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TÓM TẮT 

Năng suất vịt bố mẹ từ hai dòng vịt cao sản chuyên thịt V22 và V27 thử nghiệm tại 3 mô hình nông trại. Mô hình 

1 có số lượng vịt chọn vào đẻ gồm 2000 mái và 330 trống, mô hình 2 và 3 số lượng vịt chọn vào đẻ như nhau 

gồm 1500 mái và 250 trống. Mô hình 1 và 2 tại Long An áp dụng nuôi theo phương thức nuôi nhốt có ao bơi, mô 

hình 3 tại Đồng Nai áp dụng nuôi theo phương thức nhốt trên cạn. Kết quả tỷ lệ nuôi sống giai đoạn 0-7 tuần mô 

hình 1, 2, 3 đạt tương ứng 94,85%, 94,16% và 96,55%, giai đoạn vịt 8-24 tuần tuổi đạt tương ứng 98,30%, 

98,11% và 98,54%, tuổi đẻ 3 mô hình đạt tương ứng là 171 ngày tuổi, 173 ngày tuổi và 168 ngày tuổi. Tỷ lệ đẻ, 

năng suất trứng trên mái trên 42 tuần đẻ, tiêu tốn thức ăn cho sản xuất 10 trứng của mô hình 1 là 71,43%, 210,02 

quả và 3,69 kg; của mô hình 2 tương ứng là 71,28%, 209,62 quả và 3,70 kg; của mô hình 3 tương ứng là 71,15%, 

212,13 quả và 3,57 kg. Tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ vịt nở trên trứng có phôi mô hình 1 đạt 95,09% và 80,04%; 

của mô hình 2 tương ứng đạt 94,66% và 80,44%; của mô hình 3 tương ứng đạt 96,44 và 80,82%. Mô hình 3 có 

năng suất và hiệu quả kinh tế đạt tốt nhất. 

Từ khóa: Vịt bố mẹ chuyên thịt, mô hình nuôi, năng suất sinh sản. 

ABSTRACT 

Productivity of Parent Duck from two strains of high-yield ducks specialized in meat V22 and V27  

under farm production conditions 

The aim of this study was to examine the reproductive performance of parent ducks produced from two high-

meat-yield V22 and V27 duck lines, reared in three farming models from January to May 2019. Ducks were 

reared in three farming models. Model 1 and 2 was open sided housing with backyard and swimming pond 

carried out in Long An province while model 3 had the same housing and backyard but without swimming pond 

in Dong Nai province. Number of ducks in laying period were 330 males and 2.000 females in Model 1, 250 

males and 1.500 females in each of model 2 and 3. The results showed that survival rate from 0 to 7 weeks of age 

of models 1, 2 and 3 was 94.85%, 94.16% and 96.55% respectively, from 8 to 24 weeks of age was 98.30 %, 

98.11% and 98.54% respectively. Age at first egg of the 3 models was 171 days, 173 days and 168 days 

respectively. Laying rate, egg production per female in 42 weeks of laying, feed consumption rate for 10 eggs 

produced of model 1 was 71.43%, 210.02 eggs and 3.69 kg, of model 2 was 71.28%, 209.62 eggs and 3.70 kg 

and of model 3 was 71.15%, 212.13 eggs and 3.57 kg respectively. Fertility and hatchability of model 1 was 

95.09% and 80.04%, of model 2 was 94.66% and 80.44% and of model 3 was 96.44 and 0.82% respectively. 

Model 3 has the best productivity and economic efficiency. 
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