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MỞ ĐẦU 

Chăn nuôi thủy cầm, đặc biệt là chăn nuôi vịt có mặt khắp nơi trên thế 

giới nhưng tập trung chủ yếu ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam, 

chăn nuôi vịt đã có từ lâu đời và gắn bó với sản xuất nông nghiệp ngàn đời 

nay của người dân. Chăn nuôi vịt đã tạo ra các sản phẩm dinh dưỡng chất 

lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng và là một 

nguồn thu nhập cơ bản của nhiều hộ nông dân. Trong những năm  ua, cùng 

với các giống vịt nội của Việt Nam, một số giống vịt chuyên thịt, chuyên 

trứng được nhập vào Việt Nam như: vịt Super M, Super M2, M3… và các 

giống vịt chuyên trứng như Khaki Campbell, CV 2000 Layer, Triết Giang... 

Các giống vịt này đã được nuôi giữ, nhân thuần, lai tạo cung cấp hàng triệu 

con giống cho người chăn nuôi và đã giúp cho Việt Nam phát triển ngành 

chăn nuôi thủy cầm (chăn nuôi vịt với quy mô lớn công nghiệp). Theo số liệu 

thống kê năm 2018, số lượng đàn thủy cầm của Việt Nam đạt con số trên 92 

triệu con (Tổng cục thống kê, 2018), đứng thứ hai thế giới về số lượng đầu 

con. Trong đó tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và đồng 

bằng sông Hồng. 

Với các thành tựu về công tác giống chọn tạo dòng từ các nguyên liệu 

di truyền nhập nội của các hãng gia cầm nổi tiếng trên thế giới với các giống 

vịt nội, đã chọn tạo được các dòng vịt mới, phù hợp với điều kiện chăn nuôi 

của Việt Nam. 

Trong những năm  ua, Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu về 

chọn tạo dòng vịt. Tuy nhiên, vẫn chủ yếu tập trung vào chọn tạo các dòng vịt 

chuyên thịt, còn ít các công trình chọn tạo và chọn lọc nâng cao năng suất đối 

với các dòng vịt chuyên trứng. Mới chỉ có một số giống vịt chuyên trứng 

được chọn lọc nhằm nâng cao năng suất trứng như vịt Cỏ, vịt Khaki 

Campbell, vịt CV 2000 Layer. Tuy nhiên, đối với vịt Triết Giang và vịt TC thì 

chưa có đề tài nào nghiên cứu một cách có hệ thống. 
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Giống vịt Triết Giang có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được nhập chính 

thức vào Việt nam năm 2005. Đây là một giống vịt hướng trứng có tuổi đẻ 

sớm 15 - 17 tuần tuổi; thân hình nhỏ gọn; khối lượng vịt vào đẻ là 1137,40g - 

1140,93g/con ở vịt trống và 1080,7g - 1084,7g/con ở vịt mái; năng suất trứng 

bình quân là 251,3 - 259,7 quả/mái/52 tuần đẻ; khối lượng trứng 55 - 65g/quả; 

tiêu tốn thức ăn/10  uả trứng 2,19 - 2,23kg (Nguyễn Đức Trọng và cs, 

2009a). 

Vịt Cỏ màu cánh sẻ là giống vịt nội của Việt Nam, đã được chọn lọc tại 

Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên qua nhiều thế hệ. Vịt có tuổi đẻ là 137 - 

145 ngày, năng suất trứng đạt 250 - 260 quả/mái/năm, trứng có khối lượng là 

60 - 67g/quả. 

Vịt TC được tạo ra từ nguồn gen của giống vịt Triết Giang và vịt Cỏ có 

năng suất trứng cao từ 280,65 - 282,68 quả/mái/52 tuần đẻ; khối lượng trứng 

68 - 70g/quả; tiêu tốn thức ăn/10  uả trứng từ 2,04 - 2,10kg (Nguyễn Đức 

Trọng và cs, 2011). Vịt TC cho năng suất trứng cao, sức đề kháng tốt, tuổi đẻ 

sớm hơn vịt Cỏ, khối lượng trứng lớn hơn trứng vịt Triết Giang. Hiện nay, vịt 

Triết Giang và vịt TC rất được người chăn nuôi ưa chuộng. 

Việt Nam là nước có thị trường tiêu thụ lớn trứng vịt tươi, trứng vịt lộn 

và đặc biệt là thị trường xuất khẩu trứng vịt muối. Do đó, từ các nguyên liệu 

nhập nội (vịt Triết Giang – Trung Quốc) kết hợp với giống vịt chuyên trứng 

nổi tiếng của Việt Nam (vịt Cỏ cánh sẻ) đã chọn tạo được 4 dòng vịt chuyên 

trứng mới TG1, TG2, TC1, TC2. Dòng TG1 và TG2 được chọn lọc từ vịt 

Triết Giang, còn dòng TC1 và TC2 được chọn lọc từ vịt TC. Điều đó là rất 

cần thiết và có   nghĩa khoa học, thực tiễn, nhằm tạo được vịt thương phẩm 

trứng TG12, TC12 cho năng suất, chất lượng trứng cao, đáp ứng được nhu 

cầu vịt chuyên trứng năng suất cao hiện nay.  

Tuy nhiên, các dòng vịt này có năng suất trứng chưa ổn định, tiềm năng 

năng suất trứng còn cao nên cần phải tiếp tục tiến hành chọn lọc nâng cao 
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năng suất trứng qua các thế hệ. Đồng thời, tiến hành đánh giá khả năng sản 

xuất của vịt lai TG12 và TC12. 

Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: 

“Chọn lọc nâng cao năng suất trứng của vịt Triết Giang và vịt TC”. 

Mục đích của đề tài 

Chọn lọc được 2 giống vịt hướng trứng gồm 4 dòng có năng suất cao 

đáp ứng nhu cầu của người chăn nuôi và yêu cầu phát triển chăn nuôi vịt 

chuyên trứng của Việt Nam. 

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

- Ý nghĩa khoa học: Nghiên cứu một cách có hệ thống từ đặc điểm 

ngoại hình đến các chỉ tiêu sản xuất để có một bộ số liệu khoa học về 4 dòng 

vịt của 2 giống, là tài liệu có giá trị phục vụ cho nghiên cứu và đào tạo sau 

này. 

- Ý nghĩa thực tiễn: Có được 4 dòng của 2 giống vịt chuyên trứng để 

sản xuất con lai có năng suất trứng cao phục vụ nhu cầu sản xuất để phát triển 

chăn nuôi vịt chuyên trứng ở Việt Nam. 

Những đóng góp mới của đề tài 

- Chọn lọc nâng cao năng suất trứng 4 dòng vịt TG1, TG2 (giống vịt 

Triết Giang), TC1, TC2 (giống vịt TC) có đặc điểm ngoại hình đồng nhất, 

khối lượng cơ thể ổn định. 

- Tạo tổ hợp lai TG12 và TC12 có năng suất trứng thương phẩm cao. 

- Cung cấp một bộ số liệu khoa học hoàn chỉnh về 2 giống vịt gồm 4 

dòng và con lai sản xuất trứng thương phẩm phục vụ chăn nuôi và tiêu dùng. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. Cơ sở di truyền các tính trạng sản xuất ở vịt 

Phần lớn các tính trạng sản xuất, có giá trị kinh tế của vật nuôi nói 

chung và vịt nói riêng đều là các tính trạng số lượng. Theo di truyền học thì 

tính trạng số lượng là những tính trạng mà giá trị kiểu hình của chúng có 

thể đo lường được bằng các đại lượng như khối lượng, kích thước các 

chiều của cơ thể hay bộ phận cơ thể, tỷ lệ mỡ, tỷ lệ nuôi sống, tỷ lệ đẻ, tốc 

độ sinh trưởng... Ở vịt, đó là các tính trạng về khả năng sinh trưởng, khả 

năng sản xuất thịt, khả năng sinh sản, khả năng sản xuất trứng... Cơ sở di 

truyền của các tính trạng số lượng này là do các gen nằm trên nhiễm sắc thể 

quy định. Tính trạng số lượng này do nhiều gen có hiệu ứng nhỏ  uy định và 

nó có ảnh hưởng đến tính trạng được gọi là giá trị kiểu gen hay giá trị di 

truyền. Theo Nguyễn Văn Thiện (1995) thì các tính trạng số lượng do giá trị 

kiểu gen và sai lệch môi trường  uy định. Giá trị kiểu gen (Genotype Value) 

do các gen có hiệu ứng riêng biệt nhỏ, nhưng khi tập hợp nhiều gen thì có ảnh 

hưởng rõ rệt đến tính trạng, chúng gây ra các hiệu ứng cộng gộp, trội và át 

gen. Tính trạng số lượng chịu tác động lớn của các tác động ngoại cảnh. 

Theo tác giả Trần Long (1994) thì tính trạng số lượng có những đặc 

điểm chính như: xác định được bằng cách cân, đo, đếm; biến thiên liên tục và 

khó phân biệt; phân bố tần suất giá trị của tính trạng số lượng là phân bố 

chuẩn (hình chuông hoặc Gaus); con lai F1 (đời sau) có giá trị di truyền trung 

gian giữa bố và mẹ khi lai các giống (dòng) có năng suất khác nhau. Ngoài ra, 

còn có hiện tượng phân ly vượt  uá các tính trạng đa gen, con lai F1 có đặc 

điểm vượt  uá cả bố và mẹ. 

Theo Đặng Vũ Bình (2002) thì để biểu thị các đặc tính của các tính 

trạng số lượng, người ta sử dụng khái niệm giá trị. Đó là các số đo dùng để 
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đánh giá các tính trạng số lượng. Các giá trị thu được khi đánh giá một tính 

trạng ở con vật gọi là giá trị kiểu hình (Phenotype Value) của cá thể đó. 

 Để phân tích các đặc tính di truyền của  uần thể, ta phân chia giá trị 

kiểu hình thành hai phần: 

 - Giá trị kiểu gen: Do toàn bộ các gen mà cá thể có gây nên. 

 - Sai lệch ngoại cảnh: Do tất cả các yếu tố không phải di truyền gây nên 

sự sai khác giữa giá trị kiểu gen và giá trị kiểu hình. 

  P = G + E 

 Trong đó:  P: Giá trị kiểu hình 

   G: Giá trị kiểu gen 

    : Sai lệch ngoại cảnh 

 Nguyễn Văn Đức và cs (200 ) cho biết các gen cùng alen có tác động 

trội - D (Dominence); các gen không cùng alen có tác động át chế - I 

(Epistatique Interaction) và sự đóng góp của tất cả các gen gọi là hiệu ứng 

cộng tính -A (Additive    ect). Tác động của D và I gọi là hiệu ứng không 

cộng tính (non-additive e  ect). Hiệu ứng cộng tính A được gọi là giá trị giống 

thông thường (general breeding value) có thể xác định được  ua giá trị bản 

thân hoặc họ hàng, nó có tác dụng đối với chọn lọc nâng cao tính trạng số 

lượng ở gia súc thuần chủng. D và I là giá trị giống đặc biệt (special breeding 

value) không thể xác định được, chỉ có thể xác định  ua thực tế, nó có   nghĩa 

trong lai giữa các dòng, giống. 

Như vậy kiểu di truyền G được xác định: 

  G = A + D + I 

 Người ta cũng phân tích ảnh hưởng của môi trường   thành 2 phần: 

  E = Ec + Es 

  c: Môi trường chung (common environment) tác động tới tất cả các cá 

thể trong  uần thể. 
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  s: là môi trường đặc biệt (special environment) tác động tới một số cá 

thể trong  uần thể. 

 Nếu bỏ  ua mối tương tác giữa di truyền và ngoại cảnh thì kiểu hình P 

s  được thể hiện như sau: 

  P = A + D + I + Ec + Es 

Điều này có nghĩa là muốn cải tiến khả năng sản suất của vật nuôi, cần 

phải tác động vào kiểu gen (G) bằng cách tránh giao phối cận huyết; tác động 

vào hiệu ứng cộng gộp (A) bằng cách chọn lọc; tác động vào các hiệu ứng trội 

(D) và át gen (I) bằng cách lai giống; tác động vào môi trường (E) bằng cách 

cải thiện điều kiện chăn nuôi như chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh thú y, 

chuồng trại... 

1.2. Khả năng sinh trưởng của vịt 

Sinh trưởng là  uá trình lớn lên của cá thể về mặt khối lượng kích 

thước cơ thể. Trần Đình Miên và Nguyễn Kim Đường (1992) cũng đưa ra 

khái niệm về sinh trưởng. Theo đó sinh trưởng chính là sự tích lũy dần dần 

các chất, chủ yếu là Protein. 

Theo Bùi Hữu Đoàn và cs (2011) thì sức sinh trưởng bao gồm những 

chỉ tiêu  uan trọng trong chăn nuôi gia cầm. Đây là những tính trạng mà tính 

di truyền có liên  uan đến những đặc điểm trao đổi chất. Gia cầm non sinh 

trưởng rất nhanh, sau 2 - 3 tháng tuổi, khối lượng đã tăng lên hàng chục lần so 

với khối lượng ban đầu. Vịt có tốc độ sinh trưởng cao trong những tuần lễ đầu 

tiên, lúc 7 - 8 tuần tuổi chúng có thể đạt 70 - 80% khối lượng trưởng thành. 

Kết quả nghiên cứu trên vịt Cỏ của Nguyễn Thị Minh (2001) cho 

thấy, lúc 8 tuần tuổi vịt có khối lượng cao gấp 24,11 - 25,29 lần so với 

khối lượng một ngày tuổi. 

Sức sinh trưởng của gia cầm phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như 

loài, giống, giới tính, đặc điểm di truyền của mỗi cá thể, chế độ dinh dưỡng và 
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điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc… Để đánh giá sức sinh trưởng của gia cầm, 

người ta thường dùng các chỉ tiêu như sinh trưởng tích lũy, sinh trưởng tuyệt 

đối và sinh trưởng tương đối. 

Có một số tính trạng đánh giá khả năng sinh trưởng dùng trong nghiên 

cứu như khối lượng cơ thể, tỷ lệ nuôi sống... 

1.2.1. Khối lượng cơ thể 

Khối lượng cơ thể là tính trạng số lượng, chịu ảnh hưởng của di truyền 

và các điều kiện ngoại cảnh. Theo Powell (1985) thì hệ số di truyền của tính 

trạng khối lượng cơ thể vịt ở mức trung bình nên việc chọn lọc nâng cao cơ 

thể vịt là có hiệu quả. Khối lượng cơ thể có mối tương  uan khá chặt ch  với 

một số tính trạng khác. Việc sử dụng các mối tương  uan này vào công tác 

chọn lọc đã mang lại hiệu quả cao trong công tác giống. 

Có một số yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng cơ thể: 

+ Ảnh hưởng của dòng, giống: 

 Khối lượng cơ thể vịt phụ thuộc vào dòng, giống vịt. Các giống vịt 

chuyên thịt có khối lượng cơ thể lớn hơn giống vịt chuyên trứng và kiêm 

dụng ở cùng thời điểm. Đã có rất nhiều nghiên cứu cho thấy rõ điều này. 

Lê Thị Phiên và cs (200 ) đã cho biết, vịt mái Khaki Campbell có khối 

lượng 8 tuần tuổi là 1159g. 

Theo kết  uả nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh và cs (2007) thì khối 

lượng cơ thể của vịt Cỏ dòng C1 ở 8 tuần tuổi, con trống đạt 10 9,9g - 

1193,2g, con mái đạt 978,2g - 1027,5g. 

Khối lượng vịt mái CV2000 ở 8 tuần tuổi là 11 8g (Doãn Văn Xuân và 

cs, 2007). 

Theo Nguyễn Đức Trọng và cs (2008) thì khối lượng cơ thể của vịt SM3 

nuôi thương phẩm ở 8 tuần tuổi con trống đạt 2937g, con mái đạt 2731g. Nuôi 

theo  uy trình giống, khối lượng cơ thể ở 8 tuần tuổi cho kết  uả như sau: Ở 
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dòng trống thì con trống đạt 2801,9g và con mái đạt 18 4,7g. Ở dòng mái: 

con trống đạt 19 5,2g và con mái đạt 1 93,2g. 

Theo Nguyễn Đức Trọng và cs (2009a), vịt Triết Giang có khối lượng ở 

8 tuần tuổi đạt 821,50g - 827,10g ở vịt trống và 805,90 - 809,30 ở vịt mái. 

Kết  uả nghiên cứu của Nguyễn Thị Thắm (201 ) cho thấy, vịt Bầu Bến 

có khối lượng ở 8 tuần tuổi là 1216,60g ở con trống và 1212,99 g ở con mái. 

 + Ảnh hưởng của giới tính: 

Giới tính cũng ảnh hưởng đến khối lượng cơ thể vịt. Khối lượng cơ thể 

vịt trống lớn hơn vịt mái. Đặc điểm này là do các gen liên kết giới tính  ui 

định. Một số kết  uả nghiên cứu đã chứng minh điều này. 

Theo Leeson và cs (1982) thì khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi của vịt 

trống Bắc Kinh là 3297g và vịt mái Bắc Kinh là 3113g. 

Theo Tai (1989) thì giống vịt bản địa ở Đài Loan Tsaiya nâu có khối 

lượng cơ thể bình  uân ở con mái là 1315g và con trống là 1397g. 

Vịt cỏ màu cánh sẻ thế hệ thứ 5, khối lượng cơ thể vịt lúc vào đẻ  uả 

trứng đầu của con mái đạt 14 7,5g và con trống đạt 1582g (Nguyễn Thị 

Minh, 2005).  

Kết  uả nghiên cứu trên vịt Khakhi Campbell của Lê Thị Phiên và 

cs (200 ) cho thấy, khối lượng cơ thể vịt ở 20 tuần tuổi là 1405g ở con 

trống và 12 1g ở con mái. 

Kết  uả nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs (2007) về giống vịt 

M14 cho biết: khi nuôi vỗ béo đến 8 tuần tuổi thì khối lượng cơ thể của thế hệ 

xuất phát đạt trung bình 3144, 3g và thế hệ 1 đạt trung bình 31 8,39g. 

Theo Nguyễn Đức Trọng và cs (2009a), vịt Triết Giang ở 16 tuần tuổi 

khối lượng cơ thể ở vịt trống là 1033,50g - 1038,90g và khối lượng cơ thể vịt 

mái đạt 993,30 - 997,90g.  
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 + Ảnh hưởng của phương thức chăn nuôi, chế độ dinh dưỡng đến khối 

lượng cơ thể của vịt: 

Phương thức chăn nuôi, chế độ dinh dưỡng cũng ảnh hưởng đến khối 

lượng cơ thể của vịt. 

Theo Kschischan (1995) thì vịt Bắc Kinh khi nuôi quảng canh đạt 

2209g ở con trống và 2091g ở con mái. Trong khi đó nuôi thâm canh thì khối 

lượng vịt trống và mái tương ứng là 2437g và 2114g. 

Khối lượng cơ thể phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng nên muốn gia cầm 

sinh trưởng tốt thì phải cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Theo Powell (1985) 

thì hệ số di truyền của tính trạng khối lượng cơ thể vịt ở mức trung bình 

nênviệc chọn lọc nâng cao cơ thể vịt là có hiệu  uả. Khối lượng cơ thể có mối 

tương  uan khá chặt ch  với một số tính trạng khác. Việc sử dụng các mối 

tương  uan này vào công tác chọn lọc đã mang lại hiệu  uả cao trong công 

tác giống. 

1.2.2. Tỷ lệ nuôi sống 

Tỷ lệ nuôi sống là chỉ tiêu đánh giá sức sống và sự thích nghi của đàn 

gia cầm. Tỷ lệ nuôi sống được tính bằng tỷ số giữa số con cuối kỳ trên số con 

đầu kỳ. 

Tỷ lệ nuôi sống của vịt qua các tuần tuổi phản ánh khả năng thích nghi 

của chúng với điều kiện môi trường, khả năng chống đỡ bệnh tật. Đồng thời, 

thông qua tỷ lệ nuôi sống còn đánh giá được  uy trình chăm sóc, điều kiện 

nuôi dưỡng và quản lý của đàn gia cầm. Tỷ lệ nuôi sống trong giai đoạn hậu 

bị có quan hệ chặt ch  với khả năng sản xuất của đàn vịt khi bước vào sinh 

sản. Nếu đàn vịt có tỷ lệ nuôi sống cao, khả năng chống chịu bệnh tật tốt thì 

bước vào giai đoạn đẻ s  có sức sống tốt, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. 

Một số kết  uả nghiên cứu trong và ngoài nước đã chứng minh vấn đề này. 
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Kết  uả nghiên cứu của Phạm Công Thiếu và cs (2003) cho biết, tỷ lệ 

nuôi sống của 2 giống vịt Bầu Bến và Bầu Quỳ ở giai đoạn đầu (1- 10) tuần 

tuổi lần lượt là 93,3% và 94,8%; giai đoạn vịt dò và vịt đẻ có tỷ lệ nuôi sống 

là 96% và 97,3%. 

Khi nghiên cứu trên vịt Cỏ, Nguyễn Thị Minh và cs (2005) đã cho biết, 

tỷ lệ nuôi sống của vịt Cỏ màu cánh sẻ  ua 5 thế hệ đạt từ 9 ,50 - 98,3%.   

Vịt Khaki Campbell có tỷ lệ nuôi sống khá cao  ua tất cả các thế hệ. 

Giai đoạn 4 tuần tuổi, tỷ lệ nuôi sống đạt 97,4 - 98,8%; giai đoạn 8 tuần tuổi 

đạt 98,2 - 98,8%; giai đoạn 20 tuần tuổi đạt 98,4 - 99,3% (Lê Thị Phiên và cs, 

2006). 

Theo Nguyễn Đức Trọng và cs (2008) khi nghiên cứu trên vịt SM3 cho 

thấy, vịt có tỷ lệ nuôi sống cao. Giai đoạn 0 - 8 tuần tuổi tỷ lệ nuôi sống của 

vịt dòng trống đạt 97,4 - 98,11% và dòng mái đạt 97,35 - 100%. Giai đoạn 0 - 

2  tuần tuổi, tỷ lệ nuôi sống của vịt dòng trống đạt 92,45 - 96,96% và dòng 

mái đạt 97,11 - 97,85%. 

Theo Dương Xuân Tuyển và cs (2008) nghiên cứu trên hai dòng vịt 

hướng thịt V2 và V7 tại trại giống Vigova cho biết, tỷ lệ nuôi sống từ 0 - 8 

tuần tuổi qua các thế hệ của dòng V2 là 94,49 - 97,14% và dòng V7 là 95,20 - 

98,23%. 

Khi nghiên cứu trên vịt Triết Giang, Nguyễn Đức Trọng và cs (2009a) 

đã cho biết, vịt Triết Giang có tỷ lệ nuôi sống cao. Giai đoạn vịt con 1 - 8 tuần 

tuổi đạt trung bình 93,15 - 99,54%; giai đoạn vịt hậu bị đạt rất cao 98,91 - 

100,0%. Trung bình tỷ lệ nuôi sống từ 1 ngày tuổi đến 16 tuần tuổi đạt được 

92,13 - 99,54%.  

Tỷ lệ nuôi sống của vịt ít phụ thuộc vào dòng, giống mà chịu ảnh 

hưởng nhiều của các điều kiện ngoại cảnh như thời tiết khí hậu, dinh dưỡng, 

kỹ thuật nuôi dưỡng… 
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1.3. Khả năng sinh sản của vịt 

Trong công tác giống gia cầm nói chung và vịt nói riêng, sinh sản là 

một chỉ tiêu quan trọng nhằm đảm bảo sự tăng về số lượng và chất lượng con 

giống. Ở gia cầm, hoạt động sinh sản được đặc trưng bởi hoạt động giao phối 

(con trống) và hoạt động đẻ trứng (con mái). Các tính trạng sinh sản của gia 

cầm nói chung, của vịt nói riêng là khác nhau giữa giống hướng trứng với 

giống hướng thịt và giống kiêm dụng. 

Khả năng sinh sản của thuỷ cầm được đánh giá thông  ua các tính trạng 

số lượng như tuổi thành thục về tính, năng suất trứng, tỷ lệ đẻ, tỷ lệ trứng có 

phôi, tiêu tốn thức ăn/10  uả trứng… 

1.3.1. Tuổi thành thục về tính 

 Sự thành thục về tính là thời điểm các cơ  uan sinh dục đã phát triển và 

hoàn chỉnh. Độ thành thục sinh dục của con mái được xác định  ua tuổi đẻ 

 uả trứng đầu tiên. Tuổi đẻ này được tính toán dựa trên số liệu của từng cá thể 

vịt, do vậy mà nó phản ánh được mức độ biến dị của tính trạng, biết được 

những con vịt đẻ sớm hay muộn. Còn tuổi thành thục của con trống được xác 

định khi con trống có phản xạ sinh dục (đạp mái) và trứng được thụ tinh. 

 Đối với những đàn không theo dõi cá thể thì tuổi thành thục về tính 

được tính khi toàn bộ đàn có tỷ lệ đẻ 5%. Nhược điểm của phương pháp này 

là nó chỉ phản ánh được những con vịt đẻ sớm, còn những con đẻ muộn thì 

không được chú  . 

 Tuổi thành thục về tính hay tuổi đẻ của vịt phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

như: giống, hướng sản xuất, chế độ dinh dưỡng, thời gian thay thế đàn trong 

năm, phương thức nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng... 

Một số kết quả nghiên cứu về tuổi đẻ được trình bày dưới bảng sau: 
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Bảng 1.1: Tuổi đẻ của một số giống vịt 

Giống vịt 

Hướng 

sản 

xuất  

Tuổi đẻ quả 

trứng đầu tiên  

(ngày) 

Tác giả 

Khaki campbell Trứng 142 Hetzel (1985)  

Khaki campbell Trứng 140 - 144 
Nguyễn Hồng Vĩ và cs 

(2008) 

Vịt Triết Giang Trứng 119 Nguyễn Đức Trọng và cs 

(2009) 

 

Vịt Cỏ 

 

Trứng 

 

144 - 153 

Nguyễn Thị Minh, Hoàng 

Văn Tiệu, Nguyễn Đức 

Trọng (2007) 

Vịt TC Trứng 126 
Nguyễn Đức Trọng và cs 

(2011) 

Vịt CV. Super M2 Thịt 160 - 180 
Nguyễn Đức Trọng và cs 

(2009) 

Vịt Kỳ Lừa Thịt 198 ± 3,85 Nguyễn Duy Hoan, Trần 

Huê Viên (2005) 

Vịt Đốm (Pất Lài)  Kiêm 

dụng 

154 - 161 Nguyễn Đức Trọng và cs 

(2009) 

Các kết quả nghiên cứu về tuổi đẻ ở bảng trên cho thấy các giống vịt 

hướng trứng có tuổi đẻ sớm hơn các giống vịt hướng thịt. 

1.3.2. Năng suất trứng và tỷ lệ đẻ 

 Năng suất trứng là số trứng đẻ ra của 1 gia cầm trong một thời gian 

nhất định. Quy định về thời gian tính năng suất trứng hiện nay là tuỳ theo 

hướng sản xuất. Đối với vịt hướng trứng thì thời gian tính năng suất trứng là 

52 tuần đẻ, còn ở vịt hướng thịt thì thời gian để tính năng suất trứng là 40 - 42 



 

 

23 

tuần đẻ. Đây là một trong những chỉ tiêu sản xuất  uan trọng nhất của gia cầm 

và là một tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng lớn của các điều kiện ngoại 

cảnh. Hệ số di truyền của tính trạng này là thấp. Theo Nguyễn Thiện (1995) 

thì hệ số di truyền năng suất trứng gia cầm là 12 - 30%. 

Một số kết quả nghiên cứu về hệ số di truyền của tính trạng năng suất 

trứng trên một số giống vịt được trình bày dưới bảng sau: 

 ảng 1.2  ệ số  i t u ền t nh t  ng năng suất t ứng của một số giống vịt 

Giống  ịt Hệ số di truyền (h
2
) T c giả 

Bắc Kinh 0,32 Stasko (1986) 

Bắc Kinh 0,17 - 0,42 Pingel (1976) 

Brown Tsaiya 0,02 - 0,14 Tai (1989) 

Vịt SM (dòng T6) 0,34 
Nguyễn Đức Trọng và cs 

(2009) 

Vịt M14 (dòng MT2) 0,3 - 0,34 
Nguyễn Đức Trọng và cs 

(2011) 

Động thái đẻ trứng của  uần thể vịt được biểu thị dưới dạng đồ thị đẻ 

trứng. Quy luật chung về động thái đẻ trứng của  uần thể vịt là: Tỷ lệ đẻ thấp 

ở tuần đẻ đầu, tăng dần và đạt tỷ lệ đẻ cao ở các tuần tiếp theo. Sau đó, tỷ lệ 

đẻ trứng ổn định rồi giảm dần và đạt tỷ lệ đẻ thấp ở cuối kỳ sinh sản. Sự biến 

động đồ thị đẻ trứng của  uần thể vịt phụ thuộc chủ yếu vào các điều kiện 

ngoại cảnh. 

Năng suất trứng phụ thuộc vào giống, tuổi, chế độ dinh dưỡng và các 

điều kiện ngoại cảnh khác. Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất trứng như 

sau: 

1.3.2.1. Các yếu tố di truyền cá thể: 

 Có 5 yếu tố di truyền ảnh hưởng đến năng suất trứng của gia cầm đó là 

tuổi thành thục sinh dục, cường độ đẻ trứng, tính nghỉ đẻ mùa vụ, thời gian 
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kéo dài chu kỳ đẻ trứng và tính ấp bóng. 

* Tuổi thành thục sinh dục hay tuổi đẻ: Tuổi thành thục sinh dục hay 

tuổi đẻ có liên quan chặt ch  đến năng suất trứng. Trong nghiên cứu cũng như 

trong thực tiễn sản xuất cần phải đạt mục tiêu là tuổi đẻ phải sớm. Tuy nhiên 

cũng cần phải  uan tâm đến khối lượng cơ thể vịt khi vào đẻ. Căn cứ vào đặc 

điểm của từng giống để nuôi vịt ở giai đoạn hậu bị sao cho tuổi đẻ và khối 

lượng vào đẻ phù hợp. 

* Cường độ đẻ trứng: Cường độ đẻ trứng có tương  uan chặt ch  với 

năng suất trứng trong một năm, nhất là cường độ đẻ trứng trong 3 - 4 tháng đầu 

tiên. Để đánh giá năng suất trứng của gia cầm, người ta thường kiểm tra cường 

độ đẻ trứng của 3 - 4 tháng đầu để có những đánh giá kịp thời trong công tác 

chọn giống. 

* Thời gian kéo dài chu kỳ đẻ trứng: Gia cầm có một đặc điểm là sau 

một thời gian đẻ trứng liên tục s  nghỉ để thay lông rồi lại tiếp tục đẻ. Đây là 

một bản năng của gia cầm và do yếu tố di truyền. Bởi vậy, người ta đã đưa ra 

khái niệm về chu kỳ đẻ trứng ở gia cầm. Theo đó, chu kỳ đẻ trứng của gia 

cầm được tính từ khi gia cầm đẻ quả trứng đầu tiên đến khi gia cầm nghỉ để 

thay lông. Sau thời gian nghỉ thay lông, gia cầm lại tiếp tục đẻ chu kỳ thứ hai. 

Năng suất trứng của gia cầm phụ thuộc vào thời gian chu kỳ đẻ thứ nhất. Thời 

gian này càng dài thì sản lượng trứng gia cầm càng cao. Tùy thuộc vào giống 

gia cầm mà thời gian này là khác nhau. 

* Tính nghỉ đẻ mùa vụ:  

Tính nghỉ đẻ mùa vụ ảnh hưởng đến năng suất trứng, mùa vụ khác nhau 

thì tỷ lệ đẻ cũng khác nhau, ở mùa đông thì nhiều giống gia cầm có tỷ lệ đẻ 

thấp. Tính nghỉ đẻ có tương  uan nghịch với năng suất trứng, tính nghỉ đẻ 

càng dài thì năng suất trứng càng thấp. Tuy nhiên, ngày nay nhiều giống gia 

cầm được tạo ra có tính nghỉ đẻ rất ngắn hoặc là không có. 
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* Tính ấp bóng: Tính ấp bóng là bản năng của gia cầm nói chung và vịt 

nói riêng nhằm duy trì nòi giống. Tính đòi ấp là do tác động của chất 

Prolactin (PRL), ở gia cầm nội thì bản năng đòi ấp cao do có hàm lượng PRL 

cao. Gia cầm có tính ấp bóng cao thì năng suất trứng s  giảm. Do đó, để nâng 

cao năng suất trứng của gia cầm thì người ta phải tiến hành chọn lọc nhằm 

loại bỏ tính ấp bóng. 

1.3.2.2. Yếu tố giống, dòng:  

Yếu tố giống, dòng ảnh hưởng chặt ch  đến năng suất trứng gia cầm. 

Các giống, dòng gia cầm khác nhau thì năng suất trứng khác nhau. Những 

giống, dòng được chọn lọc một cách nghiêm ngặt cho năng suất trứng cao hơn 

các giống, dòng không được chọn lọc. Những giống gia cầm hướng trứng có 

năng suất cao hơn các giống gia cầm chuyên thịt và kiêm dụng. 

Hetzel (1985) cho biết vịt Tegal đạt 214 quả/mái/năm trong khi đó vịt 

Alabio đạt đến 262 quả/mái/năm. 

Vịt Triết Giang có năng suất trứng ở năm đẻ đầu tiên đạt 241,37 

quả/mái/năm, trong đó năng suất trứng cao nhất ở tháng đẻ thứ ba, đạt 259 

quả /mái/năm với tỷ lệ đẻ 89,31% (Trần Thanh Vân, 2004). 

Hoàng Thị Lan và cs (2005) khi nghiên cứu trên vịt Super M cho biết: 

năng suất trứng của vịt Super M thế hệ 1 dòng trống T5 là 232,2 quả/mái/42 

tuần đẻ, dòng trống T1 là 232 quả/mái/42 tuần đẻ với tỷ lệ đẻ trung bình 

tương ứng là 75,5% và 75,9%. Thế hệ 2 lần lượt là 231,4 quả/mái/42 tuần đẻ 

và 226,7 quả/mái/42 tuần đẻ với tỷ lệ tương ứng là 72,12% và 70,67%. 

Theo Nguyễn Duy Hoan và Trần Huê Viên (2005) khi nghiên cứu một 

số chỉ tiêu sinh sản của vịt Kỳ Lừa được nuôi theo phương pháp chăn thả 

truyền thống, đã cho thấy: Năng suất trứng trung bình 138,94 quả/mái/năm, tỷ 

lệ đẻ trung bình 4 ,33%. Trong đó, tỷ lệ đẻ cao nhất 83,45% ở tháng đẻ thứ 2 

và 84,76% ở tháng đẻ thứ 8. 
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Cũng nghiên cứu trên vịt Triết Giang ở 3 thế hệ, Nguyễn Đức Trọng và 

cs (2009a) cho biết: Ở thế hệ xuất phát có năng suất trứng/mái/52 tuần đẻ là 

251,3 quả và tỷ lệ đẻ đạt 68,85%; ở thế hệ 1 tương ứng là 251,89 quả và 

69,20%; ở thế hệ 2 tương ứng là 259,71 quả và 71,35%. 

 Kết quả nghiên cứu trên vịt kiêm dụng Đốm (Pất Lài) thế hệ 1 có năng 

suất trứng là 164,63 quả/mái/52 tuần đẻ; thế hệ 2 là 167,7quả/mái/52 tuần đẻ 

và tỷ lệ đẻ bình  uân tương ứng là 45,16% và 46,58% (Nguyễn Đức Trọng và 

cs, 200). 

1.3.2.3. Tuổi gia cầm 

Tuổi gia cầm có liên  uan đến năng suất trứng, gia cầm càng già thì 

năng suất trứng càng thấp. Thường năm thứ 2 giảm 15 - 20% so với năm thứ 

nhất. 

1.3.2.4. Mùa vụ 

Mùa vụ cũng có ảnh hưởng rõ rệt đến năng suất trứng của gia cầm. Sức đẻ 

trứng của gia cầm trong mùa hè, mùa đông ở nước ta giảm xuống nhiều so với 

mùa xuân và mùa thu.  

Kết quả nghiên cứu của Bùi Đức Lũng và Lê Hồng Mận (2001) cho thấy: ở 

mùa đông nhiệt độ môi trường xuống thấp (dưới 15
o
C) và nhiệt độ cao mùa hè 

(trên 30
0
C) s  ảnh hưởng lớn đến sức đẻ trứng, khối lượng trứng và làm tăng tỷ lệ 

hao hụt của gia cầm. 

Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Trọng và cs (1996) trên vịt CV-

Super M cho thấy: khi nuôi vịt thay thế CV-Super M trong vụ xuân hè cho 

năng suất trứng dòng ông là 165 quả/mái/40 tuần đẻ, tỷ lệ đẻ cao nhất là 85%; 

dòng bà đạt 178,5 quả/mái/40 tuần đẻ tỷ lệ đẻ cao nhất là 90%. Trong khi đó 

nếu nuôi thay thế đàn vịt vào vụ đông xuân năng suất trứng của vịt dòng ông 

là 158 quả/mái/40 tuần đẻ, tỷ lệ đẻ cao nhất là 76,8%; dòng bà là 170 

quả/mái/40 tuần đẻ, tỷ lệ đẻ cao nhất là 82%. 
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1.3.2.5. Phương thức nuôi 

Phương thức nuôi vịt có ảnh hưởng lớn đến năng suất và hiệu quả kinh 

tế. Một số kết quả nghiên cứu cho thấy rõ điều đó. 

 Nguyễn Đức Trọng và cs (1997) khi nghiên cứu trên vịt CV-Super M ở 

dòng ông và dòng bà cho biết: Trong điều kiện nuôi không có nước bơi lội, 

dòng ông đạt năng suất trứng là 154 quả/mái/40 tuần đẻ, tỷ lệ đẻ cao nhất đạt 

82%; dòng bà đạt 171 quả/mái/40 tuần đẻ, tỷ lệ đẻ cao nhất đạt 91%. Còn 

trong điều kiện nuôi có nước bơi lội thì năng suất trứng của dòng ông là 164 

quả/mái/40 tuần đẻ, tỷ lệ đẻ cao nhất đạt 79%; và dòng bà là 176 quả/mái/40 

tuần đẻ, tỷ lệ đẻ cao nhất là 87%. 

 Datuin và cs (1999) đã tiến hành nghiên cứu khả năng đẻ trứng của 

vịt Mallard trong 2 hệ thống nuôi quảng canh và nuôi thâm canh. Kết quả 

cho thấy: ở hệ thống nuôi thâm canh, năng suất trứng của vịt là 233 

quả/năm, trong khi ở hệ thống nuôi quảng canh thì năng suất trứng của vịt 

Mallard chỉ là 210 quả/năm đối với vịt nuôi quảng canh. 

1.3.2.6. Thức ăn và dinh dưỡng 

Thức ăn và dinh dưỡng là yếu tố quan trọng có liên quan chặt ch  đến 

năng suất trứng của gia cầm. 

Theo Hoàng Văn Tiệu và cs (1995) nghiên cứu trên vịt Khaki Campbell 

cho biết: giai đoạn vịt hậu bị trong 1kg thức ăn cần đạt 13% protein thô, 2400 

kcal/kg thức ăn. Đến giai đoạn vịt đẻ protein thô là 17% và năng lượng là 

2800 kcal/kg thức ăn. 

Kết quả nghiên cứu của Trần Quốc Việt và cs (2009) cho biết: nhu cầu 

năng lượng, protein, lysine và methionine của vịt CV-Super M trong giai 

đoạn đẻ trứng như sau: năng lượng trao đổi 2700 kcal/kg thức ăn, protein thô 

là 18,0%, lysine tổng số là 1,1%, methionine tổng số là 0,48% thì cho năng 

suất trứng cao nhất. 
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1.3.2.7. Điều kiện ngoại cảnh 

Năng suất trứng của gia cầm còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố ngoại 

cảnh khác như: nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng, chăm sóc nuôi dưỡng,... 

1.3.3. Chất lượng trứng 

1.3.3.1. Khối lượng trứng 

Trong chăn nuôi gia cầm nói chung và vịt nói riêng, khối lượng trứng là 

một trong những chỉ tiêu  uan trọng để đánh giá chất lượng trứng và sản 

lượng trứng tuyệt đối của gia cầm. Khối lượng trứng của gia cầm giai đoạn đẻ 

đầu nhỏ, sau đó khối lượng trứng tăng nhanh và ổn định khi tuổi gia cầm càng 

cao. Tính trạng khối lượng trứng có hệ số di truyền cao. Hệ số di truyền của 

tính trạng khối lượng trứng h
2
 từ 0,4 - 0,6 (Pingel, 1989). Do có hệ số di 

truyền cao nên có thể tiến hành quá trình chọn lọc để cải tiến khối lượng 

trứng. 

Đối với công tác giống thì khối lượng trứng có liên  uan đến kết quả ấp 

nở. Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng (1998) thì kết quả ấp nở 

tốt nhất ở trứng có khối lượng xung quanh giá trị trung bình của giống, trứng 

có khối lượng lớn hơn hoặc nhỏ hơn đều cho kết quả ấp nở thấp hơn.  

Khối lượng trứng là một tính trạng số lượng, chịu ảnh hưởng của yếu tố 

giống, tuổi, chế độ dinh dưỡng, mùa vụ ... 

1.3.3.2. Khối lượng trứng phụ thuộc vào giống vịt 

Vịt hướng thịt có khối lượng trứng lớn hơn vịt hướng trứng và vịt kiêm 

dụng. Đã có rất nhiều kết  uả nghiên cứu trên các giống vịt khác nhau chứng 

minh rõ điều này. 

Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Duy Hoan và Trần Huê Viên (2005) 

cho biết: khối lượng trung bình của trứng vịt Kỳ Lừa là 73,19 gram/quả, 

tương đương với khối lượng trung bình của trứng vịt Bầu. 

Theo Nguyễn Đức Trọng và cs (2007) thì khối lượng trứng của vịt M14 

dòng MT1 là 87,41 - 88,06g, của dòng MT2 là 85,32 - 85,51g. Còn khối 
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lượng trứng của vịt SM3SH khi nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại 

Xuyên của dòng trống là 91,64g và của dòng mái là 88,59g (Nguyễn Đức 

Trọng và cs, 2008). 

Khối lượng trứng của vịt Khaki Campbell dao động từ  9,7g - 71,1 

g/ uả (Nguyễn Hồng Vỹ và cs, 2007a).  

Theo kết  uả nghiên cứu của Doãn Văn Xuân (2007) trên vịt CV 2000 

Layer thì khối lượng trứng từ 77,07 - 78,72g/ uả.  

Khối lượng trứng của vịt Cỏ dòng C1 biến động từ 63,0 - 65,8 g/quả, 

dòng C2 biến động từ 63,0g - 68,5g/quả (Nguyễn Thị Minh và cs, 2007). 

Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs (2009a) cho biết, 

khối lượng trứng của vịt Triết Giang đạt từ 59,93 - 62,46g.  

Cũng theo Nguyễn Đức Trọng và cs (2011) thì con lai giữa vịt Cỏ và 

vịt Triết Giang có khối lượng trứng từ 67,83 - 69,59g. 

1.3.3.3. Khối lượng trứng chịu ảnh hưởng của tuổi vịt 

Khối lượng trứng vịt cũng phụ thuộc vào tuổi vịt. Một số kết  uả 

nghiên cứu đã cho thấy điều đó. 

Theo kết  uả nghiên cứu của Trần Thanh Vân (2004) thì khối lượng 

trung bình của trứng vịt Triết Giang trong năm đẻ đầu là 58,42 gam/ uả, khối 

lượng trung bình của trứng vịt Khaki Campbell năm đẻ đầu là  4,43 gam/ uả. 

Trứng vịt Triết Giang có độ đồng đều thấp hơn trứng vịt Khaki Campbell, hệ 

số biến dị của trứng vịt Triết Giang là 10,3%, hệ số biến dị của trứng vịt 

Khaki Campbell là 6,55%.  

1.3.4. K ch thước và chỉ số hình d ng trứng 

Trứng gia cầm thường có hình ovan hoặc hình elip (hình bầu dục) với 

một đầu lớn và một đầu nhỏ. Hình dạng trứng được biểu thị qua chỉ số hình 

thái gồm có chỉ số dài và chỉ số rộng. Chỉ số dài là tỷ lệ giữa đường kính lớn 

và đường kính nhỏ còn chỉ số rộng là tỷ lệ % của chiều rộng so với chiều dài. 

Trong chăn nuôi gia cầm sinh sản thì chỉ số hình dạng là một chỉ tiêu đánh giá 
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chất lượng trứng ấp. Thực tế sản xuất cho thấy, những quả trứng quá dài hoặc 

 uá tròn đều cho tỷ lệ ấp nở thấp. Trứng của mỗi loại vịt đều có chỉ số hình 

thái riêng. 

Một số nghiên cứu về chỉ số hình dạng trứng có thể kể đến như sau: 

Theo nghiên cứu của tác giả Hoàng Văn Tiệu và cs (1993), Lê Xuân 

Đồng (1994) cho biết chỉ số hình thái trứng ấp nở cho phép là 1,35 - 1,44. 

Nguyễn Thị Bạch Yến (1997) cho biết chỉ số hình thái của trứng vịt 

Khaki Campbell là 1,39 - 1,41 và tác giả cho rằng đó là hình dạng l  tưởng 

của trứng ấp.  

Khi nghiên cứu trên vịt Khaki Campbell, Nguyễn Hồng Vỹ và cs 

(2007a) cũng cho biết chỉ số hình thái của trứng vịt Khaki Campbell là 1,3  - 

1,37. 

 Đối với vịt Cỏ, kết  uả nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh và cs (2007) 

cũng chỉ ra rằng trứng vịt Cỏ có chỉ số hình thái dao động  ua 4 thế hệ từ 1,3  

- 1,39. 

Kết  uả nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs (2009b) cho thấy chỉ 

số hình thái của trứng vịt Triết Giang  ua 3 thế hệ từ 1,39 - 1,41. Còn con lai 

giữa vịt Cỏ và vịt Triết Giang từ 1,38 - 1,41. 

Theo tác giả Nguyễn Thị Thúy Nghĩa và cs (2011) thì chỉ số hình thái 

của vịt Bầu Bến và vịt Đốm lần lượt là 1,40 và 1,38. 

1.3.4.1. Chỉ số lòng trắng, lòng đỏ và đơn vị Haugh 

 Trứng của gia cầm nói chung và vịt nói riêng đều có lòng trắng và lòng 

đỏ. Lòng trắng của trứng bao gồm lòng trắng loãng và lòng trắng đặc, được 

cấu tạo chủ yếu là Albumin, một số khoáng chất và nước. Chất lượng lòng 

trắng trứng được xác định bằng đơn vị Haugh và chỉ số lòng trắng. Còn lòng 

đỏ trứng là thành phần quan trọng nhất của trứng gồm nước, protit, lipit, 

gluxit, các axit amin không thay thế và các vitamin nhóm B, vitamin A, D, E 
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làm nhiệm vụ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển. Chất lượng lòng 

đỏ được xác định bằng chỉ số lòng đỏ. 

* Chỉ số lòng trắng trứng: Chỉ số lòng trắng trứng được tính bằng tỷ số 

giữa chiều cao lòng trắng đặc so với trung bình cộng đường kính lớn và 

đường kính nhỏ của nó. 

Chỉ số lòng trắng cũng là một chỉ tiêu để đánh giá chất lượng lòng 

trắng. 

* Chỉ số lòng đỏ trứng: Chỉ số lòng đỏ là tỷ số giữa chiều cao lòng đỏ 

so với đường kính của nó. 

Chất lượng lòng đỏ được xác định bằng chỉ số lòng đỏ. Trứng có chỉ số 

lòng đỏ càng lớn thì chất lượng trứng càng tốt. 

* Đơn vị Haugh: Đơn vị Haugh được Haugh.R xây dựng năm 1930, sử 

dụng để đánh giá chất lượng trứng. Đơn vị Haugh phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

như thời gian bảo quản trứng, tuổi gia cầm, bệnh tật, nhiệt độ bảo quản, giống 

gia cầm... 

Một số nghiên cứu về chỉ số lòng trắng, lòng đỏ và đơn vị Haugh như 

sau: 

Theo Nguyễn Văn Trọng (1998) thì chỉ tiêu chất lượng của trứng vịt 

CV - Super M  ở dòng ông có chỉ số lòng đỏ là 0,46; chỉ số lòng trắng là 

0,09 ; đơn vị Haugh (HU) là 83,6. Ở dòng bà cho các kết quả tương ứng là 

0,47; 0,098; 1,499 và 84,2. Tác giả cũng cho rằng các kết quả trên cho thấy 

các chỉ tiêu cơ bản về chất lượng trứng vịt CV - Super M đạt chỉ tiêu chất 

lượng trứng tốt. 

Kết quả nghiên cứu trên vịt Cỏ dòng C1 trên 3 thế hệ liên tiếp của 

Nguyễn Thị Minh và cs (2008) cho thấy: các chỉ số lòng trắng trứng, chỉ số 

lòng đỏ trứng và đơn vị Haugh lần lượt là 0,073 - 0,084; 0,42 - 0,45 và 82,3 - 

85,2. 
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Nguyễn Đức Trọng và cs (2009a) nghiên cứu trên vịt Triết Giang ở 3 

thế hệ cho thấy: vịt Triết Giang có chỉ số lòng trắng từ 0,43 - 0,44; chỉ số lòng 

đỏ là 0,88; tỷ lệ lòng đỏ từ 33,00 - 33,52 và có đơn vị Haugh đạt từ 89,96 - 

91,27. 

Theo Doãn Văn Xuân và cs (2009), con lai giữa vịt Cỏ và vịt Triết 

Giang có chỉ số lòng trắng từ 0,085 - 0,087; chỉ số lòng đỏ là 0,443 - 0,451; tỷ 

lệ lòng đỏ từ 35,03 - 36,45%; tỷ lệ lòng trắng 52,28 - 53,29% và có đơn vị 

Haugh đạt từ 88,84 - 90,39. 

1.3.4.2. Chất lượng vỏ trứng 

Chất lượng vỏ trứng có   nghĩa  uan trọng trong quá trình ấp nở gia 

cầm. Để đánh giá chất lượng vỏ trứng, người ta dùng các chỉ tiêu như màu sắc 

vỏ, khối lượng vỏ, độ dày vỏ, độ chịu lực, mật độ lỗ khí. 

Chỉ tiêu màu sắc trứng không có   nghĩa lớn trong đánh giá chất lượng 

trứng, nhưng có giá trị trong thương mại và kỹ thuật. Còn chỉ tiêu về khối 

lượng vỏ (biểu thị bằng tỷ lệ % vỏ so với khối lượng trứng) và độ dày vỏ 

trứng rất quan trọng vì các chỉ tiêu này liên quan mật thiết đến quá trình ấp nở 

của gia cầm. Trứng mới đẻ có vỏ dày hơn trứng của gia cầm đẻ đã lâu, trứng 

có vỏ dày khó nở hơn trứng vỏ mỏng. Trứng vỏ mỏng dễ dập vỡ, phôi kém 

phát triển, tỷ lệ chết phôi và tỷ lệ trứng tắc cao. 

Có nhiều kết quả nghiên cứu về khối lượng vỏ và độ dày vỏ trứng trên 

gia cầm, đặc biệt là trên vịt.  

Nguyễn Văn Trọng (1998) cho biết một số chỉ tiêu chất lượng vỏ 

trứng vịt CV - Super M như sau: Dòng ông khối lượng vỏ 10,98 g (chiếm 

tỷ lệ 13,07%), độ dầy vỏ 0,45 mm, độ chịu lực 4,13 kg/cm
2
, số lỗ khí: 

85,07 lỗ/cm
2
. Dòng bà cho các kết quả tương ứng là: 10,61 g (12,96%), 

0,433 mm, 4,10 kg/cm
2
 và 86,23 lỗ/cm

2
. 

Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng (2009a) trên vịt Triết 

Giang ở 3 thế hệ cũng cho thấy: Tỷ lệ vỏ trứng từ 17,85- 20,41% và độ dày 
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vỏ trứng là 0,336 - 0,350mm. Trong khi đó, con lai của vịt Cỏ và vịt Triết 

Giang có tỷ lệ vỏ là 11,27 - 11, 8% (Doãn Văn Xuân và cs, 2009). 

Theo Nguyễn Đức Trọng và cs (2011) cho biết một số chỉ tiêu chất 

lượng vỏ trứng vịt CV- Super M như sau: dòng ông có khối lượng vỏ 

trứng là 10,98 g (chiếm 13,07 %), độ dày vỏ là 0,45 mm, độ chịu lực là 

4,13 kg/cm
2
, mật độ lỗ khí là 85,07 lỗ/cm

2
. Dòng bà có các chỉ tiêu tương 

ứng là 10,61 gam (12,96 %), 0,43 mm, 4,10 kg/cm
2
 và 86,23 lỗ/cm

2
. 

1.3.5. Tỷ lệ trứng có phôi (tỷ lệ thụ tinh) 

Tỷ lệ trứng có phôi hay tỷ lệ thụ tinh là tỷ lệ phần trăm giữa số trứng có 

phôi và số trứng đẻ ra hay số trứng đem ấp. Sử dụng cách tính nào là phụ 

thuộc vào mục đích của mỗi cơ sở chăn nuôi nhằm đánh giá chất lượng đàn 

giống hay đánh giá trong thực tiễn sản xuất. 

Tỷ lệ trứng có phôi có ảnh hưởng trực tiếp tới số con nở ra trong quá 

trình sinh sản của một vịt mái. Tính trạng tỷ lệ trứng có phôi có hệ số di 

truyền thấp và phụ thuộc nhiều vào các yếu tố ngoại cảnh tác động. 

Theo Bùi Hữu Đoàn và cs (2011) thì tỷ lệ trứng có phôi hay tỷ lệ thụ tinh 

phụ thuộc vào một số yếu tố sau: 

1.3.5.1. Yếu tố di truyền 

Loài, giống và các cá thể khác nhau thì tỷ lệ thụ tinh cũng khác nhau. 

Kỹ thuật nhân giống cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ tinh. Nếu cho giao phối 

đồng huyết s  làm giảm tỷ lệ thụ tinh. 

1.3.5.2. Yếu tố dinh dưỡng: 

Dinh dưỡng của đàn bố mẹ có ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ trứng có 

phôi. Nếu trong khẩu phần ăn không đủ chất dinh dưỡng s  làm giảm tỷ lệ thụ tinh. 

1.3.5.3. Điều kiện ngoại cảnh: 

Điều kiện ngoại cảnh như nhiệt độ, độ ẩm, sự thông thoáng, chế độ 

chiếu sáng… ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ tinh. Nhiệt độ, độ ẩm cao hay thấp hơn 
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so với  uy định đều ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ tinh. Tỷ lệ thụ tinh của gia cầm 

thường cao vào mùa xuân, mùa thu và giảm vào mùa hè, nhất là những ngày 

nắng nóng. Khi độ ẩm chuồng nuôi  uá cao cũng làm giảm tỷ lệ thụ tinh. 

1.3.5.4. Tuổi gia cầm: 

Tuổi gia cầm có ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ thụ tinh. Thường ở gà trống, 

tinh hoàn đạt kích thước tối đa ở 28 - 30 tuần tuổi, giai đoạn này thường đạt 

tỷ lệ thụ tinh rất cao. Tinh hoàn có hiện tượng thoái hóa sau 48 tuần tuổi. Vì 

thế gà trống một năm tuổi thường cho tỷ lệ thụ tinh tốt hơn hai năm tuổi. 

1.3.5.5. Tỷ lệ ghép trống/mái: 

Để có tỷ lệ thụ tinh cao thì cần có tỷ lệ trống/mái thích hợp, tỷ lệ này 

cao hay thấp  uá đều làm giảm tỷ lệ thụ tinh. Các loài, giống gia cầm khác 

nhau thì tỷ lệ trống mái cũng khác nhau, đối với vịt hướng trứng là 1/10, vịt 

hướng thịt 1/3 - 1/4… Khi đàn gia cầm đã già thì giảm số gia cầm mái/trống đi. 

Một số nghiên cứu cụ thể về tỷ lệ ghép trống/mái ảnh hưởng đến tỷ lệ 

trứng có phôi. 

Theo Aggarwal và Dipankar (198 ) khi nghiên cứu trên Vịt Bắc Kinh 

đã cho thấy: nếu ghép tỷ lệ trống/mái là 1/5 - 1/10 thì tỷ lệ trứng có phôi đạt 

81,0 - 91,0%. Còn nếu ghép trống mái với tỷ lệ 1/15 thì tỷ lệ trứng có phôi 

giảm xuống còn 72,0 - 80,0%. 

Hoàng Văn Tiệu và cs (1993) nghiên cứu về tỷ lệ trứng có phôi của đàn 

vịt CV - Super M nuôi công nghiệp cho biết với tỷ lệ ghép trống mái là 1/5 thì 

tỷ lệ trứng có phôi đạt 84 - 87%. 

Khi nghiên cứu trên vịt Khaki Campbell, Nguyễn Thị Bạch Yến (1997) 

cho biết tỷ lệ trứng có phôi là 92,6%. Còn kết quả nghiên cứu của Nguyễn 

Hồng Vĩ và cs (2007a) trên vịt Khaki Campbell cũng cho biết tỷ lệ trứng có 

phôi đạt khá cao từ 90 - 91% khi ghép tỷ lệ trống/mái là 1/6. 
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1.3.6. Tỷ lệ nở 

Tỷ lệ nở là số phần trăm (%) vịt con nở ra so với số trứng đưa vào ấp 

hoặc so với số trứng có phôi (số trứng được thụ tinh). 

Chỉ tiêu tỷ lệ nở có   nghĩa rất quan trọng. Cụ thể, tỷ lệ nở biểu hiện 

sức sống của phôi trong quá trình ấp nở. Tỷ lệ nở không những đánh giá 

khả năng tái sản xuất của đàn giống mà còn là chỉ tiêu quan trọng để đánh 

giá sức sản suất của gia cầm. 

Tỷ lệ nở được xác định bằng nhiều công thức khác nhau tùy theo 

mục đích của người nghiên cứu. Trong sản xuất tỷ lệ ấp nở được xác định 

bằng tỷ lệ % giữa số con nở ra với số trứng đem ấp. Trong thí nghiệm, để 

so sánh giữa các nhân tố ảnh hưởng đến ấp nở hoặc xác định chất lượng 

của máy ấp người ta tính bằng tỷ lệ % giữa số con nở ra với số trứng có 

phôi.  

Tỷ lệ nở phụ thuộc vào chất lượng con trống và tỷ lệ trống/mái, 

chăm sóc nuôi dưỡng đàn sinh sản, khối lượng trứng, chất lượng trứng, 

quy trình ấp… Ngoài ra, tỷ lệ nở còn bị ảnh hưởng của môi trường bên 

ngoài như  uá trình bảo quản, vận chuyển, nhiệt độ, ẩm độ, sự thông thoáng, 

chất lượng đàn giống bố mẹ. 

Đã có nhiều nghiên cứu về tỷ lệ nở trên các giống vịt khác nhau: 

Theo Hoàng văn Tiệu và cs (1993) tỷ lệ nở của vịt CV - Super M ấp 

thủ công tỷ lệ nở/phôi là 55,3 - 71,8%. 

 Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs (1996) trên vịt CV. 

Super M dòng ông và dòng bà của 2 phương thức nuôi khô và nuôi có nước 

cho thấy: Ở phương thức nuôi khô, dòng ông và dòng bà có tỷ lệ nở/phôi lần 

lượt là 80% và 81%. Còn ở phương thức nuôi có nước có tỷ lệ nở/phôi của 

dòng ông và dòng bà là 82% và 84%. 
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Vịt Mallard, nuôi theo kiểu thâm canh sửa đổi cho tỷ lệ ấp nở của trứng 

đạt 95,71%, nuôi theo phương thức  uảng canh tỷ lệ ấp nở chỉ đạt 90,17% 

(Datuin, 1999). 

Nguyễn Hồng Vĩ và cs (2007b) cũng cho biết tỷ lệ nở/phôi của vịt 

Khaki Campbell dòng K1, K2 đạt từ 86,5 - 87,6%. Kết quả này tương đương 

với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Bạch Yến (1997) nuôi vịt Khaki 

Campbell chăn thả tại Thanh Hóa cho tỷ lệ phôi là 92,6%. 

Cũng theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs (2009b) về 

vịt Triết Giang, vịt Cỏ và tổ hợp lai giữa vịt Triết Giang và Cỏ cho thấy tỷ lệ 

nở/ trứng có phôi đạt 85,2% ở vịt Cỏ, 85,43% ở vịt Triết Giang và từ 85,1 - 

88,86% ở các tổ hợp lai giữa vịt Cỏ và vịt Triết Giang. 

1.3.7. Tiêu tốn thức ăn/đơn vị sản phẩm 

Gia cầm nói chung và vịt nói riêng sử dụng một phần thức ăn ăn vào để 

duy trì cơ thể, phần còn lại dùng để tăng khối lượng cơ thể và cho sản phẩm. 

Tiêu tốn thức ăn/đơn vị sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế  uan trọng trong 

chăn nuôi vịt. Theo tính toán chi phí thức ăn thường chiếm 70 - 75% giá 

thành sản phẩm chăn nuôi nên việc giảm chi phí thức ăn có   nghĩa  uyết 

định đến hiệu  uả kinh tế trong chăn nuôi. Đối với vịt nuôi sinh sản thì hiệu 

 uả sử dụng thức ăn được tính là tiêu tốn thức ăn/10  uả trứng, còn đối với vịt 

nuôi thương phẩm lấy thịt hiệu  uả sử dụng thức ăn được tính là tiêu tốn thức 

ăn/kg tăng khối lượng. Đồng thời, tiêu tốn thức ăn là một trong những chỉ tiêu 

 uan trọng để đánh giá về giống. 

 Tiêu tốn thức ăn/đơn vị sản phẩmkhác nhau giữa các giống vịt. Các 

giống vịt nặng cân tiêu tốn thức ăn/ uả trứng cao hơn so với các giống vịt nhẹ 

cân. Điều đó có nghĩa là, các giống vịt có khối lượng trứng lớn tiêu tốn thức 

ăn cao hơn các giống vịt có khối lượng trứng nhỏ.  
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Đã có rất nhiều nghiên cứu về tiêu tốn thức ăn/10  uả trứng ở cả trong 

và ngoài nước. 

Theo kết  uả nghiên cứu của Lawas và cs (1999) thì tỷ lệ chuyển hoá 

thức ăn của vịt Mallard Philippine là 3,59 - 3,70 kg/10  uả trứng. 

Phạm Công Thiếu và cs (2005) cho biết, tiêu tốn thức ăn của vịt Bầu 

Bến giai đoạn đẻ trứng (34 tuần tuổi ở thế hệ 1, 2 và 21 tuần tuổi ở thế hệ 3) 

là 2,36; 2,56; 3,68 kg thức ăn/10  uả trứng. 

Theo kết  uả nghiên cứu của Nguyễn Hồng Vỹ và cs (2007a) tiêu tốn 

thức ăn cho 10  uả trứng của vịt Khaki Campbell là 2,34. 

Vịt Cỏ tiêu tốn thức ăn cho 10  uả trứng là 2,137 - 2,732 kg (Nguyễn 

Thị Minh và cs, 2007). 

Nguyễn Đức Trọng và cs (2008) khi nghiên cứu trên vịt SM đã cho 

biết, tiêu tốn thức ăn/10  uả trứng của vịt SM dòng trống là 4,0 - 4,01 kg, 

dòng mái là 3,80 kg.  

Đối với vịt hướng trứng CV-2000, tiêu tốn thức ăn/10  uả trứng ở 

phương thức nuôi khô là 2,41 kg trong khi đó ở phương thức nuôi có nước là 

2,5  kg (Dương Xuân Tuyển và cs, 2008). 

Tiêu tốn thức ăn/10  uả trứng của vịt Triết Giang ở cả 3 thế hệ đạt từ 

2,19 - 2,23 kg (Nguyễn Đức Trọng và cs (2009a). 

Khi nghiên cứu trên vịt Đại Xuyên PT, Nguyễn Đức Trọng và cs 

(2011a) cho biết, tiêu tốn thức ăn/10  uả trứng là 3,79kg. 

1.4. Cơ sở khoa học chọn lọc các tính trạng vật nuôi 

1.4.1. Chọn lọc 

Chọn lọc là  uá trình giữ lại (chủ động hoặc bị động) những cá thể tốt 

nhất trong  uần thể sinh vật để có thể truyền giống lại cho đời sau. Trong  uá 

trình chọn lọc các thể có những đặc điểm nổi bật nhất thì có khả năng thích 

nghi và phát triển tốt nhất. Ở trong một  uần thể lớn, giao phối tự nhiên, nếu 
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không có sự chọn lọc, đột biến hoặc là sự di chuyển từ nơi này đến nơi khác 

thì mức độ xuất hiện của các tính trạng từ đời này  ua đời khác mang tính 

chất cân bằng. Điều này cho thấy tầm  uan trọng của việc chọn lọc trong  uá 

trình phát triển của sinh vật. 

Có hai dạng chọn lọc là chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo. 

1.4.1.1. Chọn lọc tự nhiên 

Tất cả các loài động vật, thực vật đều phải tìm cách thích nghi với điều 

kiện môi trường sống của mình. Những loài không thích nghi được thì s  bị 

đào thải hoặc bị diệt. Đây là sự tiến hóa của tất cả các loài động vật trên trái 

đất để tạo ra các loài động, thực vật thích nghi với môi trường sống. Chọn lọc 

tự nhiên có   nghĩa đến tận ngày nay với các cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, 

ngày nay chọn lọc tự nhiên hầu như không diễn ra ít nhất là đối với các loài 

động, thực vật đã được thuần hóa. Điểm tựa của chọn lọc tự nhiên - một nhân 

tố tiến hóa và có tác động thay đổi hoặc củng cố tần số gen và allen khác nhau 

của một quần thể - là khả năng sống và tuổi thành thục tính dục, là những 

khác biệt trong các khuynh hướng giao phối, ở khả năng thụ thai và thời 

lượng khả năng sinh sản của các kiểu gen khác nhau (ABC Biologie, 1967). 

Chọn lọc tự nhiên luôn có khuynh hướng thúc đẩy xây dựng và gia tăng 

những kiểu gen thích nghi tốt những điều kiện môi trường đang ngự trị bằng 

sự loại bỏ những tổ hợp gen kém thích nghi hơn. 

1.4.1.2. Chọn lọc nhân tạo 

  Chọn lọc nhân tạo là một  uá trình mà con người chọn các loài động 

vật, thực vật theo một hoặc một vài tính trạng đặc biệt nhằm loại bỏ các biến 

dị bất lợi hoặc không có ích đối với con người và giữ lại các biến dị có ích 

phục vụ cho nhu cầu và mục đích của con người.  

  Chọn lọc nhân tạo nhằm chọn những cá thể có đặc điểm ngoại hình và 

tính năng sản xuất hướng vào việc thỏa mãn nhu cầu kinh tế hoặc tự nhiên của 
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con người. Chọn lọc nhân tạo là nền tảng của công tác cải tạo giống. Thông 

 ua chọn lọc để xác định mục đích sử dụng con vật trong tương lai là để nhân 

giống hay để sử dụng cho mục đích thương phẩm. 

1.4.2. Cơ sở khoa học chọn lọc tính tr ng số lượng của vật nuôi 

1.4.2.1 Tính trạng số lượng 

 Theo  uan điểm của Di truyền học thì tính trạng số lượng là những 

tính trạng mà giá trị kiểu hình của chúng có thể đo lường được bằng các 

đại lượng như khối lượng, kích thước các chiều của cơ thể hay bộ phận cơ 

thể, tỷ lệ mỡ, tỷ lệ nuôi sống, tỷ lệ đẻ, tốc độ sinh trưởng... 

  Tính trạng số lượng có đặc điểm khác với tính trạng chất lượng. Một số 

đặc điểm đó là: phân bố tần suất giá trị của tính trạng là phân bố chuẩn; tính 

trạng do nhiều gen  uy định, mỗi gen có một tác động nhỏ; chịu tác động rất 

lớn của các yếu tố ngoại cảnh. 

1.4.2.2. Cơ sở khoa học chọn lọc tính trạng số lượng của vật nuôi  

Khác với tính trạng chất lượng, các tính trạng số lượng đều do 

nhiều gen chi phối và sự biểu hiện thành kiểu hình không những chịu ảnh 

hưởng của các gen mà còn chịu tác động  ua lại giữa các nhóm gen và với 

các yếu tố môi trường chung và môi trường hẹp. Đối với người chăn nuôi, 

để có được giá trị kiểu hình mong muốn cần thực hiện có hiệu  uả 3 nội 

dung: công tác giống (chọn giống và chọn phối), công tác nuôi dưỡng 

(thức ăn và khẩu phần ăn) và công tác chăm sóc (chuồng trại, điều kiện 

khí hậu, công tác thú y). 

Cơ sở di truyền tính trạng số lượng là do nhiều gen  uy định, biểu hiện 

tính trạng biến thiên không liên tục gọi là tính trạng giới hạn. Ví dụ: số lượng 

vịt con sinh ra, các loại thịt, thủy cầm có tính kháng bệnh hay không… Nhiều 

tính trạng vẫn được xem như tính trạng số lượng và được phân tích, chọn lọc 

như tính trạng số lượng. Luận điểm chủ yếu của giả thuyết nhiều gen là: tính 

trạng số lượng được điều khiển bởi rất nhiều gen, mỗi gen có các tác động 

http://ditruyenhoc.com/tag/co-so-di-truyen-tinh-trang-so-luong
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nhỏ. Những cơ sở này đều tuân theo quy luật di truyền Melden. Giữa các gen 

này thường không có sự khác nhau về tính trội lặn và biến dị tính trạng số 

lượng.  

Chọn lọc là biện pháp chủ yếu trong công tác giống gia súc, gia cầm 

làm thay đổi đặc tính di truyền của đàn. Mục tiêu của chọn lọc gia súc, gia 

cầm là tạo được thế hệ sau có năng suất, chất lượng sản phẩm cao hơn thế hệ 

bố mẹ. Để đánh giá được đời con có năng suất, chất lượng sản phẩm cao hơn 

thể hệ bố mẹ người ta dùng khái niệm hiệu  ua chọn lọc. 

 *  iệu  uả chọn lọc (Selection Response, R) là sự chênh lệch giữa giá 

trị kiểu hình trung bình của đời con sinh ra từ những bố mẹ được chọn lọc so 

với giá trị kiểu hình trung bình của toàn bộ thế hệ bố mẹ. 

 Khi xét chênh lệch giá trị kiểu hình trung bình của các bố mẹ được 

chọn lọc so với giá trị kiểu hình trung bình của toàn bộ thế hệ bố mẹ người ta 

gọi giá trị chênh lệch đó là Ly sai chọn lọc (Selection Differential). 

 Hiệu  uả chọn lọc: R = h
2
S 

 Ly sai chọn lọc phụ thuộc vào tỷ lệ chọn lọc (tỷ lệ các bố mẹ được chọn 

lọc và tổng số bố mẹ) và độ lệch chuẩn kiểu hình của tính trạng được chọn 

lọc. 

 Để giảm bớt các khái niệm về yếu tố ảnh hưởng tới hiệu  uả chọn lọc, 

người ta chuẩn hoá ly sai chọn lọc theo độ lệch tiêu chuẩn kiểu hình của tính 

trạng chọn lọc, do vậy hình thành một khái niệm mới đó là cường độ chọn 

lọc, k  hiệu là i: 

    S 

   i = ---------- 

sp 

Do đó hiệu  uả chọn lọc:      R = h
2
isp 

* C c  ếu tố ảnh hưởng đến hiệu  uả chọn lọc: 
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 Dựa vào công thức R = h
2
isp ta thấy, hiệu  uả chọn lọc tỷ lệ thuận với 

hệ số di truyền, cường độ chọn lọc (trực tiếp là tỷ lệ chọn lọc) và độ lệch 

chuẩn kiểu hình của tính trạng cần chọn lọc. Hiệu  uả chọn lọc phụ thuộc vào 

các yếu tố sau đây: 

 - Hệ số di truyền (h
2
) của tính trạng cần chọn lọc: Để tăng giá trị của hệ 

số di truyền có thể áp dụng các biện pháp giảm sự biến đổi của điều kiện 

ngoại cảnh, theo dõi nhiều  uan sát trong đời sống cá thể. 

 - Cường độ chọn lọc (i): Để tăng cường độ chọn lọc phải chọn lọc với 

tỷ lệ thấp. 

 - Độ lệch tiêu chuẩn kiểu hình của tính trạng cần chọn: Đối với  uần 

thể gia cầm mới bắt đầu chọn lọc, độ lệch chuẩn về kiểu hình của tính trạng 

chọn lọc còn cao nên hiệu  uả chọn lọc cao. 

1.4.3. Các phương pháp chọn lọc 

1.4.3.1. Phương ph p chọn lọc theo số lượng tính trạng chọn lọc 

1.4.3.1.1. Phương pháp chọn lọc lần lượt từng tính trạng 

 Là phương pháp chọn lọc tiến hành chọn lọc từng tính trạng. Sau khi 

đạt được mục đích của tính trạng này thì tiếp tục chuyển sang chọn lọc tính 

trạng khác. Đây là phương pháp chọn lọc thường được sử dụng trong chăn 

nuôi gia cầm để chọn lọc một tính trạng. 

Ưu điểm: Đây là phương pháp chọn lọc có hiệu  uả khi chỉ cần chọn 

lọc cải tiến nâng cao 1 tính trạng. 

Nhược điểm: Nếu phải chọn lọc nhiều tính trạng thì phương pháp chọn 

lọc này kém hiệu  uả, tốn rất nhiều thời gian, phụ thuộc vào tương  uan di 

truyền giữa các tính trạng chọn lọc. Nếu hai tính trạng có tương  uan nghịch 

thì chọc lọc được tính trạng thứ nhất thì ảnh hưởng đến tính trạng thứ hai. 

1.4.3.1.2. Phương pháp chọn lọc đồng thời loại thải độc lập 

 Là phương pháp chọn lọc đồng thời hai hay nhiều tính trạng trong cùng 

một thời gian, nhưng mỗi tính trạng đều có tiêu chuẩn tối thiểu. Tiến hành 
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chọn lọc những cá thể có những tính trạng chọn lọc đạt tiêu chuẩn để làm 

giống và loại thải những cá thể có một hoặc vài tính trạng không đạt tiêu 

chuẩn. 

Ưu điểm: Phương pháp này giúp cho công tác chọn lọc giống chọn 

đồng thời được nhiều tính trạng, dễ tiến hành trong cùng một thời gian. 

Nhược điểm: Kết  uả của phương pháp là chỉ có thể giữ lại làm giống 

những cá thể có giá trị trung bình và có thể loại thải những cá thể xuất sắc về 

một hoặc một vài tính trạng nào đó. 

 Đây là phương pháp sử dụng đối với những đàn gia cầm cần giữ năng 

suất ổn định  ua các thế hệ. 

1.4.3.1.3. Phương pháp chọn lọc theo chỉ số 

 Là phương pháp chọn lọc đồng thời hai hay nhiều tính trạng trong cùng 

một thời gian. Phương pháp này dựa trên sự xác định và chọn lọc thông  ua 

một giá trị tổng đó là chỉ số. Chỉ số này được xác định tùy theo đặc điểm của 

các tính trạng. Những con vật có chỉ số cao nhất s  được chọn lại làm giống 

(xếp cấp). 

Ưu điểm: Phương pháp này chọn lọc được đồng thời các tính trạng 

trong cùng một thời gian, giữ được những cá thể có giá trị cao nhất ở một số 

tính trạng. 

Nhược điểm: Chỉ số này thay đổi tùy theo mục tiêu giống.  

1.4.3.2. Phương ph p chọn lọc theo  uan hệ hu ết thống 

 Là phương pháp dựa vào thông tin của bản thân con vật và dựa vào 

thông tin từ các con vật thân thuộc (đời trước, anh chị em ruột và nửa ruột 

thịt, dựa vào thông tin đời sau) để chọn lọc. 

1.4.3.2.1. Phương pháp chọn lọc cá thể (Individual selection). 

 Là phương pháp dựa trên giá trị kiểu hình của bản thân con vật để 

 uyết định có giữ cá thể đó lại làm giống hay không. Do đó, các cá thể có giá 

trị kiểu hình tốt nhất s  được giữ lại để làm giống. 
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Ưu điểm: đây là phương pháp có hiệu  uả tốt đối với các tính trạng có 

hệ số di truyền cao. Tiến hành chọn lọc hàng loạt với số lượng lớn gia cầm 

được kiểm tra cá thể nên cường độ chọn lọc thường cao, dễ thực hiện, rút 

ngắn được khoảng cách thế hệ. 

Nhược điểm: Chọn lọc cá thể không chọn lọc được những tính trạng 

mà không đánh giá được trực tiếp trên con vật hoặc những tính trạng chỉ biểu 

hiện trên 1 loại giới tính (như khả năng sản xuất của gia cầm trống…) hoặc 

những tính trạng của bản thân con vật phải theo dõi  ua một thời gian dài 

(như năng suất trứng của gia cầm mái,…). Đối với tính trạng có hệ số di 

truyền thấp thì hiệu  uả chọn lọc của phương pháp này không cao. 

1.4.3.2.2. Phương pháp chọn lọc theo gia đình (Between  amily selection). 

 Là phương pháp chọn lọc căn cứ vào trung bình giá trị kiểu hình của tất 

cả các cá thể trong một gia đình để chọn lọc. Toàn bộ các cá thể trong gia 

đình có trung bình giá trị kiểu hình tốt nhất đều được giữ lại làm giống, do đó 

giá trị kiểu hình của bản thân mỗi cá thể không được xét đến (có nghĩa sai 

lệch giữa cá thể và trung bình của gia đình coi như bằng không). 

 Ưu điểm: Đây là phương pháp chọn lọc giữa gia đình có hiệu  uả tốt 

đối với những tính trạng có hệ số di truyền thấp và khi môi trường sống của 

các gia đình giống nhau, các gia đình có nhiều anh chị em. Gia đình càng lớn 

thì trung bình giá trị kiểu hình và trung bình giá trị kiểu gen càng gần nhau. 

 Nhược điểm: Do chọn lọc toàn bộ các cá thể trong gia đình có trung 

bình giá trị kiểu hình tốt nhất để giữ lại làm giống nên sau khi chọn lọc số gia 

đình s  ít hơn so với ban đầu nên mức độ cận thân s  cao hơn so với phương 

pháp chọn lọc cá thể hay chọn lọc trong gia đình. Phương pháp này có hiệu 

 uả chọn lọc không được cao khi môi trường sống của các gia đình khác nhau 

và số lượng anh em trong gia đình ít. Do giữ lại cả gia đình được chọn nên 

một số cá thể có năng suất thấp vẫn được giữ lại làm giống. 
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1.4.3.2.3. Phương pháp chọn lọc trong gia đình (Within  amily selection) 

 Là phương pháp chọn lọc căn cứ vào độ lệch giữa các giá trị kiểu hình 

của từng cá thể so với trung bình giá trị kiểu hình của gia đình cá thể đó, cá 

thể nào vượt xa trung bình của gia đình nhiều nhất là tốt nhất. Phương pháp 

này khi  uyết định chọn lọc một cá thể giữ lại làm giống còn so sánh cá thể 

đó với trung bình của gia đình (coi sai lệch giữa trung bình của gia đình và 

trung bình  uần thể bằng không). 

 Ưu điểm: Phương pháp này có hiệu  uả tốt đối với các tính trạng có hệ 

số di truyền thấp, với gia đình có số lượng lớn và có chung cùng một môi 

trường sống. Đồng thời, hạn chế được tăng mức độ cận huyết ở các  uần thể 

khép kín vì mỗi gia đình đều đóng góp cho đời sau một hay nhiều cá thể. 

 Nhược điểm: Do mỗi gia đình chỉ được giữ lại một hay một số cá thể 

để làm giống nên một số cá thể tốt trong các gia đình vẫn bị loại. 

1.4.3.2.4. Phương pháp chọn lọc kết hợp (Combined selection) 

 Là phương pháp chọn lọc dựa vào cả hai thành phần là sai lệch giữa 

trung bình của gia đình và trung bình của  uần thể, sai lệch giữa cá thể so với 

trung bình của gia đình để đánh giá chọn lọc một cá thể, nhưng mỗi thành 

phần có một tầm  uan trọng khác nhau. Đây là phương pháp chọn lọc kết hợp 

giữa cá thể và theo gia đình, giữa cá thể và trong gia đình. 

 Ưu điểm: Phương pháp này tận dụng được ưu điểm của các phương 

pháp chọn lọc khác và khắc phục được nhược điểm của các phương pháp trên. 

1.4.3.3. C c phương ph p chọn lọc dựa trên loại nguồn thông tin 

1.4.3.3.1. Phương pháp chọn lọc dựa trên giá trị kiểu hình 

 Là phương pháp chọn lọc dựa trên giá trị kiểu hình của bản thân con 

vật để chọn lọc. Những cá thể nào có giá trị kiểu hình tốt nhất s  được giữ lại 

làm giống. 
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 Ưu điểm: Chọn lọc theo phương pháp này rất có hiệu  uả đối với các 

tính trạng có hệ số di truyền cao, đơn giản, dễ thực hiện, tốn ít thời gian, 

không phải theo dõi sổ sách ghi chép hệ phả một cách chặt ch , rút ngắn được 

thời gian chọn lọc, chỉ  uan tâm đến tính trạng cần chọn lọc. 

 Nhược điểm: Phương pháp này không có hiệu  uả cao đối với những 

tính trạng có hệ số di truyền thấp (giá trị kiểu hình phụ thuộc nhiều vào yếu tố 

ngoại cảnh). Hơn nữa một số tính trạng không thể chọn lọc trực tiếp trên bản 

thân con vật (như khả năng ấp nở, khả năng sinh sản của gia cầm trống). 

1.4.3.3.2. Phương pháp chọn lọc dựa trên giá trị giống 

 Giá trị giống (BV- Breeding value) của một cá thể là đại lượng biểu thị 

cho khả năng truyền đạt các gen từ bố mẹ sang đời con, đời con s  nhận được 

một nửa của bố và một nửa của mẹ. Tuy nhiên, do có rất nhiều gen  uy định 

một tính trạng số lượng của cá thể nên giá trị giống của một cá thể không thể 

đo lường trực tiếp về kiểu hình trên chính bản thân con vật hay các con vật có 

 uan hệ thân thuộc nên giá trị giống này chỉ được ước tính ( BV- Estimasted 

Breeding Value) hoặc giá trị giống dự đoán (Predicted Breeding Value) hoặc 

giá trị giống mong đợi ( xpected Breeding Value).  

 Giá trị giống ước tính được k  hiệu là  BV ( stimated Breeding 

Value) hoặc Â. Phương pháp duy nhất để có thể ước tính giá trị giống của một 

vật nuôi về một tính trạng nào đó là dựa vào giá trị kiểu hình của tính trạng 

này ở chính bản thân con vật, hoặc dựa vào giá trị kiểu hình của tính trạng 

này ở con vật có họ hàng với con vật mà ta cần ước tính giá trị giống của nó, 

hoặc phối hợp cả hai loại giá trị kiểu hình này. Cách ước tính giá trị giống của 

một vật nuôi đối với nhiều tính trạng cũng s  tương tự như vậy. 

1.5. Ưu thế lai  à c c yếu tố ảnh hưởng đến ưu thế lai 

 Ưu thế lai là hiện tượng con lai có sức sống cao hơn trung bình bố mẹ 

hoặc hơn bố, mẹ tốt nhất về năng suất và khả năng phát triển. 
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1.5.1. Cơ sở  i t u ền của ưu thế lai: 

 Theo Nguyễn Văn Thiện (1995) thì cơ sở di truyền của ưu thế lai là dị 

hợp tử ở con lai. Lebedev (1972) cũng đã đề cập đến vấn đề ưu thế lai. Theo 

đó, ưu thế lai làm tăng sức sống, tăng sức khỏe, sức chịu đựng và năng suất 

của đời sau do giao phối không cận huyết và nuôi trong điều kiện khác nhau. 

 Để giải thích hiện tượng ưu thế lai, Nguyễn Văn Thiện (1995) đã đưa ra 

3 giả thuyết, đó là: Thuyết trội, thuyết siêu trội, thuyết gia tăng tương hỗ của 

các gen không cùng locus. 

 - Giả thuyết trội (Dominance): Trong điều kiện chọn lọc lâu dài, gen 

trội phần lớn là các gen có lợi và át gen lặn, do đó  ua tạp giao có thể đem các 

gen trội của cả hai bên bố mẹ tổ hợp lại ở đời lai, làm cho đời lai có giá trị 

hơn hẳn bố mẹ. 

 Ví dụ:  

                             Đời bố mẹ AAbbCCdd      x     aaBBccDD 

 

                             Đời con 

 

                 AaBbCcDd 

 Bên cạnh gen trội vẫn có gen lặn mà gen lặn ở dạng dị hợp tử. Do đó, 

các gen trội che khuất các gen lặn, gen lặn không bộc lộ được. Chính vì vậy 

mà trong chọn lọc tự nhiên không bị loại thải và khi trở thành hợp thể thì phát 

huy tác dụng. 

 Công thức tóm tắt của thuyết trội là: 

  AA = Aa  >  aa 

 Giả thuyết trội được phổ biến rộng rãi trong di truyền học. Tuy nhiên, 

thuyết trội chưa giải thích được thỏa đáng cơ chế về bản chất của ưu thế lai. 

Bên cạnh gen trội có lợi cũng có gen trội có hại và bên cạnh gen lặn có hại 

cũng có gen lặn có lợi. 
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 - Giả thuyết siêu trội (Overdominance): Theo giả thuyết này thì tác 

động của các cặp alen dị hợp tử Aa lớn hơn tác động của các cặp alen đồng 

hợp trội AA và đồng hợp lặn aa. Hay nói cách khác, các gen ở dạng dị hợp tử 

Aa có lợi cho sự phát triển của cơ thể hơn dạng aa và cả AA nữa. 

 Công thức của thuyết siêu trội là: 

  Aa  > AA > aa 

 Thuyết siêu trội đã giải thích thỏa đáng hơn về hiện tượng ưu thế lai 

trong lai kép bốn dòng mà hiện nay đang ngày càng được sử dụng rộng rãi 

trong chăn nuôi gia cầm. 

 - Giả thuyết gia tăng tác động tương hỗ của các gen không cùng locus: 

Tác động tương hỗ của các gen không cùng locus (tác động át gen) cũng tăng 

lên. 

 Ví dụ: Các gen trong trạng thái đồng hợp tử AA, BB chỉ có một loại tác 

động tương hỗ của A và B, nhưng trong trạng thái dị hợp tử Aa và Bb có sáu 

loại tác động tương hỗ: A - B, a - b, A - b, a - B, A - a, B - b, trong đó có hai 

tác động tương hỗ giữa các gen cùng alen là A - a, B - b và bốn loại tác động 

khác là tác động tương hỗ giữa các gen không cùng alen. Ngoài ra, còn có thể 

có thêm tác động tương hỗ cấp hai như: A - a - B, A - a - b … và tác động 

tương hỗ cấp ba như: A - a - b - B, A - b - B - a … 

1.5.2. Mức độ biểu hiện của ưu thế lai: 

 Mức độ biểu hiện của ưu thế lai được tính theo công thức sau: 

X con lai  > 
Xbố  +  Xmẹ 

          2 

 Tức là, giá trị trung bình của con lai thường vượt trên trung bình của bố 

mẹ. 

 Mức độ biểu hiện của ưu thế lai thường được biểu thị bằng giá trị % và 

được xác định theo công thức tính của Lasley (1974), như sau: 
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      Xbố   +   Xmẹ 

    Xcon  - 

               2 

     H (%) =            x 100 

     Xbố   +   Xmẹ 

              2 

 Ưu thế lai có thể biểu hiện ở các mức độ khác nhau, dưới nhiều hình 

thức khác nhau, như: 

 - Con lai hơn hẳn hai giống gốc về một vài tính trạng. 

 - Ưu thế lai trung gian. 

 - Con lai có thể kém hơn hai giống gốc về một số tính trạng nào đó 

(trường hợp này gọi là ưu thế lai âm). 

 - Ưu thế lai ảnh hưởng của giới tính: Ở con trống sự phát triển cơ thể 

do ưu thế lai cao hơn nhiều so với con cái. 

 - Trong các tính trạng di truyền, có tính trạng biểu hiện ưu thế lai cao, 

có tính trạng biểu hiện ưu thế lai thấp. 

 Ưu thế lai thường được thể hiện ở các tính trạng số lượng, các tính 

trạng chất lượng thì ít được thể hiện. Những tính trạng số lượng có hiệu ứng 

xấu nhất khi có sự cận huyết thì lại thể hiện mạnh m  nhất do ưu thế lai 

(Lasley, 1974).  

 Theo Nguyễn Huy Đạt (1991) thì ở cùng locus nếu có nhiều alen khác 

nhau s  có nhiều khả năng phụ trách các chức năng  uá trình tổng hợp sinh 

hóa khác nhau, đảm bảo tốt hơn các chức năng sinh l  cần thiết cho cơ thể, 

giúp cơ thể dị hợp tử phát triển tốt hơn cá thể đồng hợp tử. 

 Theo nghiên cứu của Nguyễn Song Hoan (1993) thì ưu thế lai ở gia cầm 

thường biểu hiện cao về khả năng cho thịt, cho trứng. Lai theo hướng thịt - trứng 

thì khối lượng của đời con cao hơn đời trước 10 - 24% theo giống mẹ; con lai về 
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ngoại hình thường thường cũng theo dạng của mẹ. Nếu lai theo hướng trứng - 

thịt thì khối lượng của trứng và tính chóng thuần thục theo giống cha. 

1.5.3. Một số  ếu tố ảnh hưởng đến ưu thế lai: 

 Theo Nguyễn Văn Thiện (1995) thì mức độ của ưu thế lai phụ thuộc 

vào các yếu tố sau: 

 + Nguồn gốc di truyền của bố mẹ: Bố mẹ có nguồn gốc di truyền càng 

xa nhau thì ưu thế lai càng cao và ngược lại. 

 + Tính trạng xem xét: Các tính trạng có hệ số di truyền thấp thì ưu thế 

lai cao, các tính trạng có hệ số di truyền cao thì ưu thế lai thấp. 

 + Công thức giao phối: Ưu thế lai phụ thuộc vào việc dùng con vật nào 

làm bố, con vật nào làm mẹ. 

 + Điều kiện nuôi dưỡng: Trong điều kiện nuôi dưỡng kém thì ưu thế lai 

có được thấp, ngược lại trong điều kiện nuôi dưỡng tốt thì ưu thế lai có được 

s  cao. 

1.5.4. Sử  ụng ưu thế lai t ong chăn nuôi vịt 

Trong chăn nuôi vịt, người ta có thể tiến hành lai đơn hoặc lai kép để 

tạo con lai.  

* Lai đơn: 

 Lai đơn là phương pháp lai đơn giản nhất. Lai đơn được dùng để lai 

giữa hai dòng trong cùng một giống, hoặc giữa hai giống khác nhau nhằm tạo 

con lai có một hoặc một số tính trạng cao hơn bố hoặc mẹ, thậm chí có thể 

còn cao hơn cả bố và mẹ. Lai đơn thường được áp dụng để lai giữa một giống 

có năng suất thịt (hoặc trứng) với một giống có tầm vóc nhỏ hơn, năng suất 

thấp nhưng lại có khả năng tận dung thức ăn tốt, khả năng thích nghi, chống 

chịu bệnh tật cao. 

 * Lai kép: 
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 Phương pháp lai này phức tạp hơn, thường dùng 3 - 4 giống hoặc 3 - 4 

dòng trong cùng một giống để tạo tổ hợp lai có ưu thế lai cao. 

 Theo Pingel và Hoang Van Tieu (2005), trong nhân giống vịt thịt thường 

áp dụng lai 2 dòng, 3 dòng, 4 dòng và lai các con lai với nhau. Lai 2 dòng dựa 

trên việc cho giao phối đặc biệt giữa dòng trống và dòng mái, dòng trống có tốc 

độ sinh trưởng nhanh, chất lượng thịt tốt được giao phối với dòng mái có thành 

tích sinh sản tốt, kết  uả tạo ra con lai có tốc độ sinh trưởng nhanh, tỷ lệ thịt và 

tỷ lệ nuôi sống cao. Nếu vịt mái của phương pháp này đạt thành tích sinh sản 

cao, chúng có thể được sử dụng để làm đàn mẹ trong lai 3 dòng. Tuy nhiên, cũng 

có thể sử dụng chúng để giao phối ngược trở lại với vịt dòng trống trong lai 2 

dòng. Lai giữa 2 dòng mái nhằm tận dụng ưu thế lai về các tính trạng sinh sản là 

vấn đề rất  uan trọng trong chương trình lai giống, tạo ra con lai có tỷ lệ nuôi 

sống và thành tích sinh sản cao. Con lai được cho phối với dòng trống có tốc độ 

sinh trưởng nhanh, chất lượng thịt tốt s  cho con thương phẩm sản xuất thịt tốt, 

phương pháp lai này là lai 3 dòng. Trong lai 3 dòng thì cấp ông bà thường là lai 

2 dòng để lấy dòng mái có thành tích sinh sản tốt cho lai với dòng trống nhằm 

tận dụng hiệu  uả bù của sinh trưởng nhanh và tích lũy thịt tốt. Trong những 

năm gần đây, thường áp dụng lai 4 dòng trong chương trình nhân giống vịt, theo 

sơ đồ sau: 

 

Đàn dòng thuần  A x A  B x B  C x C  D x D 

 

Đàn ông bà      A      B      C      D 

 

Đàn bố mẹ        AB         CD 

 

Vịt thịt             ABCD 
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 Tỷ lệ ấp nở của đàn vịt bố mẹ là tính trạng được  uan tâm nhất nhằm thu 

được nhiều vịt con thương phẩm. Nuôi vỗ béo vịt thương phẩm  uan tâm đến 

tốc độ sinh trưởng và hiệu  uả sử dụng thức ăn. 

 Lai 2 dòng, lai 3 dòng, lai 4 dòng cũng như lai ngược cho thấy việc sử 

dụng ưu thế lai là nhằm làm tăng số lượng vịt con thương phẩm. 

Một số nghiên cứu về ưu thế lai đối với vịt hướng trứng: 

1.6. Tình hình nghiên cứu trong  à ngoài nước 

1. .1. T nh h nh nghi n cứu ở ngo i nước 

Việc chọn lọc định hướng các giống vịt đã trở thành biện pháp hiệu quả 

nhất nhằm tăng nhanh năng suất của vịt nói riêng và của vật nuôi nói chung, 

đặc biệt là việc chọn lọc tăng năng suất trứng. Đã có nhiều công trình nghiên 

cứu của các tác giả nước ngoài về chọn lọc và lai tạo vịt chuyên trứng. 

Hetzel (1985) đã tiến hành nghiên cứu đặc điểm sản xuất trứng của các 

cặp lai vịt Khaki Campbell (KC) với vịt Alabio (A) và vịt Tegal (T) đã thu 

được các kết quả từ các công thức lai như sau: Con lai (trống A x cái KC) có 

tuổi đẻ đầu là 148 ngày, năng suất trứng đạt 297 quả/mái/năm, khối lượng 

trứng là 61,8 gam/quả; các chỉ tiêu trên ở con lai (trống KC x cái A) tương 

ứng là: 153 ngày, 274 quả/mái/năm,  2,8 gam/ uả; của con lai (trống A x cái 

T) tương ứng là: 165 ngày, 249 quả/mái/năm,  5,0 gam/ uả; của con lai 

(trống KC x cái AT) tương ứng đạt là: 156 ngày, 282 quả/mái/năm,  3,4 

gam/quả. Con lai (trống A x cái KC) có ưu thế lai siêu trội, theo tác giả, 

nguyên nhân một phần do vịt Alabio bị giao phối cận huyết nhiều năm. 

Theo kết  uả nghiên cứu của Bulbule (1985) thì tuổi đẻ đầu của con lai 

(trống Khaki Campbell x cái Deshi) là 1 3 ngày, năng suất trứng đạt 250 

 uả/mái. 

Theo kết  uả nghiên cứu của Tai (1989), khi cho lai vịt Bắc Kinh với 

vịt Tsaiya nâu đã thu được kết  uả như sau: Con lai có 75% máu vịt Bắc Kinh 



 

 

52 

tỷ lệ đẻ là 78, %, con lai có 87,5% máu vịt Bắc Kinh tỷ lệ đẻ là 71,3%, thấp 

hơn vịt Tsaiya nâu (tỷ lệ đẻ là 85,9%). 

Chin và Koi (1992) khi cho lai vịt trống Apple với vịt cái Khaki 

Campbell thu được kết  uả về khả năng sinh sản của con lai như sau: Tuổi đẻ 

đầu: 18 tuần tuổi; năng suất trứng: ở năm đẻ thứ nhất đạt 272,    uả/mái, 

năm đẻ thứ hai đạt 224  uả/mái; khối lượng trứng trung bình 81,5 gam/ uả.  

Yu-Shin Cheng và cs (2002, 2009) đã tiến hành chọn lọc vịt Tsaiya qua 

12 thế hệ với mục đích tăng tỷ lệ phôi khi thụ tinh nhân tạo. Kết quả so với 

nhóm đối chứng không được chọn lọc cho thấy, vịt được chọn lọc đã có tỷ lệ 

phôi và tỷ lệ ấp nở cao hơn. Khi theo dõi từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 8 sau khi 

thụ tinh nhân tạo đối với vịt giai đoạn 26 - 32 tuần tuổi có tỷ lệ trứng có phôi 

đạt 89,14% ở nhóm vịt Tsaiya được chọn lọc, nhóm không được chọn lọc tỷ 

lệ trứng có phôi chỉ đạt 61,46%; tỷ lệ nở/trứng có phôi tương ứng là 69,26% 

và 60,62%; tỷ lệ nở/tổng trứng ấp tương ứng là 54,03% và 42,57%. Giai đoạn 

vịt từ 36 - 42 tuần tuổi nhóm được chọn lọc tỷ lệ trứng có phôi là 88,88%, 

nhóm đối chứng là 62,26%; tỷ lệ nở/trứng có phôi tương ứng là 73,0% và 

73,06%; tỷ lệ nở/tổng trứng vào ấp là 64,92% và 45,49%. 

Chen và cs (2003) khi chọn lọc vịt Tsaiya qua 4 thế hệ về năng suất 

trứng đến 52 tuần tuổi. Kết quả cho thấy, ở thế hệ xuất phát năng suất trứng là 

229,7 quả/mái và đến thế hệ 4 năng suất trứng đã tăng lên 234,3  uả/mái. Về 

khối lượng cơ thể không thay đổi qua các thế hệ.  Khối lượng cơ thể vịt 40 

tuần tuổi ở thế hệ xuất phát đạt 1349g/con và đến thế hệ 4 khối lượng cơ thể 

là 1354g/con. 

Witkiewicz (2004) tiến hành so sánh năng suất của hai dòng vịt được 

chọn lọc (A44, P33) so với hai dòng không được chọn lọc (P66, K2), kết quả 

có sự sai khác về các chỉ tiêu năng suất rõ rệt, khối lượng cơ thể ở dòng A44 

lúc 49 ngày tuổi đạt 3120g/con, khối lượng dòng P   đạt 2830g/con ở vịt 



 

 

53 

trống và ở vịt mái là 2870g/con và 2710g/con (P < 0,05). Khối lượng cơ thể 

lúc 49 ngày tuổi của dòng P33 đạt 3050g/con và khối lượng dòng K2 là 

1810g/con ở con trống, tương ứng 2670g/con và 1730g/con ở con mái (P < 

0,05). 

Theo Hu (2006) quá trình theo dõi và chọn lọc ngan qua 15 thế hệ cho 

thấy: từ thế hệ xuất phát đến thế hệ 8 quá trình theo dõi khối lượng cơ thể 10 

tuần tuổi ở ngan trống và ngan mái không có sự chênh lệch ở thế hệ xuất phát 

và thế hệ 8, khối lượng cơ thể ngan trống lúc 10 tuần tuổi ở thế hệ xuất phát là 

3200g/con, ngan mái là 2135g/con và đến thế hệ 8 khối lượng cơ thể 10 tuần 

tuổi ngan trống là 3195g/con, ngan mái là 2157g/con. Từ thế hệ 8 tiến hành 

chọn lọc theo khối lượng cơ thể 10 tuần tuổi, thế hệ 8 khối lượng 10 tuần tuổi 

của ngan trống là 2752g/con, đến thế hệ 13 khối lượng 10 tuần tuổi là 

4131g/con, ở ngan mái khối lượng tương ứng là 1897g/con và 2528g/con; 

khối lượng của ngan ở nhóm không được chọn lọc khối lượng 10 tuần tuổi thế 

hệ 13 là 2958g/con ở ngan trống, 2468g/con ở ngan mái. 

Theo Hall và Martin (2006) cho biết hãng Cherry Valley đã chọn lọc 

giống vịt siêu thịt  ua 10 năm có tốc độ sinh trưởng tuyệt đối tăng từ 

 8g/con/ngày (năm 199 ) lên 75g/con/ngày (năm 2005), đồng thời với đó tiêu 

tốn thức ăn giảm dần từ 2,5kg/kg tăng khối lượng xuống còn 2,15kg. Kết quả 

chọn lọc năng suất trứng đã tăng từ 5,55 quả/mái/tuần năm 199  lên 5,75 

quả/mái/tuần. 

Antoine Farhat (2009) cho biết, vịt Bắc Kinh khi được chọn lọc theo 2 

hướng khác nhau (hướng tăng khối lượng cơ thể và hướng tăng độ dày cơ 

lườn) cho thấy: khi khảo sát ở 7 tuần tuổi đối với lô đối chứng không chọn lọc 

khối lượng cơ thể ở vịt trống là 3060g/con, vịt mái là 2720g/con, nhóm được 

chọn theo hướng tăng khối lượng ở 7 tuần tuổi khối lượng cơ thể là 3700g/con 

ở vịt trống và 3290g/con ở vịt mái, nhóm chọn tăng độ dày cơ lườn ở vịt trống 
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là 3320g/con và vịt mái là 2930g/con. Con lai F2 khi nuôi thương phẩm đến 47 

ngày tuổi ở nhóm chọn tăng khối lượng cơ thể đạt khối lượng cao nhất 

3660g/con, tiếp đến là nhóm chọn tăng độ dày cơ lườn đạt 3310g/con và khối 

lượng ở nhóm đối chứng là thấp nhất 3170g/con (P<0,05). Độ dày cơ lườn ở 

nhóm chọn theo hướng tăng độ dày cơ đạt cao nhất 9,28mm, tiếp đến là nhóm 

chọn tăng khối lượng 8,14mm và thấp nhất ở nhóm đối chứng 8,04mm (P < 

0,05). 

 Ismoyowati và cs (2011) tiến hành chọn lọc nâng cao năng suất trứng 

của giống vịt Tegal ở 120 ngày đẻ. Kết  uả cho thấy, khối lượng cơ thể ở 

thế hệ xuất phát của vịt Tegal là 1550,18g/con, thế hệ 1 khối lượng cơ thể 

đạt 1554, 5g/con và có sự sai khác về khối lượng cơ thể ở hai thế hệ (P < 

0,01). Năng suất trứng đến 120 ngày đẻ ở thế hệ xuất phát là 78,0  uả/mái 

đã tăng lên 88,12  uả/mái/120 ngày đẻ ở thế hệ 1 sau  uá trình chọn lọc.  

1.6.2. T nh h nh nghi n cứu ở t ong nước 

Từ những năm 1970, công tác chọn lọc và lai tạo giống thuỷ cầm ở 

Việt Nam đã được  uan tâm chú trọng. Đến giai đoạn hiện nay, đã có nhiều 

công trình nghiên cứu về chọn lọc nhân thuần và lai tạo các giống thuỷ cầm 

để tạo ra những dòng, giốngcó năng suất, chất lượng cao đem lại hiệu  uả về 

kinh tế cho người chăn nuôi. 

Một số công trình khoa học nghiên cứu về chọn lọc và lai tạo giống 

thủy cầm có thể kể đến như sau: 

Theo Trần Thanh Vân (1998a) thì vịt lai F1 (mái Khaki Campbell x 

trống Cỏ) có tuổi đẻ đầu là 141,25 ± 1,9  ngày, năng suất trứng đạt 25 ,4  ± 

2,83  uả/mái/năm; tỷ lệ đẻ bình  uân trong năm là 70,1  ± 0, 8%; khối lượng 

trứng bình  uân trong năm là  5,93 ± 0,32 gam/ uả. Vịt lai F1 (mái Cỏ x 

trống Khaki Campbell) với các chỉ tiêu trên tương ứng đạt là: 139,38 ± 1,87 

ngày; 253,3  ± 2,93  uả/mái/năm;  9,30 ± 0,84%;  5,32 ± 0,33 gam/ uả. Hai 
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nhóm vịt là F1 (mái Khaki Campbell x trống Cỏ) và F1 (mái Cỏ x trống 

Khaki Campbell) đều có biểu hiện ưu thế lai. Khi so sánh trung bình của bố + 

mẹ ở các tính trạng: tuổi đẻ đầu, năng suất trứng, khối lượng trứng thì tương 

ứng ở vịt lai F1 (mái Khaki Campbell x trống Cỏ) là 0,58%; 10,28%; 1,90% 

và ở vịt lai F1 (mái Cỏ x trống Khaki Campbell) là 1,9%; 8,95%; 0,96%. 

Trong các tính trạng trên thì năng suất trứng của con lai biểu hiện ưu thế lai rõ 

rệt. Công thức lai F1 (mái Khaki Campbell x trống Cỏ) cho năng suất trứng 

và khối lượng trứng cao hơn chút ít khi so với F1 (mái Cỏ x trống Khaki 

Campbell). 

Khi nghiên cứu các cặp lai giữa vịt CV 2000 Layer với vịt Cỏ màu 

cánh sẻ, Doãn Văn Xuân và cs (2005) thấy rằng: Con lai giữa vịt Cỏ với vịt 

CV 2000 Layer có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt; tuổi đẻ của con lai 

thấp hơn vịt CV 2000 Layer dòng mái; tỷ lệ đẻ bình  uân khi vịt được 40 tuần 

tuổi là 75,7%, trong khi đó vịt CV 2000 Layer dòng mái chỉ đạt 52 - 53% và 

vịt Cỏ mới đạt 55%; khối lượng trứng của các con lai là cao, đạt từ 72,90 - 

75,24 g/ uả, trong khi đó trứng vịt Cỏ đạt trung bình  3,20 g/ uả, trứng vịt 

CV 2000 Layer dòng mái đạt 77 - 79 g/ uả. 

 Theo Lê Xuân Thọ và cs (2005), con lai F1 (trống CV 2000 x mái 

Khaki Campbell) có tuổi đẻ 140 ngày, năng suất trứng trung bình 272,93 

 uả/mái năm; tỷ lệ đẻ bình  uân 74,77%, tỷ lệ đẻ cao nhất ở tháng thứ hai đạt 

89,14%; khối lượng trứng dao động từ   ,8  gam đến 71,23 gam, trung bình 

đạt  9,28 gam/ uả. Con lai F1 (trống Khaki Campbell x mái CV 2000) có tuổi 

đẻ 145 ngày; năng suất trứng trung bình 28 ,4  uả/mái/năm; khối lượng trứng 

dao động từ   ,05 gam đến  9,45 gam, trung bình đạt  8,01 gam/ uả, nhỏ 

hơn trứng vịt F1 CK, tuy nhiên sự sai khác đó không có   nghĩa thống kê. Các 

tác giả kết luận nên dùng trống Khaki Campbell để lai với mái CV 2000, con 

lai cho năng suất trứng cao hơn con lai giữa vịt trống CV 2000 với mái Khaki 

Campbell.  
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Hoàng Thị Lan và cs (2005) tiến hành chọn lọc trên vịt CV. Super M từ 

hai dòng vịt nhập về của vương  uốc Anh năm 1990 đã chọn tạo ra hai dòng 

mới là dòng trống T5 và dòng mái T . Kết  uả  ua 4 thế hệ chọn lọc đã thu 

được kết  uả dòng trống T5 có khối lượng lớn hơn dòng trống T1 (dòng nhập 

từ Anh năm 1990), hiệu  uả chọn lọc đạt được từ 40,7 -10 g trên một thế hệ ở 

7 tuần tuổi; dòng mái T  hiệu  uả chọn lọc về năng suất trứng đạt 1,17 - 

10,32  uả. Con lai giữa T5 và T  có ưu thế lai siêu trội và ưu thế lai đạt được 

10,2%. 

 Kết quả nghiên cứu của Doãn Văn Xuân và cs (2005) khi chọn lọc 

qua 3 thế hệ trên vịt CV 2000 Layer tại cho thấy năng suất trứng đã được cải 

thiện rõ rệt. Vịt CVL1 tăng từ 247,74 quả/mái/năm ở thế hệ 1 đã tăng lên 

258,95 quả/mái/năm ở thế hệ 3. Còn vịt CVL4 tăng từ 248,38 quả/mái/năm ở 

thế hệ 1 đã tăng lên 2 4,84  uả/mái/năm ở thế hệ 3. 

Nguyễn Ngọc Dụng và cs (2008) đã tiến hành chọn lọc trên vịt CV. 

Super M tại Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình cho thấy: dòng trống khối 

lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi tăng 340,1g/con ở vịt trống và 343,8g/con ở vịt 

mái, năng suất trứng đã tăng từ 164,9 lên 170,1 quả/mái/64 tuần tuổi. Vịt 

dòng mái khối lượng cơ thể tăng từ 2103,5g/con lên 2169,4g ở vịt trống và từ 

2082g/con lên 2132g/con ở vịt mái, năng suất trứng tăng từ 169,21 lên 181,2 

quả/mái/64 tuần tuổi. Con lai thương phẩm nuôi đến 8 tuần tuổi có tỷ lệ nuôi 

sống đạt 98,7%, khối lượng cơ thể là 3315,2g/con và tiêu tốn thức ăn/kg tăng 

khối lượng là 2,62kg. 

Nguyễn Thị Minh và cs (2008) đã tiến hành chọn lọc trên vịt Cỏ.  Kết 

quả cho thấy, vịt có tuổi đẻ 20 - 21 tuần tuổi; năng suất trứng đã tăng lên 258 

- 261,4 quả/mái/52 tuần đẻ; khối lượng trứng đạt 63,7 - 65,8g/quả; tiêu tốn 

thức ăn/10  uả trứng là 2,29 - 2,30kg.  
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Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Hồng Vỹ và cs (2007a) trên vịt 

Khaki Campbell cho thấy, vịt có tuổi đẻ 141 - 144 ngày tuổi, khối lượng vào 

đẻ 1399,0 - 1420,0g/con, năng suất trứng đạt 277,4 - 284,2quả/mái/52 tuần 

đẻ. 

Nguyễn Đức Trọng và cs (2009a) đã tiến hành chọn lọc vịt Triết Giang 

qua 3 thế hệ gồm thế hệ xuất phát, thế hệ 1 và thế hệ 2. Kết quả cho thấy tỷ lệ 

đẻ trung bình 52 tuần đẻ cao đạt từ 68,85 - 71,35%; năng suất trứng từ 251,30 

quả/mái/52 tuần đẻ ở thế hệ xuất phát đã tăng lên 259,71 ở thế hệ thứ 2. 

 Nguyễn Đức Trọng và cs (2010) đã chọn lọc vịt Đốm PL2 qua 3 thế 

hệ cho biết, năng suất trứng của vịt Đốm PL2 đã tăng từ 164,63 quả/mái/52 

tuần đẻ ở thế hệ 1 đã tăng lên 17 ,20  uả/mái/52 tuần đẻ ở thế hệ 3. 

 Theo kết  uả nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs (2011b) khi tiến 

hành lai giữa vịt Triết Giang và vịt Cỏ để tạo ra các tổ hợp lai, kết  uả thu 

được như sau: vịt lai TTC (trống Triết Giang x TC) đạt tỷ lệ đẻ trung bình 

77,66%; năng suất trứng tương ứng là 282,68 quả/mái/52 tuần đẻ; tiêu tốn 

thức ăn/10  uả trứng là 2,10 kg. Vịt lai TC (trống Triết Giang x mái Cỏ) có 

kết quả tương ứng là 77,46%; 280,65 quả/mái/52 tuần đẻ; 2,041. Vịt lai TCT 

tương ứng là 72,09%; 262,40 quả/mái/52 tuần đẻ; 2,15kg. Vịt lai CT là 

71,47%; 260,62 quả/mái/52 tuần đẻ; 2,1 kg. Trong khi đó vịt Triết Giang có 

các chỉ tiêu tương ứng là 73,11%; 266,54 quả/mái/52 tuần đẻ và ở vịt Cỏ là 

69,99%; 254,97 quả/mái/52 tuần đẻ. Như vậy con lai giữa vịt Cỏ và vịt Triết 

Giang đã phát huy ưu thế lai của bố mẹ về năng suất trứng, năng suất trứng đã 

hơn hẳn bố và mẹ.  

1.7. Đặc điểm của vịt Triết Giang và vịt TC 

1.7.1. Vịt Triết Giang 

Vịt Triết Giang là giống vịt chuyên trứng, có nguồn gốc từ Trung 

Quốc, vịt có màu lông cánh sẻ nhạt, có 1 - 2% vịt màu lông trắng tuyền. Vịt 
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trống có lông ở đầu xám hoặc xanh đen, cổ có khoang trắng, phần thân có 

màu nâu đỏ xen lẫn lông trắng, phần đuôi có lông màu xanh đen có 2 - 3 lông 

móc rất cong. Vịt có dáng thon nhỏ, dáng đứng gần vuông góc với mặt đất, 

mỏ và chân màu vàng nhạt có con hơi xám, tuổi đẻ 16 - 17 tuần tuổi, năng 

suất trứng 251,3 - 259,7 quả/mái/52 tuần đẻ, khối lượng trứng 59,93 - 

62,46g/quả, tiêu tốn thức ăn/10  uả trứng là 2,19 - 2,23kg (Nguyễn Đức 

Trọng và cs, 2009a). Từ giống vịt Triết Giang, Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại 

Xuyên đã chọn tạo ra 2 dòng TG1 và TG2 cho năng suất trứng cao. Qua theo 

dõi các thế hệ trước vịt Triết Giang cho thấy, hệ số di truyền của 2 dòng vịt 

này ít thay đổi và hệ số biến động của quần thể còn lớn nên còn có thể chọn 

lọc được. 

1.7.2. Vịt TC 

Vịt TC được tạo ra từ 2 nguồn gen vịt Triết Giang và vịt Cỏ được chọn 

lọc qua nhiều thế hệ. Vịt con 1 ngày tuổi có đặc điểm màu lông vàng nhạt, có 

phớt đen ở đầu, đuôi. Vịt trưởng thành ở con mái có màu lông màu cánh sẻ 

nhạt hơn vịt Cỏ và đậm hơn vịt Triết Giang. Con trống có màu lông giống vịt 

Triết Giang, lông ở đầu xám hoặc xanh đen, cổ có khoang trắng, phần thân có 

màu đỏ xen lẫn lông trắng, phần đuôi có lông màu xanh đen có 2 - 3 lông móc 

rất cong. Vịt TC có năng suất trứng cao từ 280,65 - 282,68 quả/mái/52 tuần 

đẻ; khối lượng trứng 68 - 70g/quả; tiêu tốn thức ăn/10  uả trứng 2,04 - 2,10kg 

(Nguyễn Đức Trọng và cs, 2011b). Từ giống vịt TC, Trung tâm đã chọn tạo ra 

được 2 dòng vịt là dòng trống TC1 và dòng mái TC2 có năng suất trứng cao. 

Qua theo dõi các thế hệ trước vịt TC cho thấy, hệ số di truyền của 2 dòng vịt 

này ít thay đổi và hệ số biến động của quần thể còn lớn nên còn có thể chọn 

lọc được. 
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Chương 2 

VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu 

2.1.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Vịt Triết Giang gồm 2 dòng TG1 và TG2 

 - Vịt TC gồm 2 dòng TC1, TC2 

- Vịt lai TG12 và TC12. 

           Trống TG1   x    Mái TG2                 Trống TC1    x    Mái TC2 

 

 

                         Mái TG12                                            Mái TC12 

2.1.2. Địa điểm nghiên cứu 

 Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên. 

2.1.3. Thời gian nghiên cứu 

Từ tháng 3/2012 - 12/2017. 

2.2. N i  ung nghiên cứu 

2.2.1. Chọn lọc nâng cao năng suất trứng của vịt Triết Giang (dòng TG1 và 

TG2) 

- Chọn lọc theo đặc điểm ngoại hình đồng nhất ở 1 ngày tuổi, 8 tuần 

tuổi và 14 tuần tuổi. 

- Chọn lọc ổn định khối lượng cơ thể ở 8 tuần tuổi, 14 tuần tuổi. 

- Chọn lọc nâng cao năng suất trứng đến hết 30 tuần đẻ. 

2.2.2. Chọn lọc nâng cao năng suất trứng của vịt TC (dòng TC1 và TC2) 

- Chọn lọc theo đặc điểm ngoại hình đồng nhất ở 1 ngày tuổi, 8 tuần 

tuổi và 16 tuần tuổi. 

- Chọn lọc ổn định khối lượng cơ thể ở 8 tuần tuổi, 16 tuần tuổi. 

- Chọn lọc nâng cao năng suất trứng đến hết 30 tuần đẻ. 
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2.2.3. Đánh giá khả năng sản xuất của vịt thương phẩm TG12 và TC12 

- Khả năng sinh trưởng của vịt TG12, TC12 

- Khả năng sinh sản của vịt TG12, TC12 

2. . Phương ph p nghiên cứu 

2.3.1. Điều kiện chă  s c  nuôi  ư ng,  uản l  đ n giống 

2.3.1.1. Điều kiện chăm s c, nuôi dưỡng: 

 Vịt thí nghiệm được cho ăn hạn chế theo tiêu chuẩn giống từ 1 ngày 

tuổi đến hết giai đoạn hậu bị. Đến giai đoạn sinh sản vịt được cho ăn tự do 

ban ngày. 

 * Tiêu chuẩn ăn cho vịt TG1, TG2, TC1, TC2, TG12, TC12 là giống nhau 

và được thể hiện ở bảng 2.1. 

 ảng 2.1  Ti u chuẩn ăn cho vịt TG1, TG2, TC1, TC2, TG12, TC12 

Ngày tuổi Gam/con/tuần Ngày tuổi Gam/con/ngày 

1 - 7 80 - 100 22 - 90 74 

8 - 14 250 - 300 91 - 120 80 

15 - 21 400 - 550 121 - 130 100 

Khi vịt đẻ quả trứng đầu tiên tăng thức ăn lên 15%, khi đàn đẻ 5% tăng 

thêm thức ăn sao cho 7 ngày tiếp theo vịt được ăn tự do ở ban ngày. Các ngày 

tiếp theo sau bắt đầu cho vịt ăn tự do.  

* Thành phần dinh dưỡng trong thức ăn cho vịt TG1, TG2, TC1, TC2là 

giống nhau và được thể hiện ở bảng 2.2. 

 ảng 2.2  Th nh ph n  inh  ư ng t ong thức ăn của vịt T 1, TG2, TC1, 

TC2, TG12, TC12 

Giai đoạn Protein thô (%) ME (kcal/kg) 

Vịt con (0 - 5  ngày tuổi) 20 2850 

Vịt hậu bị (ngày tuổi 57 đến 

trước khi vịt đẻ 2 tuần) 
14 2850 

Vịt sinh sản (trước khi vịt đẻ 2 

tuần đến 52 tuần đẻ) 
17 2650 
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Đàn vịt được nuôi theo phương thức nuôi nhốt hoàn toàn không có 

nước bơi lội theo  uy trình chăm sóc nuôi dưỡng và vệ sinh thú y của Trung 

tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên. 

2.3.1.2. Phương ph p  uản l  đàn giống: 

- Giai đoạn vịt con và vịt hậu bị theo dõi theo cá thể. 

- Giai đoạn vịt sinh sản được theo dõi theo gia đình. Mỗi dòng gồm 24 

gia đình, mỗi gia đình gồm 1 trống/7 mái và 1 đực dự phòng và được chia 

thành 4 nhóm gia đình. Mỗi thế hệ tiến hành luân chuyển vịt trống theo nhóm 

gia đình để tránh cận huyết. 

2.3.2.  hương pháp chọn lọc 

Vịt TG1, TG2, TC1, TC2 được chọn lọc định hướng, áp dụng phương 

pháp chọn lọc khối lương vịt theo cá thể và năng suất trứng được chọn lọc 

theo gia đình. 

2.3.2.1. Chọn lọc nâng cao năng suất vịt TG1 và TG2 

* Nội dung chọn lọc: 

- Chọn lọc đặc điểm ngoại hình của vịt TG1 và TG2  ua 4 thế hệ. 

- Chọn lọc nâng cao năng suất trứng vịt TG1và TG2 qua 4 thế hệ. 

* Sơ đồ chọn lọc: 

Thế hệ 1                                        Chọn lọc, nhân dòng khép kín  

Chọn lọc theo gia đình 

Thế hệ 2                                      Chọn lọc, nhân dòng khép kín  

Chọn lọc theo gia đình 

Thế hệ 3                                    Chọn lọc, nhân dòng khép kín 

Chọn lọc theo gia đình 

Thế hệ 4                                   Chọn lọc, nhân dòng khép kín  

   * Phương pháp bố trí thí nghiệm: 
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 ảng 2.3  Số lượng vịt T 1  ua các thế hệ (con) 

Chỉ tiêu 

Vịt con Vịt hậu bị Vịt đẻ 

Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

Số vịt của một thế hệ 90 285 65 215 48 168 

Số thế hệ chọn lọc 4 4 4 4 4 4 

Tổng vịt của 4 thế hệ 360 1140 260 860 192 672 

Số lượng vịt mái TG1 được chọn lọc ở thế hệ 1 là 67 con, thế hệ thứ 2 

là 65 con, thế hệ 3 là 63 con và thế hệ thứ 4 là 61 con. 

 ảng 2.4  Số lượng vịt T 2  ua các thế hệ (con) 

Chỉ tiêu 

Vịt con Vịt hậu bị Vịt đẻ 

Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

Số vịt của một thế hệ 90 285 65 215 48 168 

Số thế hệ chọn lọc 4 4 4 4 4 4 

Tổng vịt của 4 thế hệ 360 1140 260 860 192 672 

Số lượng vịt mái TG2 được chọn lọc ở thế hệ 1 là 79 con, thế hệ thứ 2 

là 75 con, thế hệ 3 là 73 con và thế hệ thứ 4 là 71 con. 

Vịt TG1 và TG2 theo dõi được chọn lọc ở các thời điểm: 1 ngày tuổi, 8 

tuần tuổi và 14 tuần tuổi và chọn lọc theo năng suất trứng đến hết 30 tuần đẻ. 

- Ở 1 ngày tuổi: tiến hành chọn lọc theo màu lông, chọn những cá thể 

vịt có màu lông vàng nhạt, có phớt đen ở đầu và ở đuôi. Chọn vịt con dựa trên 

cơ sở l  lịch của đàn thế hệ trước (chọn những con của các gia đình có năng 

suất trứng từ trung bình trở lên của quần thể), tiến hành đeo số cá thể để chọn 

lọc khối lượng. 

- Ở 8 tuần tuổi: tiến hành chọn lọc theo màu lông chọn những cá thể có 

màu lông cánh sẻ nhạt. Cân toàn đàn để tính giá trị bình  uân về khối lượng 

cơ thể, sau đó cân riêng từng cá thể để tiến hành chọn lọc. Chọn vịt mái Xtb - 

δ ≤Xi ≤ Xtb + δ, trống chọn Xtb - δ ≤ Xi ≤ Xtb + δ, khối lượng ổn định 

khoảng 750 - 950g/con, chọn lọc ổn định về khối lượng. 
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- Ở 14 tuần tuổi: tiến hành chọn lọc theo màu lông, chọn những cá thể 

có màu lông cánh sẻ nhạt. Cân toàn đàn để tính giá trị bình  uân về khối 

lượng cơ thể, sau đó cân riêng từng cá thể để tiến hành chọn lọc. Chọn khối 

lượng cơ thể vịt trống, mái theo phương pháp bình ổn Xtb - δ ≤ Xi ≤ Xtb + δ. 

Chọn khối lượng vịt khoảng 1000 - 1150g/con, loại bỏ những con quá lớn và 

quá bé. Chọn vịt xuất phát từ những gia đình có năng suất trứng không dưới 

260 quả/mái/52 tuần đẻ. 

- Giai đoạn sinh sản tiến hành theo dõi 24 gia đình. Mỗi gia đình gồm 1 

trống/7 mái và 1 trống dự phòng. Số lượng vịt trống đàn chọn lọc chọn 50 - 

55 % và vịt mái đàn chọn lọc chọn 55 - 60% so với vịt 1 ngày tuổi. Theo dõi 

năng suất trứng trung bình của từng gia đình đến hết 30 tuần đẻ. Chọn lọc để 

thay thế cho thế hệ sau từ những gia đình có năng suất trứng trung bình đạt cao 

hơn năng suất trung bình của toàn đàn, một số gia đình được phát sinh thêm 

đồng thời một số gia đình mất đi do loại thải những gia đình có năng suất trứng 

dưới trung bình. 

2.3.2.2. Chọn lọc nâng cao năng suất vịt TC1 và TC2: 

* Nội dung chọn lọc: 

- Chọn lọc đặc điểm ngoại hình của vịt TC1 và TC2  ua 4 thế hệ. 

- Chọn lọc nâng cao năng suất trứng vịt TC1 và TC2 qua 4 thế hệ. 

* Sơ đồ chọn lọc: 

Thế hệ 1                                        Chọn lọc, nhân dòng khép kín 

Chọn lọc theo gia đình 

Thế hệ 2                                      Chọn lọc, nhân dòng khép kín  

Chọn lọc theo gia đình 

Thế hệ 3                                    Chọn lọc, nhân dòng khép kín  

Chọn lọc theo gia đình 

Thế hệ 4                                   Chọn lọc, nhân dòng khép kín 

   * Phương pháp bố trí thí nghiệm: 
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Bảng 2.5: Số lượng vịt TC1 qua các thế hệ (con) 

Chỉ tiêu 
Vịt con Vịt hậu bị Vịt đẻ 

Trống Mái Trống Mái Trống Mái  

Số vịt của một thế hệ 90 285 65 215 48 168 

Số thế hệ chọn lọc 4 4 4 4 4 4 

Tổng vịt của 4 thế hệ 360 1140 260 860 192 672 

Số lượng vịt mái TC1 được chọn lọc ở thế hệ 1 là 70 con, thế hệ thứ 2 

là 63 con, thế hệ 3 là 63 con và thế hệ thứ 4 là 60 con. 

Bảng 2.6: Số lượng vịt TC2 qua các thế hệ (con) 

Chỉ tiêu 
Vịt con Vịt hậu bị Vịt đẻ 

Trống Mái Trống Mái Trống Mái  

Số vịt của một thế hệ 90 285 65 215 48 168 

Số thế hệ chọn lọc 4 4 4 4 4 4 

Tổng vịt của 4 thế hệ 360 1140 260 860 192 672 

Số lượng mái TC2 được chọn lọc ở thế hệ thứ 1 là 70 con, thế hệ thứ 2 

là 63 con, thế hệ thứ 3 là 63 con và thế hệ thứ 4 là 62 con. 

Vịt TC1 và TC2 theo dõi được chọn lọc ở các thời điểm: 1 ngày tuổi, 8 

tuần tuổi và 16 tuần tuổi và chọn lọc theo năng suất trứng đến hết 30 tuần đẻ. 

   - Chọn vịt 01 ngày tuổi: chọn vịt có lông màu vàng nhạt, có đốm ở đầu 

và đuôi, đặc trưng của giống. Chọn vịt con dựa trên cơ sở l  lịch của đàn thế 

hệ trước (chọn những con của các gia đình có năng suất trứng từ trung bình 

trở lên của quần thể), tiến hành đeo số cá thể để chọn lọc khối lượng. 

   - Ở 8 tuần tuổi: tiến hành chọn lọc theo màu lông, chọn những cá thể có 

màu lông cánh sẻ nhạt. Cân toàn đàn để tính giá trị bình  uân về khối lượng 

cơ thể, sau đó cân riêng từng cá thể để tiến hành chọn lọc. Chọn vịt mái Xtb - 

δ ≤Xi ≤ Xtb + δ, trống chọn Xtb - δ ≤ Xi ≤ Xtb + δ, khối lượng ổn định 800 - 

1000g/con, chọn lọc ổn định về khối lượng. 

- Ở 16 tuần tuổi: tiến hành chọn lọc theo màu lông, chọn những cá thể 

có màu lông cánh sẻ nhạt. Cân toàn đàn để tính giá trị bình  uân về khối 
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lượng cơ thể, sau đó cân riêng từng cá thể để tiến hành chọn lọc. Chọn khối 

lượng cơ thể vịt trống, mái theo phương pháp bình ổn Xtb - δ ≤ Xi ≤ Xtb + δ. 

Chọn khối lượng vịt trưởng thành 1200 - 1400g/con, chọn vịt xuất phát từ 

những gia đình có năng suất trứng không dưới 285 quả/mái/52 tuần đẻ. 

- Giai đoạn sinh sản tiến hành theo dõi 24 gia đình. Mỗi gia đình gồm 1 

trống/7 mái và 1 trống dự phòng. Số lượng vịt trống đàn chọn lọc chọn 50 - 

55 % và vịt mái đàn chọn lọc chọn 55 - 60% so với vịt 1 ngày tuổi. Theo dõi 

năng suất trứng trung bình của từng gia đình tối thiểu đến hết 30 tuần đẻ. Chọn 

lọc để thay thế cho thế hệ sau từ những gia đình có năng suất trứng trung bình 

đạt cao hơn năng suất trung bình của toàn đàn, một số gia đình được phát sinh 

thêm đồng thời một số gia đình mất đi do loại thải của gia đình. Mỗi thế hệ có 

13 - 15 gia đình bị loại bỏ và phát sinh thêm 13 - 15 gia đình mới để đảm bảo 

24 gia đình/dòng/thế hệ. 

2.3.2.3.  Đ nh gi  khả năng sản xuất của vịt TG12 

* Sơ đồ lai tạo vịt TG12: 

Trống TG1  x  Mái TG2 

 

 Vịt chuyên trứng thương phẩm          TG12 

* Nội dung theo dõi: Theo dõi một số chỉ tiêu về sinh trưởng và sinh 

sản của vịt mái TG12. 

   *Phương pháp bố trí thí nghiệm: 

Bảng 2.7: Số lượng  ịt m i TG12 sử  ụng trong nghiên cứu (con) 

Nội dung 
Vịt con 

(vịt mái) 

Vịt hậu bị 

(vịt mái) 

Vịt đẻ 

(vịt mái) 

Số lượng vịt 1 ô 210 161 126 

Số lần lặp 3 3 3 

Tổng số vịt thương phẩm 630 483 378 
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2.3.2.4.  Đ nh gi  khả năng sản xuất của vịt TC12 

* Sơ đồ lai tạo vịt TC12: 

Trống TC1  x  Mái TC2 

 

Vịt chuyên trứng thương phẩm           TC12 

* Nội dung theo dõi: Theo dõi một số chỉ tiêu về sinh trưởng và sinh 

sản của vịt TC12. 

   * Phương pháp bố trí thí nghiệm: 

Bảng 2.8: Số lượng  ịt TC12 sử  ụng trong nghiên cứu (con) 

 

Nội dung 

Vịt con 

(vịt mái) 

Vịt hậu bị 

(vịt mái) 

Vịt đẻ 

(vịt mái) 

Số lượng vịt 1 ô 210 161 126 

Số lần lặp 3 3 3 

Tổng số vịt thương phẩm 630 483 378 

 

2.4. Các chỉ tiêu th o   i  à phương ph p   c định (Theo tài liệu của Bùi 

Hữu Đoàn và cs, 2011). 

2.4.1. Các chỉ ti u sinh t ưởng: 

* Tỷ lệ nuôi sống (%): Tính theo 3 giai đoạn: Vịt con, vịt hậu bị, vịt 

sinh sản. 

                                                              Số con có mặt cuối kỳ 

  Tỷ lệ nuôi sống (%) =                   x 100 

             Số con có mặt đầu kỳ 

* Khối lượng cơ thể ở c c tuần tuổi (g/con): Vịt nuôi giống theo dõi từ 

1 ngày tuổi đến 14 tuần tuổi đối với vịt TG1, TG2 và 1  tuần tuổi đối với vịt 

TC1, TC2. Từ 1 - 8 tuần tuổi cân mỗi tuần một lần; từ 10 - 14 hoặc từ 10 - 16 
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tuần tuổi cân 2 tuần một lần. Khối lượng vịt được cân vào buổi sáng ở ngày 

cố định trong tuần trước khi cho ăn. Cân toàn bộ số vịt thí nghiệm, cân vịt 

bằng cân điện tử CASIO với độ chính xác ± 0,5g. 

* Kích thước c c chiều đo và tốc độ mọc lông cánh: 

- Kích thước các chiều đo: Đo kích thước của vịt vào thời điểm 8 tuần 

tuổi (theo hướng dẫn của Auaas và Wilke, 1978). 

+ Dài thân: Đo từ điểm cuối của đốt sống cổ cuối cùng điểm đầu của 

đốt sống đuôi đầu tiên (ĐVT: cm). 

+ Vòng ngực: Đo một vòng  uanh ngực sau hốc cánh (ĐVT: cm). 

+ Dài lườn: Đo từ điểm đầu đến điểm cuối của xương lưỡi hái (ĐVT: cm). 

- Dài lông cánh: Đo ở thời điểm 8 tuần tuổi, đo lông cánh thứ 4 hàng 

thứ nhất (ĐVT: cm). 

2.4.2. Các chỉ ti u về sinh sản: 

-  Tuổi đẻ (ngày): tính khi đàn có tỷ lệ đẻ 5%. 

-  Khối lượng vào đẻ: khi đàn có tỷ lệ đẻ 5% 

-  Tỷ lệ đẻ: tính theo từng tuần và trung bình cả giai đoạn. 

Tỷ lệ đẻ  

(%) 

 

= 

Tổng số trứng đẻ ra thu nhặt được trong kỳ 

x 

100 

(qua các 

tuần đẻ) 
BQ số vịt mái có mặt trong kỳ x số ngày đẻ 

-  Năng suất trứng: Là tổng số trứng bình  uân cho một vịt mái trong 

chu kỳ đẻ trứng 52 tuần đẻ ( uả/mái/52 tuần đẻ). 

-  Tiêu tốn thức ăn/10  uả trứng (kg): 

Tiêu tốn 

thức ăn/10  uả  

trứng (kg) 

 

= 

Tổng lượng thức ăn tiêu thụ trong kỳ  

x 

 

10 
Tổng số trứng đẻ ra thu nhặt được 

trong kỳ 
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2.4.3. Các chỉ ti u về chất lượng t ứng 

- Khối lượng trứng (g/quả): Cân trứng ở giai đoạn 30 tuần đẻ. Trứng 

được cân từng quả bằng cân điện tử. 

-  Chỉ số hình dạng (D/d): 

                                           Đường kính lớn (D), (mm) 

 Chỉ số hình dạng = 

        Đường kính nhỏ (d), (mm) 

-  Đơn vị Haugh (HU): Xác định bằng máy đo Haugh hoặc công thức 

tính đơn vị Haugh như sau: 

HU = 100 log (H + 7,57 - 1,7 W 
0,37

) 

Trong đó: HU: Đơn vị Haugh; 

                 H: Chiều cao lòng trắng (mm);  

                 W: Khối lượng trứng (g) 

- Tỷ lệ lòng đỏ: 

                                              Khối lượng lòng đỏ (gr)  

 Tỷ lệ lòng đỏ (%)  =            x 100 

 Khối lượng trứng (gr) 

- Tỷ lệ lòng trắng: 

                                               Khối lượng lòng trắng (gr)  

 Tỷ lệ lòng trắng (%)  =          x 100 

        Khối lượng trứng (gr) 

-  Chỉ số lòng trắng: 

                                                 Chiều cao lòng trắng đặc (mm) x 2 

Chỉ số lòng trắng   =  

                  ĐK lớn (mm) + ĐK nhỏ của lòng trắng (mm) 

(ĐK: đường kính) 

-  Chỉ số lòng đỏ: 
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                                             Chiều cao lòng đỏ (mm) 

 Chỉ số lòng đỏ = 

          Đường kính lòng đỏ (mm) 

-  Độ dày vỏ (mm) 

- Tỷ lệ vỏ: 

Khối lượng vỏ gồm cả màng dưới vỏ (gr)  

 Tỷ lệ vỏ (%)  =                              x 100 

        Khối lượng trứng (gr) 

2.4.4. Các chỉ ti u về ấp nở: 

- Tỷ lệ trứng có phôi (soi trứng sau 7 ngày ấp): 

         Tổng số trứng có phôi 

 Tỷ lệ phôi (%)  =      x 100 

        Tổng số trứng đưa vào ấp 

          - Tỷ lệ nở/tổngtrứng ấp (%): 

           Tổng số vịt con nở ra còn sống 

 Tỷ lệ nở/tổng trứng ấp (%)  =              x  100 

                 Tổng số trứng đưa vào ấp  

          - Tỷ lệ nở/trứng có phôi (%): 

   Tổng số vịt con nở ra còn sống 

 Tỷ lệ ấp nở/phôi (%)  =          x  100 

                     Tổng số trứng có phôi 

 

- Tỷ lệ vịt con loại 1 (%): 

          Tổng số vịt con loại 1 

 Tỷ lệ vịt con loại 1 (%)  =         x  100 

               Tổng số vịt con nở ra còn sống 
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2.4.5.  hương pháp t nh các tha  số di truyền về năng suất trứng 

2.4.5.1.  ệ số di tru ền (h
2
)  

Hệ số di truyền (h
2
) về khối lượng cơ thể, năng suất trứng tính theo 

thành phần phương sai bố, mẹ (Đặng Vũ Bình, 2002) sử dụng phần mềm 

Minitab16. 

4σS
2
 

hS
2
 = ----------------------- 

   σS
2
 + σD

2
 + σW

2
 

trong đó: σS
2
: thành phần phương sai bố 

  σD
2
: thành phần phương sai mẹ 

  σW
2
: thành phần phương sai con 

2.4.5.2.  iệu  uả chọn lọc (R) 

Hiệu  uả chọn lọc (R):   R = h
2
S 

2.4.5.3. Ly sai chọn lọc (S) 

S = Trung bình năng suất trứng của các bố mẹ (gia đình) được chọn 

(quả) - Trung bình năng suất trứng toàn đàn ( uả) 

2. . Phương ph p  ử l  số liệu 

Số liệu thu được so sánh giữa các lô theo phân tích phương sai, so sánh 

giá trị trung bình bằng so sánh Turkey, so sánh tỷ lệ bằng so sánh χ
2
, tính hệ 

số di truyền theo phân tích phương sai sử dụng phần mềm Minitab 18. 
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Chương   

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Chọn lọc nâng cao năng suất vịt TG1 và TG2 

3.1.1. Chọn lọc nâng cao năng suất vịt TG1 

3.1.1.1. Đặc điểm ngoại hình của vịt TG1 

Kết quả theo dõi đặc điểm ngoại hình của vịt TG1 qua 4 thế hệ được 

trình bày qua bảng 3.1. 

Bảng  .1: Đặc điểm ngoại hình của vịt TG1 

Chỉ tiêu 
Vịt mới nở 

(n = 1500 con) 

Vịt trưởng thành (33 tuần tuổi) 

(n = 864 con) 

Màu 

lông 

Vàng nhạt, có phớt 

đen ở đầu, đuôi 

Con mái có màu cánh sẻ nhạt, con trống có 

lông ở đầu xám hoặc xanh đen, cổ có 

khoang trắng, phần thân có màu nâu đỏ 

xen lẫn lông trắng, phần đuôi có lông màu 

xanh đen có 2- 3 lông móc rất cong 

Đầu, cổ  Đầu nhỏ, cổ thon nhỏ và rất dài 

Thân 

hình 
 

Rất thon nhỏ, dáng đứng gần vuông góc 

với mặt đất 

Mỏvà 

chân 

Màu vàng nhạt, có 

con hơi xám, xám 

đen 

Vàng và vàng nhạt có con hơi xám 

  

Kết quả bảng 3.1 và hình 1, hình 2 cho thấy: vịt TG1 lúc 1 ngày tuổi có 

màu lông vàng nhạt, có phớt đen ở đầu, đuôi; mỏ và chân màu vàng nhạt, có 

con hơi xám, xám đen. Lúc trưởng thành vịt TG1 mái có màu lông màu cánh 

sẻ nhạt, con trống có lông ở đầu xám hoặc xanh đen, cổ có khoang trắng, phần 

thân có màu nâu đỏ xen lẫn lông trắng, phần đuôi có lông màu xanh đen có 2 

- 3 lông móc rất cong. 
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Hình 3.1. Hình ảnh vịt TG1 lúc 01 ngày tuổi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H nh  .2. Vịt TG1 l c trưởng thành 33 tuần tuổi 
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3.1.1.2. Kích thước một số chiều đo cơ thể vịt TG1 

Kích thước một số chiều đo cơ thể vịt TG1 được thể hiện ở bảng 3.2. 

Kết quả ở bảng 3.2 cho thấy, vịt TG1 có dài lườn từ 7,91- 8,35 cm đối 

với con trống và 8,61 - 8,71 cm đối với con mái. Dài lông cánh của vịt trống 

từ 8,96 - 9,68 cm; vịt mái là 9,12 - 10,90 cm. Tỷ lệ vòng ngực/ dài thân của 

vịt TG1 qua các thế hệ đạt từ 1,05 - 1,10 đối với vịt trống; 1,21 - 1,22 đối với 

vịt mái. Kết quả của nghiên cứu này là tương đương với kết quả nghiên cứu 

của Nguyễn Đức Trọng và cs (2009a) trên vịt Triết Giang với tỷ lệ vòng 

ngực/dài thân đối với con trống là 1,10 và con mái là 1,21. 

Như vậy, với kết quả kích thước một số chiều đo cơ thể, đặc biệt là tỷ 

lệ vòng ngực/dài thân của vịt TG1 như trên đã chứng tỏ vịt TG1 là giống vịt 

hướng trứng cao sản. 
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Bảng  .2: Kích thước m t số chiều đo cơ thể  ịt TG1 ở  6 ngày tuổi (cm) 

 

Chỉ tiêu Dài thân Vòng ngực VN/DT Dài lườn Cao chân Dài lông cánh 

TH1 
Trống (n = 30) 21,12

a
 ± 0,31 22,35

a
 ± 0,29 1,10

a
 ± 0,01 7,91

a
 ± 0,11 5,11

a
 ± 0,03 9,68

a
 ± 0,10 

Mái (n = 30) 19,11
x
 ± 0,26 23,12

x
 ± 0,36 1,21

x
 ± 0,01 8,62

x
 ± 0,13 5,12

x
 ± 0,03 10,90

x
 ± 0,16 

TH2 
Trống (n = 30) 21,35

a
 ± 0,24 22,43

a
 ± 0,34 1,05

a
 ± 0,01 8,11

a
 ± 0,10 5,32

a
 ± 0,04 9,55

a
 ± 0,10 

Mái (n = 30) 19,33
x
 ± 0,53 23,36

x
 ± 0,39 1,21

x
 ± 0,04 8,61

x
 ± 0,12 5,22

x
 ± 0,04 10,11

x
 ± 0,16 

TH3 
Trống (n = 30) 21,27

a
 ± 0,35 22,69

a
 ± 0,22 1,07

a
 ± 0,01 8,22

a
 ±0,12 5,13

a
 ± 0,04 8,96

a
 ± 0,14 

Mái (n = 30) 19,24
x
 ± 0,29 23,54

x
 ± 0,27 1,22

x
 ± 0,01 8,71

x
 ± 0,13 5,25

x
 ± 0,04 9,12

x
 ± 0,15 

TH4 
Trống (n = 30) 21,42

a
 ± 0,33 22,57

a
 ± 0,35 1,05

a
 ± 0,01 8,35

a
 ± 0,12 5,19

a
 ± 0,04 9,67

a
 ± 0,09 

Mái (n = 30) 19,53
x
 ± 0,32 23,73

x
 ± 0,27 1,22

x
 ± 0,01 8,61

x
 ± 0,14 5,37

x
 ± 0,04 10,25

x
 ± 0,15 

 

Ghi chú: Trên cùng một cột khi xét theo giới tính nếu c c chữ c i kh c nhau thì kh c nhau ở mức c    nghĩa 

thống kê P<0,05. 
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3.1.1.3. Tỷ lệ nuôi sống của vịt TG1 giai đoạn vịt con và hậu bị 

Tỷ lệ nuôi sống của vịt TG1 được trình bày qua bảng 3.3 và biểu đồ 3.1. 

Bảng  . : Tỷ lệ nuôi sống của  ịt TG1 (%) 

Giai đoạn 

(tuần tuổi) 

TH1 

(số con đầu 

kỳ = 375) 

TH2 

(số con đầu 

kỳ = 375) 

TH3 

(số con đầu 

kỳ = 375) 

TH4 

(số con đầu 

kỳ = 375) 

0 - 8 98,25 97,25 97,00 97,50 

9 - 16 99,73 99,73 99,72 99,69 

0 - 16 98,00 97,12 96,72 97,19 

Tỷ lệ nuôi sống của vịt TG1 qua 4 thế hệ đều đạt cao. Giai đoạn 0 - 8 

tuần tuổi đạt từ 97,0 - 98,25%; Giai đoạn 0 - 16 tuần tuổi đạt 96,72 - 98,0%, 

kết quả này cao hơn so với với vịt Triết Giang 94,74%, thấp hơn vịt Cỏ 

98,95% (Nguyễn Đức Trọng và cs, 2011b); tương đương với vịt Khaki 

Campbell 97,54% (Nguyễn Hồng Vĩ và cs, 2007b) và vịt Cỏ của Nguyễn Thị 

Minh và cs (2007), nghiên cứu trên vịt Cỏ màu cánh sẻ, có tỷ lệ nuôi sống 

từ 96,5 - 98,3%. Tuy vậy với tỷ lệ nuôi sống đến 16 tuần rất cao 96,72-

98,00% thì đã chứng tỏ vịt TG1 thích nghi tốt với điều kiện khí hậu của Việt 

Nam. 

 

Biểu đồ 3.1: Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nuôi sống của vịt TG1 

95 

95.5 

96 

96.5 

97 

97.5 

98 

98.5 

99 

99.5 

100 

Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 Thế hệ 4 

%
 

0 - 8 0 - 16 0 - 16 
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3.1.1.4. Khối lượng cơ thể qua các tuần tuổi 

Kết quả chọn lọctheo dõi khối lượng cơ thể của vịt TG1 được thể hiện 

qua bảng 3.4. 

Kết quả bảng 3.4 cho thấy: Khối lượng cơ thể của vịt TG1 ở 8 tuần tuổi 

đạt từ 821,25 - 82 ,23g/con đối với vịt trống và 806,28 - 810,78g/con đối với 

mái. Khối lượng cơ thể vịt TG1 ở 8 tuần tuổi là ổn định qua các thế hệ. 

So sánh với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs (2009a) 

trên vịt Triết Giang có khối lượng cơ thể ở 8 tuần tuổi là 827,10g/con trống và 

809,30g/con mái thì khối lượng 8 tuần tuổi của vịt TG1 trong nghiên cứu này 

là tương đương. Nhưng kết quả khối lượng vịt TG1 ở 8 tuần tuổi lại nhỏ hơn 

kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh và cs (2007) khi nghiên cứu nâng 

cao năng suất trứng, tạo dòng vịt cỏ C1, khối lượng vịt Cỏ 8 tuần tuổi qua 4 

thế hệ với con trống là 1069,90 - 1193,2g/con và con mái là 978,20 - 

1027,50g/con.  
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Bảng  .4: Khối lượng cơ thể  ịt TG1 qua c c tuần tuổi (g/con) 

Tuần 

tuổi 

Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 Thế hệ 4 

Trống 

(n = 30) 

Mái 

(n = 30) 

Trống 

(n = 30) 

Mái 

(n = 30) 

Trống 

(n = 30) 

Mái 

(n = 30) 

Trống 

(n = 30) 

Mái 

(n = 30) 

Mean ±SE Mean ±SE Mean ±SE Mean ±SE Mean ±SE Mean ±SE Mean ±SE Mean ±SE 

1nt 30,35
a
±0,85 29,85

x
±0,77 31,00

a
±0,77 30,23

x
±0,82 29,98

a
±1,05 28,53

x
±0,94 28,22

a
±0,77 28,28

x
±0,89 

4 431,30
a
±3,14 438,72

x
±3,36 432,58

a
±4,16 429,93

x
±3,62 430,07

a
±2,93 428,80

x
±2,88 429,43

a
±2,88 428,78

x
±3,04 

8 825,97
a
±8,24 807,30

x
±8,47 826,23

a
±8,40 808,23

x
±9,49 821,25

a
±7,04 806,28

x
±9,33 824,72

a
±7,09 810,78

x
±6,47 

12 949,52
a
±18,16 934,82

x
±17,16 945,97±14,97 942,42

x
±14,59 945,22

a
±12,45 942,20

x
±10,70 956,15

a
±12,93 944,93

x
±9,58 

14 984,35
a
±21,11 988,98

x
±19,58 996,22

a
±24,16 982,53

x
±22,65 993,15

a
±24,72 985,28

x
±20,40 987,13

a
±18,57 974,85

x
±19,36 

16 1034,85
a
±20,79 996,90

x
±25,26 1033,95

a
±38,84 993,47

x
±34,49 1039,10

a
±24,56 998,80

x
±29,98 1037,98

a
±20,38 997,65

x
±26,08 

Ghi chú: Trên cùng một hàng khi xét theo tính biệt các chữ cái khác nhau thì khác nhau ở mức c    nghĩa 

thống kê P<0,05. 
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Đồ thị  .1: Đồ thị biểu diễn khối lượng cơ thể vịt TG1 ở 4 thế hệ 

Kết quả bảng 3.4 cũng cho thấy, khối lượng cơ thể của vịt TG1 ở 16 

tuần tuổi của con trống là từ 1033,95 - 1039,10g/con và con mái là 993,47 - 

998,80g/con. Khối lượng cơ thể vịt TG1 ở 16 tuần tuổi là ổn định qua các thế 

hệ. 

Kết quả này nhỏ hơn kết quả nghiên cứu trên vịt Triết Giang trong 

nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs (2009a) có khối lượng cơ thể 16 

tuần tuổi là 1140,57g đối với con trống và 1083,80g đối với con mái. 

Như vậy có thể thấy rằng, khối lượng vịt TG1 ở 8 và 16 tuần tuổi là ổn 

định qua 4 thế hệ chọn lọc trong nghiên cứu và phù hợp với giống vịt chuyên 

trứng. 

3.1.1.5. Năng suất sinh sản của vịt TG1 qua 4 thế hệ 

Kết quả chọn lọc và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của vịt TG1 qua 4 

thế hệ được trình bày ở bảng 3.5. 
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Kết quả bảng 3.5 cho thấy: vịt TG1 có tuổi đẻ là 16 - 17 tuần, khối 

lượng vào đẻ từ 1103,67 - 1115,42g/con. Tỷ lệ đẻ bình quân từ 71,35 -

72,48%. Năng suất trứng tăng dần qua các thế hệ chọn lọc, đạt cao nhất ở thế 

hệ 4 là 263,81 quả/mái/52 tuần đẻ. Tiêu tốn thức ăn/10  uả trứng từ 2,18-

2,19kg. 

Năng suất trứng của vịt TG1 trong nghiên cứu này vượt xa cặp lai giữa 

Khaki Campbell với Cỏ màu trắng, năng suất trứng mới đạt 216,74 - 220,28 

quả/mái/năm (Phạm Văn Trượng và cs, 1998). Vịt lai F1 trống Cỏ và mái 

Khaki Campbell là 256,46 quả/mái/năm, trống Khaki Campbell và mái Cỏ là 

253,56 quả/mái/năm (Trần Thanh Vân, 1998a). 

Bảng  . : M t số chỉ tiêu năng suất của  ịt TG1 qua 4 thế hệ 

Chỉ tiêu ĐVT TH1 TH2 TH3 TH4 

Tuổi đẻ tuần 17 16 16 16 

P vào đẻ (Mean±SE) g 
1112,34

a 

±19,72 

1107,17
b 

±25,88 

1115,42
b 

±19,38 

1103,67
b 

±16,62 

Tỷ lệ đẻ trung bình % 71,35 71,69 72,17 72,48 

NST/mái/52 tuần đẻ quả 259,71
 

260,94
 

262,69
 

263,81 

TTTĂ/10  uả trứng kg 2,19 2,19 2,18 2,18 

Ghi chú:  NST: Năng suất trứng; TTTĂ: Tiêu tốn thức ăn 

  ĐVT: Đơn vị tính; TH: Thế hệ 
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Đồ thị  .2: Đồ thị biểu diễn tỷ lệ đẻ của vịt TG1 ở các thế hệ 

Ở thế hệ thứ 4 trong nghiên cứu này cao hơn kết quả nghiên cứu trên 

vịt Triết Giang của Nguyễn Đức Trọng và cs (2009a), năng suất trứng đạt 

259,7quả/mái/52 tuần đẻ. Nhưng kết quả này lại thấp hơn so với vịt CV 2000 

Layer nuôi tại trại VIGOVA bình quân 5 thế hệ với tỷ lệ đẻ là 74,3%; năng 

suất trứng 270,3 quả/mái/năm (Nguyễn Văn Bắc, 2005).  Kết quả này cũng 

cao hơn nhiều so với kết quả nghiên cứu của Giri và cs. (2014) cho biết: tỷ lệ 

đẻ của vịt Khaki Campbell và vịt nội nuôi tại Ấn Độ là 71,15% và 57,81%. 

Chakravarthi và Mohan (2014), cho biết năng suất trứng của vịt Khaki 

Campbell 190,27 - 217,22 quả/mái/năm. 

Như vậy, qua chọn lọc, năng suất trứng vịt TG1 ở thế hệ thứ 4 đạt 

263,81 quả/mái/52 tuần đẻ, cao hơn so với thế hệ thứ 1 là 4,1 quả (năng suất 

trứng ở thế hệ 1 đạt 259,71 quả/mái/52 tuần đẻ), tương ứng tăng 1,58%. Kết 

quả này có được là do tỷ lệ chọn lọc ở các thế hệ thấp, ly sai chọn lọc của đàn 

chọn so với đàn chưa chọn là 9 đến 10 quả nên phần nào đã tác động tới hiệu 
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quả chọn lọc. Tuy nhiên, đàn vịt TG1 là đàn vịt tương đối đồng nhất đã được 

công nhận dòng nên việc chọn lọc nâng cao năng suất trứng không thể lên 

nhanh như những dòng mới tạo ra và cũng là phản ánh sát quy luật di truyền. 

Kết quả tỷ lệ đẻ ở đồ thị 3.2 cho thấy: tỷ lệ đẻ của vịt TG1 ở 4 thế hệ 

tuân theo quy luật, tỷ lệ đẻ tăng nhanh trong khoảng 8 - 12 tuần đầu tiên và 

đạt đỉnh, thế hệ 1 tỷ lệ đẻ đạt đỉnh cao ở 12 tuần đẻ 91,43%, thế hệ 2 đạt đỉnh 

cao ở 10 tuần đẻ 84,23%, thế hệ 3 và thế hệ 4 tỷ lệ đẻ đỉnh cao ở 8 tuần tuổi 

tương ứng là 88,46% và 94,85%. Các tuần tiếp theo tỷ đẻ của vịt TG2 ổn định 

trong 8 - 10 tuần và giảm dần, sau đó lại tiếp tiếp hình thành một chu kỳ mới. 

Qua kết quả tỷ lệ đẻ của vịt ở đồ thị 3.2 còn cho thấy: dựa vào tỷ lệ đẻ đạt 

đỉnh cao lên xuống liên tục ở cả 4 thế hệ gợi cho nhà chọn giống cần quan 

tâm tới các điều kiện ngoại cảnh như mùa vụ, thời gian chiếu sáng, chăm sóc 

nuôi dưỡng cần tác động vào giai đoạn này để vịt đẻ giai đoạn đỉnh cao được 

kéo dài, đồng thời dựa vào năng suất trứng của 20 - 30 tuần đẻ đầu có thể tiến 

hành chọn lọc nâng cao năng suất trứng của vịt. 

3.1.1.6. Hiệu quả chọn lọc, tỷ lệ chọn lọc, ly sai chọn lọc năng suất trứng của 

vịt TG1 qua các thế hệ 

Một số chỉ tiêu chọn lọc năng suất trứng của vịt TG1 ở 4 thế hệ được 

trình bày ở bảng 3.6. 

Kết quả bảng 3.6 cho thấy, tỷ lệ chọn lọc vịt mái cho thế hệ sau từ 36 - 

40%. Với vịt TG1, ly sai chọn lọc giảm dần qua các thế hệ từ 11,85 quả ở thế 

hệ 1 xuống 9,81 quả ở thế hệ 4, điều này chứng minh sự đồng đều về năng 

suất trứng được tăng lên. Năng suất trứng bình  uân/mái toàn đàn/30 tuần đẻ 

được tăng lên 5,39  uả (thế hệ 1 là 151,33 quả, thế hệ 2 là 153,47 quả, thế hệ 

3 là 155,68 quả, thế hệ 4 là 15 ,72  uả), tương ứng tăng lên 3,5 %. 
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Bảng 3.6:  Hiệu quả chọn lọc năng suất trứng của vịt TG1 

Thế 

hệ 
Chỉ tiêu TG1 

1 

Số lượng mái đầu kỳ (con) 168 

Số lượng mái chọn để nhân giống cho thế hệ sau (con) 67 

Tỷ lệ chọn lọc (%) 39,88 

Năng suất trứng /mái toàn đàn/30 tuần đẻ ( uả/mái) 151,33 

Năng suất trứng /mái được chọn/30 tuần đẻ ( uả/mái) 163,18 

Ly sai chọn lọc (S,  uả) 11,85 

2 

Số lượng mái đầu kỳ (con) 168 

Số lượng mái chọn để nhân giống cho thế hệ sau (con) 65 

Tỷ lệ chọn lọc (%) 38,69 

Hiệu  uả chọn lọc (R,  uả) 2,18 

Năng suất trứng /mái toàn đàn/30 tuần đẻ ( uả/mái) 153,47 

Năng suất trứng /mái được chọn/30 tuần đẻ ( uả/mái) 164,38 

Ly sai chọn lọc (S,  uả) 10,91 

Hệ số di truyền h
2
 0,2 

3 

Số lượng mái đầu kỳ (con) 168 

Số lượng mái chọn để nhân giống cho thế hệ sau (con) 63 

Tỷ lệ chọn lọc (%) 37,50 

Hiệu  uả chọn lọc (R,  uả) 2,24 

Năng suất trứng /mái toàn đàn/30 tuần đẻ ( uả/mái) 155,68 

Năng suất trứng /mái được chọn/30 tuần đẻ ( uả/mái) 165,87 

Ly sai chọn lọc (S,  uả) 10,19 

Hệ số di truyền h
2
 0,22 

4 

Số lượng mái đầu kỳ (con) 168 

Số lượng mái chọn để nhân giống cho thế hệ sau (con) 61 

Tỷ lệ chọn lọc (%) 36,31 

Hiệu  uả chọn lọc (R,  uả) 2,16 

Năng suất trứng /mái toàn đàn/30 tuần đẻ ( uả/mái) 156,72 

Năng suất trứng /mái được chọn/30 tuần đẻ ( uả/mái) 166,53 

Ly sai chọn lọc (S,  uả) 9,81 

Hệ số di truyền h
2
 0,22 
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Hệ số di truyền thấp từ 0,20 - 0,22 cho thấy chọn lọc theo năng suất 

trứng không có hiệu quả, cần chuyển sang cải thiện môi trường nuôi dưỡng 

nhằm giữ ổn định hoặc tăng phần nào nâng cao năng suất trứng. 

Hiệu quả chọn lọc từ 2,16- 2,24 quả, ly sai chọn lọc giảm dần qua các 

thế hệ đạt 9,81 - 11,85 quả.  

Như vậy, kết quả ở nghiên cứu này ly sai chọn lọc là thấp hơn, hiệu quả 

chọn lọc là cao hơn kết quả nghiên cứu của tác giả Hoàng Thị Lan và cs 

(2005), khi chọn lọc tăng năng suất trứng của dòng vịt T6 có ly sai chọn lọc ở 

4 thế hệ là 10,32 - 16,3 quả và hiệu quả chọn lọc thu được là 1,71 - 2,7 quả. 

Kết quả chọn lọc cũng thấp hơn nghiên cứu của Ismoyowati và cs 

(2011) khi tiến hành chọn lọc nâng cao năng suất trứng ở 120 ngày đẻ của vịt 

Tegal có hệ số di truyền về năng suất trứng h
2
 = 0,35; năng suất trứng của vịt 

Tegal ở thế hệ xuất phát là 78,00 quả/mái đến thế hệ 1 năng suất trứng là 

88,12 quả/mái và tiến bộ di truyền đạt được là 5,95 quả. Hệ số di truyền tính 

trạng năng suất trứng của Tsaiya được chọn lọc từ năm 1992 có h
2
 = 0,25 

(Poivey và cs, 2001). 

3.1.1.7. Một số chỉ tiêu chất lượng trứng vịt TG1 

Trứng vịt TG1 được khảo sát ở 20 tuần đẻ, kết quả được trình bày ở 

bảng 3.7. 

Kết quả bảng 3.7 cho thấy: Khối lượng trứng vịt TG1 qua các thế hệ 

đạt từ 59,93 - 61,46 g, chỉ số hình thái là 1,40 - 1,41; tỷ lệ lòng đỏ đạt 32,57 - 

34,89%; đơn vị Haugh đạt từ 90,9 - 91,83. Trứng có độ dày vỏ 0,32 - 0,34 cm.  

Vịt TG1 trong nghiên cứu này có khối lượng trứng, chỉ số hình thái và 

độ dày vỏ tương đương, tỷ lệ lòng đỏ và đơn vị Haugh cao hơn so với vịt 

Triết Giang trong kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs (2009) 

trên ba thế hệ vịt Triết Giang, khối lượng đạt từ 59 - 62g; chỉ số hình thái từ 
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1,39 - 1,41; tỷ lệ lòng đỏ đạt 33,00 - 33,52%; đơn vị Haugh từ 89,96 - 91,27; 

độ dày vỏ trứng từ 0,34 - 0,35cm. 

Bảng  .7: M t số chỉ tiêu chất lượng trứng  ịt TG1 

Chỉ tiêu 

TH1 

(n = 30) 

TH2 

(n = 30) 

TH3 

(n = 30) 

TH4 

(n = 30) 

Mean±SE Mean±SE Mean±SE Mean±SE 

KL trứng (g) 59,93±1,10 60,69±0,94 61,46±0,82 61,23±1,01 

CSHT 1,41±0,01 1,40±0,01 1,40±0,01 1,41±0,01 

Tỷ lệ lòng đỏ (%) 32,57 33,71 33,25 34,89 

Tỷ lệ vỏ (%) 11,82 11,28 11,94 11,05 

Chỉ số lòng đỏ 0,44±0,004 0,45±0,003 0,46±0,003 0,45±0,004 

Chỉ số lòng trắng 0,11±0,002 0,12±0,003 0,11±0,003 0,11±0,002 

TL lòng trắng (%) 55,61 55,01 54,81 54,06 

Độ dày vỏ (mm) 0,32±0,003 0,33±0,002 0,32±0,003 0,34±0,002 

HU 90,9±0,99 91,27±0,98 91,83±1,11 91,48±0,87 

Như vậy, so với một số giống vịt chuyên trứng và tiêu chuẩn của trứng 

giống thì trứng vịt TG1 đạt tiêu chuẩn trứng giống. 

3.1.1.8. Một số chỉ tiêu ấp nở 

Trứng vịt TG1 được lấy ở tuần đẻ 30 - 35, theo dõi trong 5 phiên ấp và 

cùng với theo dõi lấy thay thế thế hệ sau. Kết quả một số chỉ tiêu ấp nở của 

trứng vịt TG1 được thể hiện ở bảng 3.8. 

Kết quả bảng 3.8 cho thấy: Vịt TG1 có tỷ lệ trứng có phôi cao, đạt 

96,74 - 98,78%; tỷ lệ nở/tổng trứng vào ấp đạt 85,52 - 86,19%, tỷ lệ nở/tổng 

trứng có phôi đạt 87,25 - 88,40%. 
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Bảng  .8: M t số chỉ tiêu ấp nở  ịt TG1 

Chỉ tiêu TH1 TH2 TH3 TH4 

Tổng số trứng vào ấp ( uả) 2700 2700 2700 2700 

Số trứng có phôi ( uả) 2612 2637 2623 2667 

Tỷ lệ trứng có phôi (%) 96,74 97,67 97,15 98,78 

Số con nở ra còn sống (con) 2309 2315 2312 2327 

Tỷ lệ nở/ tổng số trứng vào ấp (%) 85,52 85,74 85,63 86,19 

Tỷ lệ nở/trứng có phôi (%) 88,40 87,79 88,14 87,25 

 

Nhìn chung, các chỉ tiêu ấp nở của trứng vịt TG1 trong nghiên cứu này 

là rất tốt, tương đương và cao hơn kết quả nghiên cứu của của Nguyễn Đức 

Trọng và cs (2011b) khi nghiên cứu về vịt Triết Giang, vịt Cỏ và tổ hợp lai 

giữa vịt Triết Giang và Cỏ cho biết tỷ lệ trứng có phôi của vịt Cỏ là 93,04%, 

của vịt Triết Giang là 94,87% và của tổ hợp lai TTC (3/4 Triết Giang, 1/4 Cỏ) 

đạt 96,57%. Tỷ lệ nở/ trứng có phôi đạt 85,2% ở vịt Cỏ; 85,43% ở vịt Triết 

Giang và 88,86% ở tổ hợp lai TTC. Như vậy, vịt TG1 có tỷ lệ trứng có phôi 

cao hơn vịt Triết Giang và vịt Cỏ, tương đương với tổ hợp lai TTC; tỷ lệ 

nở/trứng có phôi cao hơn vịt Triết Giang, vịt Cỏ và tổ hợp lai. 

Nhận xét chung về dòng vịt TG1: Qua 4 thế hệ chọn lọc cho thấy, dòng 

vịt TG1 có đặc điểm ngoại hình đồng nhất của dòng vịt chuyên trứng, khối 

lượng cơ thể ổn định qua 4 thế hệ. Vịt TG1 có khối lượng vào đẻ ở 16 - 17 

tuần đạt 1103,67- 1115,42g/con; năng suất trứng đạt 263,81 quả/mái/52 tuần 

đẻ; tiêu tốn thức ăn/10  uả trứng là 2,18kg; khối lượng trứng đạt 61,23 g/quả; 

tỷ lệ trứng có phôi đạt 98,78% và tỷ lệ nở/tổng số trứng ấp đạt 8 ,19%. Đặc 



 

 

86 

biệt, qua 4 thế hệ chọn lọc, năng suất trứng tăng được 4,1 quả trong khi vẫn 

giữ được khối lượng cơ thể ổn định. 

3.1.2. Chọn lọc nâng cao năng suất vịt TG2 

3.1.2.1. Đặc điểm ngoại hình của vịt TG2 

Kết quả theo dõi đặc điểm ngoại hình của vịt TG2 qua 4 thế hệ được 

mô tả ở bảng 3.9. 

Bảng  .9: Đặc điểm ngoại hình của vịt TG2 

Chỉ tiêu 
Vịt mới nở 

(n = 1500 con) 

Vịt trưởng thành (33 tuần tuổi) 

(n = 864 con) 

Màu lông 
Vàng nhạt, có phớt đen 

ở đầu, đuôi 

Con mái có màu cánh sẻ nhạt hơn so 

với vịt TG1, con trống có lông ở đầu 

xám hoặc xanh đen, cổ có khoang 

trắng, phần thân có màu nâu đỏ xen 

lẫn lông trắng, phần đuôi có lông 

màu xanh đen có 2- 3 lông móc rất 

cong.  

Đầu, cổ  Đầu nhỏ, cổ thon nhỏ và rất dài 

Thân hình  
Rất thon nhỏ, dáng đứng gần vuông 

góc với mặt đất 

Mỏvà chân 
Màu vàng nhạt, có con 

hơi xám, xám đen 
Vàng và vàng nhạt có con hơi xám 
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Hình 3.3: Hình ảnh vịt TG2 lúc 01 ngày tuổi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Hình ảnh  ịt TG2 khi trưởng thành 
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3.1.2.2. Kích thước một số chiều đo cơ thể vịt TG2 

Kích thước một số chiều đo cơ thể vịt TG2 được thể hiện ở bảng 3.10. 

Kết quả ở bảng 3.10 cho thấy, vịt TG2 ở 8 tuần tuổi có dài lườn từ 7,95 

- 8,53 cm đối với con trống và 7,54 - 8, 9 cm đối với con mái. Dài lông cánh 

của vịt trống từ 8,65 - 11,36 cm; vịt mái là 9,12 - 12,05cm. Tỷ lệ vòng ngực/ 

dài thân của vịt TG2 qua các thế hệ đạt từ 1,05 - 1,08 đối với vịt trống và từ 

1,21 - 1,24 đối với vịt mái. Kết quả ở nghiên cứu này tương đương với kết 

quả nghiên cứu trên vịt Triết Giang với trống là 1,10 và mái là 1,21 (Nguyễn 

Đức Trọng và cs, 2009a).  

Như vậy, với kết quả kích thước một số chiều đo cơ thể, đặc biệt là tỷ 

lệ vòng ngực/dài thân của vịt TG2 như trên đã chứng tỏ vịt TG2 là giống vịt 

hướng trứng cao sản. 
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Bảng  .10:  Kích thước m t số chiều đo cơ thể  ịt TG2 ở  6 ngày tuổi (cm) 

 

Thế 

hệ 
Tính biệt Dài thân Vòng ngực VN/DT Dài lườn Cao chân Dài lông cánh 

TH1 
Trống (n = 30) 21,45

a
±0,30 22,46

a
±0,27 1,05

a
±0,01 7,95

a
±0,14 5,23

a
±0,03 8,65

a
±0,11 

Mái (n = 30) 19,26
x
±0,27 23,42

x
±0,23 1,22

x
±0,01 8,69

x
±0,11 5,38

x
±0,07 9,31

x
±0,10 

TH2 
Trống (n = 30) 21,67

a
±0,25 22,79

a
±0,24 1,05

a
±0,01 8,53

a
±0,15 5,19

a
±0,05 8,93

a
±0,16 

Mái (n = 30) 19,68
x
±0,24 23,84

x
±0,18 1,21

x
±0,01 8,27

x
±0,11 5,22

x
±0,03 9,12

x
±0,11 

TH3 
Trống (n = 30) 21,46

a
±0,34 23,18

a
±0,44 1,08

a
±0,02 8,19

a
±0,09 5,63

a
±0,04 10,31

a
±0,10 

Mái (n = 30) 19,06
x
±0,24 23,67

x
±0,28 1,24

x
±0,01 8,46

x
±0,13 5,98

x
±0,03 11,15

x
±0,14 

TH4 
Trống (n = 30) 21,36

a
±0,35 22,81

a
±0,36 1,07

a
±0,01 8,12

a
±0,17 6,01

a
±0,05 11,36

a
±0,22 

Mái (n = 30) 19,33
x
±0,29 23,82

x
±0,37 1,23

x
±0,01 7,54

x
±0,11 5,92

x
±0,04 12,05

x
±0,17 

 

Ghi chú: Trên cùng một cột khi xét theo giới tính nếu c c chữ c i kh c nhau thì kh c nhau ở mức c    nghĩa 

thống kê P<0,05. 
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3.1.2.3. Tỷ lệ nuôi sống của vịt TG2 giai đoạn vịt con và hậu bị 

Tỷ lệ nuôi sống của vịt TG2 được trình bày qua bảng 3.11. 

 ảng 3.11   Tỷ lệ nuôi sống (%) 

Giai đoạn 

(tuần tuổi) 

TH1 

(số con đầu 

kỳ = 375) 

TH2 

(số con đầu 

kỳ = 375) 

TH3 

(số con đầu 

kỳ = 375) 

TH4 

(số con đầu 

kỳ = 375) 

0 - 8 98,00 97,00 97,00 97,70 

9-16 99,72 99,72 99,68 99,72 

0 - 16 97,00 96,50 96,68 97,42 

Kết quả bảng trên cho thấy, tỷ lệ nuôi sống của vịt TG2 qua 4 thế hệ 

đạt cao. Giai đoạn 0 - 8 tuần tuổi đạt từ 97,0 - 98,0%; Giai đoạn 0 - 16 tuần 

tuổi đạt trên 96,5 - 97,42%, tỷ lệ này cao hơn so với với vịt Triết Giang 

(94,74%), thấp hơn vịt cỏ (98,95%) (Nguyễn Đức Trọng và cs, 2011b); thấp 

hơn so với vịt Khaki Campbell 97,54% (Nguyễn Hồng Vĩ và cs, 2007a). 

Đồng thời tương đương với kết quả của Nguyễn Thị Minh và cs (2007) khi 

nghiên cứu trên vịt Cỏ màu cánh sẻ, có tỷ lệ nuôi sống từ 96,5 - 98,3%. Tỷ 

lệ nuôi sống cao 96,50 - 97,42%, trong 16 tuần tuổi thể hiện sự thích nghi, 

sức kháng bệnh của TG2 là rất tốt. 

 

Biểu đồ 3.2: Biểu diễn tỷ lệ nuôi sống của vịt TG2 

94.5 

95 
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100 
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0 – 8 9--16 0 - 16 



 

 

91 

3.1.2.4. Khối lượng cơ thể vịt TG2 qua các tuần tuổi 

Kết quả theo dõi khối lượng cơ thể của vịt TG2 được thể hiện qua bảng 

3.12. 

Kết quả bảng 3.12 cho thấy: Khối lượng cơ thể của vịt TG2 ở 8 tuần 

tuổi từ 825,17 - 846,23g/con đối với trống và 819,03 - 836,72g/con đối với 

mái. Đây là khối lượng phù hợp để vịt phát huy khả năng sinh sản theo hướng 

cho trứng. 

 

Kết quả này tương đương với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức 

Trọng và cs (2009a), khối lượng cơ thể vịt Triết Giang 8 tuần tuổi là 

827,10g/con trống và 809,30g/con mái. Nhưng nhỏ hơn kết quả nghiên cứu 

của Nguyễn Thị Minh và cs (2007) khi nghiên cứu nâng cao năng suất trứng, 

tạo dòng vịt cỏ C1, khối lượng vịt Cỏ 8 tuần tuổi qua 4 thế hệ với con trống là 

1069,9 - 1193,2g/con; con mái là 978,2 - 1027,5g/con. 

 

Đồ thị  . : Đồ thị biểu diễn khối lượng cơ thể vịt TG2 ở 4 thế hệ 
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Bảng  .12:  Khối lượng cơ thể  ịt TG2 qua c c tuần tuổi (g) 

Tuần 

tuổi 

TH1 (Mean ±SE) TH2 (Mean ±SE) TH3 (Mean ±SE) TH4 (Mean ±SE) 

Trống 

(n = 30) 

Mái 

(n = 30) 

Trống 

(n = 30) 

Mái 

(n = 30) 

Trống 

(n = 30) 

Mái 

(n = 30) 

Trống 

(n = 30) 

Mái 

(n = 30) 

1nt 30,32
a 

±0,85 

30,18
x 

±0,73 

31,23
a 

±1,13 

30,42
x 

±0,73 

30,22
a 

±0,77 

29,68
x 

±0,96 

31,15
a 

±0,75 

30,09
x 

±1,10 

4 432,06
a 

±8,70 

431,12
x 

±6,16 

433,89
a 

±11,13 

431,23
x 

±4,85 

440,12
a 

±6,16 

439,19
x 

±8,17 

445,63
a 

±11,17 

435,81
x 

±7,79 

8 825,17
a 

±18,52 

819,03
x 

±14,36 

827,65
a 

±16,00 

826,15
x 

±16,00 

834,33
a 

±16,95 

831,26
x 

±15,79 

846,23
a 

±15,90 

836,72
x 

±21,49 

12 951,22
a 

±22,23 

943,16
x 

±13,88 

951,18
a 

±23,32 

949,74
x 

±20,37 

961,78
a 

±15,67 

959,72
x 

±16,83 

967,29
a 

±18,03 

952,22
x 

±19,33 

14 998,87
a 

±18,89 

975,09
x 

±21,24 

990,53
a 

±22,42 

980,80
x 

±15,52 

986,02
a 

±15,57 

990,08
x 

±14,10 

985,23
a 

±14,97 

976,12
x 

±18,40 

16 1041,29
a 

±16,07 

1021,11
x 

±21,33 

1033,52
a 

±23,56 

993,36
y 

±14,11 

1056,27
a 

±24,29 

1038,89
x 

±18,40 

1067,43
a 

±17,68 

1041,16
x 

±16,39 

Ghi chú: Trên cùng một hàng khi xét theo tính biệt các chữ cái khác nhau là khác nhau ở mức c    nghĩa 

thống kê P < 0,05. 
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Khối lượng cơ thể của vịt TG2 ở 16 tuần tuổi con trống là từ 1033,52 - 

1067,43g/con; con mái là 993,36 - 1041,16g/con. Như vậy kết quả về khối 

lượng vịt 16 tuần tuổi ở đây nhỏ hơn vịt Triết Giang trong nghiên cứu của 

Nguyễn Đức Trọng và cs (2009a) có khối lượng cơ thể 16 tuần tuổi là 

1140,57g/con trống và 1083,8g/con mái. 

Như vậy có thể thấy rằng, khối lượng vịt TG2 ở 8 và 16 tuần tuổi là ổn 

định qua 4 thế hệ chọn lọc trong nghiên cứu và phù hợp với giống vịt chuyên 

trứng. 

3.1.2.5. Năng suất sinh sản của vịt TG2 qua 4 thế hệ 

Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của vịt TG2 qua 4 thế hệ được 

trình bày ở bảng 3.13. 

Bảng  .1 :  M t số chỉ tiêu năng suất của  ịt TG2 qua 4 thế hệ 

Chỉ tiêu ĐVT TH1 TH2 TH3 TH4 

Tuổi đẻ 5% tuần 17 17 17 17 

P vào đẻ (Mean±S ) G 1128,04
a
 

± 18,56 

1115,67
a
 

± 20,90 

1152,52
a
 

± 22,85 

1123,71
a
 

± 21,09 

Tỷ lệ đẻ trung bình % 66,88 67,32 69,76 69,91 

NST/mái/52 tuần đẻ Quả 252,54 253,16 255,89 256,59 

TTTĂ/10  uả trứng Kg 2,01 2,00 2,19 2,19 

 

Kết quả bảng 3.13 cho thấy: vịt TG2 có tuổi đẻ là 17 tuần, khối lượng 

vào đẻ từ 1115,67 - 1152,52g/con. Tỷ lệ đẻ bình quân từ 66,88 - 69,91. Năng 

suất trứng tăng dần qua các thế hệ chọn lọc, đạt cao nhất ở thế hệ 4 là 256,59 

quả/mái/52 tuần đẻ. 

Tiêu tốn thức ăn/10  uả trứng từ 2,0 - 2,19kg. Năng suất trứng vịt TG2 

vượt xa cặp lai giữa Khaki Campbell với Cỏ màu trắng (216,74 - 220,28 

quả/mái/năm) (Phạm Văn Trượng và cs, 1998). Tương đương Vịt lai F1 trống 
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Cỏ và mái Khaki Campbell là 256,46 quả/mái/năm, trống Khaki Campbell và 

mái Cỏ là 253,56 quả/mái/năm (Trần Thanh Vân, 1998a). Kết quả về năng 

suất trứng trong nghiên cứu này thấp hơn nghiên cứu trên vịt Triết Giang của 

Nguyễn Đức Trọng và cs (2009a), tỷ lệ đẻ bình quân của vịt Triết Giang là 

73,11%, năng suất trứng đạt 266,54 quả/mái/52 tuần đẻ và vịt CV 2000 Layer 

nuôi tại trại VIGOVA bình quân 5 thế hệ, tỷ lệ đẻ là 74,3%; năng suất trứng 

270,3 quả/mái/năm (Nguyễn Văn Bắc, 2005). 

 

Đồ thị  .4: Đồ thị biểu diễn tỷ lệ đẻ của vịt TG2 ở các thế hệ 

So với kết quả nghiên cứu của Giri và cs. (2014) cho biết: tỷ lệ đẻ của 

vịt Khaki Campbell (71,15%) cao hơn kết quả ở đây. Vịt nội nuôi tại Ấn Độ 

(tỷ lệ đẻ 57,81%) là thấp hơn kết quả nghiên cứu này. Nghiên cứu của 

Chakravarthi and Mohan (2014), cho biết năng suất trứng của vịt Khaki 

Campbell 190,27 - 217,22 quả/mái/năm cũng thấp hơn năng suất trứng của vịt 

TG2 trong nghiên cứu này. 

Như vậy, qua chọn lọc, năng suất trứng vịt TG2 ở thế hệ thứ 4 đạt 

256,59 quả/mái/52 tuần đẻ, cao hơn so với thế hệ thứ 1 là 4,05 quả (năng suất 
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trứng ở thế hệ 1 đạt 252,54 quả/mái/52 tuần đẻ), tương ứng tăng 1, %. Kết 

quả này có được là do tỷ lệ chọn lọc ở các thế hệ thấp, ly sai chọn lọc của đàn 

chọn so với đàn chưa chọn là 9 đến 10 quả nên phần nào đã tác động tới hiệu 

quả chọn lọc. Tuy nhiên, đàn vịt TG2 là đàn vịt tương đối đồng nhất đã được 

công nhận dòng nên việc chọn lọc nâng cao năng suất trứng không thể lên 

nhanh như những dòng mới tạo ra cũng là phản ánh sát quy luật di truyền. 

Kết quả tỷ lệ đẻ ở đồ thị 3.4 cho thấy: tỷ lệ đẻ của vịt TG2 ở 4 thế hệ 

tuân theo quy luật, tỷ lệ đẻ tăng nhanh trong khoảng 10 - 11 tuần đầu tiên và 

đạt đỉnh, thế hệ 1 tỷ lệ đẻ đạt đỉnh cao ở 11 tuần đẻ 80,16%, thế hệ 2, thế hệ 3 

và thế hệ 4 tỷ lệ đẻ đỉnh cao ở 10 tuần đẻ tương ứng là 89,00%, 86,25% và 

88,12%. Các tuần tiếp theo tỷ đẻ của vịt TG2 ổn định trong 9 - 11 tuần và 

giảm dần, sau đó lại tiếp tiếp hình thành một chu kỳ mới. Qua kết quả tỷ lệ đẻ 

của vịt ở đồ thị 3.4 còn cho thấy: dựa vào tỷ lệ đẻ đạt đỉnh cao lên xuống liên 

tục ở cả 4 thế hệ có thể tác động đến nâng cao năng suất trứng của vịt bằng 

cáchtác động tới các điều kiện ngoại cảnh như mùa vụ, thời gian chiếu sáng, 

chăm sóc nuôi dưỡng cần tác động vào giai đoạn này để vịt đẻ giai đoạn đỉnh 

cao được kéo dài, dựa vào năng suất trứng của 20 - 30 tuần đẻ đầu có thể tiến 

hành chọn lọc nâng cao năng suất trứng của vịt. 

3.1.2.6. Hiệu quả chọn lọc, tỷ lệ chọn lọc, ly sai chọn lọc năng suất trứng của 

vịt TG2 qua các thế hệ 

Một số chỉ tiêu chọn lọc năng suất trứng của vịt TG2 ở 4 thế hệ được 

trình bày ở bảng 3.14. 

Kết quả bảng 3.14 cho thấy, tỷ lệ chọn lọc vịt mái cho thế hệ sau từ 41 - 

47%. Với vịt TG2, ly sai chọn lọc giảm dần qua các thế hệ từ 11,36 quả ở thế 

hệ 1 xuống 9,22 quả ở thế hệ 4, điều này chứng minh sự đồng đều về năng 

suất trứng được tăng lên. Năng suất trứng trung bình/mái toàn đàn tăng lên từ 

14 ,50  uả ở thế hệ 1 lên 149,58 ở thế hệ thứ 4. 
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Bảng  .14:  Hiệu quả chọn lọc năng suất trứng của  ịt TG2 

Thế hệ Chỉ tiêu TG2 

1 

Số lượng mái đầu kỳ (con) 168 

Số lượng mái chọn để nhân giống cho thế hệ sau (con) 79 

Tỷ lệ chọn lọc (%) 47,02 

Năng suất trứng trung bình/mái toàn đàn( uả/mái) 146,50 

Năng suất trứng /mái được chọn/30 tuần đẻ ( uả/mái) 157,86 

Ly sai chọn lọc ( uả) 11,36 

2 

Số lượng mái đầu kỳ (con) 168 

Số lượng mái chọn để nhân giống cho thế hệ sau (con) 75 

Tỷ lệ chọn lọc (%) 44,64 

Hiệu  uả chọn lọc ( uả) 2,06 

Năng suất trứng trung bình/mái toàn đàn( uả/mái) 147,38 

Năng suất trứng /mái được chọn/30 tuần đẻ ( uả/mái) 158,20 

Ly sai chọn lọc ( uả) 10,82 

Hệ số di truyền h
2
 0,19 

3 

Số lượng mái đầu kỳ (con) 168 

Số lượng mái chọn để nhân giống cho thế hệ sau (con) 73 

Tỷ lệ chọn lọc (%) 43,45 

Hiệu  uả chọn lọc ( uả) 2,10 

Năng suất trứng trung bình/mái toàn đàn( uả/mái) 148,19 

Năng suất trứng /mái được chọn/30 tuần đẻ ( uả/mái) 157,72 

Ly sai chọn lọc ( uả) 9,53 

Hệ số di truyền h
2
 0,22 

 

 

 

4 

Số lượng mái đầu kỳ (con) 168 

Số lượng mái chọn để nhân giống cho thế hệ sau (con) 71 

Tỷ lệ chọn lọc (%) 42,26 

Hiệu  uả chọn lọc ( uả) 1,94 

Năng suất trứng trung bình/mái toàn đàn( uả/mái) 149,58 

Năng suất trứng /mái được chọn/30 tuần đẻ ( uả/mái) 158,80 

Ly sai chọn lọc ( uả) 9,22 

Hệ số di truyền h
2
 0,21 
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Như vậy năng suất trứng ở thế hệ thứ 4 đã tăng 3,08  uả, tương ứng 

tăng 2,1%. Năng suất trứng bình  uân mái/30 tuần đẻ của đàn được chọn cũng 

tăng lên (thế hệ 1 là 157,86 quả; thế hệ 2 là 158,20 quả; thế hệ 4 là 158,80 

 uả). Hệ số di truyền thấp từ 0,19 - 0,21 cho thấy chọn lọc theo năng suất 

trứng không có hiệu quả cần chuyển sang cải thiện môi trường nuôi dưỡng 

nhằm giữ ổn định hoặc tăng phần nào nâng cao năng suất trứng. 

Hiệu quả chọn lọc từ 1,94 - 2,11 quả, ly sai chọn lọc giảm dần qua các 

thế hệ đạt 9,22 - 11,36 quả.  

Kết quả trong nghiên cứu này thấp hơn kết quả nghiên cứu của tác giả 

Hoàng Thị Lan và cs (2005), khi chọn lọc tăng năng suất trứng của vịt T6 có 

ly sai chọn lọc ở 4 thế hệ là 10,32 - 16,3 quả và hiệu quả chọn lọc thu được là 

1,71 - 2,7 quả.  

Kết quả này cao hơn kết quả nghiên cứu của Ismoyowati và cs (2011), 

tiến hành chọn lọc nâng cao năng suất trứng ở 120 ngày đẻ của vịt Tegal có 

hệ số di truyền về năng suất trứng h
2
 = 0,35; năng suất trứng của vịt Tegal ở 

thế hệ xuất phát là 78,00quả/mái đến thế hệ 1 năng suất trứng là 88,12quả/mái 

và tiến bộ di truyền đạt được là 5,95 quả. Hệ số di truyền tính trạng năng suất 

trứng của Tsaiya được chọn lọc từ năm 1992 có h
2
 = 0,25 (Poivey và cs, 

2001). 

3.1.2.7. Một số chỉ tiêu chất lượng trứng 

Trứng vịt TG2 được khảo sát ở 20 tuần đẻ, kết quả được trình bày ở 

bảng 3.15. 

Kết quả bảng 3.15 cho thấy, khối lượng trứng vịt TG2 qua thế hệ đạt từ 

60,35 - 61,52 g, chỉ số hình thái là 1,40 - 1,41; tỷ lệ lòng đỏ đạt 32,70 - 

34, %; đơn vị Haugh đạt từ 90,89 - 92,05. Trứng có độ dày vỏ 0,33 - 0,34 

cm. Trứng vịt TG2 đạt tiêu chuẩn trứng giống.  
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Các chỉ tiêu trong kết quả nghiên cứu ở đây đều tương đương với kết 

quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs (2009a) khi nghiên cứu trên ba 

thế hệ vịt Triết Giang, khối lượng đạt từ 59 - 62g; chỉ số hình thái từ 1,39 - 

1,41; tỷ lệ lòng đỏ đạt 33 - 33,52%; đơn vị Haugh từ 89,96 - 91,27; độ dày vỏ 

trứng từ 0,336 - 0,350cm. 

Bảng  .1 : M t số chỉ tiêu chất lượng trứng  ịt TG2 

Chỉ tiêu 

TH1 

(n = 30) 

TH2 

(n = 30) 

TH3 

(n = 30) 

TH4 

(n = 30) 

Mean± SE Mean± SE Mean± SE Mean± SE 

KL trứng (g) 60,35±0,96 60,42±0,99 61,07±0,76 61,52±0,77 

CSHT 1,41±0,002 1,40±0,002 1,40±0,003 1,41±0,002 

Tỷ lệ lòng đỏ (%) 32,75 33,16 33,84 34,59 

Tỷ lệ vỏ (%) 11,25 11,09 11,87 12,01 

Chỉ số lòng đỏ 0,43±0,005 0,45±0,007 0,46±0,008 0,45±0,009 

Chỉ số lòng trắng 0,12±0,001 0,13±0,06 0,13±0,05 0,11±0,07 

Tỷ lệ lòng trắng (%) 56,00 55,75 54,29 53,4 

Độ dày vỏ (mm) 0,33±0,003 0,34±0,004 0,32±0,003 0,33±0,004 

Đơn vị Haugh (HU) 90,89±1,02 91,36±1,54 92,05±1,46 91,56±1,10 

 

3.1.2.8. Một số chỉ tiêu ấp nở 

Trứng vịt TG2 được lấy ở tuần đẻ 30 - 35, theo dõi trong 5 phiên ấp và 

cùng với theo dõi lấy thay thế thế hệ sau. Kết quả một số chỉ tiêu ấp nở của 

trứng vịt TG2 được thể hiện ở bảng 3.16. 

Kết quả bảng 3.16 cho thấy: Vịt TG2 có tỷ lệ trứng có phôi cao, đạt 

trên 95,48 - 96,38%; tỷ lệ nở/tổng trứng vào ấp đạt 84,90 - 86,05%, tỷ lệ nở/ 

tổng trứng có phôi đạt 88,93 - 89,29%. Theo Nguyễn Đức Trọng và cs 

(2011b) khi nghiên cứu về vịt Triết Giang, vịt Cỏ và tổ hợp lai giữa vịt Triết 
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Giang và Cỏ cho biết tỷ lệ trứng có phôi của vịt Cỏ là 93,04%, của vịt Triết 

Giang là 94,87% và của tổ hợp lai TTC (3/4 Triết Giang, 1/4 Cỏ) đạt 96,57%. 

Tỷ lệ nở/ trứng có phôi đạt 85,2% ở vịt Cỏ; 85,43% ở vịt Triết Giang và 

88,86% ở tổ hợp lai TTC. Như vậy, vịt TG2 có tỷ lệ trứng có phôi cao hơn vịt 

Triết Giang và vịt Cỏ, tương đương với tổ hợp lai TTC; tỷ lệ nở/trứng có phôi 

cao hơn vịt Triết Giang, vịt Cỏ và tổ hợp lai. Các chỉ tiêu trong kết quả nghiên 

cứu này cao hơn kết quả nghiên cứu của Nguyễn Duy Hoan (2016), vịt Mốc 

tỷ lệ trứng có phôi là 90 - 92%, tỷ lệ nở là 78 - 80%. 

Bảng  .16: M t số chỉ tiêu ấp nở  ịt TG2 

Chỉ tiêu TH1 TH2 TH3 TH4 

Tổng số trứng vào ấp ( uả) 2100 2100 2100 2100 

Số trứng có phôi ( uả) 2005 2011 2024 2017 

Tỷ lệ trứng có phôi (%) 95,48 95,76 96,38 96,05 

Số con nở ra còn sống (con) 1783 1792 1807 1801 

Tỷ lệ nở/ tổng số trứng vào ấp (%) 84,90 85,33 86,05 85,76 

Tỷ lệ nở/trứng có phôi (%) 88,93 89,11 89,28 89,29 

 

Nhận xét chung về dòng vịt TG2: Qua 4 thế hệ chọn lọc cho thấy, dòng 

vịt TG2 có đặc điểm ngoại hình đồng nhất của dòng vịt chuyên trứng, khối 

lượng cơ thể ổn định qua 4 thế hệ. Vịt TG2 có tuổi đẻ 17 tuần; có khối lượng 

vào đẻ đạt 1103,67 - 1115,42g/con; năng suất trứng đạt 256,59quả/mái/52 

tuần đẻ; tiêu tốn thức ăn/10  uả trứng là 2,19kg; khối lượng trứng đạt 61,52 

g/quả; tỷ lệ trứng có phôi đạt 96,05% và tỷ lệ nở/tổng số trứng ấp đạt 85,76%. 

Đặc biệt, qua 4 thế hệ chọn lọc, năng suất trứng tăng được 4,05 quả trong khi 

vẫn giữ được khối lượng cơ thể ổn định. 
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3.2. Chọn lọc nâng cao năng suất vịt TC1 và TC2 

3.2.1. Chọn lọc nâng cao năng suất vịt TC1 

3.2.1.1. Đặc điểm ngoại hình của vịt TC1 

Kết quả theo dõi đặc điểm ngoại hình của vịt TC1 qua 4 thế hệ là rất ổn 

định về đặc điểm ngoại hình và được mô tả ở bảng 3.17, hình 3.5 và hình 3.6. 

Bảng  .17: Đặc điểm ngoại hình của vịt TC1 

Chỉ tiêu 
Vịt mới nở 

(n = 1500 con) 

Vịt trưởng thành (33 tuần tuổi) 

(n = 864 con) 

Màu lông 
Vàng nhạt, có phớt đen 

ở đầu, đuôi 

Con mái có màu cánh sẻ nhạt. Con 

trống có lông đầu xám (chiếm khoảng 

8,23%) hoặc đầu xanh đen (chiếm 

91,77%), cổ có khoang trắng, phần 

thân có màu nâu đỏ xen lẫn lông 

trắng, đuôi có lông màu xanh đen, có 

2-3 lông móc cong. 

Đầu, cổ  Đầu nhỏ, cổ thon dài 

Thân hình  
Thon nhỏ, dáng đưng lớn hơn góc 45 

độ so với mặt đất 

Mỏ và chân 
Màu vàng nhạt, có con 

hơi xám, xám đen 
Vàng và vàng nhạt, có con hơi xám 

 

Kết quả bảng 3.17 và hình 3.5, hình 3.6 cho thấy: Vịt TC1 có màu lông 

ổn định ở cả giai đoạn vịt con và trưởng thành. Con mái có màu cánh sẻ nhạt, 

con trống có lông đầu xám hoặc đầu xanh đen. Sự phân ly màu lông là trung 

gian giữa vịt Cỏ và vịt Triết Giang. Hình dáng vịt thon nhỏ, dáng đứng lớn 

hơn góc 45 độ so với mặt đất. Màu sắc này duy trì ổn định qua 4 thế hệ, có thể 

kết luận vịt TC1 đã đồng nhất màu lông đặc trưng của dòng. 
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Hình 3.5: Hình ảnh vịt TC1 lúc 1 ngày tuổi 

 

Hình 3.6: Hình ảnh vịt TC1 l c trưởng thành (33 tuần tuổi) 
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3.2.1.2. Kích thước một số chiều đo cơ thể vịt TC1 

Kích thước một số chiều đo cơ thể vịt TC1 được thể hiện ở bảng 3.18. 

Kết quả ở bảng 3.18 cho thấy, vịt TC1 ở thời điểm 8 tuần tuổi có dài 

lườn từ 8,40 - 8,75 cm đối với con trống và 9,00 - 9,12 cm đối với con mái. 

Dài lông cánh của vịt trống từ 7,14 - 7,50 cm; vịt mái từ 10,05 - 10,94 cm. Tỷ 

lệ vòng ngực/dài thân của vịt TC1 qua các thế hệ đạt từ 1,11 - 1,13 đối với vịt 

trống và 1,21 - 1,24 đối với vịt mái. Kết quả chỉ số vòng ngực/dài thân nhỏ 

hơn kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh và cs (2007), vịt Cỏ có tỷ lệ 

vòng ngực/dài thân ở con trống là 1,19 và con mái là 1,14. Tương đương với 

vịt Triết Giang trống là 1,10 và mái là 1,21 trong nghiên cứu của Nguyễn Đức 

Trọng và cs (2009a). Với Tỷ lệ vòng ngực/dài thân của vịt TC1 trên ta thấy 

đây là một dòng vịt hướng trứng rõ rệt có thân hình rất thon nhỏ. 
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Bảng  .18: Kích thước m t số chiều đo cơ thể vịt TC1 ở 56 ngày tuổi (cm) 

 

Thế 

hệ 
Tính biệt Dài thân Vòng ngực VN/DT Dài lườn Cao chân Dài lông cánh 

TH1 
Trống (n = 30) 21,75

a
±0,35 24,25

a
±0,35 1,11

a
±0,01 8,56

a
±0,11 6,00

a
±0,05 7,50

a
±0,17 

Mái (n = 30) 20,10
x
±0,27 24,59

x
±0,22 1,22

x
±0,01 9,12

x
±0,17 6,00

x
±0,06 10,24

x
±0,22 

TH2 
Trống (n = 30) 22,00

a
±0,26 24,78

a
±0,27 1,13

a
±0,01 8,75

a
±0,14 6,00

a
±004 7,14

a
±0,15 

Mái (n = 30) 20,24
x
±0,31 25,01

x
±0,39 1,24

x
±0,01 9,02

x
±0,18 6,00

x
±0,05 10,05

x
±0,09 

TH3 
Trống (n = 30) 21,53

a
±0,33 24,21

a
±0,36 1,12

a
±0,01 8,40

a
±0,13 6,00

a
±0,05 7,32

a
±0,10 

Mái (n = 30) 19,87
y
±0,32 24,58

x
±0,29 1,23

x
±0,01 9,00

x
±0,17 6,00

x
±004 10,94

x
±0,16 

TH4 
Trống (n = 30) 21,95

a
±0,24 24,56

a
±0,27 1,12

a
±0,01 8,62

a
±0,16 6,00

a
±0,05 7,48

a
±0,15 

Mái (n = 30) 20,17
x
±0,35 24,35

x
±0,23 1,21

x
±0,01 9,07

x
±0,15 6,00

x
±0,05 10,89

x
±0,14 

 

Ghi chú: Trên cùng một cột khi xét theo giới tính nếu c c chữ c i kh c nhau thì kh c nhau ở mức c    nghĩa 

thống kê P<0,05. 
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3.2.1.3. Tỷ lệ nuôi sống của vịt TC1 ở giai đoạn vịt con và hậu bị 

Tỷ lệ nuôi sống của vịt TC1 được trình bày qua bảng 3.19 và biểu đồ 

3.3. 

Bảng 3.19:  Tỷ lệ nuôi sống của vịt TC1 (%) 

Chỉ tiêu 

TH1  

(Số con đầu 

kỳ = 375) 

TH2  

(Số con đầu 

kỳ = 375) 

TH3  

(Số con đầu 

kỳ = 375) 

TH4  

(Số con đầu 

kỳ = 375) 

0-8 98,93 98,67 98,67 98,13 

9-16 97,30 97,03 97,84 98,10 

0-16 96,27 95,73 96,53 96,27 

Ghi chú: Số lượng vịt ở 8 tuần tuổi sau khi chọn chuyển lên hậu bị, những con 

không được chọn được cộng vào để tính tỷ lệ nuôi sống ở giai đoạn tiếp theo.  

 

Biểu đồ 3.3: Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nuôi sống của vịt TC1 (%) 

Kết quả bảng 3.19 cho thấy, tỷ lệ nuôi sống của vịt TC1 qua 4 thế hệ 

đạt cao. Giai đoạn 0 - 8 tuần tuổi đạt từ 98,13 - 98,93%; giai đoạn 0 - 16 tuần 

tuổi đạt 95,73 - 96,53%. Tỷ lệ này cao hơn so với với vịt Triết Giang 94,74% 

94 

94.5 

95 

95.5 

96 

96.5 

97 

97.5 

98 

98.5 

99 

TH1 TH2 TH3 TH4 

% 

thế hệ 
0 - 8 9--16 0 - 16 
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và thấp hơn vịt cỏ 98,95% (Nguyễn Đức Trọng và cs, 2011b). Tỷ lệ này cũng 

thấp hơn so với vịt Khaki Campbell 97,54% (Nguyễn Hồng Vĩ và cs, 2007a) 

và tương đương vịt Cỏ màu cánh sẻ 96,5- 98,3% (Nguyễn Thị Minh và cs 

(2007). Nhìn chung sức sống của vịt TC1 là rất cao chứng tỏ vịt lai đã ổn 

định và thích nghi cao với khí hậu nóng ẩm mưa nhiều của Việt Nam giúp 

chúng có thể tồn tại trong nhiều phương thức chăn nuôi. 

3.2.1.4. Khối lượng cơ thể qua các tuần tuổi 

Kết quả theo dõi khối lượng cơ thể của vịt TC1 được thể hiện qua bảng 

3.20. 

Kết quả bảng 3.20 cho thấy, khối lượng cơ thể của vịt TC1 ở 8 tuần 

tuổi đạt từ 915,14 - 935,25g/con đối với trống và 905,25 - 920,15g/con đối 

với mái. Kết quả này cho thấy, khối lượng vịt TC1 lớn hơn khối lượng cơ thể 

vịt Triết Giang 8 tuần tuổi (827,10g/con trống và 809,30g/con mái) trong kết 

quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs (2009a). Còn theo Nguyễn Thị 

Minh và cs (2007) khi nghiên cứu nâng cao năng suất trứng, tạo dòng vịt cỏ 

C1, khối lượng vịt Cỏ 8 tuần tuổi qua 4 thế hệ với con trống là 1069,9 - 

1193,2g/con; con mái là 978,2 - 1027,5g/con. Khối lượng cơ thể của vịt TC1 

ở 16 tuần tuổi của trống là từ 1212,9 - 1285g/con và của mái là 1200 - 

1235g/con, kết quả này cao hơn kết quả nghiên cứu trên vịt Triết Giang trong 

nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs (2009a) có khối lượng cơ thể 16 

tuần tuổi là 1140,57g/con trống và 1083,8g/con mái. Tóm lại khối lượng của 

TC1 mang tính trạng trung gian giữa vịt Triết giang và vịt Cỏ, sau 4 thế hệ 

chọn lọc định hướng năng suất trứng và bình ổn khối lượng cơ thể, khối 

lượng của chúng không thay đổi tạo điều kiện tốt cho sinh sản và vẫn được 

khối lượng chuẩn của dòng vịt hướng trứng cao sản. 
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Bảng 3.20:  Khối lượng cơ thể vịt TC1 qua các tuần tuổi (g/con) 

Tuần 

tuổi 

Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 Thế hệ 4 

Trống 

(n = 30) 

Mái 

(n = 30) 

Trống 

(n = 30) 

Mái 

(n = 30) 

Trống 

(n = 30) 

Mái 

(n = 30) 

Trống 

(n = 30) 

Mái 

(n = 30) 

Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE 

1nt 
40,28

a
± 

0,67 

40,82
x
± 

0,81 

40,31
a
± 

0,55 

40,75
x
± 

0,49 

40,67
a
± 

0,60 

40,91
x
± 

0,71 

40,85
a
± 

0,83 

40,63
x
± 

0,65 

4 
490,07

a 

±8,57 

475,75
x 

±9,25 

489,52
a 

±8,67 

467,91
x 

±8,75 

492,65
a 

±7,57 

472,52
x 

±8,26 

494,26
a 

±8,43 

475,26
x 

±8,39 

8 
925,78

a 

±9,62 

905,25
x 

±9,69 

915,14
a 

±9,97 

907,26
x 

±9,67 

925,34
a 

±9,85 

915,19
x 

±10,57 

935,25
a 

±9,59 

920,15
x 

±9,55 

12 
1113,93

a 

±10,50 

1029,25
x 

±11,20 

1162,63
a 

±11,58 

1090,12
x 

±11,52 

1165,14
a 

±10,86 

1087,20
x 

±10,88 

1175,99
a 

±11,24 

1103,69
x 

±11,40 

16 
1285,00

a 

±10,94 

1235,00
x 

±12,21 

1212,90
a 

±12,36 

1200,00
x 

±10,96 

1252,40
a 

±12,37 

1210,10
x 

±11,61 

1268,57
a 

±10,85 

1225,50
x 

±11,49 

Ghi chú: Trên cùng một hàng khi xét theo tính biệt các chữ cái khác nhau là khác nhau ở mức có   nghĩa 

thống kê P < 0,05. 
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Đồ thị  . : Đồ thị biểu diễn khối lượng của vịt TC1 ở 4 thế hệ 

 

3.2.1.5. Năng suất sinh sản của vịt TC1 qua 4 thế hệ 

Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của vịt TC1 qua 4 thế hệ được 

trình bày ở bảng 3.21. 

Bảng 3.21: M t số chỉ tiêu năng suất của vịt TC1 qua 4 thế hệ 

Chỉ tiêu ĐVT TH1 TH2 TH3 TH4 

Tuổi đẻ 5% tuần 17 17 17 17 

Khối lượng vào đẻ 

(Mean ± SE) gam 

1244,92 ± 

20,76 

1229,80 ± 

22,08 

1290,15 

±19,60 

1275,67 

± 15,99 

Tỷ lệ đẻ bình quân % 78,06 78,37 78,73 78,94 

NST/mái/52 tuần đẻ quả 284,13 285,28 286,56 287,52 

TTTA/10 quả trứng kg 2,15 2,12 2,13 2,11 

Kết quả bảng 3.21 cho thấy, vịt TC1 có tuổi đẻ là 17 tuần; khối lượng 

vào đẻ đạt từ 1229,8 - 1290,15g/con; tỷ lệ đẻ bình quân từ 78,06 - 78,94%. 
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Đặc biệt, năng suất trứng tăng dần qua các thế hệ chọn lọc, đạt cao nhất ở thế 

hệ 4 đạt 287,52 quả/mái/52 tuần đẻ, tăng 3,39  uả so với thế hệ 1 (năng suất 

trứng/mái/52 tuần đẻ ở thế hệ 1 đạt 284,13 quả); tương ứng tăng 1,19%. Tiêu 

tốn thức ăn/10  uả trứng từ 2,11 - 2,15kg. 

 

Đồ thị  .6: Đồ thị biểu diễn tỷ lệ đẻ của vịt TC1 ở các thế hệ 

Tuổi đẻ của vịt TC1 là 17 tuần nằm trung gian giữatuổi vào đẻ của vịt 

Triết Giang (14 - 15 tuần) và tuổi vào đẻ của vịt Cỏ (20 - 21 tuần) khi lai hai 

giống vịt trên đã thành công. Điều này mang lại hiệu quả trong việc chăn nuôi 

và khai thác trứng của vịt TC khi khắc phục được nhược điểm đẻ sớm, trứng 

nhỏ của vịt Triết Giang và đẻ muộn làm giảm năng suất của vịt Cỏ. 

Kết quả tỷ lệ đẻ ở đồ thị 3.6 cho thấy: tỷ lệ đẻ của vịt TC1 ở 4 thế hệ 

tuân theo quy luật, tỷ lệ đẻ tăng nhanh trong khoảng 7 - 13 tuần đầu tiên của 

chu kỳ đẻ và đạt đỉnh, thế hệ 1 tỷ lệ đẻ đạt đỉnh cao ở 13 tuần đẻ 91,28%, thế 

hệ 2 đạt đỉnh cao ở 8 tuần đẻ 96,99%, thế hệ 3 đạt đỉnh cao ở tuần đẻ thứ 7 

đạt 90,78% và thế hệ 4 tỷ lệ đẻ đỉnh cao ở 10 tuần đẻ là 87,69%. Qua đây 
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cũng cho thấy đối với vịt TC1 tỷ lệ đẻ đạt đỉnh cao với thời gian rất nhanh và 

tỷ đạt tỷ lệ cao. Sau đó tỷ lệ đẻ của vịt TC1 có giảm và duy trì ổn định đến 

khoảng 30 - 33 tuần đẻ thì giảm xuống  8,57% và sau đó lại tiếp tục tăng và 

bắt đầu một chu kỳ đẻ mới. Qua kết quả tỷ lệ đẻ của vịt ở đồ thị 3.6 còn cho 

thấy: dựa vào năng suất trứng của 20 - 30 tuần đẻ đầu có thể tiến hành chọn 

lọc nâng cao năng suất trứng của vịt, đồng thời dựa vào tỷ lệ đẻ đạt đỉnh cao 

lên xuống liên tục có thể tác động vào một số điều kiện ngoại cảnh như mùa 

vụ, thời gian chiếu sáng, chăm sóc nuôi dưỡng cần tác động vào giai đoạn này 

để vịt đẻ giai đoạn đỉnh cao được kéo dài và nâng cao năng suất trứng của vịt.  

Năng suất trứng vịt TC1 đều vượt xa các nghiên cứu về cặp lai giữa 

Khaki Campbell với Cỏ màu trắng (216,74 - 220,28 quả/mái/năm) trong kết 

quả nghiên cứu của Phạm Văn Trượng và cs (1998). Vịt lai F1 trống Cỏ và 

mái Khaki Campbell là 256,46 quả/mái/năm, trống Khaki Campbell và mái 

Cỏ là 253,56 quả/mái/năm (Trần Thanh Vân, 1998a). Theo Nguyễn Đức 

Trọng và cs (2009a), tỷ lệ đẻ bình quân của vịt Triết Giang là 73,11%, năng 

suất trứng đạt 266,54 quả/mái/52 tuần đẻ. Vịt CV 2000 Layer nuôi tại trại 

VIGOVA bình quân 5 thế hệ, tỷ lệ đẻ là 74,3%; năng suất trứng 270,3 

quả/mái/năm (Nguyễn Văn Bắc, 2005). Giri và cs. (2014) cho biết: tỷ lệ đẻ 

của vịt Khaki Campbell và vịt nội nuôi tại Ấn Độ là 71,15% và 57,81%. 

Chakravarthi and Mohan (2014), cho biết năng suất trứng của vịt Khaki 

Campbell đạt từ 190,27 - 217,22 quả/mái/năm. 

Như vậy, qua chọn lọc, năng suất trứng dòng vịt TC1 ở thế hệ 4 đạt 

287,52 quả/mái/52 tuần đẻ, tăng 3,39  uả so với thế hệ 1 (năng suất 

trứng/mái/52 tuần đẻ ở thế hệ 1 đạt 284,13 quả); tương ứng tăng 1,19%. Đồng 

thời, tuổi đẻ của vịt TC1 là 17 tuần, nằm trung gian giữa tuổi vào đẻ của vịt 

Triết Giang (14 - 15 tuần) và tuổi vào đẻ của vịt Cỏ (20 - 21 tuần). Điều đó 

chứng tỏ kết quả chọn lọc đã làm nâng cao năng suất trứng vịt TC1. Kết quả 
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này có được là do tỷ lệ chọn lọc ở các thế hệ thấp (44%), ly sai chọn lọc của 

đàn chọn so với đàn chưa chọn là 9 đến 11 quả nên phần nào đã tác động tới 

hiệu quả chọn lọc. Tuy nhiên, đàn vịt TC1 là đàn vịt tương đối đồng nhất đã 

được công nhận dòng nên việc chọn lọc nâng cao năng suất trứng không thể 

lên nhanh như những dòng mới tạo ra cũng là phản ánh sát quy luật di truyền 

mà thôi.  

3.2.1.6. Hiệu quả chọn lọc, tỷ lệ chọn lọc, ly sai chọn lọc năng suất trứng của 

vịt TC1 qua các thế hệ 

Một số chỉ tiêu chọn lọc năng suất trứng của vịt TC1 ở 4 thế hệ được 

trình bày ở bảng 3.22. 

Theo dõi năng suất sinh sản của vịt TC1 đến hết 30 tuần đẻ. Căn cứ vào 

năng suất trứng 30 tuần đẻ của các gia đình để lấy trứng thay thế cho thế hệ 

sau. 

Kết quả ở bảng 3.22 cho thấy, tỷ lệ chọn lọc vịt mái cho thế hệ sau từ 

35,71 - 41,6%. Với vịt TC1, ly sai chọn lọc giảm dần qua các thế hệ từ 11,13 

quả ở thế hệ 1 xuống 9,12 quả ở thế hệ 4. Kết quả này đã chứng minh sự đồng 

đều về năng suất trứng được tăng lên. Năng suất trứng trung bình/mái toàn 

đàn tăng lên (thế hệ 1 là 159,22 quả; thế hệ 2 là 161,21 quả; thế hệ 3 là 163,25 

quả và thế hệ 4 là 1 4,08  uả). Như vậy, năng suất trứng trung bình/mái toàn 

đàn hết 30 tuần đẻ tăng 4,8   uả; tương ứng tăng 3,05%. 

Hệ số di truyền thấp từ 0,19 - 0,21; hiệu quả chọn lọc từ 1,73 - 2,34 

quả, ly sai chọn lọc giảm dần qua các thế hệ đạt 9,12 - 11,13 quả.  

Kết quả về ly sai chọn lọc và hiệu quả chọn lọc thấp hơn nghiên cứu 

của các tác giả Hoàng Thị Lan và cs (2005), khi chọn lọc nâng cao năng suất 

trứng của vịt T6 có ly sai chọn lọc ở 4 thế hệ là 10,32 - 16,3 quả và hiệu quả 

chọn lọc thu được là 1,71 - 2,7 quả. 
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Bảng 3.22:  Hiệu quả chọn lọc năng suất trứng của vịt TC1 

Thế hệ Chỉ tiêu TC1 

1 

Số lượng mái đầu kỳ (con) 168 

Số lượng mái chọn để nhân giống cho thế hệ sau (con) 70 

Tỷ lệ chọn lọc (%) 41,60 

Hiệu quả chọn lọc (quả) 2,34 

Năng suất trứng trung bình/mái toàn đàn ( uả/mái) 159,22 

Năng suất trứng /mái được chọn/30 tuần đẻ (quả/mái) 170,35 

Ly sai chọn lọc (quả) 11,13 

Hệ số di truyền h
2
 0,21 

2 

Số lượng mái đầu kỳ (con) 168 

Số lượng mái chọn để nhân giống cho thế hệ sau (con) 63 

Tỷ lệ chọn lọc (%) 37,50 

Hiệu quả chọn lọc (quả) 1,95 

Năng suất trứng trung bình/mái toàn đàn( uả/mái) 161,21 

Năng suất trứng /mái được chọn/30 tuần đẻ (quả/mái) 171,47 

Ly sai chọn lọc (quả) 10,26 

Hệ số di truyền h
2
 0,19 

3 

Số lượng mái đầu kỳ (con) 168 

Số lượng mái chọn để nhân giống cho thế hệ sau (con) 63 

Tỷ lệ chọn lọc (%) 37,50 

Hiệu quả chọn lọc (quả) 1,76 

Năng suất trứng trung bình/mái toàn đàn( uả/mái) 163,25 

Năng suất trứng /mái được chọn/30 tuần đẻ (quả/mái) 172,50 

Ly sai chọn lọc (quả) 9,25 

Hệ số di truyền h
2
 0,19 

4 

Số lượng mái đầu kỳ (con) 168 

Số lượng mái chọn để nhân giống cho thế hệ sau (con) 60 

Tỷ lệ chọn lọc (%) 35,71 

Hiệu quả chọn lọc (quả) 1,73 

Năng suất trứng trung bình/mái toàn đàn( uả/mái) 164,08 

Năng suất trứng /mái được chọn/30 tuần đẻ (quả/mái) 173,20 

Ly sai chọn lọc (quả) 9,12 

Hệ số di truyền h
2
 0,19 
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Ismoyowati và cs (2011), tiến hành chọn lọc nâng cao năng suất trứng 

ở 120 ngày đẻ của vịt Tegal có hệ số di truyền về năng suất trứng h
2
 = 0,35; 

năng suất trứng của vịt Tegal ở thế hệ xuất phát là 78,00 quả/mái đến thế hệ 1 

năng suất trứng là 88,12quả/mái và tiến bộ di truyền đạt được là 5,95 quả. Hệ 

số di truyền tính trạng năng suất trứng của Tsaiya được chọn lọc từ năm 1992 

có h
2
 = 0,25 (Poivey và cs, 2001). 

3.2.1.7. Một số chỉ tiêu chất lượng trứng 

Trứng vịt TC1 được khảo sát ở 20 tuần đẻ, kết quả được trình bày ở 

bảng 3.23. 

Bảng 3.23:  M t số chỉ tiêu chất lượng trứng vịt TC1 

Chỉ tiêu 
TH1 (n=30) TH2 (n=30) TH3 (n=30) TH4 (n=30) 

Mean ±SE  Mean ±SE  Mean ±SE  Mean ±SE  

Khối lượng trứng (g) 65,29±0,78 65,75±0,70 65,89±0,39 65,72±0,51 

Chỉ số hình thái 1,40±0,002 1,40±0,003 1,41±0,003 1,40±0,002 

Tỷ lệ lòng đỏ (%) 33,50 33,62 33,78 33,75 

Chỉ số lòng đỏ 0,45±0,004 0,45±0,003 0,46±0,004 0,45±0,004 

Tỷ lệ lòng trắng (%)  54,85 54,65 54,37 54,57 

Chỉ số lòng trắng 0,09±0,002 0,10±0,003 0,09±0,004 0,09±0,003 

Tỷ lệ vỏ (%) 11,65 11,73 11,85 11,68 

Đơn vị Haugh 91,45±0,89 91,32±1,55 91,17±0,79 91,56±1,17 

Độ dày vỏ (cm) 0,33±0,004 0,34±0,003 0,34±0,003 0,34±0,003 

Kết quả bảng 3.23 cho thấy: khối lượng trứng vịt TC1 qua 4 thế hệ đạt 

từ 65,29 - 65,89g; chỉ số hình thái là 1,40 - 1,41; tỷ lệ lòng đỏ đạt từ 33,50 - 

33,78%; đơn vị Haugh đạt từ 91,17 - 91,56; trứng có độ dày vỏ từ 0,33 - 0,34 

cm. và ổn định chỉ tiêu này qua 4 thế hệ.  
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Như vậy, vịt TC1 có khối lượng trứng lớn hơn, chỉ số hình thái và độ 

dày vỏ tương đương, tỷ lệ lòng đỏ và đơn vị Haugh cao hơn so với vịt Triết 

Giang trong nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs (2009a) khi nghiên cứu 

trên ba thế hệ vịt Triết Giang, khối lượng trứng đạt từ 59 - 62g; chỉ số hình 

thái từ 1,39 - 1,41; tỷ lệ lòng đỏ đạt 33 - 33,52%; đơn vị Haugh từ 89,96 - 

91,27; độ dày vỏ trứng từ 0,336 - 0,350cm. 

3.2.1.8. Một số chỉ tiêu ấp nở 

Trứng vịt TC1 được lấy ở tuần đẻ 30 - 35, theo dõi trong 5 phiên ấp và 

cùng với theo dõi lấy thay thế thế hệ sau. Kết quả một số chỉ tiêu ấp nở của 

trứng vịt TC1 được thể hiện ở bảng 3.24. 

Bảng 3.24: M t số chỉ tiêu ấp nở 

Chỉ tiêu TH1 TH2 TH3 TH4 

Tổng số trứng vào ấp (quả) 3000 3000 3000 3000 

Số trứng có phôi (quả) 2900 2895 2904 2899 

Tỷ lệ trứng có phôi (%) 96,67 96,50 96,80 96,63 

Số con nở ra (con) 2642 2598 2637 2659 

Tỷ lệ nở/ tổng số trứng vào ấp (%) 88,07 86,60 87,90 88,63 

Tỷ lệ nở/trứng có phôi (%) 91,10 89,74 90,81 91,72 

Kết quả bảng 3.24 cho thấy: Vịt TC1 có tỷ lệ trứng có phôi cao, đạt từ 

96,5 - 96,8%; tỷ lệ nở/tổng trứng vào ấp đạt 86,6 - 88,63%; tỷ lệ nở/ tổng 

trứng có phôi đạt 89,74 - 91,72%.  

Như vậy, vịt TC1 có tỷ lệ trứng có phôi cao hơn vịt Triết Giang và vịt 

Cỏ nhưng tương đương với tổ hợp lai TTC. Tỷ lệ nở/trứng có phôi cao hơn vịt 

Triết Giang, vịt Cỏ và tổ hợp lai trong kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức 
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Trọng và cs (2011b) trên vịt Triết Giang, vịt Cỏ và tổ hợp lai giữa vịt Triết 

Giang và Cỏ cho biết: tỷ lệ trứng có phôi của vịt Cỏ là 93,04%; của vịt Triết 

Giang là 94,87% và của tổ hợp lai TTC (3/4 Triết Giang, 1/4 Cỏ) đạt 96,57%. 

Tỷ lệ nở/ trứng có phôi đạt 85,2% ở vịt Cỏ; 85,43% ở vịt Triết Giang và 

88,86% ở tổ hợp lai TTC. Cũng cao hơn kết quả nghiên cứu của Nguyễn Duy 

Hoan (2016), tỷ lệ trứng có phôi ở vịt Mốc là 90 - 92%, tỷ lệ nở là 78 - 80%. 

Nhận xét chung về dòng vịt TC1: Qua 4 thế hệ chọn lọc cho thấy, dòng 

vịt TC1 có đặc điểm ngoại hình đồng nhất của dòng vịt chuyên trứng, khối 

lượng cơ thể ổn định qua 4 thế hệ. Dòng TC1 có tuổi đẻ 17 tuần; khối lượng 

vào đẻ đạt 1275, 7 g/con; năng suất trứng đạt 287,52 quả/mái/52 tuần đẻ; tiêu 

tốn thức ăn/10  uả trứng 2,11kg; khối lượng trứng đạt 65,72 g/quả; tỷ lệ trứng 

có phôi đạt 96,63% và tỷ lệ nở/tổng số trứng ấp đạt 88,63%. Qua 4 thế hệ 

chọn lọc, năng suất trứng tăng được 3,39 quả trong khi vẫn giữ được khối 

lượng cơ thể ổn định. 

 

3.2.2. Chọn lọc nâng cao năng suất vịt TC2 

3.2.2.1. Đặc điểm ngoại hình của vịt TC2 

Đặc điểm ngoại hình của vịt TC2 đượctheo dõi qua 4 thế hệ là rất ổn 

định và thể hiện ở bảng 3.25. 

Kết quả bảng 3.25 cho thấy: Vịt TC2 có màu lông ổn định ở cả giai 

đoạn vịt con và trưởng thành. Con mái có màu cánh sẻ nhạt, con trống có lông 

đầu xám (chiếm 10,25%), hoặc đầu xanh đen (chiếm 89,75%), cổ có khoang 

trắng, phần thân có màu nâu đỏ xen lẫn lông trắng, đuôi có lông màu xanh 

đen, có 2-3 lông móc cong. Hình dáng thon nhỏ, dáng đưng lớn hơn góc 45 

độ so với mặt đất. Màu sắc này duy trì ổn định qua 4 thế hệ, có thê kết luận 

vịt TC2 đã đồng nhất màu lông đặc trưng của dòng. 
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Hình 3.7. Hình ảnh vịt TC2 lúc 01 ngày tuổi 

 

 

Hình 3.8. Vịt TC2 khi trưởng thành (33 tuần tuổi) 
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Bảng  .2 : Đặc điểm ngoại hình của vịt TC2 

Chỉ tiêu 
Vịt mới nở 

(n = 1500 con) 

Vịt trưởng thành (33 tuần tuổi) 

(n = 864 con) 

Màu lông 
Vàng nhạt, có phớt 

đen ở đầu, đuôi 

Con mái có màu cánh sẻ nhạt. Con trống 

có lông đầu xám (chiếm 10,25%), hoặc 

đầu xanh đen (chiếm 89,75%) cổ có 

khoang trắng, phần thân có màu nâu đỏ 

xen lẫn lông trắng, đuôi có lông màu xanh 

đen, có 2 - 3 lông móc cong. 

Đầu, cổ  Đầu nhỏ, cổ thon dài 

Thân hình  
Thon nhỏ, dáng đứng lớn hơn góc 45 độ 

so với mặt đất 

Mỏ và 

chân 

Màu vàng nhạt, có 

con hơi xám, xám 

đen 

Vàng và vàng nhạt, có con hơi xám 

3.2.2.2. Kích thước một số chiều đo cơ thể vịt TC2 

Kích thước một số chiều đo cơ thể của vịt TC2 được trình bày qua bảng 

3.26. 

Kết quả ở bảng 3.26 cho thấy: vịt TC2 ở 8 tuần tuổi có dài lườn từ 8,41 

- 8,7  cm đối với con trống và 8,45 - 9,01 cm đối với con mái. Độ dài lông 

cánh của vịt TC2 trống từ 6,3 - 6,8 cm; vịt mái là 9,34 - 9,83cm. Tỷ lệ vòng 

ngực/ dài thân của vịt TC2 qua các thế hệ đạt từ 1,13 -1,15 đối với vịt trống; 

1,22 - 1,25 đối với vịt mái. Kết quả trong nghiên cứu này tương đương với kết 

quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs (2009a) trên vịt Triết Giang 

trống là 1,10 và mái là 1,21. Với Tỷ lệ vòng ngực/dài thân của vịt TC2 gần 

tương tự CT1 (1,11 - 1,13 đối với vịt trống; 1,21 - 1,24 đối với vịt mái). Như 

vậy có thể kết luận đây là một dòng vịt hướng trứng rõ rệt. 
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Bảng  .26:  Kích thước m t số chiều đo cơ thể vịt TC2 ở 56 ngày tuổi(cm) 

 

Thế 

hệ 
Tính biệt Dài thân Vòng ngực VN/DT Dài lườn Cao chân Dài lông cánh 

TH1 
Trống (n = 30) 21,55

a
 ± 0,31 24,65

a
 ± 0,23 1,14

a
± 0,01 8,76

a
 ± 0,12 6,12

b
 ± 0,05 6,80

a
 ± 0,17 

Mái (n = 30) 19,90
x
 ± 0,26 24,96

x
 ± 0,20 1,25

x
± 0,01 9,01

x
 ± 0,09 6,00

z
 ± 0,04 9,83

x
 ± 0,12 

TH2 
Trống (n = 30) 21,87

a
 ± 0,37 24,80

a
 ± 0,22 1,13

a
± 0,01 8,56

a
 ± 0,11 6,25

a
 ± 0,04 6,50

a
 ± 0,12 

Mái (n = 30) 19,48
x
 ± 0,27 24,29

x
 ± 0,20 1,25

x
± 0,01 8,83

x
 ± 0,08 6,15

y
 ± 0,06 9,76

x
 ± 0,15 

TH3 
Trống (n = 30) 21,56

a
 ± 0,35 24,89

a
 ± 0,25 1,15

a
± 0,01 8,57

a
 ± 0,09 6,23

a
 ± 0,05 6,30

a
 ± 0,16 

Mái (n = 30) 20,13
x
 ± 0,30 24,77

x
 ± 0,27 1,23

x
± 0,01 8,45

x
 ± 0,10 6,17

y
 ± 0,06 9,55

x
 ± 0,14 

TH4 
Trống (n = 30) 21,72

a
 ± 0,30 24,75

a
 ± 0,23 1,14

a
± 0,01 8,41

a
 ± 0,11 6,11

b
 ± 0,05 6,48

a
 ± 0,10 

Mái (n = 30) 20,00
x
 ± 0,22 24,46

x
 ± 0,23 1,22

x
± 0,01 8,93

x
 ± 0,10 6,24

x
 ± 0,05 9,34

x
 ± 0,11 

Ghi chú: Trên cùng một cột khi xét theo giới tính nếu c c chữ c i kh c nhau thì kh c nhau ở mức c    

nghĩa thống kê P<0,05. 

TH: Thế hệ; VN: Vòng ngực; DT: Dài thân 
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3.2.2.3. Tỷ lệ nuôi sống của vịt TC2 giai đoạn vịt con và hậu bị 

Kết quả tỷ lệ nuôi sống của vịt TC2 giai đoạn vịt con và hậu bị được 

thể hiện qua bảng 3.27. 

Bảng 3.27: Tỷ lệ nuôi sống (%) 

Chỉ tiêu 

TH1  

(Số con đầu kỳ 

= 375) 

TH2 

Số con đầu 

kỳ = 375) 

TH3  

Số con đầu kỳ 

= 375) 

TH4  

Số con đầu kỳ 

= 375) 

0-8 98,40 98,67 98,13 98,93 

9-16 98,10 98,11 98,91 97,30 

0-16 96,53 96,80 97,07 96,27 

 

 

Biểu đồ 3.4: Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nuôi sống của vịt TC2 (%) 

Kết quả bảng 3.27 cho thấy, tỷ lệ nuôi sống của vịt TC2 qua 4 thế hệ đạt cao. 

Giai đoạn 0 - 8 tuần tuổi đạt từ 98,13 - 98,93%; giai đoạn 0 - 16 tuần tuổi đạt 

94.5 

95 

95.5 

96 

96.5 

97 

97.5 

98 

98.5 

99 

TH1 TH2 TH3 TH4 

% 

Thế hệ 0 - 8 9--16 0 - 16 
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96,27 - 97,07%. Tỷ lệ này cao hơn so với với vịt Triết Giang (94,74%) và 

thấp hơn vịt Cỏ (98,95%) trong nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs 

(2011b); thấp hơn so với vịt Khaki Campbell (97,54%) trong nghiên cứu của 

Nguyễn Hồng Vĩ và cs (2007a). Tương đương với kết  uả nghiên cứu của 

Doãn Văn Xuân và cs (2007) con lai giữa vịt Cỏ và vịt CV 2000 có tỷ lệ 

nuôi sống đạt cao từ 95,83 - 100%. 

3.2.2.4. Khối lượng cơ thể qua các tuần tuổi 

Kết quả khối lượng cơ thể của vịt TC được trình bày ở bảng 3.28 và đồ 

thị 3.7. 

Kết quả ở bảng 3.28 cho thấy: khối lượng cơ thể của vịt TC2 ở 8 tuần 

tuổi đạt từ 934,51 - 955,32g/con đối với trống và 912,72 - 925,01g/con đối 

với mái. Khối lượng cơ thể của vịt TC2 ở 16 tuần tuổi của trống là 1240,11 - 

1279g/con và của mái là 1201,24 - 1241,5g/con. Như vậy, vịt TC2 có khối 

lượng nhỏ hơn so với khối lượng của vịt Cỏ và CV 2000 và tương tự như 

dòng TC1 (16 tuần tuổi của trống là từ 1212,9 - 1285g/con và của mái là 1200 

- 1235g/con). Tương đương với kết quả nghiên cứu về khối lượng vịt chuyên 

trứng của một số tác giả: Nguyễn Thị Minh và cs (2007) khi nghiên cứu nâng 

cao năng suất trứng, tạo dòng vịt cỏ C1, khối lượng vịt Cỏ 8 tuần tuổi qua 4 

thế hệ với con trống là 1069,9 - 1193,2g/con; con mái là 978,2 - 1027,5g/con. 

Theo tác giả Lê Thị Phiên và cs (200 ), vịt mái Khaki Campbell có khối 

lượng 8 tuần tuổi  là 1159g. Tác giả Doãn Văn Xuân và cs (2007) cho biết, 

khối lượng 8 tuần tuổi của vịt CV 2000 là 11 8g. Tóm lại khối lượng của 

TC2 mang tính trạng trung gian giữa vịt Triết giang và vịt Cỏ, sau 4 thế hệ 

chọn lọc bình ổn khối lượng cơ thể, khối lượng của vịt ít biến động, đây là 

điều kiện tốt cho vịt có năng suất sinh sản cao. 
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Bảng 3.28: Khối lượng cơ thể vịt TC2 qua các tuần tuổi (g/con) 

Tuần 

tuổi 

TH1  

(Mean ±SE) 

TH2  

(Mean ±SE) 

TH3  

(Mean ±SE) 

TH4  

(Mean ±SE) 

Trống 

(n = 30) 

Mái 

(n = 30) 

Trống 

(n = 30) 

Mái 

(n = 30) 

Trống 

(n = 30) 

Mái 

(n = 30) 

Trống 

(n = 30) 

Mái 

(n = 30) 

1nt 
40,67

a 

±0,45 

40,90
x 

±0,30 

40,32
a 

±0,52 

40,59
x 

±0,49 

40,71
a 

±0,39 

40,19
x
 

±0,36 

40,53
a 

±0,55 

40,38
x 

±0,44 

4 
492,70

a 

±9,15 

471,57
x 

±9,12 

490,45
a 

±8,86 

465,51
x 

±8,97 

491,61
a 

±7,85 

482,25
x 

±8,96 

496,42
a 

±8,54 

476,52
x 

±8,63 

8 
955,17

a 

±9,22 

916,35
x 

±9,56 

934,51+a 

±9,49 

912,72
x 

±9,36 

935,4
a 

±9,48 

927,68
x 

±10,75 

955,32
a 

±9,15 

925,01
x 

±9,65 

12 
1122,29

a 

±10,25 

1054,34
x 

±11,02 

1126,30
a
 

±11,35 

1087,90
x 

±11,26 

1175,21
a 

±10,48 

1072,82
x 

±10,78 

1199,75
a 

±11,22 

1163,09
x 

±11,14 

16 
1279,00

a 

±10,52 

1241,5
x 

±12,71 

1240,11
a 

±12,53 

1201,24
y 

±10,46 

1244,34
a 

±12,33 

1211,01
x 

±11,16 

1267,85
a 

±10,37 

1235,25
x 

±11,64 

Ghi chú: Trên cùng một hàng khi xét theo tính biệt các chữ cái khác nhau là khác nhau ở mức có   nghĩa 

thống kê P < 0,05. 
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Đồ thị  .7: Đồ thị biểu diễn khối lượng vịt TC2 ở 4 thế hệ 

 

3.2.2.5. Năng suất sinh sản của vịt TC2 qua 4 thế hệ 

Một số chỉ tiêu năng suất trứng của vịt TC2 được thể hiện qua bảng 

3.29. 

Bảng 3.29: Một số chỉ ti u năng suất của vịt TC2 qua 4 thế hệ 

Chỉ tiêu ĐVT TH1 TH2 TH3 TH4 

Tuổi đẻ 5% Tuần 18 18 18 18 

Khối lượng vào đẻ 

(Mean±SE) 
gam 

1275,25 

±18,07 

1283,60 

±20,54 

1269,27 

±22,09 

1265,88 

±16,67 

Tỷ lệ đẻ bình quân % 76,26 76,43 76,68 77,22 

NST/mái/52 tuần đẻ Quả 277,60 278,20 279,70 281,10 

TTTA/10 quả trứng Kg 2,20 2,19 2,17 2,16 
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Kết quả ở bảng 3.29 cho thấy: Vịt TC2 có tuổi đẻ là 18 tuần, khối 

lượng vào đẻ đạt từ 1265,88 - 1283,60g/con; tỷ lệ đẻ bình quân từ 76,26 -

77,22 %. Năng suất trứng tăng dần qua các thế hệ chọn lọc, đạt cao nhất ở thế 

hệ 4 là 281,1 quả/mái/52 tuần đẻ. Tiêu tốn thức ăn/10  uả trứng từ 2,16 -

2,2kg. Tuổi đẻ của vịt TC2 là 18 tuần, là trung gian giữa tuổi vào đẻ của vịt 

Triết Giang (14 - 15 tuần) và tuổi vào đẻ của vịt Cỏ (20 - 21 tuần) và đẻ muộn 

hơn vịt TC1 (17 tuần tuổi).Kết quả về năng suất trứng của vịt TC2 trong 

nghiên cứu này đều cao hơn kết quả nghiên cứu của các tác giả: Nguyễn Đức 

Trọng và cs (2009a), tỷ lệ đẻ bình quân của vịt Triết Giang là 73,11%, năng 

suất trứng đạt 266,54 quả/mái/52 tuần đẻ. Tác giả Doãn Văn Xuân và cs 

(2007) cho biết, tỷ lệ đẻ bình quân của vịt CV 2000 Layer ở thế hệ thứ 3 đạt 

từ 69,93 - 72,95% tương ứng với năng suất trứng là 254,97 quả/mái/52 tuần 

đẻ. 

 

Đồ thị  .8: Đồ thị biểu diễn tỷ lệ đẻ của vịt TC2 ở các thế hệ 
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Kết quả tỷ lệ đẻ ở đồ thị 3.8 cho thấy: tỷ lệ đẻ trung bình/52 tuần đẻ 

của vịt TC2 tăng dần  ua 4 thế hệ đạt lần lượt là 7 ,2 %, 7 ,43%; 

7 ,84%; 77,22%. Vịt TC2  ua các thế hệ có tỷ lệ đẻ tăng dần từ tuần đẻ 

thứ nhất đạt cao ở tuần đẻ thứ 8 đến tuần đẻ 14 và tiếp tục giảm không 

đáng kể ở tuần đẻ tiếp theo, có xu hướng đạt cao nhất ở tuần đẻ từ 35 đến 

41 (thế hệ 1 đến 4 đạt lần lượt là 88,29%; 91, 24%; 88,8 %; 8 ,45%) sau 

đó giảm thấp nhất ở tuần đẻ 51 và 52  cụ thể lần lượt là 66,86%; 

63,43%;65,14%; 65,86%. Qua kết quả tỷ lệ đẻ của vịt ở đồ thị 3.8 còn cho 

thấy: dựa vào tỷ lệ đẻ đạt đỉnh cao lên xuống liên tục ở cả 4 thế hệ gợi cho 

nhà chọn giống cần quan tâm tới các điều kiện ngoại cảnh như mùa vụ, thời 

gian chiếu sáng, chăm sóc nuôi dưỡng cần tác động vào giai đoạn này để vịt 

đẻ giai đoạn đỉnh cao được kéo dài, dựa vào năng suất trứng của 20 - 30 tuần 

đẻ đầu có thể tiến hành chọn lọc nâng cao năng suất trứng của vịt. 

Vịt CV 2000 Layer nuôi tại trại VIGOVA bình quân 5 thế hệ, tỷ lệ đẻ 

là 74,3%; năng suất trứng 270,3 quả/mái/năm (Nguyễn Văn Bắc, 2005). Như 

vậy, vịt TC2 có năng suất trứng cao hơn. Giri và cs (2014) cho biết: tỷ lệ đẻ 

của vịt Khaki Campbell và vịt nội nuôi tại Ấn Độ là 71,15% và 57,81%. 

Chakravarthi and Mohan (2014), cho biết năng suất trứng của vịt Khaki 

Campbell 190,27 - 217,22 quả/mái/năm. Kết quả này có được là do tỷ lệ chọn 

lọc ở các thế hệ thấp (37 đến 41%), ly sai chọn lọc của đàn chọn so với đàn 

chưa chọn là 9 đến 10 quả nên phần nào đã tác động tới hiệu quả chọn lọc. 

Tuy nhiên, đàn vịt TC2 là đàn vịt tương đối đồng nhất đã được công nhận 

dòng nên việc chọn lọc nâng cao năng suất trứng không thể lên nhanh như 

những dòng mới tạo ra cũng là phản ánh sát quy luật di truyền mà thôi. 

3.2.2.6. Hiệu quả chọn lọc, tỷ lệ chọn lọc, ly sai chọn lọc năng suất trứng của 

vịt TC2 qua các thế hệ 

Theo dõi năng suất sinh sản của vịt TC2 đến hết 30 tuần đẻ. Căn cứ vào 

năng suất trứng của từng gia đình, chọn lọc gia đình có năng suất trứng để lấy 
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thay thế cho thế hệ sau. Kết quả chọn lọc qua 4 thế hệ được trình bày ở bảng 

3.30. 

Kết quả bảng 3.30 cho thấy: Tỷ lệ chọn lọc vịt mái TC2 cho thế hệ sau 

từ 36,9 - 41,6%; ly sai chọn lọc giảm dần qua các thế hệ từ 11,45 quả ở thế hệ 

1 xuống 9,07 quả ở thế hệ 4. Điều này đã chứng minh sự đồng đều về năng 

suất trứng được tăng lên. Năng suất trứng bình  uân mái/30 tuần đẻ được 

chọn tăng lên (thế hệ 1 là 165,38 quả, thế hệ 2 là 166,30 quả, thế hệ 3 là 

167,27 quả, thế hệ 4 là 1 8,1  uả). Hệ số di truyền thấp từ 0,2 - 0,21. Hiệu 

quả chọn lọc từ 1,84 - 2,40 quả. 

Trong kết quả nghiên cứu này thấp hơn kết quả nghiên cứu của các tác 

giả:  

Theo tác giả Hoàng Thị Lan và cs (2005), khi chọn lọc tăng năng suất 

trứng của vịt T6 có ly sai chọn lọc ở 4 thế hệ là 10,32 - 16,3 quả và hiệu quả 

chọn lọc thu được là 1,71 - 2,7 quả.  

Kết quả chọn lọc trên vịt CV. Super M tại trại vịt giống Vigova cho 

biết  ua   năm thực hiện đã chọn tạo được dòng mái V7 có hiệu quả chọn lọc 

đạt được 9,1 quả/mái từ 204,4 quả ở thế hệ 1 lên 213 quả ở thế hệ 4, tỷ lệ đẻ 

bình  uân tăng 3,1%. Năng suất trứng của vịt bố mẹ đạt 202,6 quả/mái/42 

tuần đẻ (Dương Xuân Tuyển và cs, 2005). 
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Bảng 3.30: Hiệu quả chọn lọc năng suất trứng của vịt TC2 

Thế hệ Chỉ tiêu TC2 

1 

Số lượng mái đầu kỳ (con) 168 

Số lượng mái chọn để nhân giống cho thế hệ sau (con) 70 

Tỷ lệ chọn lọc (%) 41,60 

Hiệu quả chọn lọc (R, quả) 2,40 

Năng suất trứng bình  uân/mái toàn đàn ( uả/mái) 153,93 

Năng suất trứng /mái được chọn/30 tuần đẻ (quả/mái) 165,38 

Ly sai chọn lọc (S, quả) 11,45 

Hệ số di truyền h
2
 0,21 

2 

Số lượng mái đầu kỳ (con) 168 

Số lượng mái chọn để nhân giống cho thế hệ sau (con) 63 

Tỷ lệ chọn lọc (%) 37,50 

Hiệu quả chọn lọc (quả) 2,20 

Năng suất trứng bình  uân/mái toàn đàn ( uả/mái) 155,30 

Năng suất trứng /mái được chọn/30 tuần đẻ (quả/mái) 166,30 

Ly sai chọn lọc (quả) 11,00 

Hệ số di truyền h
2
 0,20 

3 

Số lượng mái đầu kỳ (con) 168 

Số lượng mái chọn để nhân giống cho thế hệ sau (con) 63 

Tỷ lệ chọn lọc (%) 37,50 

Hiệu quả chọn lọc (quả) 2,12 

Năng suất trứng bình  uân/mái toàn đàn ( uả/mái) 156,65 

Năng suất trứng /mái được chọn/30 tuần đẻ (quả/mái) 167,27 

Ly sai chọn lọc (quả) 10,62 

Hệ số di truyền h
2
 0,20 

4 

Số lượng mái đầu kỳ (con) 168 

Số lượng mái chọn để nhân giống cho thế hệ sau (con) 62 

Tỷ lệ chọn lọc (%) 36,90 

Hiệu quả chọn lọc (quả) 1,84 

Năng suất trứng bình  uân/mái toàn đàn ( uả/mái) 159,03 

Năng suất trứng /mái được chọn/30 tuần đẻ (quả/mái) 168,10 

Ly sai chọn lọc (quả) 9,07 

Hệ số di truyền h
2
 0,20 
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Khi chọn lọc nâng cao năng suất trứng ở 120 ngày đẻ của vịt Tegal có 

hệ số di truyền về năng suất trứng h
2
 = 0,35; năng suất trứng của vịt Tegal ở 

thế hệ xuất phát là 78,00 quả/mái đến thế hệ 1 năng suất trứng là 

88,12quả/mái và tiến bộ di truyền đạt được là 5,95 quả (Ismoyowati và cs, 

2011). Theo Poivey và cs, (2001) cho biết: Hệ số di truyền tính trạng năng 

suất trứng của Tsaiya được chọn lọc từ năm 1992 có h
2
 = 0,25. 

3.2.2.7. Một số chỉ tiêu chất lượng trứng 

Trứng vịt TC2 được khảo sát ở 30 tuần đẻ, kết quả được trình bày ở 

bảng 3.31. 

Bảng 3.31: M t số chỉ tiêu chất lượng trứng vịt TC2 

Chỉ tiêu 

TH1 

(n = 30) 

TH2 

(n = 30) 

TH3 

(n = 30) 

TH4 

(n = 30) 

Mean ±SE  Mean ±SE  Mean ±SE  Mean ±SE  

Khối lượng trứng (g) 66,21±0,67 66,12±0,92 66,09±0,84 66,17±0,98 

Chỉ số hình thái 1,41±0,003 1,41±0,005 1,41±0,004 1,40±0,004 

Tỷ lệ lòng đỏ (%) 34,45 34,76 33,87 33,95 

Chỉ số lòng đỏ 0,46±0,003 0,44±0,002 0,45±0,002 0,46±0,002 

Tỷ lệ lòng trắng (%)  54.32 54.31 54.58 54.57 

Chỉ số lòng trắng 0,09±0,002 0,08±0,003 0,09±0,002 0,09±0,003 

Tỷ lệ vỏ (%) 11,23 10,93 11,55 11,48 

Đơn vị Haugh 90,78±1,01 91,66±0,97 91,21±0,69 91,25±0,80 

Độ dày vỏ (cm) 0,33±0,004 0,34±0,003 0,34±0,003 0,34±0,003 

Kết quả ở bảng 3.31 cho thấy: khối lượng trứng vịt TC2 bốn thế hệ đạt 

từ 66,09 - 66,21g; chỉ số hình thái là 1,40-1,41; tỷ lệ lòng đỏ đạt 33,87 - 

34,7 %; đơn vị Haugh đạt từ 90,78 - 91,66; trứng có độ dày vỏ 0,33 - 0,34 

cm. Trứng vịt TC2 đạt tiêu chuẩn trứng giống.  
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Như vậy, kết quả về khối lượng trứng cao hơn và các chỉ tiêu khác là 

tương đương với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs (2009a) 

khi nghiên cứu trên ba thế hệ vịt Triết Giang, khối lượng đạt từ 59 - 62g; chỉ 

số hình thái từ 1,39 - 1,41; tỷ lệ lòng đỏ đạt 33 - 33,52%; đơn vị Haugh từ 

89,96 - 91,27; độ dày vỏ trứng từ 0,336 - 0,350cm.  

3.2.2.8. Một số chỉ tiêu ấp nở 

Trứng vịt TC2 được lấy ở tuần đẻ 30 - 35, theo dõi trong 5 phiên ấp và 

cùng với theo dõi lấy thay thế thế hệ sau. Kết quả theo dõi chỉ tiêu ấp nở của 

trứng vịt TC2 được trình bày ở bảng 3.32. 

Bảng 3.32:  M t số chỉ tiêu ấp nở 

Chỉ tiêu TH1 TH2 TH3 TH4 

Tổng số trứng vào ấp (quả) 3000 3000 3000 3000 

Số trứng có phôi (quả) 2913 2916 2907 2910 

Tỷ lệ trứng có phôi (%) 97,12 97,20 96,90 97,00 

Số con nở ra (con) 2655 2625 2645 2627 

Tỷ lệ nở/ tổng số trứng vào ấp (%) 88,50 87,50 88,17 87,57 

Tỷ lệ nở/trứng có phôi (%) 91,12 90,02 90,99 90,27 

Kết quả ở bảng 3.32 cho thấy: vịt TC2 có tỷ lệ trứng có phôi cao đạt 

9 ,9 - 97,12%; tỷ lệ nở/ trứng vào ấp đạt 87,5 - 88,5%, tỷ lệ nở/trứng có phôi 

đạt 90,02 - 91,12%.  

Kết quả nghiên cứu vịt TC2 có tỷ lệ nở/ trứng có phôi cao hơn so với tỷ 

lệ nở/ trứng có phôi của vịt CV2000 khi nuôi tại trại Vigova dao động 79,4 - 

85,5% (Nguyễn Văn Bắc, 2005). Kết quả này cũng tương đương với kết quả 

nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Minh và cs (2001) về giống vịt Cỏ màu 

cánh sẻ được chọn lọc qua 6 thế hệ có tỷ lệ nở/ trứng có phôi là 91,02%. 
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3.3. Khả năng sản xuất của vịt TG12 và TC12 

3.3.1. Khả năng sản xuất của vịt TG12 

3.3.1.1. Đặc điểm ngoại hình của vịt TG12 

 Kết quả đặc điểm ngoại hình của vịt TG12 được thể hiện qua hình 3.9 

và 3.10. 

Kết quả cho thấy: vịt TG12 lúc mới nở có màu lông vàng nhạt, có phớt 

đen ở đầu, đuôi; mỏ và chân màu vàng nhạt, có con hơi xám, xám đen. Lúc 

trưởng thành vịt TG12 mái có màu lông màu cánh sẻ nhạt, con trống có lông 

ở đầu xám hoặc xanh đen, cổ có khoang trắng, phần thân có màu nâu đỏ xen 

lẫn lông trắng, phần đuôi có lông màu xanh đen có 2 - 3 lông móc rất cong. 

 

Hình 3.9. Hình ảnh vịt TG12 lúc 01 ngày tuổi 
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Hình 3.10. Hình ảnh  ịt TG12 l c trưởng thành (33 tuần tuổi) 

3.3.1.2.  Kích thước một số chiều đo của vịt TG12 

Kích thước một số chiều đo của vịt TG12 được trình bày ở bảng 3.33. 

Bảng  .  : Kích thước m t số chiều đo của  ịt TG12 ở  6 ngày tuổi 

Chỉ tiêu n Mean SE 

Dài thân (DT, cm) 30 19,80 0,27 

Vòng ngực (VN, cm) 30 24,85 0,20 

VN/DT 30 1,24 0,002 

Dài lườn (cm) 30 9,00 0,09 

Cao chân (cm) 30 6,00 0,16 

Dài lông cánh (cm) 30 11,90 0,25 



 

 

130 

Qua kết quả bảng 3.33 cho thấy, tỷ lệ vòng ngực/dài thân (VN/DT) của 

vịt mái TG12 là 1,24. Kết quả này cao hơn so với kết quả nghiên cứu của 

Nguyễn Thị Minh và cs (2001) trên vịt Cỏ mái là 1,14; tương đương với vịt 

Triết Giang mái là 1,21 (Nguyễn Đức Trọng và cs, 2009a). So với kết quả 

nghiên cứu của Nguyễn Văn Bắc (2005) trên vịt CV2000 lúc 49 ngày tuổi thì 

vịt TG12 có tỷ lệ thấp hơn (tỷ lệ vòng ngực/dài thân của vịt CV2000 là 1,38 - 

1,39).  

Ở 56 ngày tuổi, vịt mái TG12 có độ dài lông cánh là 11,90 cm. Còn 

theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs (2009a) trên vịt Triết 

Giang thì độ dài lông cánh của con mái là 10,90 cm. Như vậy kích thước 

chiều đo độ dài lông cánh của vịt TG12 dài hơn so với vịt Triết Giang ở con 

mái. 

Vịt TG12 có ngoại hình đặc trưng của một giống vịt siêu trứng: cơ thể 

thanh gọn, nhẹ nhàng, rất nhanh nhẹn, thích nghi cao với phương thức chăn 

thả. 

3.3.1.3. Tỷ lệ nuôi sống 

Kết quả tỷ lệ nuôi sống của vịt TG12 được thể hiện  ua bảng 3.34. 

Bảng  . 4: Tỷ lệ nuôi sống ở c c giai đoạn tuổi của  ịt TG12 (%) 

Giai đoạn n Kết  uả 

1 ngày tuổi 720 100,00 

0 - 4 711 98,75 

5 - 8 706 99,30 

9 -16 701 99,29 

0 - 8 687 98,06 

0 - 16 669 97,36 
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Biểu đồ 3.5: Biểu diễn tỷ lệ nuôi sống của vịt TG12 (%) 

Kết quả ở bảng 3.34 cho thấy, tỷ lệ nuôi sống của vịt TG12 đạt cao. Ở 

cả hai giai đoạn: 0 - 8 tuần tuổi đạt 98,06%; giai đoạn 9 - 1  tuần tuổi đạt 

99,29% và toàn bộ giai đoạn vịt con cho đến giai đoạn hậu bị (0 - 1  tuần 

tuổi) đạt 96,36%. Tỷ lệ nuôi sống cao chứng tỏ vịt TC12 thích nghi tốt với 

điều kiện khí hậu của Việt Nam. 

3.3.1.4. Khối lượng cơ thể của vịt TG12 

Khối lượng cơ thể của vịt TG12 được thể hiện ở bảng 3.35. 

Bảng  .  : Khối lượng cơ thể qua c c tuần tuổi (g/con) 

Tuần tuổi n Mean ± SE SE 

1 ngày tuổi 30 30,26 0,33 

4 30 412,61 7,15 

8 30 995,15 9,28 

12 30 1096,53 10,42 

16 30 1185,27 11,05 

96 

96.5 

97 

97.5 

98 

98.5 

99 

99.5 

100 

1 ngày tuổi 0 - 4 5--8 9--16 0 - 8 0 - 16 

%
 

tuần tuổi 
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Kết quả bảng trên cho thấy, khối lượng cơ thể của vịt mái TG12 ở 8 

tuần tuổi đạt 995,15g/con. Ở 16 tuần tuổi, vịt mái TG12 có khối lượng cơ là 

1185,272g/con. Điều đó cho thấy, khối lượng cơ thể vịt tăng dần qua các 

giai đoạn và phù hợp với quy luật sinh trưởng chung của gia cầm cũng như 

quy trình chăn nuôi của Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên. 

3.3.1.5. Một số chỉ tiêu sinh sản của vịt TG12 

Một số chỉ tiêu sinh sản của vịt TG12 thể hiện ở Bảng 3.3 . 

Bảng . 6: M t số chỉ tiêu sinh sản của  ịt TG12 

Chỉ tiêu ĐVT Kết  uả 

Tuổi đẻ 5% tuần 16 

Khối vào đẻ của vịt mái g/con 1238,21 

Tỷ lệ đẻ trung bình % 72,37 

Năng suất trứng/mái/52 tuần đẻ  uả 264,95 

Tiêu tốn thức ăn/10  uả trứng kg 2,12 

Kết quả bảng 3.36 cho thấy, vịt TG12 có khối lượng vào đẻ là 

1238,21g; tỷ lệ đẻ đạt 72,37%; năng suất trứng/mái/52 tuần đẻ là 264,95 quả; 

tiêu tốn thức ăn/10 trứng của vịt TG12 là 2,12 kg. Như vậy, so sánh với vịt 

TG1 và TG2 thì vịt TG12 có khối lượng vào đẻ và năng suất trứng cao hơn 

thể hiện có ưu thế lai giữa 2 dòng. 

3.3.1.6. Một số chỉ tiêu về chất lượng trứng 

Một số chỉ tiêu về chất lượng trứng của vịt TG12 thể hiện ở bảng 3.37. 

Kết quả bảng 3.37 cho thấy, khối lượng trứng vịt TG12 trung bình đạt 

60,38g. Chỉ số hình thái là 1,41; tỷ lệ lòng đỏ đạt 34,08%; đơn vị Haugh đạt 

91,12; độ dày vỏ trứng đạt 0,34 cm. Như vậy trứng vịt TG12 đạt tiêu chuẩn 

trứng tốt. Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức 
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Trọng và cs (2011b) trên vịt TTC và TCT có chỉ số hình thái đạt 1,39; đơn vị 

Haugh 92,34 - 92,56. 

Bảng  . 7: M t số chỉ tiêu  ề chất lượng trứng của  ịt TG12 

Chỉ tiêu ĐVT n Mean SE 

Khối lượng trứng g 30 60,38 0,77 

Chỉ số hình thái  30 1,41 0,01 

Tỷ lệ lòng đỏ %  34,08   

Chỉ số lòng đỏ  30 0,44 0,004 

Tỷ lệ lòng trắng %  54,36  

Chỉ số lòng trắng  30 0,11 0,003 

Tỷ lệ vỏ %  11,56   

Đơn vị Haugh  30 91,12 0,81 

Độ dày vỏ trung bình mm 30 0,34 0,038 

Màu lòng đỏ  30 12,53 0,12 

Còn về độ dày vỏ trứng, trứng vịt TG12 tương đương với độ dày vỏ 

trứng vịt Cỏ thế hệ thứ 4 là 0,342 cm (Nguyễn Thị Minh và cs, 2007) và trứng 

vịt Đốm có độ dày là 0,348 cm (Nguyễn Đức Trọng và cs, 2009). 

   So sánh một số chỉ ti u của vịt T 12 với   ng thu n T 1 v  T 2 ở 

T 4  ua  ảng 3.38. 

 Kết quả so sánh ở bảng 3.38 cho thấy: con lai TG12 có ngoại hình vịt 

hướng trứng, tỷ lệ nuôi sống cao, tỷ lệ vào đẻ sớm hơn 1 tuần so với bố mẹ 

chúng. Khối lượng vào đẻ và năng suất trứng cao hơn bố mẹ chúng nhưng 

không đáng kể. Do năng suất trứng cao nên khối lượng trứng có thấp hơn so 

với khối lượng của vịt bố mẹ. Các chỉ tiêu khác tương đương với dòng trống 

và dòng mái. 
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Bảng 3.38: Kết quả so sánh m t số chỉ tiêu năng suất của vịt TG12 với vịt 

TG1 và TG2 

Chỉ tiêu ĐVT TG1 TG2 TG12 

Tỷ lệ vòng ngực trên dài thân ở vịt mái  1,22 1,23 1,1 

Tỷ lệ nuôi sống 0-1  tuần % 97,19 97,42 97,36 

Khối lượng vào đẻ ở vịt mái g 1103,67 1123,7 1238,21 

Tuổi đẻ Tuần tuổi 17 17 16 

Tỷ lệ đẻ % 71,86 69,91 72,37 

Năng suất trứng/mái/52uần Quả 263,81 256,59 264,95 

Tiêu tốn thức ăn/10 trứng kg 2,18 2,19 2,12 

Khối lượng trứng g 61,23 61,52 60,38 

Tỷ lệ lòng đỏ % 34,89 34,59 34,08 

 

 

 

Đồ thị  .9: Đồ thị biểu diễn tỷ lệ đẻ của vịt TG12 so với TG1 và TG2 
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Kết quả bảng 3.38 cũng cho thấy, tổ hợp lại TG12 có năng suất trứng 

cao hơn và TTTĂ/10 trứng thấp hơn hai dòng TG1 và TG2. Điều này có được 

là do ưu thế lai tạo ra. Tuy nhiên, đàn vịt cả hai dòng thuần và con lai TG12 

vẫn chịu ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh như mùa vụ, thời gian chiếu 

sáng, chăm sóc nuôi dưỡng thể hiện  ua đồ thị 3.9. 

Kết quả đồ thị 3.9 cho thấy: tỷ lệ đẻ của  vịt TG12 đạt đỉnh cao ở 

tuần đẻ 17 là 91,71% sau đó giảm thấp ở tuần đẻ 19 - 21 đạt 71,3 % tiếp 

theo có xu hướng bình ổn và giảm mạnh chạm đáy ở 45 tuần đẻ. So sánh 

với tỉ lệ đẻ của vịt TG1 và vịt TG2 thì vịt TG12 có tỷ lệ đẻ đạt cao hơn ở 

các tuần tuổi. Tỷ lệ đẻ của vịt TG1 đạt đỉnh cao ở 7 - 9 tuần đẻ sau đó 

giảm thâp hơn và chạm đáy thấp nhất ở tuần đẻ 35 và 44; vịt TG2 đạt tỷ lệ 

đẻ đỉnh cao ở tuần đẻ thứ 10 sau đó giảm dần và thấp nhất ở 14 và 45 tuần 

đẻ. Như vậy tỷ lệ đẻ của cả 3 dòng vịt TG1, TG2 đều có xu hướng đạt 

đỉnh cao ở tuần đẻ 7 - 10 riêng vịt TG12 đạt đỉnh cao ở tuần đẻ 14 - 17 sau 

đó giảm dần tăng giảm không đáng kể và có xu hướng đạt thấp nhất ở 

tuần đẻ 44 - 45. 

3.3.2. Khả năng sản xuất của vịt TC12 

3.3.2.1. Đặc điểm ngoại hình của vịt TC12 

 Kết quả theo dõi đặc điểm ngoại hình của vịt TC12 được thể hiện qua 

hình 3.11 và 3.12. 

 Kết quả hình 3.11. và 3.12 cho thấy: Vịt TC12 có màu lông ổn định ở 

cả giai đoạn vịt con và trưởng thành. Con mái có màu cánh sẻ nhạt, con trống 

có lông đầu xám hoặc đầu xanh đen. Hình dáng vịt thon nhỏ, dáng đứng lớn 

hơn góc 45 độ so với mặt đất. Màu sắc này duy trì ổn định qua 4 thế hệ. Có 

thể nói vịt TC12 có các đặc điểm ngoại hình ổn định và đặc trưng của giống 

vịt chuyên trứng. 
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Hình 3.11: Hình ảnh vịt TC12 lúc 01 ngày tuổi 

 

Hình 3.12: Hình ảnh vịt TC12 l c trưởng thành (33 tuần tuổi) 
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3.3.2.2. Kích thước một số chiều đo của vịt mái TC12 

 Kết  uả kích thước một số chiều đo của vịt mái TC12 được thể hiện ở 

bảng 3.39. 

Bảng  . 9:  Kích thước m t số chiều đo của  ịt mái TC12 ở  6 ngày tuổi 

Chỉ tiêu n Mean SE 

Dài thân (DT, cm) 30 19,80 0,21 

Vòng ngực (VN, cm) 30 24,85 0,29 

VN/DT 30 1,12 0,001 

Dài lườn (cm) 30 9,00 0,08 

Cao chân (cm) 30 6,00 0,11 

Dài lông cánh (cm) 30 11,90 0,09 

Qua kết quả bảng 3.39 cho thấy, tỷ lệ vòng ngực/dài thân của vịt TC12 

mái là 1,12. Kết quả này tương đương với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị 

Minh và cs (2001) trên vịt Cỏ mái là 1,14 và vịt mái Triết Giang là 1,21 

(Nguyễn Đức Trọng và cs, 2009a). So với kết quả nghiên cứu của Nguyễn 

Văn Bắc (2005) trên vịt CV2000 lúc 49 ngày tuổi thì vịt TC12 có tỷ lệ thấp 

hơn (tỷ lệ vòng ngực/dài thân của vịt CV2000 là 1,38 - 1,39) vì vịt TC12 có 

thân hình thon nhỏ.  

Ở 56 ngày tuổi, con mái vịt TC12 có độ dài lông cánh là 11,90 cm. 

Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs (2009a) trên vịt Triết 

Giang thì độ dài lông cánh của con con mái là 10,90 cm. Như vậy kích thước 

chiều đo độ dài lông cánh của vịt mái TC12 cao hơn so với vịt Triết Giang. 

Vịt TC12 có ngoại hình đặc trưng của một giống vịt siêu trứng: cơ thể 

thanh gọn, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, thích nghi cao với phương thức chăn thả. 

3.3.2.3. Tỷ lệ nuôi sống của vịt mái TC12 

Kết quả tỷ lệ nuôi sống của vịt mái TC12 được thể hiện  ua bảng 3.40. 
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Bảng  .40:  Tỷ lệ nuôi sống  ịt mái TC12 qua c c tuần tuổi (%) 

Tuần tuổi n Tỷ lệ nuôi sống (%) 

1 ngày tuổi 720 100,00 

0 - 4 715 99,31 

5 - 8 706 98,74 

9 - 16 698 98,80 

0 - 8 685 98,10 

0 - 16 664 96,92 

 

 

Biểu đồ 3.6: Biểu diễn tỷ lệ nuôi sống của vịt TC12 (%) 

Kết quả ở bảng 3.40 cho thấy, tỷ lệ nuôi sống của vịt TC12 đạt cao. Ở 

giai đoạn 0 - 8 tuần tuổi đạt 98,10%; giai đoạn 9 - 1  tuần tuổi đạt 98,80% và 
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giai đoạn 0 - 1  tuần tuổi đạt 96,92%. Tỷ lệ nuôi sống cao chứng tỏ vịt TC12 

thích nghi tốt với điều kiện khí hậu của Việt Nam. 

3.3.2.4. Khối lượng cơ thể của vịt mái TC12 qua các giai đoạn 

Khối lượng cơ thể của vịt mái TC12 được thể hiện  ua bảng 3.41. 

Bảng  .41: Khối lượng cơ thể của  ịt mái TC12 qua c c tuần tuổi (g/con) 

Tuần tuổi n Mean SE 

1 ngày tuổi 30 40,58 0,45 

4 30 465,23 8,23 

8 30 958,56 9,76 

12 30 1169,52 10,23 

16 30 1267,42 11,02 

Kết quả bảng 3.41 cho thấy, khối lượng cơ thể của vịt mái TC12 ở 8 

tuần tuổi đạt 958,56g/con và ở 16 tuần tuổi vịt mái TC12 có khối lượng cơ thể 

là 12 7,42g. Điều đó cho thấy, khối lượng cơ thể vịt tăng dần qua các giai 

đoạn và phù hợp với quy luật sinh trưởng chung của gia cầm cũng như  uy 

trình chăn nuôi vịt của Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên. 

3.3.2.5. Một số chỉ tiêu sinh sản của vịt TC12 

Kết quả theo dõi về năng suất trứng, tỷ lệ đẻ và tiêu tốn thức ăn/10  uả 

trứng của vịt TC12 được thể hiện ở bảng 3.42. 

Kết quả bảng 3.42 cho thấy: vịt TC12 có khối lượng vào đẻ là 

1293,48g, lớn hơn khối lượng vào đẻ của vịt TC1 và TC2. Năng suất 

trứng/mái/52 tuần đẻ là 289,56 quả/mái cao hơn vịt TC1 (287,52 quả/mái) và 

TC2 (281,10 quả/mái) trong nghiên cứu này. Tỷ lệ đẻ đạt 79,54%, tiêu tốn 

thức ăn/10 trứng là 2,11 kg. Điều đó cho thấy ưu thế lai được thể hiện rõ, con 

lai thương phẩm vượt trội bố mẹ về năng suất trứng. 
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Bảng  .42: Năng suất trứng, tỷ lệ đẻ, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng của 

vịt TC12 

Chỉ tiêu ĐVT Mean±SE 

Tuổi đẻ 5% tuần 17 

Khối lượng vịt khi vào đẻ g/con 1293,48±10,34 

Tỷ lệ đẻ % 79,54 

Năng suất trứng/mái/52 tuần đẻ quả/mái 289,56 

Tiêu tốn thức ăn/10  uả trứng kg 2,11 

 

3.3.2.6. Một số chỉ tiêu về chất lượng trứng của vịt TC12 

Trứng vịt TC12 được khảo sát ở 20 tuần đẻ. Số lượng trứng khảo sát là 

30 quả. Kết quả một số chỉ tiêu về chất lượng trứng được trình bày qua bảng 

3.43 như sau: 

Bảng 3.43: M t số chỉ tiêu chất lượng trứng của vịt TC12 

Chỉ tiêu ĐVT n Mean SE 

Khối lượng trứng  g 30 67,65 0,87 

Chỉ số hình thái 
 

30 1,41 0,003 

Tỷ lệ lòng đỏ (%)  34,76  

Chỉ số lòng đỏ 
 

30 0,44 0,003 

Chỉ số lòng trắng 
 

30 0,085 0,002 

Tỷ lệ vỏ  (%)  11,93  

Tỷ lệ lòng trắng  (%)  53,31  

Đơn vị Haugh 
 

30 91,66 0,93 

Độ dày vỏ (mm) cm 30 0,34 0,003 

Màu lòng đỏ 
 

30 12,45 0,02 
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Kết quả bảng 3.43 cho thấy, khối lượng trứng vịt TC12 trung bình đạt 

67,65g. Chỉ số hình thái là 1,41, tỷ lệ lòng đỏ đạt 34,7  %, đơn vị Haugh đạt 

91,  . Độ dày vỏ trứng đạt 0,34 cm. Trứng đạt tiêu chuẩn trứng thương phẩm. 

Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs 

(2011b) nghiên cứu trên vịt TTC và TCT có chỉ số hình thái đạt 1,39; đơn vị 

Haugh 92,34 - 92,56. 

Còn về độ dày vỏ trứngvịt TC12 tương đương với độ dày vỏ trứng của 

vịt Cỏ thế hệ thứ 4 là 0,342 mm (Nguyễn Thị Minh và cs, 2007) và trứng vịt 

Đốm có độ dày là 0,348mm (Nguyễn Đức Trọng và cs, 2009). 

* So s nh một số chỉ tiêu sản xuất của vịt TC12 với dòng thuần TC1 và 

TC2 ở T 4 

Kết quả so sánh một số chỉ tiêu sản xuất của vịt mái TC12 so với vịt 

mái TC1 và vịt mái TC2 được thể hiện ở bảng 3.44. 

Bảng 3.44: Kết quả so sánh m t số chỉ tiêu sản xuất của vịt mái TC12 với 

vịt mái TC1 và vịt mái TC2 

Chỉ tiêu TC1 TC2 TC12 

Vòng ngực/dài thân 1,21 1,22 1,24 

Tỷ lệ nuôi sống 0 - 1  tuần (%) 96,27 96,27 96,92 

Khối lượng vào đẻ ở vịt mái (gam) 1275,67 1265,88 1293,48 

Tuổi đẻ (tuần tuổi) 17 18 17 

Tỷ lệ đẻ (%) 78,94 77,22 79,54 

Năng suất trứng/mái/52uần ( uả) 287,52 281,10 289,56 

Tiêu tốn thức ăn/10 trứng (kg) 2,11 2,16 2,11 

Khối lượng trứng (gam) 65,72 66,17 67,65 

Tỷ lệ lòng đỏ (%) 33,75 33,95 34,76 
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Đồ thị  .10: Đồ thị biểu diễn tỷ lệ đẻ của vịt TC12 so với TC1 và TC2 

Số liệu ở bảng 3.44 cho thấy, con lai TC12 có ngoại hình vịt hướng 

trứng, tỷ lệ nuôi sống cao, tỷ lệ vào đẻ sớm hơn 1 tuần so với dòng mái. Khối 

lượng vào đẻ và năng suất trứng cao hơn với bố mẹ chúng, thể hiện có ưu thế 

lai về năng suất trứng. Đặc biệt, năng suất trứng tăng lên nhưng khối lượng 

trứng bình  uân cũng tăng lên đáng kể, các chỉ tiêu khác tương đương với 

dòng trống và dòng mái. Kết quả bảng 3.44 còn cho thấy, tổ hợp lại TC12 có 

năng suất trứng cao hơn và TTTĂ/10 trứng thấp hơn hai dòng TC1 và TC2. 

Điều này có được là do ưu thế lai tạo ra. Tuy nhiên, đàn vịt cả hai dòng thuần 

và con lai TC12 vẫn chịu ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh như mùa 

vụ, thời gian chiếu sáng, chăm sóc nuôi dưỡng thể hiện  ua đồ thị 3.10. 

Kết quả theo dõi trên đồ thị 3.10 cho thấy: vịt TC12 có tỷ lệ đẻ đạt 

cao dần từ tuần đẻ thứ nhất và đạt rất cao ở tuần đẻ 11 (91,11%)  sau đó 

giảm mạnh ở tuần đẻ thứ 17 là 75,43% và có xu hướng tiếp tục tăng lên và 
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giữ bình ổn ở các tuần đẻ tiếp theo và giảm mạnh ở tuần đẻ 32 là 58,71%, 

tiếp tục tăng lên dần dần và đạt đỉnh cao ở tuần đẻ 40 đạt 91,3 %. So sánh 

với tỷ lệ đẻ của vịt TC1 có xu hướng cũng tăng dần từ tuần đẻ thứ nhất 

đến tuần đẻ thứ 9 đạt đỉnh cao và giữ xu hướng bình ổn giảm thấp nhất ở 

tuần đẻ 41 và thấp hơn từ tuần đẻ 4 -52; khác tỷ lệ đẻ của vịt TC2 đạt 

đỉnh cao ở 14 tuần đẻ và giảm thấp nhất cũng ở 41 tuần đẻ. Như vậy cả vịt 

TC1 và TC2 đều có tỷ lệ đẻ đạt đỉnh cao trong khoảng từ tuần đẻ thứ 9- 14 

sau đó giảm chạm đáy ở tuần đẻ 41 và thấp dần khi kết thúc 52 tuần đẻ 

tuy nhiên vịt TC12 có tỷ lệ đẻ đạt cao ở 11 tuần đẻ và tiếp tục đạt cao 

nhưng giảm thấp nhất ở 35 tuần đẻ tuy nhiên vẫn đạt tỷ lệ đẻ cao cho đến 

khi kết thúc 52 tuần đẻ. 

Nhận xét chung: Từ các kết quả nghiên cứu đạt được về chọn lọc nâng 

cao năng suất trứng của 4 dòng vịt TG1, TG2, TC1, TC2 của đề tài luận án đã 

có đóng góp mới cho lĩnh vực công tác giống về chọn nâng cao năng suất 

trứng của 2 dòng vịt chuyên trứng. Đồng thời, khẳng định từ các dòng vịt 

chuyên trứng TG1, TG2, TC1 và TC2 chọn lọc nâng cao năng suất trứng 

nhưng các chỉ tiêu khác đều có tính đồng nhất cao và giữ được ổn định qua 

các thế hệ chọn lọc. Đặc biệt, đã theo dõi được vịt lai thương phẩm TG12 và 

TC12 có năng suất và chất lượng trứng cao, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu 

phát triển chăn nuôi vịt hướng trứng hiện nay. 2 dòng vịt TC1 và TC2 là  

những dòng vịt có năng suất trứng cao nhất thế giới hiện nay. 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

1. Kết luận 

1.1. Chọn lọc nâng cao năng suất trứng hai   ng T 1 v  T 2  ua 4 thế hệ 

cho thấy: 

 Hai dòng vịt TG1, TG2 đều có đặc điểm ngoại hình đồng nhất và ổn 

định qua 4 thế hệ, đến thế hệ thứ tư: 

Dòng TG1 tuổi đẻ 16 tuần tuổi, khối lượng vào đẻ trung bình vịt mái là 

1103,67g/con; năng suất trứng đạt 263,81 quả/mái/52 tuần đẻ; tiêu tốn thức 

ăn/10  uả trứng là 2,18kg; khối lượng trứng đạt 61,23 g/quả; tỷ lệ trứng có 

phôi đạt 98,78% và tỷ lệ nở/tổng số trứng ấp đạt 86,19%. Qua 4 thế hệ chọn 

lọc, năng suất trứng tăng được 4,1 quả, khối lượng cơ thể ổn định qua 4 thế hệ. 

Kết quả tương ứng đối với dòng TG2 là: 17 tuần tuổi, 1123,71g/con; 

256,59 quả/mái/52 tuần đẻ; 2,19kg; 61,52 g/quả; 96,05%, 85,76% và 4,05 

quả, khối lượng cơ thể ổn định qua 4 thế hệ. 

1.2. Chọn lọc nâng cao năng suất trứng hai   ng TC1 v  TC2  ua 4 thế hệ 

cho thấy: 

Hai dòng vịt TC1, TC2 cũng có các đặc điểm ngoại hình đồng nhất và 

ổn định qua 4 thế hệ, đến thế hệ thứ tư: 

Dòng TC1 có tuổi đẻ 17 tuần; khối lượng vào đẻ của vịt mái trung bình 

là 1275, 7 g/con; năng suất trứng đạt 287,52 quả/mái/52 tuần đẻ; tiêu tốn thức 

ăn/10  uả trứng 2,11kg; khối lượng trứng đạt 65,72 g/quả; tỷ lệ trứng có phôi 

đạt 96,63% và tỷ lệ nở/tổng số trứng ấp đạt 88,63%. Qua 4 thế hệ chọn lọc, 

năng suất trứng tăng được 3,39 quả, khối lượng cơ thể vẫn ổn định qua 4 thế 

hệ. 

Tương ứng đối với dòng TC2 đạt kết quả là: 18 tuần tuổi;1265,88 

g/con; 281,1 quả/mái/52 tuần đẻ;2,16kg; 66,17g/quả; 97%, 87,57% và 3,5 

quả, khối lượng cơ thể vẫn ổn định qua 4 thế hệ. 
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1.3. Khả năng sinh sản của các tổ hợp lai hai   ng như sau  

- Vịt TG12 có tuổi đẻ 1  tuần; năng suất trứng/mái/52 tuần đẻ đạt cao 

264,95  uả; tiêu tốn thức ăn/10  uả trứng thấp 2,12 kg; khối lượng trứng đạt 

60,38g và tỷ lệ lòng đỏ là 34,08%. 

- Vịt TC12 có tuổi đẻ 17 tuần; năng suất trứng/mái/52 tuần đẻ đạt cao 

289,5   uả; tiêu tốn thức ăn/10  uả trứng thấp 2,11 kg; khối lượng trứng đạt 

67,30g và tỷ lệ lòng đỏ là 34,76%. 

2. Đề nghị 

Công nhận kết quả của đề tài và tiếp tục duy trì 4 dòng vịt TG1, TG2, 

TC1, TC2 để cung cấp con giống vịt chuyên trứng có năng suất trứng cao cho 

sản xuất. 
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Phụ lục 1  Tỷ lệ đẻ ở các tu n của vịt T 1  ua các thế hệ (%) 

Tuần đẻ TH1 TH2 TH3 TH4 

1  12.93 15.48 13.52 

2 14.31 37.33 36.22 22.11 

3 27.07 45.75 56.85 43.11 

4 38.68 67.52 74.89 53.83 

5 55.53 76.04 81.53 70.79 

6 71.34 81.10 81.24 85.20 

7 80.94 79.99 85.71 91.12 

8 83.29 78.42 88.46 94.85 

9 87.71 76.62 79.94 93.82 

10 88.43 84.23 77.98 77.98 

11 89.14 74.83 74.41 77.12 

12 89.74 76.71 75.85 78.28 

13 91.43 79.09 64.59 72.57 

14 83.97 70.33 76.28 78.71 

15 82.98 80.15 70.22 72.65 

16 64.86 82.71 64.98 67.41 

17 64.00 85.29 77.66 80.09 

18 60.43 86.00 73.87 76.30 

19 55.43 89.79 74.75 77.18 

20 60.71 75.57 78.97 81.40 

21 67.00 74.28 83.35 84.49 

22 75.70 77.85 77.66 78.80 

23 82.21 80.29 79.55 80.70 

24 82.10 79.99 75.14 77.29 

25 69.96 80.37 77.08 79.29 

26 77.19 80.29 88.17 89.32 

27 82.48 78.16 85.45 86.60 

28 84.23 64.26 81.43 84.86 

29 84.91 70.26 84.07 85.21 

30 84.39 66.31 82.29 84.29 

31 81.65 67.22 87.04 85.75 

32 70.21 73.91 85.80 84.80 

33 72.57 67.37 72.60 72.60 

34 72.43 68.29 67.01 69.86 

35 62.00 75.47 59.87 62.71 

36 66.58 74.78 54.74 55.43 
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37 76.73 79.52 68.56 68.56 

38 74.44 78.14 70.22 70.22 

39 73.70 75.85 77.13 77.13 

40 71.76 85.00 75.25 75.25 

41 76.98 81.35 77.53 77.53 

42 75.50 77.22 78.79 78.79 

43 74.59 80.05 69.55 69.55 

44 75.10 78.29 51.71 51.71 

45 74.76 74.32 56.44 56.44 

46 71.69 57.82 57.94 57.94 

47 66.98 55.68 65.86 65.86 

48 65.50 53.31 78.60 78.60 

49 64.59 48.73 72.86 72.42 

50 65.10 58.43 67.10 67.10 

51 64.76 63.17 64.06 64.06 

52 66.65 61.33 70.10 67.57 

Trung bình 71.35 71.69 72.17 72.48 
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Phụ lục 2  Năng suất t ứng ở các tu n đẻ của vịt T 1  ua các thế hệ (%) 

Tuần đẻ TH1 TH2 TH3 TH4 

1 1.00 0.90 1.08 0.95 

2 2.90 3.52 3.62 2.49 

3 5.60 6.72 7.59 5.51 

4 9.49 11.45 12.84 9.28 

5 14.49 16.77 18.54 14.23 

6 20.15 22.45 24.23 20.20 

7 25.98 28.05 30.23 26.58 

8 32.12 33.53 36.42 33.22 

9 38.31 38.90 42.02 39.78 

10 44.55 44.79 47.48 45.24 

11 50.83 50.03 52.69 50.64 

12 57.23 55.40 58.00 56.12 

13 63.11 60.94 62.52 61.20 

14 68.92 65.86 67.86 66.71 

15 73.46 71.47 72.77 71.80 

16 77.94 77.26 77.32 76.51 

17 82.17 83.23 82.76 82.12 

18 86.05 89.25 87.93 87.46 

19 90.30 95.54 93.16 92.86 

20 94.99 100.83 98.69 98.56 

21 100.29 106.03 104.52 104.47 

22 106.04 111.48 109.96 109.99 

23 111.79 117.10 115.53 115.64 

24 116.69 122.70 120.79 121.05 

25 122.09 128.32 126.18 126.60 

26 127.86 133.94 132.35 132.85 

27 133.76 139.41 138.33 138.91 

28 139.70 143.91 144.03 144.85 

29 145.61 148.83 149.92 150.82 

30 151.33 153.47 155.68 156.72 

31 156.24 158.18 161.77 162.72 

32 161.32 163.35 167.78 168.66 

33 166.39 168.07 172.86 173.74 

34 170.73 172.85 177.55 178.63 

35 175.39 178.13 181.74 183.02 

36 180.76 183.36 185.57 186.90 

37 185.97 188.93 190.37 191.70 
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38 191.13 194.40 195.29 196.61 

39 196.16 199.71 200.69 202.01 

40 201.55 205.66 205.95 207.28 

41 206.83 211.35 211.38 212.71 

42 212.05 216.76 216.90 218.22 

43 217.31 222.36 221.77 223.09 

44 222.54 227.84 225.39 226.71 

45 227.56 233.05 229.34 230.66 

46 232.25 237.09 233.39 234.72 

47 236.83 240.99 238.00 239.33 

48 241.36 244.72 243.50 244.83 

49 245.91 248.13 248.60 249.90 

50 250.45 252.22 253.30 254.60 

51 255.11 256.65 257.79 259.08 

52 259.71 260.94 262.69 263.81 

Trung bình 259.71 260.94 262.69 263.81 
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Phụ lục 3  Tỷ lệ đẻ ở các tu n của vịt T 2  ua các thế hệ (%) 

Tuần đẻ TH1 TH2 TH3 TH4 

1 10.12 9.86 7.69 10.17 

2 25.79 36.57 28.98 24.49 

3 45.81 49.34 48.94 44.22 

4 57.40 67.05 59.09 62.92 

5 68.26 76.23 68.71 74.49 

6 73.17 82.61 77.51 82.03 

7 76.25 84.71 83.41 83.21 

8 77.57 87.29 83.77 81.55 

9 78.78 89.00 86.25 88.12 

10 80.16 75.98 85.13 84.88 

11 79.00 78.71 79.57 76.35 

12 79.67 79.88 82.11 69.78 

13 80.14 76.41 78.49 67.89 

14 80.71 71.47 78.91 57.33 

15 81.14 76.86 80.07 71.94 

16 80.43 78.31 81.63 72.53 

17 80.00 79.18 81.87 71.25 

18 79.46 79.32 80.68 72.14 

19 78.20 76.84 77.21 76.33 

20 77.75 67.38 75.57 71.47 

21 76.57 64.16 82.94 76.33 

22 75.20 63.22 80.13 83.29 

23 75.79 66.10 72.96 78.79 

24 72.80 69.05 78.82 79.09 

25 70.32 70.00 77.38 80.83 

26 68.86 70.53 72.30 79.49 

27 67.20 70.80 69.07 81.23 

28 66.71 67.00 62.14 81.47 

29 66.43 74.18 49.86 76.13 

30 63.16 67.39 45.86 76.98 

31 73.59 78.78 69.19 81.18 

32 72.23 82.00 81.01 80.32 

33 69.77 70.69 78.63 79.25 

34 72.49 71.71 79.63 74.00 

35 73.12 73.27 80.51 69.34 

36 70.95 69.94 80.50 69.99 
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37 68.81 73.00 78.29 70.65 

38 68.14 68.17 81.24 67.58 

39 64.55 69.60 78.29 67.15 

40 64.92 72.39 78.90 65.92 

41 67.55 68.44 79.54 71.44 

42 67.56 72.46 76.99 72.76 

43 71.43 77.74 75.48 78.19 

44 68.12 79.86 75.86 74.37 

45 67.58 68.07 74.29 55.04 

46 69.76 44.29 71.68 58.92 

47 69.54 54.43 67.55 63.24 

48 69.05 63.50 62.17 63.42 

49 70.30 61.61 42.59 69.51 

50 66.22 61.18 40.02 66.48 

51 63.57 68.69 44.35 68.96 

52 65.67 61.29 41.78 65.41 

Trung bình 69.38 69.55 70.30 70.58 
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Phụ lục 4  Năng suất t ứng ở các tu n của vịt T 2  ua các thế hệ (%) 

Tuần đẻ TH1 TH2 TH3 TH4 

1 0.71 0.69 0.54 0.71 

2 2.51 3.25 2.57 2.43 

3 5.72 6.70 5.99 5.52 

4 9.74 11.40 10.13 9.93 

5 14.52 16.73 14.94 15.14 

6 19.64 22.52 20.36 20.88 

7 24.98 28.45 26.20 26.71 

8 30.41 34.56 32.07 32.42 

9 35.92 40.79 38.11 38.59 

10 41.53 46.11 44.06 44.53 

11 47.06 51.61 49.63 49.87 

12 52.64 57.21 55.38 54.76 

13 58.25 62.55 60.88 59.51 

14 63.90 67.56 66.40 63.52 

15 69.58 72.94 72.01 68.56 

16 75.21 78.42 77.72 73.64 

17 80.81 83.96 83.45 78.62 

18 86.37 89.51 89.10 83.67 

19 91.84 94.89 94.50 89.02 

20 97.29 99.61 99.79 94.02 

21 102.65 104.10 105.60 99.36 

22 107.91 108.53 111.21 105.19 

23 113.22 113.15 116.31 110.71 

24 118.31 117.99 121.83 116.25 

25 123.23 122.89 127.25 121.90 

26 128.05 127.82 132.31 127.47 

27 132.76 132.78 137.14 133.15 

28 137.43 137.47 141.49 138.86 

29 142.08 142.66 144.98 144.19 

30 146.50 147.38 148.19 149.58 

31 151.65 152.89 153.04 155.26 

32 156.71 158.63 158.71 160.88 

33 161.59 163.58 164.21 166.43 

34 166.66 168.60 169.79 171.61 

35 171.78 173.73 175.42 176.46 

36 176.75 178.63 181.06 181.36 

37 181.57 183.74 186.54 186.31 
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38 186.34 188.51 192.22 191.04 

39 190.85 193.38 197.70 195.74 

40 195.40 198.45 203.23 200.35 

41 200.13 203.24 208.79 205.35 

42 204.86 208.31 214.18 210.45 

43 209.86 213.75 219.47 215.92 

44 214.63 219.34 224.78 221.13 

45 219.36 224.11 229.98 224.98 

46 224.24 227.21 235.00 229.10 

47 229.11 231.02 239.72 233.53 

48 233.94 235.46 244.08 237.97 

49 238.86 239.78 247.06 242.83 

50 243.50 244.06 249.86 247.49 

51 247.95 248.87 252.96 252.32 

52 252.54 253.16 255.89 256.89 

Trung bình 252.54 253.16 255.89 256.89 
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Phụ lục 5  Tỷ lệ đẻ ở các tu n của vịt TC1  ua các thế hệ (%) 

Tuần đẻ TH1 TH2 TH3 TH4 

1 13.57 15.66 8.00 18.86 

2 30.15 24.25 25.19 38.43 

3 50.93 45.26 42.86 57.00 

4 64.84 55.97 61.82 59.29 

5 75.05 72.93 78.05 81.29 

6 82.65 87.34 83.12 84.14 

7 73.56 93.26 90.78 85.71 

8 80.89 96.99 84.16 87.44 

9 88.22 95.97 87.66 87.10 

10 87.38 80.12 87.79 87.69 

11 85.90 79.26 89.86 86.76 

12 87.85 80.42 79.00 80.38 

13 91.28 74.71 75.43 84.46 

14 89.61 80.85 85.86 84.80 

15 89.89 74.79 80.79 82.59 

16 84.11 69.55 79.19 82.51 

17 84.94 82.23 80.89 82.85 

18 85.87 78.44 83.51 84.55 

19 85.71 79.32 87.05 84.16 

20 82.16 83.54 89.28 85.61 

21 83.58 86.63 87.57 83.82 

22 79.66 80.94 87.57 85.44 

23 79.10 82.84 91.37 84.16 

24 80.22 79.43 85.48 83.65 

25 78.71 81.43 79.84 79.28 

26 75.29 91.46 86.66 77.83 

27 77.29 88.74 87.71 79.11 

28 70.43 87.00 85.74 78.86 

29 67.14 87.29 83.00 79.71 

30 68.57 86.43 76.80 86.57 

31 88.56 90.29 74.30 87.27 

32 88.29 92.94 56.86 85.11 

33 83.92 83.03 73.39 84.49 

34 82.31 80.29 86.36 86.59 

35 84.30 73.14 85.57 87.38 

36 87.42 70.14 63.69 87.12 

37 84.21 78.99 75.74 88.17 
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38 81.75 80.66 78.63 83.87 

39 82.69 87.55 88.59 86.87 

40 83.83 88.43 89.51 81.37 

41 83.99 87.95 87.93 71.87 

42 87.68 89.22 81.12 83.84 

43 88.79 79.98 85.18 83.74 

44 89.16 76.43 85.31 83.83 

45 83.86 66.87 85.31 80.71 

46 83.71 68.37 84.81 76.67 

47 80.81 76.28 80.05 76.49 

48 79.68 89.03 74.43 78.64 

49 75.18 82.85 86.43 71.99 

50 61.57 77.53 83.35 70.02 

51 62.14 74.39 73.83 68.94 

52 60.57 78.11 81.24 58.43 

Trung bình 78.06 78.37 78.73 78.94 
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Phụ lục    Năng suất t ứng ở các tu n của vịt TC1  ua các thế hệ (%) 

Tuần đẻ TH1 TH2 TH3 TH4 

1 0.95 1.10 0.56 1.32 

2 3.06 2.79 2.33 4.01 

3 6.63 5.96 5.33 8.00 

4 11.17 9.88 9.65 12.15 

5 16.42 14.98 15.12 17.84 

6 22.21 21.10 20.94 23.73 

7 27.36 27.63 27.29 29.73 

8 33.02 34.42 33.18 35.85 

9 39.19 41.13 39.32 41.95 

10 45.31 46.74 45.46 48.09 

11 51.32 52.29 51.75 54.16 

12 57.47 57.92 57.28 59.79 

13 63.86 63.15 62.56 65.70 

14 70.13 68.81 68.57 71.63 

15 76.43 74.05 74.23 77.42 

16 82.31 78.91 79.77 83.19 

17 88.26 84.67 85.43 88.99 

18 94.27 90.16 91.28 94.91 

19 100.27 95.71 97.37 100.80 

20 106.02 101.56 103.62 106.79 

21 111.87 107.62 109.75 112.66 

22 117.45 113.29 115.88 118.64 

23 122.99 119.09 122.28 124.53 

24 128.60 124.65 128.26 130.39 

25 134.11 130.35 133.85 135.94 

26 139.38 136.75 139.92 141.39 

27 144.79 142.96 146.06 146.92 

28 149.72 149.05 152.06 152.44 

29 154.42 155.16 157.87 158.02 

30 159.22 161.21 163.25 164.08 

31 165.42 167.53 168.45 170.19 

32 171.60 174.04 172.43 176.15 

33 177.48 179.85 177.56 182.06 

34 183.24 185.47 183.61 188.13 

35 189.14 190.59 189.60 194.24 

36 195.26 195.50 194.06 200.34 

37 201.15 201.03 199.36 206.51 



 

 

169 

38 206.87 206.68 204.86 212.38 

39 212.66 212.80 211.06 218.46 

40 218.53 218.99 217.33 224.16 

41 224.41 225.15 223.48 229.19 

42 230.55 231.40 229.16 235.06 

43 236.76 237.00 235.13 240.92 

44 243.00 242.35 241.10 246.79 

45 248.87 247.03 247.07 252.44 

46 254.73 251.81 253.01 257.81 

47 260.39 257.15 258.61 263.16 

48 265.97 263.38 263.82 268.66 

49 271.23 269.18 269.87 273.70 

50 275.54 274.61 275.70 278.61 

51 279.89 279.82 280.87 283.43 

52 284.13 285.28 286.56 287.52 

Trung bình 284.13 285.28 286.56 287.52 
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Phụ lục    Tỷ lệ đẻ ở các tu n của vịt TC2  ua các thế hệ (%) 

Tuần đẻ TH1 TH2 TH3 TH4 

1 7.86 13.00 11.86 14.57 

2 24.36 27.00 23.86 38.43 

3 40.18 41.71 39.86 57.00 

4 52.68 50.86 49.29 59.29 

5 66.33 70.43 67.68 78.57 

6 77.55 74.81 74.43 81.43 

7 78.19 82.95 80.46 83.00 

8 85.59 84.64 83.23 84.72 

9 78.93 83.34 84.75 84.38 

10 85.18 83.71 90.14 84.98 

11 81.73 85.99 91.71 84.04 

12 69.49 82.95 88.71 85.14 

13 69.74 79.66 88.29 86.00 

14 73.70 80.84 82.14 89.00 

15 72.30 79.00 81.29 84.14 

16 83.01 80.28 78.71 80.14 

17 83.90 83.17 79.57 77.14 

18 81.40 84.33 79.86 79.00 

19 84.29 83.73 80.00 81.44 

20 81.01 85.27 81.68 82.90 

21 78.91 81.07 82.13 81.10 

22 83.89 82.87 80.77 80.73 

23 86.64 81.33 80.41 79.44 

24 76.16 73.29 81.14 78.93 

25 75.24 75.00 80.61 74.57 

26 84.15 80.29 79.79 76.29 

27 87.30 81.14 81.55 74.40 

28 86.51 80.48 81.09 74.14 

29 83.24 73.80 77.79 75.00 

30 79.43 71.71 75.00 81.86 

31 84.86 83.61 71.48 85.56 

32 89.57 87.54 75.86 83.39 

33 89.29 83.61 80.86 82.78 

34 86.43 80.87 80.52 84.87 

35 76.69 71.46 81.86 85.67 

36 76.82 80.27 76.00 85.40 

37 71.71 86.71 82.71 86.45 
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38 82.29 91.07 85.00 82.16 

39 84.55 91.24 86.86 85.15 

40 88.29 91.15 88.29 79.65 

41 89.86 85.22 88.86 71.29 

42 84.14 87.80 84.71 82.13 

43 72.71 84.94 83.57 82.02 

44 73.67 73.33 83.29 82.11 

45 72.23 86.23 81.57 83.28 

46 87.43 79.14 77.71 79.24 

47 73.54 77.16 76.86 69.86 

48 76.16 76.08 79.04 72.86 

49 77.34 65.39 78.82 74.14 

50 80.22 65.00 80.43 71.86 

51 82.06 63.43 65.14 68.14 

52 66.86 64.43 68.43 65.86 

Trung bình 76.26 76.43 76.68 77.22 
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Phụ lục    Năng suất t ứng ở các tu n của vịt TC2  ua các thế hệ (%) 

Tuần đẻ TH1 TH2 TH3 TH4 

1 0.55 0.91 0.83 1.02 

2 2.26 2.80 2.50 3.71 

3 5.07 5.72 5.29 7.70 

4 8.76 9.28 8.74 11.85 

5 13.40 14.21 13.48 17.35 

6 18.83 19.45 18.69 23.05 

7 24.30 25.25 24.32 28.86 

8 30.29 31.18 30.15 34.79 

9 35.82 37.01 36.08 40.70 

10 41.78 42.87 42.39 46.65 

11 47.50 48.89 48.81 52.53 

12 52.37 54.70 55.02 58.49 

13 57.25 60.27 61.20 64.51 

14 62.41 65.93 66.95 70.74 

15 67.47 71.46 72.64 76.63 

16 73.28 77.08 78.15 82.24 

17 79.15 82.90 83.72 87.64 

18 84.85 88.81 89.31 93.17 

19 90.75 94.67 94.91 98.87 

20 96.42 100.64 100.63 104.67 

21 101.95 106.31 106.38 110.35 

22 107.82 112.11 112.03 116.00 

23 113.88 117.81 117.66 121.56 

24 119.22 122.94 123.34 127.09 

25 124.48 128.19 128.98 132.31 

26 130.37 133.81 134.57 137.65 

27 136.48 139.49 140.27 142.86 

28 142.54 145.12 145.95 148.05 

29 148.37 150.28 151.40 153.30 

30 153.93 155.30 156.65 159.03 

31 159.87 161.16 161.65 165.01 

32 166.14 167.29 166.96 170.85 

33 172.39 173.14 172.62 176.65 

34 178.44 178.80 178.26 182.59 

35 183.80 183.80 183.99 188.58 

36 189.18 189.42 189.31 194.56 

37 194.20 195.49 195.10 200.61 
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38 199.96 201.87 201.05 206.37 

39 205.88 208.25 207.13 212.33 

40 212.06 214.63 213.31 217.90 

41 218.35 220.60 219.53 222.89 

42 224.24 226.74 225.46 228.64 

43 229.33 232.69 231.31 234.38 

44 234.49 237.82 237.14 240.13 

45 239.54 243.86 242.85 245.96 

46 245.66 249.40 248.29 251.51 

47 250.81 254.80 253.67 256.40 

48 256.14 260.13 259.20 261.50 

49 261.56 264.70 264.72 266.69 

50 267.17 269.25 270.35 271.72 

51 272.92 273.69 274.91 276.49 

52 277.60 278.20 279.70 281.10 

Trung bình 277.60 278.20 279.70 281.10 
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Phụ lục 9: Tỷ lệ đẻ v  năng suất trứng TG12 

Tuần đẻ 
TLĐ 

 (%) 

Q/m/t  

(quả) 
Q/m 

TTTĂ/ 

10 q  

trứng 

1 13.71 0.96 0.96 5.62 

2 40.43 2.83 3.79 3.10 

3 46.86 3.28 7.07 2.77 

4 65.14 4.56 11.63 2.12 

5 73.00 5.11 16.74 1.94 

6 84.71 5.93 22.67 1.84 

7 89.60 6.27 28.94 1.73 

8 84.46 5.91 34.85 1.85 

9 76.41 5.35 40.20 1.92 

10 79.14 5.54 45.74 1.85 

11 88.02 6.16 51.90 1.76 

12 84.55 5.92 57.82 1.84 

13 79.61 5.57 63.40 1.90 

14 89.27 6.25 69.64 1.74 

15 86.45 6.05 75.70 1.80 

16 90.86 6.36 82.06 1.70 

17 91.71 6.42 88.48 1.75 

18 84.98 5.95 94.42 1.84 

19 75.52 5.29 99.71 2.02 

20 72.30 5.06 104.77 2.04 

21 71.36 5.00 109.77 2.07 

22 74.57 5.22 114.99 1.98 

23 82.57 5.78 120.77 1.83 

24 80.71 5.65 126.42 1.88 

25 78.67 5.51 131.92 1.94 

26 78.94 5.53 137.45 1.93 

27 71.63 5.01 142.46 2.07 

28 82.32 5.76 148.23 1.85 

29 75.54 5.29 153.51 1.96 

30 79.21 5.54 159.06 1.93 

31 83.16 5.82 164.88 1.83 

32 71.12 4.98 169.86 2.09 

33 72.14 5.05 174.91 2.07 

34 73.70 5.16 180.07 2.02 
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35 70.37 4.93 184.99 2.12 

36 73.43 5.14 190.13 2.03 

37 68.60 4.80 194.93 2.10 

38 70.03 4.90 199.84 2.13 

39 72.82 5.10 204.93 2.05 

40 68.87 4.82 209.75 2.09 

41 76.57 5.36 215.11 1.94 

42 78.17 5.47 220.59 1.96 

43 80.29 5.62 226.21 1.91 

44 68.50 4.80 231.00 2.11 

45 44.71 3.13 234.13 3.08 

46 54.86 3.84 237.97 2.57 

47 63.93 4.48 242.45 2.27 

48 62.04 4.34 246.79 2.34 

49 61.61 4.31 251.10 2.36 

50 69.11 4.84 255.94 2.16 

51 61.54 4.31 260.25 2.36 

52 67.22 4.71 264.95 2.23 

TB 72.79   264.95 2.12 
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Phụ lục 10: Tỷ lệ đẻ v  năng suất trứng vịt TC12 

Tuần đẻ 
TLĐ 

 (%) 

Q/m/t  

(quả) 
Q/m 

TTTĂ/ 

10 q 

 trứng 

1 9.00 0.63 0.63 6.54 

2 28.29 1.98 2.61 3.30 

3 46.00 3.22 5.83 2.57 

4 62.57 4.38 10.21 2.23 

5 73.14 5.12 15.33 2.05 

6 83.00 5.81 21.14 1.95 

7 86.43 6.05 27.19 1.91 

8 88.43 6.19 33.38 1.89 

9 87.66 6.14 39.52 1.90 

10 89.29 6.25 45.77 1.88 

11 91.17 6.38 52.15 1.86 

12 75.43 5.28 57.43 2.09 

13 78.00 5.46 62.89 2.05 

14 85.86 6.01 68.90 1.95 

15 80.29 5.62 74.52 2.02 

16 80.43 5.63 80.15 2.05 

17 79.29 5.55 85.70 2.04 

18 82.00 5.74 91.44 2.00 

19 86.71 6.07 97.51 1.95 

20 88.86 6.22 103.73 1.95 

21 86.00 6.02 109.75 1.95 

22 87.29 6.11 115.86 1.94 

23 87.57 6.13 121.99 1.94 

24 84.43 5.91 127.90 1.95 

25 76.86 5.38 133.28 2.04 

26 86.14 6.03 139.31 1.96 

27 86.29 6.04 145.35 1.96 

28 84.57 5.92 151.27 1.98 

29 85.00 5.95 157.22 1.97 

30 76.86 5.38 162.60 2.05 

31 76.00 5.32 167.92 2.06 

32 58.71 4.11 172.03 2.25 

33 75.29 5.27 177.30 2.00 

34 88.22 6.18 183.47 1.91 
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35 87.43 6.12 189.59 1.92 

36 65.54 4.59 194.18 2.08 

37 77.60 5.43 199.61 2.04 

38 80.48 5.63 205.25 2.00 

39 90.45 6.33 211.58 1.92 

40 91.36 6.40 217.97 1.91 

41 89.79 6.29 224.26 1.93 

42 82.98 5.81 230.07 2.01 

43 87.04 6.09 236.16 1.96 

44 87.17 6.10 242.26 1.96 

45 87.17 6.10 248.36 1.96 

46 82.43 5.77 254.13 2.02 

47 81.90 5.73 259.87 2.06 

48 90.50 6.34 266.20 1.92 

49 89.71 6.28 272.48 1.93 

50 85.21 5.96 278.45 1.98 

51 75.69 5.30 283.75 2.04 

52 83.10 5.82 289.56 1.94 

TB 79.54   289.56 2.11 
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Phụ lục 11: Tỷ lệ đẻ v  năng suất trứng của vịt TG1, TG2, TG12 

Tuần tuổi TG1 TG2 TG12 

1 13.52 10.17 13.71 

2 22.11 24.49 40.43 

3 43.11 44.22 46.86 

4 53.83 62.92 65.14 

5 70.79 74.49 73.00 

6 85.20 82.03 84.71 

7 91.12 83.21 89.60 

8 94.85 81.55 84.46 

9 93.82 88.12 76.41 

10 77.98 84.88 79.14 

11 77.12 76.35 88.02 

12 78.28 69.78 84.55 

13 72.57 67.89 79.61 

14 78.71 57.33 89.27 

15 72.65 71.94 86.45 

16 67.41 72.53 90.86 

17 80.09 71.25 91.71 

18 76.30 72.14 84.98 

19 77.18 76.33 75.52 

20 81.40 71.47 72.30 

21 84.49 76.33 71.36 

22 78.80 83.29 74.57 

23 80.70 78.79 82.57 

24 77.29 79.09 80.71 

25 79.29 80.83 78.67 

26 89.32 79.49 78.94 

27 86.60 81.23 71.63 

28 84.86 81.47 82.32 

29 85.21 76.13 75.54 

30 84.29 76.98 79.21 

31 85.75 81.18 83.16 

32 84.80 80.32 71.12 

33 72.60 79.25 72.14 

34 69.86 74.00 73.70 

35 62.71 69.34 70.37 

36 55.43 69.99 73.43 
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37 68.56 70.65 68.60 

38 70.22 67.58 70.03 

39 77.13 67.15 72.82 

40 75.25 65.92 68.87 

41 77.53 71.44 76.57 

42 78.79 72.76 78.17 

43 69.55 78.19 80.29 

44 51.71 74.37 68.50 

45 56.44 55.04 44.71 

46 57.94 58.92 54.86 

47 65.86 63.24 63.93 

48 78.60 63.42 62.04 

49 72.42 69.51 61.61 

50 67.10 66.48 69.11 

51 64.06 68.96 61.54 

52 67.57 65.41 67.22 
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Phụ lục 12: Tỷ lệ đẻ của vịt TC1, TC2 và TC12 

Tuần  tuổi TC1 TC2 TC12 

1 18.86 14.57 9.00 

2 38.43 38.43 28.29 

3 57.00 57.00 46.00 

4 59.29 59.29 62.57 

5 81.29 78.57 73.14 

6 84.14 81.43 83.00 

7 85.71 83.00 86.43 

8 87.44 84.72 88.43 

9 87.10 84.38 87.66 

10 87.69 84.98 89.29 

11 86.76 84.04 91.17 

12 80.38 85.14 75.43 

13 84.46 86.00 78.00 

14 84.80 89.00 85.86 

15 82.59 84.14 80.29 

16 82.51 80.14 80.43 

17 82.85 77.14 79.29 

18 84.55 79.00 82.00 

19 84.16 81.44 86.71 

20 85.61 82.90 88.86 

21 83.82 81.10 86.00 

22 85.44 80.73 87.29 

23 84.16 79.44 87.57 

24 83.65 78.93 84.43 

25 79.28 74.57 76.86 

26 77.83 76.29 86.14 

27 79.11 74.40 86.29 

28 78.86 74.14 84.57 

29 79.71 75.00 85.00 

30 86.57 81.86 76.86 

31 87.27 85.56 76.00 

32 85.11 83.39 58.71 

33 84.49 82.78 75.29 

34 86.59 84.87 88.22 

35 87.38 85.67 87.43 

36 87.12 85.40 65.54 
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37 88.17 86.45 77.60 

38 83.87 82.16 80.48 

39 86.87 85.15 90.45 

40 81.37 79.65 91.36 

41 71.87 71.29 89.79 

42 83.84 82.13 82.98 

43 83.74 82.02 87.04 

44 83.83 82.11 87.17 

45 80.71 83.28 87.17 

46 76.67 79.24 82.43 

47 76.49 69.86 81.90 

48 78.64 72.86 90.50 

49 71.99 74.14 89.71 

50 70.02 71.86 85.21 

51 68.94 68.14 75.69 

52 58.43 65.86 83.10 

 

 

 

 


