ thống máng treo tự động. 
Khi thời tiết nóng có sử dụng quạt và bổ sung 
vitamin C và điện giải vào nước uống cho gà. 
Thời gian chiếu sáng 14-16 giờ/ngày (6-22 giờ) 
bằng bóng đèn huỳnh quang. Trứng được thu 
gom 2-3 lần/ngày. Để đánh giá khả năng ấp nở, 
từ tuần thứ 25 trở đi các trứng đạt tiêu chuẩn 
(không dị dạng, không rạn nứt, không dính bẩn, 
có KL 38-45 g/quả) được xếp vào khay chuyên 
dụng, xếp khay gốc nghiêng 30o, đầu to hướng 
lên trên và lưu trữ ở nhiệt độ phòng trong tối, 
trong 4-5 ngày. Trứng trước khi đưa vào ấp đã 
được xông khử bằng formon. Trứng được ấp 
bằng máy ấp trứng đa kỳ, tiến hành soi trứng 
kiểm tra sau khi ấp 7 ngày và chuyển qua máy 
nở sau khi ấp 18 ngày, lấy gà ra khỏi máy vào 
ngày thứ 21 và tiền hành loại bỏ những con gà 
có khuyết tật, bết lông, mỏ vẹt, nằm bệt nặng 
bụng, hở rốn, mắt mù…

Các chỉ tiêu nghiên cứu bao gồm: tuổi đẻ 
trứng đầu (ngày), TLĐ (%), TTTA/10 trứng 
(kg TA/10 trứng), TL ấp nở (%), … được xác 
định theo phương pháp thường qui sử dụng 
trong chăn nuôi gia cầm của Bùi Hữu Đoàn và 
ctv (2011).
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2.3. Xử lý số liệu
Các số liệu được xử lý thống kê bằng 

phần mềm MS Excel 2013 và SPSS version 20. 
Các chỉ tiêu về tỷ lệ ấp nở được so sánh bằng 
Chi-Square (χ2), khác biệt có ý nghĩa khi giá 
trị P<0,05.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tuổi thành thục sinh dục
Tuổi thành thục sinh dục của gà Ri lai 

sớm hơn gà Chọi lai (Bảng 2). Tuổi đẻ trứng 
đầu tiên của gà Chọi lai và Ri lai lần lượt là 
142 và 134 ngày. Kết quả này tương đương 
với công bố của Bùi Đức Lũng và ctv (2005), 
Nguyễn Minh Hoàn và ctv (2014) và Nguyễn 
Bá Mùi và Phạm Kim Đăng (2016) trên gà Ri 
với tuổi đẻ trứng đầu tiên dao động trong 
khoảng 130-134 ngày. Tuy nhiên, kết quả này 
sớm hơn công bố của Nguyễn Duy Hoan và 
Nguyễn Hữu Hoà (2008) trên gà mái (Mèo x 
Ri) và (Ri x Mèo): 162,3-164,8 ngày; Nguyễn 
Bá Mùi và Phạm Kim Đăng (2016) trên gà lai 
(50%Ri25%Sasso25%LP): 145 ngày.

Bảng 2. Tuổi thành thục sinh dục của gà

Chỉ tiêu Chọi lai Ri lai
Tuổi đẻ trứng đầu tiên, ngày 142 134
Tuổi đẻ đạt 5%, ngày 145 138
Tuổi đẻ đạt 30%, tuần 27 23
Tuổi đẻ đạt đỉnh cao, tuần 34 29

Khoảng cách giữa tuổi đẻ đạt 5, 30% và 
đỉnh cao ở gà Chọi lai dài hơn gà Ri lai. Tuổi 
đẻ đạt 30% của gà Chọi lai và Ri lai lần lượt là 
27 và 23 tuần. Kết quả này tương đương với 
các công bố của Nguyễn Bá Mùi và Phạm Kim 
Đăng (2016) trên gà Ri và Nguyễn Hoàng Thịnh 
và ctv (2021) trên gà Lạc Thủy với tuổi đẻ đạt 
30% là 23 tuần. Khoảng cách giữa tuổi đẻ đạt 
30% và đỉnh cao khá xa nhau: 7 tuần đối với 
gà Chọi lai và 6 tuần đối với gà Ri lai. Kết quả 
này muộn hơn so với các công bố của Nguyễn 
Bá Mùi và Phạm Kim Đăng (2016) trên gà Ri 
và Nguyễn Hoàng Thịnh và ctv (2021) trên gà 
Lạc Thủy khoảng cách tuổi đẻ đạt 30% đến 
tuổi đẻ đạt đỉnh cao chỉ 3-4 tuần. Tuy nhiên, 
kết quả này tương đương với kết quả công 
bố của Nguyễn Bá Mùi và Phạm Kim Đăng 

(2016) trên gà lai (50%Ri25%Sasso25%LP) với 
khoảng cách giữa tuổi đẻ đạt 30% và đẻ đạt 
đỉnh cao là 6 tuần. 
2.2. Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng

Tỷ lệ đẻ của gà Chọi lai và gà Ri lai đều 
thấp ở những tuần đầu tiên, tăng nhanh ở các 
tuần tiếp theo và đạt đỉnh cao lần lượt ở tuần 
34 và 29, sau đó có xu hướng giảm dần theo 
tuổi. Gà Chọi lai đẻ muộn hơn gà Ri lai 1-2 
tuần và tỷ lệ đẻ của gà Chọi lai thấp hơn gà Ri 
lai (Đồ thị 1).

Biểu đồ 1. Tỷ lệ đẻ qua các tuần tuổi

Tỷ lệ đẻ trung bình đến 38 tuần của gà 
Chọi lai thấp hơn gà Ri lai. Tỷ lệ đẻ trung bình 
giai đoạn 19-38 tuần của gà Chọi lai và Ri lai 
lần lượt là 27,2 và 38,5%. Tỷ lệ đẻ của gà Ri 
lai trong nghiên cứu này tương đồng với kết 
quả công bố trên gà Ri của Bùi Đức Lũng và 
ctv (2001), của Nguyễn Huy Đạt và ctv (2005) 
và của Nguyễn Bá Mùi và Phạm Kim Đăng 
(2016) và cao hơn kết quả nghiên cứu của 
Hồ Xuân Tùng (2008). Tỷ lệ đẻ của gà Chọi 
lai đến tuần thứ 38 thấp hơn hẳn so với kết 
quả công bố của Hồ Xuân Tùng (2008) trên gà 
F1(LPxRi) và F1(RixLP). Tính đến tuần 43, TLĐ 
trung bình của gà Chọi lai thấp hơn gà Ri lai. 
Tỷ lệ đẻ của gà Chọi lai và Ri lai giai đoạn 18-
43 tuần lần lượt là 28,2 và 36,9%. Tỷ lệ đẻ của 
gà Ri lai trong nghiên cứu này tương đồng với 
kết quả công bố trên gà Ri của Nguyễn Bá Mùi 
và Phạm Kim Đăng (2016).
3.3. Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng

Tiêu tốn thức ăn/10 trứng giai đoạn 19-43 
tuần của gà Chọi lai cao hơn gà Ri lai. Tiêu tốn 
thức ăn cho 10 quả trứng của gà Chọi lai và Ri 
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lai lần lượt là 5,39 và 4,53kg. Kết quả này cao 
hơn công bố của Hồ Xuân Tùng (2008) trên 
đối tượng gà F1(Ri x LP) và (75%LP25%Ri) là 
2,5-2,88kg. Tuy nhiên, TTTA/10 quả trứng của 
gà Ri lai ở nghiên cứu này tương đồng với kết 
quả công bố trên gà Lạc Thủy của Nguyễn 
Hoàng Thịnh và ctv (2021). 

Bảng 3. Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng

TT Chọi lai Ri lai TT Chọi lai Ri lai
19 - 33,85 32 2,80 2,51
20 30,20 12,96 33 2,78 2,61
21 13,20 5,21 34 2,67 2,68
22 7,35 4,14 35 3,19 2,59
23 7,16 3,50 36 3,31 2,65
24 5,86 3,07 37 3,16 2,74
25 5,09 2,75 38 3,53 2,69
26 4,04 2,30 39 3,59 2,73
27 3,39 2,28 40 3,28 2,67
28 3,26 2,40 41 3,76 2,89
29 3,08 2,19 42 4,14 3,13
30 3,31 2,54 43 4,36 3,42
31 2,97 2,66 TB 5,39 4,53

3.4. Kết quả ấp nở
Khả năng thụ tinh và ấp nở của gà Chọi 

lai và gà Ri lai được thể hiện ở bảng 4. Ngoài 
chỉ tiêu TL nở/số trứng có phôi, các chỉ tiêu về 
TL trứng có phôi, TL nở/số trứng ấp và TL gà 
loại 1/trứng ấp của gà Chọi lai đều thấp hơn 
gà Ri lai (P<0,05). Tỷ lệ trứng có phôi nghiên 
cứu này thấp hơn công bố của Nguyễn Duy 
Hoan và Nguyễn Hữu Hoà (2008) trên gà 
F1(RixMèo) với TL trứng có phôi là 94,1%; 
nhưng tương đồng với kết quả nghiên cứu của 
Nguyễn Bá Mùi và Phạm Kim Đăng (2016) 
trên gà Ri và nghiên cứu của Nguyễn Hoàng 
Thịnh và ctv (2021) trên gà Lạc Thủy với TL 
91,8%. Tuy nhiên, kết quả này cao hơn công bố 
của Nguyễn Minh Hoàn và ctv (2014) trên gà 
Ri với TL trứng có phôi dao động 83,3-88,8% và 
cũng cao hơn kết quả nghiên cứu của Nguyen 
Van Duy và ctv (2015) trên gà Hồ với TL trứng 
có phôi đạt 80,45%.

Tỷ lệ nở/số trứng ấp ở nghiên cứu này 
là 83,2-86,3%. Kết quả này cao hơn nghiên 
cứu của Ngô Thị Kim Cúc và ctv (2013) trên 
gà Mía và của Nguyễn Hoàng Thịnh và ctv 

(2021) trên gà Lạc Thủy với TL trứng có phôi/
số trứng đưa vào ấp lần lượt là 72,81 và 80,4%. 
Tỷ lệ gà loại 1/trứng ấp của gà Chọi lai thấp 
hơn gà Ri lai, đạt lần lượt là 81,8 và 85,2%. Kết 
quả này cao hơn kết quả nghiên cứu trên gà 
Ri và Rix(SassoxLP) của Nguyễn Bá Mùi và 
Phạm Kim Đăng (2016), trên gà Lạc Thủy của 
Nguyễn Hoàng Thịnh và ctv (2021) với TL gà 
loại 1 là 71-78,9%. 

Bảng 4. Kết quả ấp nở gà Chọi lai và Ri lai 
(n=4)

Chỉ tiêu Chọi lai Ri lai
Số trứng ấp, quả 215,5±18,3 231,3±20,9
Số trứng có phôi, quả 187,0±11,0 210,0±22,3
TL trứng có phôi, % 86,8±3,9 90,8*±1,6
Số con nở ra, con 179,2±14,7 199,5±16,1
TL nở/trứng ấp, % 83,2±3,8 86,3*±1,6
TL nở/trứng có phôi, % 95,8±4,2 95,0±8,2
Gà loại 1, con 176,2±3,6 197,0±17,1
TL gà loại 1/trứng ấp, % 81,8±4,6 85,2*±7,2

Ghi chú: * là sai khác có ý nghĩa thống kê với P<0,05.

4. KẾT LUẬN
Tuổi thành thục sinh dục của gà Chọi lai 

muộn hơn gà Ri lai, TTTA cho 10 quả trứng của 
gà Chọi lai cao hơn Ri lai và TL ấp nở/trứng có 
phôi của 2 giống gà là tương đương nhau. Tuy 
nhiên, các chỉ tiêu về TL trứng có phôi, TL ấp 
nở/trứng ấp và TL gà loại 1/trứng ấp của gà 
Chọi lai đều thấp hơn gà Ri lai (P<0,05).

LỜI CẢM ƠN
Kết quả này thuộc một phần của dự án khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh “Ứng dụng khoa học và 
công nghệ tuyển chọn, nhân giống và phát triển 
chăn nuôi gà thả đồi an toàn tại huyện Sơn Hà, 
tỉnh Quảng Ngãi” mã số 08/2019/HĐ-DAKHCN 
do TS. Dương Thanh Hải và Ths. Phùng Tô Long 
làm đồng chủ nhiệm và UBND huyện Sơn Hà, 
tỉnh Quảng Ngãi chủ trì.
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Chuyên khảo bảo tồn và khai thác nguồn gen vật nuôi 
Việt Nam.

3. Nguyen Van Duy, Nassim M., Do Duc Luc, Pham 
Kim Dang, Dao Thi Hiep, Bui Huu Doan, Vu Dinh 
Ton and Frederic F. (2015). Ho Chicken in Bac Ninh 
Province (VN): An Indigenous Chicken to Local Poultry 
Breed, Int. J. Poul. Sci., 14(9): 521-28.

4. Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thanh 
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KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN 
CỦA NGAN LAI THƯƠNG PHẨM RT12 NUÔI TẠI BẮC GIANG

Nguyễn Thị Xuân Hồng1*, Nguyễn Văn Lưu1, Nguyễn Thị Hạnh1, Trần Thị Tâm1  
và Tạ Thị Hương Giang2

Ngày nhận bài báo: 30/11/2021 - Ngày nhận bài phản biện: 27/12/2021
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 30/12/2021

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức 

ăn của ngan lai thương phẩm RT12 (là con lai giữa ngan RT1 và RT2) nuôi tại Bắc Giang. Thí  
nghiệm được thiết kế theo phương pháp phân lô so sánh 1 nhân tố, gồm: 3 lô thí nghiệm tương 
ứng với 3 dòng ngan RT1, RT2, RT12. Mỗi lô 50 con nuôi từ 01 ngày tuổi (NT) đến 12 tuần tuổi 
(TT). Thí nghiệm được lặp lại 3 lần, tổng số ngan là 450 con. Các chỉ tiêu nghiên cứu được xác định 
theo Bùi Hữu Đoàn và ctv (2011). Ngan được cho ăn, uống tự do, theo chế độ dinh dưỡng của ngan 
thương phẩm. Kết quả cho thấy ngan RT12 có tỷ lệ sống cao (97,33%). Khả năng sinh trưởng tốt, 
khối lượng cơ thể ngan lúc 12 TT đạt 3.621,12g. Tiêu tốn thức ăn của ngan lai thương phẩm RT12 là 
2,93kg.  

Từ khóa: Ngan RT12, sinh trưởng, Bắc Giang, khối lượng cơ thể.
ABTRACT

Growth and feed efficiency of comercial crossbred RT12 muscovy ducks raising in Bac Giang 
province

The study was conducted to evaluate the growth and feed efficiency of comercial crossbred 
RT12 muscovy ducks (the hybrid of RT1 and RT2 muscovy ducks) in Bac Giang. The experiment 
was designed according to the one factor comparative batching method, including: 3 experimental 

1 Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang.
2 Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương - Viện Chăn nuôi.
* Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Xuân Hồng, Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang; Điện thoại: 
0977380780; Email: hongntx@bafu.edu.vn.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong thời gian qua, nhờ tiếp cận những 

thành tựu khoa học công nghệ của thế giới, 
ngành chăn nuôi thủy cầm của Việt Nam 
nói chung và chăn nuôi ngan nói riêng đã có 
những bư ớc phát triển mạnh mẽ. Hệ thống 
giống ngan ngày càng hoàn thiện và đa dạng 
các dòng, giống ngan mới với đặc điểm ngoại 
hình và khả năng sản xuất khác nhau, từng 
bước đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người 
của người chăn nuôi và người tiêu dùng ở các 
vùng sinh thái trong cả nước. 

Tính đến tháng 1/2020, tổng đàn gia cầm 
của tỉnh Bắc Giang khoảng 17,5 triệu con, trong 
đó số lượng đàn ngan hiện có là 471.000 con 
(Thống kê chăn nuôi Việt Nam, 2020). Theo 
quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Bắc Giang 
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tổng 
đàn gia cầm là 19-20 triệu con. Để đạt được 
mục tiêu trên, tỉnh đã đề xuất áp dụng đồng 
bộ các giải pháp về khoa học công nghệ trong 
đó chú trọng công tác giống để lựa chọn được 
tổ hợp lai phù hợp đưa vào sản xuất. 

Xuất phát từ định hướng trên cùng với 
nhu cầu thực tiễn của người chăn nuôi và thị 
hiếu người tiêu dùng về giống ngan có màu 
lông loang đen, năng suất thịt được cải thiện 
so với các giống ngan bản địa, nhưng vẫn giữ 
được đặc điểm chất lượng thịt thơm ngon 
của giống ngan nội, nghiên cứu đánh giá khả 
năng sinh trưởng tổ hợp ngan lai RT12 được 
thực hiện để có căn cứ khuyến nghị về loại 
ngan thương phẩm phù hợp với điều kiện 
chăn nuôi tại Bắc Giang và một số tỉnh lân 
cận trước khi chuyển giao ra sản xuất đại trà. 
Ngan RT12 là tổ hợp lai thương phẩm được 
các nhà khoa học của Trung tâm nghiên cứu 
gia cầm Thụy Phương nghiên cứu lai tạo từ 2 

dòng ngan RT1 và RT2 (2 dòng ngan này được 
chọn tạo từ nguồn nguyên liệu ngan Trâu và 
ngan Pháp R41) nhằm kết hợp những đặc 
điểm tốt của mỗi dòng và đặc biệt khai thác 
tối đa ưu thế lai của các tính trạng sản xuất. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu
Ngan RT1, RT2 và ngan lai thương phẩm 

RT12 nuôi trong giai đoạn 01-84NT, tại huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang: (R41xNgan Trâu)--
>RT1, (Ngan TrâuxR41)-->RT1 và (RT1xRT2)-
->RT12.
2.2. Bố trí thí nghiệm và xác định các chỉ tiêu

Ngan thí nghiệm được thực hiện theo 
phương pháp nuôi nhốt, chuồng hở và được 
phân lô so sánh mô hình một nhân tố kiểu hoàn 
toàn ngẫu nhiên. Giữa các lô có sự đồng đều 
về tuổi, tỷ lệ trống mái, chế độ chăm sóc nuôi 
dưỡng, quy trình thú y phòng bệnh, chỉ khác 
nhau về yếu tố thí nghiệm là nhóm ngan. Mỗi 
lô 50 con, lặp lại 3 lần, tổng số ngan là 450 con. 

Ngan được cho ăn, uống tự do, theo chế 
độ dinh dưỡng của ngan thương phẩm: giai 
đoạn 0-3TT: ME 2.850 kcal/kg TA, CP 20%; 
4-7TT: ME 2.950 kcal/kg TA, CP 18%; 8-12TT: 
ME 3.000 kcal/kg TA, CP 16%.

Các chỉ tiêu sinh trưởng và hiệu quả sử 
dụng thức ăn được xác định theo phương pháp 
của tác giả Bùi Hữu Đoàn và ctv (2011). Khối 
lượng ngan được cân cố định vào một ngày 
trong tuần để xác định chỉ tiêu sinh trưởng 
tích lũy. Trên cơ sở theo dõi khối lượng cơ thể, 
xác đinh sinh trưởng tuyệt đối. Hàng ngày ghi 
chép số ngan chết, lượng thức ăn cung cấp và 
thức ăn thừa trong từng lô, để tính tỷ lệ nuôi 
sống và hiệu quả sử dụng thức ăn.

groups corresponding to 3 lines RT1, RT2, RT12. Each batch of 50 muscovy ducks from 0-12 week 
old. The experiment was repeated 3 times, the total number of muscosy ducks studied was 450. The 
research criteria norms were evaluated according to Bui Huu Doan et al. (2011). The muscovy ducks 
were fed and drank freely, according to the diet of commercial muscovy ducks. The results indicated 
that the comercial ducks RT12 had a high survival rate (97.33%), high growth ability. The body 
weight at 12 weeks old reached 3,621.12g and the FCR was 2.93kg.

Keywords: RT12 muscovy ducks, gowth, Bac Giang, body weight.
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2.3. Xử lý số liệu
Các số liệu 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. Tỷ lệ nuôi sống của ngan thí nghiệm 
Kết quả bảng 1 cho thấy tỷ lệ nuôi sống 

(TLNS) của ngan ở 3 lô đều cao trong các 
tuần. Kết thúc thí nghiệm, TLNS trung bình 
cả kỳ đạt 96,67-97,33%, trong đó ngan RT12 
đạt 97,33%. Theo kết quả nghiên cứu của Bùi 
Quang Tiến và ctv (1996), TLNS của ngan R51 
và R31 nuôi ở các tỉnh phía Bắc với hai phương 
thức nuôi nhốt kết hợp với chăn thả 1-84 ngày 
tuổi đạt 96,24%. Tạ Thị Hương Giang (2012) 
cho biết TLNS của ngan VS1, V72 và con lai 
đạt 96,67-98,33%. Theo Trần Ngọc Tiến và ctv 
(2021), kết thúc 11 tuần tuổi ngan RT1, RT2 và 
RT12 có TLNS đạt 95,34-98,00%. Nguyễn Quý 
Khiêm và ctv (2017),  báo cáo kết quả nuôi 
khảo nghiệm ngan R41 cho biết TLNS của 
ngan Pháp R41 lúc 8 tuần tuổi đạt 97,5%. 

So sánh với kết quả nghiên cứu của các 
tác giả trên thì kết quả trong nghiên cứu này là 
tương đương, với TLNS đạt mức cao (>96%). 
Điều này chứng tỏ chất lượng con giống tốt, 
ngan khỏe mạnh sức đề kháng và khả năng 
thích nghi của các dòng ngan là tương đối tốt.

Bảng 1. Tỷ lệ nuôi sống ngan theo tuổi (%)

Tuổi (tuần) RT1 RT2 RT12
1NT 100,00 100,00 100,00
1 100,00 100,00 100,00
2 98,67 98,67 100,00
3 100,00 100,00 98,67
4 100,00 100,00 100,00
5 100,00 100,00 99,32
6 99,32 100,00 99,32
7 99,32 99,32 100,00
8 100,00 100,00 100,00
9 99,32 100,00 100,00
10 100,00 99,32 100,00
11 100,00 100,00 100,00
12 100,00 100,00 100,00
0-12 96,67 97,33 97,33

3.2. Khả năng sinh trưởng
3.2.1. Sinh trưởng tích lũy

Đối với gia cầm nuôi thịt nói chung và 
thủy cầm nói riêng thì khối lượng cơ thể là chỉ 
tiêu kinh tế rất quan trọng và được các nhà 
chăn nuôi luôn quan tâm. Độ sinh trưởng tích 
lũy càng tăng thì càng rút ngắn thời gian nuôi, 
giảm được chi phí thức ăn, nâng cao hiệu quả 
kinh tế. 
Bảng 2. Khối lượng của ngan (Mean±SE, g/con)

TT RT1 RT2 RT12
1NT 52,62±0,13 50,66±0,09 52,21±0,11
1 161,56±3,67 139,05±3,77 155,75±3,94
2 343,84a±4,52 300,75b±4,01 325,02a±4,54
3 608,06a±6,41 500,78b±5,56 577,24a±6,54
4 929,68a±6, 96 760,32b±6,01 890,70a±7,10
5 1.302,92a±7,72 1.082,06b±7,10 1.241,76a±7,43
6 1.729,48a±9,03 1.440,96b±8,02 1.630,83a±9,40
7 2.175,48a±9,81 1.830,09b±10,8 2.050,12a±8,88
8 2.650,12a±12,02 2.255,17c±22,00 2.518,10b±10,76
9 3.048,58a±13,04 2.630,17c±28,93 2.901,06b±12,99
10 3.395,31a±14,8 2.950,69c±13,89 3.218,47b±13,90
11 3.625,00a±17,54 3.157,10c±15,10 3.450,47b±15,25
12 3.780,80a±22,6 3.305,25c±17,75 3.621,12b±20,54

Ghi chú: Các giá trị trên cùng một hàng nếu có các chữ 
cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)

Kết quả ở bảng 2 cho thấy KL ngan ở các 
lô tăng dần qua các TT, phù hợp với quy luật 
sinh trưởng chung của gia cầm. Lúc 01NT, KL 
ngan ở 3 lô RT1, RT2 và RT12 đạt 50,66-52,62g, 
đến 8TT đạt 2.255,17-2.650,12g. So sánh với 
kết quả nghiên cứu về ngan trâu lúc 8TT của 
Nguyễn Quý Khiêm và ctv (2020), ngan RT 
có KL cao hơn hẳn. Kết thúc thí nghiệm, KL 
ngan RT12 đạt 3.621,12g, thấp hơn 159,68g so 
với ngan RT1 (3.780,80g), nhưng lại cao hơn 
315,87g so với ngan RT2 (3.305,25g) (P<0,05). 
Như vậy, ngan lai thương phẩm RT12 có ưu 
thế về KL so với ngan mẹ.

Theo kết quả nghiên cứu của Tạ Thị Hương 
Giang (2012), khi cho lai ngan VS1 với V72, KL 
ngan lai VS72 là 3.649,57g. Như vậy, ngan thương 
phẩm RT12 có KL tương đương ngan VS72. 
Khối lượng ngan RT12 lúc 11TT đạt 3.450,47g, 
thấp hơn không đáng kể so với kết quả nghiên 
cứu của Trần Ngọc Tiến và ctv (2021).
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3.2.2. Sinh trưởng tuyệt đối
Kết quả ở bảng 3 cho thấy tốc độ sinh 

trưởng tuyệt đối của ngan ở cả 3 lô đều tăng 
dần qua các TT và đạt đỉnh cao nhất ở giai 
đoạn 7-8TT, sau đó có xu hướng giảm dần. Cụ 
thể giai đoạn 0-1TT, tốc độ sinh trưởng tuyệt 
đối của 3 lô RT1, RT2 và RT12 chỉ đạt 12,63-
15,56 g/con/ngày. Từ các tuần tuổi sau đó, tốc 
độ sinh trưởng tuyệt đối ở cả 3 lô đều tăng 
dần và đạt tới đỉnh cao vào giai đoạn 7-8TT là 
67,81; 60,73 và 66,85 g/con/ngày. Sau đó, giảm 
ở các tuần tiếp theo, đến tuần thứ 12 tốc độ 
sinh trưởng tuyệt đối của RT1, RT2 và RT12 
giảm xuống chỉ còn 22,26; 21,16 và 22,95 g/con/
ngày. Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Quyết 
Thắng (2012) trên các dòng ngan V51, V52, 
V512, sinh trưởng tuyệt đối đạt đỉnh cao ở TT 
thứ 7, trung bình đạt 272,79-300,99 g/con/tuần. 

Bảng 3. Sinh trưởng tuyệt đối  
(Mean±SE, g/c/ng)

Tuần tuổi RT1 RT2 RT12
0-1 15,56±0,24 12,63±0,20 14,79±0,23
1-2 26,04±0,35 23,10±0,36 24,18±0,44
2-3 37,75±0,57 28,58±0,84 36,03±0,68
3-4 45,95 ±0,68 37,08±0,73 44,78±0,60
4-5 53,32±0,67 45,96±0,90 50,15±0,56
5-6 60,94±0,60 51,27±0,76 55,58±0,69
6-7 63,71±0,39 55,59±0,83 59,90±0,45
7-8 67,81±0,41 60,73 ±0,71 66,85±0,50
8-9 56,92±0,53 53,57±0,69 57,57±0,42
9-10 49,53±0,33 45,79±0,62 46,77±0,46
10-11 32,81±0,56 29,49±0,75 30,29±0,55
11-12 22,26±0,57 21,16±0,66 22,95±0,65
0-12 44,38±0,18 38,75±0,24 42,49±0,15

3.2.3. Sinh trưởng tương đối
Sinh trưởng tương đối là tỷ lệ % tăng lên 

của KL lúc kết thúc khảo sát so với lúc đầu 
khảo sát. Qua kết quả đó, người chăn nuôi biết 
nên tác động như thế nào và vào thời điểm 
nào là phù hợp để có được tăng khối lượng 
của ngan tốt nhất với lượng thức ăn tiêu tốn 
ít nhất. 

Số liệu về sinh trưởng tương đối của 
ngan thí nghiệm ở bảng 4 cho thấy tốc độ sinh 
trưởng tương đối của các ngan thí nghiệm đều 
giảm dần theo tuổi tức là thời gian nuôi càng 

kéo dài thì chỉ số này càng giảm, dẫn đến hiệu 
quả chăn nuôi giảm. Cụ thể, ở tuần tuổi thứ 1, 
sinh trưởng tương đối của ngan RT12 là 99,58; 
ngan TR1 là 101,73 và ngan RT2 là 93,18. Đến 
12 tuần tuổi sinh trưởng tương đối giảm còn 
4,54 ở ngan RT12; 4,21 ở ngan RT1; và 4,59 
ở ngan RT2. Nhìn chung sinh trưởng tương 
đối của các tổ hợp lai tuân theo quy luật chung. 
Hoàng Văn Tiệu và ctv (2008, 2009) nghiên cứu 
trên tổ hợp ngan lai 2 dòng VS72, VS52 và tổ hợp 
ngan lai 3 dòng VS752 và VS572; Nguyễn Quyết 
Thắng (2012) nghiên cứu trên tổ hơp lai V51, V52 
cũng cho kết quả tương tự.

Bảng 4. Sinh trưởng tương đối (%)

Tuần 
tuổi RT1 RT2 RT12 

0-1 101,73±1,08 93,18±1,26 99,58±1,10
1-2 72,13±1,46 73,53±1,58 70,42±1,55
2-3 55,51±1,47 49,91±2,47 55,91±1,80
3-4 41,83±0,71 41,16±0,74 42,71±0,72
4-5 33,44±0,84 34,93±1,96 32,93±1,04
5-6 28,13±0,63 28,45±1,72 27,09±0,72
6-7 22,84±0,39 23,79±1,03 22,78±0,55
7-8 19,67±0,29 20,81±0,67 20,49±0,41
8-9 13,98±0,30 15,35±0,57 14,82±0,39
9-10 10,76±0,18 11,49±0,46 10,61±0,22
10-11 6,54±0,15 6,76±0,34 6,32±0,19
11-12 4,21±0,04 4,59±0,10 4,54±0,08

3.3. Hiệu quả sử dụng thức ăn
Kết quả ở bảng 5 cho thấy hiệu quả sử 

dụng thức ăn giảm dần qua các tuần tuổi. Cụ 
thể, ở giai đoạn 0-1 tuần tuổi, tiêu tốn thức 
ăn cho tăng 1kg khối lượng của ngan RT1 là 
0,60kg; RT2 là 0,71kg và RT12 là 0,63kg. Ở các 
tuần tuổi tiếp theo, tiêu tốn thức ăn cho tăng 
kg khối lượng ngan tăng lên liên  tục. Tuần 
tuổi 4-5 TTTA/kg TKL: lần lượt là 2,99kg (RT1); 
3,50kg (RT2); 3,34kg (RT12). Đến tuần tuổi 11-
12, mức TTTA trong khoảng 3,71-4,56kg TĂ/kg 
TKL. So sánh về HQSDTA giai đoạn 0-12 tuần 
tuổi giữa các lô thấy rằng, TTTA của ngan RT12  
là 2,93kg, tuy cao hơn 0,04kg so với ngan RT1, 
nhưng lại thấp hơn 0,14kg so với ngan RT2.

Kết quả nghiên cứu của Tạ Thị Hương 
Giang (2012) cho biết TTTA của ngan VS1 là 
2,95kg, ngan V72 là 3,17kg, ngan VS172 là 
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2,83kg. Như vậy, TTTA ngan RT12 thương 
phẩm trong nghiên cứu này tương đương với 
ngan VS72 và thấp hơn ngan V72. So với kết 
quả nghiên cứu của Trần Ngọc Tiến và ctv 
(2021), kết quả thu được trên ngan RT12 là 
tương đương.

Bảng 5. Hiệu quả sử dụng thức ăn  
(kg TA/kg TKL)

Tuần tuổi RT1 RT2 RT12 
0-1 0,60±0,02 0,71±0,03 0,63±0,01
1-2 1,32±0,01 1,48±0,01 1,50±0,02
2-3 2,20±0,03 2,73±0,03 2,34±0,01
3-4 2,61±0,05 3,20±0,06 2,90±0,03
4-5 2,99±0,08 3,50±0,02 3,34±0,02
5-6 2,64±0,02 3,34±0,04 2,95±0,05
6-7 2,85±0,03 3,29±0,03 3,18±0,02
7-8 3,04±0,04 3,03±0,02 3,08±0,06
8-9 3,53±0,02 3,41±0,05 3,62±0,03
9-10 4,02±0,06 3,71±0,04 4,09±0,05
10-11 4,35±0,07 4,42±0,07 3,86±0,03
11-12 4,56±0,05 4,56±0,04 3,71±0,04
0-12 2,89c±0,03 3,11a±0,02 2,93b±0,02

4. KẾT LUẬN 
Ngan thương phẩm RT12 có TLNS đạt 

97,33%. Ngan có khả năng sinh trưởng tốt, 
KL lúc 12 tuần tuổi đạt 3.621,12g với TTTA là 
2,93kg.
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Quyhoachchannuoiden2020tamnhin2030.pdf.

NĂNG SUẤT SINH SẢN CÁC NHÓM BÒ LAI F1 HƯỚNG THỊT 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở nước ta mặc dù đã có nhiều nghiên cứu 

về lai tạo giống bò thịt, nhiều công thức với 
các giống bò thịt khác nhau như Charolais 
(Cha), Hereford, Limousin, Simmmental, 
Santa Gertrudis, Abodance, Tarentaise, 
Droughtmaster (Dr), Angus (An), BBB... với 
bò cái nền Lai Sind (LS) và Lai Zebu (LZ) của 
nhiều tác giả, tuy nhiên cho đến nay có rất ít 
số liệu công bố về khả năng sinh sản của bò cái 

lai F1 hướng thịt, lý do chính là chúng ta chưa 
đủ điều kiện tổ chức thí nghiệm và thu thập số 
liệu trong thời gian dài. 

Trong thời gian qua phong trào nuôi bò 
thịt ở Trà Vinh phát triển mạnh đặc biệt là việc 
phát triển gieo tinh nhân tạo, sử dụng tinh một 
số giống bò hướng thịt như Cha, An, Dr, BBB 
và Br gieo tinh với bò cái nền lai Zebu (LZ) để 
tạo ra bò lai F1 hướng thịt (1/2 bò ngoại). Đã có 
một số nghiên cứu về khả năng sản xuất của 

TÓM TẮT
Thí nghiệm được tiến hành tại các nông hộ, trang trại ở 11 xã của 3 huyện Trà Cú, Châu  

Thành và Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh trong thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 11/2021 trên đàn bò 
cái sinh sản và đàn bò cái tơ F1. Kết quả cho thấy bò cái tơ F1 có tuổi động dục lần đầu 16,77-19,67 
tháng; tuổi phối giống lần đầu 17,70-20,17 tháng; tuổi đẻ lứa đầu 27,91-30,15 tháng. Khối lượng 
động dục lần đầu 240,53-284,90 kg; khối lượng phối giống lần đầu 245,77-292,30kg và khối lượng 
đẻ lứa đầu 294,77-346,27kg. Bò cái tơ F1 có thời gian động dục lại sau đẻ 58,70-65,27 ngày; thời gian 
từ đẻ đến mang thai 73,38-85,00 ngày; thời gian mang thai 281,77-283,07 ngày và khoảng cách lứa 
đẻ 355,15-368,03 ngày. Kết quả qua 4 lần phối giống đối với đàn bò cái tơ F1 lai hướng thịt có tỷ lệ 
đậu thai 96,67-100% với hệ số phối giống đậu thai 1,53-1,76 liều tinh/thai đậu và tỷ lệ đậu thai ở 
lần phối giống đầu tiên 56,67-73,33%. Bò cái tơ F1 có tỷ lệ đẻ khó 3,45-20,69%, tỷ lệ các bệnh thường 
gặp 41,33% và tỷ lệ loại thải 2,67%. Đàn bò cái sinh sản F1 lai hướng thịt qua 4 lần phối giống có tỷ 
lệ đậu thai 93,33-100%. Hệ số phối giống đậu thai 1,40-1,79 liều tinh/thai đậu. Tỷ lệ đậu thai ở lần 
phối giống đầu tiên 66,67-70,00%. Bò cái sinh sản F1 có thời gian động dục lại sau đẻ 72,60-82,00 
ngày; thời gian từ đẻ đến mang thai 86,80-94,70 ngày; thời gian mang thai 281,93-284,00 ngày và 
khoảng cách lứa đẻ 368,73-376,83 ngày. Bò cái sinh sản F1 có tỷ lệ đẻ khó 3,45-17,24%; tỷ lệ mắc các 
bệnh thường gặp 32,67% và tỷ lệ loại thải 1,33%.

Từ khóa: Năng suất sinh sản, bò sinh sản F1, bò cái tơ F1.
ABSTRACT

Reproduction in F1 cows and F1 heifers in Tra Vinh province
The study was carried out at farmer households and farms in 11 communes of Tra Cu, Chau 

Thanh and Cau Ngang districts, Tra Vinh province from Dec 2019 to Nov 2021 on F1 cows and F1 
heifers. The results showed that age of first heating, age of first insemination, and age of first calving 
of F1 heifers were 16.77-19.67 months, 17.70-20.17 months, and 27.91-30.15 months, respectively. 
The weight at first heating, first insemination, and first calving of F1 heifers were 240.53-284.90kg, 
245.77-292.30kg, and 294.77-346.27kg, respectively. The interval from calving to heating was 58.70-
65.27 days and from calving to pregnant was 73.38-85.00 days. The gestation length was 281.77-
283.07 days. Calving interval was 355.15-368.03 days. The pregnancy rate after four inseminations 
was 96.67-100.00%. The number of semination per concept was 1.53-1.76 times. The pregnancy 
rate of first insemination was 56.67-73.33%. The calving difficulty rate was 3.45-20.69%. Common 
diseases rate and culling rate of F1 heifers were 41.33% and 2.67% respectively. In F1 cows, the 
pregnancy rate after four inseminations was 93.33-100.00%. The number of semination per concept 
was 1.40-1.79 times. The pregnancy rate of first insemination was 66.67-70.00%. The interval from 
calving to heating was 72.60-82.00 days. The interval from calving to pregnant was 86.80-94.70 
days. The gestation length was 281.93-284.00 days. Calving interval was 368.73-376.83 days. The 
calving difficulty rate was 3.45-17.24%. Common diseases rate and culling rate of F1 heifers were 
32.67% and 1.33% respectively.

Keywords: Reproduction, F1 cows, F1 heifers.
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một số nhóm bò lai hướng thịt tại Trà Vinh như 
bò lai F1(RA×LS), F1(Dr×LS) và F1(Br×LS), song 
mới chỉ là những nghiên cứu bước đầu về sinh 
trưởng của một số bò lai hướng thịt giai đoạn 
sơ sinh đến 12 tháng tuổi, chưa có những ng-
hiên cứu dài hơi, nghiên cứu về khả năng sinh 
sản của các nhóm bò lai F1 hướng thịt. 

Để xác định khả năng sinh sản của các 
nhóm bò lai F1 hướng thịt hiện có, từ đó có 
hướng đi thích hợp trong việc chọn lựa, lai tạo, 
nâng cao năng suất, chất lượng và nâng cao 
khả năng sinh sản của đàn bò lai hướng thịt 
tại tỉnh Trà Vinh chúng tôi đã tiến hành thí 
nghiệm “Nghiên cứu khả năng sinh sản của các 
nhóm bò lai F1 hướng thịt tại tỉnh Trà Vinh”. 
Thí nghiệm này là một trong những nội dung 
nghiên cứu của đề tài “Cải thiện khả năng sinh 
sản của bò lai hướng thịt tại tỉnh Trà Vinh”.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian 
Đối tượng nghiên cứu: Bò cái sinh sản và 

bò cái tơ F1 hướng thịt.
Địa điểm nghiên cứu: Thí nghiệm được 

theo dõi tại các nông hộ, trang trại tại 11 xã: 
Phước Hưng, Tân Sơn, Tập Sơn, Tân Hiệp, 
An Quảng Hữu (huyện Trà Cú), Thanh Mỹ, 
Lương Hòa A, Phước Hảo (huyện Châu Thà-
nh), Trường Thọ, Long Sơn và Nhị Trường 
(huyện Cầu Ngang).

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 12 năm 
2019 đến tháng 11 năm 2021.
2.2. Bố trí thí nghiệm và chỉ tiêu theo dõi 

Điều kiện nuôi dưỡng
Bò cái sinh sản lai F1 và bò cái tơ lai F1 

hướng thịt và LZ nuôi dưỡng trong điều kiện 
chăn nuôi nông hộ, trang trại theo phương 
thức chăn nuôi hiện tại. Bò chủ yếu được nuôi 
theo phương thức nuôi nhốt hoặc bán chăn 
thả, có bổ sung thêm thức ăn tại chuồng. Thức 
ăn bổ sung tại chuồng cho bò bao gồm thức ăn 
tinh: cám hỗn hợp, cám gạo; thức ăn thô xanh: 
cỏ tự nhiên và cỏ trồng như cỏ Voi, cỏ Sả, cỏ 
Ruzi và các loại phụ phẩm nông nghiệp có sẵn 
tại địa phương như rơm, ngọn mía, thân cây 
bắp, dây đậu phộng. 

Thiết kế thí nghiệm
300 bò cái lai F1 hướng thịt, trong đó 150 

con bò cái sinh sản đã đẻ từ một lứa trở lên và 
150 con bò cái tơ dưới 12 tháng tuổi được chọn 
từ các nông hộ, trang trại gồm 5 nhóm giống 
bò lai F1 hướng thịt: F1Cha, F1An, F1Dr, F1BBB 
và LZ (đối chứng). Mỗi nhóm giống 60 con, 
trong đó 30 con cái sinh sản đã đẻ từ 1 lứa trở 
lên và 30 con bò cái tơ dưới 12 tháng tuổi.

* Đối với bò cái tơ
Tuổi động dục lần đầu (tháng): Tính từ sơ 

sinh đến động dục lần đầu (ngày).
Khối lượng khi động dục lần đầu (kg): 

Xác định bằng thước dây của Viện Khoa học 
Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam.

Tuổi phối giống lần đầu (tháng): Tính từ 
sơ sinh đến phối giống lần đầu (ngày).

Khối lượng phối giống lần đầu (kg): Xác 
định bằng thước dây của Viện Khoa học Kỹ 
thuật Nông nghiệp Miền Nam.

Tỷ lệ đậu thai ở lần phối giống đầu tiên 
(%): Tỷ lệ phần trăm số bò cái phối giống lần 
đầu có thai với tổng số bò cái được phối giống 
lần đầu.

Hệ số phối giống đậu thai (lần phối/thai 
đậu): Số lần phối giống trung bình cho một bò 
đậu thai.

Tuổi đẻ lứa đầu (tháng): Tính từ sơ sinh 
đến đẻ lần đầu (ngày).

Khối lượng khi đẻ lứa đầu (kg): Xác định 
bằng thước dây của Viện Khoa học Kỹ thuật 
Nông nghiệp Miền Nam.

Thời gian mang thai (ngày): Khoảng thời 
gian từ ngày bò cái đậu thai đến khi bò đẻ.

Thời gian từ đẻ đến động dục lại (ngày).
Thời gian từ đẻ đến mang thai lại (ngày).
Tỷ lệ đẻ khó (%): Tỷ lệ phần trăm số bò đẻ 

khó trên tổng số bò đẻ.
Khoảng cách lứa đẻ (ngày): Khoảng thời 

gian giữa hai lần đẻ thành công.
Các bệnh thường gặp và tỷ lệ loại thải: 

Ghi chép các trường hợp bệnh tật và loại thải.
* Đối với bò cái sinh sản
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Tỷ lệ đậu thai ở lần phối giống đầu tiên 
(%): Tỷ lệ phần trăm số bò cái phối giống lần 
đầu có thai với tổng số bò cái được phối giống 
lần đầu.

Hệ số phối giống đậu thai (lần phối/thai 
đậu): Số lần phối giống trung bình cho một bò 
đậu thai.

Thời gian mang thai (ngày): Khoảng thời 
gian từ ngày bò cái đậu thai đến khi bò đẻ.

Thời gian từ đẻ đến động dục lại (ngày).
Thời gian từ đẻ đến mang thai lại (ngày).
Tỷ lệ đẻ khó (%): Tỷ lệ phần trăm số bò đẻ 

khó trên tổng số bò đẻ.
Khoảng cách lứa đẻ (ngày): Khoảng thời 

gian giữa hai lần đẻ thành công.
Các bệnh thường gặp và tỷ lệ loại thải: 

Ghi chép các trường hợp bệnh tật và loại thải.
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu được xử lý thống kê theo phương 
pháp ANOVA trên phần mềm Minitab 16.0. 
Phương pháp Tukey được sử dụng để so sánh 
sự sai khác có ý nghĩa thống kê giữa các giá trị 
Mean. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Năng suất sinh sản các nhóm bò cái tơ F1

Tuổi động dục lần đầu của các nhóm 
giống được thể hiện ở bảng 1 cho thấy cao 
nhất nhóm F1Cha 19,67 tháng, tiếp đến nhóm 
F1An; nhóm lai Zebu; nhóm F1Dr và cuối cùng 
là nhóm F1BBB lần lượt là 18,40; 18,20; 17,80 
và 16,77 tháng tuổi. Tuy nhiên, không có sự 
sai khác thống kê giữa nhóm F1 An và nhóm 
lai Zebu (P>0,05). Theo nghiên cứu của Hall 
(2004), tuổi động dục lần đầu phụ thuộc nhiều 
vào yếu tố giống. Một số bò động dục lần đầu 
rất sớm như Holstein, Brown Swiss, Gelvieh, 
Red Poll, South Devon, Tarentaise, Pinzgauer, 
trung bình 9 đến 12 tháng. Nhóm bò Li, Cha, 
Chianina, Brangus, Santa Gertrudis, trung 
bình 12-16 tháng. Nhóm bò Br và Sahiwal 
trung bình muộn hơn >16 tháng. Một số 
nghiên cứu trong nước có tuổi động dục lần 
đầu cao hơn như Nguyễn Ngọc Hải và ctv 
(2017) bò Brahman thuần nuôi tại Bình Dương 

có tuổi động dục lần đầu là 23,92 tháng. Đinh 
Văn Cải và ctv (2005) nghiên cứu trên đàn bò 
Brahman thuần ở Bình Định có tuổi động dục 
lần đầu lúc 24,3 tháng. Trong khi nghiên cứu 
của Nguyễn Thị Mỹ Linh và ctv (2019), nhóm 
bò cái tơ F1Br nuôi tại Quảng Ngãi có tuổi 
động dục lần đầu trung bình của đàn bò là 
20,3 tháng, bò cái tơ lai Zebu ở Quảng Bình là 
25,4 tháng (Ngô Thị Diệu và ctv, 2016). Marie 
và ctv (1999), bò F1Charolais có tuổi động dục 
lần đầu sớm, trong khoảng 14-15 tháng tuổi. 
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so 
với tác giả trên trên đối tượng bò thuần. Tuy 
nhiên đối với nhóm bò F1BBB của chúng tôi 
cao hơn các tác giả Nguyễn Thị Nguyệt và ctv 
(2020), bò cái lai F1BBB nuôi tại Ba Vì có tuổi 
động dục lần đầu 425,6 ngày (14,18 tháng). 
Theo Tiến Phúc (2018) bò F1BBB nuôi tại Vĩnh 
Phúc có tuổi động dục lần đầu là 14,17 tháng.

Khối lượng bò khi động dục lần đầu cao 
nhất là nhóm bò F1 Dr 284,90 kg; tiếp đến 
là nhóm bò F1 Cha 280,40kg; nhóm bò F1An 
278,00kg; nhóm bò F1BBB là 277,77kg và thấp 
nhất là nhóm LZ 240,53kg (bảng 1). Khối 
lượng khi động dục lần đầu giữa các nhóm 
có sự khác nhau do khác nhau về giống bò 
và tuổi động dục lần đầu của các nhóm khác 
nhau. Tuy nhiên, không có sự sai khác khối 
lượng có ý nghĩa thống kê của các nhóm giống 
F1Cha, F1An, F1Dr và F1BBB (P>0,05).

Tuổi phối giống lần đầu giữa các nhóm 
giống có sự sai khác có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05). Nhóm bò có tuổi phối giống lần đầu 
cao nhất là nhóm bò F1Cha 20,17 tháng, tiếp 
theo là các nhóm giống bò LZ, F1An, F1Dr và 
F1BBB lần lượt là 18,97; 18,83; 18,37 và 17,70 
tháng tuổi. Kết quả theo dõi của chúng tôi thấp 
hơn so với tuổi phối giống lần đầu của các nhóm 
bò thuần của các tác giả dưới đây. Theo Phạm 
Văn Quyến (2010), bò cái tơ Droughtmaster 
thuần nuôi tại Bình Dương có tuổi phối giống 
lần đầu là 22,17 tháng, trong khi đó kết quả 
nghiên cứu bò cái tơ Droughtmaster thuần 
được nuôi tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, An 
Giang, Thừa Thiên Huế có tuổi phối giống lần 
đầu trung bình là 26,20 tháng (Đoàn Đức Vũ 
và Nguyễn Văn Trí, 2004). Hoàng Văn Trường 
và Nguyễn Tiến Vởn (2008) nghiên cứu trên 
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đàn bò Brahman thuần nuôi trong nông hộ ở 
Bình Định cho thấy, tuổi phối giống lần đầu là 
29,3-30,7 tháng. Nhóm bò lai F1(Br×LS) nuôi tại 

Quảng Ngãi có tuổi động dục lần đầu trung 
bình của đàn bò là 20,6 tháng (Nguyễn Thị Mỹ 
Linh và ctv, 2019).

Bảng 1. Một số chỉ tiêu sinh sản của bò cái tơ lai F1 (n=30/nhóm)

Chỉ tiêu
Nhóm bò

F1Cha F1An F1Dr F1BBB LZ
Tuổi động dục lần đầu (tháng) 19,67a±0,30 18,40b±0,32 17,80bc±0,25 16,77c±0,24 18,20b±0,27
Khối lượng động dục lần đầu (kg) 280,40a±3,14 278,00a±2,21 284,90a±2,62 277,77a±2,08 240,53b±2,08
Tuổi phối giống lần đầu (tháng) 20,17a±0,29 18,83b±0,32 18,37bc±0,28 17,70c±0,22 18,97b±0,26
Khối lượng phối giống lần đầu (kg) 285,40ab±2,69 282,77b±2,16 292,30a±2,62 291,63ab±1,79 245,77c±1,97
Tuổi đẻ lứa đầu (tháng) 30,15a±0,30 28,93bc±0,31 28,51bc±0,30 27,91c±0,23 29,05ab±0,26
Khối lượng đẻ lứa đầu (kg) 340,40a±2,69 338,83a±2,43 337,30a±3,03 346,27a±2,10 294,77b±1,91
Thời gian mang thai (ngày) 281,13±0,29 283,7±0,07 282,93±0,18 283,03±0,36 281,77±0,32
Thời gian từ đẻ đến động dục lại (ngày) 61,17±1,54 60,53±2,63 60,77±1,33 65,27±1,58 58,70±1,35
Thời gian từ đẻ đến mang thai lại (ngày) 79,20ab±3,53 78,21ab±3,29 75,00b±2,33 85,00a±4,18 73,38b±3,83
Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 361,33±3,78 361,28±8,03 357,93±2,22 368,03±4,18 355,15±3,83

Ghi chú: Các số Mean mang các chữ cái khác nhau trong cùng hàng thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)

Khối lượng khi phối giống lần đầu cao 
nhất là nhóm F1Dr 292,30 kg; tiếp đến các 
nhóm F1BBB, F1Cha, F1An và LZ lần lượt là 
291,63; 285,40; 282,77 và 245,77kg (Bảng 1). 
Các nhóm giống có sự sai khác về khối lượng 
có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Theo Hoàng 
Thị Ngân và ctv (2021) bò Angus thuần nuôi 
tại Bình Dương có tuổi phối giống lần đầu 
21,76 tháng và khối lượng phối giống lần đầu 
345,15kg. Theo Riley và ctv (2010), bò Red 
Angus có tuổi phối giống lần đầu lúc 537 ngày 
(17,90 tháng) và khối lượng khi phối giống 
lần đầu là 304,5kg. Theo Lê Văn Phong và 
Nguyễn Văn Thu (2016), bò lai F1(HF×LS) có 
tuổi phối giống lần đầu là 18,5 tháng. Đối với 
nhóm bò F1BBB kết quả của chúng tôi cao hơn 
so với Nguyễn Thị Nguyệt và ctv (2020), bò 
cái lai F1(BBBxLS) nuôi tại Ba Vì có tuổi phối 
giống lần đầu 451,85 ngày (15,06 tháng). Theo 
Phạm Văn Quyến (2010), bò cái tơ Dr thuần 
nuôi tại Bình Dương có khối lượng bò mẹ khi 
phối giống lần đầu là 330-340kg. So với kết 
quả của các tác giả các nhóm bò theo dõi của 
chúng tôi có khối lượng phối giống lần đầu 
thấp hơn do đối tượng của chúng tôi là bò lai 
F1 nuôi trong nông hộ.

Tuổi đẻ lứa đầu ngoài việc phụ thuộc vào 
yếu tố giống còn phụ thuộc vào kết quả phối 
giống lần đầu và một số các yếu tố chăm sóc 

nuôi dưỡng và phản ánh thời gian đưa bò 
vào khai thác sớm hay muộn. Tuổi đẻ lứa đầu 
sớm không chỉ làm tăng số lượng bê sinh ra 
trong một đời bò mà còn góp phần gia tăng 
hiệu quả sản xuất của chăn nuôi bò thịt. Tuổi 
đẻ lứa đầu của các nhóm giống bò lai F1 được 
thể hiện ở bảng 1. Kết quả cho thấy nhóm 
bò lai F1Cha có tuổi đẻ lứa đầu là cao nhất 
30,15 tháng, tiếp đến LZ 29,05 tháng, F1An là 
28,93 tháng, F1Dr là 28,51 tháng và thấp nhất 
là F1BBB là 27,91 tháng tuổi. Kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi thấp hơn kết quả của một 
số tác giả như: Một số bò lai khác được nuôi 
trong nước như F1(Br×Bò Vàng), bò lai F2 và 
F3 (HF) có tuổi đẻ lứa đầu lần lượt là 30 tháng 
(Nguyễn Thị Mỹ Linh và ctv, 2019); 27,70 và 
28,28 tháng (Đặng Thái Hải và Nguyễn Bá 
Mùi, 2010). Theo Lương Anh Dũng (2011), bò 
Brahman nuôi tại Ba Vì có tuổi đẻ lứa đầu là 
34,81 tháng tuổi. Theo Hoàng Thị Ngân và ctv 
(2021) bò Angus thuần có tuổi đẻ lứa đầu 32,36 
tháng tuổi. Nhưng riêng đối với nhóm bò lai 
F1 BBB kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao 
hơn các tác giả sau: Theo Nguyễn Thị Nguyệt 
và ctv (2020) bò F1BBB nuôi tại Ba Vì 759,87 
ngày (25,33 tháng). Theo Tiến Phúc (2018), bò 
lai F1(BBB×LZ) nuôi tại Vĩnh Phúc có tuổi đẻ 
lứa đầu là 23,75 tháng. Theo nghiên cứu của 
Hanzen và ctv (1994) đàn bò BBB có tuổi đẻ 
lứa đầu dao động trong khoảng 27-36 tháng.
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Khối lượng khi đẻ lứa đầu là chỉ tiêu đánh 
khả năng phát triển tầm vóc và thể trạng của 
bò trong quá trình sinh sản. Qua bảng 1 chúng 
tôi ghi nhận được khối lượng của các nhóm 
giống bò lai F1, nhóm giống có khối lượng cao 
nhất là nhóm F1BBB là 346,27kg, thấp nhất là 
nhóm bò lai Zebu 294,77kg. Các nhóm giống 
bò lai như F1Cha, F1An và F1Dr lần lượt là 
340,40; 338,83 và 337,30kg. Theo Phạm Văn 
Quyến (2010), bò cái tơ Droughtmaster thuần 
nuôi tại Bình Dương có khối lượng khi đẻ lứa 
đầu là 380-420kg (32 tháng tuổi). Hoàng Thị 
Ngân và ctv (2021) bò Angus thuần có khối 
lượng khi đẻ lứa đầu là 420,27kg khi 32,36 
tháng tuổi.

Các nhóm giống theo dõi có thời gian 
mang thai chênh lệch không đáng kể và không 
sai khác có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Nhóm bò 
có thời gian mang thai dài nhất là nhóm bò lai 
F1An và nhóm bò lai F1BBB là 283,07 và 283,03 
ngày, tiếp đến là nhóm bò F1 Dr 282,93 ngày, 
nhóm bò F1 Cha 282,13 ngày và thấp nhất là 
LZ 281,77 ngày. Theo Phạm Văn Quyến (2010) 
trên đàn bò Dr nhập khẩu có thời gian mang 
thai 283,77 ngày. Đinh Văn Tuyền và ctv (2008) 
trên đàn bò Droughtmaster và Brahman nhập 
khẩu nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh có thời 
gian mang thai là 287,8 và 286,2 ngày.

Thời gian động dục lại sau đẻ là chỉ tiêu 
quan trọng đánh giá hiệu quả kinh tế trong 
chăn nuôi bò sinh sản. Rút ngắn thời gian động 
dục lại sau đẻ sẽ rút ngắn được khoảng cách 
lứa đẻ từ đó tăng thu nhập cho người chăn 
nuôi. Chỉ tiêu này phụ thuộc vào nhiều yếu tố 
như: Công tác phát hiện lên giống của người 
chăn nuôi, chế độ chăm sóc nuôi dưỡng giai 
đoạn sau khi sinh, yếu tố giống… Thời gian 
động dục sau đẻ của các nhóm giống không 
có sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P>0,05). 
Nhóm giống có trung bình thời gian động dục 
sau đẻ dài nhất là F1BBB là 65,27 ngày, tiếp đến 
nhóm bò F1Cha 61,17 ngày; F1Dr 60,77 ngày, 
F1An 60,53 ngày và thấp nhất là LZ 58,70 ngày. 
Kết quả theo dõi của chúng tôi thấp hơn so với 
nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Linh 
và ctv (2019), đàn cái lai Brahman khi phối 
tinh Cha, Dr và RA có trung bình thời gian 

động dục lại sau đẻ lần lượt là 110,4; 107,7 và 
107,8 ngày. Nguyên nhân có thể do điều kiện 
chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ bà con có điều kiện 
gần gũi phát hiện bò lên giống kịp thời, tỷ lệ 
bỏ sót bò lên giống ít hơn.

Thời gian từ khi đẻ đến mang thai lại là 
thời gian từ khi bò đẻ đến lần phối giống đậu 
thai, cũng như đối với thời gian từ khi đẻ đến 
động dục lại đây là những chỉ tiêu quan trọng 
để đánh giá khả năng sinh sản của đàn bò. Để 
rút ngắn thời gian này yếu tố phát hiện lên 
giống kịp thời, tay nghề gieo tinh của các kỹ 
thuật viên, đảm bảo quy trình phòng viêm tử 
cung sau khi sinh, chăm sóc nuôi dưỡng đàn 
bò sau khi sinh đảm bảo quy trình, kỹ thuật. 
Thời gian từ đẻ đến mang thai lại của các 
nhóm giống dao động từ 73,38 ngày (nhóm bò 
lai Zebu) đến 85,00 ngày đối với nhóm bò lai 
F1BBB. Các nhóm bò lai như F1Cha, F1An và 
F1Dr có thời gian từ đẻ đến đậu thai lần lượt là 
79,20; 78,21 và 75,00 ngày.

Khoảng cách lứa đẻ là một trong những 
chỉ tiêu quan trọng đánh giá thành tích sinh 
sản của đàn bò; yếu tố này phụ thuộc vào thời 
gian phát hiện động dục sau đẻ cũng như thời 
gian phối giống thành công sau đẻ. Trong 
nghiên cứu này khoảng cách lứa đẻ của các 
nhóm giống chúng tôi ghi nhận được tương 
đối ngắn và sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (P>0,05) cụ thể (Bảng 1): Nhóm bò có 
khoảng cách ngắn nhất là nhóm bò LZ 355,15 
ngày, tiếp đến là F1Dr 357,93 ngày, nhóm bò 
F1An là 361,28 ngày, nhóm bò F1Cha 361,33 
ngày và cao nhất là nhóm bò F1BBB là 368,03 
ngày. Từ kết quả trên cho thấy khoảng cách 
lứa đẻ của các nhóm giống ngắn là do thời 
gian động dục lại sau đẻ và thời gian từ đẻ đến 
mang thai lại ngắn. Riêng nhóm bò F1BBB kết 
quả của chúng tôi tương đương với Nguyễn 
Thị Nguyệt và ctv (2020) bò F1BBB nuôi tại Ba 
Vì có khoảng cách lứa đẻ 372,24 ngày. Theo 
nghiên cứu của Nguyễn Thị Mỹ Linh và ctv 
(2019), trung bình khoảng cách lứa đẻ của bò 
cái lai Brahman khi phối tinh Ch, Dr và RA 
nuôi tại Quảng Ngãi lần lượt là 396,4; 395,7 và 
393,7 ngày.
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Bảng 2. Tỷ lệ đậu thai của các nhóm bò cái tơ lai

Chỉ tiêu
Nhóm bò

F1Cha F1An F1Dr F1BBB LZ
Số con theo dõi 46 46 45 51 47
TL đậu thai (%) 96,67 100 96,67 96,67 100
TL đậu thai lần 1 (%) 63,33 70,0073,33 56,67 66,67
HS phối giống (liều) 1,59 1,53 1,55 1,76 1,57

Kết quả phối giống đậu thai của các nhóm 
giống được thể hiện ở bảng 2 cho thấy sau 4 
lần phối giống, tỷ lệ đậu thai của các nhóm 
giống đạt 96,67 đến 100%, cao nhất là nhóm bò 
lai Zebu và nhóm F1An đạt 100%. Các nhóm 
F1Cha, F1Dr và F1BBB đều đạt 96,67%. Tỷ lệ 
phối giống đậu thai lần đầu nhóm F1Dr đạt 
cao nhất 73,33%, tiếp đến F1An 70,00%, LZ 
66,67%, F1Cha 63,33% và thấp nhất là F1BBB 
đạt 56,67%.

Hệ số phối giống là chỉ tiêu quan trọng 
đánh giá khả năng sinh sản của đàn bò. Kết 
quả này phụ thuộc vào các yếu tố như: Tay 
nghề gieo tinh của kỹ thuật viên, giống gia 
súc, mùa vụ, chất lượng tinh dịch và bản thân 
gia súc gieo tinh. Kết quả theo dõi về hệ số 
phối giống đậu thai cho thấy hệ số phối giống 
đậu thai nhóm F1BBB cao nhất 1,76 liều tinh/
thai đậu và thấp nhất là F1An 1,53 liều tinh/
thai đậu. Các nhóm F1Dr, LZ và F1Cha cho kết 
quả lần lượt là 1,55; 1,57 và 1,59 liều tinh/thai 
đậu (bảng 2).

Theo Phạm Văn Quyến (2010), bò cái tơ Dr 
thuần nuôi tại Bình Dương có hệ số (HS) phối 
phối giống đậu thai là 1,59 liều tinh/bò đậu thai, 
tỷ lệ đậu thai ở lần phối đầu tiên là 62,30%. Tỷ 
lệ đậu thai qua 3 lần phối đạt 96,10%. Nguyễn 
Thị Mỹ Linh và ctv (2019), bò LBr tại Quảng 
Ngãi có hệ số phối giống đậu thai là 1,14 liều 
tinh/thai đậu, bò cái lai Brahman khi phối tinh 
Charolais, Dr và RA cũng có hệ số phối giống 
đậu thai bằng nhau là 1,2 liều tinh/thai đậu. 
Tại Bình Dương, hệ số phối giống của đàn bò 
cái Dr là 1,8 liều tinh/thai đậu (Đinh Văn Cải, 
2006). Theo Đoàn Đức Vũ và Nguyễn Văn Trí 
(2004) cho biết HS phối giống đậu thai của đàn 
bò Dr lúc 16-27 tháng tuổi nuôi tại Công ty Bò 
sữa TP. Hồ Chí Minh là 1,3 liều tinh/thai đậu; 
tại trại Lương An Trà, An Giang là 1,4 liều tinh/

thai đậu; tại Công ty dịch vụ thủy lợi TP Hồ 
Chí Minh là 2,1 liều tinh/thai đậu; tại Nông 
trường Sông Hậu và công ty giống Thừa Thiên 
Huế là 2,5 liều tinh/thai đậu.
Bảng 3. Đẻ khó, mắc bệnh, loại thải của bò tơ 

Chỉ tiêu
Nhóm bò (n=30/nhóm)

F1Cha F1An F1Dr F1BBB LZ
TL đẻ khó (%) 17,86 10,34 10,34 20,69 3,45
TL mắc bệnh (%) 50,00 46,67 33,33 33,33 43,33
TL loại thải (%) 3,33 3,33 3,33 3,33 0,00

Tỷ lệ bò đẻ khó được ghi nhận ở bảng 3 
cho thấy nhóm cao nhất là nhóm bò lai F1BBB 
20,69%, tiếp đến là F1Cha 17,86%, F1An và 
F1Dr tương đương nhau (10,34%), thấp nhất 
là nhóm bò LZ 3,45%. Sở dĩ có tỷ lệ bò đẻ khó 
như trên là do đây là bò đẻ lứa đầu bò đang 
tiếp tục phát triển khung xương, bò được phối 
tinh các giống lai hướng thịt để tiếp tục nâng 
máu lai nên bê sinh ra to. Kết quả của chúng 
tôi cao hơn so với Hoàng Thị Ngân và ctv 
(2021) bò Angus nuôi tại Bình Dương đẻ ở lứa 
đầu có tỷ lệ đẻ khó là 1,31%.

Đàn bò trước khi đưa vào thí nghiệm đã 
được chích ngừa vắc xin tụ huyết trùng và 
lở mồm long móng theo quy định của thú y. 
Ngoài ra, định kỳ khuyến cáo bà con chăn 
nuôi sát trùng chuồng trại, tẩy nội ngoại ký 
sinh trùng, sử dụng đá liếm cho bò, chăm 
sóc nuôi dưỡng theo quy trình kỹ thuật, đây 
là khâu phòng bệnh nhằm hạn chế thấp nhất 
những thiệt hại trên đàn bò. Trong 2 năm theo 
dõi chúng tôi ghi nhận được 62 ca bệnh xảy ra 
chiếm 41,33%. Đàn F1Cha ghi nhận được 15 ca 
chiếm 50%, đàn F1An 14 ca chiếm 46,67%, đàn 
bò lai Zebu 13 ca chiếm 43,33% và thấp nhất là 
2 nhóm F1Dr và F1BBB đều 10 ca chiếm 33,33%. 
Các bệnh xảy ra chủ yếu là tiêu chảy, sốt bỏ 
ăn, chướng hơi ghi nhận mỗi bệnh đều 12 ca. 
Bệnh viêm khớp 11 ca, viêm tử cung 8 ca và 
viêm phổi 7 ca (bảng 3). Tỷ lệ các bệnh thường 
gặp trung bình của các nhóm là 41,33%.

Tỷ lệ loại thải trên đàn bò cái tơ F1 nguyên 
nhân chủ yếu là do bò bị bệnh, thể trạng không 
đạt tiêu chuẩn để làm giống và khả năng sinh 
sản kém vì vậy cần loại thải để thay thế đàn. Ở 
bảng 3 qua thời gian theo dõi của các nhóm bò 



DI TRUYỀN - GIỐNG VẬT NUÔI

KHKT Chăn nuôi số 275 - tháng 3 năm 2022 35

thí nghiệm chúng tôi nghi nhận được 4 trường 
hợp loại thải chiếm 2,67% trên tổng đàn. Trong 
số này chỉ có nhóm bò LZ không gặp trường 
hợp loại thải nào. Các nhóm bò lai còn lại mỗi 
nhóm loại thải 1 con. Tỷ lệ loại thải ở các nông 
hộ thấp hơn so với điều kiện chăn nuôi trang 
trại. Theo Đinh Văn Cải (2006), tại các cơ sở 
sản xuất khác tỷ lệ loại thải là 30,59%.
3.2. Khả năng sinh sản của các nhóm bò cái 
sinh sản F1

Kết quả phối giống đậu thai của các nhóm 
bò cái sinh sản F1 được thể hiện ở bảng 4 sau 4 lần 
phối giống tỷ lệ đậu thai của các nhóm đạt 93,33 
đến 100%. Cao nhất là các nhóm bò lai Zebu, 
nhóm F1An và nhóm F1Dr đều đạt 100%. Nhóm 
F1Cha đạt 96,67% và thấp nhất là nhóm F1BBB 
đạt 93,33%. Tỷ lệ phối giống đậu thai ở lần phối 
giống đầu tiên nhóm F1Cha đạt cao nhất 70,00%, 
tiếp đến nhóm F1BBB và LZ 66,67%, F1Dr 60,00% 
và thấp nhất là F1An 56,67%.

Kết quả theo dõi về hệ số phối giống 
đậu thai cho thấy nhóm giống có hệ số phối 
giống cao nhất là nhóm F1BBB 1,79 liều tinh/
thai đậu và thấp nhất là nhóm lai Zebu 1,40 
liều tinh/thai đậu. Các nhóm F1An, F1Dr và 
F1Cha cho kết quả lần lượt là: 1,70; 1,63 và 1,55 
liều tinh/thai đậu (bảng 4). Theo Hoàng Thị 
Ngân và ctv (2021) bò Angus thuần nuôi tại 

Bình Dương hệ số phối giống trung bình của 
3 lứa đẻ đầu ở đàn bò Red Angus nhập nội là 
1,87 lần. Theo Phạm Văn Thanh và ctv (2016) 
nghiên cứu trên đàn bò cái tơ Brahman thuần 
nuôi tại tỉnh Vĩnh Phúc có hệ số phối giống là 
1,5–1,6 lần phối/thai đậu.
Bảng 4. Đậu thai của các nhóm bò cái sinh sản lai

Chỉ tiêu
Nhóm bò

F1Cha F1An F1Dr F1BBB LZ
Số con theo dõi 45 51 49 52 42
TL đậu thai (%) 96,67 100 100 93,33 100
TL đậu thai lần 1(%) 70,00 56,67 60,00 66,67 66,67
HS phối giống (liều) 1,55 1,70 1,63 1,79 1,40

Kết quả về thời gian mang thai của các 
nhóm bò lai F1 được trình bày ở bảng 5 cho 
thấy có sự chênh lệch không nhiều và không 
sai khác có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Thời gian 
mang thai của nhóm F1BBB là 284,00 ngày, LZ 
283,72 ngày, F1Cha 282,32 ngày, F1Dr 282,13 
ngày và F1An 281,93 ngày. Theo Nguyễn Thị 
Nguyệt và ctv (2020) bò F1BBB nuôi tại Ba 
Vì có thời gian mang thai 282,64 ngày. Theo 
Nguyễn Thị Mỹ Linh và ctv (2019) thời gian 
mang thai của bò F1(Br × Bò Vàng) là 285,1 
ngày. Theo Hoàng Thị Ngân và ctv (2021) bò 
Angus 3 lứa đầu nuôi tại Bình Dương có trung 
bình thời gian mang thai là 281,57 ngày.

Bảng 5. Một số chỉ tiêu sinh sản của các nhóm bò cái sinh sản lai (n=30/nhóm)

Chỉ tiêu
Nhóm bò

F1Cha F1An F1Dr F1BBB Lai Zebu
Thời gian mang thai (ngày) 282,32±0,29 281,93±0,25 282,13±0,35 284,00±0,39 283,72±0,29
Thời gian đẻ đến động dục lại (ngày) 80,00a±1,43 72,60b±1,75 81,63a±2,06 79,57ab±1,97 78,70ab±1,93
Thời gian đẻ đến mang thai lại (ngày) 90,93±3,28 86,80±3,26 94,70±4,18 91,55±3,77 90,24±3,56
Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 373,25±3,38 368,73±3,20 376,83±4,09 375,55±2,02 373,96±3,93

Ghi chú: Các số Mean mang các chữ cái khác nhau trong cùng hàng thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)

Kết quả cho thấy thời gian động dục sau 
đẻ của các nhóm giống có sự khác nhau. Nhóm 
giống có trung bình thời gian động dục sau 
đẻ dài nhất là F1Cha là 82,00 ngày; tiếp đến 
nhóm bò F1Dr 81,63 ngày; F1BBB 79,57 ngày; 
LZ 78,70 ngày và thấp nhất là F1An 72,60 ngày. 
Thời gian động dục lại sau đẻ của các nhóm 
bò cái sinh sản cao hơn bò cái tơ. Theo Đinh 
Văn Cải (2005), tại các cơ sở sản xuất, thời gian 
từ đẻ đến phối giống lại của đàn Dr nuôi tại 

Bình Thành, Huế; tại Nông trường Sông Hậu; 
tại An Phú, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh tương 
ứng là 224; 128 và 137 ngày.

Kết quả ở bảng 5 cho thấy thời gian từ 
đẻ đến mang thai lại của các nhóm giống dao 
động 86,80-94,70 ngày. Nhóm bò có thời gian 
từ đẻ đến mang thai lại ngắn nhất là F1An 
86,80 ngày; tiếp đến là LZ 90,24 ngày; F1Cha 
90,93 ngày; F1BBB 91,55 ngày và cao nhất là 
F1Dr 94,70 ngày. Giữa các nhóm không có sự 
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sai khác có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Thời 
gian từ đẻ đến mang thai lại của các nhóm bò 
cái sinh sản lai cao hơn bò cái tơ lai.

Khoảng cách lứa đẻ của các nhóm không 
chênh lệch nhau nhiều và sự sai khác không 
có ý nghĩa thống kê: ngắn nhất là nhóm F1An 
368,73 ngày; tiếp đến là F1Cha 373,25 ngày; 
F1BBB 375,55 ngày; LZ 373,96 ngày và cao nhất 
là F1Dr 376,83 ngày. Khoảng cách lứa đẻ của 
các nhóm bò cái sinh sản lai cao hơn bò cái tơ 
lai. Đinh Văn Cải và ctv (2005) nghiên cứu trên 
đàn bò thuần, cho thấy khả năng sinh sản của 
bò cái Brahman thuần nuôi trong nông hộ tại 
Bình Định có khoảng cách lứa đẻ 20,5 tháng 
(tương đương với 615 ngày). Đinh Văn Tuyền 
và ctv (2008) cho biết đàn bò Br và Dr nuôi tại 
TP. Hồ Chí Minh có khoảng cách lứa đẻ trung 
bình lần lượt là 412,0 ngày và 449,6 ngày, tại 
Bình Dương là 417,1 ngày (Nguyễn Ngọc Hải 
và ctv, 2017). Theo Phillip và ctv (2010) khoảng 
thời gian đẻ bình thường dự kiến đối với bò 
thịt ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới là 12-14 
tháng. Kết quả nghiên cứu của Husnul và ctv 
(2018), bò lai Brahman có khoảng cách lứa đẻ 
là 426,0 ngày, kết quả nghiên của Siller (2017) 
trên bò cái LZ khi phối tinh bò Cha và RA có 
khoảng cách lứa đẻ là 462 ngày.

Tỷ lệ đẻ khó của đàn bò thí nghiệm được 
trình bày qua bảng 6. Kết quả cho thấy nhóm 
bò có tỷ lệ đẻ khó cao nhất là nhóm F1BBB 
17,24%, tiếp đến là F1Cha 7,14%, F1An 6,67%, 
LZ 3,45% và F1Dr 3,33%. Tỷ lệ đẻ khó của các 
nhóm bò cái sinh sản thấp hơn bò cái tơ do 
tầm vóc và khung xương chậu đã phát triển 
hoàn chỉnh. Theo nghiên cứu của Michaela và 
ctv (2020), tỷ lệ đẻ khó của đàn bò Angus là 
1,7%. Đàn bò Angus có tỷ lệ đẻ khó là 2,4% 
(Usmanova và ctv, 2021). Kết quả nghiên cứu 
của chúng tôi cao hơn so với kết quả nghiên 
cứu của các tác giả trên.
Bảng 6. Đẻ khó, mắc bệnh, loại thải bò sinh sản 

Chỉ tiêu
Nhóm bò (n=30/nhóm)

F1Cha F1An F1Dr F1BBB LZ
TL đẻ khó (%) 7,14 6,67 3,33 17,24 3,45
TL mắc bệnh (%) 33,33 36,67 30,00 36,67 26,67
TL loại thải (%) 3,33 0,00 0,00 3,33 0,00

Trong 2 năm theo dõi chúng tôi nghi 
nhận được 49 ca bệnh xảy ra chiếm 32,67%. 
Đàn F1An và F1BBB ghi nhận mỗi giống 11 ca 
chiếm 36,67%, đàn F1Cha 10 ca chiếm 33,33%, 
F1Dr 9 ca chiếm 30,00% và thấp nhất là nhóm 
lai Zebu 8 ca chiếm 26,67%. Các bệnh xảy ra 
chủ yếu như viêm tử cung 12 ca, bệnh chướng 
hơi và sốt bỏ ăn đều ghi nhận 9 ca, bệnh viêm 
khớp 8 ca, bệnh viêm phổi 6 ca và bệnh tiêu 
chảy 5 ca (Bảng 6). Tỷ lệ các bệnh thường gặp 
trung bình của các nhóm là 32,67% và tỷ lệ 
bệnh của các nhóm bò cái sinh sản thấp hơn 
bò cái tơ.

Ở bảng 6 qua thời gian theo dõi của các 
nhóm bò thí nghiệm chúng tôi ghi nhận được 
2 trường hợp loại thải chiếm 1,33% trên tổng 
đàn. Trong số này các nhóm bò lai Zebu, F1An 
và F1Dr không xảy ra trường hợp loại thải nào. 
Nhóm bò F1Cha và F1BBB mỗi nhóm loại thải 
1 con. Tỷ lệ loại thải của các nhóm bò cái sinh 
sản thấp hơn bò cái tơ.

4. KẾT LUẬN 
Đối với đàn bò cái tơ F1: tuổi động dục 

lần đầu 16,77 đến 19,67 tháng; tuổi phối giống 
lần đầu 17,70-20,17 tháng; tuổi đẻ lứa đầu 
27,91-30,15 tháng; thời gian động dục lại sau 
đẻ 58,70-65,27 ngày; thời gian từ đẻ đến mang 
thai 73,38 đến 85,00 ngày; thời gian mang 
thai 281,77-283,07 ngày; khoảng cách lứa đẻ 
từ 355,15-368,03 ngày; khối lượng động dục 
lần đầu 240,53-284,90kg; khối lượng khi phối 
giống lần đầu 245,77-292,30kg; khối lượng 
khi đẻ lứa đầu 294,77-346,27kg; qua 4 lần 
phối giống tỷ lệ đậu thai 96,67-100%; HS phối 
giống 1,53-1,76 liều tinh/thai đậu; TL đậu thai 
ở phối giống lần 1 56,67-73,33%; tỷ lệ đẻ khó 
3,45-20,69%, cao nhất là nhóm F1BBB; TL các 
bệnh thường gặp trung bình 41,33% và TL loại 
thải trung bình 2,67%.

Đàn bò cái sinh sản F1: Qua 4 lần phối 
giống tỷ lệ đậu thai 93,33-100%; HS phối đậu 
1,40-1,79 liều tinh/thai đậu; TL đậu thai ở lần 
phối giống đầu tiên 66,67-70,00; thời gian động 
dục lại sau đẻ 72,60-82,00 ngày; thời gian từ 
đẻ đến mang thai 86,80-94,70 ngày; thời gian 
mang thai 281,93-284,00 ngày và khoảng cách 
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lứa đẻ 368,73-376,83 ngày; tỷ lệ đẻ khó 3,45-
17,24%, cao nhất là nhóm F1BBB; TL các bệnh 
thường gặp trung bình 32,67% và TL loại thải 
trung bình 1,33%.
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cứu chọn lọc và lai tạo nhằm nâng cao sản xuất bò thịt 
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nội. Tạp chí KHCN Chăn nuôi, 76: 84-90.

7. Hall B. (2004). The Cow-Calf Manager. Livestock 
Update Virginai Cooperative Extension. Retrieved 
from www.sites.ext.vt.edu/newsletter-archive/live 
stock/aps-04_03/aps-315.htm, on February 1, 2014.

8. Hanzen C., Laurent Y. and Ward W.R. (1994). 
Comparison of reproductive performance in Belgian 
dairy and beef. Theriogenology. 41: 1099-1114.

9. Husnul K., Muhammad A., Tamba B., Ketut korya 
wisina I., Sutrisnak, Rahardjo H.B. and Lazuardy 
T. (2018). Reproductive efficiency of Brahman cross 
cattle using Artificial insemination with frozen semen 
from Bali, Brahman, Limousin and Simmental cattle. 
Proceedings of the 20th FAVA CONGRESS & The 
15thKIVNAS PDHI, Bali Nov 1-3, 2018.

10. Nguyễn Thị Mỹ Linh, Đinh Văn Dũng, Lê Đình 
Phùng và Nguyễn Xuân Bả (2019). Đánh giá hệ thống 
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bò tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Thông tin 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh, 2: 17-24.

20. Riley D.G., Chase C.C., Coleman S.W., Olson T.A. and 
Randel R.D. (2010). Evaluation of tropically adapted 
straightbred and crossbred beef cattle: Heifer age and 
size at first conception and characteristics of their first 
calves. J. Anim. Sci., 88: 3173-82.

21. Siller A.E. (2017). Initial Asessment of calf performance 
and cow reproduction traits in a dominican republic 
beef herd. Master thesis. Texas A & M university.

22. Phạm Văn Thanh (2016). Báo cáo kết quả dự án ứng 
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CuBa), Tạp chí NN&PTNT, 2: 33-37.

24. Đinh Văn Tuyền, Nguyễn Quốc Đạt, Nguyễn Văn 
Hùng và Nguyễn Thanh Bình (2008). Một số chỉ tiêu 
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Ngày nhận bài báo: 30/11/2021 - Ngày nhận bài phản biện: 27/12/2021
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TÓM TẮT
Thành phần chính của bã men bia là nấm men Saccharomyces ceravisae có rất nhiều dưỡng chất 

quan trọng đặc biệt là beta-glucan, một chất có giá trị dinh dưỡng cao, giúp tăng cường miễn dịch 
ở vật nuôi. Có nhiều nghiên cứu sử dụng các phương pháp khác nhau để phá vách tế bào nấm 
men nhằm thu chế phẩm có hàm lượng beta-glucan cao. Mục đích của nghiên cứu là xác định các 
điều kiện thích hợp trong phương pháp phá vách tế bào nấm sử dụng enzyme protease bền nhiệt 
và chịu kiềm có hiệu suất cao. Thí nghiệm thực hiện trên bã thải nhà máy bia và sử dụng enzyme 
protease bền nhiệt và chịu kiềm NBU6. Kết quả đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đã xây dựng được 
phương pháp sinh học gồm các bước: làm sạch bã men với nước vô trùng với tỷ lệ (Men: Nước là 
1:3), sử dụng NaOH 2N để điều chỉnh dịch nấm men lên pH=10, ly tâm thu sinh khối nấm men. 
Quá trình tự phân nấm men ở 50oC trong 6 giờ có bổ sụng enzyme protease NBU6. Thành tế bào 
nấm men bị phá vỡ được ly tâm thu nhận để tách chiết β-glucan loại bỏ protein bằng cách ủ với 
NaOH 4% ở 90oC trong 60 phút. Sản phẩm bột men bia thủy phân giàu β-glucan thu nhận được có 
hàm lượng đạt 28,425%. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở cho thấy tiềm năng ứng dụng của enzyme 
protease trong xử lý bã men thải và phương pháp xây dựng được là cơ sở để tiếp tục phát triển ở 
quy mô sản xuất lớn hơn.

Từ khóa: Bã men bia, beta-glucan, phá vách tế bào, enzyme bền nhiệt, enzyme chịu kiềm.
ABSTRACT

Study on yeast cell wall disruption and β-glucan extraction from spent brewer’s yeast 
using alkaline and thermostable protease

The major by-products of spent brew is the Saccharomyces ceravisae, which has a lot of nutrients, 
especially beta-glucan, a substance with high nutritional value, helping to enhance immunity in 
livestock. There are many studies evaluates different methods to disrupt yeast cells in order to obtain 
a product with high beta-glucan content. The objective of the study was to optimized conditions for 
yeast preparation method using alkaline tolerance and thermostable protease. Experiments were 
carried out on beer spent and used the protease NBU6. Achieved method for yeast cell preparation 
including: washed spent yeast with distilled water (yeast: water = 3:1), adjusted pH=10 with NaOH 
2N and centrifuged to collected cell pellet. Cell autolysis was at 50oC for 6 hours with the addition 
of protease enzyme NBU6. The disrupted yeast cell wall was centrifuged to collect and incubated 
with 4% NaOH at 90°C for 60 min. The obtained β-glucan-rich hydrolyzed brewer’s yeast had a 
content of 28.425%. This result has facilitated the potential application of protease enzymes in feed 
processing on yeast residues and optimized method is the basis for further development at a larger 
production scale.

Keywords: Spent brewer’s yeast, beta-glucan, cell wall disruption, thermostable protease, alkaline 
protease.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngành bia là một ngành công nghiệp còn 

khá non trẻ, nhưng Việt Nam được đánh giá 
là một thị trường tiêu thụ có nhiều tiềm năng. 
Trong giai đoạn 2015-2018, người Việt Nam 
tiêu thụ 3,8 tỷ tăng lên 4,2 tỷ lít bia, đạt mức 
tiêu thụ cao nhất Đông Nam Á, đứng thứ 3 
Châu Á và thứ 8 toàn thế giới (Báo cáo ngành 
bia, 2015). Trong sản xuất bia, lượng bã men 
bia thải ra từ sản xuất bia chiếm tỷ lệ 1-2% 
khối lượng bia thành phẩm tương đương 
40.000-80.000 tấn/năm. Thành phần chính của 
bã men bia là nấm men Saccharomyces ceravisae 
có thành phấn chất khô chứa 45-55% protein 
chiếm, 10-12% axít nucleic và glutathione, 
glucosamine, lecithin và vitamin nhóm B tốt, 
các chất khoáng như phốt pho, canxi, magiê, 
sắt và đặc biệt là beta-glucan, một chất có giá 
trị dinh dưỡng cao, tăng cường miễn dịch ở 
vật nuôi (Rita và ctv, 2017). 

Hiện nay, lượng bã men bia thải này được 
sử dụng một phần để sản xuất cao nấm men 
và làm thức ăn gia súc. Do thời gian bảo quản 
ngắn nên chưa tận dụng hết được giá trị dinh 
dưỡng từ nguồn phụ phẩm khổng lồ từ các nhà 
máy bia này. Ngoài ra, nếu đổ ra môi trường thì 
bã men bia là nguồn gây ô nhiễm rất nguy hại 
cho môi trường xung quanh các nhà máy. Biện 
pháp chế biến phổ biến hiện nay mới chỉ dừng 
ở việc sấy khô để tăng được thời gian bảo quản 
nên chưa khai thác được các thành phần dinh 
dưỡng quý trong tế bào nấm men.  

Từ lâu, trên thế giới đã có các nghiên 
cứu phá vách tế bào nấm men gia tăng hàm 
lượng β-glucan trong chế phẩm thức ăn chăn 
nuôi. Các phương pháp sử dụng hóa chất như 
NaOH nồng độ cao, dùng enzyme thủy phân 
(Liu và ctv, 2008) dùng tác nhân vật lý như 
siêu âm, nhiệt độ cao, đồng hóa (Bzducha-
Wróbel và ctv, 2014) hoặc dùng kết hợp yếu tố 
kích thích cơ chế tự phân và enzyme protease 
(Liu và ctv, 2008), sử dụng sấy khô và ủ NaOH 
nóng; sử dụng siêu âm và enzyme β-1,6-
glucanase (Varelas và ctv, 2017).

Hiện nay, các nghiên cứu về quy trình 
phá vách tế bào nấm men ở Việt Nam mới chỉ 

dừng ở việc khảo sát các kỹ thuật đơn lẻ như 
dùng enzyme alcalase, siêu âm (Trần Minh 
Tâm và ctv, 2013; Nguyễn Thị Thanh Ngọc và 
ctv, 2019), nhiệt độ khuấy (Nguyễn Thị Thanh 
Thủy và Hồ Tuấn Anh, 2017)... nên hiệu suất 
phá vách tế bào còn thấp, đặc biệt các phương 
pháp sử dụng một số enzyme thương mại đắt 
tiền không có hiệu quả kinh tế. Mục đích của 
nghiên cứu là xác định các điều kiện thích hợp 
để phá vách tế bào nấm men cho hiệu suất cao 
tạo chế phẩm bột men bia beta glucan sử dụng 
enzyme protease bền nhiệt và chịu kiềm để 
tiến tới ứng dụng trong sản xuất chế phẩm bổ 
sung trong thức ăn chăn nuôi.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu
Bã men mịn chứa nấm men Saccharomyces 

cerevisiae thu từ Công ty Thương mại & Sản 
xuất An Thịnh – Nhà máy bia An Thịnh.

Chủng vi khuẩn sinh protease Paenibacillus 
dendritiformis NBU6 chịu kiềm (pH 11.0) và 
bền nhiệt (50oC) phân lập từ suối nước nóng 
U Va tỉnh Điện Biên (Nguyễn Quốc Trung và 
ctv, 2022).
2.2. Phương pháp 
2.2.1. Phương pháp chuẩn bị bã men

Bã nấm men bia ở dạng sệt thải ra sau khi 
kết thúc quá trình lên men chính, được rút ra 
và được bảo quản ở 4oC. Nấm men sau quá 
trình tách còn lẫn nhiều tạp chất như bia lẫn, 
cặn hoa, cặn lắng, tạp chất cần được loại bỏ 
bằng cách rửa bằng nước vô trùng với tỷ lệ 
(Men:Nước là 1:3) tiếp đó gạn để loại bỏ tạp 
chất dạng thô để lắng. Tiếp đó nâng lên nhiệt 
độ 50oC và sử dụng NaOH 2N để điều chỉnh 
dịch nấm men lên pH=10, duy trì trong 10 
phút. Sau đó nấm men được ly tâm 10 phút 
(4.500v/phút) rửa bằng nước 3NL, tách lấy cặn 
ta thu được nấm men ẩm, bảo quản ở 2-4oC 
làm đối tượng nghiên cứu sau này.
2.2.2. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá 
trình phá vách tế bào nấm men

Các bước tiến hành phá vách tế bào nấm 
men cơ bản dựa trên quy trình của Javmen và 
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ctv (2012). Ảnh hưởng của các yếu tố trong 
quy trình được đánh giá lặp lại 3 lần để so 
sánh hiệu suất phá vách tế bào nấm men và 
hàm lượng β-glucan thu được cuối cùng. Các 
TN được lặp lại 3 lần gồm: TN khảo sát ảnh 
hưởng của dung dịch đệm được tiến hành với 
đệm phosphate pH 5,8, dung dịch enzyme 
protease và nước cất; TN khảo sát ảnh hưởng 
của nhiệt độ ủ enzyme protease được bố trí 
ở 4 mức nhiệt độ khác nhau: 35, 40, 50 và 
60°C; TN khảo sát ảnh hưởng của ủ enzyme 
protease được bố trí ở 4 mức độ thời gian ủ 
khác nhau là là 3, 6, 9 và 12 giờ đến quá trình 
phá vách tế nào nấm men.
2.2.3. Khảo sát ảnh hưởng các yếu tố đến quá 
trình tách chiết β-glucan

Xác tế bào nấm men bị phá vỡ được xử lý 
với kiềm nhằm mục đích hòa tan protein, loại 
bỏ protein ra khỏi nguyên liệu, thu β- glucan 
với độ tinh sạch cao, dung dịch NaOH được 
sử dụng để khảo sát điều kiện tối ưu để thu 
β-glucan hàm lượng cao. Nồng độ NaOH 
được khảo sát là 0,3-0,4-0,5-0,6%; thời gian ủ 
NaOH ở 30-60-90-120 phút và nhiệt độ ủ được 
bố trí ở 30-60-90-100oC. Điều kiện tối ưu để 
tách chiết β-glucan được lựa chọn dựa trên 
đánh giá hàm lượng β-glucan thu được cuối 
cùng. 
2.2.4. Quan sát kính hiển vi đánh giá hiệu suất 
phá vách tế bào nấm men

Tế bào nấm men nguyên vẹn và mảnh tế 
bào nấm men bị phá vỡ được quan sát và xác 
định dưới kính hiển vi độ phóng đại 400 và 
1.000 lần, nhuộm tế bào xanh methylene 1%, ở 

độ pha loãng 104.
2.2.5. Xác định hàm lượng β-glucan

Sử dụng bộ Kit β-Glucan Assay Kit (Yeast 
và Mushroom) của công ty Megazyme-Ireland 
(McCleary và Draga, 2016). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Kết quả đánh giá ảnh hưởng của các yếu 
tố đến phá vách tế bào nấm men

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất phá 
vách tế bào nấm men được đánh giá lần lượt 
từ bước đầu tiên, các yếu tố ảnh hưởng ở các 
bước sau được tiến hành theo quy trình sử 
dụng điều kiện tối ưu của kết quả đã thu được 
từ công thức thí nghiệm trước đó. 

 

Hình 1. Bã men bia trước và sau loại tạp chất
So sánh hiệu suất phá vách tế bào nấm 

men giữa dung dịch đệm phosphate pH 5,8 và 
dung dịch enzyme protease NBU6 cho thấy số 
lượng tế bào nấm men còn sống khi sử dụng 
enzyme protease ít hơn đáng kể so với sử 
dụng đệm phosphate và nước cất. Ngoài ra, 
hàm lượng β-glucan thu được cũng thể hiện 
rõ hiệu suất phá vách ở 27,815% so với 19,378 
và 19,558% ở 2 công thức còn lại. 

Sử dụng nước cât Đệm phosphate 5,8 Dung dịch enzyme protease
Hình 2. Tế bào nấm men ở vật kính x40, độ pha loãng 104 nhuộm với Xanh methylene 1%
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Kết quả so sánh hiệu suất phá vách tế bào 
nấm men sử dụng enzyme protease NBU6 ở 
các mức nhiệt độ khác nhau cho thấy: khi ủ 
nấm men với enzyme protase NBU6 ở 50oC, 
lắc 250 vòng/phút trong 6 giờ, phần lớn tế bào 
bị phá vỡ thành các mảnh khác biệt đáng kể 

so với các mức nhiệt độ ủ khác. Đồng thời 
hàm lượng β-glucan thu được tăng cao nhất 
27,352% ở 50oC. Ở mức nhiệt 60oC hoạt độ 
enzyme giảm dẫn đến giảm hiệu suất phá 
vách tế bào nên hàm lượng β-glucan giảm còn 
22,269%. 

35oC 40oC 50oC 60oC
Hình 3. Tế bào nấm men ở vật kính x40, độ pha loãng 104 nhuộm với Xanh methylene 1%

Cố định việc ủ enzyme protease NBU6 
ở 50°C và tiến hành khảo sát sự ảnh hưởng 
của thời gian ủ enzyme đến sự tự phân ở thời 
gian ủ 3, 6, 9 và 12 giờ. Sau mỗi khoảng thời 
gian ủ, mẫu được lấy ra để đánh giá. Kết quả 
thu được hàm lượng β-glucan cao nhất sau 

thời gian ủ 6 giờ (25,331%), thời gian ủ dài 
9-12 giờ thu được hàm lượng thấp hơn có thể 
làm protease phá hủy phức hệ β–1,3- glucan–
chitin tạo thành những glucan hòa tan và sẽ bị 
phân hủy bởi kiềm. 

3 giờ 6 giờ 9 giờ 12 giờ
Hình 4. Tế bào nấm men ở vật kính x40, độ pha loãng 104 nhuộm với Xanh methylene 1%

Bảng 1. Hàm lượng β-glucan thu được ở các công thức thí nghiệm

Đệm tự phân Hàm lượng
β-glucan (%)

Nhiệt độ 
(oC)

Hàm lượng
β-glucan (%)

Thời gian 
(giờ)

Hàm lượng
β-glucan (%)

H20 (ĐC) 19,558a±0,231 35 19,485a±0,274 3 17,619a±0,138
Đệm phosphate pH 5,8 19,378a±1,685 40 21,177b±0,189 6 25,331b±0,134

Enzyme protease NBU6 27,815c±0,599
50 27,352d±0,236 9 20,749c±0,392
60 22,269c±0,288 12 18,979b±0,754

LSD0.05 1,71 LSD0,05 0,47 LSD0,05 0,82
CV% 4,10% CV% 1,1 CV% 2,10

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa (α=0,05)
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3.2. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến hiệu 
suất tách chiết β-glucan

Nấm men sau khi tự phân trong các điều 
kiện thích hợp được đem đi ly tâm thu xác tế 
bào nấm men bị phá vỡ. Cặn này được ngâm 
trong NaOH với các nồng độ thay đổi từ 3% 
đền 6%. Sau khi xử lý với NaOH ở các nồng 
độ khác nhau, đem sản phẩm đi soi dưới kính 
hiển vi, thu được kết quả như hình 5, đồng thời 
kết thúc thí nghiệm, tiến hành đo hàm lượng 
β-glucan thu được bảng kết quả như bảng 2. 

Hàm lượng β-glucan thu được sau xử lý bằng 
NaOH 3% là 21.391%. Khi tăng nồng độ từ 
3% đến nồng độ 4%, thì hàm lượng β-glucan 
cũng tăng đến 26.723%. Tuy nhiên, tăng nồng 
độ NaOH lên 5 và 6% trở đi ta thấy hàm lượng 
β-glucan lại giảm (22.309 và 21.135%). Đồng 
thời, qua quan sát bằng kính hiển vi ở hình 
5, sự tăng nồng độ NaOH sẽ gây tổn thất về 
lượng sinh khối vách tế bào nấm men chứa 
β-glucan  thu được.

NaOH 3% NaOH 4% NaOH 5% NaOH 6%

Hình 5. Tế bào nấm men ở vật kính x40, độ pha loãng 104 nhuộm với Xanh methylene 1%

Kết quả đánh giá ảnh hưởng của nhiệt 
độ ủ với NaOH cho thấy khi tăng nhiệt độ từ 
30oC đến 90oC thì hàm lượng β-glucan cũng 
tăng (11,438a; 21,715b và 27,144d%). Tiếp tục 
tăng nhiệt độ lên 100oC thì hàm lượng beta lại 
bị giảm nhẹ xuống 26,322c%. Điều đó cho thấy, 
khi nhiệt độ thấp thì dung dịch NaOH có tác 

dụng không đáng kể để phá vỡ cấu trúc liên 
kết chắc chắn trong thành tế bào nấm men, 
xong nếu ta tăng nhiệt độ dung dịch NaOH lên 
mức quá cao thì các chất hữu cơ trong thành tế 
bào nấm men bị hòa tan vào dung dịch NaOH 
một phần dẫn đến việc hàm lượng β-glucan  
thu hồi bị giảm xuống.

30oC 60oC 90oC 100oC

Hình 6. Tế bào nấm men ở vật kính x40, độ pha loãng 104 nhuộm với Xanh methylene 1%

Sau các thí nghiệm, xác định được nồng 
độ NaOH 4% ủ ở 90oC là điều kiện thích hợp 
để tách protein khỏ thành tế bào nấm men, cố 
định 2 điều kiện đó và tiếp tục tiến hành khảo 
sát tiếp sự ảnh hưởng của thời gian ủ NaOH 
tới quá trình tách protein. Kết quả thu được 
ở hình 7 và bảng 2 cho thấy thời gian xử lý 
với NaOH cũng đóng một vai trò quan trọng 
trong quá trình tách chiết. Khi tăng thời gian 

từ 30 đến 60 phút, hiệu quả tăng rất nhanh, 
hàm lượng β-glucan thu được tăng từ 17,029a 
lên 24,796c%. Tiếp tục tăng thời gian ngâm 
từ 60 lên 90 phút thì hàm lượng β-glucan lại 
bị giảm. Điều đó cho thấy, nếu duy trì thời 
gian ngâm quá lâu bằng dung dịch NaOH 
là nguyên nhân dẫn đến giảm hàm lượng 
β-glucan.
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Hình 8. Bột men bia thủy phân giàu β-glucan 
sau khi sấy khô

4. KẾT LUẬN
Đã xác định được các điều kiện tối ưu để 

đạt hiệu suất phá vách tế bào nấm men cao 
nhất và thu hàm lượng β-glucan cao nhất: 
phương pháp sinh học sử dụng enzyme 
protease NBU5 bền nhiệt và chịu kiềm gồm 
các bước bã nấm men bia ở dạng sệt cần được 
loại bỏ bằng cách rửa bằng nước vô trùng 
với tỷ lệ (Men : Nước là 1:3), sử dụng NaOH 
2N để điều chỉnh dịch nấm men lên pH=10, 
ly tâm thu sinh khối nấm men. Quá trình tự 
phân nấm men ở 50°C trong 6 giờ có bổ sung 
enzyme protease NBU6. Thành tế bào nấm 
men bị phá vỡ được ly tâm thu nhận để tách 
chiết β-glucan loại bỏ protein bằng cách ủ với 

NaOH 4% ở 90°C trong 60 phút. Kết quả thu 
nhận sản phẩm bột men bia thủy phân giàu 
β-glucan với hàm lượng đạt 28,425%. 

LỜI CẢM ƠN
Nghiên cứu được thực hiện bằng kinh phí của 

đề tài tiềm năng cấp bộ mã số ĐTTN.26/20 “Nghiên 
cứu chiết xuất sản phẩm Beta Glucan từ phụ phẩm 
men bia tại các nhà máy bia sử dụng enzyme từ 
chủng vi khuẩn chịu nhiệt và chịu kiềm”.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Báo cáo ngành bia (2015). Vietdata.
2. Bzducha-Wróbel A., Stanisław B., Anna K., L. Stasiak-

Różańska, Iwona G. and Ewa M. (2014). Evaluation 
of the Efficiency of Different Disruption Methods on 
Yeast Cell Wall Preparation for β-Glucan Isolation. 
Molecules, 19: 20941-61.

3. Javmen A., Saulius G. and Raimonda G. (2012). 
β-glucan extraction from Saccharomyces cerevisiae 
yeast using Actinomyces rutgersensis 88 yeast lyzing 
enzymatic complex. BIOLOGIJA, 58(2): 51-59.

4. Liu X.-Y., Wang Q., Cui S.W. and Liu H.-Z. (2008). A 
new isolation method of β-d-glucans from spent yeast 
Saccharomyces cerevisiae, Food Hydrocolloids, 22(2): 
239-47.

5. Liu Xiao-Yong, Qiang W., Steve W., CuiSteve W., 
CuiHongzhi L. and Hongzhi L. (2008). A new isolation 
method of β-D-glucans from spent yeast Saccharomyces 
cerevisiae. Food Hydrocolloids, 22(2): 239-47.

6. McCleary B.V. and Draga A. (2016). Measurement 
of β-Glucan in Mushrooms and Mycelial Products. J. 
AOAC Int., 99(2): 364-73.

30 phút 60 phút 90 phút
Hình 6. Tế bào nấm men ở vật kính x40, độ pha loãng 104 nhuộm với Xanh methylene 1%

Bảng 2. Hàm lượng β-glucan thu được ở các công thức thí nghiệm

Nồng độ 
(%)

Hàm lượng 
β-glucan (%) Nhiệt độ (oC) Hàm lượng 

β-glucan (%)
Thời gian 

(phút)
Hàm lượng 

β-glucan (%)
3 21,391a±1,000 30 11,438a±0,596 30 17,029a±0,059
4 26,723b±0,715 60 21,715b±0,396 60 24,796b±0,356
5 22,309a±0,458 90 27,144d±0,383 90 17,847a±0,281
6 21,135a±0,256 100 26,322c±0,203
LSD0.05 1,258 LSD0,05 0,787 LSD0,05 0,52
CV% 2,9 CV% 1,9 CV% 1,3
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chí KHCN Nông nghiệp Việt Nam, 7(80): 73-78.

11. Nguyễn Quốc Trung, Mai Đình Phương, Phùng Thị 
Duyên, Phan Thị Hiền, Bùi Quang Tuấn, Trương 
Thị Hà, Nguyễn Xuân Cảnh, Phạm Kim Đăng và 
Trịnh Thị Thu Thủy (2022). Xác định chủng vi khuẩn 
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ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG ENZYME, PROBIOTIC, 
THẢO DƯỢC VÀO KHẨU PHẦN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ  

HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI LỢN THEO HƯỚNG HỮU CƠ 
Nguyễn Thi Hương1*, Nguyễn Thị Thanh Vân1, Phạm Văn Sơn1 và Đặng Vũ Hòa1
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Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 30/12/2021

TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của bổ sung enzyme, probiotic và thảo dược vào 

khẩu phần đến sinh trưởng và hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ. Thí nghiệm (TN) 
được tiến hành trên 120 lợn lai F1(LxY) với khối lượng ban đầu 30±2kg. Thí nghiệm được thiết kế theo 
kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (NT) và 01 đối chứng (ĐC), mỗi NT được lặp lại 3 lần, 
mỗi lần lặp lại là một nhóm lợn gồm 8 cá thể. NT1: Khẩu phần cơ sở (KPCS)+enzyme+probiotic; NT2: 
KPCS+enzyme+thảo dược; NT3: KPCS+probiotic+thảo dược; NT4: KPCS+enzyme+probiotic+thảo dược 
và ĐC: KPCS. Kết quả cho thấy sử dụng chế phẩm enzyme, probiotic và thảo dược bổ sung vào KPCS 
cho lợn nuôi theo hướng hữu cơ nâng cao 5-10% tăng khối lượng/ngày (TKL) và giảm 9-22% tiêu tốn 
thức ăn/kg TKL so với lợn chỉ sử dụng KPCS. Sử dụng các chế phẩm sinh học Bergazym, Levucell  SB 10 
Me Titan và thảo dược Stodi Powder làm giảm giá thành sản xuất/kg TKL hơn so với KPCS. Trong đó, 
sử dụng cả enzyme, probiotic và thảo dược cho giá thành sản xuất là thấp nhất.

Từ khóa: Chế phẩm sinh học và thảo dược, chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ.
ABSTRACT

Results of using biological products and herbal medical in organic orientation pig raising 
The objective of this study is to study the effectiveness of using enzyme, probiotic and 

herbal medicine in organic orientation pig production. The experiment was conducted on 120 
F1(LxY) crossbred pigs with 4 treatments and 1 control. NT1: base diet+enzyme+probiotic, 
NT2: dietary enzymes+herbal medicine, NT3: base diet+probiotic+herbal medicine, NT4: base 
diet+enzymes+probiotics+herbal medicine and control: base diet. Experimental results showed 
that using enzyme, probiotic and herbal medicine as supplements to the base diets for pigs raised 
in the organic orientation was increased 5-10% ADG and decreased 9-22% FCR compared to pigs 
using only basal diets. The use of probiotics and herbal medicine was reduced in production cost/
kg ADG compared to the treatment using only basal diets. In which, using enzymes, probiotics and 
herb medicine for production costs was the lowest. 

Keywords: Biological and herbal medicine, organic orientation pig raising.

1 Viện Chăn nuôi
* Tác giả liên hệ: TS. Nguyễn Thi Hương – Phó trưởng Bộ môn Di truyền-Giống vật nuôi. Điện thoại: 0907145909; Email: 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Những năm qua, chủ trương công nghiệp 

hóa – hiện đại hóa nông nghiệp ở nước ta đã 
mang lại những thành tựu to lớn về nông 
nghiệp. Thế nhưng, đồng thời với những 
thành tựu đó là những hệ lụy như chất thải 
chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, nguồn 
thực phẩm từ chăn nuôi không đảm bảo chất 
lượng về tiêu chuẩn an toàn. Vì vậy, phát triển 
nông nghiệp hữu cơ nói chung, chăn nuôi hữu 
cơ nói riêng trở thành vấn đề cấp bách, nhất là 
thời điểm Việt Nam đang hội nhập sâu rộng 
với quốc tế.

Một trong những giải pháp để nông 
nghiệp phát triển bền vững là sản xuất hữu 
cơ. Ngày 29/8/2018, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp 
hữu cơ. Ngày 23/6/2020, Thủ tướng Chính 
phủ ra Quyết định số 885/QĐ-TTg về việc phê 
duyệt Đề án “Phát triển nông nghiệp hữu cơ 
giai đoạn 2020-2030”. Mục tiêu của đề án là 
đến năm 2030, Việt Nam đứng trong Top 15 
của thế giới về nông nghiệp hữu cơ và sản 
phẩm chăn nuôi hữu cơ chiếm từ 5 đến 10% 
tổng sản phẩm chăn nuôi. 

Hiện tại, chăn nuôi hữu cơ đang là lĩnh 
vực mới đối với nước ta. Hiệu quả chăn nuôi 
theo hướng hữu cơ còn rất thấp. Một trong 
các nguyên nhân cơ bản là do chưa có nhiều 
nghiên cứu, giải pháp hạn chế hao hụt của hình 
thức chăn nuôi không sử dụng kháng sinh 
và thích ứng với môi trường sống tự nhiên. 
Bổ sung men tiêu hóa hay probiotic hoặc bổ 
sung thảo dược cho lợn đã được nghiên cứu 
ứng dụng nhiều trong chăn nuôi nhằm thay 
thế kháng sinh trong chăn nuôi. Enzyme giúp 
tiêu hóa hữu hiệu polysaccharide phi tinh bột 
và protein để tận dụng triệt để nguồn dinh 
dưỡng trong nguyên liệu, giảm giá thành thức 
ăn, giảm gánh nặng tiêu hóa, bảo vệ đường 
ruột, giúp giảm tiêu chảy do dinh dưỡng. Thảo 
dược được sử dụng để kiểm soát tiêu chảy của 
lợn nhờ cơ chế tác dụng làm se niêm mạc ruột, 
kháng viêm trong đường ruột, chống bài tiết 
nội độc tố vi khuẩn, hấp thu nước trong đường 
tiêu hóa, giảm nhu động ruột. Probiotic giúp 

duy trì hệ vi sinh tự nhiên trong ruột già và 
ruột non, đặc biệt là trong thời kỳ căng thẳng 
(Nguyễn Văn Duy và ctv (2015). 

Tuy nhiên, sử dụng kết hợp bổ sung 
enzyme, probiotic và thảo dược phục vụ chăn 
nuôi theo hướng hữu cơ để tăng hiệu quả trong 
chăn nuôi là hướng đi hoàn toàn mới, mang 
tính đột phá là tiền đề giúp cho các nghiên cứu 
về chăn nuôi theo hướng hữu cơ phát triển.     

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu, thời gian và địa điểm 
Lợn lai F1(LxY).
Bergazym: Endo-1,4-xylanase 6000EU/g, 

Glucanase 32EU/g, Amylase 17,6EU/g, 
Protease 142EU/g. 

Stodi Powder là sản phẩm thảo dược có 
các hoạt chất như sau: Punica ellagin (% KL): 
≥4,0%; Total poly phenols (% KL): ≥8,5%; 
Andrographolide (% KL): ≥0,8% . 

Levucell  SB 10 Me Titan: Thành phần có 
chứa Saccharomyces cerevisae 10x1010/g. 

Thời gian: từ tháng 01/2021 đến tháng 
5/2021.

Địa điểm: Nông trại Thủy Thiên Nhu, Lạc 
Thủy, Hòa Bình.
2.2. Bố trí thí nghiệm

Tổng số 120 con lợn lai F1(LxY) nuôi từ 
30±2kg đến 100±2kg, được bố trí theo phương 
pháp ngẫu nhiên hoàn toàn. Thí nghiệm gồm 
5 nghiệm thức (NT), trong đó có 1 NT ĐC: sử 
dụng KPCS), 3 ô chuồng/NT, 4 lợn đực và 4 
lợn cái/ô (bảng 1). Các NT sử dụng chế phẩm 
như sau: 

NT1: KPCS+enzyme+probiotic
NT2: KPCS+enzyme+thảo dược 
NT3: KPCS+probiotic+thảo dược 
NT4: KPCS+enzyme+probiotic+thảo dược
Các chế phẩm được sử dụng với liều 

lượng như sau enzyme: 2 kg/tấn thức ăn (TA); 
probiotic: 2 kg/tấn TA; thảo dược: 1 kg/tấn TA. 
Đầu tiên, trộn chế phẩm với 10kg TA, sau đó 
trộn đều 10kg hỗn hợp TA đã trộn chế phẩm 
đó với lượng TA còn lại. 
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Bảng 1. Bố trí thí nghiệm

Chỉ tiêu NT1 NT2 NT3 NT4 ĐC
Số con/ô 8 8 8 8 8
Tỉ lệ đực/cái 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
Số lần lặp lại 3 3 3 3 3
Chế phẩm EP ET PT ETP 0
Chế độ cho ăn Bán tự do

Khẩu phần cơ sở được phối trộn từ bột 
ngô, cám gạo, bột sắn, khô đậu nành, bột cá, 
bột sò. Giai đoạn lợn 30-50 kg/con, có năng 
lượng thô 3.100 kcalo/kg và protein thô (CP) 
17%; giai đoạn lợn trên 50 kg/con đến xuất 
chuồng, KPCS có năng lượng 3.000 kcalo/kg 
và CP 14% (Bảng 2). 

Bảng 2. Khẩu phần cơ sở và Thành phần dinh dưỡng

Khẩu phần cơ sở (kg/100kg) Thành phần dinh dưỡng 

Nguyên liệu Giai đoạn I     
(30-50kg)

Giai đoạn II 
(>50kg)

Thành phần dinh 
dưỡng/kgVCK

Giai đoạn I 
(30-50kg)

Giai đoạn II 
(>50kg)

Bột ngô 42 42 ME (kcal/kg) 3,1 3
Cám gạo 20 25 CP (%) 17 14
Bột sắn 13,5 18 Lysine (%) 0,8 0,7
Khô đậu tương 18 11 Xơ tổng số (%) 3,6 3,7
Bột cá 6 4 Ca (%) 0,7 0,45
Bột sò 0,5 0 Phopho (%) 0,5 0,5

Chăm sóc, nuôi dưỡng và chỉ tiêu theo dõi
Lợn thí nghiệm được nuôi theo quy trình 

chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ của Nông 
trại Thủy Thiên Nhu. Lợn được cho ăn 3 lần/
ngày (các thời điểm cho ăn 7, 11 và 17h). Lợn 
được nuôi với diện tích ô chuồng 8 con/24 m2

Khối lượng lợn vào TN (kg), KL kết thúc 
TN (kg), TKL của lợn giai đoạn kiểm tra (g/
con/ngày), TTTA/kg TKL (kg), giá thành 1kg 
KL lợn tăng lên, số con mắc bệnh tiêu chảy, 
bệnh hô hấp (con); số con chết (con), tỷ lệ mắc 
bệnh tiêu chảy, bệnh hô hấp (%), tỷ lệ chết (%). 
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu thí nghiệm quản lý bằng Microsoft 
Excel 2016 và phân tích phương sai bởi  phần 
mềm SAS 9.0. Khi giá trị P của phân tích 
phương sai <0,05, phân tích Tukey được sử 
dụng để kiểm tra sự sai khác giữa các cặp 
nghiệm thức. Kết quả thí nghiệm được trình 
bày trong các bảng số liệu là giá trị trung bình, 
Độ lệch chuẩn (Mean±SD). Các giá trị trung 
bình được coi là khác nhau có ý nghĩa thống 
kê khi P<0,05.

Mô hình xử lý thống kê như sau: Yij = µ+ 
Pi + eij. Trong đó: Yij là các chỉ tiêu theo dõi, μ giá 
trị trung bình, Pi ảnh hưởng của các yếu tố thí 
nghiệm, eij sai số ngẫu nhiên.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Khả năng sinh trưởng của lợn thịt nuôi 
theo hướng hữu cơ có bổ sung enzyme, 
probiotic và thảo dược

Khả năng sinh trưởng của lợn thịt nuôi 
theo hướng hữu cơ có bổ sung enzyme, 
probiotic và thảo dược (Bảng 3) cho thấy lợn 
ở các NT có tuổi vào TN là 79,5-80,5 ngày và 
kết thúc TN là 199,4-200,5 ngày. Khối lượng 
lợn vào TN ở 5 NT tương đương nhau là 28,7-
31,3kg (P>0,05). Khối lượng lợn kết thúc TN có 
sự khác nhau rõ rệt giữa các NT, KL kết thúc 
cao nhất ở NT sử dụng cả 3 chế phẩm enzyme, 
probiotic và thảo dược đạt 100,7kg và thấp 
nhất ở ĐC, với 92,5kg (P<0,05). 

Khả năng TKL của lợn ở NT4 đạt cao 
nhất (591 g/con/ngày) và thấp nhất ở ĐC (529 
g/con/ngày), với P<0,05; TKL của lợn ở NT1, 
NT3 và NT4 cao hơn so với lợn ở NT2 và ĐC; 
TKL của các NT1, NT2, NT3, NT4 cao hơn 9,2; 
5,9; 9,6; 10,6% so với ĐC. 

Ngược lại, với TKL, TTTA/kg TKL đạt 
thấp nhất ở NT4 (3,08kg), cao nhất ở ĐC 
(3,76kg), (P<0,05)  và TTTA giảm tương ứng là 
17,13; 9,98; 16,05; 22,0% so với ĐC. Kết quả này 
cao hơn so với kết quả nghiên cứu của Phạm 
Duy Phẩm và ctv (2010) công bố về TTTA 
của lợn bổ sung Allzym và Adimix Btutyrate 
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(2,60kg). Kết quả này tốt hơn kết quả công bố 
của Phạm Kim Đăng và Trần Hiệp (2016), các 
tác giả cho biết việc bổ sung 0,1% Bacillus pro 
đã làm tăng khả năng sinh trưởng (+7,03%), 
giảm TTTA 6,4% so với ĐC. Kết quả này tốt 
hơn kết quả sử dụng sản phẩm chất bổ trợ 

sinh học dùng để bổ sung vào thức ăn cho lợn 
gồm chế phẩm probiotic đa chủng, chế phẩm 
đa enzyme và chế phẩm probiotic-enzyme 
dạng bột cải thiện tốc độ sinh trưởng, tăng 
hiệu quả sử dụng thức ăn 6-9% trong nghiên 
cứu của Trần Quốc Việt và ctv (2010).

Bảng 3. Kết quả về khả năng sinh trưởng của đàn lợn thí nghiệm

Chỉ tiêu theo  dõi NT1 NT2 NT3 NT4 ĐC
Tuổi vào TN 80,2±2,88 79,5±3,27 79,4±2,72 80,5±2,57 80,3±3,09
Tuổi kết thúc TN 200,2±2,88 199,5±3,27 199,4±2,72 200,5±2,57 200,3±3,09
KL vào TN  (kg) 28,7±1,14 31,3±1,09 29,1±0,98 29,7±1,24 30,4±1,41
KL kết thúc TN (kg) 98,6b±2,48 98,7b±2,92 99,3ab±2,09 100,7a±2,48 92,5c±19,78
TKL (g/con/ngày) 582a±27,8 562b±26,6 584a±18,2 591a±25,5 529b±113,9
TTTA/kg TKL (kg) 3,21bc±0,35 3,45b±0,34 3,24bc±0,38 3,08c±0,45 3,76a±0,12

Ghi chú: Các giá trị trung bình có số mũ là các chữ khác nhau có sai khác có ý nghĩa thống kê với P<0,05. 

Như vậy, bổ sung enzyme, probiotic và 
thảo dược đã nâng cao TKL và giảm TTTA 
so với lợn không được bổ sung. Lợn sử dụng 
khẩu phần cơ sở bổ sung enzyme, probiotic và 
thảo dược có TKL cao nhất và TTTA thấp nhất 
so với lợn ở các NT khác và ĐC.
3.2. Hiệu quả sử dụng enzyme, probiotics và 
thảo dược trong phòng bệnh cho lợn nuôi 
theo hướng hữu cơ
Bảng 4. Hiệu quả sử dụng enzyme, probiotic 
và thảo dược trong phòng bệnh nuôi lợn theo 

hướng hữu cơ

Chỉ tiêu (n=24/NT) NT1 NT2 NT3 NT4 ĐC
Bệnh 
tiêu 
chảy

Số mắc, con
TL mắc, %
TL khỏi, %

4
16,67
95,83

Bệnh 
hô hấp

Số mắc, con
TL mắc, %
TL khỏi, %

1
4,17
100

1
4,17
100

4
16,67
100

Tỷ lệ nuôi sống, % 100 100 100 100 95,83
Ảnh hưởng của việc bổ sung enzyme, 

probiotics và thảo dược đến một số bệnh phổ 
biến được thể hiện ở bảng 4 cho thấy lợn được 
nuôi ở lô ĐC có tỷ lệ mắc tiêu chảy và bệnh 
đường hô hấp cao (16,67%). Lợn ở 4 NT sử 
dụng chế phẩm sinh học và thảo dược không 
mắc tiêu chảy và ở NT1 và NT2 có tỷ lệ mắc 
bệnh hô hấp 4,17%. Đàn lợn trong nghiên cứu 
này có tỷ lệ mắc bệnh tương đương với đàn 
lợn TN bổ sung chế phẩm sinh học của Phạm 

Duy Phẩm và ctv (2010). Bốn NT sử dụng 
enzyme, probiotic và thảo dược bổ sung vào 
khẩu phần cơ sở cho lợn nuôi theo hướng hữu 
cơ không có lợn chết, trong khi đó lợn ở ĐC 
có tỷ lệ nuôi sống là 95,83% do chết 1 con tiêu 
chảy không điều trị khỏi.

 Như vậy, lợn thịt nuôi theo hướng hữu 
cơ được bổ sung enzyme, probiotic và thảo 
dược sẽ phòng được bệnh tiêu chảy và bệnh 
đường hô hấp và giảm tỷ lệ hao hụt trong 
quá trình nuôi.
3.3. Hiệu quả kinh tế khi sử dụng enzyme, 
probiotic và thảo dược nuôi lợn theo hướng 
hữu cơ 

Đánh giá hiệu quả dựa trên giá thành sản 
xuất 1kg KL lợn tăng lên trong giai đoạn nuôi 
TN. Ở TN này, chi phí khấu hao chuồng trại, 
điện nước giữa các NT là như nhau nên chỉ so 
sánh các khoản chi phí TA, thú y, chế phẩm 
sinh học và công chăm sóc. 

Kết quả thể hiện ở bảng 4 cho thấy 
giá thành sản xuất 1kg TKL cao nhất 
ở ĐC với 52,3 nghìn đồng, sau đó đến 
NT1: KPCS+enzyme+probiotic đạt 52,01 
nghìn đồng/kg và thấp nhất là NT3: KPCS 
+enzyme+probiotic+thảo dược đạt 50,74 
nghìn đồng/kg. Sở dĩ NT1, NT2, NT3, NT4 có 
giá thành sản xuất 1kg KL lợn hơi thấp hơn 
ĐC là do hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học 
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và thảo dược trong việc phòng trị bệnh tiêu 
chảy và hấp thu thức ăn tốt. Sở dĩ NT2 có chi 
phí cho 1kg TKL thấp nhất là do giá enzyme 
và thảo dược thấp hơn probiotic nên NT2 có 
chi phí cho chế phẩm sinh học và thảo dược 
thấp hơn. Kết quả này của chúng tôi ở  NT2 

giảm 11% chi phí cho 1kg TKL so với ĐC. 
Kết quả này cao hơn kết quả nghiên cứu của 
Phạm Kim Đăng và Trần Hiệp (2016), các tác 
giả cho biết việc bổ sung 0,1% Bacillus pro đã 
làm giảm chi phí thức ăn cho 1kg TKL 4,35% 
so với ĐC.

Bảng 4. Hiệu quả kinh tế khi sử dụng enzyme, probiotic và thảo dược nuôi lợn  
theo hướng hữu cơ (1.000đ)

Chỉ tiêu theo dõi NT1 NT2 NT3 NT4 ĐC
Lượng thức ăn (kg) 5.394,20 5.582,40 5.459,10 5.247,30 5.982,50
Khối lượng lợn tăng (kg) 1.677,40 1.480,30 1.682,90 1.703,10 1.514,80
Chi phí chế phẩm sinh học 17.588,33 4.283,33 15.161,67 18.516,67
Chi phí thức ăn 64.730,40 66.988,80 65.509,20 62.967,60 71.790,00
Chi phí thú y 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.000,00
Chi phí công chăm sóc 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20
Tổng chi 87.245,93 76.199,33 85.598,07 86.411,47 79.217,20
Chi phí cho 1 kg TKL 52,01 51,48 50,86 50,74 52,30

Như vậy, sử dụng các chế phẩm sinh học 
và thảo dược làm giảm giá thành sản xuất thịt 
lợn so với ĐC. Trong đó, sử dụng enzyme và 
thảo dược cho giá thành sản xuất là thấp nhất.

4. KẾT LUẬN 
Bổ sung chế phẩm enzyme, probiotic và 

thảo dược vào khẩu phần cơ sở nuôi lợn theo 
hướng hữu cơ làm tăng 5-10% TKL và giảm 
9-22% TTTA so với không bổ sung.

Bổ sung các chế phẩm sinh học và thảo 
dược vào khẩu phần cơ sở giảm tỷ lệ hao hụt 
lợn trong quá trình nuôi, giảm giá thành sản 
xuất lợn hơi thấp hơn so với lợn không bổ 
sung, trong đó, sử dụng enzyme, probiotic và 
thảo dược cho giá thành sản xuất thấp nhất.
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TÓM TẮT
Khảo sát được thực hiện tại 03 huyện, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc và Chợ Lách với sự tham gia của 90 

hộ chăn nuôi gà Nòi thông qua phỏng vấn trực tiếp theo một bản câu hỏi thống nhất. Kết quả khảo sát 
cho thấy gà Nòi Bến Tre chủ yếu chăn nuôi theo hình thức chăn thả, tận dụng diện tích đất xung nhà với 
ao hồ, bóng râm. Gà Nòi Bến Tre được nuôi với quy mô nhỏ lẻ, ít đầu tư các trang thiết bị, các biện pháp 
ngăn ngừa dịch bệnh cũng chưa được chú trọng. Gà Nòi nuôi trên địa bàn có kiểu hình đa dạng, màu 
lông đỏ, đen, xám tro đối với con trống và nâu đối với con mái. Năng suất gà Nòi tương đối tốt với khối 
lượng xuất bán 1,5-1,9kg khi đạt 120-180 ngày tuổi. Tỷ lệ hao hụt trong quá trình nuôi của gà Nòi Bến Tre 
tương đối cao ở một vài nông hộ. Bên cạnh đó, việc vận dụng các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh, vắc 
xin phòng bệnh chưa được thực hiện một cách hiệu quả. Nhìn chung, nguồn giống gà Nòi trên các địa 
bàn đã được khảo sát của tỉnh Bến Tre hầu như chưa được chọn lọc và tình hình chăn nuôi gà Nòi chưa 
đồng bộ. Cần xây dựng một chương trình chọn giống và mô hình chăn nuôi gà Nòi phù hợp, có kiểm 
soát để có thể nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo ra thu nhập ổn định cho nông hộ. 

Từ khóa: Gà Nòi, khảo sát, đặc điểm ngoại hình, sinh trưởng.
ABSTRACT

Evaluation of Ben Tre Noi chicken breed - a premise for selection and establishing a 
controlled local Noi chicken free range keeping model

The survey was conducted in three districts, named Giong Trom, Mo Cay Bac and Cho 
Lach, with the participation of 90 Noi chicken farmers which was applied face-to-face interview 
for each participant following a structure questionnaire. The results showed that Ben Tre Noi 
chickens were mostly raised by free-range system, utilazated household area with river, lake, 
shade of surrounding trees. Ben Tre Noi chickens were raised under small-scale, less investment in 
equipments, biosecurity methods to prevent disease was not focused as well. Noi chickens raising 
in surveyed areas had a variation of morphological traits with red, black, cinereous feather color 
for male chickens and brown for female chickens. Noi chickens had a great performance with sale 
weight from 1.5-1.9kg at 120-180 days old. Besides, the use of disease prevention methods and 
vaccination process was not applied in a good way. In general, most of Noi chicken sources in the 
surveyed area of Ben Tre province were not selected and farmer’s raising status was not stable. It is 
needed to be built a selection program and suitable raising model which was in control to improve 
the economic efficienct and create a stable income for farmers.

Keywords: Noi chickens, survey, morphological traits, growth performance.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Các giống gà bản địa ở nước ta rất đa 

dạng, với hơn 30 giống: Đông Tảo, Hồ, Ta, 
Ri, Nòi… đều được ưa chuộng bởi chất lượng 
thịt, hương vị và độ dai của thịt gà đều tốt 
(Khoa và ctv, 2019a). Gà Nòi là một trong 
những giống gà bản địa ở Việt Nam, dễ nuôi, 
thích nghi tốt với điều kiện môi trường và chế 
độ dinh dưỡng cũng như chăm sóc tại vùng 
nông thôn (Khoa và ctv, 2019b). Đặc điểm 
ngoại hình của gà Nòi thả vườn cũng đã được 
phần nào nghiên cứu của Nguyễn Trọng Ngữ 
và ctv (2016) và Khoa và ctv (2019a). Thời gian 
gần đây, các nghiên cứu về gà bản địa, đặc biệt 
là gà Nòi ngày càng được chú trọng, từ việc 
sử dụng các thảo dược nhằm cải thiện chế độ 
dinh dưỡng cho gà (Phạm Thị Thủy, 2020) đến 
đặc điểm sinh sản (Nguyễn Thị Kim Khang và 
ctv, 2020), di truyền của gà Nòi cũng được tìm 
hiểu (Khoa và ctv, 2019b). Gà Nòi được nuôi 
dưới nhiều hình thức như chăn thả, bán chăn 
thả hoặc thăm canh. Trong đó, chăn nuôi theo 
hình thức thả vườn hiện mang lại kết quả tích 
cực về chất lượng thịt gà. Nguyễn Quốc Nghi 
và ctv (2011) cũng cho rằng chăn nuôi gà thả 
vườn ở nhiều nông hộ tại Bến Tre, Đồng Tháp, 
Hậu Giang đang được mở rộng phát triển.

Tại tỉnh Bến Tre, chăn nuôi gia cầm là một 
trong những ngành đã và đang phát triển. 
Trong đó, chăn nuôi gà địa phương đang đóng 
vai trò rất quan trọng trong việc đáp ứng nhu 
cầu ngày càng tăng của người dân. Toàn tỉnh 
hiện có khoảng 6.464 nghìn con, tăng 22,66% 
so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là mô hình 
chăn nuôi gà thả vườn sử dụng các giống bản 
địa như gà Nòi và tập trung ở huyện Giồng 
Trôm, Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc 
(Cục thống kê Bến tre, 2019). 

Việc nghiên cứu tuyển chọn giống gà Nòi 
tại Bến Tre chưa nhiều, chưa đáp ứng nhu cầu 
thực tế trong tình hình mới. Chính vì lý do đó, 
đề tài nghiên cứu được tiến hành nhằm mục 
đích khảo sát tình hình chăn nuôi dòng gà Nòi 
địa phương Bến Tre làm tiền đề xây dựng mô 
hình nuôi gà Nòi thả vườn có kiểm soát.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu
Nghiên cứu được tiến hành tại địa bàn 

tỉnh Bến Tre và được thực hiện tại 03 huyện 
có số lượng hộ chăn nuôi gà thả vườn sử dụng 
các giống bản địa lớn (Cục thống kê Bến tre, 
2019) là: Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách 
với tổng số 12 xã được khảo sát, thời gian 
khảo sát 3 tháng, từ tháng 10/2020 đến tháng 
01/2021, trên 90 hộ chăn nuôi (Mỗi hộ có ít 
nhất 70 con, quy mô được tính dựa trên tổng 
số gà ở các độ tuổi khác nhau). Số liệu sơ cấp 
được thu thập thông qua phiếu điều tra khảo 
sát bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp các 
nông hộ chăn nuôi. 
2.2. Xử lý số liệu

Số liệu khảo sát được xử lý và tính toán sơ 
bộ bằng phần mềm Microsoft Excel (2013). Kết 
quả khảo sát được tính theo tỷ lệ phần trăm 
như sau: Phần trăm chỉ tiêu khảo sát = (số hộ 
xác nhận có các chỉ tiêu khảo sát/90) x 100.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc điểm khu vực chăn nuôi
Kết quả bảng 1 cho thấy đặc điểm khu vực 

chăn nuôi trên địa bàn khảo sát, đa phần gà Nòi 
được chăn nuôi ở khu vực có ao, hồ, kênh, rạch 
và khu vực có bóng cây, kết quả này rất tương 
đồng với kết quả khảo sát phương thức nuôi gà 
thả vườn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Nguyễn 
Quốc Nghi và ctv, 2011). Việc tận dụng khu vực 
có vườn cây trong nuôi gà cũng rất phù hợp 
với những nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vì không 
sử dụng nhiều chi phí đầu tư (Nguyễn Quốc 
Nghi và ctv, 2011). Hơn một nửa trong tổng số 
hộ khảo sát có trang bị thêm chuồng nuôi gà 
con, chuồng nuôi gà đẻ. Qua khảo sát thì chỉ có 
48 hộ trang bị hàng rào và 46 hộ có cổng ra vào 
khu vực chăn nuôi, chiếm hơn 50% trên tổng 
các hộ được khảo sát. Về khía cạnh an toàn sinh 
học như trang bị phương tiện xử lý rác thải, có 
khu vực xử lý xác động vật, khu vực lưu trữ, 
bảo quản thức ăn, hệ thống màn che chưa được 
thực sự quan tâm. Vấn đề này cũng được trình 
bày trong nghiên cứu của Cuc và ctv (2020), lối 
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vào cho khách và người được trang bị tại các 
khu vực chăn nuôi với tỷ lệ chiếm 57,73%, di 
chuyển phân và xác động vật chiếm 19,09%. 
Việc trang bị đầy đủ các thiết bị, hệ thống cho 
ăn, nước uống và các vấn đề về an toàn sinh 
học bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như phương 
thức quản lý, điều kiện địa lý, quy mô chăn 
nuôi gà theo hình thức nhỏ lẻ, nông hộ. Điều 
này cũng được nhận định trong nghiên cứu 
của Cuc và ctv (2020). Khả năng tài chính của 
nông hộ cũng có ảnh hưởng nhất định đến việc 
trang bị các thiết bị và hệ thống chăn nuôi tự 
động. Với kết quả tương tự, Bello và ctv (2009) 
cho rằng, thu nhập của nông hộ chăn nuôi ảnh 
hưởng nhiều đến việc đầu tư chăn nuôi gà.
Bảng 1. Đặc điểm khu vực nuôi gà Nòi Bến Tre

Chỉ tiêu Tỷ lệ*

Khu vực chăn nuôi có ao, hồ, kênh, rạch 76,7
Khu vực chăn nuôi có bóng cây 73,3
Có chuồng nuôi gà con 64,4
Có chuồng nuôi gà đẻ 54,4
Khu vực chăn nuôi có hàng rào 53,3
Có cổng ra vào khu vực chăn nuôi 51,1
Có chuồng nuôi gà thịt 41,1
Chuồng nuôi có hệ thống máng ăn 38,9
Có khu vực lưu trữ/bảo quản TA 38,9
Có chuồng nuôi gà hậu bị 34,4
Có phương tiện xử lý rác thải, xác động vật 33,3
Chuồng nuôi có hệ thống màn che 30,0
Chuồng nuôi có hệ thống đèn chiếu sáng 18,9
Chuồng nuôi có hệ thống thông gió 14,4
Chuồng có hệ thống máng uống tự động 12,2

* Tỷ lệ chỉ tiêu khảo sát = (số hộ xác nhận có các chỉ tiêu 
khảo sát/90) x 100

3.2. Đặc điểm giống gà Nòi ở Bến Tre
Đặc điểm ngoại hình của gà Nòi rất phong 

phú và đa dạng: màu lông chủ yếu là đỏ, đen 
và xám tro, xuất hiện với hơn 50% đối với gà 
trống và màu lông nâu và đen chiếm đa số đối 
với gà mái. Kết quả này tương đồng với kết 
quả nghiên cứu của Châu Thanh Vũ (2018), 
lông đen đỏ ở gà trống chiếm 113/268 con, lông 
nâu ở gà mái chiếm hơn 50%. Nguyễn Trọng 
Ngữ và ctv (2016) cũng chỉ ra gà Nòi trống có 
màu lông đen đỏ, gà Nòi mái có màu lông nâu 
chiếm đa số trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu 

Long. Bên cạnh đó, các bộ phận khác của gà 
Nòi có màu sáng hơn, màu mắt chủ yếu là đen 
vàng; màu mỏ chủ yếu là trắng ngà, vàng; màu 
chân chủ yếu là xanh, mào chủ yếu là màu lá, 
và mào khác. Kết quả này cũng được thể hiện 
trong nghiên cứu của Châu Thanh Vũ (2018). 
Sự khác biệt về màu giữa gà Nòi trống và mái 
là do sự chi phối của quá trình lai tạo và chọn 
lọc nhân tạo và chúng ta cũng có thể thấy được 
các đặc điểm ngoại hình chịu sự chi phối rõ rệt 
của giới tính. Ngoài ra, Keambou và ctv (2007) 
cũng cho biết màu sắc đa dạng giữa các bộ 
phận gà do sự chi phối của giao phối tự nhiên 
không kiểm soát và các giống gà bản địa ở khu 
vực nhiệt đới thường có màu sắc sặc sỡ hơn để 
có thể thích nghi tốt với điều kiện môi trường 
cũng như lãnh thổ nơi gà sinh sống.

Bảng 2. Kiểu hình giống gà Nòi Bến Tre

Chỉ tiêu Gà trống (%)* Gà mái (%)*

Lông

Đen 66,7 76,7
Xám tro 67,8 75,6
Trắng 41,1 53,3
Đỏ 82,2 55,6
Nâu 43,3 76,7
Ngũ sắc 44,4 17,8
Màu khác 7,8 1,1

Mắt

Trắng đục 34,4 36,7
Đen 81,1 71,1
Vàng 78,9 72,2
Đỏ 58,9 70,0
Nâu 30,0 25,6
Màu khác 34,4 36,7

Mỏ

Đen 41,1 51,1
Trắng ngà 76,7 74,4
Vàng 68,9 54,4
Màu khác 7,8 0,0

Chân

Trắng ngà 62,2 71,1
Đen 65,6 67,8
Vàng 60,0 66,7
Xanh 84,4 75,6
Xám đá 27,8 16,7
Chì 34,4 56,7
Màu khác 1,1 0,0

Mào
Lá 56,7 40,0
Trà 6,7 16,7
Mào khác 68,9 62,2
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Qua bảng 3 cho thấy gà Nòi tỉnh Bến Tre có 
tỷ lệ hao hụt thấp. Ở những nông hộ còn lại, tỷ 
lệ hao hụt gà thịt tương đối cao, cụ thể có một 
số hộ có tỷ lệ chết 20-30%. Tỷ lệ hao hụt ở gà 
cao có thể do việc chăn thả tự do, môi trường 
chăn nuôi không được kiểm soát, dịch bệnh 
xâm nhập dễ dàng, điều kiện vệ sinh, dinh 
dưỡng chưa đảm bảo dẫn đến gà Nòi nuôi 
trên địa bàn dễ bị mắc bệnh (Lê Hồng Mận và 
Nguyễn Thanh Sơn, 2001). Kết quả của nghiên 
cứu tương đồng với ghi nhận của Nguyễn 
Quốc Nghi (2011), khi khảo sát tỷ lệ chết ở gà 
thả vườn, tỷ lệ chết trung bình 12,95% và đối 
với một số hộ chăn nuôi gặp dịch bệnh, tỷ lệ 
hao hụt cao, đôi khi đến 50%. Đa số các nông 
hộ xuất bán gà khi gà đạt năng suất tối đa thời 
gian nuôi trung bình tương đối lâu với giá cả 
tương đối cao. Thời gian nuôi đến xuất bán 
cũng tương tự trong nghiên cứu của Carrique-
Mas và ctv (2015) với trung bình khoảng 20,2 
tuần. Lợi nhuận từ đàn gà Nòi thả vườn tương 
đối phù hợp cho các nông hộ chăn nuôi, vì 
với nguồn lao động sẳn có không tốn chi phí 
lao động (Bah và Gajigo, 2019), tận dụng các 
nguyên liệu tại địa phương thì việc chăn nuôi 
gà Nòi thả vườn mang lại giá trị kinh tế theo 
hướng tích cực. Khối lượng (KL) gà xuất bán 
cũng tương đương với nghiên cứu của Khoa 
và ctv (2019a), tại 154 ngày tuổi, gà đạt 1.259 
kg/con. Bên cạnh đó, Khoa và ctv (2019a) cũng 
chỉ ra rằng, KL gà Nòi phụ thuộc vào tỷ lệ 
trống mái, gà trống tiêu thụ một lượng lớn 

thức ăn so với gà mái và so với các giống gà 
bản địa khác. Gà Nòi có KL, TTTA, HSCHTA 
tốt hơn gà bản địa khác.
Bảng 3. Khả năng sinh trưởng gà Nòi Bến Tre

Chỉ tiêu Thông số Tỷ lệ

Phần trăm hao hụt 
gà thịt

<10% 53,3
10-20% 20,0

25% 11,1
30% 5,6
20% 5,6

không có thông tin 4,4

Thời gian xuất bán 
gà thịt (ngày tuổi)

150-180 55,6
120-150 40,0
180-200 3,3

không có thông tin 1,1
Khối lượng xuất 
bán gà thịt (kg)

<1,5 76,7
1,5-1,9 21,1

không có thông tin 2,2
Giá bán gà thịt 
(đồng)

80 000-100 000 64,4
100 000-120 000 26,7

không có thông tin 8,9
Tiêu tốn thức ăn 
(kg/gà/ngày)

<4 83,3
4-5 13,3

3.3. Quy trình phòng bệnh
Quy trình phòng bệnh cũng như quy trình 

an toàn sinh học tại các nông hộ chưa được 
quan tâm, điển hình nhất là chưa có các biện 
pháp ngăn ngừa dịch bệnh cụ thể tại hộ chăn 
nuôi, chẳng hạn việc sử dụng các hố khử trùng 
và đồ bảo hộ hầu như chưa được quan tâm. Đó 
cũng là lý do dẫn đến dịch bệnh hay xuất hiện 

Hình 3. Một số hình ảnh gà Nòi tại tỉnh Bến Tre
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tại các hộ chăn nuôi gà theo hình thức chăn thả 
và tình trạng hao hụt gà cao tại các nông hộ (Lê 
Hồng Mận và Nguyễn Thanh Sơn, 2001). Ngoài 
ra, việc chuẩn bị các dụng cụ chăn nuôi, thực 
hiện biện pháp “cùng vào – cùng ra” dường 
như chưa được chú trọng tại các nông hộ. Điều 
này cũng được ghi nhận trong nghiên cứu của 
Delabouglise và ctv (2019) tại khu vực ĐBSCL, 
các hộ thường nuôi 2-3 dòng cùng một thời 
điểm. Bên cạnh đó, việc thực hiện vacxin tại các 
hộ nhỏ lẻ vẫn chưa được đảm bảo. Nghiên cứu 
của Delabouglise và ctv (2019) đã chỉ ra rằng 
các tỉnh ĐBSCL, vacxin được sử dụng phổ biến 
nhất là cúm gia cầm và Newcastle với tỷ lệ 50 
và 26%, tiếp theo đó là bệnh cầu trùng và bệnh 

Gumboro. Kết quả của nghiên cứu này cao hơn 
Delabouglise và ctv (2019) bởi vì việc sử dụng 
vacxin tại các nông hộ nhỏ lẻ còn tuỳ thuộc vào 
độ tuổi của đàn gia cầm, gia cầm nuôi càng lâu, 
tỷ lệ nhận vacxin càng cao (thời gian nuôi 120-
200 ngày, bảng 3). Cùng với đó, qua bảng 4 cho 
thấy hơn 50% nông hộ được khảo sát sử dụng 
kháng sinh phòng bệnh, phần còn lại không sử 
dụng kháng sinh phòng bệnh hoặc không có 
thông tin, chứng tỏ việc sử dụng kháng sinh 
phòng bệnh vẫn còn thực hiện ở một số hộ nuôi 
gà. Việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi 
không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ 
của người sử dụng sản phẩm chăn nuôi (Lan-
ders và ctv, 2020). 

Bảng 4. Quy trình phòng bệnh cho gà Nòi Bến Tre

Chỉ tiêu Tỷ lệ (%)

Quy 
trình 
phòng 
bệnh

Vệ sinh và khử trùng chuồng trại trước khi nhập con giống mới 83,3
Vệ sinh và khử trùng chuồng trại sau khi xuất bán 52,2
Vệ sinh các thiết bị, dụng cụ chứa thức ăn, nước uống ít nhất 1 lần/tuần 45,6
Có phương tiện khử trùng tiêu độc 38,9
Thời gian nghỉ giữa 2 lần nhập giống ít nhất 1 tuần 37,8
Có sổ sách ghi chép tình hình sản xuất, dịch bệnh, sử dụng vắc xin, thuốc cho gia cầm 17,8
Có hố khử trùng khi ra vào trại chăn nuôi 2,2

Vaccine 
phòng 
bệnh

Newcastle 74,4
Bệnh cầu trùng 57,8
Cúm gia cầm 55,6
Gumboro, Đậu 52,2
Hội chứng sung phù đầu 35,6
Bệnh viêm phế quản 32,2
Marek 18,9

Số hộ sử dụng kháng sinh phòng bệnh 53,3
Số hộ không sử dụng kháng sinh phòng bệnh/không có thông tin: 46,7

4. KẾT LUẬN
Gà Nòi Bến Tre được nuôi rất phổ biến 

trên địa bàn khảo sát. Ngoại hình rất phong 
phú và đa dạng, chủ yếu do giao phối tự 
nhiên không kiểm soát và quá trình thích 
nghi với điều kiện môi trường địa phương. Sự 
khác biệt về màu giữa gà trống và mái chịu sự 
chi phối rõ rệt. Màu lông đen, đỏ đối với con 
trống và nâu đối với con mái chiếm phần lớn 
cơ thể gà. Tỷ lệ hao hụt gà và tiêu tốn thức ăn 
tương đối cao do mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, 
không đồng bộ (nuôi nhiều dòng gà cùng lúc, 

thời gian nuôi xuất bán khác nhau, thiếu các 
trang thiết bị và hệ thống chăn nuôi tự ðộng), 
và thiếu kiểm soát (quy trình phòng bệnh, 
phương thức quản lý nguồn con giống, thức 
ăn và việc sử dụng kháng sinh). 

Việc chăn nuôi gà Nòi thả vườn đã và 
đang mang lại hiệu quả tích cực nhất định 
trong sự phát triển kinh tế nông thôn, tạo ra 
nguồn thu nhập cho nông dân. Người chăn 
nuôi có thể tận dụng diện tích đất nông ng-
hiệp và các điều kiện chăn nuôi sẵn có như lao 
động gia đình và nguồn thức ăn để tiết kiệm 
chi phí đầu vào. 
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Để tối ưu hóa hiệu quả kinh tế chăn nuôi 
gà Nòi Bến Tre và tạo ra thu nhập ổn định cho 
nông hộ, nguồn giống và mô hình chăn nuôi 
theo hình thức chăn thả cần được cải thiện và 
kiểm soát. 
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tỉnh Hậu Giang. Tạp Chí KH Trường Đại học Cần Thơ, 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong thời gian qua phong trào nuôi bò 

thịt ở TP. Hồ Chí Minh phát triển mạnh, thông 
qua chương trình phát triển giống bò thịt trên 
địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020, tầm 
nhìn đến năm 2030, đặc biệt là việc phát triển 
gieo tinh nhân tạo, sử dụng tinh một số giống 
bò hướng thịt như Red Brahman, Droughtmas-
ter, Red Angus và BBB gieo tinh với bò cái nền 
lai Zebu để tạo ra bò lai hướng thịt. Tuy nhiên, 
vấn đề sinh sản của đàn bò lai hướng thịt chưa 
được quan tâm. Mặc dù, chưa có nghiên cứu 
điều tra đánh giá chính xác tình hình sinh sản 
của đàn bò lai hướng thịt tại TP. Hồ Chí Minh, 
nhưng qua khảo sát sơ bộ tại một số nông hộ, 
trang trại thì hiện có một số lượng không nhỏ 
bò cái sinh sản và bò cái tơ chậm động dục, 
thành tích sinh sản kém, khoảng cách lứa đẻ 
dài, số bê sinh ra trên đời bò mẹ thấp.

Ở Việt Nam, đã có một số nghiên cứu và 
đưa ra quy trình sử dụng liệu pháp hormo-
ne để xử lý tình trạng chậm sinh trên bò. Tuy 
nhiên, các nghiên cứu trên phần lớn tiến hành 
trên đàn bò sữa, trong khi ít có nghiên cứu về 
vấn đề này trên đàn bò thịt tại TP. Hồ Chí Minh 
và Đông Nam bộ. Do đó, việc nghiên cứu đề 
tài này để hoàn thiện quy trình sử dụng liệu 
pháp hormone để xử lý tình trạng chậm sinh 

trên bò phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại 
TP. Hồ Chí Minh và Đông Nam bộ, khắc phục 
những tồn tại và nâng cao khả năng sinh sản 
của đàn bò lai hướng thịt tại TP. Hồ Chí Minh 
và Đông Nam bộ là rất cần thiết, cấp bách.

Để khắc phục tình trạng chậm sinh và 
nâng cao khả năng sinh sản của đàn bò hướng 
thịt tại TP. Hồ Chí Minh và Đông Nam bộ, 
chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm “Sử dụng 
liệu pháp kết hợp hormone để xử lý tình trạng 
chậm động dục ở bò cái sinh sản và bò cái tơ hướng 
thịt tại TP. Hồ Chí Minh và Đông Nam bộ”. Thí 
nghiệm này là một trong những nội dung 
nghiên cứu của đề tài “Hiện trạng sinh sản và 
một số giải pháp nâng cao khả năng sinh sản của 
bò lai hướng thịt tại thành phố Hồ Chí Minh và 
Đông Nam bộ”.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian
Bò cái sinh sản và bò cái tơ được thí 

nghiệm theo dõi tại các nông hộ, trang trại tại: 
TP. Hồ Chí Minh: Công ty TNHHMTV bò sữa 
TP Hồ Chí Minh; xã An Phú và An Nhơn Tây, 
huyện Củ Chi, Trại Thực nghiệm trường Đại 
học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và Đông Nam 
bộ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn 
nuôi Gia súc lớn xã Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình 
Dương; từ tháng 01/2020 đến tháng 10/2021.

CIDR) để nâng cao khả năng sinh sản của đàn bò hướng thịt tại TP. Hồ Chí Minh và Đông Nam bộ. Kết 
quả cho thấy sử dụng PGF2α xử lý cho bò chậm động dục, tỷ lệ bò đậu thai sau 3 lần gieo tinh trên số 

bò xử lý là 76,67%. Sử dụng kết hợp CIDR, PGF2α và GnRH xử lý cho bò chậm động dục, tỷ lệ bò đậu 
thai sau 3 lần gieo tinh trên số bò xử lý là 80,00% đối với bò sinh sản và 83,33% đối với bò tơ.

Từ khóa: Hormone, bò sinh sản, bò cái tơ, chậm sinh.
ABSTRACT

Using hormone to treat for late estrus of beef crossbred cows and heifers 
in Ho Chi Minh city and Southeast provinces

The study was carried out at farmer households and farms in Ho Chi Minh city and Southeast 
provinces from Jan 2020 to Oct 2021. Using FGF-2α (Ovuprost), GnRH (Ovurelin) and Progesteron 
(CIDR) to treat for delayed rebreeding and improve fertility of beef crossbred cattle in Ho Chi Minh 
city and Southeast. The results showed that using FGF-2α treatment for cows with delayed heating 
was 76.67% in conception rate after three times inseminations. Conception rate after three times 
inseminations was 80.00% in cows and 83.33% in heifers when using combination of  CIDR, PGF2α 
and GnRH to treat for late estrus animals.

Keywords: Hormone, cow, heifer, late estrus.
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Prostaglandin nhóm FGF-2α: Sử dụng chế 
phẩm Ovuprost sản xuất tại Newzealand, 
dung dịch nước vô trùng không màu, trong 
suốt; mỗi ml chứa 250µg Cloprostenol (dạng 
muối sodium). Liều sử dụng 2 ml/con.

GnRH: Sử dụng chế phẩm Ovurelin sản 
xuất tại NewZealand, là dung dịch tiêm vô 
trùng, không màu, trong suốt; mỗi ml chứa 
Gonadorelin (dạng acetate) 100µg. Liều dùng 
2,5 ml/con.

Progesterone: Sử dụng vòng CIDR được 
bao bọc bởi silicon chứa 1,39g progesterone. 
Sản phẩm của Pfizer, sản xuất tại NewZealand.
2.2. Phương pháp
2.2.1. Liệu pháp sử dụng

* Liệu pháp 1: Sử dụng PGF-2α 1 liều duy 
nhất. Sau khi chích PGF2α theo dõi bò có hiện 
tượng động dục và tiến hành phối giống. Gieo 
kép lần 2 cách lần 1 khoảng 10-12 giờ. Liệu 
pháp này áp dụng cho những gia súc sau khi 
sanh kiểm tra buồng trứng tồn lưu thể vàng.

Thí nghiệm tiến hành trên 30 bò cái sinh 
sản chưa có dấu hiệu động dục lại sau 90 ngày 
sau khi đẻ và kiểm tra lâm sàng đường sinh 
dục thấy buồng trứng có tồn lưu thể vàng. 

* Liệu pháp 2: Sử dụng kết hợp PGF2α, 
vòng CIDR và GnRH.

Ngày 0: Kiểm tra buồng trứng, xác định 
bò không mang thai, chích GnRH và đặt CIDR.

Ngày 7: Rút CIDR và chích PGF-2α. 
Ngày 8- 9: Gieo tinh khi phát hiện lên 

giống và gieo kép lần 2 cách lần 1 khoảng 10-
12 giờ.

Ngày 10: Chích GnRH cho những bò cái 
chưa gieo tinh và gieo tinh trong khoảng 16-20 
giờ sau khi chích GnRH lần 2 và gieo kép lần 
2 cách lần 1 khoảng 10-12 giờ.

Liệu pháp này áp dụng cho cả bò tơ và bò rạ 
không động dục lại mà không rõ nguyên nhân 
và gia súc có cơ quan sinh dục bình thường.

Thí nghiệm tiến hành trên 30 bò cái sinh 
sản chưa có dấu hiệu động dục lại sau 90 
ngày sau khi đẻ và 30 bò cái tơ trên 24 tháng 
tuổi chưa có dấu hiệu động dục mà không rõ 

nguyên nhân và gia súc có cơ quan sinh dục 
bình thường.

Kiểm tra tồn lưu thể vàng bò chắc chắn 
không mang thai bằng kỹ thuật khám qua 
trực tràng.
2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 

Dấu hiệu động dục biểu hiện ra bên ngoài 
(mạnh, trung bình, yếu), dịch động dục (có 
hay không, nếu có thì nhiều hay ít), biểu hiện 
nhảy lên con khác, âm hộ và niêm mạc âm 
đạo, mức độ đàn hồi của tử cung. 

Tỷ lệ đáp ứng động dục (%): Tỷ lệ phần 
trăm số bò cái có dấu hiệu động dục với tổng 
số bò cái được sử dụng liệu pháp.

Tỷ lệ đậu thai: Tỷ lệ phần trăm số bò cái 
phối giống có thai với tổng số bò cái được 
phối giống.

Độ dài chu kỳ đối với những bò gieo tinh 
lần đầu không đậu thai (ngày).
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu được xử lý theo phương pháp 
thống kê sinh vật học trên máy vi tính bằng 
phần mềm Minitab 16 for Windows. Các giá 
trị trung bình được tính bằng phương pháp 
thống kê mô tả.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Khám lâm sàng trên bò chậm động dục
Kết quả kiểm tra lâm sàng đường sinh dục 

do kỹ thuật viên thực hiện bao gồm các chỉ 
tiêu: Số bò có tử cung mềm, có buồng trứng 
kém phát triển, có u nang buồng trứng, có thể 
vàng tồn lưu. Kết quả trình bày ở bảng 1 cho 
thấy trong số 60 bò sinh sản và 30 bò tơ đã được 
khám lâm sàng, 28 con, chiếm 46,67% bò sinh 
sản và 17 con, chiếm 56,67% bò tơ có tử cung 
mềm tỷ lệ này cũng là sinh lý bình thường 
của gia súc trong giai đoạn chờ phối. Số bò có 
buồng trứng kém phát triển đối với bò sinh 
sản 34 con, chiếm 56,67% và ở bò tơ có 18 con, 
chiếm 60,00%. Chỉ tiêu u nang buồng trứng đối 
với bò cái sinh sản là 5 con, chiếm 8,33% và bò 
cái tơ 1 con, chiếm 3,33%. Số bò có thể vàng tồn 
lưu cái sinh sản là 38 con (63,33%) và bò cái tơ 
ở chỉ tiêu này là 6 con (20,00%). Có thể thấy 
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số bò được khám lâm sàng, phần lớn nguyên 
nhân trục trặc sinh sản, chậm sinh liên quan 
đến buồng trứng kém phát triển và thể vàng 
tồn lưu. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân ảnh 
hưởng khác như chăm sóc nuôi dưỡng, khẩu 
phần thức ăn ở giai đoạn nuôi bò hậu bị đối với 
bò tơ và sau khi sinh đối với bò sinh sản. 

Theo Tăng Xuân Lưu (2014), hiện tượng 
bò chậm động dục sau đẻ chủ yếu do nguyên 
nhân từ các bệnh về buồng trứng, trong 
16,75% bò chậm động dục sau đẻ, tỷ lệ buồng 
trứng không hoạt động do u nang buồng 
trứng và thể vàng tồn lưu lần lượt là 54,40; 
28,00 và 17,60%. Hoàng Nghĩa Sơn (2012) điều 
tra cho thấy, tỷ lệ bò tơ chậm lên giống (>26 
tháng tuổi) là 63,22%. Trong khi đó, tỷ lệ chậm 
sinh (thời gian động dục lại > 5 tháng sau đẻ) 
ở những bò cái là 40,99%. Kết quả nghiên cứu 
của Đoàn Đức Vũ và ctv (2016) trên bò lai 
hướng sữa tại Bình Dương khi khám lâm sàng 
đường sinh dục bò cái sinh sản và bò tơ chậm 
sinh có tỷ lệ u nang buồng trứng và thể vàng 
tồn lưu là 42,00 và 48,00% đối với bò sinh sản 
và 45,00 và 5% đối với bò tơ.
Bảng 1. Kết quả khám lâm sàng bò thí nghiệm

Chỉ tiêu Bò SS Bò tơ
Số bò khám đường sinh dục, con 60 30
Số bò tử cung mềm, con 28 17
Số bò có buồng kém phát triển 
(buồng nhỏ, nhẵn, dẹp), con 34 18

Số bò có u nang buồng trứng, con 5 1
Số bò có thể vàng tồn lưu, con 38 6
TL bò tử cung mềm, % 46,67 56,76
TL bò có buồng kém phát triển 
(buồng nhỏ, nhẵn, dẹp), % 56,67 60,00

TL bò có u nang buồng trứng, % 8,33 3,33
TL bò có thể vàng tồn lưu, % 63,33 20,00

3.2. Kết quả thử nghiệm đáp ứng hormone 
liệu pháp 1 cho cho bò cái sinh sản

Kết quả thử nghiệm sử dụng chích 1 liều 
PGF-2α cho 30 bò cái sinh sản sau khi sinh 90 
ngày không có hiện tượng động dục được thể 
hiện ở bảng 2 cho thấy: số bò đáp ứng sử dụng 
liệu pháp là 26 con (86,67%) được phát hiện bởi 
các hộ chăn nuôi và các thành viên tham gia 
đề tài. Số bò không đáp ứng là 4 con (13,33%). 
Nguyên nhân có thể do hàm lượng progeste-

rone luôn duy trì cao sau khi xử lý hormone. 
Trong số bò đáp ứng liệu pháp 1, số bò có dấu 
hiệu động dục mạnh, trung bình, yếu lần lượt 
là 17; 8 và 1 con. Số bò có dịch động dục là 
23 con (88,46%) số bò có biểu hiện động dục. 
Số bò có biểu hiện nhảy, chồm lên con khác là 
20 con (76,92%). Trong số bò đáp ứng động 
dục 26 con thì số bò có âm hộ sưng là 19 con 
(73,08%), niêm mạc âm đạo sung huyết 16 con 
(61,54%) và tử cung đàn hồi 17 con (65,38%) 
được các kỹ thuật viên khám kiểm tra qua trực 
tràng của gia súc, quan sát bên ngoài và kết 
hợp cùng các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Trung 
bình số ngày động dục sau xử lý là 16,68 ngày. 
Tổng số bò đậu thai sau 3 lần gieo tinh là 23 
con (88,46%) trên số bò động dục đáp ứng liệu 
pháp (gieo tinh), trong số này số bò đậu thai ở 
lần gieo thứ nhất là 12 con (46,15%), ở lần gieo 
thứ hai là 8 con (30,77%) và ở lần gieo thứ ba là 
3 con (11,54%). Tỷ lệ bò đậu thai sau 3 lần gieo 
trên số bò xử lý là 76,67%. Khoảng cách giữa 2 
lần gieo tinh là 20,74 ngày. Qua kết quả bảng 
2 có một số vấn đề cần chú ý là gia súc thải 
dịch nhờn từ âm đạo và dấu hiệu nhảy hoặc 
chồm lên con khác hoặc dấu hiệu đứng yên là 
dấu hiệu động dục chủ yếu được người dân 
dựa vào kinh nghiệm chăn nuôi để phát hiện 
động dục, tỷ lệ này đang còn thấp. Ngoài yếu 
tố tác động của hormone còn ảnh hưởng của 
các yếu tố của việc chăm sóc nuôi dưỡng như: 
Ảnh hưởng của phương thức nuôi, do cầm cột 
tại chuồng là chủ yếu nên bò không có cơ hội 
để thể hiện các biểu hiện đặc trưng của dấu 
hiệu động dục vì bò cái không được vận động, 
thiếu ánh sáng, do tỷ lệ máu lai cao hoặc do 
khẩu phần thức ăn không đa dạng.

Theo Chung Anh Dũng (2006) khi sử 
dụng PGF-2α điều trị cho bò tồn lưu thể vàng 
cho kết quả tỷ lệ mang thai là 71,1%. Kết quả 
nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Tấn và ctv 
(2017) trên bò lai hướng sữa HF chậm động 
dục: Bò tơ trên 16 tháng tuổi và bò sinh sản sau 
đẻ trên 80 ngày nhưng chưa biểu hiện động 
dục cho thấy: Khi dùng PGF2α xử lý cho bò 
chậm động dục, tỷ lệ đậu thai lần 1 với liệu 
pháp sử dụng PGF2α 1 lần là 75,0% trên bò 
tơ và 35,7% trên bò sinh sản. Tỷ lệ đậu thai 
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sau 2 lần gieo trên số bò xử lý với liệu pháp 
sử dụng PGF2α 1 lần là 80,0% trên bò tơ và 
50,0% trên bò sinh sản. Kết quả nghiên cứu 
của Phí Như Liễu và ctv (2017) trên bò cái lai 
Zebu tại An Giang cho thấy sử dụng hormone 
PGF2α 1 liều duy nhất cho bò cái sau khi sinh 
2 tháng kiểm tra buồng trứng có tồn dư thể 
vàng, tỷ lệ động dục là 86,95%, tỷ lệ đậu thai 
lần phối đầu là 25% và số đậu thai sau 2 tháng 
xử lý là 75%. Stevenson và ctv (2014) báo cáo 
rằng việc sử dụng 2 liều PGF-2α trên bò thịt có 
tỷ lệ động dục và tỷ lệ mang thai tương ứng là 
71,8 và 50%.
Bảng 2. Kết quả đáp ứng hormone liệu pháp 1

Chỉ tiêu Số lượng
Số bò thử nghiệm, con 30
Số bò đáp ứng động dục, con 26

Dấu hiệu động dục
Mạnh, con 17

TB, con 8
Yếu, con 1

Dịch động dục
Có, con 23

Không, con 3

Nhảy, chồm lên nhau
Có, con 20

Không, con 6
Âm hộ sung, con 19
Niêm mạc âm đạo sung huyết, con 16
Tử cung đàn hồi, con 17
Số bò không đáp ứng động dục, con 4
Tỷ lệ bò đáp ứng động dục, % 86,67
TL bò không đáp ứng động dục, % 13,33
Số ngày động dục sau xử lý, ngày 16,68±2,42
Số bò đậu thai sau lần gieo 1, con 12
Số bò đậu thai sau lần gieo 2, con 8
Số bò đậu thai sau lần gieo 3, con 3
Tổng số bò đậu thai 3 lần gieo, con 23
TL đậu thai gieo lần 1/số gieo tinh, % 46,15
TL đậu thai gieo lần 2/số gieo tinh, % 30,77
TL đậu thai gieo lần 3/số gieo tinh, % 11,54
TL đậu thai 3 lần gieo/số gieo tinh, % 88,46
TL đậu thai 3 lần gieo/số bò xử lý, % 76,67
Khoảng cách 2 lần gieo tinh, ngày 20,74±3,36

3.3. Kết quả thử nghiệm đáp ứng hormone 
liệu pháp 2 cho cho bò cái sinh sản và bò cái tơ
3.3.1. Đối với bò cái sinh sản

Kết quả ở bảng 3 cho thấy việc sử dụng 
kết hợp giữa các loại hormone bao gồm CIDR 

+ PGF-2α và GnRH cho bò cái sinh sản chậm 
động dục sau 90 ngày cụ thể như sau: số bò 
xử lý 30 con trong đó bò có biểu hiện động 
dục ngày thứ 8 và 9 của quy trình là 18 con 
(60,00%), 12 con không động dục sau khi rút 
CIDR (40,00%). 

Trong 18 con bò có dấu hiệu động dục ngày 
8 và 9 của quy trình (sau rút CIDR 1-2 ngày) 
có dấu hiệu động dục mạnh 11 con (61,11%), 
trung bình 5 con (27,78%) và dấu hiệu động 
dục yếu 2 con (11,11 %). Gia súc có biểu hiện 
dịch động dục 13 con (72,22%), gia súc có biểu 
hiện nhảy, chồm lên con khác 15 con (83,33%). 
Các biểu hiện về âm hộ sưng, niêm mạc âm đạo 
sung huyết và tử cung đàn hồi lần lượt có tỷ 
lệ: 13 con (72,22%); 12 con (66,67%) và 14 con 
(77,78%). Đây là những biểu hiện đặc trưng của 
bò khi động dục, được các kỹ thuật viên thực 
hiện đề tài khám qua trực tràng ở các giai đoạn 
kết hợp theo dõi bên ngoài của gia súc đồng 
thời các hộ chăn nuôi đã phối hợp để theo dõi, 
ghi chép số liệu theo hướng dẫn của các thành 
viên thực hiện đề tài. Trung bình số ngày động 
dục sau rút CIDR là 1,58 ngày. Số bò đậu thai 
của nhóm biểu hiện động dục sau rút CIDR 
ngày 8 và ngày 9 của quy trình sau 3 lần gieo 
tinh là 15 con trong đó đậu thai ở lần gieo tinh 
thứ 1 là 7 con (38,89%), đậu thai ở lần gieo tinh 
thứ 2 là 6 con (33,33%) và đậu thai ở lần gieo 
tinh thứ 3 là 2 con (11,11%). Khoảng cách giữa 
2 lần gieo tinh là 21,84 ngày.

Trong số 12 con không có dấu hiệu động 
dục ở ngày 8 và 9 của quy trình được chích 
GnRH lần 2 vào ngày 10, kết quả đậu thai đạt 9 
con (75,00%), trong đó: đậu thai ở lần gieo tinh 
thứ nhất là 5 con (41,67%), đậu thai ở lần gieo 
tinh thứ hai là 3 con (23,08%) và đậu thai ở lần 
gieo tinh thứ 3 là 1 con (8,33%). Khoảng cách 
giữa 2 lần gieo tinh trung bình là 21,69 ngày.

Như vậy, tổng số bò đậu thai ở 2 giai đoạn 
sau 3 lần gieo tinh là 24 con (80,00%) trong đó: 
số bò đậu thai ở lần gieo tinh thứ 1 là 12 con 
(40,00%), đậu thai ở lần gieo tinh thứ 2 là 9 con 
(30,00%) và đậu thai ở lần gieo tinh thứ 3 là 3 
con (10,00%). Trung bình khoảng cách giữa 2 
lần gieo tinh là 21,77 ngày. 
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Bảng 3. Kết quả đáp ứng hormone liệu pháp 2 đối với bò cái sinh sản và bò cái tơ

Bò cái SS Chỉ tiêu Bò cái SS Bò cái tơ
Số bò thử nghiệm, con 30 30
Số bò động dục sau rút CIDR (ngày 8, 9 của quy trình, gieo tinh), con 18 20

Dấu hiệu động dục
Mạnh, con 11 13
Trung bình, con 5 5
Yếu, con 2 2

Dịch động dục
Có, con 13 15
Không, con 5 5

Nhảy, chồm lên 
con khác

Có, con 15 17
Không, con 3 3

Âm hộ sung 13 15
Niêm mạc âm đạo sung huyết, con 12 14
Tử cung đàn hồi, con 14 16
Số bò không động dục sau rút CIDR (ngày 8 và 9 của QT), con 12 10
Tỷ lệ bò động dục sau rút CIDR, % 60,00 66,67
Tỷ lệ bò không động dục sau rút CIDR, % 40,00 33,33
Trung bình số ngày động dục sau rút CIDR, ngày 1,58±0,17 1,46±0,13
Số đậu thai nhóm động dục sau rút CIDR (gieo ngày 8 và 9 của QT). Trong đó: 15 17
Số bò đậu thai sau lần gieo thứ 1, con 7 9
Số bò đậu thai sau lần gieo thứ 2, con 6 6
Số bò đậu thai sau lần gieo thứ 3, con 2 2
Khoảng cách giữa 2 lần gieo tinh, ngày 21,84±2,37 19,72±1,81
Số đậu thai nhóm không động dục sau rút CIDR (gieo ngày 10 của QT). Trong đó: 9 8
Số bò đậu thai sau lần gieo thứ 1, con 5 4
Số bò đậu thai sau lần gieo thứ 2, con 3 3
Số bò đậu thai sau lần gieo thứ 3, con 1 1
Khoảng cách giữa 2 lần gieo tinh, ngày 21,69±2,14 19,75±1,62
Tổng số bò đậu thai 2 nhóm sau 3 lần gieo, con 24 25
Số bò đậu thai sau lần gieo thứ 1, con 12 13
Số bò đậu thai sau lần gieo thứ 2, con 9 9
Số bò đậu thai sau lần gieo thứ 3, con 3 3
Khoảng cách giữa 2 lần gieo tinh, ngày 21,77±2,26 19,74±1,72
TL đậu thai nhóm động dục sau rút CIDR (gieo ngày 8 và 9 của QT)/số gieo tinh: 83,33 85,00
Tỷ lệ bò đậu thai sau lần gieo thứ 1/số bò gieo tinh, % 38,89 45,00
Tỷ lệ bò đậu thai sau lần gieo thứ 2/số bò gieo tinh, % 33,33 30,00
Tỷ lệ bò đậu thai sau lần gieo thứ 3/số bò gieo tinh, % 11,11 10,00
TL đậu thai nhóm không động dục sau rút CIDR (gieo ngày 10 của QT)/số gieo tinh: 75,00 80,00
Tỷ lệ bò đậu thai sau lần gieo thứ 1/số bò gieo tinh, % 41,67 40,00
Tỷ lệ bò đậu thai sau lần gieo thứ 2/số bò gieo tinh, % 25,00 30,00
Tỷ lệ bò đậu thai sau lần gieo thứ 3/số bò gieo tinh, % 8,33 10,00
Tỷ lệ bò đậu thai 2 nhóm sau 3 lần gieo tinh/số bò gieo tinh: 80,00 83,33
Tỷ lệ bò đậu thai sau lần gieo thứ 1/số bò gieo tinh, % 40,00 43,33
Tỷ lệ bò đậu thai sau lần gieo thứ 2/số bò gieo tinh, % 30,00 30,00
Tỷ lệ bò đậu thai sau lần gieo thứ 3/số bò gieo tinh, % 10,00 10,00

Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Ngọc 
Tấn và ctv (2017) trên bò lai hướng sữa HF 
chậm động dục, bò sinh sản sau đẻ trên 80 

ngày nhưng chưa biểu hiện động dục cho 
thấy khi kết hợp CIDR, PGF2α và GnRH xử lý, 
tỷ lệ đậu thai lần 1 với CIDR 7 ngày là 43,8%, 
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với CIDR 5 ngày là 31,3%. Tỷ lệ đậu thai sau 2 
lần gieo tinh trên số bò xử lý với CIDR 7 ngày 
là 62,5%, với CIDR 5 ngày là 50,0%. Kết quả 
nghiên cứu của Đoàn Đức Vũ và ctv (2016) 
trên bò lai hướng sữa tại Bình Dương khi 
sử dụng liệu pháp kết hợp hormone GnRH, 
CIDR và PGF2α đối với bò sinh sản chậm 
động dục, tỷ lệ bò gieo tinh có chửa là 93,8%. 
Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Hải và 
ctv (2017) trên bò Brahman thuần nhập nội 
nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
Chăn nuôi Gia súc lớn cho thấy khi sử dụng 
liệu pháp kết hợp hormone GnRH, CIDR và 
PGF2α đối với bò sinh sản chậm sinh có tỷ lệ 
động dục là 66,7% và tỷ lệ bò gieo tinh có chửa 
là 90,0%. Kết quả này cao hơn so với kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi. Kết quả nghiên cứu 
của Phí Như Liễu và ctv (2017) trên bò cái lai 
Zebu tại An Giang cho thấy sử dụng liệu pháp 
kết hợp hormone GnRH, CIDR và PGF2α đối 
với bò sinh sản chậm sinh, tỷ lệ gieo tinh có 
chửa là 58,69% sau 2 tháng xử lý.
3.3.2. Đối với bò cái tơ

Tổng số bò cái tơ xử lý 30 con được thể 
hiện ở bảng 3 cho thấy bò có biểu hiện động 
dục ngày thứ 8 và 9 của quy trình là 20 con 
(66,67%) và 10 con không động dục sau khi 
rút CIDR (33,33%).

Trong số 20 con bò có dấu hiệu động dục 
ngày 8 và 9 của quy trình (sau rút CIDR 1-2 
ngày) có dấu hiệu động dục mạnh 13 con 
(65,00%), trung bình 5 con (25,00%) và dấu 
hiệu động dục yếu 2 con (10,00%). Gia súc có 
biểu hiện dịch động dục 15 con (75,00%), gia 
súc có biểu hiện nhảy, chồm lên con khác 17 
con (85,00%). Các biểu hiện về âm hộ sưng, 
niêm mạc âm đạo sung huyết và tử cung đàn 
hồi lần lượt là 15 con (75,00%); 14 con (70,00%) 
và 16 con (80,00%). Trung bình số ngày động 
dục sau rút CIDR là 1,46 ngày. Số bò đậu thai 
của nhóm biểu hiện động dục sau rút CIDR 
ngày 8 và ngày 9 của quy trình sau 3 lần gieo 
tinh là 17 con (85,00%) trong đó: Đậu thai ở lần 
gieo 1 là 9 con (45,00%), đậu thai ở lần gieo 2 là 
6 con (chiếm 30,00%) và đậu thai ở lần gieo 3 
là 2 con (10,00%). Khoảng cách giữa 2 lần gieo 
tinh của nhóm này là 19,72 ngày.

Trong số 10 con không có dấu hiệu động 
dục ở ngày 8 và 9 của quy trình được chích 
GnRH lần 2 vào ngày 10 kết quả đậu thai đạt 
8 con, chiếm 80,00% trong đó đậu thai lần 
gieo thứ nhất 4 con (40,00%), đậu thai ở lần 
gieo thứ hai 3 con (30,00%) và lần thứ ba 1 con 
(10,00%). Khoảng cách giữa 2 lần gieo tinh 
trung bình là 19,75 ngày.

Tổng số bò đậu thai ở 2 giai đoạn sau 3 
lần gieo tinh đối với bò tơ là 25 con (chiếm 
80,33%) trong đó: Số bò đậu thai ở lần gieo 
thứ 1 là 13 con (chiếm 43,33%), đậu thai ở lần 
gieo thứ 2 là 9 con (30,00%) và đậu thai ở lần 
gieo thứ 3 là 3 con (chiếm 10,00%). Trung bình 
khoảng cách giữa 2 lần gieo tinh là 19,74 ngày. 

Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Ngọc 
Tấn và ctv (2017) trên bò lai hướng sữa HF 
chậm động dục là bò tơ trên 16 tháng tuổi 
nhưng chưa biểu hiện động dục cho thấy: Khi 
dùng kết hợp CIDR, PGF2α và GnRH xử lý, tỷ 
lệ đậu thai lần 1 với CIDR 7 ngày là 80,0%, với 
CIDR 5 ngày là 80,0%. Tỷ lệ đậu thai sau 2 lần 
gieo tinh trên số bò xử lý với với CIDR 7 ngày 
là 100,0% và CIDR 5 ngày đều là 100,0%. Kết 
quả này cao hơn so với kết quả nghiên cứu 
của chúng tôi. Kết quả nghiên cứu của Đoàn 
Đức Vũ và ctv (2016) trên bò lai hướng sữa tại 
Bình Dương khi sử dụng liệu pháp kết hợp 
hormone GnRH, CIDR và PGF2α đối với bò 
tơ chậm động dục, tỷ lệ bò gieo tinh có chửa 
là 83,3%. Kết quả nghiên cứu của Nguyễn 
Ngọc Hải và ctv (2017) trên bò Brahman thuần 
nhập nội nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu và 
Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn cho thấy khi 
sử dụng liệu pháp kết hợp hormone GnRH, 
CIDR và PGF2α đối với bò tơ chậm sinh, tỷ 
lệ động dục là 73,3% và tỷ lệ bò gieo tinh có 
chửa là 90,9%. Kết quả nghiên cứu của Phí 
Như Liễu và ctv (2017) trên bò cái lai Zebu tại 
An Giang cho thấy khi sử dụng liệu pháp kết 
hợp hormone GnRH, CIDR và PGF2α đối với 
bò tơ chậm sinh, tỷ lệ bò gieo tinh có chửa là 
54,54% sau 2 tháng xử lý.

4. KẾT LUẬN 
Sử dụng PGF2α xử lý cho bò chậm động 

dục, tỷ lệ đậu thai sau 3 lần gieo tinh trên số 
xử lý là 76,67%.
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Sử dụng kết hợp CIDR, PGF2α và GnRH 
xử lý cho bò chậm động dục, tỷ lệ đậu thai 
sau 3 lần gieo tinh trên số xử lý là 80,00% đối 
với bò sinh sản và 83,33% đối với bò tơ.
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TÓM TẮT
Đề tài khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết từ lá cây Mật gấu (Vernonia amygdalina) trên 

vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa và Staphylococcus aureus. Thí nghiệm xác định nồng độ ức chế tối 
thiểu (MIC) được thực hiện bằng phương pháp khuếch tán qua giấy lọc trên môi trường Luria Broth 
(LB) và pha loãng trên đĩa tiệt trùng 96 giếng. Nồng độ cao được pha loãng trong Dimethyl sulfoxide 
(DMSO) 100 mg/ml. Kết quả cho thấy sự kháng khuẩn trên cao Ethanol, Ethyl acetate, Buthanol. Thí 
nghiệm xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của cao Ethanol, Ethyl acetate, Buthanol bằng dãy 
nồng độ 5, 10, 20, 40, 80 mg/ml. Kết quả thí nghiệm cho thấy sau khi đo OD lúc 0 giờ và 24 giờ, nồng 
độ ức chế tối thiểu lên Pseudomonas aeruginosa là 80 mg/ml ở cao chiết Buthanol.

Từ khóa: Cây Mật gấu, kháng khuẩn, P. aeruginosa, S. aureus.
ABSTRACT

The antimicrobial activity of Vernonia amygdalina leaf’s extracts on P. aeruginosa  
and S. aureus

This study surveyed antibacterial activities of Vernonia amygdalina on P. aeruginosa and S. 
aureus. The MIC (Minimum Inhibitory Concentration) was examined by disk diffusion method in 
Luria Broth and sterile disk 96 holes dilution method. Concentrations of the extracts were diluted in 
Dimethyl sulfoxide (DMSO) 100 mg/ml. The results showed that antibacterial activities on Ethanol, 
Ethyl acetate, Buthanol. The experiment was to discover the MIC of Ethanol, Ethyl acetate, Buthanol 
extracts by using the concentration ranges of 5, 10, 20, 40, 80 mg/ml. At 0 hours and 24hrs OD 
measurements, the MIC at 80 mg/ml of Buthanol extract on P. aeruginosa.

Keywords: Vernonia amygdalina, Antibacterial activity, P. aeruginosa, S. aureus.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây Mật gấu (Vernonia amygdalina) còn 

gọi là cây Lá đắng, thuộc chi Cúc bạc đầu 
(Vernonia), họ Cúc (Asteraceae), bộ Asterales, 
ngành thực vật hạt kín. Cây Mật gấu phân bố 
chủ yếu ở các quốc gia vùng nhiệt đới và cận 
nhiệt đới, trong đó có Đông Nam Á. Các chiết 
xuất từ cây Mật gấu có hoạt tính kháng khuẩn 
mạnh với một số loài vi sinh vật gây bệnh 
(Ojieze và ctv, 2011). Cây Mật gấu có chứa 
acid ascorbic và caroteinoid (Ijeh và Ejike, 
2011). Vị đắng của cây là do các yếu tố như 
alkaloid, saponin, tanin và glycoside (Bonsi và 
ctv, 1995). Lá cây Mật gấu có thể được tiêu thụ 
như một loại rau, chất chiết xuất được sử dụng 
làm thuốc bổ để điều trị bệnh khác nhau (Igile 
và ctv, 1995) và có hiệu quả chống lại bệnh lỵ 
amip, rối loạn tiêu hóa, chống ký sinh trùng 
(Akinpelu, 1999; Moundipa và ctv, 2000).

Pseudomonas aeruginosa là trực khuẩn 
Gram âm, gây nhiễm trùng cơ hội, sống trong 
đất và nước, khi sức đề kháng của cơ thể giảm 
sút, nó dễ dàng tấn công vào cơ thể gia súc 
(Nguyễn Vĩnh Phước, 1977). Ở heo trưởng 
thành, P. aeruginosa tiết nội độc tố làm viêm 
bàng quang, âm đạo và vú (Taylor, 1992). P. 
aeruginosa gây viêm teo mũi, viêm tử cung ở 
bò và được cho là gây sẩy thai ở bò và ngựa; 
chứng chảy nước tai ở chó, mèo; nhiễm trùng 
máu ở gà (Nikaido, 1989). Staphylococcus 
aureus là trực khuẩn Gram dương, hiếu khí 
không bắt buộc, phân bố khắp nơi nhưng chủ 
yếu ở da, màng nhày của người và động vật 
máu nóng (Trần Linh Thước, 2012). Trong các 
loài vật, ngựa cảm nhiễm với S. aureus nhất rồi 
đến chó, bò, lợn, cừu. Gà vịt có sức đề kháng 
cao đối với S. aureus (Nguyễn Vĩnh Phước, 
1977). S. aureus ký sinh trên da, niêm mạc của 
người và gia súc. Khi sức đề kháng của cơ 
thể kém, S. aureus xâm nhập và gây bệnh. S. 
aureus có thể gây những ổ mủ ngoài da, niêm 
mạc, hoặc vào máu gây nhiễm khuẩn huyết, 
huyết nhiễm mủ (Nguyễn Vĩnh Phước, 1977).

Từ những lý do trên, đề tài “Khảo sát 
hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết từ lá cây 
Mật gấu (Vernonia amygdalina) trên vi khuẩn 

Pseudomonas aeruginosa và Staphylococcus 
aureus” được thực hiện nhằm đánh giá khả 
năng kháng hại khuẩn gây bệnh, qua đó có 
thể ứng dụng lá cây Mật gấu làm thức ăn 
dược liệu cho chăn nuôi và thú y.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

2.1. Nguyên liệu, thời gian và địa điểm 
Tổng số 112kg lá tươi và đọt non cây Mật 

gấu cao 1,2-1,5m được thu vào buổi sáng. Vi 
khuẩn P. aeruginosa và S. aureus được phân lập 
từ tháng 08/2021 đến tháng 11/2021, tại Khoa 
Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ và 
phòng khám đa khoa Dân An, Mỹ Tho, Tiền 
Giang. Địa điểm thu mẫu: tỉnh Tiền Giang, 
Cần Thơ và Sóc Trăng.
2.2. Phương pháp thí nghiệm
2.2.1. Chiết xuất cao ethanol

Mẫu tươi được cắt nhỏ, trải mỏng phơi 
trong mát và đem nghiền. Sau đó đem mẫu khô 
ngâm trong Ethanol (EtOH) 96% (lần 1) trong 
3 ngày. Tiến hành thu dịch chiết lần 1. Mẫu đã 
loại dịch chiết tiếp tục được ngâm trong EtOH 
96% (lần 2) trong 30 ngày và thu dịch chiết lần 
2. Dịch chiết lần 1 và lần 2 gọi là cao EtOH. 

 

Mẫu chiết 
- Cắt nhỏ 

- Trải mỏng, phơi chỗ mát 

- Nghiền 
Mẫu khô + Ethanol 96% (lần 1) 

Ngâm 30 ngày 

Dịch chiết lần 1 Mẫu đã loại dịch chiết 

+ Ethanol 96% (lần 2) 

 
Ngâm 30 ngày 

Dịch chiết lần 2 

Cao tổng Ethanol 

Hình 1. Qui trình chiết xuất cao Ethanol 

a 

Cao tổng Ethanol 

- Hòa với nước cất 

- Chiết kiệt với Hexane 

- Cô quay dung môi 
Cao Hexane Dịch chiết 

- Chiết kiệt với Ethyl acetate 

- Cô quay dung môi 

Cao Ethyl acetate Dịch chiết 
- Chiết kiệt với Buthanol 

- Cô quay dung môi 

Cao Buthanol Cao nước 

Hình 2. Qui trình chiết xuất cao Hexane, cao Ethyl acetate và cao Buthanol 

Cao EtOH được hòa tan trong nước cất, 
chiết kiệt với n-hexane (Hex) và cô quay dung 
môi sẽ thu được cao Hex. Dịch sau chiết tiếp 
tục được chiết kiệt với Ethyl acetate (EtOAc) 
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2.2.3. Đánh giá khả năng kháng khuẩn
Khả năng kháng khuẩn được thực hiện 

bằng phương pháp khuếch tán qua giấy lọc 
trên môi trường Luria Broth (LB) (Zaidan và 
ctv, 2005). 

Cao chiết được pha loãng trong Dimethyl 
sulfoxide (DMSO) nguyên chất thành dung 
dịch chuẩn có nồng độ 100 mg/ml. Nhỏ dung 
dịch lên giấy lọc đặt sẵn trên đĩa thạch vô 
trùng, mẫu thử được lặp lại 6 lần. DMSO 
được sử dụng là đối chứng âm, kháng sinh 
Gentamycine là đối chứng dương. Hoạt tính 
kháng khuẩn của cao chiết được đánh giá 
bằng đường kính vòng kháng khuẩn trên đĩa 

sau khi ủ 24 giờ ở 37oC. 
Đường kính vòng kháng (mm) = Đường 

kính vòng vô khuẩn – Đường kính giấy lọc.
2.2.4. Xác định nồng độ ức chế tối thiểu MIC 

Nồng độ MIC (Minimum Inhibitory 
Concentration) được xác định trên đĩa tiệt 
trùng 96 giếng theo Muroi và Kubo (1996). 
Nhỏ dung dịch cao chiết vào đĩa tiệt trùng 
theo nồng độ từ thấp đến cao, sau đó nhỏ tiếp 
dịch huyền phù vi khuẩn mật độ 106 CFU/ml. 
Các đối chứng lần lượt là DMSO + môi trường 
LB + vi khuẩn; môi trường LB; DMSO + môi 
trường LB; vi khuẩn + môi trường LB; DMSO 
+ vi khuẩn, thí nghiệm lặp lại 3 lần (Hình 1).

 

Mẫu chiết 
- Cắt nhỏ 

- Trải mỏng, phơi chỗ mát 

- Nghiền 
Mẫu khô + Ethanol 96% (lần 1) 

Ngâm 30 ngày 

Dịch chiết lần 1 Mẫu đã loại dịch chiết 

+ Ethanol 96% (lần 2) 

 
Ngâm 30 ngày 

Dịch chiết lần 2 

Cao tổng Ethanol 

Hình 1. Qui trình chiết xuất cao Ethanol 

a 

Cao tổng Ethanol 

- Hòa với nước cất 

- Chiết kiệt với Hexane 

- Cô quay dung môi 
Cao Hexane Dịch chiết 

- Chiết kiệt với Ethyl acetate 

- Cô quay dung môi 

Cao Ethyl acetate Dịch chiết 
- Chiết kiệt với Buthanol 

- Cô quay dung môi 

Cao Buthanol Cao nước 

Hình 2. Qui trình chiết xuất cao Hexane, cao Ethyl acetate và cao Buthanol 

EtOH EtOAc BuOH Đối chứng Nồng độ mg/ml 
5 

10 

20 
40 
80 

DMSO+môi trường LB+Vi khuẩn 
Môi trường LB 
DMSO+môi trường LB 

Vi khuẩn+môi trường LB 

DMSO+Vi khuẩn 

Hình 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm trên đĩa tiệt trùng 96 giếng

và cô quay dung môi sẽ thu được cao EtOAc. 
Dịch sau chiết tiếp tục được chiết kiệt với 

n-butanol (BuOH) và cô quay dung môi sẽ thu 
được cao BuOH và cao nước. 
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2.2.5. Chỉ tiêu theo dõi
Hiệu suất chiết xuất cao: H (%) = [KL thu 

được sau cô quay (g)/KL mẫu khô (g)]x100
Hiệu suất cao chiết từ cao tổng: Hcaochiết (%) 

= [KLcaochiết thu được sau cô quay (g)/KL cao 
tổng (g)]x100

Khả năng kháng khuẩn của cao chiết đối 
với P. aeruginosa và S. aureus.
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu thí nghiệm được xử lý bằng phần 
mềm Microsoft Excel 2013.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Hiệu suất thu hồi của cao chiết
Mẫu khô đem chiết xuất 22,3g; mẫu dịch 

chiết cao EtOH sau cô quay 5,15g. Từ công 
thức tính được hiệu suất chiết xuất cao tổng 
EtOH là 23,1%. Các cao phân đoạn EtOAc, 
BuOH, Hex, nước sau khi qua qui trình chiết 
xuất từ 158g cao EtOH tổng, được tính hiệu 
suất thu hồi theo công thức. Kết quả cho thấy 
hiệu suất thu hồi cao tổng EtOH 23,1%. So với 
kết quả nghiên cứu của Maria và ctv (2017) với 
hiệu suất cao chiết là 15,9%; kết quả cho thấy 
mẫu ngâm càng lâu chiết xuất cao càng nhiều 
và tùy theo điều kiện sống của cây cũng ảnh 
hưởng đến chiết xuất cao. 
3.2. Khả năng kháng khuẩn của cao chiết Mật 
gấu trên P. aeruginosa và S. aureus

Kết quả Bảng 1 cho thấy trong số 5 loại cao 
chiết từ lá cây Mật gấu (Cao tổng EtOH, cao 
Hex cao EtOAc, cao BuOH và cao nước) thì 
chỉ có cao chiết EtOH, EtOAc, BuOH là có khả 
năng kháng khuẩn P. aeruginosa và S. aureus.

Bảng 1. Khả năng kháng khuẩn ở nồng độ cao 
100 mg/ml của các loại cao chiết từ lá cây Mật gấu

Loại cao P. aeruginosa S. aureus
Cao tổng EtOH + +
Cao Hex - -
Cao EtOAc + +
Cao BuOH + +
Cao nước - -

Ghi chú: (+) có hoạt tính kháng khuẩn, (-) không có hoạt 
tính kháng khuẩn

Kết quả Bảng 2 cho thấy đường kính vòng 
kháng khuẩn P. aeruginosa và S. aureus của cao 
chiết EtOH, EtOAc, BuOH từ lá cây Mật gấu 
được khảo sát ở nồng độ 100 mg/ml. Cao chiết 
EtOAc tạo vòng kháng khuẩn cao hơn so với 
cao EtOH và cao BuOH trên cả vi khuẩn P. ae-
ruginosa và S. aureus. Tuy nhiên, vòng kháng 
khuẩn trên cả 3 loại cao chiết đều thấp hơn so 
với kháng sinh Gentamycine. Theo Momoh và 
ctv (2015) nghiên cứu khả năng kháng khuẩn 
trên Mật gấu với nồng độ 100 mg/mL, vòng 
kháng P. aeruginosa và S. aureus lần lượt là 23 
và 20mm. Kết quả này lớn hơn vòng kháng 
khuẩn của cao chiết Mật gấu trong thí nghiệm 
hiện tại. 
Bảng 2. Đường kính vòng vô khuẩn (mm) của 
ba loại cao chiết từ lá cây Mật gấu và kháng 

sinh Gentamycine

Cao chiết P. aeruginosa S. aureus
Cao tổng EtOH 3,5 3,0
Cao EtOAc 6,0 4,0
Cao BuOH 3,5 3,0
KS Gentamycine 15,5 12,1

Nghiên cứu của Anibijuwon và ctv (2012) 
cho thấy cao chiết BuOH từ cây Mật gấu ức 
chế S. aureus với đường kính vòng kháng 
khuẩn là 10,5mm ở nồng độ 60 mg/ml. Fanta 
và Gemechu (2017) sử dụng cao chiết từ rễ cây 
Mật gấu với các dung môi khác nhau Ether, 
Chloroform, Acetone và Methanol để khảo 
sát hoạt tính kháng khuẩn trên S. aureus. Kết 
quả cho thấy vòng kháng khuẩn S. aureus ở 
các dung môi lần lượt là Ether (0 mm), Chloro-
form (14,3±0,58mm), Acetone (16,3±0,58mm) 
và Methanol (12,3±0,58mm).

Nghiên cứu của Evbuomwan và ctv (2018) 
cho thấy cao chiết EtOH  tạo vòng kháng khuẩn 
S. aureus với đường kính 6,5±0,5mm ở nồng độ 
100 mg/ml và 9,0±2,0mm ở nồng độ 200 mg/ml. 
Trong khi đó, cao tổng tạo vòng kháng khuẩn 
P. aeruginosa với đường kính từ 8,0±2,0mm ở 
nồng độ 25 mg/ml đến 12,5±1,5mm ở nồng 
độ 200 mg/ml; vào tạo vòng kháng khuẩn S. 
aureus với đường kính từ 9,0±1,0mm ở nồng 
độ 50 mg/ml đến 15,0±1,5mm ở nồng độ 200 
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mg/ml. Kết quả nghiên cứu của Muhammad 
và ctv (2019) cho thấy cao chiết tổng ức chế 
S. aureus thể hiện qua vòng kháng khuẩn ở 
các nồng độ khác nhau như sau: 9,2±0,25mm 
ở nồng độ 50 mg/ml, 11,2±0,26mm ở nồng độ 
75 mg/ml, 11,8±0,31mm ở nồng độ 100 mg/ml. 
Unegbu và ctv (2020) sử dụng cao chiết EtOH 
nóng (hot ethanolic extract) từ cây Mật gấu để 
đánh giá khả năng kháng khuẩn và kết quả 
cho thấy đường kính vòng kháng khuẩn S. 
aureus là 8,0-19,0mm. Farah và ctv (2021) sử 
dụng cao chiết từ lá cây Mật gấu với dung môi 
chloroform và methanol. Kết quả cho thấy 
vòng kháng khuẩn S. aureus có đường kính 
30mm với cao chiết chloroform.

Qua các kết quả nghiên cứu trên cho thấy 
cao chiết từ cây Mật gấu với các dung môi 
khác nhau đều tạo khả năng kháng khuẩn trên 
P. aeruginosa và S. aureus với kết quả đường 
kính vòng kháng khuẩn khác nhau. Sự khác 
nhau này có thể được giải thích là do sự khác 
nhau về điều kiện trồng cây Mật gấu, bộ phận 
của cây được sử dụng để ly trích, thời gian 
thu hoạch và nồng độ khảo sát khác nhau ở 
các nghiên cứu. Điều đó dẫn đến kết quả vòng 
kháng khuẩn P. aeruginosa và S. aureus khác 
nhau ở các nghiên cứu đã công bố. 
3.3. Nồng độ ức chế tối thiểu MIC

Theo kết quả Bảng 3, ở dãy nồng độ 5, 10, 
20, 40, 80 mg/ml thì nồng độ ức chế tối thiểu lên 
P. aeruginosa của cao BuOH là 80 mg/ml, trong 
khi đó cao EtOH và EtOAc không thể hiện khả 
năng ức chế qua dãy nồng độ trên. Đối với S. 
aureus thì tất cả nồng độ của cao Mật gấu đều 
không có khả năng ức chế (Bảng 4). 

Nghiên cứu của Anibijuwon và ctv (2012) 
cho thấy cao chiết BuOH có MIC là 60 mg/ml 
trên vi khuẩn S. aureus. Kết quả nghiên cứu 
của Evbuomwan và ctv (2018) cho thấy MIC 
của cao chiết EtOH ở nồng độ 25 mg/ml ức chế 
vi khuẩn S. aureus, P. aeruginosa, B. subtilis và 
K. Pneumoniae; ở nồng độ 50 mg/ml ức chế P. 
aeruginosa và K. pneumonia; ở nồng độ 100 mg/
ml ức chế E. coli, S. aureus và B. subtilis. Trong 
khi đó, kết quả nghiên cứu của Unegbu và ctv 

(2020) cho thấy cao EtOH nóng có hiệu quả 
MIC là 25-100 mg/ml đối với S. aureus. 
Bảng 3. Nồng độ (mg/mL) ức chế tối thiểu của 
cao EtOH, EtOAc và BuOH đối với P. Aeruginosa

Loại Giờ 
đo 5 10 20 40 80

Cao EtOH

0 giờ
1,275 2,135 2,374 1,967 1,694
1,039 1,669 2,952 2,351 1,366
1,133 1,765 2,417 2,197 1,026

24 
giờ

1,938 2,576 2,856 2,236 1,762
1,519 2,096 3,114 2,705 1,394
1,623 2,152 2,786 2,431 1,189

Cao EtOAc

0 giờ
0,422 0,908 1,119 1,217 1,242
0,264 0,945 0,821 1,159 0,928
0,231 0,898 0,893 0,983 1,165

24 
giờ

0,555 1,037 1,203 1,316 1,284
0,605 1,154 0,992 1,275 0,978
0,655 0,914 1,016 1,095 1,189

Cao BuOH

0 giờ
0,471 0,641 1,456 1,971 2,370
0,427 0,619 1,452 2,118 2,303
0,407 0,714 1,775 2,198 2,778

24 
giờ

0,803 0,893 1,567 2,043 2,321
0,875 0,843 1,563 2,236 2,240
0,585 0,841 1,815 2,272 2,644

Bảng 4. Nồng độ ức chế tối thiểu của cao 
EtOH, EtOAc và BuOH đối với S. aureus

Loại Giờ 
đo 5 10 20 40 80

Cao EtOH

0 giờ
0,750 1,458 3,235 2,749 2,406
0,772 1,427 2,780 2,402 2,190
0,496 1,241 2,188 2,615 3,044

24 
giờ

1,075 1,880 3,326 2,872 2,614
1,062 1,857 2,946 2,538 2,350
0,851 1,668 2,394 2,726 3,098

Cao 
EtOAc

0 giờ
1,043 0,997 1,203 1,893 2,294
0,873 1,006 0,925 1,972 2,153
0,905 1,103 0,825 1,904 2,247

24 
giờ

1,406 1,244 1,565 2,076 2,383
1,044 1,337 1,208 2,167 2,203
1,396 1,479 1,117 2,158 2,376

Cao BuOH

0 giờ
0,807 0,407 1,062 2,293 2,451
0,909 0,681 1,261 2,574 2,208
1,033 0,749 1,483 2,826 2,742

24 
giờ

1,245 0,542 1,378 2,459 2,529
1,307 0,952 1,549 2,713 2,331
1,415 0,997 1,779 3,035 2,873
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Qua các kết quả nghiên cứu trên cho thấy 
cao chiết từ cây Mật gấu có nồng độ ức chế tối 
thiểu trên vi khuẩn P. Aeruginosa và S. aureus 
với các kết quả khác nhau. Sự khác nhau này 
có thể là do sự khác nhau về bộ phận của cây 
Mật gấu được sử dụng để ly trích, thời gian 
thu hoạch mẫu và chủng vi khuẩn nghiên cứu. 

4. KẾT LUẬN
Hiệu suất thu hồi cao tổng EtOH là 23,1%. 

Hiệu suất thu hồi cao phân đoạn EtOAc 
là 39,1%; BuOH 33,2%; Hex 6% và nước 
21,7%. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của P. 
aeruginosa ở cao BuOH là 80 mg/ml. Khảo sát 
nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) cho thấy cao 
Mật gấu không có khả năng kháng khuẩn đối 
với S. aureus ở dãy nồng độ 5, 10, 20, 40, 80 
mg/ml.

Đề tài cần tiếp tục nghiên cứu khả năng 
kháng khuẩn của cao chiết từ lá cây Mật gấu 
trên các chủng vi khuẩn khác nhau và tiến 
hành MIC trên P. aeruginosa và S. aureus theo 
dãy nồng độ khác nhau ở mỗi phân đoạn cao 
chiết để so sánh tính kháng khuẩn. Bên cạnh 
đó, phân lập và định tính các hoạt chất có khả 
năng kháng khuẩn trong cao chiết.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự xâm nhập mặn của nước biển là vấn 

đề được quan tâm trên thế giới. Ở Việt Nam 
nói chung và các tỉnh miền Tây nói riêng, 
hạn và mặn đang là vấn đề gay go và khốc 
1 Trường Đại học Cần Thơ
* Tác giả liên hệ: PGS.TS. Hồ Quảng Đồ, Trường Đại học Cần 
Thơ; Điện thoại: 0915 996 119; Email: hqdo@ctu.edu.vn

liệt. Theo Tổng cục phòng, chống thiên tai Bộ 
NN&PTNT dự báo mùa khô năm 2020-2021, 
xâm nhập mặn gay gắt nhất xảy ra ở khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), dẫn đến 
tình trạng thiếu nước ngọt, có xu thế gia tăng 
trong tháng 2, 3, 4/2021, sau đó sẽ giảm dần. 
Trước tình hình đó, việc đảm bảo nguồn thức 
ăn cho gia súc nhai lại là rất cần thiết. Đối với 

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, THÀNH PHẦN DƯỠNG CHẤT 
VÀ TỶ LỆ TIÊU HÓA CỦA CÂY ĐẬU BIỂN VIGNA MARINA

Hồ Quảng Đồ1, Võ Châu Kỳ1, Ngô Thị Minh Sương1 và Lê Công Triều1 

Ngày nhận bài báo: 02/12/2021 - Ngày nhận bài phản biện: 27/12/2021
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 30/12/2021

TÓM TẮT
Đề tài “Mô tả đặc điểm hình thái, thành phần dưỡng chất và xác định tỷ lệ tiêu hoá của cây Đậu 

biển (Vigna Marina)” được thực hiện tại Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học 
Cần Thơ với mục đích mô tả đặc điểm hình thái, phân tích thành phần dưỡng chất và theo dõi 
thể tích sinh khí, tỷ lệ tiêu hóa của cây Vigna marina trong điều kiện in vitro, được bố trí hoàn toàn 
ngẫu nhiên, với 5 nghiệm thức (NT) là NT1: thân lá Vigna marina (TLVN), NT2: thân Vigna marina 
(TVN), NT3: lá Vigna marina (LVN), NT4: vỏ Vigna marina (VVN) và NT5: hạt Vigna marina (HVN), 
lặp lại 4 lần. Kết quả cho thấy về đặc điểm của trái Vigna marina chiều dài hạt trung bình 6,31mm, 
chiều rộng hạt 4,13mm, chiều dài trái là 62,71mm, mỗi trái có 3-8 hạt. Hàm lượng CP và NDF của 
hạt Vigna marina lần lượt là 22,17 và 49,99%, ngoài ra hàm lượng xơ phần vỏ của trái với NDF là 
48,94%, ADF là 33,58%. Hàm lượng khí sinh khí và tiêu hóa của cây Vigna marina vào thời điểm 24 
giờ như sau: tỷ lệ sinh khí NH3N có sự sai khác giữa các NT (P<0,05) cao nhất là HVN với kết quả 
là 65,45ml, thấp nhất là TVN 44,3ml. Tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô và hợp chất hữu cơ của LVN cao 
nhất, lần lượt là 78,18 và 78,32%.

Từ khóa: Đặc điểm hình thái, Vigna marina, thể tích khí sinh ra, tỷ lệ tiêu hóa, in vitro.
ABSTRACT

The morphological characteristics, nutrient composition and determination of 
digestibility of sea beans Vigna Marina 

The project studying of morphological characteristics, nutrient composition and digestibility 
of sea beans (Vigna Marina) was carried out at the Department of Animal Sciences, Faculty of 
Agriculture, Can Tho University to describe the morphological characteristics, analyze the nutrient 
composition and conduct experiments to study the gas production volume, digestibility rate of 
Vigna marina in in vitro conditions. The experiment was arranged in a completely randomized 
design. with 5 treatments and 4 replicates. The experiment included: Treatment 1 (TLVN): Leaf 
stem, Treatment 2 (TVN): Stem, Treatment 3 (LVN): Leaf, Treatment 4 (VVN): Peel, and Treatment 
5 (HVN): Seed of Vigna marina. The experimental results showed that on the characteristics of Vigna 
marina, the average seed length was 6.31mm and the seed width was 4.13mm. The CP and NDF 
content of HVN were 22.17 and 49.99%, respectively, the fiber content of the peel of the Vigna marina 
of NDF was 48.94% and ADF was 33.58%. There was a statistically significant difference between 
the experimental treatments (P<0.05). The highest gas production was in HVN. The digestibility of 
dry matter and organic compounds of LVN was the highest 78.18 and 78.32%, respectively.

Keywords: Morphological characteristics, Vigna marina, gas production volume, digestibility rate, in 
vitro.
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ngành chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gia súc 
nhai lại vẫn chưa có những nghiên cứu về 
giống cỏ có khả năng chịu đựng độ mặn tốt 
để trồng ở những vùng đất bị nhiễm mặn. Do 
đó, vấn đề đặt ra là phải tìm được giống cây 
thức ăn gì có khả nặng chịu đựng hạn, mặn 
phù hợp với điều kiện khí hậu canh tác nông 
nghiệp khó khăn hiện tại.

Vigna marina (Đậu biển) là một loài thực 
vật có hoa trong họ đậu, chúng phân bố chủ 
yếu ở những bờ biển các nước nhiệt đới đặc 
biệt là ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương. 
Cây được trồng chủ yếu là bằng hạt, ngâm 
hạt trong 24 giờ có thể làm tăng tốc độ nảy 
mầm. Do môi trường sống của các loài Vigna 
hoang dã rất đa dạng để thích nghi với nhiều 
môi trường khác nhau chịu thích ứng với 
môi trường và những điều này có thể dẫn 
đến những thay đổi trong nông nhiệp (Duff, 
2015). Ở Việt Nam, loại cây này ít người biết 
đến và không được sử dụng phổ biến. Chúng 
thường được tìm thấy ở những vùng ven biển 
ngập mặn như Sóc Trăng, Cà Mau của nước 
ta. Nông dân thường dùng chúng làm thức ăn 
cho những trâu bò nuôi gần khu vực. Thành 
phần hóa học gần đúng của Vigna marina trên 
100g nguyên liệu tươi bao gồm nước 66g, CP 
3g, cacbohydrates 24g, béo 4g, xơ 4g và tro 2g 
(Aguilar, 2016). Tất cả các bộ phận của chúng 
đều có thể ăn được. Ở Hawaii, lá tươi được 
nghiền nát với vôi và nước sau đó vắt lấy nước 
và được sử dụng như một phương pháp chữa 
đau dạ dày (CABI, 2019). Vigna marina được 
sử dụng để làm thực phẩm bổ dưỡng như 
các món súp, canh, hầm. Hàm lượng nitơ, sắt, 
kẽm cao nên làm một thành phần có giá trị của 
phân xanh và hữu cơ. Hơn thế nữa, loại dây 
leo này còn dùng làm thuốc bôi vết thương và 
thức ăn cho gia súc khi chúng được cắt nhỏ 
(Aguilar, 2016). Tuy nhiên, tính đến nay có rất 
ít nghiên cứu về hàm lượng dinh dưỡng mà 
chúng đem lại cho vật nuôi.

Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi 
thực hiện đề tài nhằm tìm hiểu đặc điểm hình 
thái, xác định hàm lượng dinh dưỡng và tỷ lệ 
tiêu hóa của cây Vigna marina trong điều kiện 
in vitro. Đây là cơ sở nền tảng cho các nghiên 

cứu tiếp theo về giống thức ăn mới để ứng 
dụng vào thực tiễn cho chăn nuôi gia súc.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thời gian và địa điểm
Thí nghiệm được tiến hành tại Phòng thí 

nghiệm E104 thuộc Bộ môn Chăn nuôi, Khoa 
Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ, từ 
tháng 6/2021 đến tháng 12/2021.
2.2. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm thực hiện trong điều kiện in 
vitro trên mẫu Vigna marina, được bố trí theo 
kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức 
(NT) và 4 lần lặp lại như sau:

NT1: Thân lá Vigna marina (TLVN)
NT2: Thân Vigna marina (TVN)
NT3: Lá Vigna marina (LVN)
NT4: Vỏ Vigna marina (VVN)
NT5: Hạt Vigna marina (HVN)
Chỉ tiêu theo dõi và xác định
Mô tả đặc điểm hình thái của trái Đậu 

biển Vigna marina, tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô, 
thể tích khí sinh ra tại thời điểm 24 giờ.

Thành phần hoá học của các thực liệu: vật 
chất khô (DM), vật chất hữu cơ (OM), đạm thô 
(CP), béo thô (EE), khoáng tổng số (Ash) được 
phân tích theo AOAC (1995); xơ trung tính 
(NDF) và xơ axít (ADF) được phân tích theo 
Van Soest và Wine (1967).

Công thức tính tỷ lệ tiêu hóa DC ở in vitro:
Tỷ lệ THDC (%) = [(DC trước ủ - DC sau 

ủ)/DC trước ủ]x100
2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu của thí nghiệm được xử lý thống 
kê bằng ANOVA theo mô hình tuyến tính 
tổng quát (GLM) trên phần mềm Minitab 16.0. 
Dùng phép thử Tukey để tìm mức độ khác biệt 
có ý nghĩa thống kê của các cặp NT (P<0,05).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc điểm hình thái của Vigna marina 
Trái Vigna marina (đậu biển) có kích thước 

trung bình được ghi nhận dài 62,71mm, rộng 
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6mm, bé hơn kích thước quả đậu dao biển (dài 
123mm, rộng 24mm). Kết quả ghi nhận của 
Thạch Minh Ngoan (2020) là lớn hơn so với 
kích thước quả đậu lông (dài 34,2mm, rộng 
3,7mm) và của Đồng Bão Sang (2020). Hạt của 
trái Vigna marina có kích thước trung bình với 
dài là 6,31mm, rộng là 4,13mm. Sự phân bố 
ven biển của loài này dường như có liên quan 
đến vỏ phồng lên, không vỡ, có thể trôi từ bờ 
biển này sang bờ biển khác (Aguilar, 2016).

Bảng 1. Kích thước trái cây Vigna marina 
(n=100)

Chỉ tiêu Mean±SD 
(mm)

Cao 
nhất

Thấp 
nhất

Dài hạt
Rộng hạt
Dài trái
Rộng trái

6,31±0,65
4,13±0,30
62,7±6,18
6,0±0,33

7,5
4,5
71,1
6,6

4,8
3,3
44,6
5,4

Trái Vigna marina mọc thành từng cụm, 
mỗi cụm 4-6 trái; vỏ thon dài, phồng lên, cong 
mạnh; trái tươi có màu xanh lá; trái khô có màu 
nâu đất hay đen, nhẵn, hơi hẹp giữa khoảng 
cách giữa các hạt; khi trái chín tới có khả năng 
tự động tách hạt. Khối lượng trung bình mỗi 
trái là 0,50g, cao nhất là 0,65g và thấp nhất là 
0,29g. Mỗi trái có trung bình 5 hạt, hình thận, 
màu mận hoặc vàng nâu. Khối lượng trung 
bình của hạt là 0,42g, cao nhất là 0,54g và thấp 
nhất là 0,22g. 

Bảng 2. Khối lượng trái, vỏ và hạt (n=100)

Chỉ tiêu Mean±SD (g) Cao nhất Thấp nhất
Trái
Vỏ
Hạt

0,50±0,09
0,09±0,02
0,42±0,08

0,65
0,13
0,54

0,29
0,05
0,22

3.2. Thành phần hóa học của các bộ phận
Qua bảng 3 cho thấy thành phần dưỡng 

chất của các bộ phận cây đậu Vigna marina 
khác nhau: HVN có hàm lượng CP cao, với 
kết quả ghi nhận là 22,17%; kế tiếp là LVN 
(18,81%), TVN (12,38%) và VVN (11,73%); 
thấp nhất là TLVN (9,88%). Hàm lượng NDF 
của HVN là 49,99%, cao nhất trong các thực 
liệu; thấp hơn và có kết quả nhi nhận xấp xỉ 
với HVN là VVN (48,94%); kế tiếp lần lượt là 
TVN (43,63%), TLVN (39,42%) và thấp nhất là 
LVN (28,59%). Lượng CP của LVN là 18,81%, 

cao hơn so với hàm lượng CP có trong lá Cốc 
kèn (17,62%) được xác định bởi Lê Hữu Lộc 
(2021), đồng thời cao hơn so với hàm lượng 
CP của lá Đậu lông (17,60%) được công bố bởi 
Trần Đức Văn (2021). Qua kết quả trên cho 
thấy cây đậu Vigna marina là nguồn thức ăn có 
giá trị dinh dưỡng tương đối tốt cho gia súc.
Bảng 3. Thành phần hóa học, giá trị dinh dưỡng 

Chỉ tiêu DM, % OM, % CP EE NDF ADF Ash

HVN 64,17 96,15 22,17 3,09 49,99 16,02 3,85
LVN 27,64 92,61 18,81 6,78 28,59 19,10 4,86
TVN 59,53 95,90 12,38 4,21 43,63 28,96 5,09
TLVN 50,48 95,31 9,88 4,93 39,42 26,20 5,02
VVN 23,79 93,17 11,73 7,94 48,94 33,58 6,83

Ghi chú: HVN, LVN, TLVN, TVN, VVN là  hạt, lá, thân 
lá, thân, vỏ Vigna marina, DM: vật chất khô, OM: chất 
hữu cơ, CP: đạm thô, EE: béo thô, NDF: xơ trung tính, 
ADF: xơ axít, Ash: khoáng tổng số.

3.3. Thí nghiệm xác định tỷ lệ tiêu hoá và 
sinh khi trong điều kiện in vitro

Qua bảng 4 cho thấy kết quả về khí sinh 
ra có ý nghĩa thống kê giữa các NT (P<0,05), 
lượng NH3N sinh ra cao nhất ở HVN với kết 
quả ghi nhận là 65,45ml, thấp nhất là TVN với 
44,32ml khí sinh ra. Kết quả ở bảng 4 cũng cho 
thấy thể tích khí sinh ra tại thời điểm 24 giờ 
của cây Vigna marina cao nhất là TVN và LVN, 
thấp nhất là VVN, chỉ là 27,73ml (P<0,05). 
Lượng khí sinh ra ở 24 giờ của LVN (33,39ml) 
thấp hơn so với lá khoai mì (41,75ml) xác định 
được của Võ Thị Thanh Lam (2020), thấp 
hơn kết quả trên lá Canavalia rosea là 40,75ml 
(Thạch Minh Ngoan, 2020) và thấp hơn kết 
quả nghiên cứu trên lá bình linh là 46,50ml 
(Phạm Ngọc Mai, 2020). Lượng khí sinh ra ở 
24 giờ của TVN (34,58ml), cao hơn so với thân 
khoai mì 18,50ml (Võ Thị Thanh Lam, 2020), 
cao hơn thân đậu lông là 11,00ml (Đồng Bão 
Sang, 2020). Thân lá Vigna marina (34,51ml) 
cao hơn so với lượng khí sinh ra của thân lá 
khoai mì là 29,75ml (Phạm Ngọc Mai, 2020), 
cao hơn so với thân lá Canavalia rosea là 23,5ml 
(Thạch Minh Ngoan, 2020).

Thể tích khí CH4 không có khác biệt giữa 
các NT (P>0,05), tuy nhiên có thể thấy được 



CHĂN NUÔI  ĐỘNG VẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

KHKT Chăn nuôi số 275 - tháng 3 năm 202270

lượng khí sinh ra ở HVN cao nhất và thấp 
nhất là ở TVN. 
Bảng 4. Thể tích khí sinh ra tại thời điểm 24 giờ

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

SEM P
LVN TVN TLVN VVN HVN

24h,ml
CH4
NH3N

33,39a

11,75
56,50b

34,58a

10,50
44,32c

34,51a

14,5
49,51bc

27,73b

14,25
56,95b

34,29a

17,50
65,45a

0,821
2,722
1,775

0,001
0,441
0,001

Ghi chú: Các giá trị trung bình mang chữ cái khác 
nhau trên cùng hàng là sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (P<0,05).

Tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô (DM) trong 
thí nghiệm in vitro tại thời điểm 24 giờ (Bảng 
5) cho thấy: cao nhất là LVN 78,18%; TVN và 
TLVN cao, lần lượt là 74,55 và 71,33%. Kết 
quả này phù hợp kết quả ghi nhận của Võ Thị 
Thanh Lam (2020); thấp nhất là HVN (66,53%) 
(P<0,05). Ngoài ra, kết quả trên cho thấy tỷ lệ 
tiêu hoá của HVN thấp hơn các chỉ tiêu khác, 
có thể nguyên nhân đến từ việc ảnh hưởng 
của chất kháng dưỡng có trong các cây họ đậu 
như Tannins, Lignin (Kumar và ctv, 1992). Tỷ 
lệ tiêu hóa vật chất khô của LVN là 78,18%, 
cao hơn kết quả nghiên cứu trên lá Đậu lông 
là 58,50% (Trần Đức Văn, 2021), cao hơn kết 
quả nghiên cứu trên lá Cóc kèn 53,73% (Lê 
Hữu Lộc, 2021), cao hơn kết quả nghiên cứu 
trên lá Canavalia maritima là 65,84% (López và 
ctv, 2009) và cao hơn kết quả nghiên cứu trên 
lá Cốt khí tía 65,5% (Lê Hữu Lộc, 2021). Tỷ lệ 
tiêu hóa vật chất khô của TVN là 74,55%, cao 
hơn kết quả nghiên cứu trên thân đậu lông 
là 51,73% (Trần Đức Văn, 2021), cao hơn kết 
quả nghiên cứu trên thân cốt khí tía là 50,85% 
(Lê Hữu Lộc, 2021), cao hơn kết quả của thân 
cốc kèn 46,99% (Lê Hữu Lộc, 2021). Tỷ lệ tiêu 
hóa vật chất khô của TLVN là 71,33%, cao hơn 
kết quả nghiên cứu trên thân lá đậu lông là 
38,75% (Trần Đức Văn, 2021), cao hơn kết quả 
nghiên cứu trên thân lá Cốt khí tía là 58,77% 
(Lê Hữu Lộc, 2021).

Tương tự, tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ (OM) 
trong thí nghiệm in vitro tại thời điểm 24 giờ 
cũng cho thấy có cùng xu hướng như tỷ lệ 
tiêu hóa vật chất khô trên các NT của cây Đậu 
Vigna marina.

Bảng 5. Tỷ lệ tiêu hóa in vitro của Vigna marina 

TLTH
(%)

Nghiệm thức
SEM P

LVN TVN TLVN VVN HVN
DM 78,18a 74,55ab 71,33bc 71,31bc 66,53c 1,47 0,001
OM 78,32a 76,73a 72,64ab 69,68b 68,02b 1,48 0,001

4. KẾT LUẬN 
Trái Vigna marina có kích thước trung 

bình: dài trái là 62,71mm, rộng trái là 6mm và 
khối lượng là 0,5g. Hạt Vigna marina có kích 
thước trung bình: chiều dài là 6,31mm, chiều 
rộng là 4,13mm, khối lượng hạt và vỏ lần lượt 
là 0,42 và 0,09g.

Cây Vigna marina có giá trị dinh dưỡng 
khá tốt: hàm lượng CP của hạt là 22,17% và 
lá là 18,81%; hàm lượng NDF của cây Vigna 
marina cao: hạt là 49,99% và vỏ là 48,94%.

Thể tích khí CH4 sinh ra là không sai khác 
rõ rệt, tuy nhiên có xu hướng cao nhất nằm ở 
hạt 17,50ml, thấp nhất là thân 10,50ml.
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luận tốt nghiệp Đại học ngành Chăn nuôi, Trường Đại 
học Cần Thơ.
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TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này là tổng hợp các phương pháp đánh giá sự ảnh hưởng của quá 

trình làm lạnh đến đặc điểm ngon miệng và độ an toàn của thịt bò. Các phương pháp làm lạnh khác 
nhau thể hiện những ưu, nhược điểm khác nhau đối với đặc điểm ngon miệng, đặc biệt độ mềm 
của thịt. Làm lạnh chậm và nhiều bước là những phương pháp thích hợp hơn, trong khi làm lạnh 
phun sương không cải thiện độ mềm so với làm lạnh thông thường. Làm lạnh nhanh cải thiện độ 
mềm so với làm lạnh thông thường, nhưng làm lạnh nhanh không cho thấy tác dụng giảm lạnh. 
Sự gia tăng nhẹ độ dai do làm lạnh nhanh có thể được giảm bớt bằng cách áp dụng kích thích điện 
hoặc giảm nhiệt độ rất nhanh sau khi giết mổ. Đối với chất lượng vi sinh, làm lạnh nhanh cho thấy 
hiệu quả tốt để giảm vi khuẩn trên bề mặt thân thịt, sau đó làm lạnh nhiều bước. Làm lạnh chậm và 
phun sương được dự đoán sẽ thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn, tuy nhiên, rất ít nghiên cứu thực 
sự cho thấy tác động tiêu cực đến việc nhiễm khuẩn từ cả hai chế độ làm lạnh. Thiệt hại về kinh tế 
đối với việc giảm khối lượng thân thịt làm lạnh giảm đáng kể do làm lạnh phun sương và giảm nhẹ 
khi làm lạnh nhanh, trong khi làm lạnh nhiều bước cũng cho thấy một số hiệu quả tích cực hơn. 
Nhìn chung, chế độ làm lạnh được áp dụng trong ngành chăn nuôi bò thịt không phải là phương 
pháp duy nhất. Vì bên cạnh đó chế độ làm lạnh sử dụng ba lần nhiệt độ giảm dần, chế độ này có thể 
được coi là một loại của chế độ làm lạnh chậm, với mục đích duy trì chất lượng thịt tốt. Thêm vào 
đó, việc áp dụng phương pháp làm lạnh phun sương trong lò mổ bò sẽ giảm việc mất khối lượng.

Từ khóa: Làm lạnh, thân thịt, bảo quản, thịt bò.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong lịch sử, bò thường được giết thịt 

vào mùa đông khi thời tiết lạnh giá. Sau khi 
xuất hiện thiết bị làm lạnh, việc làm lạnh có 
thể được thực hiện quanh năm. Sự phát triển 
của hệ thống dây chuyền lạnh cho phép vận 
chuyển thịt đường dài. Thời điểm mà quy 
trình làm lạnh lần đầu tiên được áp dụng cho 
các lò giết mổ không được ghi lại, nhưng vào 
năm 1882, người ta đã chỉ ra rằng thịt đông 
lạnh có thể được vận chuyển liên lục địa 
(Williscroft, 2007). Sau đó, để đáp ứng nhu cầu 
ngày càng tăng về thịt trên toàn cầu, phương 
pháp đông lạnh nhanh hơn đã được giới thiệu 
ở các quốc gia xuất khẩu thịt, cho phép đông 
lạnh các cơ sâu trong vòng 8 đến 10 giờ. Quy 
trình làm lạnh không chỉ phải xem xét đến độ 
an toàn và thời hạn sử dụng của thịt, mà còn 
cả tác động đến các đặc điểm ngon miệng. Về 
mặt an toàn thực phẩm, làm lạnh thân thịt ban 
đầu là bước quan trọng nhất trong quy trình 
dây truyền lạnh để bảo quản thịt. Khi giết mổ, 
nhiệt độ của thân thịt vào khoảng 40oC, đây là 
môi trường thuận lợi cho hầu hết các vi khuẩn 
gây bệnh và gây hư hỏng thịt. Do đó, việc làm 
lạnh nhanh thân thịt ức chế sự phát triển của 
vi khuẩn là một điểm kiểm soát mối nguy 
quan trọng đối với lò mổ.

Xét đến các tác động đến chất lượng thịt, 
quy trình cấp đông sâu trước khi bắt đầu làm 
lạnh gần như bị bỏ qua, do sản xuất thịt rất dai 
do myofibrils bị rút ngắn bất thường. Kết quả 
là, làm lạnh chậm đã được khám phá trong 
nhiều nghiên cứu tạo ra thịt bò chất lượng tốt. 
Các phương pháp tiếp cận như vậy cho phép 
thân thịt đi vào chế độ mát ở nhiệt độ cao hơn, 
chẳng hạn như 12-35oC theo quy định của tiêu 
chuẩn Úc hoặc 14-19oC. 

Một số quốc gia đề nghị rằng thân thịt cần 
được làm lạnh ở 0-4oC trong 24 hoặc 48 giờ 
sau khi giết mổ. Châu Âu, Canada quy định 
rằng nhiệt độ bên trong của thân thịt cần ở 
dưới 7oC trước khi thân thịt được pha lóc và 
cắt khúc. Trong một số nghiên cứu, người ta 
báo cáo rằng thời gian cần thiết để đạt được 
nhiệt độ này đối với thân thịt bò, cừu, lợn ít 
nhất là 24, 16 và 10 giờ. 

Giảm khối lượng (KL) là một trong những 
tổn thất kinh tế lớn trong quá trình ướp lạnh. 
Làm lạnh nhanh hoặc làm lạnh chậm dẫn đến 
giảm KL nhiều hơn so với các phương pháp 
làm lạnh khác; trong khi làm lạnh nhanh có 
thể giảm thời gian làm lạnh và giảm KL thông 
qua việc hình thành một lớp đá trên bề mặt 
thân thịt; trong khi làm lạnh dạng phun sương 
giúp giảm KL ít nhất trong toàn bộ thời gian.

ABSTRACT
Effect of cooling methods on palatability and safety feature

The objective of this study was to synthesize methods to evaluate the effect of refrigeration 
on the palatability and safety characteristics of beef. Different cooling methods present different 
advantages and disadvantages for palatability characteristics, especially meat tenderness. Slow and 
multi-step cooling are preferable methods, while mist cooling does not improve softness compared 
with conventional refrigeration. Rapid cooling improves softness compared with conventional 
refrigeration, but rapid cooling does not show a cooling effect. The slight increase in toughness 
due to rapid cooling can be alleviated by the application of electrical stimulation or by a very 
rapid decrease in temperature after slaughter. For microbiological quality, rapid cooling shows 
good effect to reduce bacteria on carcass surface, followed by multi-step chilling. Slow cooling 
and misting are predicted to promote bacterial growth, however, very few studies have actually 
shown a negative effect on bacterial contamination from both cooling regimes. The economic loss 
to chilled carcass weight loss is significantly reduced by mist cooling and slightly reduced by rapid 
chilling, while multi-step chilling also shows some more positive effects. In general, refrigeration 
applied in the beef industry is not the only method. Since besides that the chilling mode uses three 
times the descending temperature, this mode can be considered as a kind of slow chilling mode, 
with the aim of maintaining good meat quality. In addition, the application of mist cooling in beef 
slaughterhouses will reduce mass loss.

Keywords: Refrigeration, carcass, preservation, beef.
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Nhìn chung, quy trình làm lạnh đã được 
sử dụng rộng rãi trong các lò mổ bò từ khi hệ 
thống lạnh phát triển. Các tiêu chí chính khi 
áp dụng chế độ làm lạnh không chỉ là các quy 
định phải đáp ứng, mà còn là các mối quan 
tâm về kinh tế, và các yêu cầu về an toàn và 
đảm bảo chất lượng thịt. Cho đến nay, nhiều 
chế độ làm lạnh đã được thiết kế dựa trên các 
biến thể. Người ta đã tóm tắt các đặc điểm làm 
lạnh chậm, phun sương, làm lạnh nhiều bước, 
và làm lạnh nhanh. Liên quan đến vấn đề này, 
trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu 
hơn về từng phương pháp làm lạnh đã được 
tiến hành, bao gồm các phương pháp làm lạnh 
mới như làm lạnh nhiều bước.

Nguyên tắc của các chế độ làm lạnh này 
là: 1) đáp ứng các quy định; 2) giảm sự giảm 
KL thân thịt; 3) đảm bảo các yêu cầu về an 
toàn/vệ sinh đối với thịt, và 4) đảm bảo chất 
lượng thịt.

2. PHƯƠNG PHÁP LÀM LẠNH CHO THỊT BÒ

Hầu hết các quy trình làm lạnh được áp 
dụng trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi giết 
mổ. Các phương pháp thường được áp dụng 
là: làm lạnh chậm, làm lạnh nhanh, làm lạnh 
phun sương và làm lạnh nhiều bước. 
2.1. Làm lạnh chậm/làm lạnh truyền thống

Phương pháp làm lạnh chậm được coi là 
phương pháp làm lạnh truyền thống. Làm lạnh 
thường được thực hiện bằng cách luân chuyển 
không khí qua bộ phận làm mát cưỡng bức 
và sau đó qua thân thịt trong phòng làm lạnh. 
Các chế độ kiểm soát, đại diện cho các quy 
trình làm lạnh thường được sử dụng trong 
lò mổ. Nhiệt độ 0-4oC được áp dụng rất phổ 
biến trong các lò mổ thịt bò, thịt cừu hoặc các 
loài động vật khác. Chế độ làm lạnh truyền 
thống được phát triển dựa trên “quy tắc ngón 
tay cái 10/10” rằng cơ không được làm lạnh 
dưới 10oC trong vòng 10 giờ sau khi giết mổ, 
để tránh “quá lạnh” và kết quả là thịt rất dai. 
Để giảm hơn nữa mức độ “thiếu lạnh” trong 
quá trình làm lạnh, một phương pháp làm 
lạnh chậm đã được thiết kế, được định nghĩa 
là quá trình giữ thân thịt ra khỏi phòng làm 

lạnh trong một khoảng thời gian để trì hoãn 
việc bắt đầu quá trình làm lạnh hoặc giữ thân 
thịt ở điều kiện nhiệt độ cao, chẳng hạn như 
10-16oC trong 3-12 giờ, hoặc ở mức tương đối 
thấp hơn, nhưng vẫn cao hơn, so với nhiệt độ 
làm lạnh thông thường (5-6oC) trong 24 giờ. 
2.2. Làm lạnh nhanh và làm lạnh siêu lạnh
2.2.1. Làm lạnh nhanh 

Như đã trình bày trên: làm lạnh chậm là 
phương pháp làm lạnh truyền thống, thì làm 
lạnh nhanh là một quy trình làm lạnh không 
điển hình, do nó sai lệch so với “quy tắc ngón 
tay cái 10/10”. Thông thường, làm lạnh nhanh 
- làm lạnh rất nhanh được định nghĩa là một 
quy trình làm lạnh trong đó cơ được làm lạnh 
đến -1oC trước 5 giờ sau khi giết mổ. Một số 
nghiên cứu đã được thực hiện để đánh giá ảnh 
hưởng của việc làm lạnh rất nhanh đến chất 
lượng thịt và các đặc điểm an toàn của thịt bò 
và thịt cừu. Hầu hết các nghiên cứu đều tuân 
theo nguyên tắc -1oC trước 5 giờ sau khi giết 
mổ, chẳng hạn như làm lạnh thăn bò ở -20oC 
để nhiệt độ đạt -1,5oC trong vòng 1,5 giờ, hoặc 
cho phép thăn bò được làm lạnh ở -20oC đến 
0oC sau 2 giờ giết mổ. Một số quy trình làm 
lạnh rất nhanh đã được nghiên cứu, trong khi 
cơ thịt bò được giữ ở -30 đến -40oC cho đến khi 
nhiệt độ lõi đạt -1oC ở 3,5 giờ sau khi giết mổ, 
hoặc làm lạnh bằng sốc, nơi các mặt của thân 
thịt ướp lạnh ở -3 đến -5oC cho đến khi đạt 
tới điểm đóng băng bề mặt thân thịt (Banach 
và ctv, 2018); hoặc làm lạnh bằng đông lạnh, 
trong đó thân thịt bò được giữ ở -70oC trong 
vòng 5 giờ và sau đó thân thịt đạt -2-0oC sau 5 
giờ giết mổ.
2.2.2. Làm lạnh siêu lạnh

Khái niệm “superchilling” đã được nghiên 
cứu trong một thập kỷ qua (Xiong, 2017), mặc 
dù cách tiếp cận này đã được áp dụng trước 
đó. Siêu lạnh cũng được mô tả là “đóng băng 
một phần” hoặc “làm lạnh sâu” và có nhiều 
định nghĩa khác nhau Kaale và Eikevik (2013): 
siêu lạnh thành 2 giai đoạn: 1) làm lạnh sản 
phẩm đến điểm đóng băng ban đầu và 2) giữ 
đông lạnh 5-30% nước, giúp loại bỏ nhiệt tiềm 
ẩn của sự kết tinh. Thông thường, nhiệt độ 
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thấp hơn điểm đóng băng ban đầu của sản 
phẩm 1-2oC (Kaale và ctv, 2011). Cá hoặc thịt 
gia cầm làm lạnh kiểu này và thời gian lạnh 
khá ngắn: -20oC trong 4,2 phút/-30oC trong 2,1 
phút đối với phile cá hồi (Kaale và ctv, 2013).

Trong trường hợp này, siêu lạnh có thể 
được coi là một kiểu làm lạnh nhanh, và rất 
giống với chế độ làm lạnh rất nhanh được áp 
dụng cho thân thịt bò. Bảo quản siêu lạnh (từ 
-1 đến -1,5oC) luôn được tích hợp vào dự trữ. 
Làm siêu lạnh có thểm giảm nhiệt độ bảo quản 
thực phẩm xuống dưới điểm đóng băng 1-2oC. 
Các cơ chế bảo quản cơ bản và tiềm năng ứng 
dụng công nghệ này trong ngành đối với thực 
phẩm cơ (chủ yếu là thủy sản) (Banerjee và 
Maheswarappa, 2019).

Trong ngành công nghiệp thịt đỏ, siêu 
lạnh hiếm khi được nghiên cứu, chỉ có một số 
nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của điều kiện 
siêu lạnh (-0,3 đến -4oC) đến chất lượng thịt bò 
và thịt cừu. Với công nghệ này, hầu hết hoạt 
động của vi sinh vật bị ức chế, do đó, nó có thể 
kéo dài thời hạn sử dụng các sản phẩm thực 
phẩm lên đến bốn lần, so với việc bảo quản 
lạnh thông thường (0-4oC) (Magnussen và ctv, 
2008). Bảo quản thăn bò đóng gói hút chân 
không ở -0,5oC có thể kéo dài hạn sử dụng lên 
26 tuần mà thịt bò vẫn chấp nhận được về mặt 
cảm quan (Small và ctv, 2012). Bảo quản siêu 
lạnh đã cải thiện giá trị màu sắc của thịt bò 
và do đó hình thức bán lẻ, khi các cơ thịt bò 
longissimus lumborum đóng gói hút chân không 
được bảo quản ở -1,5oC trong 17 tuần và trưng 
bày 30 giờ. Thịt thăn bò ít bị mất nước hơn khi 
nhiệt độ lão hóa được đặt ở -1,5oC so với 3oC 
(Choe và ctv, 2016). Tuy nhiên, nhiệt độ siêu 
lạnh không phải lúc nào cũng có tác động tích 
cực đến độ mềm, nơi thăn bò không đạt giá 
trị lý tưởng cho lực cắt khi giữ ở -1 đến -4oC 
tương ứng lên đến 12 tuần.
2.3. Làm lạnh phun sương

Làm lạnh phun sương là một quy trình 
phun gián đoạn lên thân thịt nóng hoặc các 
mặt thân thịt bằng nước hoặc các dung dịch 
được phép khác trong giai đoạn đầu của quá 
trình làm lạnh. Làm lạnh phun sương thường 

được áp dụng theo chu trình tự động, với 
chất lỏng được dẫn bằng ống PVC, với các 
đầu phun sprinkler được bố trí song song với 
đường ray của giàn làm lạnh. Làm lạnh dạng 
phun sương chủ yếu sử dụng để giảm việc 
giảm khối lượng trong quá trình làm lạnh. 
Hiện nay, quy trình làm lạnh phun sương 
được sử dụng ở một số quốc gia. Yếu tố được 
xem xét để tối ưu hóa hệ thống làm lạnh phun 
sương gồm: loại thân thịt mục tiêu, số lượng 
thân thịt, khoảng cách giữa các lần phun, thời 
gian phun, số lần phun mỗi chu kỳ, nhiệt độ 
làm lạnh, cài đặt tốc độ quạt và thời gian kể từ 
lần phun cuối cùng đến điểm cân/phân đoạn 
(thời gian khô).

Một nghiên cứu gần đây đã báo cáo về 
một hệ thống làm lạnh phun sương tự động 
được sử dụng ở Hoa Kỳ, dựa trên sáu chu kỳ 
ngắt quãng 60 giây/giờ, với các vòi phun được 
đặt giữa các mặt phun nước 4±1oC, dưới nhiệt 
độ 2±1oC (de Mello và ctv, 2017). Tất cả các 
quy trình làm lạnh phun sương này đã được 
báo cáo là giảm sự mất khối lượng trong quá 
trình làm lạnh.
2.4. Làm lạnh nhiều bước

Làm lạnh nhiều bước có thể được định 
nghĩa là một quy trình theo đó thân thịt được 
làm lạnh trong các giai đoạn khác nhau (luôn 
nhiều hơn hai giai đoạn) ở các nhiệt độ làm 
lạnh khác nhau. Nghiên cứu ban đầu về làm 
lạnh nhiều bước thường được báo cáo là làm 
lạnh rất nhanh, vì nhiệt độ của thăn nội của 
thân thịt bò lúc 5 giờ sau giết mổ là -2 đến 0oC 
bằng cách áp dụng điều kiện làm lạnh -70oC, 
tuy nhiên, sau 5 giờ những thân thịt này được 
làm lạnh ở 16oC trong 4 giờ, sau đó được giữ 
1oC trong 24 giờ. Các chế độ làm lạnh nhiều 
bước khác chủ yếu dựa trên nguyên tắc đầu 
tiên làm lạnh thân thịt nhanh chóng cho 
đến khi đạt nhiệt độ lý tưởng của thân thịt 
trong khoảng 10-20oC, sau đó nhiệt độ được 
duy trì ở mức cao hơn so với làm lạnh thông 
thường cho đến khi thân thịt lạnh hoàn toàn. 
Làm lạnh nhiều bước đã được áp dụng trong 
ngành chăn nuôi lợn. Kiểu làm lạnh này có thể 
cải thiện đặc điểm ngon miệng của thịt bò, thịt 



CHĂN NUÔI  ĐỘNG VẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

KHKT Chăn nuôi số 275 - tháng 3 năm 2022 75

cừu và thịt lợn, và không làm tăng tỷ lệ tái, 
mềm, nhũn (PSE) (Rosenvold và Borup, 2011).

3. ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH ĐẾN HAO 
HỤT KHỐI LƯỢNG THỊT

Hao hụt KL trong quá trình làm lạnh ảnh 
hưởng rất lớn đến kinh tế đối với ngành công 
nghiệp thịt đỏ. Khi điều kiện làm lạnh được 
đặt ở -4oC hoặc -10oC, không có sự khác biệt 
trong việc giảm KL thân thịt. 
3.1. Ảnh hưởng bởi làm lạnh thông thường

Đối với phương pháp làm lạnh thông 
thường, hơi ẩm từ bề mặt thân thịt là một hàm 
của chênh lệch áp suất hơi giữa bề mặt thân 
thịt và không khí làm mát. Khi bắt đầu làm 
lạnh, sự bay hơi tối đa xảy ra khi không khí 
lạnh luân chuyển (thường 0-4oC) đi qua thân 
thịt nóng (40oC). Khi độ ẩm bề mặt bay hơi và 
tiếp tục làm lạnh, độ ẩm được hút lên bề mặt 
từ các mô thịt sâu hơn dẫn đến giảm KL trong 
quá trình làm lạnh. 
3.2. Ảnh hưởng bởi làm lạnh nhanh

Hầu hết các nghiên cứu về làm lạnh nhanh 
đều được thực hiện trên thân thịt gia súc nhỏ, 
vì nhiệt độ làm lạnh nhanh rất thấp thể hiện 
một khoản chi phí điện lớn để trang trải. Nhìn 
chung, tác động của làm lạnh nhanh đối với 
việc giảm cân dường như tăng lên khi nhiệt độ 
làm lạnh giảm, và một số ý kiến cho rằng nhiệt 
độ làm lạnh nên ở trên -25oC, để tránh tốn thêm 
chi phí cần thiết cho giảm nhiệt độ. Nhiệt độ 
làm lạnh dưới -10oC và trên -25oC sẽ làm giảm 
khối lượng, đặc biệt là đối với thân thịt động 
vật nhỏ. Tuy nhiên, khi so sánh hiệu quả của 
việc giảm cân bằng phương pháp làm lạnh 
nhanh với phương pháp làm lạnh dạng phun 
sương, có vẻ như giảm thiểu bằng phương 
pháp làm lạnh nhanh vì phương pháp làm lạnh 
này không thể đạt được mức giảm cân gần như 
bằng không, trong khi phương pháp làm lạnh 
dạng phun có thể giảm cân “trừ” (tăng KL thân 
thịt) trong điều kiện tối ưu. Tuy nhiên, ưu điểm 
của quy trình làm lạnh nhanh là ức chiế vi 
khuẩn, so với làm lạnh phun sương.

Một số nghiên cứu liên quan cho biết 
giảm KL ít hơn đáng kể so với làm lạnh thông 

thường (4oC, 0,2m/s) khi thân thịt cừu được làm 
lạnh ở -20oC với 1,5m/s trong 3,5 giờ (làm lạnh 
cực nhanh). Các nghiên cứu về thịt cừu non 
ở điều kiện siêu lạnh -20oC với 2m/s trong 3,5 
giờ (Fernandez và Vieira, 2012), thân thịt lợn 
ở -25oC với 2,5m/s trong 1 giờ (Juarez và ctv, 
2009) hoặc -31oC với 5m/s trong 3 giờ (Tomovic 
và ctv, 2008), tất cả đều cho thấy giảm KL thân 
thịt giảm so với làm lạnh thông thường.
3.3. Ảnh hưởng bởi làm lạnh phun sương

Làm lạnh dạng phun sương sử dụng 
phun nước hoặc dung dịch khác để giảm áp 
xuất hơi giữa thân thịt và môi trường làm mát. 
Khi dung dịch được phun bốc hơi khỏi thân 
thịt, ít hơi ẩm được hút khỏi mô sâu hơn, làm 
giảm KL thân thịt. Trong quá trình làm lạnh 
phun sương được áp dụng trước đây, tất cả các 
nghiên cứu đều cho thấy giảm KL thấp hơn 
trong quá trình làm lạnh thường. Các nghiên 
cứu ban đầu cho thấy sự giảm KL có thể giảm 
0,48-0,89% bằng cách áp dụng phương pháp 
làm lạnh dạng phun sương trong 4-12 giờ. Sự 
sụt giảm KL giảm 1,1% sau khi thân thịt bò 
được làm lạnh 10-17 giờ, với hai chu kỳ phun 
ngắt quãng khác nhau. Thâm chí KL thân thịt 
tăng 0,28% sau 48 giờ khi thân thịt được phun 
nước 2oC trong 6 giờ (các chu kỳ ngắt quãng 
30 giây và cách nhau 10 phút giữa các chu kỳ), 
với phòng lạnh được đặt ở 0oC (2,0 m/s) (Prado 
và de Felicio, 2010). Ngược lại, làm lạnh thông 
thường làm giảm 1,7% KL thân thịt.

Thời điểm phun và lượng dung dịch 
phun là chìa khóa để giảm KL thân thịt gần 
bằng 0, đồng thời thời gian khô sau khi phun 
cũng rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến 
hình dáng thân thịt. Tăng thêm 0,38% KL thân 
thịt bằng cách tăng thời gian phun 10-17 giờ; 
hoặc 0,41% nếu thời gian làm lạnh phun tăng 
4-12 giờ. Bất kể thời gian phun, một số nghiên 
cứu cung cho thấy phun kéo dài 120 giây so 
với 60 giây dẫn đến sự khác biệt đáng kể trong 
việc giảm KL. Những kết quả này có được là 
vì quá trình làm lạnh phun sương được áp 
dụng càng lâu, thì độ ướt bề mặt của thân 
thịt càng tăng, dẫn đến sự cân bằng với hoạt 
độ nước của hơi, do đó làm giảm sự bay hơi. 
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Tuy nhiên, có những yếu tố khác ảnh hưởng 
đến việc làm lạnh phun và đã hạn chế việc áp 
dụng, gồm ảnh hưởng tiêu cực đến màu mỡ 
và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn, nếu 
phun kéo dài 17 giờ với 120 giây cho mỗi chu 
kỳ. Ngoài ra, KL tăng có thể xảy ra, nhưng 
điều này không được phép. Do đó, tổng thời 
gian phun, khoảng thời gian giữa các chu kỳ 
phun và thời gian khô sau quá trình phun đều 
cần phải được xem xét khi thiết kế một chế độ 
phun làm lạnh thích hợp.
3.4. Ảnh hưởng đến hao hụt thịt bò

Sự tương tác của xử lý lão hóa và thời 
gian ảnh hưởng đến sự hao hụt (mất độ ẩm) 
và tổng phần trăm năng suất có thể bán được. 
Trong tất cả các giai đoạn lão hóa, ribeye lão 
hóa khô và phần thăn lưng có tỷ lệ phần trăm 
hao hụt nguội cao hơn so với những phần 
được ủ ướt, với xử lý lão hóa 35 ngày có tỷ 
lệ hao hụt cao nhất (DeGeer và ctv, 2009). Sự 
hao hụt nguội rõ ràng ở thăn và sườn được lão 
hóa khô 14 ngày hoặc 21 ngày, trong khi các 
sản phẩm được ủ trong túi đóng chân không 
không trong cùng khoảng thời gian hao hụt 
ít hơn.

Đến 5% KL ban đầu của thân thịt bị mất 
trong quá trình ủ khô đối với 14 ngày. Sự hao 
hụt tổng thể tăng lên khi số ngày lão hóa tăng 
lên. Liên quan đến điều này có thể giải thích 
cách nó hoạt động như tăng độ co rút hoặc 
hương vị thịt bò đậm đà trong suốt 120 ngày. 
Ở 7 ngày, thịt vẫn còn khá sáng, những nó sẽ 
sẫm lại khi lâu hơn và trở lên khô hơn. Sau 21 
ngày, bít tết mất 10% KL do bay hơn. Nước sẽ 
thấm ra mặt trước và mặt sau của miếng thịt, 
nhưng phần mỡ và xương trên bề mặt miếng 
bít tết làm cho các mặt không bị thấm nước. Ở 
30 ngày, miếng bít tết đã phát triển hương vị 
và chất lượng kết cấu liên quan đến lão hóa 
khô. Nó rất mềm, với hương vị giữa vị bơ và 
thịt bò nướng. Tại thời điểm này, miếng bít 
tết đã mất 15% tổng KL, trong khi miếng bít 
tết đã mất 23% trong hơn 50 ngày. Khi ở 90 
ngày, vân trắng trên bề mặt thịt là nấm mốc 
tốt và cũng là muối được tác ra từ thịt cùng 
với nước. Lớp vỏ phát triển xung quanh thịt sẽ 

bảo vệ nó giống như cách mà lớp vỏ làm với 
pho mát. Một miếng bít tết đã mất 35% KL ban 
đầu sau 120 ngày ủ. Một miếng bít tết này có 
hương vị rất hấp dẫn và nó cũng rất đắt tiền, 
vì vậy nó dành cho những người thực sự đánh 
giá cao hương vị thịt bò nồng nàn (Kita, 2013).

Hơn nữa, sự giảm KL đôi khi xảy ra với 
tỷ lệ rất lớn tùy thuộc vào lưu lượng không 
khí nhiệt độ và độ ẩm tương đối của phòng 
làm mát (Perry, 2012). DeGeer và ctv (2009) báo 
cáo rằng việc sử dụng thăn nội theo kiểu có 
xương sẽ có lợi kinh tế về khối lượng và giảm 
tổn thất so với sản phẩm không xương. Vì vậy, 
quá trình lão hóa khô thường được thực hiện 
với các phần thịt nguyên xương. Bởi vì loại 
bỏ xương khỏi thăn sẽ làm nổi bật sự chuyển 
động của độ ẩm lớn hơn. Tuy nhiên, việc cắt 
tỉa bổ sung phải được thực hiện bởi người tiêu 
dùng. Ngoài ra, việc giảm khối lượng bị ảnh 
hưởng bởi loại cơ, thăn nội lão hóa khô giảm 
khối lương nhiều hơn bởi loại cơ thăn ngoại 
(DeGeer và ctv, 2009). Thân thịt có lớp mỡ 
mỏng bên ngoài sẽ mất nhiều độ ẩm hơn so với 
thân thịt có lớp mỡ dày, vì lớp mỡ bảo vệ thịt 
khỏi bị mất nước. Thịt bò lão hóa khô đã được 
quan sát để yêu cầu tổn thất khi nấu thấp hơn 
và thời gian nấu ngắn hơn so với lão hóa ướt.

Khi thời gian lão hóa khô kéo dài số lượng 
bị cắt tỉa bỏ tăng lên (DeGeer và ctv, 2009). 
Trong quá trình ủ thịt bò 7-21 ngày, bên ngoài 
thăn hình thành lớp vỏ (loại bỏ phần nạc và 
mỡ đã khô và mất màu), rất giống với kết cấu 
của thịt bò khô. Lớp này được cắt bớt đi, để 
lại miếng bít têt có độ mềm và hương vị cao 
hơn (DeGeer và ctv, 2009). Smith và ctv (2008) 
phát hiện ra rằng thăn ngắn lão hóa trong cả 
bốn giai đoạn khác nhau có tổng sản lượng 
bán được thấp hơn đáng kể so với các thăn lão 
hóa ướt. Các loại ribeye có số ngày lão hóa 28 
ngày và 35 ngày tạo ra tỷ lệ bít tết thấp nhất 
(63,5 và 61,7%) và có tỷ lệ thịt vụn cao nhất 
(24,2 và 22,8%), điều này tăng lên khi thời gian 
lão hóa tăng lên. Đặc biệt, tổng sản lượng xuất 
bán giảm 72,2-63,5% đối với sườn lão hóa khô 
14-35 ngày. Sản lượng bít tết bị ảnh hưởng bởi 
kiểu cắt (nói chung là thịt ribeye có xương > 
thăn lưng có xương > thăn lưng không xương).
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4. ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH ĐẾN GIẢM 
VI SINH VẬT Ở THỊT 

Không có nhiều nghiên cứu khám phá 
tác động của làm lạnh đối với sự an toàn của 
thịt và việc khử nhiễm khuẩn của thân thịt. 
Trong số 4 phương pháp làm lạnh trong bài 
này, sự phát triển của vi sinh vật là mối quan 
tâm đặc biệt đối với phương pháp làm lạnh 
phun sương. Tuy nhiên, tất cả các nghiên cứu 
đều không tìm thấy bất kỳ tác động nào có 
hại về chất lượng vi khuẩn của thân thịt. Ví 
dụ, phun lên thịt bò trong 15 giờ không làm 
tăng tổng số lượng coliform, hoặc số lượng 
Enterobacteriuaceae trên thân thịt bò. Các phát 
hiện tương tự cũng đã được báo cáo khi áp 
dụng phương pháp phun sương lạnh trên 
thân thịt bò trong 4 giờ và thậm chí đến 16 giờ. 
Chỉ có một nghiên cứu đã báo cáo rằng một số 
loại vi khuẩn đều có xu hướng cao hơn ở mặt 
thịt bò được làm lạnh bằng phun sương, so 
với những loại được làm lạnh thông thường 
và người ta cho rằng hoạt động nước tăng 
lên trên bề mặt thịt là lý do đối với sự phát 
triển của vi khuẩn. Tuy nhiên, không có sự 
khác biệt về độ ẩm của khu vực thăn trước và 
sau khi làm lạnh phun sương được phát hiện. 
Người ta đã gợi ý rằng trước khi tách thân thịt 
và tách xương, thân thịt cần có đủ thời gian để 
làm khô và giảm lượng vi khuẩn do mất nước 
(Wiklund và ctv, 2010).

Đối với làm lạnh chậm, điều đáng lo ngại 
là với một KL thân thịt lớn, việc làm lạnh sẽ 
không đủ và do đó làm tăng nguy cơ mất an 
toàn thực phẩm về mặt thương mại. Tuy nhiên, 
cho đến nay chưa có báo cáo nào về nguy cơ vi 
khuẩn gia tăng trong các nghiên cứu làm lạnh 
chậm. Fernandez và Vieira (2012) đã quan sát 
thấy rằng tổng lượng vi khuẩn sau 24 giờ trên 
thân thịt cừu non làm lạnh chậm (12oC trong 7 
giờ và sau đó làm lạnh thông thường) không 
khác đáng kể so với thân thịt được làm lạnh 
thông thường. Trong một nghiên cứu khác, 
làm lạnh nhanh (-20oC trong 3,5 giờ) có tác 
động tích cực đến việc giảm tổng số vi khuẩn 
(Fernandez và Vieira, 2012) nêu bật ưu điểm 
của làm lạnh nhanh. Vì tốc độ làm lạnh khá 

cao trong giai đoạn đầu tiên của làm lạnh 
nhiều bước, nguy cơ vi khuẩn không phải là 
mối lo ngại đối với làm lạnh nhiều bước. Yu 
và ctv (2008) đã phát hiện ra rằng tổng số vi 
khuẩn ở 24 giờ sau khi giết mổ không khác 
nhau giữa thân thịt bò làm lạnh nhiều bước và 
làm lạnh bình thường.

5. ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH ĐẾN ĐỘ 
MỀM THỊT ĐỎ 

Độ mềm là một trong những đặc điểm 
chất lượng thịt quan trọng nhất với người tiêu 
dùng. Những thay đổi sinh hóa trong 24 giờ 
đầu tiên sau khi giết mổ đóng một vai trò quan 
trọng ảnh hưởng đến độ mềm của thịt. Vì quy 
trình làm lạnh thường được áp dụng trong 
vòng 24 giờ sau khi giết mổ, nên việc làm lạnh 
có ảnh hưởng đáng kể đến độ mềm của thịt. 
Điều này đặc biệt phù hợp khi quan sát các 
hiện tượng “rút ngắn lạnh” và “rút ngắn tan 
băng”. Làm lạnh ảnh hưởng đến độ mềm của 
thịt, chủ yếu thông qua tác động của nó đối 
với sự suy giảm pH, nhiệt độ, gián đoạn vật lý 
và phân giải protein (Matarneh và ctv, 2017).
5.1. Làm lạnh chậm

Làm lạnh chậm được phát hiện có hiệu 
quả trong việc giảm “quá trình nguội lạnh” 
ở cừu non bằng cách áp dụng nhiệt độ cao 
hơn khi bắt đầu quá trình hạ nhiệt độ so 
với phương pháp làm lạnh thông thường 
(Fernandez và Vieira, 2012). Một số kết quả 
nghiên cứu cho thấy phương pháp làm lạnh 
chậm có sự cải thiện về độ mềm hơn so với 
phương pháp làm lạnh thông thường. Ví dụ, 
làm lạnh ở 10oC trong 12 giờ làm giảm lực cắt 
của thịt bò từ 66,7N xuống 48,1N sau 7 ngày ủ 
(Prado và Felicio, 2010) và 15±2oC trong 3 giờ 
làm giảm lực cắt của thịt bò khoảng 20N ở 24 
giờ sau giết mổ.  

Một số nghiên cứu cũng đã báo cáo so 
sánh ảnh hưởng của các nhiệt độ làm lạnh đến 
độ mềm của thịt. Ủ các mẫu thịt đã được cắt ở 
5, 10, 15, 20, 25, 30 và 35oC, đã thấy chiều dài 
sarcomere dài nhất ở các mẫu được ủ ở 15oC 
(1,95µm). Ngoài ra, họ cũng đã phát hiện ra 
rằng các mẫu được giữ ở nhiệt độ 30-35oC cho 
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thấy chiều dài sarcomere rút ngắn đáng kể 
và độ dai của thịt cao ngay cả sau khi ủ trong 
14 ngày, điều này cho thấy hiện tượng “cứng 
nhiệt” đang xảy ra ở 35oC, có thể là do hàm 
lượng canxi bị thay đổi ion và quá trình rút 
ngắn vật lý tiếp theo. Một tỷ lệ cao của hiện 
tượng “cứng nhiệt” ở một số lò mổ đã được 
báo cáo, và điều này được gọi là quá trình 
“cứng nhiệt làm lạnh cao” (Warner và ctv, 
2014). Tiêu chuẩn thịt Úc đã thiết lập độ pH 
lý tưởng, sao cho khi pH của thân thịt giảm 
xuống 6,0, nhiệt độ phải dưới 35oC và trên 
12oC, trong khi đó độ mềm tốt nhất đạt được 
khi nhiệt độ ở 29-30oC ở độ pH 6,0.

Mặc dù việc làm lạnh chậm đã được chứng 
minh là có thể dẫn đến cải thiện độ mềm của 
thịt bò, thịt cừu và một số loại thịt đỏ khác, 
nhưng có nguy cơ là nếu thân thịt đi vào chế 
độ làm lạnh ở nhiệt độ cao, độ dai không thể 
phục hồi có thể xảy ra (Jacob và Hopkins, 
2014). Do đó, cần thận trọng khi các lò mổ sử 
dụng chế độ làm lạnh chậm vì chúng cần tính 
đến loại động vật. Ví dụ, thân thịt bò nặng 
không nên làm lạnh từ từ (Jacob và Hopkins, 
2014). Ở những thân thịt như vậy, sự suy giảm 
pH nhanh chóng sẽ dẫn đến tăng mức độ hoạt 
động của cac enzym phân giải protein và tăng 
sự phân giải protein ban đầu. Hơn nữa, sự suy 
giảm pH nhanh chóng cũng thường dẫn đến 
hạn chế sự phân giải protein của các protein cơ 
liên quan đến quá trình hóa gân, do cạn kiệt các 
enzym sẵn có dẫn đến giảm tốc độ hóa mềm. 
Ngoài ra, việc thúc đẩy sự phát triển của vi 
khuẩn ở nhiệt độ cao cũng cần phải tính đến.
5.2. Làm lạnh nhanh

Ảnh hưởng của việc làm lạnh nhanh đối 
với độ mềm của thịt vẫn còn khá nhiều tranh 
cãi. Một số nghiên cứu đã khảo sát ảnh hưởng 
của nhiệt độ làm lạnh đến độ mềm và nhận 
thấy chiều dài của sarcomere của thịt cừu non 
được giữ ở 5oC không ngắn hơn đáng kể và lực 
cắt ở ngày 14 của quá trình ủ không cao hơn so 
với mẫu được ủ ở 15oC. Ngược lại, cơ bắp bò 
và cơ semitendinosus được ủ ở 5oC có chiều dài 
sarcomere ngắn hơn và lực cắt cao hơn so với 
những cơ được ủ ở 15oC. Nó cũng đã được báo 

cáo rằng cơ bắp bò được ủ ở 0 hoặc 5oC, so với 
10oC hoặc lên đến 25oC có chiều dài sarcomere 
rút ngắn (tương ứng là 1,21 và 1,27µm), và độ 
dai cao hơn, nhưng độ mềm hơn tiềm năng cải 
thiện sau từ 2 đến 14 ngày sau giết mổ.

Làm lạnh rất nhanh đã hoàn toàn thách 
thức định nghĩa “rút ngắn lạnh”. Các nghiên 
cứu đã được thực hiện về làm lạnh rất nhanh 
(được gọi là làm lạnh bằng đông lạnh, hoặc 
làm lạnh cực nhanh) đối với thân thịt bò, thân 
thịt cừu, thịt lợn. Nói chung, các chế độ làm 
lạnh này nằm trong hoặc gần với tiêu chí làm 
lạnh đến -1oC sau 5 giờ giết mổ.

Hầu hết các nghiên cứu đã áp dụng 
phương pháp làm lạnh nhanh trên thân thịt 
bò cho thấy lực cắt cao hơn hoặc độ mềm cảm 
giác thấp hơn ở thịt được làm lạnh nhanh. 
Sikes và ctv (2017) nhận thấy rằng lực cắt của 
thăn được làm lạnh ở -20oC, hoặc ban đầu 
được giữ ở 15oC và sau đó làm lạnh ở -20oC đạt 
được nhiệt độ -1,5oC trong vòng 5 giờ, không 
khác với các mẫu được làm lạnh trong điều 
kiện thông thường. Pinto Neto và ctv (2013) 
nhận thấy rằng lực cắt của thăn được ủ trong 
2 ngày ở nhiệt độ 0oC tương tự đối với mẫu 
từ 2, 7 hoặc 14 ngày. Cơ bắp được làm lạnh ở 
-1oC cho đến khi nhiệt độ đạt 0oC sau 4 giờ sau 
khi giết mổ, không thấy có sự khác biệt về lực 
cắt so với thịt được làm lạnh chậm (làm lạnh ở 
15oC), nếu các cơ được kích thích và hạn chế. 

Mặc dù các nghiên cứu đã chỉ ra ràng làm 
lạnh nhanh có tác động tích cực đến độ mềm của 
thịt, nhưng có sự khác biệt đối với đặc điểm chất 
lượng thịt này do phương pháp làm lạnh này 
gây ra, do tăng nguy cơ ngắn lạnh. Các cơ chế 
cơ bản của việc làm lạnh nhanh đối với độ mềm 
của thịt được giải thích ở các khía cạnh sau:

a. Sự suy giảm pH và nhiệt độ
Tỷ lệ giảm pH của cơ được làm lạnh 

nhanh tương tự hoặc chậm hơn so với cơ được 
làm lạnh đối chứng, với các giá trị pH đều trên 
6,0 và thậm chí lên 6,4 sau 5 giờ sau giết mổ 
(Li và ctv, 2012). Mặc dù nồng độ Ca2+ trong tế 
bào tăng ở nhiệt độ thấp (tức là dưới -1oC sau 
5 giờ) có thể thúc đầy hoạt động của ATPase, 
tốc độ đường phân cũng được báo cáo là tăng 
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khi nhiệt độ giảm từ 10 xuống -3oC. Cả hai quy 
trình đều không khắc phục được ảnh hưởng 
của điều kiện ấm hơn trong phương pháp 
làm lạnh thông thường về việc đẩy nhanh sự 
giảm độ pH (Matarneh và ctv, 2017). Nhiệt 
độ thấp và độ pH cao của thân thịt được làm 
lạnh nhanh trong giai đoạn trước khi ủ đã bỏ 
qua độ pH lý tưởng hoặc quy tắc ngón tay cái 
10/10 và chính xác là điều kiện để tạo ra “quá 
trình rút ngắn lạnh”, do mức canxi cao gây 
ra bởi nhiệt độ rất thấp sẽ thúc đẩy sự hình 
thành các cầu chéo actin-myosin với sự có mặt 
của ATP (khi pH trên 6,0 trong thịt). Từ góc 
độ này, việc làm lạnh nhanh được cho là sẽ 
ảnh hưởng tiêu cực đến độ mềm. Tuy nhiên, 
mức độ canxi cao trong myofibrils cũng có thể 
được kích hoạt các vết chai, có thể dẫn đến 
kích hoạt sớm hơn, và do đó bắt dầu được 
làm lạnh thông thường. Tuy nhiên, Sikes và 
ctv (2017) không tìm thấy sự khác biệt nào về 
sự thoái hóa protein chính do làm lạnh nhanh, 
và hoạt động phân giải protein cao hơn không 
khắc phục được tác dụng tăng cường độ cứng 
của quá trình làm lạnh ngắn.

Điều đáng chú ý là các nghiên cứu cho 
thấy thịt rất mềm sau khi cơ được làm lạnh 
nhanh bằng cách giảm nhiệt độ xuống -1,5oC 
trong vòng 5 giờ đầu sau khi giết mổ (Sikes 
và ctv, 2017) hoặc xuống -1,6oC ở 1,5 giờ sau 
khi giết mổ (Jacob và ctv, 2012). Nghiên cứu 
sau đó cho thấy rằng độ pH tăng 0,29 trên 
một đơn vị đối với cơ lạnh nhanh 0,5-1,5 giờ 
sau khi giết mổ và sau đó giảm nhanh hơn so 
với làm lạnh có kiểm soát (Jacob và ctv, 2012). 
Điều này có thể liên quan đến khả năng đệm 
cao hơn ở thời điểm rất sớm sau khi giết mổ 
(Jacob và Hopkins, 2014). Mặc dù không rõ tại 
sao độ pH lại tăng 1,5 giờ đầu tiên, nhưng có 
thể thấy rằng cơ lạnh dưới 0oC trong vòng 1,5 
giờ sau khi giết mổ sẽ là một cách tốt để cải 
thiện độ mềm. Tiến hành làm lạnh ở nhiệt độ 
thấp, chẳng hạn dưới điểm đóng bằng, sẽ tạo 
ra thịt mềm. Điều này chỉ ra rằng sự suy giảm 
nhiệt độ rất nhanh trước khi bắt đầu ủ lạnh 
có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thu 
được thịt mềm, tuy nhiên, các cơ chế vẫn chưa 
được làm sáng tỏ.

b. Chiều dài sarcomere
Nói chung, chiều dài sarcomere ngắn là 

thịt dai và sarcomere dài là thịt mềm. Mối quan 
hệ chặt chẽ (r=0,84) giữa lực cắt và chiều dài 
sarcomere đã được tìm thấy đối với các cơ đã 
trải qua sự suy giảm pH bình thường (pH>6,3, 
sau 3 giờ). Trong nhiều nghiên cứu cho thấy 
chiều dài sarcomere không bị ảnh hưởng bởi 
làm lạnh nhanh. Nhưng một số nghiên cứu 
cho rằng chiều dài sarcomere ngắn hơn đáng 
kể ở các mẫu thịt được làm lạnh nhanh, với 
lực cắt cao hơn. Sự kiềm chế vật lý bởi lớp vỏ 
đông lạnh hoặc tác động bên ngoài của thân 
thịt giải thích việc giảm thời gian ngắn của thịt 
ướp lạnh (Sikes và ctv, 2017), có lợi cho việc 
cải thiện độ mềm. Nghiên cứu của Jacob và 
ctv (2012) đã xác nhận rằng sự kiềm chế vật 
lý của các cơ bị căng có thể giữ cho sarcomere 
ở trạng thái lâu hơn, một yếu tố chính để xác 
định hiệu quả của việc làm lạnh nhanh đối với 
độ mềm của thịt.

c. Tổn hại vật lý
Tổn hại vật lý của myofibrils chủ yếu do 

bị hạn chế sự đóng băng của lớp bên ngoài 
hoặc tác động ngoại lực khác, khi các cơ co lại 
trong điều kiện lạnh nhanh gây ra hiện tượng 
“lạnh ngắn” có thể dẫn đến giảm độ dai. Một 
số nghiên cứu đã phát hiện ra làm lạnh nhanh 
ở -21oC dẫn đến co và đứt sợi ở một số vị trí 
của sợi myofibres, làm tăng chỉ số phân mảnh 
sợi myofibrillar (MFI) và giảm độ dai của thăn 
(Li và ctv, 2012). Sikes và ctv (2017) cho biết 
mặc dù chiều dài sarcomere không bị ảnh 
hưởng bởi quá trình làm lạnh nhanh, nhưng 
sarcomere đã được căn chỉnh sai và mô hình 
dải ít đều đặn hơn so với các mẫu được làm 
lạnh thông thường. Ngoài ra, kích thước hạt 
của myofibrils bị phân mảnh nhỏ hơn trong 
các mẫu làm lạnh nhanh, điều này cho thấy 
rằng thiệt hại vật lý do làm lạnh nhanh có khả 
năng dẫn đến thịt mềm hơn.

d. Yếu tố khác
Một nghiên cứu đã báo cáo rằng mức tăng 

inosine-5monophosphate có thể làm suy yếu 
cầu nói actin-myosin, khiến thịt bị ướp lạnh 
nhanh trở lên mềm hơn như thịt ướp lạnh 
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thông thường (Warner và ctv, 2015). Do đó, 
các cơ chế khác có thể tồn tại để thay đổi tính 
toàn vẹn của myofibril trong giai đoạn trước 
khi chế biến, dẫn đến thịt mềm hơn.

Mặc dù một số cơ chế làm mềm hóa có 
thể xảy ra do làm lạnh nhanh đã được đề xuất 
bởi các nghiên cứu trước đây, nhưng vẫn còn 
nhiều điều cần khám phá trong lĩnh vực này. 
Các cơ chế cơ bản rất phức tạp do sự tương tác 
giữa sự suy giảm độ pH, tổn hại vật lý, hoạt 
động phân giải protein và tổn thương vật lý 
của các myofibrils. Hơn nữa, việc giảm nhiệt 
độ từ cơ đang nóng ở khoảng 40oC xuống 0oC 
trong thời gian ngắn (3-5 giờ) là rất khó đạt 
được, điều này có thể làm tăng sự thay đổi 
của các giá trị lực cắt giữa các nghiên cứu. Do 
đó, các đặc điểm ngon miệng và đặc biệt là độ 
mềm của thân thịt làm lạnh nhanh vẫn được 
coi là không thể đoán trước. Trong hầu hết các 
nghiên cứu cho thấy tác dụng tích cực đối với 
độ mềm của thịt bằng cách làm lạnh nhanh, 
kích thích điện đã được sử dụng (Sikes và ctv, 
2017). Kích thích điện là một cách tốt để tăng 
tốc độ giảm pH trong giai đoạn rất sớm sau 
khi giết mổ, và do đó, kết hợp với sự kiềm chế 
về thể chất để giảm nguy cơ thiếu lạnh bằng 
cách làm lạnh nhanh (Devine và ctv, 2014).
5.3. Làm lạnh phun sương

Vì mục đích của việc áp dụng phương 
pháp làm lạnh dạng phun sương là để giảm 
mất độ ẩm, nên người ta chưa chú ý nhiều 
đến tác dụng của nó đối với độ mềm, nhưng 
nhìn chung, phương pháp làm lạnh dạng 
phun sương không được chứng minh là có tác 
động tiêu cực đến độ mềm. Người ta đã báo 
cáo rằng sự giảm độ pH của thân thịt nhanh 
hơn một chút sau khi thân thịt được làm lạnh 
bằng cách phun nước 2oC trong 6 giờ (Prado 
và de Felicio, 2010) và phun 4-12 giờ đã làm 
tăng cũng như tỷ lệ lạnh, cả ở cơ longissimus 
và cơ bán nguyệt. Điều này có thể là do nước 
lạnh (2oC) lắng trên bề mặt thân thịt và làm 
giảm nhiệt độ bên trong cơ thịt. Các nghiên 
cứu khác đã báo cáo rằng không có ảnh hưởng 
đến chiều dài sarcomere hoặc giá trị lực cắt 
của các mẫu thịt bò từ thân thịt được làm lạnh 

phun sương so với những mẫu được làm lạnh 
thông thường (Prado và de Filicio, 2010).
5.4. Làm lạnh nhiều bước

Làm lạnh nhiều bước đã được báo cáo để 
cải thiện độ mềm. Nghiên cứu ban đầu về làm 
lạnh nhiều bước thường được báo cáo là làm 
lạnh rất nhanh, bởi nhiệt độ bên trong thăn 
lưng của thân thịt bò lúc 5 giờ sau giết mổ là -2 
đến 0oC bằng cách sử dụng -70oC làm nhiệt độ 
lạnh. Tuy nhiên, sau 5 giờ, những thân thịt này 
được giữ ở 16oC trong 4 giờ, sau đó được giữ 
ở 1oC cho đến 24 giờ. Với bước làm lạnh như 
vậy, chiều dài sarcomere dài hơn một chút và 
khả năng chịu cắt ít hơn, trong khi xếp hạng 
cảm quan về độ mềm cao hơn, so với làm lạnh 
kiểm soát ở -7oC trong 24 giờ. Sự cải thiện độ 
mềm này có thể là do sự hạn chế vật lý của các 
cơ do lớp vỏ đông cứng trên bề mặt thân thịt/
hoặc tổn thương vật lý đối với các myofibrils 
và các cơ chế khác. Nhiệt độ cao sau đó (16oC 
trong 4 giờ) cũng góp phần làm tăng độ mềm.  

Yu và ctv (2008) đã sử dụng 3 bước để làm 
lạnh mặt thân thịt bò, bắt đầu với 2oC trong 
4 giờ, 12oC trong 4 giờ, sau đó 2oC trong 16 
giờ. Chế độ làm lạnh nhiều bước này duy trì 
nhiệt độ bên trong thăn ở 14,9oC từ 4 đến 8 giờ 
sau khi giết mổ và dẫn đến độ dài sarcomere 
dài hơn, và giá trị lực cắt thấp hơn so với làm 
lạnh đối chứng 2oC trong 24 giờ. Một nghiên 
cứu khác cũng cho thấy lực cắt giảm và tăng 
mỡ dắt trong các mẫu thăn nếu các thân thịt 
bò được làm lạnh ở -11oC trong 2 giờ, sau đó 
được giữ trong không khí tĩnh trong cùng một 
phòng làm lạnh, cho phép nhiệt độ lõi thân 
thịt giảm xuống đến 12-18oC trước 10 giờ sau 
khi giết mổ (Liu và ctv, 2015).

Làm lạnh nhiều bước được áp dụng trong 
ngành công nghiệp thịt lợn. Rosenvold và 
ctv (2010) nhận thấy rằng độ mềm được cải 
thiện đáng kể, nếu thân thịt lợn được làm lạnh 
ở -23oC cho đến khi nhiệt độ lõi đạt 10 hoặc 
15oC, và nhiệt độ này được duy trì trong 6 
giờ, với thời gian ướp lạnh cuối cùng là 4oC. 
Therkildsen và ctv (2012) cũng nhận thấy thịt 
lợn mềm hơn khi chế độ làm lạnh được thiết 
kế -22,8oC trong 52 phút, 10oC trong 6 giờ và 
sau đó là 1oC trong 2 giờ.
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Làm lạnh nhiều bước là sự kết hợp của 
làm lạnh nhanh và chậm, với giai đoạn sau 
thiên về hoạt động của các enzym phân giải 
protein có liên quan đến sự phân hủy protein 
(Rosenvold và ctv, 2010). Nếu ban đầu làm 
lạnh nhanh, sau đó làm lạnh từ từ để giảm độ 
pH và do đó bắt đầu quá trình lão hóa xảy ra 
ở nhiệt độ tối ưu thì thịt vẫn mềm.

6. ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH ĐẾN KHẢ 
NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA THỊT 

Khả năng giữ nước (WHC) tương quan 
với KL nước nằm bên ngoài mạng lưới 
myofibrillar. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự 
mất nước nhỏ giọt trong quá trình làm lạnh, 
chẳng hạn như đường kính tế bào giảm và 
chiều dài sarcomere ngắn lại, cả hai đều dẫn 
đến giảm không gian dải cơ và hậu quả là sự 
nhỏ giọt. Mặc dù nhiệt độ và độ pH trong 24 
giờ đầu tiên sau khi giết mổ là khác nhau rõ 
ràng giữa làm lạnh chậm, làm lạnh nhanh, 
làm lạnh phun sương và làm lạnh nhiều bước, 
khả năng giữ nước được phản ánh bằng cách 
nhỏ giọt, lọc và mất nước trong các nghiên 
cứu khác nhau.

Chế độ làm lạnh chậm thường dẫn đến độ 
dài sarcomere của mẫu thịt dài hơn so với chế 
độ làm lạnh thông thường, điều này có lợi cho 
việc giữ nước. Làm lạnh thân thịt dê ở 10-15oC 
trong 6 giờ, dẫn đến tổn thất khi nấu thấp hơn 
so với các mẫu được làm lạnh bình thường và 
kích thích điện (220 V, ở 9,5 xung/s, trong 30 
giây). Các chế độ làm lạnh chậm khác được 
áp dụng cho thân thịt bò, cừu, hoặc lợn với 
nhiệt độ từ 10 đến 16oC trong 10 đến 24 giờ 
hoặc 5 đến 6oC trong 24 giờ không dẫn đến 
bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào đối với sự mất 
nước, quá trình lọc hoặc tổn thất khi nấu so 
với phương pháp làm lạnh thông thường ở 
24 giờ sau khi giết mổ hoặc trong quá trình ủ 
thân thịt. Tuy nhiên, sự suy giảm pH tăng lên 
do nhiệt độ cao có thể gây ra biến tính protein 
và dẫn đến mất khả năng giữ nước.

Trái ngược với làm lạnh chậm, làm lạnh 
nhanh thường dẫn đến độ dài sarcomere ngắn 
hơn và giá trị lực cắt cao hơn so với làm lạnh 
thông thường. Do đó, điều này dẫn đến mất 

độ ẩm nhiều hơn, cụ thể là với chế độ lạnh 
-20oC trong 3 giờ, -21oC trong 3 giờ, 0oC trong 
10 giờ, hoặc ngâm nước đá trong 24 giờ có 
thể làm giảm độ ẩm của thịt. Tuy nhiên, một 
nghiên cứu cho thấy rằng quá trình lọc và mất 
mát khi nấu không bị ảnh hưởng bởi quá trình 
làm lạnh nhanh (10,2oC trong 3 giờ) thân thịt 
cừu. Các nghiên cứu khác phát hiện ra rằng 
sự mất mát nhỏ giọt và mất mát khi nấu nếu 
các cơ longissimus của thịt bò được làm lạnh 
ở -20oC (cách thủy glycol) cho đến khi nhiệt 
độ bên trong đạt đến <-1oC tổn thất do lọc và 
nhỏ giọt giảm tới 19% so với làm lạnh thông 
thường. Giải thích cho kết quả này dựa trên 
độ pH cuối cùng cao hơn và áp suất thẩm 
thấu nội bào tăng lên trong mẫu thịt ướp lạnh 
nhanh và thông thường. Mặc dù vậy, cơ chế 
cơ bản lý do tại sao một số chế độ làm lạnh 
nhanh có thể dẫn đến tổn thất nhỏ giọt hơn 
vẫn chưa được làm rõ.

Đối với làm lạnh phun sương các kết quả 
nghiên cứu cho thấy không có sự khác nhau về 
mất nước nhỏ giọt so với làm lạnh thông thường. 
Mặc dù, làm lạnh phun sương cho phép thịt giữ 
được độ ẩm tự nhiên cao hơn và độ ẩm ổn định 
hơn trong cấu trúc, do đó, ít dễ bị mất nước 
trong quá trình nấu hoặc trong quá trình đóng 
gói chân không (Wiklund và ctv, 2010).

Trong các nghiên cứu áp dụng phương 
pháp làm lạnh nhiều bước với thân thịt bò đều 
cho thấy mức độ hao hụt khi nấu trong quá 
trình ủ là như nhau. Trong khi đó, Liu và ctv 
(2015) nhận thấy rằng sự mất nước trong quá 
trình ủ đối với các mẫu ướp lạnh nhiều bước 
ít hơn so với các mẫu ướp lạnh đối chứng. Đối 
với phương pháp ướp lạnh nhiều bước trên 
thân thịt lợn, tất cả đều cho thấy độ mềm cao 
hơn mà không ảnh hưởng đến điểm mất nước. 
Những kết quả này có thể liên quan đến chiều 
dài sarcomere tương đối dài hơn của các mẫu 
được làm lạnh nhiều bước (Liu và ctv, 2015).

7. ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH ĐẾN MÀU 
SẮC CỦA THỊT 

Màu sắc là một trong những đặc điểm 
chất lượng thịt quan trọng nhất, quyết định 
mức độ sẵn sàng mua của người tiêu dùng. 
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Tuy nhiên, trong lĩnh vực nghiên cứu làm 
lạnh thân thịt, hiệu ứng màu sắc chỉ là một 
yếu tố phụ vì mục đích chính của các phương 
pháp làm lạnh khác nhau là cải thiện độ mềm, 
giảm KL và giảm nguy cơ vi sinh vật. Do đó, 
các chế độ làm lạnh lý tưởng phải là chế độ có 
thể đáp ứng các mục tiêu này mà không ảnh 
hưởng đến màu sắc thịt.
7.1. Làm lạnh chậm

Không có tác động tiêu cực nào của việc 
làm lạnh chậm đối với màu sắc của thịt. Giá 
trị L* (độ sáng) được cải thiện sau khi các mặt 
thân thịt bò được làm lạnh ở 10oC trong 10 
giờ. Pophiwa và ctv (2016) nhận thấy rằng L*, 
a* (đỏ), b* (vàng) và chroma của thịt dê tăng 
lên, sau khi thân thịt được làm lạnh ở 10-15oC 
trong 6 giờ, so với làm lạnh thông thường. Một 
nghiên cứu khác cũng phát hiện ra rằng giá trị 
màu sắc của các mẫu thịt bò tăng lên khi nhiệt 
độ được tăng lên từ 5 đến 25oC (Mungure và 
ctv, 2016). Màu sắc được cải thiện sau khi được 
làm lạnh ở nhiệt độ bắt đầu cao có thể do hoạt 
động giảm metmyoglobin tăng cường hoặc 
sản xuất NADH cao hơn do hoạt động oxy 
hóa tăng cường được báo cáo trong quá trinh 
làm lạnh nhiều bước (Zhang và ctv, 2018). Li 
và ctv (2012) cũng cho thấy màu sắc và độ ổn 
định màu sắc được cải thiện khi thăn bò rút 
xương nóng được giữ ở 14oC trong 10 giờ, 
hoặc làm lạnh chậm ở 5-6oC trong 24 giờ hoặc 
làm lạnh thông thường ở 0-2oC trong 24 giờ.
7.2. Làm lạnh nhanh

Làm lạnh nhanh nói chung làm giảm giá 
trị a* và b* (Sikes và ctv, 2017). Li và ctv (2012) 
nhận thấy rằng thịt bò được làm lạnh ở -21oC 
trong 5 giờ có vẻ trông mờ hơn và sẫm màu hơn 
so với các mẫu được giữ ở 14oC trong 10 giờ, 
trong chế độ làm lạnh này cải thiện độ ổn định 
màu ban đầu. Sự khác biệt về đặc điểm màu 
sắc giữa các chế độ làm lạnh khác nhau có liên 
quan đến sự thay đổi của các dạng myoglobin 
bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và độ pH.

Làm lạnh nhanh cho phép duy trì nhiệt 
độ thấp và điều kiện pH cao, và độ pH cao tạo 
điều kiện tiêu thụ oxy và sau đó giảm áp suất 
riêng phần oxy, dẫn đến tỷ lệ deoxymyoglobin 

cao. Hơn nữa, thiệt hại vật lý đối với myofibrils 
cho phép nhiều ánh sáng được hấp thụ hơn 
và ít tán xạ hơn tới người quan sát, dẫn đến 
màu tương đối tốt hơn. Mặt khác, sự tán xạ 
ánh sáng có tương quan nghịch với chiều dài 
sarcomere, và dựa trên quan điểm này, thịt 
làm lạnh được rút ngắn một chút trở lên sáng 
hơn một chút so với các mẫu thịt ướp lạnh 
thông thường không rút ngắn. 
7.3. Làm lạnh phun sương

Không có nhiều nghiên cứu báo cáo về tác 
động của làm lạnh phun sương lên màu thịt. 
Tuy nhiên, thời gian áp dụng dài (12-16 giờ), 
đã được báo cáo là làm tăng độ sáng của chất 
béo và giảm màu đỏ và màu vàng của chất 
béo ở thân thịt bò, dẫn đến việc rửa bề mặt mỡ 
xuất hiện màu xám sau 16 giờ phun làm lạnh. 
Tuy nhiên, bề ngoài của thịt trong quá trình 
trưng bày không khác với thịt được làm lạnh 
khác. Một nghiên cứu khác cho thấy sự xuất 
hiện nhợt nhạt và ẩm ướt nếu thời gian phun 
sương kéo dài 17 giờ, nguyên nhân là do hoạt 
động nước tăng lên và phản xạ ánh sáng trên 
thân thịt sau khu phun trong thời gian dài. 
Việc rút ngắn thời gian phun và để đủ thời 
gian làm lạnh bằng không khí trước khi kết 
hạt có thể là giảm bớt các tác động tiêu cực.
7.4. Làm lạnh nhiều bước

Làm lạnh nhiều bước chủ yếu được báo 
cáo là có ảnh hưởng tích cực đến màu của thịt. 
Mặc dù màu nạc tối do làm lạnh nhanh trong 
giai đoạn làm lạnh đầu tiên, điểm mỡ giắt cao 
hơn cũng được tìm thấy trong nhiều bước 
làm lạnh (-70oC trong 5 giờ; 16oC trong 4 giờ; 
1oC trong 15 giờ) các mặt thân thịt bò so với 
những mặt được làm lạnh thông thường. Yu và 
ctv (2008) phát hiện ra rằng các giá trị màu sắc 
của thịt bò sau 24 giờ, hoặc trong quá trình ủ 
trong 2 hoặc 6 ngày, không bị ảnh hưởng bởi 
chế độ làm lạnh nhiều bước (2oC trong 4 giờ và 
12oC trong 4 giờ, sau đó 2oC cho đến 24 giờ). 
Tuy nhiên, màu sắc và độ bền màu đã được cải 
thiện khi thân thịt bò được làm lạnh ở -11oC 
trong 2 giờ đầu, và sau đó giữ trong không 
khí tĩnh để giữ nhiệt lõi ở 12 đến 18oC cho đến 
10 giờ sau khi giết mổ, hoặc làm lạnh ở 0 đến 
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4oC trong 5 giờ tiếp theo là giữ nhiệt độ 12 đến 
18oC trong 6 giờ (Zhang và ctv, 2018). Làm lạnh 
nhanh và sau đó làm lạnh chậm dẫn đến hàm 
lượng metmyoglobin thấp hơn và hoạt tính 
giảm metmyoglobin cao hơn, đồng thời hàm 
lượng NADH cũng cao hơn. Điều này được 
cho là do sự quá dồi dào của các chất oxy hó 
(acptsuctone dioxygenase 1, tiểu đơn vị thành 
phần pyruvate dehydrogenase E1 beta, alpha-
amioadipics semialdehyde dehydrogenase) 
trong thịt bò làm lạnh nhiều bước (Zhang 
và ctv, 2018). Ảnh hưởng của làm lạnh nhiều 
bước đối với màu sắc thịt lợn cũng rất tích cực, 
với giai đoạn làm lạnh thứ hai ở 10 hoặc 15oC 
(Rosenvold và Borup, 2011). Màu sáng hơn và 
đỏ hơn của thăn lợn ướp lạnh nhiều bước được 
cho là do tỷ lệ oxymyoglobin lớn hơn sau khi 
được làm lạnh ba bước (Rosnvold và ctv, 2010).

8. KẾT LUẬN 
Các phương pháp làm lạnh khác nhau thể 

hiện những ưu điểm cũng như những nhược 
điểm khác nhau. Đối với các đặc điểm ngon 
miệng, đặc biệt là độ mềm, làm lạnh chậm và 
nhiều bước là phương pháp thích hợp hơn, 
trong khi làm lạnh phun sương không thấy 
sự cải thiện độ mềm so với làm lạnh thông 
thường. Làm lạnh nhanh cải thiện độ mềm 
so với làm lạnh thông thường, nhưng hầu 
hết làm lạnh nhanh không cho thấy tác dụng 
giảm lạnh. Sự gia tăng nhẹ độ dai do làm 
lạnh nhanh có thể được giảm bớt bằng cách 
áp dụng kích thích điện (Jacob và ctv, 2012), 
hoặc giảm nhiệt độ rất nhanh sau khi giết mổ, 
chẳng hạn như giảm nhiệt độ xuống -1,5oC 
trong vòng 3 giờ (Sikes và ctv, 2017). Khoảng 
nhiệt độ -2 đến 2oC bắt đầu làm lạnh có ảnh 
hưởng không chắc chắn đến sự trao đổi chất 
của cơ. Hơn nữa, tốc độ đường phân tăng lên 
khi nhiệt độ giảm trong khoảng 10 đến -3oC. 
Do đó, cần nghiên cứu thêm các cơ chế cơ bản 
của việc làm lạnh nhanh đối với độ mềm bằng 
cách đạt được nhiệt độ -2 đến -3oC hoặc thậm 
thấp hơn trong vòng 3 giờ sau khi giết mổ. 

Đối với chất lượng vi sinh, làm lạnh 
nhanh cho thấy hiệu quả tốt để giảm vi khuẩn 
trên bề mặt thân thịt, sau đó làm lạnh nhiều 

bước. Làm lạnh chậm và phun sương được dự 
đoán sẽ thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn, 
tuy nhiên, rất ít nghiên cứu thực sự cho thấy 
tác động tiêu cực đến việc nhiễm khuẩn từ 
cả hai chế độ làm lạnh. Từ quan điểm của vi 
khuẩn, cả phun sương và làm lạnh chậm đều 
có thể được sử dụng thương mại, nhưng để 
làm lạnh bằng phun sương cần có đủ thời gian 
để thân thịt khô trước khi loại bỏ xương. 

Thiệt hại về kinh tế đối với việc giảm KL 
thân thịt làm lạnh giảm đáng kể khi làm lạnh 
phun sương và giảm nhẹ khi làm lạnh nhanh, 
trong khi làm lạnh nhiều bước có một số hiệu 
quả tích cực. Phương pháp làm lạnh phun 
sương phù hợp được khuyến khích cho tất 
cả các lò mổ. Ngoài ra, giai đoạn thứ hai của 
phương pháp làm lạnh nhiều bước có thể được 
kết hợp với phương pháp làm lạnh phun sương 
để giảm KL, đồng thời cải thiện độ mềm.

Trên thực tế, chế độ làm lạnh được áp 
dụng bởi một số ngành chăn nuôi bò thịt 
không phải là một phương pháp ướp lạnh 
duy nhất. Ví dụ, ở New Zealand, một chế độ 
làm lạnh được báo cáo là giữ ở 8oC 1-4 giờ, ở 
6oC 4-8 giờ và ở 4oC cho đến 24 giờ sau khi 
giết mổ, cộng với làm lạnh phun sương được 
áp dụng mỗi giờ trong 95 giây tổng cộng 10 
lần (Crownover và ctv, 2017). Chế độ làm lạnh 
này đều sử dụng ba nhiệt độ làm lạnh giảm 
dần, có thể được coi là một loại của chế độ làm 
lạnh chậm, với mục đích duy trì chất lượng 
thịt tốt. Thêm vào đó, việc áp dụng phương 
pháp làm lạnh phun sương trong lò mổ bò sẽ 
giảm mất KL. Tuy nhiên, có thể cải thiện bằng 
cách giảm nhiệt độ nhanh chóng trong giai 
đoạn đầu, từ 14 đến 19oC sau đó làm lạnh thân 
thịt trong không khí tĩnh hoặc ở nhiệt độ cao 
cho đến khi hoàn toàn lạnh, tiếp theo là làm 
lạnh thân thịt ở -2 đến 2oC cho đến khi chúng 
được rút xương.

Nhiệt độ giảm nhanh đến mức nào vẫn 
cần được nghiên cứu tiếp. Sự kết hợp của các 
phương pháp làm lạnh với một số công nghệ 
tiên tiến như kích thích xung điện, xử lý áp 
suất cao và siêu âm sẽ nâng cao hơn nữa chất 
lượng và độ an toàn của thịt đỏ.
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TÓM TẮT
Thí nghiệm (TN) được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các mức độ mặn trong nước 

uống lên năng suất sữa và sự bài thải chất điện giải của dê sữa. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn 
ngẫu nhiên với hai nghiệm thức (NT) và 05 lần lập lại, trên 10 dê sữa Saanen lai. Hai NT là NT đối 
chứng (ĐC) và NT nước mặn (SW1.5) tương ứng với nồng độ nước biển pha loãng là 1,5%. Kết quả 
TN cho thấy nước mặn trong nước uống không ảnh hưởng đến lượng thức ăn, năng suất sữa của 
dê. Tuy nhiên, lượng nước uống giảm xuống khi dê sử dụng nước mặn (P<0,05). Nồng độ các chất 
điện giải huyết tương không khác biệt giữa hai nhóm, nhưng dê uống nước mặn có nồng độ chất 
điện giải trong nước tiểu cao hơn và thể tích nước tiểu thấp hơn, do đó phân số bài tiết và lượng 
bài tiết chất điện giải tương tự giữa hai nhóm. Kết quả chỉ ra rằng dê sữa đáp ứng với nước uống 
có độ mặn cao bằng cách giảm sự tiêu thụ nước và thể tích nước tiểu.

Từ khóa: Chất điện giải, dê sữa, độ mặn, nước uống, thức ăn.
ABSTRACT

The effects of salinity in drinking water on milk yield and electrolyte excretion  
in crossbred dairy goats

This study was aimed to evaluate the effects of salinity in drinking water on dry matter intake, 
water consumption, milk yield and electrolyte excretion in crossbred dairy goats. The experiment 
was arranged in a completely randomized design with two treatments and 5 replicates, for a total of 
10 Saanen crossbred dairy goats. Two treatments were control group (ĐC) and saline water group 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tình trạng xâm nhập mặn ở nước ta hiện 

nay đang có xu hướng tăng lên và hậu quả 
mà nó gây ra cũng ngày một nghiêm trọng 
hơn. Hiện tượng xâm nhập mặn không chỉ 
khiến tài nguyên nước ngọt khan hiếm, mà 
nước sinh hoạt cũng bị giảm chất lượng do 
nhiễm mặn, nhiễm phèn cao dẫn đến không 
sử dụng được, đời sống của người dân ngày 
càng khó khăn. Bên cạnh đó, khi vật nuôi sử 
dụng nguồn nước ô nhiễm, không đạt yêu 
cầu làm phát sinh bệnh tật, giảm năng suất và 
chất lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế 
của người dân trong khu vực. Vì vậy, cần phải 
có một số giải pháp trong chăn nuôi để thích 
ứng với biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL). Để phát triển ngành 
chăn nuôi vùng ĐBSCL theo hướng bền vững, 
cần tổ chức lại cơ cấu giống vật nuôi, lựa chọn 
các giống vật nuôi có sức chống chịu cao, 
trong đó, dê mà đặc biệt là dê sữa là một trong 
những loài gia súc đáng chú ý và phát triển 
mạnh mẽ ở những năm gần đây do dễ thích 
nghi với địa lý, khí hậu khác nhau trong nước. 
Thêm vào đó khả năng chống chịu với điều 
kiện nắng nóng của dê tốt hơn so với trâu, bò 
(Silanikove, 2000). Các nghiên cứu trước đây 
đã chỉ ra rằng dê có khả năng sử dụng nước 
uống có độ mặn khác nhau, cũng như sự đáp 
ứng với khả năng chịu mặn khác nhau giữa 
dê thịt và dê sữa (Mdletshe và ctv, 2017). Dê 
Boer không uống nước mặn 1,25-1,5% NaCl 
và có độ nhạy cao hơn đối với việc uống nước 
muối trong thời gian dài (Runa và ctv, 2016). 
Có thể nhận thấy rằng dê có thể chấp nhận 
nước uống có nồng độ muối 1,5%, tuy nhiên 
nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng 
đến năng suất và những thay đổi sinh lý của 

dê. Tuy nhiên, cho đến nay tại Việt Nam nói 
chung và khu vực ĐBSCL nói riêng chưa có 
các nghiên cứu cơ bản, có hệ thống nào để 
đánh giá khả năng chịu mặn của dê sữa trong 
điều kiện khí hậu nhiệt đới. Vì vậy, nghiên 
cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của độ 
mặn cao trong nước uống đến năng suất sữa 
và sự bài thải chất điện giải của dê sữa được 
thực hiện là cần thiết.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, vật liệu, thời gian và địa điểm
Thí nghiệm (TN) được thực hiện trên dê 

cái Saanen lai, khoảng 120 ngày sau khi đẻ và 
khối lượng trung bình là 34,6±1,25kg, từ tháng 
5/2021 đến tháng 8/2021, tại Trại dê Hải Triều, 
xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, 
tỉnh Hậu Giang và Trung tâm xét nghiệm y 
khoa Center Lab Việt Nam (Số 50-52, Trần 
Bạch Đằng, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ).
2.2. Phương pháp

Tất cả dê TN được cho ăn khẩu phần 
giống nhau, theo quy trình của trang trại. Buổi 
sáng cho ăn 0,5kg thức ăn hỗn hợp (TAHH) và 
0,5kg TMR; buổi chiều dê được cho ăn cỏ tự 
nhiên. Thành phần hóa học (TPHH) của thức 
ăn được thể hiện tại bảng 1.

Bảng 1. Thành phần hóa học của thức ăn 

TPHH TAHH TMR Cỏ tự nhiên
DM 87,13 54,30 20,52
CP 18,85 13,87 7,61
ADF 20,02 30,54 44,32
NDF 38,91 47,67 62,50
Ash 7,97 10,57 9,67

Ghi chú: DM = Vật chất khô; CP = Protein thô; ADF = 
Xơ axít; NDF = Xơ trung tính; Ash = Khoáng tổng số

(SW1.5) in corresponse to diluted seawater concentration of 1.5%. The results from present study 
show that salinity levels in drinking water did not affect dry matter intake, milk yield. However, 
water intake decreased in SW1.5 group (P<0.05). Plasma electrolyte levels did not differ between 
groups, but urinary electrolyte concentrations from SW1.5 group were greater and urinary volume 
was smaller than control group (P<0.05). Thus, FE and urinary excretion were similar to two groups. 
The results in this study indicated that dairy goats responsed to high salinity in drinking water by 
decreasing water intake and urinary volume. 

Keywords: Dairy goat, dry matter intake, electrolyte, saline water, water intake.
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Nước uống dùng cho dê TN là nước ngọt 
và nước mặn có nồng độ 15‰ được pha từ 
nước biển cô đặc với nước ngọt theo công 
thức sau: C1xV1=C2xV2 và được đo kiểm tra 
bằng thiết bị khúc xạ kế đo độ mặn ATAGO 
Master-S/MillM Salinity 0~100‰ với độ chính 
xác ±2‰. Nước ngọt cho dê uống trong TN 
được lấy từ nguồn nước sinh hoạt là nguồn 
nước sạch không màu, không mùi hôi thối và 
không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của dàn 
dê. Kết quả phân tích mẫu nước tương tự như 
báo cáo của Nguyễn Thiết và ctv (2021).

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu 
nhiên gồm hai NT là ĐC (nước ngọt) và nước 
có nồng độ muối cao (1,5%: SW1.5) được thực 
hiện với 5 lần lập lại. Thí nghiệm gồm 7 ngày 
nuôi thích nghi (trước thí nghiệm) và 14 ngày 
thu thập số liệu, sử dụng nước biển pha với 
nước ngọt để đạt được nồng độ muối 1,5%. 
Tất cả dê TN được ăn khẩu phần giống nhau, 
được cho ăn 2 lần/ngày vào lúc 7.0am và 
16.0pm và được uống nước tự do.

Tất cả số liệu thức ăn, nước uống và thức 
ăn thừa sẽ được ghi nhận hàng ngày, mẫu cỏ 
và TAHH thừa sẽ được lấy một lần/tuần trong 
suốt quá trình TN. Vào cuối TN, các mẫu thức 
ăn và thức ăn thừa sẽ được trộn lại và đem 
đi phân tích các chỉ tiêu DM, Ash và CP theo 
phương pháp của AOAC (1990) và NDF, ADF 
theo phương pháp của Van Soet và ctv (1991). 
Dê được vắt sữa vào 13:00pm hàng ngày. Khối 
lượng dê được cân ở thời điểm bắt đầu và kết 
thúc TN, vào buổi sáng trước khi cho ăn.

Mẫu máu (2ml) của mỗi dê được lấy 2 
giờ sau khi cho ăn ở ngày thứ 21 của TN, tất 
cả các mẫu máu được giữ trong đá và đem đi 
phân tích. Mẫu máu sẽ được lấy ở tĩnh mạch 
cổ, sau đó được cho vào ống Heparin lithium, 
trữ trong thùng có chứa đá lạnh và đem đến 
trung tâm xét nghiệm để phân tích hàm lượng 
Na+, K+, Cl-. 

Nước tiểu được thu thập ở ngày thứ 17 và 
trong 24 giờ. Tất cả mẫu nước tiểu sẽ được trữ 
trong bình đựng sạch và khô. Sau đó trữ trong 
thùng có chứa đá giữ lạnh và đem đến trung 
tâm xét nghiệm phân tích để phân tích niệu đồ.

2.3. Xử lý số liệu
Số liệu thí nghiệm được xử lý sơ bộ bằng 

phần mềm Microsoft Excel. So sánh giữa hai 
nghiệm thức bằng phương pháp Unpaired 
T-test. Sự khác biệt có nghĩa khi P<0,05.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ nước muối cao 
lên lượng thức ăn của dê 

Kết quả bảng 2 cho thấy lượng thức ăn ăn 
vào của dê ở trước (từ ngày 1 đến ngày 7) và 
sau thí nghiệm (từ ngày 8 đến ngày 21) không 
có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai 
NT (P>0,05). Điều này cho thấy lượng thức ăn 
của dê không bị ảnh hưởng bởi nồng độ nước 
muối cao. Điều này phù hợp với kết luận của 
Masters và ctv (2007) chỉ ra rằng lượng ăn vào 
của động vật nhai lại không bị ảnh hưởng bởi độ 
mặn trong nước uống. Mặt khác, vẫn có nhiều 
nhận định cho rằng lượng ăn vào của dê bị ảnh 
hưởng bởi nồng độ muối cao. Theo Zoidis và 
Hadjigeorgiou (2017), lượng thức ăn trung bình 
hàng ngày của dê giảm mạnh (P<0,05) trong giai 
đoạn sử dụng nước muối có nồng độ 1,0-2%, dê 
tăng lượng thức ăn khi được uống nước ngọt 
trở lại. Ngược lại, nhiều nghiên cứu khác chỉ ra 
rằng nước uống có độ mặn thấp (0,5%) có thể 
kích thích dê ăn nhiều hơn (Runa và ctv, 2019). 
Ngoài ra, cũng theo tác giả này thì lượng tăng 
thức ăn ở nhóm dê già cao hơn so với nhóm dê 
sinh trưởng (dê con). Điều này lý giải rằng nồng 
độ nước uống nhiễm mặn khác nhau sẽ đáp ứng 
lên lượng tiêu thụ thức ăn của dê khác nhau và 
sự đáp ứng với nước nhiễm mặn phụ thuộc vào 
lứa tuổi của dê.

Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ nước muối 
cao lên lượng thức ăn 

Ngày ĐC SW1.5 P
D1-7 1,27±0,01 1,25±0,02 0,47
D8-14 1,28±0,01 1,27±0,01 0,66
D15-21 1,26±0,01 1,26±0,01 0,85
TB8-21 1,27±0,01 1,27±0,01 0,74

3.2. Ảnh hưởng của nồng độ nước muối cao 
lên lượng nước uống của dê 

Từ kết quả bảng 3 cho thấy lượng nước 
uống của dê ở giai đoạn đầu (1-7 ngày) giữa 
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hai NT khác nhau không có ý nghĩa thống kê 
(P>0,05). Tuy nhiên, kể từ ngày 8 đến ngày 21, 
sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (P<0,05), 
dê ở nhóm SW1.5 uống ít hơn so với nhóm dê 
ĐC. Điều này có thể được giải thích rằng khi 
dê không được thích nghi từ từ với nước uống 
có hàm lượng muối cao, chúng sẽ điều chỉnh 
sự thích nghi bằng cách giảm sự tiêu thụ nước 
uống. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lượng 
nước tiêu thụ đã giảm xuống khi độ mặn tăng 
lên do nước muối ít ngon miệng hơn và giảm 
stress do muối. Theo Zoidis và Hadjigeorgiou 
(2017), lượng nước uống của dê tăng trong 
giai đoạn nước có nồng độ 1,0%, nhưng giảm 
mạnh khi nước có nồng độ muối là 2%. Tương 
tự, dê tăng tiêu thụ nước cho đến khi độ mặn 
là 8,15g TDS/l và sau đó ở nồng độ 12,22g 
TDS/l thì giảm lượng nước tiêu thụ (Attia-
Ismail và ctv, 2008). Tuy nhiên, nhiều nghiên 
cứu cho ra rằng lượng nước uống được tăng 
lên khi độ mặn tăng lên và hiệu quả là giúp 
thận loại bỏ lượng muối vượt quá khỏi cơ thể 
(Kii và Dryden, 2005). Sự giảm lượng nước 
uống có hàm lượng muối cao ở dê sữa của thí 
hiện tại có thể là một trong những cơ chế thích 
nghi của dê nhằm làm giảm sự stress muối. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của nồng độ nước muối 
cao lên lượng nước uống 

Ngày ĐC SW1.5 P
D1-7 3,34±0,30 3,51±0,20 0,64
D8-14 3,98±0,48 1,86±0,29 0,01
D15-21 3,42±0,53 1,90±0,30 0,04
TB8-21 3,70±0,49 1,88±0,25 0,01

3.3. Ảnh hưởng của nồng độ nước muối cao 
lên năng suất sữa của dê 

Kết quả bảng 4 cho thấy năng suất sữa 
của dê qua từng giai đoạn TN không có sự 
sai khác có ý nghĩa thống kê (P>0,05), điều đó 
cho thấy nồng độ muối cao trong nước uống 
không ảnh hưởng đến năng suất cho sữa của 
dê. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của 
Paiva (2017) khi cung cấp nước có nồng độ 
8326 mg/l TDS trên 24 dê sữa trong 65 ngày 
(12 ngày nuôi thích nghi) cho thấy không ảnh 
hưởng đến sản lượng sữa của dê. Điều này 
chứng minh rằng khả năng thích nghi của dê 
với nước có mức TDS lên đến 8326 mg/l.

Bảng 4. Ảnh hưởng của nồng độ nước muối 
cao lên năng suất sữa 

Ngày ĐC SW1.5 P
D1-7 0,64±0,09 0,69±0,06 0,72
D8-14 0,63±0,10 0,69±0,04 0,58
D15-21 0,61±0,10 0,65±0,05 0,68
TB2-3 0,62±0,10 0,67±0,04 0,63

3.4. Ảnh hưởng của nồng độ nước muối cao 
trong nước uống lên nồng độ chất điện giải 
huyết tương và nước tiểu của dê

Qua bảng 5 cho thấy nồng độ chất điện 
giải (Na+, K+, Cl-) huyết tương của dê trong 
quá trình thí nghiệm không có sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê giữa hai nghiệm thức 
(P>0,05). Nồng độ Na+, K+, Cl-  vẫn nằm trong 
mức bình thường theo báo cáo của Zoidis 
và Hadjigeorgiou (2017). Điều này cho thấy 
không có sự ảnh hưởng của nước muối đến 
nồng độ các chất điện giải trong máu của dê 
thí nghiệm. Laboklin (2017) đã chứng minh 
rằng ngoại trừ urê, tất cả các thông số máu 
đo được đều nằm ở mức bình thường đối với 
dê khỏe mạnh, cho thấy rằng động vật có thể 
điều chỉnh cân bằng điện giải mà không bị 
suy giảm sức khỏe. Không có thay đổi đáng 
kể nào về nồng độ natri huyết thanh được tìm 
thấy trong các nghiên cứu sau thời gian dài 
uống nước mặn có nồng độ 1-1,3% ở hươu (Ru 
và ctv, 2005). 

Nồng độ các chất điện giải trong nước tiểu 
có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05), 
cụ thể là nồng độ chất điện giải ở dê uống nước 
muối cao hơn so với ĐC. Điều này có thể được 
giải thích rằng, những con dê đã uống một 
lượng nước muối có nồng độ cao mà trong 
máu vẫn không bị ảnh hưởng cho thấy lượng 
muối đã được loại thải ra ngoài chủ yếu bằng 
nước tiểu và một phần qua phân. Có thể thấy 
rằng nồng độ Na+ tăng trong nước tiểu mà 
không tăng trong huyết tương. Kết quả này 
tương tự với báo cáo của Eltayeb (2006). Theo 
Zoidis và Hadjigeorgiou (2017), nồng độ K+ 
trong máu ở dê không bị ảnh hưởng đáng kể 
bởi việc tăng nồng độ NaCl trong nước uống.
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Bảng 5. Ảnh hưởng của nồng độ muối cao lên 
nồng độ chất điện giải huyết tương và nước 

tiểu (mmol/l)

Trong Chỉ tiêu ĐC SW1.5 P

Huyết 
tương

Na+ 146,34±0,72 146,82±0,56 0,61
K+ 4,01±0,16 4,32±0,34 0,43
Cl- 107,92±0,24 108,98±0,70 0,19

Nước 
tiểu

Na+ 108,56±9,19 146,74±8,95 0,02
K+ 110,98±2,47 130,28±7,01 0,03
Cl- 153,68±6,08 175,58±5,58 0,03

V (l/
ngày) 2,43±0,15 1,92±0,15 0,04

Theo Zoidis and Hadjigeorgiou (2017) nồng độ Na+ 
trong máu bình thường 142-155 mmol/l; nồng độ K+ 
bình thường là 3,5-6,7 mmol/l. Theo Tạ Thành Văn và 
ctv (2013) nồng độ Cl- bình thường ở người 99-109 
mmol/l

3.5. Ảnh hưởng của nồng độ nước muối cao 
trong nước uống lên phân số bài tiết chất 
điện giải và lượng bài tiết chất điện giải

Qua bảng 6 cho thấy phân số bài tiết K+, 
Cl- khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa 
hai nhóm (P>0,05). Theo Hà Hoàng Kiệm 
(2010), tỷ lệ giữa hệ số thanh thải natri/hệ số 
thanh thải creatinine nội sinh phản ánh khả 
năng tái hấp thu natri của ống thận và được 
gọi là phân số thải natri FENa. Bình thường, 
FE Na+ <1%, khi FE Na+ >1% phản ánh khả 
năng tái hấp thu natri của ống thận giảm. Kết 
quả thí nghiệm cho thấy phân số bài tiết Na+ 
của dê ở nhóm SW1.5 có khuynh hướng cao 
hơn so với nhóm ĐC. Do dê uống nước muối 
đã điều chỉnh cân bằng natri trong cơ thể bằng 
cách giảm khả năng tái hấp thu natri ở ống 
thận. Theo Tạ Thành Văn và ctv (2013), một 
cơ chế quan trọng khác duy trì cân bằng nước 
bình thường là tác dụng của ADH. ADH là 
hormone của vùng dưới đồi, được dự trữ ở 
thùy sau tuyến yên. Tác dụng của ADH là tăng 
tính thấm của ống góp với nước, làm tăng tái 
hấp thu nước ở thận và cô đặc nước tiểu. Theo 
Runa và ctv (2019), dê phản ứng nhạy hơn với 
độ mặn của nước uống sau khi tiếp xúc lâu với 
nước mặn cho thấy cơ chế điều chỉnh linh hoạt 
tùy thuộc vào tổng cân bằng natri của con vật. 
Natri và clo có chức năng thiết yếu để kiểm 
soát áp suất thẩm thấu, chất lỏng cân bằng, 

hoạt động của tim và dẫn truyền xung động 
thần kinh. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của nồng độ nước muối 
cao trong nước uống lên phân số bài tiết chất 

điện giải và lượng bài tiết chất điện giải 
(mmol/ngày)

Chỉ tiêu ĐC SW1.5 P
FE Na+ (%) 3,90±0,82 5,86±0,48 0,07
FE K+ (%) 143,6±24,17 179,36±13,44 0,23
FE Cl- (%) 7,36±1,19 9,46±0,46 0,16
UE Na+ 261,90±18,66 284,04±33,20 0,58
UE K+ 269,12±12,75 250,17±25,13 0,52
UE Cl- 373,07±22,73 337,87±31,13 0,39

ĐC: TDS 0,127 g/l, Cl- 0,028 g/l, K+ hòa tan 4,35 mg/l, 
Na+ hòa tan 16,60 mg/l. SW1.5: TDS 15,00 g/l, Cl- 8,77 
g/l, K+ hòa tan 156,00 mg/l, Na+ hòa tan 4412,00 mg/l. 
FE: Phân số bài tiết chất điện giải; UE: lượng bài tiết 
chất điện giải

Sự bài tiết chất điện giải phụ thuộc vào 
nồng độ chất điện giải và thể tích nước tiểu. 
Mặc dù nhóm dê ở nghiệm thức SW1.5 có 
nồng độ chất điện giải cao hơn so với nhóm 
dê ĐC, nhưng thể tích nước tiểu lại thấp hơn 
(Bảng 5; P<0,05). Kết quả là lượng bài tiết chất 
điện giải giữa hai nghiệm thức khác nhau 
không có ý nghĩa thống kê (Bảng 6; P>0,05). 
Ở động vật, việc kiểm soát cân bằng nước và 
muối thông qua hệ thống renin-angiotensin. 
Hệ thống này bao gồm các hormone như 
renin, angiotensin I và II, aldosterone. Thông 
thường, khi động vật tiêu thụ nhiều muối, dẫn 
đến tăng áp suất thẩm thấu huyết tương dẫn 
đến phản hồi ngược về sự tiết aldosterone và 
sau đó làm giảm nồng độ aldosterone trong 
huyết tương, dẫn đến thúc đẩy sự bài tiết 
natri. Theo Runa và ctv (2019), dê uống nước 
muối và kiểm soát sự thải muối bằng cách bài 
tiết qua nước tiểu trong đó tỷ lệ hai loại ion là 
Na+ và Cl- được thải nhiều nhất và tăng tỷ lệ 
lọc ở cầu thận. Theo Zoidis và Handjigeorgiou 
(2017) việc gia tăng lượng nước muối có liên 
quan đến bài tiết nước tiểu tăng hơn 100% khi 
dê uống nước với nồng độ 2% NaCl.

4. KẾT LUẬN
Kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng dê sử dụng 

nước nhiễm mặn với nồng độ 1,5% không ảnh 
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hưởng đến sự tiêu thụ thức ăn và năng suất 
sữa. Tuy nhiên, khi dê sử dụng nước uống có 
nồng độ muối là 1,5% đã giảm lượng nước 
uống nhằm giảm stress muối. Mặc dù dê uống 
nước nhiễm mặn có nồng độ chất điện giải 
trong nước tiểu tăng, tuy nhiên phân số bài 
tiết và sự bài thải chất điện giải qua nước tiểu 
không thay đổi. 

LỜI CÁM ƠN
Nghiên cứu này được tài trợ từ nguồn kinh 

phí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Mã số B2020-
TCT-08.
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lai khi uống nước nhiễm mặn lên khối lượng, tăng khối 
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Các nghiên cứu về tạo phôi và động vật 
nhân bản đã được thực hiện tại Việt Nam từ 
năm 2005 và đã có những thành công nhất 
định. Thế nhưng, cũng chỉ mới dừng lại ở 
mức độ tạo phôi động vật nhân bản chứ chưa 
tạo được động vật nhân bản. 

Phải đến ngày 10/3/2021, lần đầu tiên tại 
Việt Nam các nhà khoa học của Phòng Thí 
nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động 
vật - Viện Chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn mới thành công trên 
động vật nuôi là cho ra đời 4 chú lợn Ỉ đực 
nhân bản đánh dấu mốc lịch sử vàng son vĩ 
đại của ngành Công nghệ sinh học Việt nam. 
Sự ra đời của những chú lợn Ỉ đực nhân bản 
này là thành tựu rất to lớn về sự miệt mài lao 
động, đam mê trong nghiên cứu khoa học 
là thành quả vĩ đại về Công nghệ nhân bản 
động vật tại Việt Nam. Lần đầu tiên các nhà 
khoa học Việt Nam đã nhân bản thành công 
trên động vật có vú đó là trên giống lợn Ỉ từ 
tế bào soma. Với 4 chú lợn Ỉ đực nhân bản ra 
đời này là đàn động vật nhân bản đầu tiên tại 
Việt Nam. Nhân bản thành công đã tạo ra 4 
chú lợn Ỉ từ mô tai lợn Ỉ tuy ban đầu đã đánh 
giá được những đặc tính cơ bản về ngoại hình 
giống hệt các chú lợn Ỉ sinh ra từ sinh sản hữu 
tính bình thường. Đến đây, câu hỏi đặt ra là 
khả năng sinh trưởng ra sao và đặc biệt khả 
năng phát dục của các chú lợn Ỉ đực nhân bản 
này như thế nào để từ đó đánh giá khả năng 
sinh sản là điều rất cần thiết.

Quá trình theo dõi để đánh giá về sự sinh 
trưởng, phát triển từ khi sinh ra cho thấy không 
khác biệt so với lợn Ỉ sinh ra từ sinh sản hữu 
tính. Những chú lợn Ỉ đực nhân bản đầu tiên 
này có khối lượng sơ sinh trung bình 0,3kg/con. 

Khối lượng sơ sinh của lợn Ỉ đực nhân bản này 
nhỏ hơn so với lợn Ỉ sinh sản bình thường một 
ít vì theo số liệu cập nhật (chưa công bố) của 
Tập đoàn Dabaco, khối lượng sơ sinh của lợn Ỉ 
sinh sản tự nhiên (không nhân bản vô tính) dao 
động trong khoảng 0,4-0,5kg/con. 

Thế nhưng, tính đến thời điểm cai sữa (45 
ngày tuổi), khối lượng cơ thể của lợn Ỉ đực 
nhân bản trung bình đạt 5,15kg/con, dao động 
4,5-5,6kg thể hiện sự phát triển bình thường 
như của giống vì theo số liệu (chưa công bố) 
của Tập đoàn Dabaco, khối lượng cơ thể của 
lợn Ỉ không nhân bản tại thời điểm cai sữa 
cũng dao động trong khoảng 4,5kg-5kg/con. 
Như vậy, tất cả các lợn Ỉ đực nhân bản đều có 
khối lượng cơ thể tại thời điểm cai sữa tương 
đương với lợn Ỉ không nhân bản. Tại thời điểm 
cai sữa, độ dài cao vai là tương đối đồng đều 
giữa các cá thể lợn Ỉ đực nhân bản. Tuy nhiên, 
các chỉ tiêu vòng ngực, dài thân có sự khác 
biệt giữa các cá thể: lợn Ỉ đực nhân bản số hiệu 
03 có các chỉ số đo vòng ngực, dài thân là lớn 
nhất so với 03 lợn nhân bản còn lại (tương ứng 
là 48cm và 50cm). Như vậy, tăng khối lượng 
trung bình từ sơ sinh đến cai sữa của lợn Ỉ đực 
nhân bản đạt 107,77 g/con/ngày thể hiện sự 
sinh trưởng bình thường như giống lợn Ỉ.

Tất cả 4 chú lợn Ỉ đực nhân bản cùng được 
nhân bản từ một dòng tế bào, đều giống nhau 
về mặt di truyền, tuy nhiên tốc độ sinh trưởng 
và khả năng thích ứng với điều kiện nuôi 
dưỡng, chăm sóc là không đều nhau giữa các 
cá thể lợn Ỉ đực nhân bản. 

Đến thời điểm 9 tháng tuổi, có sự khác biệt 
rõ rệt về khối lượng cơ thể giữa 4 cá thể lợn Ỉ 
đực nhân bản. Khối lượng của lợn Ỉ đực nhân 
bản dao động từ 48kg đến 61kg, trung bình đạt 

TIN KHCN, VĂN BẢN VÀ KHUYẾN NÔNG

THÔNG TIN VỀ BỐN CHÚ LỢN Ỉ ĐỰC NHÂN BẢN ĐẦU TIÊN 
TẠI VIỆT NAM CÓ ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, KHẢ NĂNG 

SINH TRƯỞNG VÀ SINH LÝ PHÁT DỤC BÌNH THƯỜNG NHƯ 
GIỐNG LỢN Ỉ SINH SẢN HỮU TÍNH

TS. Nguyễn Khánh Vân
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PGS.TS. Nguyễn Văn Đức
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53,5kg/con. Tăng khối lượng trung bình hàng 
ngày của 4 lợn Ỉ đực nhân bản từ cai sữa đến 
9 tháng tuổi đạt 214,89g/ngày. Kết quả này là 
tương đương với tăng khối lượng trung bình 
hàng ngày của lợn Ỉ sinh sản bình thường.

Về ngoại hình, tại thời điểm 1 tháng tuổi, 
tất cả 4 lợn Ỉ đực nhân bản bắt đầu biểu hiện 
rõ hình dáng hơi hình thành võng lưng, tuy 
nhiên bụng vẫn chưa sệ hẳn như lợn Ỉ lúc 
trưởng thành. Đến giai đoạn từ sau cai sữa, 
lợn Ỉ đực nhân bản có hình thái cơ thể tương 
tự như lúc 1 tháng tuổi, tuy nhiên lúc này mặt 
của chúng đã nhăn nhiều hơn, da bắt đầu có 
hiện tượng không trơn nhẵn nữa mà hơi sần 

sùi, chân ngắn, lưng võng hơn đúng như đặc 
trưng của giống lợn Ỉ bản địa Việt Nam. 

Đến khoảng 4-5 tháng tuổi, cả 4 lợn Ỉ đực 
nhân bản đều mang những đặc điểm hình thái 
rất đặc trưng của giống lợn Ỉ: mặt nhăn, lưng 
võng, bụng sệ, chân ngắn, bộ phận sinh dục 
hình thành rất rõ. Tại thời điểm này, không 
thể phân biệt được hình thái bên ngoài giữa 
4 lợn Ỉ đực nhân bản. Tất cả 4 lợn Ỉ nhân bản 
đều có hình thái bên ngoài giống nhau, chỉ 
khác nhau về kích thước do sự khác nhau về 
khả năng sinh trưởng của từng cá thể lợn nhân 
bản trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng và 
thích nghi. 

  
        Hình 1. Lợn Ỉ nhân bản tại thời điểm sơ sinh             Hình 2. Lợn Ỉ đực nhân bản tại thời điểm cai sữa

  
        Hình 3. Lợn Ỉ đực nhân bản 1 tháng tuổi                     Hình 4. Lợn Ỉ đực nhân bản 5 tháng tuổi
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Như vậy, đặc điểm ngoại hình của lợn Ỉ 
đực nhân bản là mang đúng những đặc trưng 
của giống lợn Ỉ từ màu sắc lông da, hình dáng 
và khối lượng. 

Hình 5. Bốn chú lợn Ỉ đực nhân bản 10 tháng tuổi

Vấn đề dặt ra cho các nhà khoa học tại 
thời điểm 9 tháng tuổi này là chúng có khả 
năng sinh sản được không? Để trả lời cho 
câu hỏi này, việc đầu tiên là phải đánh giá 
đặc điểm sinh lý phát dục của lợn Ỉ đực nhân 
bản, theo dõi sự phát triển của dịch hoàn lợn 
Ỉ đực nhân bản từ thời điểm 2 tháng tuổi vì 
đặc trưng của giống lợn bản địa nước ta như 
Ỉ, Móng Cái, …đều thể hiện các đặc trưng sinh 
lý sinh dục sớm hơn so với các giống lợn giống 
ngoại. Vì vậy, các biểu hiện phát dục của lợn Ỉ 
đực nhân bản được theo dõi, đánh giá tại thời 
điểm từ 2, 3, 4 tháng tuổi. Các tiêu chí sử dụng 
để đánh giá sự phát triển dịch hoàn của lợn Ỉ 
đực nhân bản bao gồm: dịch hoàn ẩn hay nổi 
rõ, hình thái của dịch hoàn và bao dịch hoàn. 
Tiến hành theo dõi các biểu hiện phát dục bên 
ngoài của lợn Ỉ đực nhân bản tại thời điểm 4 
tháng tuổi dựa trên các tiêu chí: sự biểu hiện 
tính hăng của con đực, thời điểm thành thục 
về tính. Theo các kết quả đánh giá khả năng 
sinh trưởng của lợn Ỉ đực nhân bản của các 
nhà khoa học Phòng Thí nghiệm trọng điểm 
Tế bào động vật Viện Chăn nuôi thì mặc dù 
chúng cùng có bản chất di truyền giống nhau 

nhưng thời điểm biểu hiện khả năng phát dục 
của lợn Ỉ đực nhân bản là không giống nhau. 
Biểu hiện phát dục sớm nhất của lợn Ỉ đực 
nhân bản là tại thời điểm 4 tháng tuổi. Thời 
điểm biểu hiện khả năng phát dục của lợn Ỉ 
đực nhân bản cũng tương tự như khả năng 
sinh trưởng, phụ thuộc vào cá thể. 

Lợn đực được coi là thành thục về tính 
khi thu được dịch tiết ở đầu dương vật, trong 
dịch tiết có tinh trùng hoạt động. Để đánh giá 
chính xác thời điểm thành thục về tính của lợn 
Ỉ đực nhân bản, các nhà khoa học đã đánh giá 
chất lượng dịch tiết thu được ở dương vật của 
lợn Ỉ đực nhân bản bắt đầu từ khi lợn có biểu 
hiện cương cứng dương vật. Tại thời điểm 5,0-
6,5 tháng tuổi, các nhà khoa học đã thu được 
dịch tiết ở dương vật của 04 lợn Ỉ đực nhân 
bản. Ngay lập tức, các nhà khoa học đã kiểm 
tra, đánh giá dịch tiết (tinh dịch) và nhận thấy 
có tinh trùng sống hoạt động, tuy nhiên mật 
độ tinh trùng là khác nhau giữa các cá thể lợn 
Ỉ đực nhân bản. Kết quả đánh giá khả năng 
thành thục về tính của lợn Ỉ đực nhân bản cho 
thấy, không có sự thống nhất về mặt thời gian 
giữa 4 cá thể. Thời gian thành thục về tính của 
04 cá thể lợn Ỉ đực nhân bản là không giống 
nhau. Kết quả này đã đưa ra kết luận thời 
gian thành thục về tính sớm nhất của lợn Ỉ đực 
nhân bản là thời điểm khoảng 5 tháng tuổi. 

Như vậy, với những kết quả đánh giá 
bước đầu của các nhà khoa học cho thấy lợn 
Ỉ đực nhân bản có các đặc điểm ngoại hình, 
sinh trưởng và đặc điểm sinh lý phát dục là 
tương tự như lợn Ỉ sinh sản bình thường. Hiện 
nay, họ đang tiếp tục tiến hành theo dõi và 
đánh giá khả năng huấn luyện và khai thác 
tinh trùng lợn Ỉ đực nhân bản, chất lượng tinh 
trùng cũng như khả năng sinh sản của lợn Ỉ 
đực nhân bản sẽ được công bố trong những 
số tiếp theo.

Hy vọng rằng, trong thời gian tới không 
lâu nữa khi các nhà khoa học tạo ra được các 
cô lợn Ỉ cái nhân bản để các nhà khoa học cho 
phối giống nhằm đánh hoàn hoàn chỉnh về khả 
năng sinh sản của lợn Ỉ nhân bản tại Việt Nam.
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LỢN LÀ ĐỘNG VẬT THÍCH HỢP NHẤT ĐƯỢC KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG PHỤC VỤ CHO CON NGƯỜI

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức
Trưởng Ban KHCN Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ngày nay, lợn là động vật đã và đang được 
sử dụng khá đa dạng phục vụ cho con người: 
van tim lợn đã được sử dụng ở người, da lợn 
đã được ghép trên da người bị bỏng, bản đồ 
não lợn giúp khám phá hệ thần kinh con người, 
tim lợn đã được thay tim người, ... Rõ ràng, lợn 
là động vật hiến lý tưởng vì kích thước, tốc độ 
tăng trưởng nhanh và sinh sản sung mãn.

1. BẢN ĐỒ NÃO LỢN - ĐIỀU KIỆN GIÚP KHÁM PHÁ 
KHOA HỌC THẦN KINH CỦA CON NGƯỜI

Theo bản tin ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 
Lauren Quinn cho biết khi các nhà khoa học 
cần tìm hiểu tác động của các thành phần sữa 
công thức mới cho trẻ sơ sinh đối với sự phát 
triển trí não, rất hiếm khi họ có thể thực hiện 
các nghiên cứu an toàn ban đầu trực tiếp trên 
đối tượng là con người. Nhưng cuối cùng - dẫu 
đang rất ít -  rồi cũng có bậc cha mẹ sẵn sàng 
giao trẻ sơ sinh của họ để chúng ta thử nghiệm 
các thành phần chưa được kiểm chứng.

Tìm hiểu trên loài lợn nội cho thấy sự 
phát triển não và ruột của chúng rất giống 
với của trẻ sơ sinh hơn nhiều so với động vật 
thí nghiệm truyền thống như chuột cống và 
chuột nhắt. Giống như trẻ sơ sinh, lợn con có 
thể được quét bằng các thiết bị sẵn có trên lâm 
sàng, bao gồm chụp cộng hưởng từ không 
xâm lấn hoặc MRI. Điều đó có nghĩa là các nhà 
nghiên cứu có thể kiểm tra các biện pháp can 
thiệp dinh dưỡng ở lợn, xem xét tác động của 
chúng đối với não bộ đang phát triển thông 
qua MRI và đưa ra các dự đoán có giáo dục về 
việc những chất dinh dưỡng tương tự sẽ ảnh 
hưởng đến trẻ sơ sinh như thế nào.

Trong gần một thập kỷ qua, các nhà khoa 
học đã dựa vào bản đồ dựa trên MRI, hoặc 
bản đồ, của não lợn - được phát triển tại Đại 
học Illinois sử dụng lợn con 4 tuần tuổi - để 
hiểu vị trí và cách thức các chất dinh dưỡng 
và các can thiệp khác ảnh hưởng đến bộ não 
đang phát triển. Giờ đây, các nhà khoa học 

của Illinois đã cập nhật tập bản đồ đó, tăng độ 
phân giải của nó lên hệ số bốn, và họ cũng đã 
thêm một tập bản đồ mới cho lợn 12 tuần tuổi. 
Các bản đồ mới có sẵn cho việc tải xuống miễn 
phí tại trang mạng pigmri.illinois.edu.

Theo GS. Brad Sutton, Khoa Kỹ thuật 
sinh học, Giám đốc kỹ thuật của Trung 
tâm Hình ảnh Y sinh tại Viện Beckman của 
Illinois và là đồng tác giả của nghiên cứu 
tập bản đồ não, được xuất bản trên Tạp chí 
Phương pháp Khoa học Thần kinh cho biết 
sự cải thiện về độ phân giải không gian tạo 
ra sự khác biệt rất lớn khi chúng ta đang xem 
xét sự phát triển ở não lợn con và cố gắng 
xem sự can thiệp của chúng ta đang thay đổi 
cấu trúc, kích thước hoặc thậm chí chức năng 
trong não bộ như thế nào?.

Ryan Dilger, PGS. Khoa Khoa học Động 
vật và là tác giả cao cấp của nghiên cứu tập 
bản đồ, cho biết thêm khả năng của chúng ta 
trong việc phân biệt một phần não với một 
phần khác. Độ phân giải càng cao, ví dụ, 
chúng ta có thể nói mảnh này là hồi hải mã. 
Một phần của sự cần thiết phải có tập bản đồ 
là mọi nhóm nghiên cứu làm việc trong lĩnh 
vực này phải tham chiếu nhất quán đến các 
phần hoặc vùng não giống nhau. Chúng ta 
phải có các điều khoản và cơ sở hạ tầng chung 
để nói cùng một ngôn ngữ.

Để xây dựng tập bản đồ cập nhật, các nhà 
nghiên cứu đã gây mê những con lợn 4 và 12 
tuần tuổi tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh 
y sinh của Beckman rồi bằng máy quét MRI 
Siemens Prisma 3 T hiện đại để thiết lập nên 
những bản đồ của bộ não lợn một cách chi tiết. 
Kết quả quét từ nhiều con lợn ở mỗi lớp tuổi 
được tính trung bình vào một tập bản đồ duy 
nhất cho mỗi lứa tuổi, để tính đến sự khác biệt 
giữa các cá thể. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã 
xác định và phân lập kỹ thuật số 26 vùng quan 
tâm, chẳng hạn như tiểu não, hành tủy, vỏ não 
phải và trái, và những vùng khác, đồng thời đưa 
ra các tiêu chuẩn thể tích cho từng vùng ở lợn.
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Joanne Fil, NCS của Chương trình Khoa 
học Thần kinh tại Illinois và là tác giả chính 
của nghiên cứu tập bản đồ cho biết họ cung 
cấp khối lượng tuyệt đối và tương đối cho 
không chỉ toàn bộ não mà còn các mô như 
chất xám, chất trắng, dịch não tủy, cũng như 
tất cả các vùng quan tâm khác nhau. Dữ liệu 
quy chuẩn đó có thể hoạt động như một tài 
liệu tham khảo cho những cá nhân khác có 
thể quan tâm đến việc xem một biện pháp can 
thiệp cụ thể ảnh hưởng đến sự phát triển hoặc 
tăng trưởng não ở lợn như thế nào.

Tập bản đồ não lợn trước đây đã được 
các nhà nghiên cứu sử dụng để thúc đẩy khoa 
học thần kinh trên khắp thế giới, với khoảng 
450 lượt tải xuống cho đến nay. Những khám 
phá tập thể được thực hiện bởi tập bản đồ còn 
vượt xa chế độ dinh dưỡng dành cho trẻ em 
để bao gồm hiểu biết sâu hơn về trục vi sinh 
vật-ruột-não, có vẻ như liên quan đến các tình 
huống lâm sàng thông thường.

Dilger cho biết tập bản đồ não bộ của lợn 
mới này sẽ cung cấp cho các nhà nghiên cứu 
cái nhìn thậm chí chính xác hơn về não bộ, tạo 
điều kiện cho những khám phá tiên tiến hơn. 
Và với việc bổ sung tập bản đồ cho những con 
lợn già hơn, họ sẽ có thể mở rộng những phát 
hiện của mình xa hơn nữa.

Khi lợn được 24 tuần tuổi, lợn đã thành 
thục về mặt sinh dục, chúng ta hy vọng rằng ở 
độ tuổi này, con lợn sẽ có hầu hết, nếu không 
phải là tất cả, sự phát triển não bộ của nó đã 
hoàn thành. Fil cho biết bây giờ họ có thể thấy 
các biện pháp can thiệp của họ tác động như 
thế nào đến sự phát triển không chỉ ở lứa tuổi 
nhỏ mà còn cả khi lợn trưởng thành. Fil cũng 
cho biết thêm, nghiên cứu cũng cung cấp một 
tài khoản chi tiết về quá trình họ đã sử dụng 
để tạo ra tập bản đồ, cung cấp cho các nhà 
nghiên cứu bản thiết kế để tạo ra các cơ sở bổ 
sung cho các loài động vật khác. Nhưng có rất 
nhiều điều để nói về lợn như một động vật 
nghiên cứu y sinh học quan trọng.

Sutton cho biết rằng chúng ta có thể nghiên 
cứu sự phát triển não ở chuột, nhưng đối với 
một số nghiên cứu, não chuột không giống não 

người ở một số khía cạnh quan trọng. Ngoài 
ra, chúng ta không thể thực hiện các nghiên 
cứu với sự tác động can thiệp trực tiếp lên não 
của con người, bởi vì chúng ta có thể đưa mọi 
người vào máy quét, chúng ta không phải lúc 
nào cũng có thể sửa đổi chế độ ăn uống của họ 
và kiểm tra các thành phần khác nhau. Vì vậy, 
não bộ lợn vẫn là một động vật nghiên cứu y 
sinh học quan trọng của chúng ta.

2. SỬ DỤNG TRÁI TIM CỦA LỢN BIẾN ĐỔI GEN CẤY 
CHO NGƯỜI

Vào tháng 10/2021, Công ty Công nghệ sinh 
học Revivicor của Mỹ đã cung cấp con lợn trong 
ca ghép thận đột phá trên bệnh nhân chết não 
ở New York. Nội tạng cấy ghép được giữ trong 
máy bảo quản nội tạng trước khi phẫu thuật. 
Nhóm nghiên cứu cũng sử dụng một loại thuốc 
mới thử nghiệm do Kiniksa Pharmaceuticals 
sản xuất và các loại thuốc chống thải ghép phổ 
biến để ức chế hệ thống miễn dịch.

Tiếp đó, quả tim lợn được biến đổi gen 
đầu tiên đã được cấy ghép thành công cho 
bệnh nhân David Bennett ở Baltimore Hoa 
Kỳ vào ngày 07 tháng 01 năm 2022. Ngày 
10/01/2022, bệnh viện cho biết bệnh nhân tiến 
triển tốt 3 ngày sau ca phẫu thuật. Đây là lần 
đầu tiên một ca ghép tạng như vậy được thực 
hiện. Các chuyên gia y tế cho rằng một ngày 
nào đó, thủ thuật này sẽ giúp giải quyết tình 
trạng thiếu nội tạng mãn tính hiện nay.

Hình ảnh lấy tim lợn chuyển gen để ghép cho người 

Nguồn tin của Đại học Y Maryland ngày 
10 tháng 01 năm 2022 cho biết cuộc phẫu thuật 
lịch sử thay tim người bằng tim lợn chuyển gen 
được thực hiện vào ngày 07 tháng 01 năm 2022. 
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Mặc dù tiên lượng của bệnh nhân hiện chưa 
chắc chắn, nhưng cuộc phẫu thuật này đánh 
dấu một cột mốc quan trọng trong kỹ thuật sử 
dụng nội tạng động vật để cấy ghép cho người.

Bệnh nhân là ông David Bennett, đã được 
xác định là không đủ điều kiện để cấy ghép 
nội tạng, một quyết định thường được đưa ra 
trong trường hợp sức khỏe của người nhận về 
cơ bản là kém. Bệnh nhân Bennett hiện đang 
hồi phục và được theo dõi cẩn thận để kiểm 
tra hoạt động của quả tim mới được cấy ghép.

Một ngày trước cuộc phẫu thuật, bệnh 
nhân Bennett cho biết tình trạng của ông ta chỉ 
có hai khả năng là chết hoặc thử nghiệm phẫu 
thuật này. Do muốn sống, đó là sự lựa chọn và 
hy vọng của ông ta là thành công. Trong nhiều 
tháng qua, ông Bennett đã phải nhập viện và 
được hỗ trợ sự sống bằng cách chạy ECMO 
(công nghệ tim và phổi nhân tạo). Anh ấy nói 
rằng anh ấy hy vọng mình sẽ bình phục và rời 
khỏi giường bệnh.

Theo hãng tin AFP, cơ quan Quản lý Thực 
phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cấp 
phép khẩn cấp để thực hiện ca phẫu thuật này 
vào đêm giao thừa 31/12/2021 và đó là nỗ lực 
cuối cùng để giúp một bệnh nhân không đủ 
điều kiện để được cấy ghép thông thường. 
Tiến sĩ Bartley Griffith, người thực hiện ca 
phẫu thuật cho biết đây là một ca phẫu thuật 
đột phá, đưa chúng ta đến gần hơn với việc 
giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu nội tạng để 
cấy ghép cho con người hiện nay.

Muhammad Mohiuddin, người đồng 
sáng lập chương trình ghép tim của trường 

đại học, nhận xét rằng tiến hành một cách 
thận trọng, nhưng cũng lạc quan rằng cuộc 
phẫu thuật đầu tiên trên thế giới này sẽ mang 
lại một lựa chọn, những lựa chọn mới quan 
trọng cho bệnh nhân trong tương lai những 
người mắc bệnh nguy nan này.

Cuộc phẫu thuật là kết quả của nhiều năm 
nghiên cứu, thử nghiệm việc cấy ghép từ lợn 
sang khỉ đầu chó và khả năng sống sót của 
những người được cấy ghép hơn chín tháng. Ông 
Mohiuddin cho biết, ca cấy ghép nội tạng này 
cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp ngành 
y tiếp tục cải tiến phương pháp tiếp cận này để 
giúp đỡ những bệnh nhân trong tương lai giành 
lại sự sống khi không có nguồn tạng của người.

Chú lợn hiến tặng trái tim cho ông Bennett 
đã phải trải qua quá trình chỉnh sửa gen được 
kiểm soát nghiêm ngặt. Ba gen có thể dẫn đến 
đào thải cơ quan ở người bị loại bỏ. Nhóm 
nghiên cứu cũng đã loại bỏ một gen có thể dẫn 
đến sự phát triển quá mức của mô tim lợn. Sáu 
gen của con người, giúp đảm bảo cơ thể chấp 
nhận cơ quan mới, được đưa vào bộ gen của 
lợn. Tổng cộng có 10 lần chỉnh sửa gen.

Song, một tin không vui của ngành khoa 
học công nghệ ghép tim lợn cho người là sau 
3 tháng, ngày 08 tháng 3 năm 2022, bệnh nhân 
ông David Bennett ở Baltimore Hoa Kỳ, người 
đã được ghép tim lợn vào ngày 07 tháng 01 
năm 2022 đã qua đời. 

Nguồn: LAUREN QUINN. New Pig Brain Maps 
Facilitate Human Neuroscience Discoveries. https://www.

porkbusiness.com/news/education/new-pig-brain-maps-
facilitate-human-neuroscience-discoveries và

CHÙM TIN VỀ NHỮNG CẢNH BÁO CỦA FAO 
TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức, 
Trưởng Ban KHCN Hội Chăn nuôi Việt Nam

1. Cần cảnh báo sớm dịch cúm gia cầm ở 
Châu Á - Thái Bình Dương

Các trường hợp cúm gia cầm đang gia 
tăng trên toàn cầu, với 272 trường hợp bùng 

phát bổ sung ở chim được Tổ chức Nông lương 
Liên hợp quốc (FAO) ghi nhận trên toàn thế 
giới trong vòng chưa đầy một tháng. Dịch cúm 
gia cầm gia tăng kể từ ngày 27/10/2021 đã được 
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ghi nhận ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, 
cũng như ở Châu Phi và Châu Âu trong năm 
qua. FAO nghi ngờ rằng các loài chim hoang dã 
có vai trò lây lan vi rút trên toàn cầu.

Ngoài ra, theo Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO), cúm A (H5N6) đã gây ra 52 ca nhiễm 
trùng cho người ở khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương kể từ năm 2014, một nửa trong số đó 
xảy ra vào năm 2021, và chủ yếu ở những 
người tiếp xúc gần với gia cầm. trước khi 
nhiễm trùng. Trung tâm Khẩn cấp Dịch bệnh 
Động vật Xuyên biên giới của FAO cho biết: 
các vi-rút cúm gia cầm không ngừng phát triển 
và chúng ta phải cảnh giác để phát hiện các 
phân nhóm mới của vi-rút có thể tàn phá hệ 
thống chăn nuôi gia cầm trong khu vực hoặc 
lây nhiễm sang người, có thể dẫn đến đại dịch 
(ECTAD). Có nhu cầu cấp thiết là phải chia sẻ 
tốt hơn thông tin về những chủng cúm nào lưu 
hành ở châu Á và đảm bảo các quốc gia thực 
hiện các bước cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng 
đồng và sinh kế của cộng đồng của họ.

Trước tình hình đó, FAO ECTAD đã tham 
khảo ý kiến   của hơn 40 chuyên gia về vi rút 
cúm gia cầm để thảo luận về những việc có 
thể làm nhằm cải thiện hệ thống giám sát và 
cảnh báo sớm cúm gia cầm ở khu vực Châu 
Á - Thái Bình Dương.

Trong quá trình tham vấn, FAO và các 
chuyên gia khác nhau đã nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc chia sẻ thông tin để cải 
thiện cảnh báo sớm, ngăn chặn sự lây lan của 
vi rút và giảm thiểu tác động toàn cầu của 
dịch cúm gia cầm.

Filip Claes, điều phối viên Phòng thí 
nghiệm Khu vực FAO ECTAD cho biết: “Dữ 
liệu tốt hơn sẽ giúp các quốc gia và cộng đồng 
quốc tế xác định sự chuẩn bị và ứng phó 
nhanh chóng và tự tin hơn.

Đặc biệt, FAO và các chuyên gia khuyến 
khích các nước:

- Chia sẻ nhanh chóng các kết quả giám 
sát và thông tin trình tự với cộng đồng quốc tế 
và các nước láng giềng để cải thiện cảnh báo 
sớm và chuẩn bị tốt hơn về sự xâm nhập của 
vi rút.

- Thực hiện giám sát có mục tiêu để phát 
hiện nguy cơ dịch bệnh trên đàn gia cầm di cư 
và chuỗi giá trị gia cầm.

- Nâng cao lòng tin của công chúng đối 
với khoa học và xây dựng mối quan hệ hợp 
tác đa phương mạnh mẽ trong các lĩnh vực đa 
dạng, liên quan đến các khu vực công và tư 
nhân, các tổ chức nghiên cứu, cộng đồng và 
những người khác.

- Xây dựng sự tích hợp giữa các lĩnh vực 
sức khỏe con người, sức khỏe động vật và môi 
trường trong các hoạt động giám sát thông 
qua cách tiếp cận Một sức khỏe.

Nguồn: https://www.thepoultrysite.com/
news/2021/12/fao-in-asia-pacific.

2. Sự mong manh của hệ thống nông sản
FAO đã công bố tình trạng Nông lương 

(SOFA) năm 2021 mà trọng tâm là làm cho các 
hệ thống nông sản có khả năng chống chọi tốt 
hơn với các cú sốc.

Báo cáo năm 2021 cho biết các quốc gia cần 
phải làm cho hệ thống nông sản của họ kiên 
cường hơn trước những cú sốc bất ngờ như 
đã chứng kiến   trong đại dịch COVID-19. Nếu 
không có sự chuẩn bị thích hợp, những cú sốc 
khó lường sẽ tiếp tục phá hoại hệ thống nông 
sản. Báo cáo đưa ra đánh giá về khả năng ứng 
phó và phục hồi của các hệ thống nông sản quốc 
gia trước các cú sốc và tác nhân gây căng thẳng, 
bao gồm các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, 
dịch bệnh và sâu bệnh hại cây trồng và động 
vật gia tăng. Nó cũng cung cấp hướng dẫn về 
cách cải thiện khả năng phục hồi. Theo báo cáo, 
khoảng 3 tỷ người trên toàn cầu không thể có 
một chế độ ăn uống lành mạnh. Thêm 1 tỷ nữa 
có thể tham gia cùng họ nếu thu nhập của họ 
giảm đi một phần ba. Chi phí thực phẩm có thể 
tăng lên tới 845 triệu nếu xảy ra gián đoạn đối 
với việc vận chuyển quan trọng.

FAO cho biết, thế giới vẫn chưa đạt được 
cam kết chấm dứt nạn đói và suy dinh dưỡng 
vào năm 2030. Trong lịch sử, chuỗi cung ứng 
và sản xuất lương thực luôn dễ bị tổn thương 
do khí hậu khắc nghiệt, xung đột vũ trang 
hoặc sự gia tăng giá lương thực toàn cầu. Tuy 
nhiên, tần suất và mức độ nghiêm trọng của 
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những cú sốc này vẫn tiếp tục tăng lên. Đại 
dịch đã làm nổi bật cả khả năng phục hồi và 
điểm yếu của hệ thống nông sản của chúng ta. 
Báo cáo cung cấp các chỉ số cấp quốc gia về 
khả năng phục hồi của các hệ thống nông sản 
của hơn 100 quốc gia. Nó phân tích các yếu tố 
góp phần, bao gồm mạng lưới giao thông, sự 
di chuyển thương mại và sự sẵn có của các chế 
độ ăn uống lành mạnh và đa dạng.

Trong khi các nước thu nhập thấp nhìn 
chung phải đối mặt với những thách thức lớn 
hơn nhiều, kết quả của báo cáo cho thấy các 
nước thu nhập trung bình cũng đang gặp rủi 
ro. Ví dụ: ở Brazil, 60% giá trị xuất khẩu của 
đất nước chỉ đến từ một đối tác thương mại. 
Điều này khiến nó có ít lựa chọn hơn nếu một 
cú sốc xảy ra với một quốc gia đối tác. Ngay 
cả những quốc gia có thu nhập cao như Úc 
và Canada cũng có nguy cơ bị sốc vì khoảng 
cách quá xa liên quan đến việc phân phối thực 
phẩm. Đối với gần một nửa số quốc gia được 
các chuyên gia FAO phân tích, việc đóng các 
liên kết mạng lưới quan trọng sẽ làm tăng thời 
gian vận chuyển địa phương lên 20% hoặc 
hơn, do đó làm tăng chi phí và giá thực phẩm 
cho người tiêu dùng.

Dựa trên bằng chứng của báo cáo, FAO 
khuyến nghị các chính phủ nên coi khả năng 
phục hồi trong các hệ thống nông sản là một 
phần chiến lược trong phản ứng của họ đối 
với những thách thức đang diễn ra và trong 
tương lai. Báo cáo cho biết, chìa khóa của khả 
năng phục hồi này là đa dạng hóa - đa dạng 
hóa các nguồn đầu vào, sản xuất, thị trường 
và chuỗi cung ứng. FAO cũng chỉ ra giá trị của 
kết nối. Các mạng lưới nông sản được kết nối 
tốt có thể khắc phục sự gián đoạn tốt hơn bằng 
cách thay đổi các nguồn cung cấp và các kênh 
vận chuyển, tiếp thị, đầu vào và lao động.

Nguồn: https://www.thepoultrysite.com/
news/2021/11/fao-report-exposes-fragility-of-agrifood-

systems

3. Nhật Bản tiêu hủy gần 12.000 con lợn vì 
dịch tả lợn

Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Nhật Bản 
(NHK) đưa tin, ngày 11/12/2021 tỉnh Miyagi 

nhận được thông báo từ một người chăn nuôi 
lợn ở thị trấn Ogawara và biết rằng đàn lợn con 
đang có vấn đề bất thường. Cơ quan chức năng 
kiểm tra và nghi ngờ đây là dịch tả lợn (CSF). 
Kết quả xét nghiệm của chính quyền trung 
ương cho thấy đúng là nhiễm dịch tả lợn. Ngay 
tối hôm 12/12/2021, tỉnh Miyagi bắt đầu tiêu 
hủy khoảng 11.900 con lợn trong trang trại lợn 
này và các khu vực liên quan.

Tỉnh Miyagi hiện đã hoàn thành việc tiêm 
phòng cho lợn ở tất cả các trang trại lợn nên họ 
không áp dụng biện pháp hạn chế di chuyển 
hoặc hạn chế bán ra ngoài tỉnh đối với các 
trang trại lợn khác. Tỉnh Miyagi cho hay, năm 
2007 Chính phủ Nhật Bản tuyên bố rằng bệnh 
dịch tả lợn đã lắng xuống, nhưng vào tháng 
6 năm nay ở thị trấn Shichikashuku huyện 
Katta tỉnh Miyagi xảy ra trường hợp nhiễm. 
Tuy nhiên, đây là trường hợp đầu tiên lợn bị 
nhiễm dịch tả lợn ở trang trại nuôi lợn.
4. Vương quốc Anh lại bị bùng phát dịch 
cúm gia cầm lớn nhất

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
nói rằng nước Anh đang có đợt bùng phát 
dịch cúm gia cầm tồi tệ nhất từ   trước đến nay. 
Đã có 36 vụ bùng phát được xác nhận cho đến 
ngày 10/12/2021. Ông cũng thông báo với Hạ 
viện: năm 2021 này Anh đang chứng kiến   đợt 
bùng phát dịch cúm gia cầm lớn nhất từ   trước 
đến nay. Những đợt bùng phát như vậy là một 
rủi ro theo mùa liên quan đến các loài chim 
hoang dã di cư. Giám đốc Thú y Christine M. 
của Anh công bố rằng khoảng 500.000 con gia 
cầm đã bị tiêu hủy do dịch bệnh bùng phát.

Cúm gia cầm H5N1 có độc lực cao đã được 
xác nhận tại các cơ sở ở Bắc Yorkshire và Nam 
Suffolk vào thứ Tư sau một chuỗi bùng phát ở 
các địa điểm khác nhau kể từ ngày 27/10/2021 
khi chủng vi khuẩn này được tìm thấy tại một 
trung tâm cứu hộ ở Worcestershire. Tất cả 
những con gia cầm trong các cơ sở bị nhiễm 
bệnh đã bị tiêu hủy.

Một quy định có tên “Vùng Phòng chống 
Cúm Gia cầm”  trên toàn quốc đã được công 
bố ở Anh vào ngày 3 tháng 11, yêu cầu các 
trang trại và người nuôi chim phải tăng cường 
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các biện pháp an toàn sinh học. Quy định này 
đã được gia hạn vào ngày 29/11/2021 để bao 
gồm các biện pháp nhà ở với yêu cầu pháp lý 
đối với tất cả những người nuôi gà trên khắp 
Vương quốc Anh để giữ chim trong chuồng. 
Virus này đã lây lan khắp châu Âu trong vài 
tuần qua và bùng phát ở một số quốc gia bao 
gồm Pháp, Đức, Ý, Hà Lan và Đan Mạch.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm của Anh 
cho biết trên cơ sở các bằng chứng khoa học 
hiện tại, cúm gia cầm gây ra nguy cơ an toàn 
thực phẩm rất thấp cho người tiêu dùng Anh, 
đồng thời cho biết thêm rằng gia cầm và các 
sản phẩm gia cầm được nấu chín đúng cách, 
bao gồm cả trứng, đều an toàn để ăn.

Nguồn: https://www.thepoultrysite.com/
news/2021/12/britain-hit-by-largest-ever-avian-

influenza-outbreak
5. Nông dân Đức dừng nuôi lợn do giá thịt 
lợn và nhu cầu vẫn ở mức thấp

Theo nguồn tin từ Hãng REUTERS ngày 
22/12/2021 Văn phòng thống kê Quốc gia của 
Đức cho biết số lượng lợn trong các trang trại 
của Đức đã giảm xuống mức thấp nhất trong 
25 năm và ngày càng nhiều nông dân từ bỏ 
việc nuôi lợn vì nhu cầu yếu và giá thịt lợn 
thấp. Số lượng lợn tại các trang trại của Đức 
tại tháng 11/2021 đã giảm 9,4% so với cùng kỳ 
năm ngoái xuống còn 2,45 triệu con, mức thấp 
nhất kể từ năm 1996. Khoảng 18.800 trang trại 
của Đức tham gia chăn nuôi lợn trong tháng 
11, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Số 
lượng trang trại chăn nuôi lợn đã giảm 39,1% 
trong 10 năm qua.

Văn phòng cho biết các lý do bao gồm 
nhu cầu thấp từ các nhà bán lẻ và xuất khẩu 
cùng với giá thịt lợn thấp. Thị trường thịt lợn 
của Đức đã bị ảnh hưởng trong năm nay do 
xuất khẩu tiếp tục bị gián đoạn do dịch bệnh 
lợn Châu Phi (ASF), các đợt đóng cửa chống 
đại dịch làm giảm nhu cầu tại các nhà hàng, 
cửa hàng bán lẻ và lĩnh vực khách sạn, cộng 
với xu hướng chung không ăn thịt.

Trung Quốc và những người mua khác đã 
cấm nhập khẩu thịt lợn Đức vào tháng 9/2020 
sau khi trường hợp ASF đầu tiên được xác nhận 

ở lợn rừng ở miền Đông nước Đức gần biên giới 
với Ba Lan, nhưng hoạt động bán thịt lợn của 
Đức ở châu Âu vẫn tiếp tục. Giá lợn của Đức hầu 
như không thay đổi trong năm nay, hiện ở mức 
1,23 euro/kg khối lượng giết mổ. Nhưng con số 
này đã giảm so với mức 1,47 euro/kg trước vụ 
ASF đầu tiên vào tháng 9/2020. Tuần trước, Bộ 
trưởng Nông nghiệp mới được bổ nhiệm của 
nước này cho biết việc cắt giảm số lượng lợn 
rừng sẽ là yếu tố quan trọng để chống lại ASF ở 
Đức. Hiện đã có khoảng 3.010 trường hợp ASF 
ở lợn rừng ở các bang Brandenburg, Sachsen và 
Mecklenburg-Vorpommern, tất cả đều gần biên 
giới Ba Lan, nơi lợn rừng đến từ Ba Lan đã giúp 
lây lan dịch ASF.

Nguồn: German farmers give up pig keeping as pork 
prices and demand remain low.

6. Châu Âu giảm đáng kể việc sử dụng kháng 
sinh trong thú y

Theo nguồn tin Global Ag Media, ngày 
15/12/2021, hơn một thập kỷ thu thập dữ liệu 
từ các quốc gia trên khắp châu Âu cho thấy việc 
tiêu thụ thuốc kháng sinh thú y của châu Âu 
(ESVAC) đã ghi nhận mức sụt giảm doanh số 
bán thuốc kháng sinh cho mục đích sức khỏe 
động vật là 43,2% kể từ năm 2011. Có sự sụt 
giảm đáng kể về doanh số bán hàng tại một số 
quốc gia có doanh số bán hàng cao nhất. Thể 
hiện rõ ràng các kết quả có thể đo lường được 
của nhiều năm nâng cao nhận thức và đào tạo 
về Sử dụng kháng sinh có trách nhiệm, điều 
này hỗ trợ sự thừa nhận ngày càng tăng rằng 
ngành chăn nuôi của Châu Âu đã đạt được 
những tiến bộ vững chắc.

Các nỗ lực sử dụng có trách nhiệm không 
chỉ mở rộng đến số lượng kháng sinh được 
sử dụng cho mục đích sức khỏe động vật, mà 
còn cả các loại kháng sinh được sử dụng bao 
gồm dữ liệu bán hàng trong hai năm (2019 và 
2020), báo cáo cũng chỉ ra sự sụt giảm liên tục 
trong doanh số bán thuốc kháng sinh thú y 
được coi là quan trọng về mặt y tế:

32,8% đối với cephalosporin thế hệ 3 và 4
76,5% đối với polymyxin
12,8% đối với fluoroquinolon
85,4% đối với các quinolon khác
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Ông Roxane Feller, Tổng thư ký Sức Khỏe 
Vật nuôi Châu Âu – Animal health Europe cho 
biết đây là kết quả của hơn một thập kỷ nỗ lực 
nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh và 
cải thiện quản lý sức khỏe động vật thông qua 
thực hành vệ sinh tốt hơn, các biện pháp an 
toàn sinh học, sử dụng vắc xin và dinh dưỡng.

Trong tương lai, điều quan trọng là phải 
phân tích bất kỳ sự khác biệt nào giữa các quốc 
gia thành viên. Chúng ta cần biết nhiều hơn 
số lượng thuốc kháng sinh được sử dụng cho 
động vật. “Chúng tôi cần hiểu lý do tại sao 
chúng được sử dụng, chúng cần cho những 
bệnh nhiễm trùng nào và chúng tôi có thể làm 
gì thêm để giảm nhu cầu.

Nguồn: https://www.thepoultrysite.com/
news/2021/12/europe-significant-decreases-use-of-

veterinary-antibiotics

7. Thị trường gia cầm toàn cầu đang được 
phục hồi

Báo cáo hàng quý về gia cầm của Ngân 
hàng Rabobank (Mỹ), thị trường gia cầm toàn 
cầu đã có sự cải thiện đáng kể trong quý 2 và 3 
năm 2021, với hầu hết các khu vực hiện đang 
chuyển sang điều kiện thị trường có lãi. Báo 
cáo của Rabobank cho biết thị trường gia cầm 
toàn cầu đang hưởng lợi từ trường hợp nguồn 
cung bị hạn chế và nhu cầu mạnh mẽ, đặc 
biệt là từ lĩnh vực dịch vụ thực phẩm, khi hầu 
hết các quốc gia mở cửa trở lại. Đặc biệt, thực 
trạng này đúng với các quốc gia ở châu Mỹ, 
nơi lợi nhuận của ngành đã được cải thiện. 
Ngoại lệ đối với câu chuyện phục hồi toàn cầu 
là Đông Nam Á, nơi Covid-19 tiếp tục thách 
thức các điều kiện địa phương.

Theo báo cáo tóm tắt, Mỹ, Mexico, Nga và 
Nhật Bản phải đối mặt với những thị trường 
đặc biệt mạnh, có khả năng sinh lời tốt cho các 
nhà sản xuất trong nước. Tăng trưởng nguồn 
cung sẽ bị hạn chế ở nhiều khu vực do những 
thách thức về lao động, đặc biệt là ở Mỹ, Anh 
và Thái Lan.

Dịch cúm gia cầm đang diễn ra và giá 
thức ăn chăn nuôi cao tiếp tục tác động đến 
nguồn cung toàn cầu. Các nhà phân tích của 
Rabobank kỳ vọng giá thức ăn chăn nuôi sẽ 

tương đối ổn định. Giá bột đậu nành đã giảm 
do nhu cầu hợp lý và cách tiếp cận tập trung 
hơn vào dầu của các nhà máy nghiền.

Báo cáo kết luận bằng cách chỉ ra sự phục 
hồi mạnh mẽ trong thương mại toàn cầu với 
khối lượng thương mại ở mức cao trong lịch 
sử. Những người chiến thắng lớn về thương 
mại là Brazil và Mỹ. Xuất khẩu từ châu Âu, 
Nga và Ukraine giảm do dịch cúm gia cầm và 
xuất khẩu sang Trung Quốc chậm lại.

Nguồn: https://www.thepoultrysite.com/
news/2021/12/rabobank-global-poultry-markets-recover

8. Xuất khẩu gia cầm Mỹ tăng 600% trong 30 năm: 
Giá trị tăng từ 105 triệu USD lên 102 tỷ USD

Ngày 28 tháng 01 năm 2022, trong bài phát 
biểu quan trọng tại bữa ăn trưa của Tổ chức 
Gia cầm Hoa Kỳ, được tổ chức tại Hội chợ Sản 
xuất và Chế biến Quốc tế 2022, Chủ tịch kiêm 
Giám đốc điều hành của Hội đồng Xuất khẩu 
Trứng và Gia cầm Hoa Kỳ (USAPEEC) Jim 
Sumner gợi nhớ lại 32 năm của ông với Hội 
đồng. Ông nói, giá trị xuất khẩu gia cầm và 
trứng đã tăng lên rất cao trong thời gian qua. 
Giá trị xuất khẩu gia cầm và trứng năm 1990 
là 105 triệu USD, nhưng hiện nay, lĩnh vực này 
đã được định giá lên đến 102 tỷ USD.

Ông cho biết chi tiết vào năm 1990, nước 
Mỹ đã xuất khẩu 519.000 tấn thịt gà, 32.000 tấn 
gà tây và 26 triệu chục quả trứng. Như vậy, 
trong hơn 30 năm đó, thịt gà tăng 600%, gà tây 
tăng 700% và trứng gia cầm cũng tăng 700%.

Ông Sumner đã chia sẻ một số câu chuyện 
và những điểm nổi bật đáng nhớ trong nhiệm 
kỳ của mình tại USAPEEC, cũng như thảo 
luận về sự hình thành của Liên đoàn Gia cầm 
Thế giới và các mục tiêu của nó. Ông kết thúc 
cuộc thảo luận về tầm nhìn và sự thành lập 
của Hội đồng Gia cầm Quốc tế vào năm 2005, 
hiện có 28 quốc gia thành viên và 58 thành 
viên liên kết, đại diện cho 95% sản lượng gia 
cầm toàn cầu.

Năm nay, với thành tựu to lớn đó, Ông 
Sumner là người được nhận Giải thưởng 
Thành tựu trọn đời của Harold E. Ford.

Nguồn: https://www.thepoultrysite.com/news/ 
2022/01/us-poultry-exports-increase-600-in-30-years.


