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TÓM TẮT
Tổng số 63 gà Ác 15 tuần tuổi được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm 

thức (NT) và 3 lần lặp lại (6 mái và 01 trống/01 lần lặp lại) để đánh giá chất lượng trứng từ 16 
đến 23 tuần. Gà thí nghiệm (TN) được nuôi cùng khẩu phần dinh dưỡng nhưng khác nhau về 
tỷ lệ bột lá khoai mì (BLKM) khô: 0; 2,5; 5%. Gà được ăn và uống nước tự do, phòng bệnh và 
theo dõi các chỉ tiêu gà đạt đẻ từ 50% trở lên giống nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ 
đẻ, khối lượng trứng, khối lượng lòng đỏ và chỉ số lòng đỏ không khác biệt có ý nghĩa (P>0,05) 
giữa các mức bổ sung. Tuy nhiên, màu sắc lòng đỏ, chỉ số Haugh, tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ 
ấp nở khác biệt có ý nghĩa (P<0,05) ở các mức bổ sung BLKM, trong đó thấp nhất ở NT không 
bổ sung BLKM là 6,67; 80,03-86,12; 84,03-85,7; 80,99-82,66% và cao nhất ở NT 5% BLKM 10,3; 
89,59-92,36; 87,96-95,39; 87,29-92,31%.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Những năm gần đây, chăn nuôi gà Ác để 

lấy trứng được phát triển nhiều nơi ở Đồng 
bằng sông Cửu Long. Nguyên nhân là do gà 
Ác dễ nuôi, chi phí đầu tư ban đầu không cao 
và trứng gà Ác được tiêu thụ khá thuận lợi 
(Thanh Sa, 2015). Do chăn nuôi gà lấy trứng 
với qui mô và số lượng lớn thì hầu hết gà 
được nuôi bằng thức ăn hỗn hợp để đảm bảo 
gà đẻ đồng đều. Thức ăn gia cầm thường cần 
có thêm nguồn cung sắc tố để làm vàng da, 
lòng đỏ trứng theo thị hiếu người tiêu dùng. 
Bột lá là nguồn thức ăn cung cấp caroten quan 
trọng và rẻ tiền cho gia cầm để vừa cung cấp 
caroten vừa cung cấp sắc tố để da, mỏ và lòng 
đỏ trứng có màu vàng đẹp mắt. Các loại bột lá 
thường được dùng trong thức ăn gia cầm với 
mức 3-5%, nhằm khai thác có hiệu quả nguồn 
nguyên liệu sẵn có, dễ trồng bổ sung cho gia 
súc, gia cầm trong những năm tiếp theo. Với 
mục đích phát triển bền vững, khai thác hiệu 
quả các nguồn lợi sẵn có góp phần đa dạng 
các loài cây thức ăn có tiềm năng làm nguồn 
thức ăn bổ sung trong chăn nuôi.

Lá khoai mì là nguồn thức ăn giàu protein, 
khoáng và vitamin nên việc bổ sung tăng dần 
bột lá khoai mì (BLKM) vào khẩu phần thức 
ăn gà sinh sản cho thấy tỷ lệ caroten trong 
trứng cũng tăng theo và cải thiện được khả 
năng sinh trưởng của gà thịt (Dương Thanh 
Liêm, 1998). Lá khoai mì là nguồn thức ăn sẵn 

có của địa phương, rẻ tiền, chế biến khô và 
bảo quản dễ dàng. Việc nghiên cứu bổ sung 
BLKM vào khẩu phần thức ăn nuôi Ác đẻ 
trứng là nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng 
của LKM lên chất lượng trứng gà Ác.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thời gian và địa điểm
Thí nghiệm (TN) được tiến hành từ tháng 

3 đến tháng 6/2018 tại Trại thực nghiệm Chăn 
nuôi – Thú y, Trường Đại học Trà Vinh.
2.2. Bố trí thí nghiệm

Tổng số 63 gà Ác lúc 15 tuần tuổi được 
bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên 
với 3 nghiệm thức (NT) và 3 lần lặp lại. Mỗi 
đơn vị TN gồm 6 mái và 01 trống. Gà ở các 
NT 0BLKM; 2,5BLKM và 5BLKM được nuôi 
giống nhau về TAHH và khác nhau về mức 
bổ sung BLKM khô 0; 2,5 và 5%. Thành phần 
dinh dưỡng của thức ăn hỗn hợp được dùng 
trong TN có năng lượng trao đổi 2.850 kcal/
kg, protein thô 17%, độ ẩm 14%, xơ thô 5%, 
Calcium 3,5-4%, Phosphorus 0,45-1%, Lysin 
0,8% và Methionin+cystin 0,65%. Gà được 
ăn, uống nước tự do và được chăm sóc nuôi 
dưỡng giống nhau. Gà được theo dõi và đánh 
giá các chỉ tiêu khi tất cả gà ở các NT đạt tỷ lệ 
đẻ từ 50% trở lên. Gà được tiêm phòng một 
số bệnh thường gặp theo quy trình và được 
nuôi trên chuồng lồng với diện tích mỗi lồng 
122x65x38cm.

ABSTRACT
Effects of different levels of supplied cassava leaf powder on the quality of Ac chicken’s egg

A total of 63 Ac chicken with 15 week-age was designed in the completely random design 
of three treatments and three replicates (6 females and 1 male for each) to evaluate the quality of 
birds’ egg from 16 to 23 age of week. Experimental birds were fed by the diets containing equivalent 
nutritious value, but the diets differed from the different levels of dried cassava leaf powder (0, 
2.5, 5%). Birds were supplied and watered ad libitum; prevented common diseases and assessed the 
characteristics of egg quality when birds’ laying egg ratio was 50% and over. The result showed 
that laying egg ratio, egg weight, egg yolk weight, and egg yolk ratio of Ac chicken were not 
significantly different (P>0.05) in the different levels of supplied cassava leaf powder every week. 
However, the color of egg yolk, Haugh ratio, inseminated egg ratio, and hatched egg ratio differed 
significantly (P<0.05) between treatments that it was the lowest in the 0BLKM treatment at 6.67, 
80.03-86.12, 84.03-85.7, 80.99-82.66%, respectively and the highest in the 5BLKM treatment at 10.3, 
89.59-92.36, 87.96-95.39, 87.29-92.31%, respectively.

Key words: Ac chicken, cassava leaf powder, quality of egg.
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2.3. Chế biến bột lá khoai mì
Lá khoai mì được tách khỏi cuống lá và 

sau đó cắt ngắn theo chiều ngang với kích 
cỡ 2-3cm. Sau khi cắt ngắn, LKM được ngâm 
trong nước sạch thời gian 4 giờ theo tỷ lệ 1kg 
LKM:2lít nước. Sau đó, LKM được vớt ra, để 
ráo nước và phơi khô dưới ánh nắng khoảng 
7 giờ cho khô giòn. Lá khoai mì tiếp tục được 
nghiền thành bột và được trải mỏng trên 
khay nhôm trong mát trong thời gian 1 giờ để 
BLKM bốc hơi nước và HCN. BLKM tiếp tục 
được sấy 4 giờ ở 60-65oC với độ dầy trên khay 
1,5-2cm, 20 phút đảo 1 lần. Việc sấy ở 60-65oC 
sẽ không làm biến tính protein có trong LKM 
và hàm lượng chất dinh dưỡng sẽ không có sự 
thay đổi lớn (Trần Thị Hoan, 2013).

Cuối cùng BLKM được bảo quản trong 
bao nilon và để hở miệng bao để HCN còn lại 
tiếp tục được thoát ra ngoài. BLKM khô được 
trộn theo tỷ lệ các nghiệm thức vào thức ăn và 
bảo quản ở điều kiện mát trước khi cho gà ăn.
2.4. Phương pháp xác định các chỉ tiêu 

Tỷ lệ đẻ, khối lượng trứng, khối lượng 
lòng đỏ, tỷ lệ lòng đỏ, chỉ số lòng đỏ, màu sắc 
lòng đỏ, chỉ số Haugh, tỷ lệ trứng có phôi và 
tỷ lệ ấp nở.

Trứng được thu gom lúc 16 giờ 30 hàng 
ngày và được đánh dấu theo các NT. Các chỉ 
tiêu về chất lượng trứng được kiểm tra từ các 
trứng đẻ ngày thứ 7 (các trứng ấp được thu từ 
ngày 1 đến ngày sáu trong tuần). Cân thức ăn 
trước khi cho ăn và thức ăn thừa lúc 6 giờ sáng 
hàng ngày để xác định lượng ăn vào.

Khối lượng trứng được xác định bằng 
cách cân, đường kính lớn và nhỏ của trứng 
được đo bằng thước kẹp và đo màu sắc trứng 
bằng quạt so màu của Roche.

Tỷ lệ đẻ (%) = Tổng số trứng đẻ ra trong 
tuần * 100/Tổng số mái có mặt trong tuần.

Chỉ số Haugh=100*log(h-1,7*M*0,37+7,6); 
trong đó, h: chiều cao lòng trắng, M: khối lượng 
trứng.

Chỉ số lòng đỏ = Chiều cao lòng đỏ (mm)/
Đường kính lòng đỏ (mm)

Tỷ lệ lòng đỏ (%) = Khối lượng lòng 

đỏ*100/Khối lượng trứng.
Tỷ lệ trứng có phôi (%) = Tổng số trứng có 

phôi*100/Tổng số trứng đẻ ra.
Tỷ lệ ấp nở (%) = Tổng số trứng nở ra*100/

Số trứng có phôi.
2.5. Xử lý số liệu

Số liệu được xử lý bằng mô hình tuyến 
tính tổng quát (GLM) của ANOVA và so sánh 
sự sai khác giữa các nghiệm thức bằng Tukey 
của phần mềm Minitab 13.2 (2000).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của BLKM lên tỷ lệ đẻ và 
khối lượng trứng gà Ác
Bảng 1. Tỷ lệ đẻ và khối lượng trứng theo tuần 

Tuổi 0BLKM 2,5BLKM 5BLKM SEM P
Tỷ lệ đẻ (%)

Tuần 16 59,26 54,94 63,58 4,26 0,41
Tuần 17 55,56 56,17 58,02 4,39 0,91

Tuần 18 60,49 57,41 65,43 3,31 0,29

Tuần 19 56,17 54,32 55,56 2,60 0,87

Tuần 20 54,32 57,41 62,96 4,47 0,43

Tuần 21 51,23 54,94 59,26 5,04 0,56

Tuần 22 51,23 59,88 51,85 3,00 0,15

Tuần 23 61,11 58,02 67,90 3,42 0,19
Khối lượng trứng (g)

Tuần 16 33,39 33,98 33,41 0,42 0,56
Tuần 17 34,33 36,45 35,35 0,73 0,52

Tuần 18 34,36 35,75 35,28 1,06 0,66

Tuần 19 35,01 35,28 35,34 0,64 0,09

Tuần 20 36,46 35,11 35,70 0,82 0,18

Tuần 21 36,4 36,10 36,00 0,64 0,93

Tuần 22 35,38 36,41 36,42 0,89 0,70

Tuần 23 37,18 36,96 37,14 0,72 0,97

Bảng 1 cho thấy tỷ lệ đẻ và khối lượng 
trứng gà Ác ở các NT ổn định (P>0,05). Tỷ lệ 
đẻ và khối lượng trứng là chỉ tiêu đánh giá 
sức sản xuất của gà đẻ cho thấy việc bổ sung 
BLKM không ảnh hưởng đến sức sản xuất 
trứng. Tỷ lệ đẻ của gà Ác dao động 51,23-
67,90% ở các tuần đẻ và ở các NT cao hơn kết 
quả 40,8% của Trần Thị Mai Phương và Lê 
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Thị Biên (2007) lúc 13 tuần tuổi; 49,35-53,04% 
của gà Ác giai đoạn 19-25 tuần tuổi (Lưu Hữu 
Mãnh và ctv, 2014). Tuy nhiên, kết quả này lại 
thấp hơn 67,32% của Trần Thị Hoan (2013) khi 
bổ sung 6% BLKM cho gà Lương Phượng ở 
giai đoạn 15-16 tuần tuổi. 

Khối lượng trứng ở các NT tăng dần qua 
các tuần tuổi, ở tuần tuổi 16 đạt 33g, đến tuần 
23 tăng lên 36,16g. Như vậy, việc bổ sung 
BLKM ở mức 2,5 và 5% đã không làm ảnh 
hưởng đến khối lượng trứng gà Ác. Kết quả 
này cao hơn so với báo cáo của Trần Thị Mai 
Phương và Lê Thị Biên (2007) đạt 30,1g khi gà 
Ác 13 tuần tuổi. Tuy nhiên, thấp hơn so với kết 

quả 39,32g của Phùng Đức Tiến và ctv (2010) 
của gà lai giữa Ác Thái Hòa và Ai Cập.

3.2. Ảnh hưởng của BLKM lên khối lượng và 
tỷ lệ lòng đỏ trứng

Khối lượng và tỷ lệ lòng đỏ trứng gà Ác 
khi bổ sung BLKM vào khẩu phần ở các mức 
cho thấy không khác biệt (P>0,05). Khối lượng 
lòng đỏ trứng gà Ác trong nghiên cứu này 
thấp hơn gà Lương Phượng ở mức 16,39% 
công bố của Nguyễn Duy Hoan (2010) khi 
bổ sung 6% BLKM và cũng thấp hơn 16,18% 
trong nghiên cứu của Trần Thị Hoan (2013) bổ 
sung 6% BLKM cho gà Lương Phượng.

Bảng 2. Khối lượng (g) và tỷ lệ lòng đỏ (%) theo tuần tuổi

Tuổi
0BLKM 2,5BLKM 5BLKM P/SEM của 

KL
P/SEM của 

TLLĐKL TLLĐ KL TLLĐ KL TLLĐ 
Tuần 16 10,63 31,84 10,83 31,93 11,02 32,99 0,78/0,38 0,80/1,33
Tuần 17 10,74 31,36 11,22 31,71 11,06 31,30 0,41/0,24 0,96/1,23

Tuần 18 10,09 32,22 10,93 30,73 11,12 31,58 0,95/0,45 0,81/1,64

Tuần 19 10,87 31,07 10,97 29,42 11,27 31,94 0,62/0,3 0,29/1,05

Tuần 20 11,70 31,60 11,70 31,78 11,34 30,97 0,79/0,43 0,77/0,83

Tuần 21 11,68 31,57 10,92 29,59 11,04 30,34 0,69/0,29 0,36/0,91

Tuần 22 11,52 32,59 11,14 30,86 11,76 32,32 0,16/0,2 0,52/0,70

Tuần 23 11,62 31,31 11,22 30,37 11,84 31,94 0,49/0,36 0,62/1,11

Việc bổ sung BLKM không làm ảnh 
hưởng đến tỷ lệ lòng đỏ trứng gà Ác qua 
các giai đoạn TN. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ 
lòng đỏ ở mức 30,83-31,68%, kết quả này phù 
hợp với tỷ lệ lòng đỏ là 31,10% trong nghiên 
cứu ảnh hưởng BLKM lên chất lượng trứng 
gà Lương Phượng của Trần Thị Hoan và ctv 
(2015), nhưng cao hơn so với báo cáo của Bùi 
Xuân Mến (2007) đối với giống gà ISA Brown 
có tỷ lệ lòng đỏ trứng là 22,54%. Tuy nhiên, tỷ 
lệ lòng đỏ trứng là 32,81% trong nghiên cứu 
của Phùng Đức Tiến và ctv (2007) về khả năng 
sinh sản của gà lai giữa gà Ác Việt Nam và gà 
Ác Thái Hòa cao hơn kết quả nghiên cứu này.
3.3. Ảnh hưởng của BLKM lên chỉ số lòng đỏ 
trứng gà Ác

Bảng 3 cho thấy việc bổ sung BLKM vào 
khẩu phần làm chỉ số lòng đỏ trứng ở các NT 

không khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0,05). 
Chỉ số lòng đỏ biểu hiện trạng thái và chất 
lượng của lòng đỏ, nó ảnh hưởng tới chất 
lượng trứng và càng cao thì chất lượng trứng 
càng tốt (Bùi Hữu Đoàn và ctv, 2011). 
Bảng 3. Chỉ số lòng đỏ trứng gà Ác theo tuần

Tuổi 0BLKM 2,5BLKM 5BLKM SEM P
Tuần 16 0,39 0,39 0,40 0,02 0,93
Tuần 17 0,39 0,37 0,43 0,02 0,22
Tuần 18 0,43 0,42 0,43 0,01 0,70
Tuần 19 0,41 0,43 0,40 0,02 0,67
Tuần 20 0,37 0,41 0,39 0,01 0,24
Tuần 21 0,39 0,42 0,40 0,02 0,84
Tuần 22 0,40 0,40 0,43 0,02 0,41
Tuần 23 0,43 0,41 0,42 0,02 0,82

Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của 
Phùng Đức Tiến và ctv (2007) với chỉ số lòng 
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đỏ ở mức 0,41 khi nghiên cứu trên gà lai giữa 
gà Ác Việt Nam và gà Ác Thái Hòa, nhưng 
thấp hơn so với nghiên cứu của Trần Thị Hoan 
(2013) khi bổ sung 6% BLKM cho gà Lương 
Phượng cho chỉ số lòng đỏ là 0,46 và cũng 
thấp hơn so với kết quả của Trần Kim Nhàn 
và ctv (2010) với chỉ số lòng đỏ 0,45 trên gà lai 
giữa gà VCN-G15 với gà Ai Cập.
3.4. Ảnh hưởng của BLKM lên màu sắc lòng 
đỏ trứng

Kết quả bảng 4 cho thấy màu sắc lòng đỏ 
trứng ở các NT khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05). Khi sử dụng thước so màu thì trứng 
ở NT bổ sung 5% BLKM cho màu sắc cao hơn 
so với bổ sung dưới 2,5% BLKM. Chất lượng 
trứng gà Ác không chỉ được đánh giá dựa trên 
giá trị dinh dưỡng mà còn được đánh giá dựa 
vào cảm quan màu sắc. Màu sắc của lòng đỏ 
trứng ảnh hưởng đến cả giá trị về mặt hình 
thức và tác dụng sinh lí rất rõ rệt (Lê Ngọc Tú 
và ctv, 2002).
Bảng 4: Màu sắc lòng đỏ trứng gà Ác theo tuần

Tuổi 0BLKM 2,5BLKM 5BLKM SEM P
Tuần 16 6,67b 7,67b 9,00a 0,27 0,00

Tuần 17 6,67 b 7,67b 9,00a 0,27 0,00

Tuần 18 6,67c 8,00b 9,67a 0,27 0,00

Tuần 19 6,67b 8,33 a 9,33a 0,33 0,00

Tuần 20 7,33c 9,00b 10.0a 0,19 0,00

Tuần 21 7,67b 8,67ab 9,67a 0,33 0,01

Tuần 22 7,33b 8,00b 10,0a 0,19 0,00

Tuần 23 7,67b 9,33a 10,3a 0,33 0,00

Ghi chú: Những số trung bình cùng hàng mang chữ số 
mũ khác nhau thì sai khác có ý nghĩa (P<0,05)

Màu sắc lòng đỏ trứng trong nghiên cứu 
này cao hơn so với 8,02 trong nghiên cứu của 
Phùng Đức Tiến và ctv (2010) của gà lai giữa gà 
Ác Thái Hòa và gà Ai Cập. Đồng thời, kết quả 
này cũng cao hơn kết quả của Nguyễn Nhựt 
Xuân Dung và ctv (2014) khi bổ sung dầu dừa 
và dầu nành lên tỷ lệ đẻ và chất lượng trứng 
của gà Isa Brown 32-38 tuần tuổi cho màu sắc 
lòng đỏ trứng là 7,92. Như vậy, việc bổ sung 
BLKM ảnh hưởng rất lớn đến màu sắc lòng 
đỏ trứng.

3.5. Ảnh hưởng của BLKM lên chỉ số Haugh
Chỉ số Haugh dùng để đánh giá chất 

lượng trứng: trứng có chất lượng cao khi chỉ 
số này cao. Chỉ số này có sự khác biệt giữa các 
NT (P<0,05), tăng lên khi bổ sung BLKM cao 
hơn. 

Bảng 5. Chỉ số Haugh của trứng gà Ác theo 
tuần 

Tuổi 0BLKM 2,5BLKM 5BLKM SEM P
Tuần 16 84,64c 89,22b 91,59a 0,395 0,00

Tuần 17 83,42b 86,97ab 89,59a 0,954 0,01

Tuần 18 84,61b 87,04ab 90,02a 0,726 0,00

Tuần 19 80,77c 84,56b 88,78a 0,816 0,00

Tuần 20 87,52b 93,91ab 92,36a 1,452 0,04

Tuần 21 85,03b 88,47ab 90,24a 1,133 0,04

Tuần 22 86,12b 88,16ab 90,30a 0,740 0,02

Tuần 23 84,84b 88,77ab 90,82a 0,982 0,01

Kết quả nghiên cứu này có chỉ số Haugh 
tương đương với kết quả của Trần Kim Nhàn 
và ctv (2010) nghiên cứu trứng gà lai giữa 
VCN-G15 với Ai Cập ở cả 2 công thức lai VGA 
(mái VCN-15 x trống Ai Cập) và AVG (trống 
VCN-15 x mái Ai Cập) có chỉ số Haugh lần 
lượt là 90,79 và 90,19. 
3.6. Ảnh hưởng BLKM lên tỷ lệ trứng có phôi 
và tỷ lệ ấp nở

Tỷ lệ trứng gà Ác có phôi có sự sai khác 
giữa các NT (P<0,05) khi bổ sung tỷ lệ BLKM 
khác nhau trong khẩu phần: NT được bổ sung 
5% cao hơn NT bổ sung 2,5% và NT không bổ 
sung. Như vậy, thành phần của BLKM chủ yếu 
là protein và caroten đã giúp cho trứng được 
thụ tinh tốt hơn. Tỷ lệ trứng thụ tinh tăng lên 
do hàm lượng caroten trong khẩu phần được 
bổ sung từ BLKM làm lòng đỏ trứng sậm màu 
và chỉ số Haugh tăng cao có tác dụng kích thích 
sự phát triển của phôi gà. Kết quả này tương 
đương với 93,31% trên nghiên cứu Nguyễn 
Duy Hoan (2010) khi bổ sung 6% BLKM vào 
khẩu phần gà Lương Phượng, nhưng cao hơn 
so với kết quả 85,14% của Phùng Đức Tiến và 
ctv (2007) trên con lai giữa gà Ác Việt Nam và 
gà Ác Thái Hòa.
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Bảng 6. Tỷ lệ trứng có phôi và nở gà Ác theo tuổi

Tuổi 0BLKM 2,5BLKM 5BLKM SEM P
Tỷ lệ trứng có phôi (%)
Tuần 16 84,03b 86,15b 87,96a 0,82 0,04
Tuần 17 83,80b 86,14b 92,96a 1,40 0,00
Tuần 18 84,29b 86,64b 90,85a 0,91 0,01
Tuần 19 84,61b 86,36b 91,65a 0,73 0,00
Tuần 20 85,08b 87,09ab 90,85a 0,90 0,03
Tuần 21 83,16b 86,35ab 89,42a 1,14 0,03
Tuần 22 84,33b 86,57b 89,71a 0,68 0,04
Tuần 23 85,70b 88,34b 95,39a 0,91 0,04
Tỷ lệ ấp nở (%)
Tuần 16 80,99b 82,75ab 87,29a 1,28 0,03
Tuần 17 81,83b 83,90ab 87,36a 1,02 0,02
Tuần 18 81,33b 84,65ab 87,85a 1,28 0,03
Tuần 19 81,81b 82,87 b 87,59a 0,94 0,01
Tuần 20 82,64b 85,17b 92,31a 0,67 0,00
Tuần 21 81,43b 84,57ab 87,34a 1,19 0,04
Tuần 22 81,42b 83,33ab 89,21a 1,70 0,04
Tuần 23 82,04b 86,79b 90,47a 0,88 0,00

Tỷ lệ ấp nở phụ thuộc vào giống, tuổi, sức 
khỏe của gà mái, chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, 
chất lượng con giống, điều kiện vệ sinh, kỹ 
thuật thu nhặt, bảo quản trứng. Do các điều 
kiện này đảm bảo giống nhau ở tất cả các NT 
và các tuần theo dõi nên tỷ lệ ấp nở trứng gà 
Ác cho thấy khác biệt có ý nghĩa (P<0,05) giữa 
các mức bổ sung BLKM. Tỷ lệ ấp nở trứng gà 
Ác trong các tuần theo dõi ở NT bổ sung 5% 
BLKM cao nhất và thấp nhất ở NT không bổ 
sung BLKM. 

Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của 
(Trần Thị Hoan, 2013) cho tỷ lệ ấp nở 88,60% 
khi nghiên cứu ảnh hưởng BLKM lên năng 
suất trứng Lương Phượng, nhưng thấp hơn 
89,84% của Phùng Đức Tiến và ctv (2010) 
giữa gà Ác x Ai Cập và gà Ác x Thái Hòa. Tuy 
nhiên, kết quả này cao hơn kết quả 82,68% của 
Trần Kim Nhàn và ctv (2010) của gà lai giữa 
VCN-G15 với Ai Cập.

4. KẾT LUẬN 
Bổ sung BLKM không ảnh hưởng đến tỷ 

lệ đẻ, khối lượng trứng, tỷ lệ lòng đỏ, chỉ số 
lòng đỏ nhưng màu sắc lòng đỏ, chỉ số Haugh, 
tỷ lệ trứng thụ tinh và tỷ lệ ấp nở tăng lên khi 
bổ sung 5% BLKM vào khẩu phần.
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