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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi, các kết quả nghiên cứu được 

trình bày trong Luận án là trung thực và khách quan do tôi nghiên cứu có sự hợp tác của các 

cán bộ nghiên cứu khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm 

VIGOVA và chưa từng được ai bảo vệ ở bất kỳ học vị nào. Nghiên cứu của các tác giả khác 

được sử dụng trong Luận án đều là các trích dẫn được chỉ rõ nguồn gốc tham khảo.  

 

TÁC GIẢ LUẬN ÁN 

 

 

    Lê Thanh Hải 
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Để hoàn thành công trình nghiên cứu này, tác giả đã nhận được nhiều sự động viên 

giúp đỡ quý báu của các cá nhân và tổ chức. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: 

Tiến sĩ Dương Xuân Tuyển nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 

Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA và Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tỉnh Phó viện trưởng Viện Chăn nuôi 

kiêm Giám đốc Phân Viện Chăn nuôi Nam bộ đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ trong quá trình 

nghiên cứu đề tài. 

Ban Giám đốc Viện Chăn nuôi, Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Phân 

Viện Chăn nuôi Nam bộ, đã tạo điều kiện trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và viết 

luận án.  

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA đã tạo điều kiện 

về cơ sở vật chất, nhân lực giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài của luận án Tiến sĩ. 

Các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, bạn bè đồng 

nghiệp và người thân trong gia đình đã động viên và hỗ trợ về tinh thần trong suốt thời gian 

học tập nghiên cứu để hoàn thành công trình này./. 

 

TÁC GIẢ LUẬN ÁN 

 

 

    Lê Thanh Hải 
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MỞ ĐẦU 

 

1. TÍNH CẤP THIẾT 

Chăn nuôi vịt là nghề truyền thống có sự phát triển và tăng trưởng nhanh trong 

3 thập niên qua. Theo thống kê của FAO và Tổng cục Thống kê Việt Nam, quy mô 

đàn vịt cả nước thời điểm 1990 mới chỉ đạt 32.200.000 con và đến năm 2020 đạt 

86.563.000 con, sự tăng trưởng đầu con trong suốt 30 năm đạt xấp xỉ 5% trên năm. 

Tổng đàn vịt trong nước hiện đứng thứ 2 thế giới sau Trung Quốc, sản lượng thịt hơi 

xuất chuồng năm 2020 là 340.218 tấn đứng trong tốp đầu những nước có sản lượng 

lớn nhất thế giới. Trước năm 1990 chăn nuôi vịt chuyên thịt chưa phát triển, giống vịt 

nuôi trong nước chủ yếu là các giống bản địa khối lượng nhỏ sử dụng theo hướng kiêm 

dụng với phương thức nuôi chăn thả hoặc bán chăn thả để tận dụng thức ăn từ đồng 

bãi. Dấu mốc phát triển chăn nuôi vịt chuyên thịt trong nước là từ năm 1989 thông qua 

dự án VIE/86-007 thuộc chương trình Phát Triển Liên Hợp Quốc hỗ trợ Viện Chăn 

nuôi nhập giống vịt chuyên thịt CV-Super M vào Việt Nam và sau đó một số giống vịt 

cao sản tiếp tục được nhập như SM2, SM3, Star 53, Star 76... Từ nguồn gen này một 

số tác giả đã tiến hành chọn lọc, nhân thuần tạo các dòng vịt đáp ứng tốt cho sản xuất 

trong nước. Đó là các dòng vịt như V2, V5, V6, V7, V12, V17, V22, V27 tại Trại vịt 

giống VIGOVA (Dương Xuân Tuyển và cs., 2001; 2006a; 2009; 2011, 2015, 2016); 

dòng vịt T5, T6, M14, MT1, MT2, TS132, TS142 tại Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại 

Xuyên (Hoàng Thị Lan và cs., 2004; Nguyễn Đức Trọng và cs., 2010; Nguyễn Văn 

Duy, 2012; Phạm Văn Chung, 2018); dòng vịt SD1, SD2, SH1, SH2, TC1, TC2, TC3, 

TC4 tại Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình (Phùng Đức Tiến và cs., 2010a và 2010b; 

Nguyễn Ngọc Dụng và cs., 2015a).  

Các dòng vịt chuyên thịt được chọn tạo trong nước có những ưu điểm như khối 

lượng cơ thể cao, năng suất trứng khá, tỷ lệ thân thịt và tỷ lệ thịt đùi cao, chân cao, phù 

hợp với các phương thức nuôi như bán thâm canh, chạy đồng và các hệ sinh thái khác 

(vịt-lúa, vịt-cá, vịt-cá-lúa, vịt-vườn cây…). Tuy nhiên, do công tác chọn lọc chỉ mới 

tập trung vào khối lượng cơ thể cao và năng suất trứng cao, chưa tập trung chọn lọc về 
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một số chỉ tiêu chất lượng thân thịt. Thứ nhất đó là mặc dù khối lượng xuất chuồng 

cao, vịt thương phẩm có thể đạt 3,3 - 3,4 kg/con, nhưng thời gian nuôi phải mất 8 - 10 

tuần tùy theo phương thức nuôi, cho nên tiêu tốn thức ăn còn cao (FCR nuôi nhốt 8 

tuần 2,75 - 2,8), cần phải chọn lọc tạo ra các dòng chuyên thịt có khả năng tăng trưởng 

nhanh để có thể rút ngắn thời gian nuôi xuống 7 tuần tuổi hoặc thấp hơn, hệ số chuyển 

hóa thức ăn cho tăng khối lượng cơ thể dưới 2,5, quay vòng sản xuất nhanh hơn, phù 

hợp với nuôi thâm canh. Thứ hai đó là tỷ lệ cơ ức là phần thân thịt có giá trị dinh 

dưỡng và kinh tế cao nhất mà thế giới rất chú trọng còn thấp. Tỷ lệ cơ ức ở 7 tuần tuổi 

của các dòng vịt phổ biến mới chỉ 12 - 15%, trong khi trên thế giới đã đạt trên 22%. 

Về nhu cầu con giống vịt chuyên thịt có năng suất chất lượng cao cho sản xuất 

trong nước những năm gần đây là rất lớn. Thêm nữa, sự cạnh tranh trên thị trường con 

giống ngày một khốc liệt, một số công ty lớn trong và nước ngoài có tiềm lực tài chính 

mạnh hiện đã đầu tư sản xuất giống vịt chuyên thịt tại Việt Nam như CP Group, 

Grimaud của Pháp, Cherry Valley của Anh, tập đoàn Mavin của Úc, công ty Haid 

Feed của Hồng Kong... Các cơ sở giống trong nước cần phải thường xuyên chọn lọc 

cải tiến các chỉ tiêu năng suất để tạo ra các dòng vịt có năng suất chất lượng cao đáp 

ứng với nhu cầu thị trường con giống đòi hỏi ngày một cao là hết sức cần thiết. Ngoài 

ra, các dòng vịt được chọn tạo trong nước có một lợi thế đó là thích nghi tốt với điều 

kiện nuôi dưỡng ở Việt Nam. Do đó, năm 2014 trại vịt giống VIGOVA đã nhập vịt 

ông bà SM3 Heavy từ hãng Cherry Valley của Anh Quốc để làm nguyên liệu chọn tạo 

các dòng vịt chuyên thịt có năng suất chất lượng tốt phục vụ sản xuất trong nước. Vịt 

chuyên thịt SM3 Heavy là giống vịt thuộc bộ giống vịt siêu thịt lông trắng, tốc độ sinh 

trưởng nhanh, thuộc nhóm vịt có chất lượng thân thịt cao trên thế giới. So với các 

giống vịt chuyên thịt SM, SM2 trước đây thì thân vịt SM3 Heavy ngắn hơn, chân nhỏ 

và thấp hơn, tốc độ sinh trưởng nhanh hơn thời gian nuôi giết thịt ngắn, ngực nở hơn 

và tỷ lệ cơ ức cao hơn. Việc lựa chọn vịt SM3 Heavy để làm nguyên liệu chọn tạo hai 

dòng vịt là phù hợp với nhu cầu con giống cho phân khúc nuôi nhốt công nghiệp. Như 

vậy, thực hiện đề tài “Chọn tạo hai dòng vịt cao sản hướng thịt cho chăn nuôi thâm 

canh” để có thêm bộ giống mới năng suất chất lượng cao là hết sức có ý nghĩa cho 

chăn nuôi vịt chuyên thịt trong nước giai đoạn hiện nay. 
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2. MỤC TIÊU  

Chọn tạo hai dòng vịt (dòng trống và dòng mái) cao sản hướng thịt dựa trên 

nguồn gen SM3 Heavy nhập khẩu để sản xuất con giống cho chăn nuôi thâm canh, 

với các chỉ tiêu năng suất cụ thể như sau: 

Dòng trống: Năng suất trứng 190 quả/mái/42 tuần đẻ. Khối lượng cơ thể nuôi 7 

tuần tuổi của vịt trống đạt 3,35 kg/con, vịt mái đạt 3,2 kg/con, tỷ lệ cơ ức 7 tuần tuổi 

trên 20%. 

Dòng mái: Năng suất trứng 212 quả/mái/42 tuần đẻ. Khối lượng cơ thể nuôi 7 

tuần tuổi của vịt trống 3,0 kg/con, vịt mái 2,85 kg/con, tỷ lệ cơ ức 7 tuần tuổi trên 

20%. 

 

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 

Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp REML trong ước tính các tham số di 

truyền và phương pháp BLUP để ước tính giá trị giống trên phần mềm PEST và VCE 

đem lại các kết quả có độ chính xác cao, cung cấp cơ sở khoa học có giá trị cho các 

nghiên cứu về đánh giá di truyền, chọn tạo giống vật nuôi, đồng thời là tài liệu tham 

khảo cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, cơ sở chọn 

giống gia cầm, thủy cầm.  

Chọn tạo thành công hai dòng vịt V52, V57 có năng suất chất lượng cao phù 

hợp với chăn nuôi thâm canh góp phần thúc đẩy phát triển nhanh chăn nuôi trang trại 

công nghiệp đảm bảo an toàn sinh học. 

Từ hai dòng vịt V52, V57 sẽ sản xuất ra vịt bố mẹ và thương phẩm có năng suất 

chất lượng cao, giá thành thấp hơn nhiều lần so với nhập ngoại, tiết kiệm được ngoại 

tệ, tăng hiệu quả chăn nuôi, góp phần giải quyết công ăn việc làm và an sinh xã hội, 

đặc biệt ở khu vực nông thôn. 

Dòng vịt V52, V57 và con lai thương phẩm VSM6 đã được Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn công nhận là Tiến bộ Kỹ thuật theo Quyết định số 273/QĐ-CN-

GSN ngày 27/6/2018 và đoạt giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam theo Quyết định số 

4264/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/10/2018. Hai dòng vịt này hiện đang được chuyển giao 

hiệu quả cho sản xuất tại các tỉnh phía Nam. Mỗi năm chuyển giao trên 100.000 vịt bố 
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mẹ cho các trang trại chăn nuôi ở các tỉnh như Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Tây 

Ninh, Bến Tre... 

 

4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI 

Đây là công trình nghiên cứu mới có hệ thống về chọn lọc đối với tính trạng 

dày thịt ức liên quan chặt chẽ đến chất lượng thân thịt của vịt hướng thịt ở nước ta. 

Công trình nghiên cứu đã chọn tạo được hai dòng vịt V52 và V57 có một số chỉ 

tiêu kinh tế kỹ thuật vượt trội so với các dòng vịt hướng thịt hiện có ở Việt Nam, đó là 

tốc độ sinh trưởng nhanh, nuôi ngắn ngày, tỷ lệ cơ ức cao phục vụ tốt chăn nuôi trang 

trại quy mô công nghiệp, góp phần làm phong phú thêm các giống vịt của Việt Nam. 

Thành phần hóa học và đặc điểm vật lý cơ đùi và cơ ức của vịt thương phẩm là 

kết quả mới, bổ sung cơ sở khoa học cho các nghiên cứu thời gian tới. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1 CƠ SỞ DI TRUYỀN ỨNG DỤNG TRONG CHỌN GIỐNG VỊT 

1.1.1 Khả năng di truyền của một số tính trạng năng suất 

Các tính trạng năng suất của vịt đều là các tính trạng số lượng với đặc điểm là 

có thể cân đong, đo đếm được, có giá trị biến thiên liên tục và phân bố tần suất theo 

quy luật phân bố chuẩn. Đây là các tính trạng do nhiều gen qui định và chịu ảnh hưởng 

rất lớn bởi các điều kiện ngoại cảnh. Khả năng di truyền của mỗi tính trạng là khác 

nhau và nó được đánh giá thông qua đại lượng đặc trưng là hệ số di truyền. Dựa trên 

giá trị hệ số di truyền của tính trạng để định hướng, lựa chọn phương pháp chọn lọc 

phù hợp trong các chương trình nhân giống vật nuôi.  

Ở vịt chuyên thịt, tính trạng đặc trưng và được quan tâm nhiều chính là khối 

lượng cơ thể. Nhiều tác giả đã tiến hành nghiên cứu đánh giá di truyền và chọn lọc 

khối lượng cơ thể vịt ở tuần tuổi xác định (thường là tuổi giết thịt hoặc thời điểm lân 

cận tuổi này) để cải tiến di truyền về khả năng sinh trưởng. Mức độ di truyền của tính 

trạng này rất khác nhau trong các kết quả nghiên cứu trước đây (bảng 1.1).  Kết quả 

của một số tác giả cho thấy, hệ số di truyền khối lượng cơ thể vịt chuyên thịt ở mức 

trung bình, từ 0,20 - 0,41 (Dương Xuân Tuyển, 1998; Dương Xuân Tuyển và cs., 

2001; Li và cs., 2005; Dương Xuân Tuyển và cs., 2006a; Akbar và Turk, 2008; 

Nguyễn Đức Trọng và cs., 2009a; Pingel, 2011; Georgina và cs., 2013; Nguyễn Văn 

Duy, 2012; Zhang và cs., 2017). Trong khi một số tác giả khác lại cho thấy hệ số di 

truyền khối lượng cơ thể vịt chuyên thịt ở mức cao, từ 0,42 – 0,88 (Pingel, 1999; 

Szwaczkowski và cs. (2010); Mucha và cs., 2014; Dương Xuân Tuyển và cs., 2015; 

Thiele và cs., 2017; Rouvier và cs., 2017; Xu và cs., 2018; Phạm Văn Chung, 2018; 

Damayanti và cs., 2019). Như vậy, khối lượng cơ thể là tính trạng có hệ số di truyền từ 

trung bình đến cao tùy thuộc giống, dòng, tuổi của vịt... Do đó, việc chọn lọc cải tiến 

di truyền đối với tính trạng này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Điều này đã được minh chứng 

qua kết quả của nhiều nghiên cứu chọn lọc trên vịt chuyên thịt trong thời gian qua 

(bảng 1.2). Các kết quả chọn lọc trên vịt chuyên thịt của các tác giả cho thấy hiệu quả 

chọn lọc đối với khối lượng cơ thể đạt 16,8 – 74,95 g/thế hệ (Dương Xuân Tuyển và 
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cs., 2001, 2006a, 2011 và 2015; Phùng Đức Tiến và cs., 2010b; Nguyễn Đức Trọng và 

cs., 2010; Nguyễn Văn Duy, 2012; Phạm Văn Chung, 2018). 

Bảng 1.1: Hệ số di truyền khối lượng cơ thể của vịt 

Giống vịt Tuần tuổi h2 Nguồn tham khảo 

Bắc Kinh 7 0,47 Klemm (1995) 

Dòng mái SM 8 0,21-0,22 Dương Xuân Tuyển (1998) 

Bắc Kinh 7 0,47 Pingel (1999) 

Dòng V5 7 0,21-0,39 Dương Xuân Tuyển và cs. (2001) 

Bắc Kinh 6 0,32 Li và cs.  (2005) 

Dòng V2 7 0,21-0,30 Dương Xuân Tuyển và cs. (2006a) 

Chuyên thịt 7 0,20-0,41 Akbar và Turk (2008) 

Dòng T5 7 0,22 - 0,25 Nguyễn Đức Trọng và cs. (2009a) 

Bắc Kinh 
3 0,433 - 0,450 

Szwaczkowski và cs. (2010) 
7 0,532 – 0,613 

Bắc Kinh 8 0,39 Pingel (2011) 

Vịt MLF 5 0,31-0,41 Georgina và cs. (2013) 

Dòng MT1 7 0,30 Nguyễn Văn Duy (2012) 

Bắc Kinh 11 0,75 Mucha và cs. (2014) 

Dòng V22 7 0,53 Dương Xuân Tuyển và cs. (2015) 

Bắc Kinh 6 0,43 Thiele và cs. (2017) 

Bắc Kinh 6 0,39 Zhang và cs. (2017) 

Bắc Kinh 6 0,48 Xu và cs. (2018) 

Dòng TS132 7 0,53 
Phạm Văn Chung (2018) 

Dòng TS142 7 0,62 

Alabio 16 0,63 
Damayanti và cs. (2019) 

Mojosari 16 0,88 

Vịt Biển VB3 7 0,41 
Lê Thanh Hải và cs. (2020b) 

Vịt Biển VB4 8 0,27 

Khoảng biến động 0,20 – 0,88  
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Bảng 1.2 : Tiến bộ di truyền khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi của vịt chuyên thịt đã được 

báo cáo ở Việt Nam 

Dòng Tính biệt ΔG (g/TH) Tác giả 

V5 
Trống 32,5-44,5 

Dương Xuân Tuyển và cs. (2001) 
Mái 16,8-22,1 

V2 
Trống 46,0 

Dương Xuân Tuyển và cs. (2006a) 
Mái 31,4 

SH1 
Trống 24,6 

Phùng Đức Tiến và cs. (2010b) 
Mái 36,4 

M14 Chung 37,3-77,8 Nguyễn Đức Trọng và cs. (2010) 

V12 Chung 49,5 Dương Xuân Tuyển và cs. (2011a) 

MT1 Chung 52,5 Nguyễn Văn Duy (2012) 

V22 
Trống 39,7 

Dương Xuân Tuyển và cs. (2015) 
Mái 56,0 

TS132 
Trống 70,37 

Phạm Văn Chung (2018) 
Mái 74,95 

Khoảng biến động 16,8 – 74,95  

 

Ngoài tính trạng khối lượng cơ thể, tiêu tốn thức ăn cho tăng khối lượng cơ thể 

cũng là tính trạng quan trọng, nó đóng góp nhiều vào hiệu quả kinh tế đối với tất cả 

các đối tượng vật nuôi. Tuy nhiên, các nghiên cứu về khả năng di truyền tiêu tốn thức 

ăn cho tăng khối lượng cơ thể của vịt trước đây còn rất hạn chế, do việc theo dõi cá thể 

đối tương đối phức tạp và tốn kém với tính trạng này nên việc cải tiến di truyền thường 

gián tiếp thông qua tương quan di truyền với tính trạng khối lượng cơ thể. Điều này đã 

được Klemm và Pingel (1992) báo cáo khi chọn lọc cải tiến khối lượng cơ thể, dẫn đến 

cải tiến về tiêu tốn thức ăn trên vịt. Kết quả nghiên cứu của Klemm và cs. (1994) cho 

thấy, mức độ di truyền tiêu tốn thức ăn của vịt Bắc Kinh ở mức cao, hệ số di truyền là 

0,52. Trong khi đó, một số nghiên cứu khác gần đây cho thấy, mức tiêu tốn thức ăn 

cho tăng khối lượng cơ thể vịt có mức di truyền trung bình. Georgina và cs. (2013) 
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phân tích hệ phả 5 thế hệ từ dòng vịt tại trại giống ở Bắc Mỹ cho thấy, hệ số di truyền 

hệ số chuyển hóa thức ăn trên vịt nuôi 5 tuần tuổi là 0,23-0,29; hệ số tương quan di 

truyền giữa tính trạng này với khối lượng cơ thể là -0,01. Kết quả của Pingel (2013) 

trên vịt Bắc Kinh nuôi 8 tuần tuổi với tính trạng này là 0,20-0,40. Zhang và cs. (2017) 

sử dụng phương pháp REML phân tích bằng phần mềm ASREML cho biết, vịt Bắc 

Kinh nuôi 6 tuần tuổi có hệ số di truyền của hệ số chuyển hóa thức ăn là 0,38. Thiele 

và cs. (2017) ứng dụng công nghệ RFID (dùng kết nối sóng vô tuyến để tự động xác 

định và theo dõi các thẻ nhận dạng gắn trên động vật thí nghiệm) trong việc theo dõi 

đánh giá thu nhận thức ăn của cá thể để nghiên cứu tính trạng hệ số chuyển hóa thức 

ăn cũng như các tập tính hành vi thu nhận thức ăn của vịt. Tác giả cho biết, hệ số di 

truyền hệ số chuyển hóa thức ăn của vịt Bắc Kinh 6 tuần tuổi là 0,34. Như vậy, việc 

phát triển công nghệ trong thu thập thông tin thu nhận thức ăn của cá thể đối với vịt sẽ 

mở ra hướng nghiên cứu chọn lọc cải tiến trực tiếp tính trạng hệ số chuyển hóa thức ăn 

trong thời gian tới ở nước ta. 

Với các tính trạng đánh giá chất lượng thân thịt cũng rất quan trọng vì liên quan 

đến chất lượng sản phẩm tiêu dùng. Trong các thành phần thân thịt quan trọng nhất đó 

là phần cơ ức. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đều mong muốn chọn lọc các tính trạng liên 

quan để nâng cao tỷ lệ cơ ức. Tuy nhiên, trước đây việc đo lường các tính trạng này 

thường không thể trực tiếp trên vật nuôi sống mà phải thông qua giết mổ. Do đó, các 

kết quả nghiên cứu khả năng di truyền của nhóm tính trạng này là không nhiều. Một số 

kết quả nghiên cứu cho thấy khối lượng cơ ức vịt có mức di truyền rất khác nhau. Li 

và cs. (2005) nghiên cứu vịt Bắc kinh ở 6 tuần tuổi, hệ số di truyền khối lượng cơ ức 

đạt cao 0,53; trong khi kết quả của Xu và cs. (2018) báo cáo ở mức trung bình là 0,23. 

Marie-Etancelin và cs. (2011) báo cáo trên vịt Bắc Kinh ở 13 tuần tuổi có kết quả là 

0,32, nhưng kết quả của Mucha và cs. (2014) vịt Bắc Kinh 11 tuần tuổi là rất cao 0,69.  

Do những hạn chế về đo lường tỷ lệ thịt ức trên con vật sống, một số tác giả đã 

nghiên cứu mức độ tương quan giữa tỷ lệ cơ ức hay khối lượng cơ ức với các tính 

trạng khác để làm cơ sở khoa học trong chọn lọc gián tiếp tính trạng này nhờ đáp ứng 

tương quan. Michalik và cs. (1984) tính hệ số tương quan kiểu hình giữa khối lượng cơ 

thể vịt với độ dày cơ ức là 0,61-0,70. Dean (2005) cho thấy, độ dày thịt ức và khối 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3ng_v%C3%B4_tuy%E1%BA%BFn
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lượng thịt ức có mối tương quan đạt 0,75. Kết quả của Bielinska và cs. (2005) chọn lọc 

cải tiến di truyền ngỗng trắng Koluda cũng đã khẳng định chọn lọc cải thiện khối 

lượng cơ thể 8 tuần tuổi sẽ cải thiện được độ dày thịt ức nhờ mối tương quan di truyền 

là chặt chẽ (0,75). Li và cs. (2005), tương quan di truyền và kiểu hình giữa độ dài 

xương ức với khối lượng thịt ức tương ứng là 0,50 và 0,42, kết quả này là cơ sở để có 

thể chọn lọc tăng khối lượng cơ ức thông qua tính trạng độ dài xương ức. Xu và cs. 

(2005) phân tích các thông số di truyền các tính trạng giết mổ trên vịt Bắc Kinh cho 

kết quả tương quan di truyền giữa tỷ lệ thịt ức với khối lượng cơ thể, độ dài xương ức, 

rộng ngực, độ dày thịt ức là tương quan dương và đạt khá cao (ra tương ứng là 0,56, 

0,69, 0,69 và 0,71). Bielinska và cs. (2005) chọn lọc cải tiến di truyền ngỗng trắng 

Koluda cho biết, tương quan di truyền giữa khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi và độ dày thịt 

ức là chặt chẽ (ra = 0,75). Kết này là cơ sở để thực hiện chọn lọc cải tiến tỷ lệ thịt ức 

gián tiếp qua tính trạng dày thịt ức. Mức độ di truyền dày thịt ức qua các kết quả 

nghiên cứu cho thấy, có sự khác biệt tùy thuộc giống, lứa tuổi. Một số tác giả cho biết 

dày thịt ức của vịt có mức di truyền trung bình và thấp, hệ số di truyền từ 0,12 – 0,34 

(Bielinska và cs., 2005; Hall, 2005; Pingel, 2011; Georgina và cs., 2013; Thiele và cs., 

2017; Xu và cs., 2018). Kết quả của Li và cs. (2005) lại cho thấy hệ số di truyền dày 

thịt ức vịt Bắc Kinh ở 6 tuần tuổi đạt cao (0,51). Phân tích khả năng di truyền tính 

trạng dày cơ ức với 3 mô hình thống kê khác nhau của Szwaczkowski và cs. (2010) 

cho 3 kết quả khác nhau, hai yếu tố ảnh hưởng cố định cả 3 mô hình sử dụng là tính 

biệt và năm sinh, sự khác nhau của 3 mô hình ở ảnh hưởng ngẫu nhiên, mô hình 1 chỉ 

phân tích ảnh hưởng di truyền trực tiếp (ha
2 = 0,137); mô hình 2 phân tích cả ảnh 

hưởng di truyền trực tiếp và ảnh hưởng của mẹ (ha
2 = 0,247,  hm

2 = 0,087); mô hình 3 

phân tích cả ảnh hưởng di truyền trực tiếp, ảnh hưởng của mẹ và di truyền của ty thể 

(ha
2 = 0,278,  hm

2 = 0,097, hc
2 < 0,001). Phạm Văn Chung (2018) cho biết, có sự khác 

biệt lớn về mức độ di truyền tính trạng dày thịt ức giữa dòng trống và dòng mái vịt 

chuyên thịt, dòng trống là 0,81 trong khi dòng mái chỉ là 0,24. Như vậy, có thể khẳng 

định việc chọn lọc dày thịt ức sẽ cải tiến được tỷ lệ cơ ức, nâng cao chất lượng thịt vịt 

thương phẩm phục vụ người tiêu dùng. 
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Bảng 1.3: Hệ số di truyền tính trạng năng suất trứng ở vịt 

Giống vịt h2 Nguồn tham khảo 

Brown Tsaiya 0,125 Cheng và cs. (1995) 

Brown Tsaiya 0,12 Cheng và cs. (1996) 

Brown Tsaiya 0,10 - 0,14 Poivey và cs. (2001) 

Dòng V7 0,20 Dương Xuân Tuyển và cs. (2006a) 

Dòng T6 0,341 - 0,343 Nguyễn Đức Trọng và cs. (2009a) 

Brown Tsaiya 0,14 Liu và cs. (2013) 

Dòng V27 0,28 Dương Xuân Tuyển và cs. (2015) 

Brown Tsaiya 0,17 - 0,21 Lin và cs. (2017) 

Brown Tsaiya 0,12 Rouvier và cs. (2017) 

Dòng TS142 0,27 Phạm Văn Chung (2018) 

Dòng TG1 0,20 - 0,22  

Vũ Hoàng Trung (2019) Dòng TG2 0,19 - 0,21 

Dòng TC1 0,19 - 0,21 

Dòng TC2 0,20 - 0,21 

Vịt Biển dòng VB3 0,22 Lê Thanh Hải và cs. (2020b) 

Vịt Biển dòng VB4 0,25 

Khoảng biến động 0,10 - 0,34  

 

Đối với những tính trạng sinh sản, năng suất trứng được coi là tính trạng quan 

trọng nhất và đa phần các kết quả nghiên cứu về khả năng di truyền đều tập trung vào 

tính trạng này. Năng suất trứng chịu ảnh hưởng lớn của ngoại cảnh và di truyền 

thường ở mức trung bình và thấp (bảng 1.3). Các kết quả nghiên cứu trên nhóm vịt 

chuyên trứng cho thấy hệ số di truyền nằm trong khoảng 0,10 – 0,22 (Cheng và cs., 

1995 và 1996; Poivey và cs., 2001; Liu và cs., 2013; Lin và cs., 2017; Rouvier và cs., 

2017; Vũ Hoàng Trung, 2019). Nghiên cứu trên nhóm vịt chuyên thịt của một số tác 

giả cho thấy, khả năng di truyền đối với tính trạng này có phần cao hơn so với nhóm 

vịt chuyên trứng, mức biến động từ 0,20 – 0,34 (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2009c; 
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Dương Xuân Tuyển và cs., 2006a và 2015; Phạm Văn Chung, 2018). Như vậy, việc 

chọn lọc và cải tiến di truyền tính trạng năng suất trứng đối với vịt chuyên thịt cũng sẽ 

có hiệu quả. Một số tác giả đã cho thấy hiệu quả chọn lọc đối với năng suất trứng đạt 

0,52 – 1,59 quả/thế hệ (Dương Xuân Tuyển và cs., 2006a; 2016; Nguyễn Văn Duy, 

2012; Phạm Văn Chung, 2018). 

Bên cạnh năng suất trứng thì tính trạng khối lượng trứng cũng được một số tác 

giả nghiên cứu khả năng di truyền. Theo Pingel (1990) khối lượng trứng mang tính 

chất đặc trưng cho loài và có khả năng di truyền cao. Theo trích dẫn của Pingel (1990), 

báo cáo về hệ số di truyền khối lượng trứng vịt Bắc Kinh của Sochocka và cộng sự 

năm 1971 là 0,47; của Cerveny và cộng sự năm 1986 là 0,40. Kết quả khác về hệ số di 

truyền khối lượng trứng của vịt Bắc Kinh là 0,21 – 0,61 (Wezyk và cs., 1985). Cheng 

và cs., (1995 và 1996) nghiên cứu trên vịt chuyên trứng Brown Tsaiya cho biết, khả 

năng di truyền của khối lượng trứng ở mức trung bình (h2 = 0,33 – 0,34). Khả năng di 

truyền tính trạng khối lượng trứng của vịt từ nghiên cứu trong nước mới chỉ ghi nhận 

hai kết vừa công bố của Lê Thanh Hải và cs. (2020b, 2020c) trên vịt biển dòng mái 

VB4 với h2 = 0,44 và trên vịt chuyên thịt dòng mái V27 với h2 = 0,59. Nhìn chung, kết 

quả về khả năng di truyền tính trạng khối lượng trứng trên vịt là rất ít, cần có thêm các 

nghiên cứu để có thể đánh giá về khả năng di truyền của tính trạng này. 

Ngoài các tính trạng trên, một số tính trạng khác cũng được nghiên cứu về khả 

năng di truyền. Có thể tổng hợp một số kết quả nghiên cứu đơn lẻ như sau: Nghiên cứu 

về ấp nở cho thấy, khả năng di truyền số vịt con nở ra có mức thấp, từ 0,14 – 0,19 

(Poivey và cs., 2001; Liu và cs., 2013). Nguyễn Văn Thiện và cs. (1995) cho biết, hệ 

số di truyền về tỷ lệ trứng có phôi chỉ từ 0,11 – 0,13. Kết quả của Chen và cs. (2017), 

hệ số di truyền tỷ lệ trứng có phôi của vịt Bắc Kinh là 0,14. Nghiên cứu về khả năng di 

truyền các tính trạng chất lượng thịt vịt của Graczyk và cs. (2016), hệ số di truyền độ 

dẫn điện sau 15 phút giết mổ của cơ ức và cơ đùi tương ứng là 0,01 và 0,16, màu sắc 

cơ ức và cơ đùi tương ứng là 0,08 và 0,73, mùi cơ ức và cơ đùi tương ứng là 0,11 và 

0,92, hình dạng cơ ức và cơ đùi tương ứng là 0,24 và 0,40. Theo kết quả của Liu và cs. 

(2015) nghiên cứu về thụ tinh nhân tạo trên vịt tại Đài Loan, hệ số di truyền đối với số 

lượng trứng được ấp, số trứng có phôi, số phôi chết, thời gian tối đa có phôi sau thụ 
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tinh và số lượng vịt con nở tương ứng lần lượt là 0,07, 0,07, 0,13, 0,20 và 0,23. Marie-

Etancelin và cs. (2011) cho thấy, tính trạng thành phần thân thịt có khả năng di truyền 

ở mức trung bình đến cao ở vịt, hệ số di truyền khối lượng gan là 0,15, khối lượng 

thân thịt là 0,21, khối lượng mỡ bụng 0,25. 

Tóm lại, khả năng di truyền của các tính trạng năng suất ở vịt đã được nhiều tác 

giả nghiên cứu. Đa phần tập trung vào hai tính trạng quan trọng đó là khối lượng cơ 

thể và năng suất trứng. Bên cạnh đó, một số tác giả đã quan tâm đến các tính trạng về 

thành phần thân thịt cũng như một số tính trạng sản xuất khác để làm cơ sở chọn lọc 

cải tiến di truyền. Các kết quả nghiên cứu về khả năng di truyền trên mỗi tính trạng có 

sự biến động, nhưng nhìn chung đều cho thấy hiệu quả của chọn lọc. Cùng một tính 

trạng nhưng khả năng di truyền có thể khác nhau giữa các quần thể hay các đàn giống. 

Do tác động của các chương trình chọn lọc, có thể làm thay đổi cấu trúc di truyền của 

đàn giống, nên có thể trên cùng đàn giống nhưng tại các thời điểm khác nhau, mức độ 

di truyền của các tính trạng chọn lọc cũng có thể khác nhau. Do vậy, để có được giá trị 

giống ước tính có độ chính xác cao nhất có thể và đẩy nhanh tốc độ cải tiến di truyền 

các tính trạng mục tiêu, cần phân tích thường xuyên về mức độ di truyền của các tính 

trạng chọn lọc trên chính đàn giống nghiên cứu. 

1.1.2 Giá trị giống của tính trạng năng suất và phương pháp ước tính  

a. Khái niệm giá trị giống 

Giá trị di truyền (G) là giá trị của các gen ở con vật ảnh hưởng đến chính nó còn 

giá trị giống (A) là giá trị của các gen ở con vật ảnh hưởng đến đời con của nó. 

Giá trị giống (Breeding Value – BV) của một cá thể vật nuôi là một đại lượng 

biểu thị khả năng truyền đạt các gen từ bố mẹ cho đời con. Vì các gen quy định tính 

trạng số lượng rất nhiều, do vậy người ta không thể biết được chính xác giá trị giống 

của một cá thể. Trong thực tế người ta chỉ có thể xác định được giá trị gần đúng giá trị 

giống của cá thể từ các nguồn thông tin khác nhau, tức là giá trị giống ước tính 

(Estimated Breeding Value – EBV). Giá trị giống này còn gọi là giá trị giống dự đoán 

(Predicted Breeding Value) hoặc giá trị giống mong đợi (Expected Breeding Value). 
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b. Cơ sở phương pháp luận trong ước tính giá trị giống 

 Ước lượng giá trị giống dựa vào thông tin kiểu hình 

Cơ sở của phương pháp này đó là các con vật được nuôi và đo lường trong một 

điều kiện ngoại cảnh giống nhau thì sự khác biệt về kiểu hình giữa chúng là do sự khác 

biệt về kiểu gen. Với việc chọn lọc một tính trạng đơn lẻ, giá trị giống được ước tính 

chỉ đơn giản dựa trên phần chênh lệch của năng suất cá thể so với năng suất trung bình 

của con cái của chính nó do di truyền mang lại được thể hiện trong công thức sau: 

EBV = h2
 (Pi - µ)  

Trong đó,  

EBV: Giá trị giống ước tính của con vật  

h2: Hệ số di truyền của tính trạng  

Pi: Giá trị kiểu hình của con vật  

µ: Giá trị kiểu hình trung bình của nhóm tương đồng 

Trong thực tế, có thể các cá thể trong quần thể chọn lọc được nuôi trong các 

điều kiện ngoại cảnh rất khác nhau. Do vậy, sẽ rất khó khăn trong việc xác lập các 

nhóm tương đồng về các điều kiện ngoại cảnh có thể ảnh hưởng đến tính trạng chọn 

lọc. Mặt khác, nhiều tính trạng không thể thu thập trực tiếp trên bản thân cá thể chọn 

lọc. Do đó, giá trị giống ước tính sẽ là thiên vị nếu sử dụng công thức đơn giản này.  

 Ước tính giá trị giống dựa vào thông tin kiểu hình và gia phả (BLUP) 

Theo cách tiếp cận truyền thống về di truyền số lượng, giá trị kiểu hình 

(Phenotype – viết tắt là P) của cá thể bị ảnh hưởng bởi kiểu gen (Genotype – viết tắt là 

G) của con vật, ảnh hưởng bởi môi trường (Environment – viết tắt là E) và ảnh hưởng 

của tương tác có thể có giữa kiểu gen và môi trường (Genotype by Environment – viết 

tắt là IGE) (Falconer, 1989; Nguyễn Văn Thiện, 1995; Đặng Vũ Bình, 2000; Nguyễn 

Văn Đức và cs., 2006). Do đó, có thể biểu diễn giá trị kiểu hình của một tính trạng như 

sau:  

P = G + E + IGE  

Trong đó:  

- P: giá trị kiểu hình  

- G: ảnh hưởng của kiểu gen  
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- E: ảnh hưởng của ngoại cảnh  

- IGE: ảnh hưởng của tương tác giữa kiểu gen và môi trường  

Trong các yếu tố ảnh hưởng trên, ảnh hưởng của kiểu gen tiếp tục được phân 

tách thành ảnh hưởng cộng gộp của mỗi gen (di truyền cộng gộp – ký hiệu A), ảnh 

hưởng do tương tác giữa các cặp gen tại cùng một chỗ gen (di truyền trội – ký hiệu D) 

và ảnh hưởng tương tác giữa các gen tại các chỗ gen khác nhau (tương tác át chế - ký 

hiệu I). Nếu giả định rằng không tồn tại các ảnh hưởng IGE, phương trình giá trị kiểu 

hình của một tính trạng có thể biểu diễn lại như sau:  

P = A + D + I + E  

Trong đó:  

- P: giá trị kiểu hình  

- A: ảnh hưởng của di truyền cộng gộp  

- D: ảnh hưởng của di truyền trội  

- I: ảnh hưởng của tương tác giữa các gen khác nhau  

- E: ảnh hưởng của ngoại cảnh  

Như vậy, giá trị kiểu hình một tính trạng của mỗi con vật bao gồm sự đóng góp 

của bốn yếu tố đó là tác động cộng gộp gen, tác động trội, tương tác giữa các gen khác 

nhau và điều kiện ngoại cảnh. Việc nâng cao năng suất vật nuôi có thể thực hiện cải 

thiện điều kiện ngoại cảnh (E) bằng cách tác động vào điều kiện chăm sóc, nuôi 

dưỡng, dinh dưỡng thức ăn..., lai giống để tác động vào hiệu ứng trội (D) và tương tác 

gen (I) và chọn lọc để tác động vào ảnh hưởng cộng gộp (A). Theo Nguyễn Hữu Tỉnh 

(2016), chỉ có ảnh hưởng của di truyền cộng gộp là đáng kể nhất và được di truyền cho 

thế hệ sau nên được quan tâm trong chọn lọc. Mỗi cá thể ở thế hệ con chỉ nhận được 

một giao tử đơn bội thể (n) từ mỗi bên cha và mẹ của chúng; trong quá trình giảm 

phân hình thành giao tử, mỗi gen trong các cặp gen của cha mẹ được tách ra chuyển 

vào một giao tử và khi đó tương tác trội sẽ bị phá vỡ; trong quá trình hình thành giao 

tử việc tái tổ hợp của các gen cũng sẽ phá vỡ các tương tác giữa các gen tại các chỗ 

gen khác nhau, ngoại trừ một số trường hợp các gen liên kết chặt chẽ với nhau trong 

quá trình di truyền nhưng hiếm khi xảy ra. Do đó, giá trị giống của con vật chính là giá 
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trị di truyền cộng gộp và đây chính là đối tượng mục tiêu mà công tác chọn lọc giống 

vật nuôi hướng tới. 

Trong thực tế, việc đo lường ảnh hưởng của gen đến năng suất vật nuôi là 

không thể thực hiện được mà chỉ có thể ước tính giá trị giống thông qua giá trị kiểu 

hình được đo lường từ vật nuôi. Hiện nay, phương pháp BLUP là phương pháp dự 

đoán giá trị giống tiên tiến, chính xác và được sử dụng phổ biến. Giá trị giống ước tính 

bằng phương pháp BLUP có độ chính xác cao vì sử dụng tất cả các nguồn thông tin về 

hệ phả (năng suất của tổ tiên, anh chị em và bản thân cá thể). Ngoài ra, việc sử dụng 

thông tin lớn từ hệ phả giúp BLUP có thể ước tính giá trị giống cho những cá thể 

không có số liệu hay các tính trạng không thể đo lường trực tiếp trên con vật, chẳng 

hạn giá trị giống năng suất trứng trên con trống hoặc một số tính trạng thân thịt chỉ có 

thể đo lường khi giết mổ. 

Phương pháp dự đoán tuyến tính vô tư và tốt nhất là phương pháp phổ biến nhất 

hiện nay được dùng để ước tính giá trị giống ở động vật. Có 2 trường hợp, BLUP một 

tính trạng và BLUP nhiều tính trạng.  

Mô hình thú tổng quát như sau:  Y = Xb + Zu + e                      

Trong đó:  b: vectơ các ảnh hưởng ngoại cảnh cố định (tính biệt, ngày sinh, thế hệ...);

 u: vectơ của các ảnh hưởng của di truyền cộng gộp; e: vectơ của các ảnh hưởng 

ngoại cảnh ngẫu nhiên; X, Z: ma trận tần suất các quan trắc thuộc yếu tố ảnh hưởng cố 

định và ảnh hưởng ngẫu nhiên. 

Giá trị của các vectơ b và u có thể đạt được bằng việc giải hệ phương trình MME 

(Mixed Model Equations) tổng quát cho mô hình thú: 










  1
AZZ'XZ'

ZX'XX'










u

b
= 









yZ'

yX'
 

Trong đó: A là ma trận về quan hệ huyết thống và  = 2
e/2

u 

 Ước tính giá trị giống dựa vào thông tin kiểu hình, gia phả và chỉ thị phân 

tử (DNA) 

Ngoài thông tin kiểu hình và gia phả, dựa vào phân tích gen giúp làm tăng độ 

chính xác trong xác định trị giống của động vật. Việc kết hợp kiểu gen, gia phả và kiểu 
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hình trong ước lượng giá trị giống đã giúp công tác chọn giống đạt được độ chính xác 

cao hơn nhiều nếu chỉ sử dụng phương pháp chọn giống theo kiểu hình truyền thống. 

Ứng dụng phân tích gen trong chọn lọc giúp rút ngắn thời gian để đạt mục tiêu chọn 

lọc bằng cách chọn lọc tính trạng khi vật nuôi đang ở giai đoạn tuổi còn non bởi gen 

cho phép kiểm tra tính trạng không phụ thuộc vào tính biệt hay tuổi tác vật nuôi, tăng 

độ chính xác khi chọn lọc trên những tính trạng khó đo lường, giảm quần thể kiểm 

định do chọn lọc ngay chính kiểu gen. Trên thế giới việc ứng dụng kiểu hình và kiểu 

gen để ước tính giá trị giống phục vụ chọn lọc đã được thực hiện nhiều trên gia súc, 

gia cầm. Tuy nhiên, ứng dụng di truyền phân tử trong chọn giống gia cầm tại Việt 

Nam còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa thực sự triển khai vào sản xuất. 

Nguyên nhân do thiếu phương tiện, trang thiết bị, thiếu nguồn nhân lực, hệ thống công 

tác giống chưa đầy đủ. 

1.1.3 Chỉ số chọn lọc dựa trên giá trị giống 

Chọn lọc theo chỉ số là phương pháp chọn lọc cho nhiều tính trạng, mỗi tính 

trạng được xác định bằng một giá trị tuỳ theo đặc điểm di truyền, giá trị kinh tế và 

mối tương quan giữa chúng, tất cả các tính trạng đó được tích hợp vào một chỉ số. Căn 

cứ vào chỉ số để chọn lọc những cá thể có chỉ số cao nhất và những cá thể có chỉ số 

thấp sẽ bị loại thải. Phương pháp chọn lọc theo chỉ số được chia làm 2 phương pháp. 

Đó là chỉ số chọn lọc theo giá trị kiểu hình và chỉ số chọn lọc theo giá trị kiểu gene. 

Chỉ số chọn lọc theo giá trị kiểu hình được xây dựng dựa trên thông tin kiểu hình của 

các tính trạng vật nuôi. Chỉ số chọn lọc theo giá trị kiểu gene được xây dựng kết hợp 

giữa giá trị gây giống được ước lượng theo phương pháp BLUP và giá trị kinh tế của 

các tính trạng cần chọn lọc. 

Trên thế giới một số tác giả đã áp dụng chỉ số chọn lọc trong chọn lọc cải tiến 

nâng cao năng suất các tính trạng sản xuất trên vịt: 

Cheng và cs. (1996) đã áp dụng chọn lọc bằng chỉ số đối với vịt đẻ Brown 

Tsaiya tại Đài Loan qua 5 thế hệ. Phương trình chỉ số chọn lọc có dạng: 

I = 0,099.EW40 – 0,00277.BW40 + 0,026.NEGG52 
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(EW40 và BW40 là khối lượng trứng và khối lượng cơ thể ở 40 tuần tuổi, NEGG52 là 

số lượng trứng đẻ ra tính đến 52 tuần tuổi) 

Tác giả đã chọn lọc kết hợp chỉ số I và giá trị kiểu hình tính trạng độ chịu lực của vỏ 

trứng ở 30 tuần tuổi (ES30) hoặc ở 40 tuần tuổi (ES40) tùy từng thế hệ. Kết quả trung 

bình đáp ứng chọn lọc cho mỗi thế hệ đối với 5 tính trạng EW40, BW40, NEGG52, 

ES30 và ES40 tương ứng đạt 0,177 g, 8,029 g, 0,935 quả, 0,017 kg/cm2 và 0,014 

kg/cm2.  

 Cũng sử dụng phương pháp xây dựng chỉ số chọn lọc tương tự của Cheng 

(1996), Chen và cs. (2003) lập được bảng tính toán các hệ số tương ứng với bốn tính 

trạng đó là khối lượng trứng 40 tuần tuổi, khối lượng cơ thể ở 40 tuần tuổi, độ chịu 

lực của vỏ trứng ở 40 tuần tuổi và năng suất trứng 52 tuần tuổi trên vịt Brown Tsaiya 

cho từng tính biệt từng thế hệ để áp dụng chọn lọc. Kết quả trung bình đáp ứng di 

truyền cho mỗi thế hệ trong nghiên cứu này là +0,05 g đối với khối lượng trứng 40 

tuần tuổi, +0,92 g đối với khối lượng cơ thể 40 tuần tuổi, +0,035 kg/cm2 đối với độ 

chịu lực của vỏ trứng ở 40 tuần tuổi và +2,13 quả trứng đối với năng suất trứng 52 

tuần tuổi. 

Hu và cs. (2006), đã tiến hành chọn lọc ngan qua 15 thế hệ chia làm 3 giai 

đoạn. Giai đoạn đầu từ thế hệ 0 đến thế hệ 7 chọn lọc dựa trên giá trị kiểu hình, giai 

đoạn 2 từ thế hệ 8 đến thế hệ 13 chọn lọc dựa trên giá trị di truyền cộng gộp và giai 

đoạn 3 từ thế hệ 13 đến thế hệ 14 chọn lọc theo chỉ số. Chỉ số chọn lọc được xác định 

trên cơ sở 2 tính trạng năng suất trứng 40 tuần tuổi và khối lượng cơ thể 10 tuần tuổi. 

I = a0GNEGG40 + a1GBW10 

(GNEGG40 là giá trị giống của năng suất trứng 40 tuần tuổi, GBW10 là giá trị giống 

của khối lượng cơ thể 10 tuần tuổi) 

Nhóm tác giả đã tính toán các hệ số kinh tế của chỉ số chọn lọc dựa trên lý 

thuyết của Rouvier (1969, 1977) và Mallard (1972), giá trị giống của các tính trạng 

được ước lượng theo mô hình thú đa tính trạng với phần mềm PEST của Groeneveld 

(1990). 
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 Năm 2007, Cheng và cs. áp dụng chỉ số để chọn lọc 4 tính trạng của vịt Brown 

Tsaiya đó là khối lượng trứng 40 tuần tuổi, khối lượng cơ thể 40 tuần tuổi, độ chịu lực 

vỏ trứng 40 tuần tuổi và năng suất trứng 52 tuần tuổi. Chỉ số có dạng: 

 I=a0.GEW40(g)+a1.GBW40(g)+a2.GES40(kg/cm2)+a3.GEN52(quả) 

 Trong đó: GEW40, GBW40, GES40 và GEN52 lần lượt là giá trị giống ước 

lượng bằng BLUP tương ứng với bốn tính trạng khối lượng trứng 40 tuần tuổi, khối 

lượng cơ thể 40 tuần tuổi, độ chịu lực vỏ trứng 40 tuần tuổi và năng suất trứng 52 tuần 

tuổi. Các hệ số a0, a1, a2 và a3 là các hệ số kinh tế. 

Tại Việt Nam, chưa có nhiều báo cáo về áp dụng chỉ số chọn lọc theo giá trị 

giống đối với gia cầm. Ở trên gà mới chỉ ghi nhận kết quả xây dựng chỉ số chọn lọc 

trong nghiên cứu chọn lọc tạo dòng gà ác của Trịnh Công Thành và Trần Thị Ninh 

(2008). Nhóm tác giả đã tiến hành xây dựng chỉ số chọn lọc riêng biệt cho từng dòng 

gà để tiến hành chọn lọc. Công thức của chỉ số chọn lọc có dạng: 

CS.CLCS.ST = 0,672.EBVSLT – 0,121.EBVNT 

CS.CLCS.SS = 0,672.EBVSLT – 0,121.EBVAN 

Trong đó: 

CS.CLCS.ST: Chỉ số chọn lọc dòng trống 

CS.CLCS.SS: Chỉ số chọn lọc dòng mái 

EBVSLT: Giá trị giống của sản lượng trứng 

EBVNT: Giá trị giống của ngày tuổi gà đạt 200 g 

EBVAN: Giá trị giống của tính trạng ấp nở 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp kế toán để tính toán giá trị hệ số kinh tế của các 

tính trạng chọn lọc. Việc áp dụng chỉ số chọn lọc đã góp phần nâng cao khả năng sinh 

trưởng và khả năng đẻ trứng của các dòng gà ác nuôi tại công ty gia cầm Thành phố 

Hồ Chí Minh. 



19 

 

Chỉ số chọn lọc áp dụng trên vịt mới được báo cáo gần đây đó là của Phạm Văn 

Chung và cs. (2018), đã chọn tạo thành công hai dòng vịt chuyên thịt TS132 (dòng 

trống) và TS142 (dòng mái) có độ dày thịt ức cao. Chỉ số chọn lọc được xây dựng 

riêng cho dòng trống (Im) và dòng mái(If). 

Im = 0,037.EBV1 + 3,82.EBV2 

If = 0,037.EBV1 + 3,82.EBV2 + 7,45.EBV3 

Trong đó, EBV1, EBV2, EBV3 là giá trị giống ba tính trạng tương ứng khối lượng cơ 

thể 7 tuần tuổi, dày ức 7 tuần tuổi và năng suất trứng 42 tuần tuổi. Đối với dòng 

TS132, tiến bộ di truyền đạt được ở tính trạng khối lượng cơ thể và dày cơ ức 7 tuần 

tuổi lần lượt là 70,37 g/thế hệ và 0,47 mm/thế hệ đối với vịt trống; 74,95 g/thế hệ và 

0,48 mm/thế hệ đối với vịt mái. Đối với dòng TS142, năng suất trứng, tiến bộ di 

truyền đạt được tính trạng dày ức 7 tuần tuổi và năng suất trứng đến 42 tuần đẻ lần 

lượt là 0,69 mm và 1,17 quả/thế hệ. 

Một nghiên cứu khác vừa được báo cáo của Lê thanh Hải và cs. (2020b), nghiên 

cứu đã áp dụng chỉ số chọn tạo thành công hai dòng vịt Biển VB3 (dòng trống) và 

VB4 (dòng mái) phục vụ sản xuất cho các vùng bị xâm ngập mặn. Nhóm tác giả đã áp 

dụng chỉ số cho ba tính trạng gồm khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi, năng suất trứng 20 

tuần đẻ và khối lượng trứng trung bình 19 - 20 tuần đẻ. Chỉ số cho dòng trống và dòng 

mái có dạng: 

SI  =  100 + 0,038.EBV1 + 5,922.EBV2 

MI  =  100 + 0,038.EBV1 + 5,922.EBV2 + 5,206.EBV3 

Trong đó, SI là chỉ số chọn lọc của dòng trống; MI là chỉ số chọn lọc của dòng 

mái; EBV1 là giá trị giống của khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi với dòng trống và 8 tuần 

tuổi với dòng mái; EBV2 là giá trị giống của năng suất trứng 20 tuần đẻ; EBV3 là giá 

trị giống của khối lượng trứng trung bình 19 - 20 tuần đẻ. Kết quả tiến bộ di truyền của 

hai tính trạng dòng trống VB3 tương ứng đạt bình quân qua mỗi thế hệ là 43,46 g và 

0,45. Tiến bộ di truyền dòng mái VB4 tương ứng đạt bình quân qua mỗi thế hệ là 

17,65 g; 0,77 quả và 0,52 g. 

Tóm lại, nghiên cứu áp dụng chỉ số chọn lọc cải tiến di truyền các tính trạng sản 

xuất của vịt ở trong nước vẫn còn rất mới. Đây là phương pháp khoa học, hiện đại và 
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chính xác, nhưng đòi hỏi phải tốn nhân lực, có hệ thống chuồng trại đánh giá năng suất 

cá thể, quản lý theo phả hệ, có công cụ và thiết bị phân tích di truyền và đặc biệt nhân 

lực làm công tác di truyền chọn giống. Tuy nhiên, với mục tiêu chất lượng con giống 

đòi hỏi ngày càng cao của thị trường, hiện nay các cơ sở giống trong nước đang bắt 

đầu áp dụng phương pháp chọn lọc chỉ số trong chương trình giống của đơn vị mình 

và trong thời gian tới sẽ có nhiều kết quả nghiên cứu áp dụng chọn lọc theo chỉ số để 

cải tiến các tính trạng năng suất trên vịt. 

1.2  MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC TÍNH TRẠNG NĂNG SUẤT 

CHỦ YẾU Ở VỊT CHUYÊN THỊT 

1.2.1 Ảnh hưởng của giống, dòng, kiểu di truyền 

 Giống là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến các tính trạng năng suất của đa số các đối 

tượng vật nuôi. Dựa trên tiêu chí hướng sử dụng và tính trạng năng suất người ta chia 

thành giống vịt chuyên thịt, giống vịt chuyên trứng và giống vịt kiêm dụng. Sự khác 

biệt các tính trạng năng suất giữa các giống là rất lớn. Giống vịt chuyên thịt thường 

vượt trội về các tính trạng sinh trưởng và năng suất thịt, ngược lại giống vịt chuyên 

trứng thường vượt trội về các tính trạng sinh sản trong khi các tính trạng năng suất 

sinh trưởng và sản xuất thịt thì thấp. Khối lượng cơ thể là một tính trạng có sự khác 

biệt lớn giữa các giống khác nhau. Báo cáo của nhiều tác giả cho thấy khối lượng cơ 

thể ở tuổi chuẩn bị vào đẻ của các giống vịt có sự khác biệt có thể lên trên 300%. Vịt 

chuyên trứng Brown Tsaiya khối lượng 20 tuần tuổi mái 1241 – 1329 g, trống 1317 – 

1418 g (Cheng và cs., 1995); vịt Cỏ của Việt Nam 21 tuần tuổi con trống 1579,5 g, con 

mái nặng 1516,8 g (Minh N.T. và cs., 2013); vịt CV 2000 ở 20 tuần tuổi của con trống 

nặng 1957,3 – 2066,3 g, con mái nặng 1767 - 1863,3 g (Nguyễn Văn Bắc, 2005); vịt 

Triết Giang ở 16 tuần tuổi của con trống từ 1033,52 - 1067,43 g và con mái từ 993,36 

– 1084,70 g (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2009b; Vũ Hoàng Trung, 2019); vịt chuyên 

trứng TC 16 tuần tuổi trống từ 1212,9 – 1285 g, con mái từ 1200 – 1241,5 g (Vũ 

Hoàng Trung, 2019); vịt chuyên thịt SM ở 24 tuần tuổi con trống nặng 3496,7 – 

4383,33 g, con mái nặng 3183,3 – 3505 g (Lê Thanh Hải và cs., 2016, 2019; Nguyễn 

Ngọc Dụng và cs., 2015b; Phạm Văn Chung, 2018). Ảnh hưởng của giống cũng rất 

lớn đến tính trạng năng suất trứng. Năng suất trứng 42 tuần đẻ của vịt chuyên thịt đạt 
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156,5 – 227,43 quả (Dương Xuân Tuyển và cs., 2001, 2006a, 2011, 2015; Nguyễn Văn 

Duy, 2012; Phạm Văn Chung, 2018); giống vịt chuyên trứng Triết Giang năng suất 

trứng 252,54 – 266,54 quả/mái/52 tuần đẻ, vịt chuyên trứng TC có năng suất trứng 

277,60 – 287,52 quả/mái/52 tuần đẻ (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2009b; Vũ Hoàng 

Trung, 2019); vịt CV 2000 năng suất trứng 268,4 – 272,4 quả/mái/52 tuần đẻ (Nguyễn 

Văn Bắc, 2005). Các tính trạng liên quan chất lượng thân thịt cũng chịu sự ảnh hưởng 

của giống. Nguyễn Văn Bắc (2005) cho biết, vịt hướng trứng giống CV 2000 có tỷ lệ 

thân thịt 66,93% thấp hơn vịt chuyên thịt SM khoảng 5%, tỷ lệ thịt đùi của vịt CV 

2000 là 9,95%. Vịt Bắc Kinh 7 tuần tuổi có tỷ lệ thịt đùi là 11,4% (Pingel và cs., 

2013), của vịt chuyên thịt SM là 12,0 – 12,52 (Lê Thanh Hải và cs., 2016). 

 Đối với gia cầm, trong mỗi giống thường có từ 2 dòng khác nhau trở lên. Sự 

ảnh hưởng của dòng đến các tính trạng cũng rất lớn nhưng thường thấp hơn mức độ 

ảnh hưởng của giống. Ở giống vịt chuyên thịt các dòng trống có đặc điểm khối lượng 

cơ thể lớn, sinh trưởng nhanh tiêu tốn thức ăn cho tăng khối lượng cơ thể thấp trong 

khi các dòng mái có tuổi đẻ sớm hơn, năng suất trứng cao, tiêu tốn thức ăn cho sản 

xuất trứng thấp, tỷ lệ ấp nở cao hơn dòng trống. Tại trại vịt giống VIGOVA các dòng 

trống V22 có khối lượng cơ thể vào đẻ con trống 4099 g, con mái là 3663 g, năng suất 

trứng 42 tuần đẻ là 185,37 quả/mái, hệ số chuyển hóa thức ăn cho 10 quả trứng là 

4,56, tỷ lệ phôi là 91,01 %, tỷ lệ ấp nở là 71,60% (Dương Xuân Tuyển và cs., 2015), 

trong khi dòng mái V27 có khối lượng cơ thể vào đẻ con trống 3659 g, con mái là 

3320 g, năng suất trứng 42 tuần đẻ là 210,1 quả/mái, hệ số chuyển hóa thức ăn cho 10 

quả trứng là 3,62, tỷ lệ phôi là 95,38 %, tỷ lệ ấp nở là 74,24% (Dương Xuân Tuyển và 

cs., 2016). Dòng trống vịt chuyên thịt SD1 và dòng mái SD2 tại trạm nghiên cứu gia 

cầm Cẩm Bình cũng minh chứng về sự khác biệt bởi yếu tố dòng về các tính trạng 

năng suất, khối lượng vịt mái vào đẻ dòng SD1 là 3611 g, của dòng SD2 là 3120,3 g, 

chênh lệch 15,73%, năng suất trứng 48 tuần đẻ của dòng mái SD2 cao hơn dòng trống 

SD1 là 21,8 quả/mái (Phùng Đức Tiến và cs., 2010a). Sự ảnh hưởng của dòng đến các 

tính trạng năng suất cũng thể hiện rõ ở các dòng vịt chuyên thịt tại Trung tâm vịt Đại 

Xuyên, như dòng vịt T5 và T6 (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2008), dòng TS132 và 

TS142 (Phạm Văn Chung, 2018)... Nhìn chung, giữa các dòng vịt trong cùng bộ giống 
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thường có sự khác biệt về các tính trạng năng suất và sự khác biệt lớn nhất tập trung ở 

nhóm tính trạng có mối tương quan di truyền âm điển hình là nhóm tính trạng sinh 

trưởng và nhóm tính trạng sinh sản, đây cũng chính là lý do trong hệ thống giống gia 

cầm luôn được tổ chức mô hình giống theo hình tháp bốn cấp với đỉnh tháp là các 

dòng thuần có đặc tính sản xuất chuyên biệt theo một tính trạng năng suất mục tiêu 

nào đó để tổ hợp tạo vịt bố mẹ và thương phẩm với mục đích đem lại hiệu quả chung 

cho cả hệ thống giống. 

 Các dòng, giống khác nhau có sự khác biệt lớn về kiểu gen do tác động của quá 

trình chọn lọc. Như vậy, sự ảnh hưởng của dòng, giống đến các tính trạng năng suất 

của vịt về bản chất cũng chính là sự ảnh hưởng của kiểu di truyền hay tần số gen liên 

quan đến các tính trạng. Do đó, trong đánh giá di truyền, ước tính giá trị giống của tính 

trạng năng suất sinh trưởng, sinh sản, yếu tố ảnh hưởng của giống, dòng hay kiểu di 

truyền cần được điều chỉnh trong mô hình phân tích thống kê di truyền, sao cho giá trị 

ước tính có độ chính xác cao nhất có thể. 

1.2.2 Ảnh hưởng của tính biệt  

 Nhiều kết quả nghiên cứu trên vịt chuyên thịt đã cho thấy tính biệt có ảnh 

hưởng rõ rệt đến các tính trạng sinh trưởng. Hoàng Thị Lan và cs. (2001) khảo sát sinh 

trưởng dòng vịt T5 cho biết, vịt trống nuôi 7 tuần tuổi đạt 2879 g, còn vịt mái đạt 2669 

g. Kết quả của Dương Xuân Tuyển và cs. (2006a) trên dòng vịt trống V2, khối lượng 7 

tuần tuổi con trống là 3270 g, con mái là 3110 g. Một nghiên cứu khác của Dương 

Xuân Tuyển và cs. (2015) cho thấy, khối lượng vịt trống cao hơn vịt mái và sự khác 

biệt phụ thuộc lớn vào độ tuổi, dòng vịt V22 khối lượng vịt 7 tuần tuổi nuôi ăn tự do 

con trống đạt 3429,18 g cao hơn vịt mái 157,96 g, trong khi chênh khối lượng vịt vào 

đẻ là 436 g. Sự ảnh hưởng của tính biệt có lẽ liên quan đến gen liên kết tính biệt, nội 

tiết, sự thu nhận thức ăn… Đây cũng là cơ sở trong xây dựng quy trình nuôi dưỡng vịt 

sinh sản, trong đó vịt trống và vịt mái được nuôi dưỡng theo các định mức ăn với tiêu 

chuẩn khối lượng khác nhau theo từng tuần tuổi. Sự khác biệt về thu nhận thức ăn và 

khối lượng được thấy rõ trong nghiên cứu xây quy trình chăn nuôi vịt bố mẹ 

VSM2227 của nhóm tác giả Lê Thanh Hải và cs. (2019a), lượng thức ăn nuôi vịt trống 
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tính đến 22 tuần tuổi ở vịt trống là 24.094 g cao hơn ở vịt mái 17,15%, chênh lệch khối 

lượng giữa vịt trống và vịt mái ở tuần tuổi 22 là 19,74%. 

 Các kết quả nghiên cứu trong nước và trên thế giới cho thấy, có sự khác nhau 

về sự ảnh hưởng của tính biệt đến những tính trạng liên quan đến thành phần thân thịt 

của vịt. Retailleau (1999) cho biết tỷ lệ thân thịt vịt nuôi 7 tuần tuổi con trống đạt 

64,67%, con mái đạt 65,05%; kết quả của Golze và Pingel (2003), tỷ lệ thân thịt (bỏ 

cổ) vịt giết mổ lúc 9 tuần tuổi con trống đạt 62,8%, con mái đạt 63,6%, tỷ lệ cổ vịt 

trống và mái tương ứng là 5,4% và 5,2%; Isguzar và Testik (2003) vịt trống đạt 68,8% 

vịt mái đạt 68,1%. Kosba và cs. (1981), Lương Tất Nhợ và cs. (1994), Dương Xuân 

Tuyển (1998), Golze và Pingel (2003), Lê Thanh Hải (2012) cho biết vịt mái có tỷ lệ 

thân thịt cao hơn vịt trống. Lê Thanh Hải (2012), khảo sát tỷ lệ thịt ức vịt V12, V2, 

V2517 và V12517 ở 7 tuần tuổi cho biết, ở tất cả các nhóm vịt khảo sát đều cho thấy 

vịt mái có tỷ lệ thịt ức cao hơn so với vịt trống, mức chênh lệch 3,67 – 5,21%. Dương 

Xuân Tuyển (1998) và  Phùng Đức Tiến và cs. (2008) cũng cho thấy quy luật này khi 

khảo sát vịt chuyên thịt ở 7 tuần tuổi. Một số tác giả trên thế giới cũng đã báo cáo kết 

quả khảo sát của vịt Bắc Kinh. Tỷ lệ cơ ức vịt Bắc Kinh 7 tuần tuổi 12,0% (Crawford, 

1990), 18,1% (Pingel và cs., 2013). Witkiewicz và cs. (2004) khảo sát thành phần thân 

thịt và cấu trúc cơ của các dòng vịt Bắc Kinh A44, P66, P33 và K2 tại Ba Lan, kết quả 

tỷ lệ cơ ức trống, mái ở 7 tuần tuổi của dòng A44 tương ứng là 14,2%, 15,0%; của 

dòng P66 tương ứng là 11,9%, 12,4%, của dòng P33 tương ứng là 13,0%, 12,6%; của 

dòng K2 tương ứng là 13,4%, 14,2%. Ngoài ra, sự ảnh hưởng của tính biệt đến khối 

lượng cơ thể cũng như khối lượng thân thịt và các thành phần thân thịt ở một số loài 

gia cầm đã được báo cáo bởi nhiều tác giả khác (Mignon-Grasteau và cs., 1998; Le 

Bihan-Duval và cs., 1998; Zerehdaran và cs., 2007).  

Như vậy, nhiều nghiên cứu đều cho thấy có sự ảnh hưởng của tính biệt đến các 

tính trạng sinh trưởng và tính trạng thành phần thân thịt của vịt. Do đó, ảnh hưởng của 

tính biệt đối với các tính trạng này cần được quan tâm trong mô hình phân tích thống 

kê di truyền. 
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1.2.3 Ảnh hưởng của con mẹ 

Ảnh hưởng của mẹ đối với kiểu hình của đời con là do sự khác nhau về di 

truyền, về ngoại cảnh, hoặc sự phối hợp khác nhau giữa di truyền và ngoại cảnh của 

những cá thể mẹ khác nhau gây ra. Ảnh hưởng của mẹ có thể chỉ xuất hiện tức thời, 

song cũng có thể kéo dài suốt đời sống của cá thể và được chi phối bởi những cơ chế 

sinh học khác nhau. Ở động vật có vú ảnh hưởng của mẹ trong phân tích di truyền rất 

được quan tâm, nó bao gồm các ảnh hưởng của mẹ trong quá trình mang thai, tiết sữa, 

khả năng nuôi con, ảnh hưởng di truyền ngoài nhân (nguyên sinh chất của trứng). Đối 

với gia cầm, con mẹ không ấp trứng, không nuôi con, sự ảnh hưởng chủ yếu của phần 

gen ở nguyên sinh chất của trứng ảnh hưởng đến đời con (Lê Thanh Hải và cs., 2020), 

do đó mức độ ảnh hưởng của mẹ đến năng suất của đời con sẽ thấp hơn so với động 

vật có vú. Một số tác giả cũng đã phân tích ảnh hưởng của mẹ đến tính trạng năng suất 

của gia cầm. Mignon-Grasteau và cs. (1998) đã ước tính phương sai di truyền trực tiếp 

và của mẹ đối với tính trạng khối lượng cơ thể ngan trống và ngan mái. Szwaczkowski 

và cs. (2010), cho biết hệ số di truyền từ ảnh hưởng của mẹ đến 4 tính trạng khối 

lượng cơ thể ở 3 tuần tuổi, 7 tuần tuổi, độ dài xương ức và độ dày cơ ức ở 7 tuần tuổi 

của vịt nằm trong khoảng 0,048 – 0,157, độ lớn của hệ số di truyền tùy thuộc tính 

trạng và mô hình thống kê sử dụng, kết quả này cho thấy sự cần thiết phân tích ảnh 

hưởng của mẹ trong đánh giá di truyền của vịt. Dương Xuân Tuyển và cs. (2014) cho 

biết, ở vịt chuyên thịt dòng mái có sự ảnh hưởng nhiều của con mẹ đến tính trạng năng 

suất trứng (hệ số di truyền theo ảnh hưởng của mẹ h2 = 0,211). Lê Thanh Hải và cs. 

(2020a) cũng cho thấy, có sự ảnh hưởng của mẹ đến tính trạng khối lượng cơ thể, dài 

thân và rộng ngực ở dòng vịt chuyên thịt V22, phương sai di truyền ảnh hưởng của mẹ 

của khối lượng cơ thể, dài thân và vòng ngực chiếm tỷ lệ lần lượt là 3,04%, 1,54% và 

2,59% so với phương sai kiểu hình, kết quả nghiên cứu này mức độ ảnh hưởng của con 

mẹ là có nhưng không lớn. Grosso và cs. (2010) báo cáo rằng, đối với một số tính 

trạng thân thịt, khả năng di truyền của mẹ không vượt quá 10% khả năng di truyền trực 

tiếp. 

Như vậy, khi phân tích thống kê di truyền ở gia cầm, có thể cần xem xét bao 

gồm hoặc không bao gồm ảnh hưởng của mẹ trong mô hình thống kê. Lựa chọn này 
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tùy thuộc từng tính trạng hay cơ sở dữ liệu, nhưng nếu bỏ qua các ảnh hưởng di truyền 

của mẹ trong trường hợp ảnh hưởng này là đáng kể, sẽ dẫn đến sai lầm vì sự đánh giá 

quá cao về khả năng di truyền trực tiếp (Clement và cs., 2001). 

1.2.4 Ảnh hưởng của mùa vụ 

Mùa vụ hay ngày tháng năm sinh của cá thể có ảnh hưởng đến các tính trạng 

năng suất. Yếu tố mùa vụ là yếu tố tổng hợp có liên quan đến điều kiện thời tiết, khí 

hậu tự nhiên mà cụ thể là nhiệt độ và ánh sáng. Tùy vùng sinh thái, tùy tính trạng mà 

mức độ ảnh hưởng của mùa vụ đến năng suất của vật nuôi là khác nhau. Mùa hè có 

nhiệt độ cao đặc biệt ở các nước nhiệt đới, cận nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến các tính 

trạng năng suất của vịt. Knust và cs. (1996) cho biết, khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi của 

vịt Bắc Kinh nuôi ở nhiệt độ 20oC cao hơn 10% so với nuôi ở nhiệt độ 30oC. Từ kết 

quả thí nghiệm, Wilson và cs. (1980) cũng khẳng định vịt Bắc Kinh nuôi ở nhiệt độ 

18,3oC cho tăng khối lượng cơ thể tốt hơn nuôi vịt ở nhiệt độ 29,4oC. Hwang và cs. 

(1996) cho biết, tuổi đẻ phụ thuộc vào thời gian xuống giống trong năm, vịt Brown 

Tsaiya nở vào tháng 10 đẻ muộn hơn so với vịt nở vào các tháng trong năm. Lewis và 

cs. (1992) cho rằng, các giống khác nhau bị tác động bởi thời gian chiếu sáng cũng 

khác nhau, từ tuần tuổi thứ 9 nếu tăng thời gian chiếu sáng sẽ làm cho vịt phát dục 

sớm. Vì vậy, mà trong các quy trình nuôi dưỡng của các hãng luôn quan tâm và đề cập 

đến chế độ chiếu sáng. Nguyễn Văn Bắc (2005) tổng hợp từ một số nghiên cứu trong 

nước thấy rằng, tỷ lệ nở trên trứng có phôi khi ấp trứng vụ xuân hè thấp hơn vụ đông 

xuân 3,5%. Như vậy, các đánh giá di truyền trên các tính trạng năng suất sẽ có độ 

chính xác cao hơn nếu xem xét đến ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ trong mô hình phân 

tích thống kê. Tuy nhiên, khác với các loài gia súc, ở gia cầm nói chung không có sự 

trùng lặp thế hệ, mỗi cá thể chỉ có một đo lường trên mỗi tính trạng, nên trong cùng 

một thế hệ sự khác biệt về mùa vụ là không có, nếu đàn giống chọn lọc từ cùng đợt ấp 

nở (cùng ngày sinh). Trong trường hợp này, ảnh hưởng của mùa vụ đã được tích hợp 

chung trong yếu tố thế hệ. Tuy nhiên, trong chọn lọc gia cầm mỗi thế hệ khi nhân 

giống thay thế có thể gồm nhiều đợt nở (birthday - ngày sinh) khác nhau, do đó ngày 

nở có thể được xem xét như một yếu tố tạo nhóm tương đồng trong phân tích thống kê 

di truyền.  
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1.2.5 Ảnh hưởng của hệ thống nhân giống 

Hệ thống nhân giống vật nuôi có hai kiểu đó là nhân giống thuần và nhân giống 

lai. Như vậy, ảnh hưởng của hệ thống nhân giống đó chính là ảnh hưởng của việc sử 

dụng con trống trong ghép phối để nhân giống. Mô hình giống đối với gia cầm nói 

chung thường được tổ chức theo cấu trúc hình tháp 4 cấp với đỉnh tháp là các đàn 

giống dòng thuần có quy mô đàn nhỏ, kế đó là cấp ông bà, cấp bố mẹ và đàn thương 

phẩm. Các dòng thuần thường được quản lý nhân dòng khép kín. Cấp ông bà thường 

sử dụng mỗi dòng một tính biệt (trống của dòng trống, mái của dòng mái) để tổ hợp 

tạo cấp bố mẹ, cuối cùng là cấp thương phẩm thường là con lai của 3-4 dòng khác 

nhau. Các con trống khác nhau sử dụng trong ghép phối nhân giống cũng có thể chi 

phối đến số lượng và chất lượng tinh dịch ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của con 

mái hoặc ảnh hưởng di truyền trực tiếp đến năng suất đời con. Một số kết quả nghiên 

cứu cũng cho thấy rõ ảnh hưởng của sử dụng con trống để lai dòng có ảnh hưởng đến 

năng suất của con lai. Kết quả của Lê Sỹ Cương và cs. (2009) cho thấy, có sự ảnh 

hưởng của con bố về sinh trưởng ở một số tổ hợp lại vịt chuyên thịt, con lai cùng bố 

T5164 và T5146 có khối lượng chênh lệch 52,1 g, chênh lệch ở cặp con lai T1564 với 

T1546 là 18 g. Hoàng Thị Lan và cs. (2009) cho thấy, sự khác nhau về các tính trạng 

năng suất ở con lai hai dòng vịt chuyên thịt khi lai ngược các dòng, năng suất trứng 42 

tuần đẻ của tổ hợp lai T64 cao hơn T46 là 11,59 quả/mái, tổ hợp lai T15 cao hơn tổ 

hợp lai T51 là 3,03 quả/mái. Lê Thanh Hải (2012) cho biết, sử dụng trống dòng V12 

để tạo con bố trong tổ hợp lai 4 máu V12517 có khả năng sinh trưởng, hiệu quả sử 

dụng thức ăn, tỷ lệ thân thịt, tỷ lệ thịt đùi và tỷ lệ thịt ức vượt trội so với sử dụng trống 

dòng V2 để tạo con bố trong tổ hợp thương phẩm V2517. Như vậy, con bố có thể có 

ảnh hưởng ít nhiều đến một số tính trạng năng suất. Tuy nhiên, các phân tích di truyền 

về ảnh hưởng của con bố chưa thấy được đề cập trong các nghiên cứu ở vịt. Hơn nữa, 

các tính trạng nghiên cứu chọn lọc trên vịt đa phần tập trung vào khối lượng cơ thể, 

năng suất trứng là những tính trạng cũng không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chất lượng 

tinh của con trống. Phân tích ảnh hưởng của con bố trong đánh giá di truyền vịt cần 

được cân nhắc và tùy thuộc vào cơ cấu dữ liệu cụ thể của mỗi cơ sở giống. 
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1.2.6 Ảnh hưởng của phương thức nuôi 

Dựa trên tiêu chí các kiểu chuồng trại, ao hồ, sân chơi, chăn thả… người ta 

phân chia thành các phương thức chăn nuôi khác nhau. Theo nghiên cứu của nhiều tác 

giả về hệ thống, phương thức chăn nuôi cho thấy rằng chăn nuôi vịt trên thế giới có 3 

hệ thống chính đó là thâm canh, bán thâm canh và quảng canh. Căn cứ vào việc chăn 

thả người ta cũng có thể chia thành phương thức nuôi chăn thả, phương thức nuôi nhốt 

và phương thức nuôi bán chăn thả. Dựa trên tiêu chí bơi ao người ta chia ra phương 

thức nuôi nhốt trên cạn và phương thức nuôi có bơi lội…Dựa trên tiêu chí về chuồng 

nuôi Lê Thanh Hải (2015) báo cáo đối với nuôi vịt nhốt trên cạn tại Nam bộ có tới 5 

kiểu chuồng trại khác nhau đó là nuôi vịt trong chuồng kín (chuồng lạnh), nuôi nhốt 

trong chuồng nền hở, nuôi nhốt trong chuồng sàn hở, nuôi vịt trong hệ thống chuồng 

hở có sân chơi, nuôi vịt trong vườn cây có chuồng. Phương thức nuôi có ảnh hưởng 

lớn đến tỷ lệ nuôi sống của vịt. Soo (1985) cho biết, nuôi vịt Bắc Kinh trên nền chuồng 

có chất độn chuồng cho kết quả tốt hơn nuôi trực tiếp trên sàn lưới. Nageswara và cs. 

(1999) nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức nuôi cho biết, tỷ lệ nuôi sống của vịt 

Khaki Campbell từ 19-58 tuần tuổi ở phương thức quảng canh, bán thâm canh và thâm 

canh tương ứng là 89,4%, 93,0% và 93,1%, năng suất trứng của 3 phương thức nuôi 

cũng có sự khác biệt đạt tương ứng là 53,9%, 58,8% và 60,7%. Các nghiên cứu về 

phương thức nuôi của một số tác giả trong nước đều khẳng định việc nuôi vịt theo 

phương thức nuôi nhốt bơi ao thường có tỷ lệ nuôi sống thấp hơn so với nuôi nhốt trên 

cạn (Nguyễn Hồng Vĩ và cs., 2001; Đào Thị Kim Anh, 2012; Dương Xuân Tuyển và 

cs., 2004; Tuyen và cs., 2013; Lê Thanh Hải và cs., 2019). Theo Lê Thanh Hải và cs., 

(2019) vịt loại chết trong quá trình nuôi theo phương thức nuôi nhốt bơi ao thường do 

mắc một số bệnh đường tiêu hóa bị nhiễm từ nguồn nước ao bơi. Ngoài ra, các tính 

trạng khác như sinh trưởng, năng suất trứng, ấp nở, tiêu tốn thức ăn của các tác giả này 

cũng đều cho thấy ở phương thức nuôi nhốt trên cạn là tốt hơn so với phương thức 

nuôi nhốt bơi ao. Mahmoud và cs. (2020) nghiên cứu ảnh hưởng của 4 kiểu hệ thống 

chuồng nuôi (chuồng kín, chuồng kín có sân chơi, chuồng kín có bể bơi, chuồng kín có 

bể bơi và sân chơi) đến một số tính trạng năng suất của vịt Bắc Kinh, kết quả cho thấy 

vịt nuôi trong chuồng kín có sân chơi và bể bơi có thể tăng năng suất, cải thiện các tính 
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trạng thân thịt, tăng chất lượng thịt và khả năng miễn dịch của vịt. Một số tác giả khác 

trước đây cũng cho thấy ảnh hưởng của phương thức nuôi đến một số tính trạng năng 

suất là rất lớn. Kschischan (1995) cho biết, vịt Bắc Kinh nuôi thâm canh có khối lượng 

cơ thể con trống đạt 2437 g, mái đạt 2114 g, trong khi ở phương thức nuôi quảng canh, 

con trống đạt 2209 g, con mái đạt 2091 g. Lương Tất Nhợ (1994) cho biết, tỷ lệ thân 

thịt vịt CV Super-M nuôi nhốt đạt 73,82% trong khi nuôi nhốt kết hợp chăn thả chỉ đạt 

69,02%. Kết quả của Phạm Văn Trượng (1995) cho thấy, vịt nuôi nhốt lớn nhanh hơn 

vịt nuôi nhốt kết hợp chăn thả, khối lượng cơ thể vịt CV Super-M 56 ngày tuổi ở 

phương thức nuôi nhốt cao hơn phương thức nuôi nhốt kết hợp chăn thả là 183,13 g; tỷ 

lệ thân thịt của vịt ở phương thức nuôi nhốt kết hợp chăn thả thấp hơn phương thức 

nuôi nhốt, mức chênh lệch ở vịt CV Super-M là 2,1%, ở vịt Anh đào Tiệp là 3,18%. 

Như vậy, có thể nói phương thức nuôi là một yếu tố ngoại cảnh tổng hợp, nên nó có sự 

ảnh hưởng rất lớn đến các tính trạng năng suất trong chăn nuôi vịt. Tuy nhiên, trong 

phân tích di truyền ở gia cầm nói chung thường không có yếu tố này trong mô hình 

thống kê di truyền vì các đàn giống gia cầm chọn lọc của mỗi cơ sở giống thường 

được bố trí trong cùng một điều kiện hệ thống chuồng nuôi giống nhau. 

1.2.7 Ảnh hưởng của dinh dưỡng thức ăn 

Dinh dưỡng thức ăn là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến các tính trạng năng suất 

của vịt. Đây chính là yếu tố quan trọng và được quan tâm trong tất cả các quy trình 

chăm sóc nuôi dưỡng của của tất cả các đối tượng vịt được nuôi. Nhiều nghiên cứu 

trên thế giới đã khẳng định sự ảnh của mức năng lượng trao đổi và tỷ lệ protein thô 

trong thức ăn đến các tính trạng năng suất của vịt. Scott và Dean (1991) báo cáo mức 

năng lượng trao đổi 2723 kcal và tỷ lệ  protein thô là 18% của thức ăn phù hợp nhu 

cầu của vịt sinh sản. Trong khi khuyến cáo của Farrell (1995) về thức ăn vịt con 0 - 4 

tuần tuổi có năng lượng trao đổi 2794 - 2890 kcal và protein thô là 20%; giai đoạn 5 - 

9 tương ứng tuần tuổi là 2747 - 2842 kcal và 17%; giai đoạn 9 - 14 tuần tuổi 2651-

2794 kcal và 15%;  giai đoạn vịt đẻ là 2651-2794 kcal và 18 - 19%. Nghiên cứu của 

Shen (2000) đã chỉ ra tỷ lệ protein thô và mức năng lượng cho sản suất trứng ở vịt 

tương ứng là 18,7% và 2730 kcal. Fouad và El-Senousey (2014) cũng khẳng định 

protein và năng lượng là những dưỡng chất quan trọng hàng đầu khi xây dựng chế độ 
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ăn cho vịt, chúng ảnh hưởng lớn nhất tới các tính trạng năng suất sinh trưởng và sinh 

sản của vịt. 

Bên cạnh ảnh hưởng của mức năng lượng và protein trong thức ăn, nhiều 

nghiên cứu báo cáo về sự ảnh hưởng của các axít amin (đặc biệt là axít amin thiết yếu) 

đến các tính trạng năng suất của vịt. He và cs. (2003) cho rằng, đến cuối chu kỳ đẻ (60 

đến 66 tuần tuổi) vịt vẫn cần 0,40% methionine trong khẩu phần ăn để tối đa năng suất 

trứng, khối lượng trứng và tiêu tốn thức ăn. Trong khi Fouad và cs. (2016) nghiên cứu 

trên vịt đẻ từ giai đoạn 19 - 47 tuần tuổi khẳng định năng suất sinh sản đạt tốt nhất ở 

khẩu phần ăn chứa 0,41% methionine. Đối với các axit amin khác, để đảm bảo sản 

lượng và chất lượng trứng cũng như tiêu tốn thức ăn cho sản xuất trứng giai đoạn bắt 

đầu đẻ đến 45 tuần tuổi cần đạt 0,86% lysine (Ruan và cs., 2019) và 0,57% threonine 

(Fouad và cs., 2017). Arginine cũng một axit amine khá quan trọng với vịt đẻ, theo 

Xia và cs. (2017) tỷ lệ arginine trong thức ăn là 1,13% tốt cho vịt sinh sản giai đoạn 

17 đến 31 tuần tuổi, nhưng để có khối lượng trứng và vỏ trứng tốt nhất cần mức  

arginine là 1,46%. Ngoài ra, các thành phần khoáng đóng một vai trò cực kỳ quan 

trọng và cũng ảnh hưởng đến các tính trạng năng suất. Chen và cs. (2015) khẳng định 

Ca là thành phần chính cấu tạo vỏ trứng, sự thiếu hụt Ca làm giảm tốc độ sản xuất 

trứng, khối lượng trứng, độ dày vỏ trứng, độ bền của vỏ trứng. Xia và cs. (2015) 

khuyến nghị nhu cầu đối với vịt đẻ ở 20 đến 33 tuần tuổi cần thức ăn chứa 3,6% Ca và 

0,40% P hữu dụng để nâng cao năng suất trứng, khối lượng trứng và giảm tiêu tốn 

thức ăn. 

Một số nghiên cứu trong nước cũng khẳng định ảnh hưởng của dinh dưỡng, 

thức ăn đến các tính trạng năng suất của vịt. Dương Xuân Tuyển và cs. (2008) báo cáo 

việc thay đổi tỷ lệ giữa mức năng lượng trao đổi, tỷ lệ prôtein thô và mức ăn đối với 

thức ăn cho vịt chuyên thịt SM cải tiến được tỷ lệ đẻ là 2,38% và giảm tiêu tốn thức ăn 

cho 10 quả trứng là 0,12 kg. Trần Quốc Việt và cs. (2010) đã nghiên cứu và xác định 

nhu cầu năng lượng, protein và một số axit amin thiết yếu đối với vịt SM nuôi thịt và 

nuôi sinh sản giai đoạn 0 - 22 tuần tuổi. Nguyễn Văn Hiệp và Dương Duy Đồng 

(2019) nghiên cứu trên vịt chuyên thịt nuôi nhốt đã đề nghị mức lysine trong khẩu 

phần giai đoạn 1 – 21 ngày tuổi là 1,02% và 1,07% cho giai đoạn 22 – 49 ngày tuổi. 
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Đối với nhu cầu ptotein của giống vịt Biển 15 – Đại Xuyên, từ kết quả nghiên cứu 

Nguyễn Văn Duy và cs. (2020) đề nghị tỷ lệ protein cho giai đoạn vịt con, vịt hậu bị 

và vịt đẻ tương ứng là 21%, 14% và 18%.  Lê Thanh Hải và cs. (2019a) khẳng định 

mức ăn nuôi khống chế khối lượng vịt bố mẹ chuyên thịt có ảnh hưởng lớn đến năng 

suất sinh sản, nhóm tác giả đã nghiên cứu và xác định được mức ăn phù hợp cho vịt bố 

mẹ chuyên thịt, cải thiện năng suất trứng thêm 2,30%, giảm tiêu tốn thức ăn cho sản 

xuất trứng đồng thời tăng tỷ lệ ấp nở vịt con. 

Như vậy, sự ảnh hưởng lớn của dinh dưỡng và thức ăn đến các tính trạng năng 

suất trên vịt là điều rõ ràng. Đây là yếu tố quan trọng và quyết định nhất đến các tính 

trạng năng suất của tất cả các giống vịt. Những nghiên cứu về dinh dưỡng, thức ăn trên 

vịt là cơ sở khoa học để xây dựng và hoàn thiện quy trình chăn nuôi nhằm phát huy 

tiềm năng di truyền tốt nhất đối với mỗi đối tượng vịt được nuôi. Mặc dù đây là một 

yếu tố có ảnh hưởng lớn đến các tính trạng năng suất nhưng đàn giống chọn lọc đều 

được sử dụng thức ăn giống nhau đối với tất cả các cá thể của cùng một thế hệ do đó 

dinh dưỡng và thức ăn không được coi là một yếu tố ảnh hưởng cố định trong các mô 

hình phân tích thống kê di truyền. 

Tóm lại, trên đây đã tổng hợp và thảo luận một số yếu tố cơ bản nhất có thể ảnh 

hưởng đến các tính trạng năng suất của vịt. Có những yếu tố có ảnh hưởng đồng thời 

đến nhiều tính trạng nhưng cũng có những yếu tố chỉ ảnh hưởng đơn lẻ đến một hoặc 

một số tính trạng nào đó. Việc nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến tính 

trạng năng suất vật nuôi là cơ sở khoa học quan trọng trong việc sử dụng mô hình 

thống kê trong phân tích di truyền với mục tiêu đem lại kết quả ước tính chính xác về 

khả năng di truyền của các tính trạng từ đó có định hướng, phương pháp khoa học, phù 

hợp trong chọn lọc nhằm đem lại kết quả tốt nhất. 

 

1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC  

1.3.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước 

a. Nghiên cứu di truyền và chọn lọc các dòng vịt thuần 

Theo số liệu của FAO, tổng đàn vịt trên thế giới năm 2019 là 1.177.351.000 

con, đàn vịt phân bố tập trung nhiều nhất tại châu Á chiếm 89,6%, kế tiếp là châu Âu 
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6,5%, các châu lục còn lại chỉ 3,9%. Mười nước có quy mô đàn vịt lớn trên thế giới 

năm 2019 theo thứ tự là Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Bangladesh, Ấn Độ, 

Myanmar, Pháp, Nga, Thái Lan, Ukraina. Sản lượng thịt vịt đạt 4.858.137 tấn, trong 

đó tập chung chủ yếu ở châu Á chiếm 84,82%, kế tiếp là châu Âu chiếm 10,63%, châu 

Mỹ 2,42%, châu Phi 1,75% và châu Đại Dương 0,39%. Sự tăng trưởng của ngành 

chăn nuôi vịt trong những năm qua có sự góp phần quan trọng của công tác chọn lọc 

nhân giống và cải tiến năng suất.  

Nhiều nghiên cứu đã công bố hệ số di truyền về các tính trạng sinh trưởng 

thường từ mức trung bình đến cao. Đây là cơ sở mà nhiều nghiên cứu đã tập trung vào 

việc chọn lọc cải tiến nhóm tính trạng về khả năng sinh trưởng. Điều này được chứng 

minh trong các nghiên cứu của Powel (1985) tại hãng vịt giống Cherry Valley. Thông 

qua chọn lọc, đã tạo ra được các dòng vịt SM nổi tiếng, có khối lượng cơ thể cao hơn 

các dòng đối chứng (không chọn lọc). Dòng chọn lọc 053 có khối lượng cơ thể 48 tuần 

tuổi 3144 g (dòng đối chứng 2727 g); dòng 153 đạt 3932 g (dòng đối chứng 3563 g). 

Công tác chọn lọc đã tạo ra được các dòng vịt thịt cao sản về sản xuất thịt. Cũng theo 

tác giả, chọn lọc qua 9 thế hệ đã cải thiện được khối lượng cơ ức tăng 79 g (tăng 3,3% 

so với dòng đối chứng). 

Trong một nghiên cứu của Klemm (1995), hệ số di truyền khối lượng 21 ngày 

tuổi, khối lượng 49 ngày tuổi, tăng khối lượng, thu nhận thức ăn và hệ số chuyển hóa 

thức ăn của vịt Bắc Kinh tương ứng là 0,40, 0,47, 0,50, 0,58 và 0,52. Tăng khối lượng 

và khối lượng cơ thể ở 49 ngày tuổi có mối tương quan nghịch với tỷ lệ chuyển đổi 

thức ăn (rg: -0,55 và –0,28; rp: -0,54 và -0,27) và mối tương quan thuận với tiêu thụ 

thức ăn (rg: 0,63 và 0,70 rp: 0,64 và 0,65). Đáp ứng chọn lọc sau 11 thế hệ được đánh 

giá thông qua so sánh năng suất của dòng chọn lọc so với dòng đối chứng. Khối lượng 

cơ thể 7 tuần tuổi, hệ số chuyển hóa thức ăn 4-7 tuần tuổi và tỷ lệ phần trăm da của ức 

và đùi của dòng có tiêu tốn thức ăn thấp đạt tương ứng là 2649 g, 2,847 và 11,7%; của 

dòng tiêu tốn thức ăn cao tương ứng là 2306 g, 3,710 và 16,1%; của dòng đối chứng 

2145 g, 3,305 và 14,4%. Có sự khác biệt đáng kể đến tỷ lệ phần trăm da và chất béo. 

Giảm chất béo là một lý do quan trọng cho sự khác biệt trong tỷ lệ chuyển đổi thức ăn. 
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Cũng nghiên cứu trên giống vịt Bắc Kinh, Hall và Martin (2005) đã chọn lọc 

cải thiện năng suất và chất lượng vịt bằng việc áp dụng phương pháp chọn lọc là 

BLUP và một số phương pháp khác, giao phối thuần chủng và dùng REML ước lượng 

các tham số di truyền. Hiệu quả chọn lọc là giúp cân bằng giữa chi phí sản xuất và chất 

lượng sản phẩm, cải thiện tăng khối lượng cơ thể và thịt ức. Hiệu quả chọn lọc nâng 

cao khối lượng cơ thể của vịt Bắc Kinh đạt được tương đối cao, qua 6 thế hệ chọn lọc 

khối lượng cơ thể tăng được 327 g đối với vịt trống và 277 g đối với vịt mái (Dean, 

2005).  

Ở nhóm vịt CV Super-M, Hall (2005) đã phân tích ảnh hưởng di truyền trực 

tiếp và di truyền của mẹ trên một số tính trạng năng suất từ nguồn số liệu thu thập 

trong 3 thế hệ chọn lọc, nhân thuần. Mô hình phân tích di truyền bao gồm các tính 

trạng khối lượng cơ thể (11, 28 và 45 ngày tuổi), tiêu tốn thức ăn và độ dày thịt ức, sử 

dụng phương pháp REML để ước lượng hệ số di truyền và tương quan di truyền, chạy 

trên phần mềm VCE4. Hệ số di truyền trực tiếp của khối lượng cơ thể 11, 28 và 45 

ngày tuổi, hệ số chuyển hóa thức ăn và độ dày thịt ức lần lượt là 0,37, 0,28, 0,51, 0,27 

và 0,29. Tuy nhiên, yếu tố mẹ không có ảnh hưởng trên các tính trạng khối lượng cơ 

thể 45 ngày tuổi, hệ số chuyển hóa và độ dày thịt ức. Tương quan di truyền giữa khối 

lượng cơ thể sống ở 11 ngày tuổi với khối lượng sống ở 28 và 45 ngày tuổi tương ứng 

đạt 0,75 và 0,63, giữa 28 và 45 ngày tuổi đạt 0,95. Mối tương quan di truyền khối 

lượng cơ thể ở các tuổi khác nhau đạt cao là cơ sở cho việc chọn lọc tính trạng khối 

lượng cơ thể được tiến hành ở độ tuổi sớm hơn, các thú không đạt tiêu chuẩn sẽ được 

loại thải sớm góp phần giảm chi phí cho công tác chọn lọc giống. 

Tại Pháp, Marie-Etancelin và cs. (2011) nghiên cứu ước tính các thông số di 

truyền của các tính trạng trên dòng vịt, dòng ngan và con lai của chúng. Tính trạng 

thành phần thân thịt có khả năng di truyền ở mức trung bình đến cao ở vịt (h2 = 0,15-

0,32), hệ số di truyền khối lượng gan là 0,15, khối lượng thân thịt là 0,21, khối lượng 

mỡ bụng là 0,25 và khối lượng cơ ức là 0,32; trong khi khả năng di truyền các tính 

trạng này ở dòng ngan thấp hơn nhiều (h2 của các tính trạng trên tương ứng là 0,08, 

0,05, 0,09 và 0,07). Kết quả phân tích các tính trạng chất lượng gan trên dòng vịt cũng 

đều cao hơn so với ở dòng ngan, hệ số di truyền khối lượng gan béo, tốc độ tan chảy 
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của gan, hàm lượng lipid gan, hàm lượng protein gan của dòng vịt tương ứng là 0,18, 

0,19, 0,16 và 0,17; của dòng ngan tương ứng là 0,09, 0,08, 0,06 và 0,09. Nghiên cứu 

này đã chứng minh rằng yếu tố quyết định di truyền về chất lượng thịt và khả năng cho 

ăn nhồi không giống nhau ở vịt và ngan; các tính trạng liên quan đến vỗ béo, phát triển 

cơ bắp và khối lượng cơ thể có giá trị di truyền cao hơn từ 2 đến 4 lần trên dòng vịt so 

với dòng ngan, kết quả này là cơ sơ để xem xét chiến lược chọn lọc khác nhau cho 

từng đối tượng vịt. 

Để tăng tỷ lệ cơ ức thông qua chọn lọc độ dày ức (cơ và da) ở vịt sống, Pingel 

(2011) đã sử dụng đầu dò kim để đo phục vụ chọn lọc giúp cải thiện chất lượng thân 

thịt. Chọn lọc đối với tiêu tốn thức ăn giai đoạn 4 - 7 tuần qua 11 thế hệ đã cải thiện 

hiệu quả thức ăn khoảng 25%. Tương quan giữa độ dày ức với tỷ lệ cơ ức và với khối 

lượng cơ ức tương ứng là 0,73 và 0,68. Tương quan giữa khối lượng cơ thể với với tỷ 

lệ cơ ức và với khối lượng cơ ức tương ứng là -0,04 và 0,48. Kết quả chọn lọc 7 thế hệ 

của vịt Bắc Kinh với tính trạng khối lượng cơ thể và dày thịt ức ở 8 tuần tuổi đã đem 

lại hiệu quả tốt thông qua so sánh dòng chọn lọc và dòng đối chứng không chọn. Qua 

7 thế hệ chọn lọc khối lượng cơ thể tăng 18,2%, dày thịt ức tăng 17,2% và tỷ lệ cơ ức 

tăng 9,4%. Hệ số di truyền hai tính trạng khối lượng cơ thể và dày thịt ức trong nghiên 

cứu này tương ứng là 0,39 và 0,32.  

Thiele và cs. (2017) xác định được tương quan di truyền và kiểu hình giữa khối 

lượng cơ thể và dày thịt ức 6 tuần tuổi vịt Bắc Kinh theo thứ tự là 0,57 và 0,66. Theo 

tác giả, trong điều kiện không chọn lọc trực tiếp được tiêu tốn thức ăn thì chúng ta 

cũng có thể cải tiến được tính trạng này thông qua chọn lọc trực tiếp tăng khối lượng 

cơ thể. Trong một nghiên cứu khác, công nghệ RFID đã ứng dụng trong nghiên cứu về 

hiệu quả sử dụng thức ăn và các tập tính ăn uống của vịt Bắc Kinh (Thiele và Alletru, 

2017). Nghiên cứu này đã thu thập các thông số tập tính ăn được ghi lại gồm lượng 

thức ăn hiệu dư (RFI), số bữa ăn mỗi ngày, thời gian bữa ăn trung bình, thức ăn tiêu 

thụ mỗi phút, lượng thức ăn trung bình hàng ngày và thời gian cho ăn mỗi ngày. Kết 

quả cho thấy tại 42 ngày tuổi, khối lượng cơ thể là 3598 g, dày ức là 20,8 mm, hệ số 

chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng là 1,91. Ước tính tham số được thực hiện 
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bằng phương pháp REML trên VCE 6.0 với mô hình thú đa tính trạng. Kết quả hệ số 

di truyền 10 tính trạng gồm khối lượng cơ thể 42 ngày tuổi, dày ức, điểm số hình dạng, 

hệ số chuyển hóa thức ăn, lượng thức ăn hiệu dư, số bữa ăn mỗi ngày, thời gian cho ăn 

mỗi ngày, lượng thức ăn trung bình hàng ngày, thời gian bữa ăn trung bình, tỷ lệ thức 

ăn tiêu thụ mỗi phút nằm ở mức trung bình đến cao (h2: 0,32 – 0,49) cho phép chọn lọc 

hiệu quả các tính trạng này. Tương quan di truyền và tương quan kiểu hình giữa các 

tính trạng biến động từ thấp đến cao tùy thuộc cặp tính trạng. Mối tương quan di 

truyền của những tập tính ăn với tiêu tốn thức ăn cho thấy, tác động của các hoạt động 

cho ăn đến hiệu quả sử dụng thức ăn là rõ ràng. 

Zhang và cs. (2017) phân tích đánh giá mối quan hệ di truyền giai đoạn 15 đến 

42 ngày tuổi của vịt Bắc Kinh trên các tính trạng là khối lượng cơ thể 42 ngày tuổi, 

tăng trung bình hàng ngày, thu nhận thức ăn, tiêu tốn thức ăn cho tăng khối lượng và 

lượng thức ăn dư. Các thông số di truyền ước tính bằng phương pháp REML được áp 

dụng cho mô hình cha mẹ (sire-dam) cho tất cả các tính trạng bằng phần mềm 

ASREML. Kết quả hệ số di truyền của khối lượng cơ thể 42 ngày tuổi, tăng khối 

lượng trung bình hàng ngày, thu nhận thức ăn, hệ số chuyển hóa thức ăn và lượng thức 

ăn dư lần lượt là 0,39, 0,38, 0,33, 0,38 và 0,41. Tương quan di truyền cao giữa lượng 

thức ăn dư và thu nhận thức ăn là 0,77 và trung bình giữa lượng thức ăn dư và tiêu tốn 

thức ăn là 0,54. Tương quan di truyền là cao và nghịch giữa tiêu tốn thức ăn và tăng 

trung bình hàng ngày là -0,80, giữa tiêu tốn thức ăn và khối lượng cơ thể 42 ngày tuổi 

là -0,64 và giữa tiêu tốn thức ăn và thu nhận thức ăn tương quan thuận ở mức trung 

bình (0,49). Từ kết quả này cho thấy chọn lọc trên lượng thức ăn dư được kỳ vọng sẽ 

cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn và giảm thu nhận thức ăn. Chọn lọc trên lượng thức 

ăn dư cải thiện hiệu quả thức ăn của động vật mà không làm giảm thu nhận thức ăn 

của chúng và tăng tốc độ tăng trưởng. 

Gần đây, Xu và cs. (2018) thực hiện chọn lọc dày cơ ức siêu âm kết hợp với các 

giá trị rộng ngực và dài xương ức qua 10 thế hệ vịt Bắc Kinh. Phân tích đánh giá các 

tham số di truyền bằng phần mềm MTDFREML sử dụng mô hình thú và REML trong 

phân tích. Giá trị kiểu hình các tính trạng khối lượng thịt ức, rộng ngực, dài xương ức, 

dày cơ ức, khối lượng cơ thể và tỷ lệ thịt ức tương ứng là 170,7 g, 10,71 cm, 13,02 cm, 
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1,75 cm, 2496 g và 6,69%. Hệ số di truyền khối lượng thịt ức và tỷ lệ thịt ức thấp 

(0,23 và 0,16) trong khi khả năng di truyền của khối lượng cơ thể là cao (h2 = 0,48). 

Kết quả chọn lọc khối lượng thịt ức tăng từ 1,18 g thế hệ đầu tiên lên 30,22 g ở thế hệ 

thứ mười một. Khối lượng cơ thể và tỷ lệ thịt ức tăng lên tương ứng 349,45 g và 

1,41%. Các tính trạng rộng ngực, dài xương ức và dày cơ ức tăng lần lượt 0,70 cm, 

0,90 cm và 0,50 cm. Hiệu quả chọn lọc các tính trạng trong nghiên cứu đạt là khá tốt 

cho phép cải tiến nâng cao năng suất thịt ức đạt cao với giống vịt Bắc Kinh. 

Bên cạnh các tính trạng sinh trưởng, nhiều tác giả đã tiến hành chọn lọc cải tiến 

năng suất sinh sản, các tính trạng liên quan đến trứng và các tính trạng ấp nở. Cheng 

và cs. (1995) báo cáo kết quả chọn lọc vịt Tsaiya nâu qua 5 thế hệ chọn lọc tại Đài 

Loan. Phân tích MM-REML được áp dụng cho mô hình thú trên 12 tính trạng đó là dài 

lông ở 20 tuần tuổi, khối lượng cơ thể 20 và 40 tuần tuổi, tuổi đẻ trứng đầu tiên, năng 

suất trứng 40 và 52 tuần tuổi, độ chịu lực vỏ trứng ở 30 và 40 tuần tuổi, khối lượng 

trứng ở 30 và 40 tuần tuổi, khối lượng lòng đỏ trứng ở 40 tuần tuổi và tỷ lệ khối lượng 

trứng so với khối lượng cơ thể ở 40 tuần tuổi. Khả năng di truyền ở mức thấp đối với 

độ chịu lực vỏ trứng ở 40 và 30 tuần tuổi, năng suất trứng 52 và 40 tuần tuổi, dài lông 

ở 20 tuần tuổi, khối lượng lòng đỏ trứng ở 40 tuần tuổi và tuổi đẻ trứng đầu tiên (h2 

tương ứng là 0,094, 0,107, 0,125, 0,125, 0,125, 0,191 và 0,201),  khả năng di truyền 

trung bình cho tỷ lệ khối lượng trứng so với khối lượng cơ thể ở 40 tuần tuổi, khối 

lượng trứng ở 40 và 30 tuần tuổi, khối lượng cơ thể ở 20 và 40 tuần tuổi (h2 tương ứng 

là 0,327, 0,336, 0,333, 0,425 và 0,499). Khối lượng trứng, khối lượng cơ thể và độ 

chịu lực của vỏ trứng có mối tương quan di truyền thuận. Kết quả này cho thấy, xây 

dựng một chỉ số chọn lọc tuyến tính cho số lượng trứng 52 tuần tuổi với các tính trạng 

khối lượng trứng 40 tuần tuổi, khối lượng cơ thể ở 40 tuần tuổi và độ chịu lực vỏ trứng 

40 tuần tuổi có thể là giải pháp tốt để cải thiện khả năng sản xuất trứng với giống vịt 

chuyên trứng này. 

Cheng và cs. (1996) sử dụng chỉ số chọn lọc, phương pháp BLUP, mô hình thú 

đa tính trạng (MT-BLUP) trên vịt Tsaiya Đài Loan. Giá trị giống của khối lượng trứng 

40 tuần tuổi, khối lượng cơ thể 40 tuần tuổi, độ chịu lực của vỏ trứng 40 tuần tuổi và 

năng suất trứng 52 tuần tuổi được sử dụng vào phương trình tính chỉ số chọn lọc. Kết 
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quả sau 4 thế hệ chọn lọc, tiến bộ di truyền khối lượng cơ thể 40 tuần tuổi của vịt đạt 

0,91 g, khối lượng trứng 0,05 g, độ chịu lực của vỏ trứng 0,035 kg/cm2 và năng suất 

trứng 52 tuần tuổi là 213 quả. 

Hu và cs. (1999) khẳng định việc chọn lọc làm tăng khả năng đẻ trứng của 

ngan, hệ số di truyền năng suất trứng 40 và 52 tuần tuổi của ngan đạt tương ứng là 

0,23 và 0,27. Phân tích tương quan di truyền giữa năng suất trứng tại các tuổi khác 

nhau là dương và rất cao. Điều này rất có ý nghĩa trong công tác chọn lọc về năng suất 

trứng, giúp cho việc rút ngắn thời gian theo dõi năng suất trứng của mỗi cá thể mà vẫn 

đáp ứng độ chính xác của việc xác định giá trị giống của mỗi cá thể. 

Cheng và cs. (2009) đã tiến hành chọn lọc nhằm tăng tỷ lệ trứng có phôi đối với 

vịt Brown Tsaiya. Sau 12 thế hệ chọn lọc, tỷ lệ trứng có phôi sau khi thụ tinh nhân tạo 

2 – 8 ngày trên dòng vịt chọn lọc (S) đạt 89,14%, trong khi dòng vịt đối chứng (T) chỉ 

đạt 61,46%. Các thông số di truyền về sinh sản của 2 dòng vịt trong nghiên cứu này đã 

được Poivey và cs. (2001) phân tích và cho biết hệ số di truyền của số trứng có phôi, 

số trứng chết phôi, thời gian tối đa sau khi thụ tinh nhân tạo để trứng có phôi và số vịt 

nở dòng S theo thứ tự là 0,30, 0,06, 0,28 và 0,18, kết quả tương ứng ở dòng T là 0,26, 

0,09, 0,21 và 0,19. Hệ số tương quan di truyền của dòng S và dòng T giữa số trứng có 

phôi và thời gian tối đa sau khi thụ tinh nhân tạo (0,96 và 0,92), giữa số trứng có phôi 

và số vịt nở (0,86 và 0,91), và giữa thời gian tối đa sau khi thụ tinh nhân tạo và số vịt 

nở (0,90 và 0,82). Điều này cho thấy, có thể cải tiến tỷ lệ phôi thông qua chọn lọc tính 

trạng số lượng trứng có phôi. 

Liu và cs. (2015) nghiên cứu chọn lọc trên một dòng vịt tại Đài Loan để nâng 

cao thời gian có phôi đối với trứng vịt sau mỗi lần thụ tinh. Dữ liệu cá thể theo dõi 

gồm số lượng trứng được ấp (TA), số lượng trứng có phôi vào lúc 7 ngày ấp trứng 

(TCP), tổng số phôi chết (PC), thời gian có phôi tối đa (TGCP) và số lượng vịt con nở 

(VN) với màu lông. Kết quả phân tích cho thấy khả năng di truyền là thấp đối với TA 

(h2 = 0,07) và PC (h2 = 0,07) ; TGCP (h2 = 0,13), VN (h2 = 0,20) và TCP (h2 = 0,23) 

có khả năng di truyền từ thấp đến trung bình. Hiệu quả chọn lọc sau 7 thế hệ cho thấy 

xu hướng tích cực về mặt kiểu hình của TCP (6,38 trứng trong thế hệ 10 - G10 so với 
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5,59 trứng trong thế hệ 4 – G4). Các đáp ứng tương quan các tính trạng khác đó là tăng 

số lượng vịt con đã nở (VN: 5,73 so với 4,86 vịt con) và tăng thời gian có phôi tối đa 

(TGCP: 7,91 so với 6,84 ngày), giảm tỷ lệ chết phôi (PC: 0,65 ở G10 so với 0,73 ở 

G4). Kết quả sau khi thụ tinh nhân tạo tỷ lệ phôi ngày thứ 2 đạt là 91%, sau đó giảm 

dần ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 đạt hơn 85%, từ ngày thứ 6 (79%) trở đi giảm nhanh 

(ngày thứ 7 là 72%, ngày thứ 8 là 59%) và đến ngày thứ 14 chỉ còn 1%. Khuynh 

hướng di truyền cho thấy hiệu quả chọn lọc số lượng trứng có phôi từ thế hệ thứ tư đến 

thế hệ 10 là 2,74 trứng. Như vậy, việc chọn lọc số lượng trứng có phôi sẽ có lợi về mặt 

kinh tế cho việc sản xuất vịt con, hiệu quả chọn lọc của số lượng trứng có phôi hướng 

đến quy trình thụ tinh nhân tạo mỗi tuần 1 lần thay vì 2 lần một tuần như hiện nay. 

b.  Nghiên cứu tổ hợp vịt lai 

Bên cạnh việc chọn lọc cải tiến các chỉ tiêu năng suất đối với các dòng vịt 

thuần, nhiều các tác giả đã nghiên cứu các tổ hợp lai giữa các dòng, giống vịt để khai 

thác ưu thế lai, cũng như phối hợp các đặc tính tốt từ các dòng, giống thuần nhằm nâng 

cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi vịt. Từ vài thập niên 

trước, hàng loạt các nghiên cứu lai tạo đã cho ra các sản phẩm con lai vượt trội so với 

các dòng vịt thuần, đặc biệt là các tổ hợp lai khác giống và khác khác loài. Hetzel 

(1983), nghiên cứu lai vịt Alabio với Ngan và vịt trống Bắc Kinh. Kết quả ở 12 tuần 

tuổi khối lượng con lai Ngan x Alabio tăng 40% còn con lai vịt Bắc Kinh x Alabio 

tăng 48% so với vịt Alabio thuần. Tại Thái Lan, Krachang Wisytharom (1985) đã lai 

giữa vịt Khaki Campbell và vịt đen địa phương của Thái Lan cho con lai có năng suất 

trứng cao hơn và được phổ biến rộng rãi trong sản xuất. Pingel và Trettner (1987), so 

sánh vịt Bắc Kinh với con lai Ngan với vịt Bắc Kinh thấy rằng thành phần thân thịt và 

năng suất thịt của con lai hầu hết đạt như Ngan, nhưng sự khác nhau về tính biệt ở con 

lai lớn hơn ở Ngan. Con lai có tốc độ tăng khối lượng nhanh và tuổi giết mổ vào tuần 

tuổi thứ 9, sớm hơn tuổi giết mổ của Ngan 1-2 tuần. Một số tác giả khác như Chein Tai 

và cs. (1989) cũng đã cho lai vịt Bắc Kinh x Tsaiya nâu tạo con lai 75% và 87,5% máu 

vịt Bắc Kinh. Kết quả khối lượng cơ thể 2 nhóm con lai tương ứng 2566 g và 2788 g 

trong khi khối lượng vịt Tsaiya nâu là 1315 g ở con mái và 1397 g ở con trống. Như 

vậy, con lai có khối lượng vượt trội so với con mẹ. Kết quả của Kazimierz và cs. 
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(2004) lai giữa ngan và vịt, khối lượng cơ thể trước khi giết thịt của ngan là cao nhất 

đạt 3424 g/con, khối lượng của vịt A44 là 2868 g/con và khối lượng của con lai ngan 

vịt là 2983 g/con, con lai có ưu thế lai về khối lượng cơ thể so với trung bình khối 

lượng bố mẹ là -5,18%. Khối lượng thân thịt của con lai (2051 g/con) đạt trung gian, 

khối lượng thân thịt của ngan (2428 g/con) và vịt A44 (1969 g/con), ưu thế lai là -

6,71% so với khối lượng thân thịt trung bình của bố và mẹ. 

Theo Marie-Etancelin và cs. (2008), chọn lọc và sản xuất vịt ở Pháp chủ yếu để 

sản xuất thịt và gan béo chứ không nhằm lấy trứng như ở các nước Châu Á. Vì vậy, 

các dòng được chọn lọc là các dòng ngan được cải thiện cho các tính trạng thịt hoặc vịt 

Bắc Kinh và các dòng ngan được chọn cải thiện cho khả năng gan nhiễm mỡ để khai 

thác năng suất tính trạng này ở con lai của chúng. Con thương phẩm sử dụng là con lai 

giữa ngan trống và vịt mái.  

Trong khi đó tại Ba Lan, Mucha và cs. (2014) nghiên cứu các thông số di 

truyền tính trạng thân thịt trên quần thể vịt lai Bắc Kinh tại Ba Lan. Ước tính các thành 

phần phương sai bằng REML với phần mềm ASREML. Kết quả khảo sát cho thấy 

khối lượng vịt 11 tuần tuổi là 3111,37 g, khối lượng thân thịt (có cổ và chân) là 

2330,36 g (74,90% thân thịt), khối lượng cơ ức là 331,47 g (14,22%), khối lượng cơ 

chân là 238,56 g (10,24%), mỡ bụng 45,96 g, khối lượng gan 69,82 g. Hệ số di truyền 

cao nhất là 0,75 đối với khối lượng cơ thể 11 tuần tuổi. Các tính trạng thân thịt khác 

cũng đều có hệ số di truyền ở mức cao, khối lượng cơ ức là 0,69, khối lượng cánh là 

0,70, khối lượng thân thịt là 0,65, khối lượng da là 0,57 và khối lượng khung xương 

với cơ lưng là 0,58. Khối lượng gan có hệ số di truyền thấp nhất và độ lệch chuẩn của 

là tương đối lớn so với các tính trạng nghiên cứu (h2 = 0,29 ± 0,14). Tương quan kiểu 

hình và tương quan di truyền giữa các tính trạng được ghi nhận hầu hết là tương quan 

thuận. Giá trị hệ số tương quan di truyền và tương quan kiểu hình các cặp tính trạng 

nhìn chung là không chênh lệch nhiều. Một nghiên cứu khác của Moliński và cs. 

(2015) ở Ba Lan đã ứng dụng phân tích phân tử để phát hiện vị trí gen xác định chất 

lượng thịt trên quần thể vịt lai Bắc Kinh giữa dòng vịt A-55 của Ba Lan và GL-30 của 

Pháp. Kết quả khoảng cách giữa các cá thể từ hai nhóm được tính toán nhằm xác định 
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các locus đóng góp nhiều nhất vào sự khác biệt của các nhóm cho thấy các vị trí kính 

hiển vi quan trọng nhất là: 1CAUD042, 2CAUD086, 2CAUD093, 2CAUD024, 

2CAUD018 và 2CAUD069. Ngoại trừ điểm đánh dấu 1CAUD042 trong sáu vị trí đều 

có các tần số alen và kiểu gen khác nhau trong các nhóm vịt. Kết quả nghiên cứu này 

cho thấy cơ hội chọn lọc hiệu quả của vịt với mục tiêu năng suất thân thịt cao có khối 

lượng cơ ức lớn, khối lượng cơ chân lớn, giảm khối lượng da với mỡ dưới da và giảm 

khối lượng mỡ bụng thông qua ứng dụng di truyền phân tử phân tích gen. 

Một vài năm gần đây, các tổ hợp lai giữa các dòng vịt thuần được chọn lọc tại 

các quốc gia khác nhau cũng đã được nghiên cứu. Graczyk và cs. (2016) ước tính các 

hệ số di truyền của mười bốn tính trạng chất lượng thịt ở vịt lai F2 giữa vịt Bắc Kinh 

Ba Lan (dòng A-55) và vịt Bắc Kinh của Pháp (dòng GL-30). Kết quả cho thấy, đa 

phần các tính trạng chất lượng thịt có thể đo lường được có hệ số di truyền thấp, phần 

lớn có giá trị nhỏ hơn 0,1. Trong kết quả ghi nhận một sự khác biệt lớn về tính trạng 

cảm quan về chất lượng thịt trên cơ chân với cơ ức. Hệ số di truyền màu và mùi của cơ 

chân rất cao đạt 0,92 và 0,73 trong khi tính trạng màu và mùi của cơ ức chỉ đạt 0,11 và 

0,08. Tác giả lý giải sự khác biệt này liên quan đến tỷ lệ mỡ cơ bắp khác nhau đáng kể 

trong hai loại cơ. Sự chênh lệch nhỏ hơn về hệ số di truyền của hình dáng cơ ức và cơ 

chân, kết quả tương ứng là 0,24 và 0,40. Trong khi đó, Dobek và cs. (2017) cũng 

nghiên cứu trên đối tượng ở vịt lai giữa vịt Bắc Kinh Ba Lan (dòng A-55) và vịt Bắc 

Kinh của Pháp (dòng GL-30) để xác định các vùng gen quy định các tính trạng năng 

suất thịt của vịt. Bảy tính trạng đã được phân tích gồm khối lượng cơ thể, khối lượng 

cơ ức, khối lượng cơ đùi, khả năng giữ nước ở cơ ức và cơ đùi, và độ sáng màu L* của 

cơ ức và cơ đùi. Phân tích DNA từ 401 cá thể (từ các thế hệ P, F1 và F2) đã cho thấy 

ba alen SM007, CAUD024 và CAUD069 từ ba locus chỉ có ở trên nhóm đực xuất sắc. 

Kết quả này là cơ hội đầy hứa hẹn của việc chọn lọc hiệu quả để cải thiện chất lượng 

thân thịt bằng cách sử dụng các dấu phân tử. 

Tóm lại, từ lâu mảng di truyền số lượng đã được tập trung nghiên cứu và ứng 

dụng trong chọn lọc cải tiến năng suất các giống vịt thuần ở nhiều quốc gia góp phần 

đáng kể cho việc phát triển mạnh mẽ ngành chăn nuôi thủy cầm trên thế giới. Các 
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nước có nền chăn nuôi tiên tiến như Anh, Pháp, Đức, Hunggari, Đài Loan… đã có các 

nghiên cứu chuyên sâu áp dụng phương pháp chọn lọc tiên tiến như BLUP, chỉ số 

chọn lọc dựa vào giá trị giống và gần đây bắt đầu ứng dụng công nghệ di truyền phân 

tử để hỗ trợ chọn lọc giống vịt nói riêng và giống gia cầm nói chung. Các hãng chuyên 

sản xuất vịt giống nổi tiếng thế giới như Cherry Valley (Anh), Grimaud Freres (Pháp) 

đã nhiều năm nay thực hiện chọn lọc tạo dòng để cho ra đời các giống vịt nổi tiếng 

như SM2, SM3, SM3 Heavy, Star 53, Star 76 và một số giống khác. Các nguồn gen 

này đã được nhập khẩu vào Việt Nam, phục vụ nghiên cứu chọn tạo những dòng vịt có 

khả năng thích nghi cao với điều kiện khí hậu nóng ẩm, cho năng suất và chất lượng 

thịt cao, đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng trong nước.  

1.3.2 Tình hình nghiên cứu trong nước 

a. Nghiên cứu di truyền và chọn lọc các dòng vịt thuần ở Việt Nam 

Theo tổng cục thống kê, số lượng vịt của cả nước năm 2020 là 86.563.000 con, 

chiếm 16,88% so với tổng đầu con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng). Sản lượng thịt vịt 

hơi năm 2020 đạt 340.218 tấn (tương đương 230.000 tấn thịt), năm 2014 là 149.016 

tấn, tăng bình quân 21,38% mỗi năm. Để đạt được thành tựu to lớn trên có phần đóng 

góp không nhỏ của công tác nghiên cứu chọn lọc cải tiến di truyền (con giống) và các 

yếu tố ngoại cảnh (nuôi dưỡng…) trong ba thập niên qua. 

Ngay từ những thập niên 90 của thế kỷ trước, nhiều tác giả đã tập trung nghiên 

cứu các đặc điểm di truyền, tính năng sản xuất của các nguồn gen giống vịt hiện có 

làm cở sở cho công tác chọn lọc và lai tạo phát triển các dòng vịt theo hướng chuyên 

dụng phù hợp với các điều kiện chăn nuôi, thời tiết khí hậu từng vùng miền. Ở khu vực 

phía Bắc, Hoàng Thị Lan và cs. (2001) nghiên cứu chọn lọc nhân thuần các dòng vịt 

SM tại Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên. Dòng trống chọn lọc theo hướng khối 

lượng cơ thể 7 tuần tuổi cao và dòng mái theo hướng năng suất trứng cao. Việc chọn 

lọc nhân thuần các dòng vịt ông bà SM tại Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên đã 

được tiến hành thường xuyên liên tục và đã nâng cao năng suất của dòng trống lúc 7 

tuần tuổi vịt trống 2879 g và vịt mái 2669 g, khối lượng trưởng thành vịt trống đạt 

3827 g, vịt mái đạt 3502 g; dòng mái có năng suất trứng 66 tuần tuổi là 234,2 quả 

(Hoàng Thị Lan và cs., 2006).  



41 

 

Ngoài các dòng vịt chuyên thịt SM, Hoàng Thị Lan và cs. (2004) cũng đã tiến 

hành chọn lọc trên cơ sở giá trị kiểu hình, ngoại hình, nhân theo dòng khép kín, tạo ra 

2 dòng vịt là dòng trống T5 và dòng mái T6. Qua 4 thế hệ chọn lọc, dòng T5 có khối 

lượng cơ thể 7 tuần tuổi lớn hơn dòng đối chứng T1 là 60-115 g. Dòng mái T6 có năng 

suất trứng đến 68 tuần tuổi cao hơn dòng T4 là 7,8 quả.  

Đối với dòng vịt CV Super-M, Nguyễn Ngọc Dụng và cs. (2008) đã chọn lọc 

định hướng dựa vào giá trị kiểu hình tăng khối lượng cơ thể đối với dòng trống bình 

ổn năng suất sinh sản. Với dòng mái dựa vào ngoại hình và kiểm tra xương chậu chọn 

tăng năng suất trứng. Kết quả khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi dòng trống thế hệ 9 cao 

hơn thế hệ 1 ở con trống là 340,1 g, ở con mái là 343,8 g, trong khi mức chênh lệch ở 

con trống và mái ở dòng mái tương ứng là 65,9 g và 50,6 g. Năng suất trứng 64 tuần 

tuổi thế hệ 9 ở dòng trống đạt 170,13 qủa/mái cao hơn thế hệ 1 là 5,19 quả/mái, còn 

năng suất trứng 64 tuần tuổi thế hệ 9 ở dòng mái đạt 181,24 qủa/mái cao hơn thế hệ 1 

là 12,03 quả/mái. 

Đối với hai dòng vịt SD1 và SD2, Phùng Đức Tiến và cs. (2010a) tiến hành 

chọn lọc định hướng từ nguồn gen vịt ông bà SM3 nhập nội. Dòng SD1 chọn lọc tăng 

khối lượng cơ thể cải tiến được 320,1 g ở con trống và 251,3 g ở con mái; dòng SD2 

chọn lọc tăng năng suất trứng được 6,8 quả/mái/48 tuần đẻ. Trong khi đó, việc chọn 

tạo hai dòng vịt SH1 và SH2 từ vịt ông bà SM3 Heavy nhập nội cho thấy, dòng vịt 

SH1 sau 2 thế hệ cải thiện 49,17 g với con trống và 72,69 g với con mái; Dòng SH2 có 

năng suất trứng 48 tuần đẻ đạt 234,27 quả cao hơn thế hệ xuất phát 3,15 quả (Phùng 

Đức Tiến và cs., 2010b).  

Một số nghiên cứu khác đã chọn tạo các dòng vịt chuyên thịt dựa trên nguồn 

gen nhập khẩu. Nguyễn Đức Trọng và cs. (2010) chọn lọc định hướng nâng cao khối 

lượng cơ thể dòng vịt M14 nhập từ Pháp để tạo dòng trống với tỷ lệ chọn lọc vịt trống 

nhỏ hơn 10%, vịt mái nhỏ hơn 25% qua 3 thế hệ, hiệu quả chọn lọc đạt 37,3 đến 77,84 

g cho mỗi thế hệ. Nguyễn Văn Duy (2012) chọn lọc 5 thế hệ vịt chuyên thịt MT1 và 

MT2. Vịt MT1 chọn lọc theo hướng tăng khối lượng cơ thể ở 7 tuần tuổi, thế hệ 4 đạt 

3116,20g/con, hệ số di truyền 0,30, hiệu quả chọn lọc mong đợi 52,51 g/con. Vịt MT2 

chọn lọc theo hướng tăng năng suất trứng 14 tuần đẻ, hệ số di truyền 0,10, hiệu quả 
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chọn lọc mong đợi 1,06 quả/mái, năng suất trứng thế hệ 4 đạt 227,43 quả/mái/42 tuần 

đẻ. Nguyễn Ngọc Dụng và cs. (2015a) sử dụng vịt ông bà SM3 Heavy và SM3 nhập 

để lai cấp tiến làm nguyên liệu chọn tạo được 04 dòng vịt chuyên thịt tại Trạm nghiên 

cứu gia cầm Cẩm Bình. Kết quả chọn lọc định hướng tăng khối lượng cơ thể ở 5 tuần 

tuổi sau 5 thế hệ của hai dòng vịt TC1 trống tăng 163,63 g, mái tăng 118,11 g, dòng 

TC2 trống tăng 135,45 g, mái tăng 111,88 g. Dòng vịt TC3 và TC4 chọn lọc định 

hướng tăng năng suất trứng sau 5 thế hệ, năng suất trứng 48 tuần đẻ của hai dòng tăng 

tương ứng 6,04  và 7,70 quả/mái. 

Ở khu vực phía Nam, Dương Xuân Tuyển (1998) đã nghiên cứu tương đối toàn 

diện và có hệ thống các đặc điểm về tính năng sản xuất, xác định được một số tham số 

thống kê, di truyền của các dòng vịt ông bà chuyên thịt CV Super-M nhập nội từ Anh 

quốc, làm cơ sở cho công tác chọn tạo dòng vịt. Hệ số di truyền (h2
S+D) tính theo trung 

bình các thành phần phương sai của bố và mẹ, phương pháp phân tích phương sai chạy 

trên phần mềm Harvey của tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi vịt chuyên thịt SM 

dòng trống là 0,13 (vịt trống) và 0,19 (vịt  mái), dòng mái là 0,22 (vịt trống) và 0,21 

(vịt mái). Về khả năng sinh trưởng và cho thịt nuôi theo khẩu phần ăn tự do, khối 

lượng cơ thể 8 tuần tuổi dòng trống đạt 3192,9 g (vịt trống) và 3062,1 g (vịt mái). Tỷ 

lệ thân thịt, tỷ lệ cơ ức và tỷ lệ cơ đùi của dòng trống, theo thứ tự là 68,3%, 13,8% và 

13,4%; của dòng mái là 69,0%, 12,2% và 13,1%. Hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng 

khối lượng giai đoạn 0-8 tuần tuổi của dòng trống 3,09 và dòng mái 3,20. Về sinh sản, 

năng suất trứng của dòng trống đạt 162,1-169,6 quả/40 tuần đẻ (tỷ lệ đẻ bình quân 

57,9-60,6%) và của dòng mái 177,1-182,8 quả/mái/40 tuần đẻ (tỷ lệ đẻ bình quân 

63,3-65,3%). Khối lượng trứng bình quân của dòng trống 84,7 g, dòng mái 82,1 g. Tỷ 

lệ phôi của dòng trống 88,2%, dòng mái 94,2%. Tỷ lệ nở trên tổng số trứng vào ấp của 

dòng trống qua 4 thế hệ đạt 60,4-71,9% và dòng mái 64,1-78,0%. Về hiệu quả chọn 

lọc đối với dòng trống và dòng mái của vịt ông bà CV Super-M, Nguyễn Văn Diện 

(2002) cho biết đáp ứng chọn lọc khối lượng cơ thể vịt 49 tuần tuổi đạt 5,59 – 8,88 

g/thế hệ. Tiến bộ di truyền đối với năng suất trứng ở dòng mái hầu như không được cải 

thiện qua 3 thế hệ chọn lọc, đạt -0,038 đến 0,062 quả/thế hệ. Hiệu quả chọn lọc đạt 

được của tác giả là quá thấp bởi 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất đó là quy mô đàn chọn 
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lọc nhỏ. Thứ 2 là do tác giả chọn lọc trong gia đình dựa vào kiểu hình, ly sai chọn lọc 

không cao. Không dừng tại đó, Dương Xuân Tuyển và cs. (2001) đã tiếp tục chọn lọc 

tạo thành công 2 dòng vịt cao sản chuyên thịt tại trại vịt giống VIGOVA. Dòng trống 

V5 được chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi, sau 4 thế hệ chọn lọc đạt 

khối lượng 7 tuần tuổi là 2673,5 g (vịt trống) và 2483,8 g (vịt mái), hệ số di truyền 

khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi là 0,21-0,39, hiệu quả chọn lọc đạt 32,5-44,5 g/thế hệ (vịt 

trống) và 16,8-22,1 g (vịt mái). Dòng mái V6 được chọn lọc nâng cao năng suất trứng, 

đến thế hệ thứ 4 đạt 192,6 quả/mái/42 tuần đẻ, khối lượng trứng 83,5 g, tỷ lệ phôi 

95,8% và tỷ lệ nở trên phôi 84,6%. Đối với dòng vịt V12, qua 5 thế hệ chọn lọc đã tạo 

ra các đặc điểm ngoại hình đặc trưng cho dòng trống (đầu cổ to, chân cao, dài mình), 

khối lượng cơ thể tăng được 226,2 g (7,49%) so với thế hệ xuất phát. Sử dụng dòng 

V12 làm dòng trống để tổ hợp lai 4 dòng đạt kết quả tốt. Vịt lai 4 dòng (V12517) nuôi 

7 tuần tuổi đạt 3173,2 g với hệ số chuyển hóa thức ăn là 2,59 (Dương Xuân Tuyển và 

cs., 2011) 

Từ năm 2011 đến 2014, theo định hướng nâng cao khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi 

dựa trên giá trị giống ước lượng bằng phương pháp MT-BLUP, Dương Xuân Tuyển và 

cs. (2015) tiếp tục tạo ra được dòng vịt trống cao sản chuyên thịt V22 tại trại vịt giống 

VIGOVA. Hệ số di truyền tính trạng khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi là 0,53. Tiến bộ di 

truyền của tính trạng này của vịt trống đạt 36,69 g, của vịt mái đạt 56,03 g. Khối lượng 

cơ thể 7 tuần tuổi nuôi theo khẩu phần ăn tự do vịt trống đạt 3429,2 g, vịt mái đạt 

3271,2 g. Hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng cơ thể là 2,52. Dòng V22 có 

tuổi đẻ 189 ngày tuổi, năng suất trứng/mái/42 tuần đẻ 185,5 quả, khối lượng trứng 

91,5 g, hệ số chuyển hóa thức ăn cho 10 quả trứng 4,56, tỷ lệ phôi 91,0% và tỷ lệ nở 

trên tổng số trứng ấp 71,6%. Bên cạnh đó, dòng mái cao sản hướng thịt V27 có năng 

suất trứng cao cũng đã được chọn tạo qua 5 thế hệ tại trại vịt giống VIGOVA (Dương 

Xuân Tuyển và cs., 2016) bằng việc áp dụng phương pháp MT-BLUP ước tính giá trị 

giống tính trạng năng suất trứng 42 tuần tuổi để chọn tạo. Các tác giả cũng cho biết, hệ 

số di truyền tính trạng năng suất trứng 42 tuần tuổi là 0,28; tiến bộ di truyền của tính 

trạng này đạt 1,21 quả/thế hệ; tuổi đẻ 24,1 tuần tuổi, năng suất trứng/mái/42 tuần đẻ 

210,1 quả, khối lượng trứng 88,0 g, hệ số chuyển hóa thức ăn cho 10 quả trứng 3,62, 
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tỷ lệ phôi 95,4% và tỷ lệ nở trên tổng số trứng ấp 74,2%. So với các dòng vịt hướng 

thịt trước đó của trại vịt giống VIGOVA thì 2 dòng mới tạo ra V22 và V27 cho năng 

suất thịt cao nhất. 

Một hướng nghiên cứu khác về di truyền giống hiện nay đã và đang được các 

các nhà khoa học quan tâm đó là chọn tạo dòng vịt có khả năng thích nghi cao phục vụ 

sản xuất cho các vùng bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Kết quả ghi nhận gần đây 

nhất của nhóm tác giả Lê Thanh Hải và cs. (2020b) đã chọn tạo thành công hai dòng 

vịt Biển VB3 (dòng trống) và VB4 (dòng mái) tại trại vịt giống VIGOVA phục vụ sản 

xuất cho các vùng bị xâm ngập mặn. Dòng vịt VB3 có năng suất trứng 52 tuần đẻ đạt 

221,93 quả/mái với hệ số chuyển hóa thức ăn cho 10 trứng là 3,41. Khối lượng cơ thể 

7 tuần tuổi dòng vịt VB3 thế hệ 4 nuôi khảo sát nuôi ăn tự do đạt 2706,40 g ở con 

trống và 2604,80 g ở con mái với hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng cơ thể 

là 2,57. Dòng mái VB4 có năng suất trứng 52 tuần đẻ đạt 245,86 quả/mái với hệ số 

chuyển hóa thức ăn cho 10 trứng là 3,18. Khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi dòng vịt VB4 

ở thế hệ 4 khảo sát nuôi ăn tự do đạt 2483,60 g ở con trống và 2363,40 g ở con mái với 

hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng cơ thể là 2,66. Ở phía Bắc, Chu Hoàng 

Nga và cs. (2020) cũng đã chọn tạo hai dòng vịt Biển HY1 và HY2 có thể nuôi ở các 

vùng nước mặn. Dòng trống HY1 có khối lượng cơ thể vịt nuôi 7 tuần tuổi con trống 

đạt 2610 g, con mái 2553 g với hệ số chuyển hóa thức ăn 2,49, dòng mái HY2 có năng 

suất trứng đạt 259 quả/năm. Các dòng vịt từ các nghiên cứu này là cơ sở và tiền đề để 

tiếp tục chọn lọc, lai tạo ra các dòng giống vịt mới khác vừa có năng suất chất lượng 

vừa có khả năng thích ứng tốt với các vùng sinh thái trong nước để phục vụ sản xuất 

trong thời gian tới. 

Như vậy, nhiều nghiên cứu trong nước đã sử dụng các nguồn gen ngoại nhập có 

chất lượng cao và áp dụng các phương pháp chọn lọc tiên tiến để chọn tạo ra các dòng 

vịt chuyên thịt phù hợp với điều kiện chăn nuôi, khí hậu từng vùng ở Việt Nam. Đây 

có thể xem là một hướng nghiên cứu ứng dụng đúng đắn và hiệu quả cao, phục vụ sản 

xuất. Các nghiên cứu đã cung cấp nhiều số liệu khoa học, hệ số di truyền, hệ số tương 

quan, đáp ứng chọn lọc, làm cơ sở cho công tác giống vịt. Tuy nhiên, với nhu cầu phát 
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triển không ngừng của ngành sản xuất thủy cầm trong nước, rất cần các nghiên cứu về 

di truyền và chọn tạo giống thường xuyên, liên tục đáp ứng kịp thời xu hướng và nhu 

cầu luôn thay đổi theo từng giai đoạn phát triển, đặc biệt yêu cầu thích ứng với biến 

đổi khí hậu của ngành chăn nuôi nói riêng và ngành sản xuất nông nghiệp nói chung. 

 

b.  Nghiên cứu tổ hợp vịt lai ở Việt Nam 

Trong hệ thống nhân giống vịt nói riêng, từ các dòng thuần được chọn tạo, các 

tổ hợp lai tạo vịt bố mẹ và thương phẩm tiếp tục được nghiên cứu nhằm khai thác tối 

đa ưu thế lai của các tính trạng sản xuất trong các điều kiện chăn nuôi thực tế ở Việt 

Nam. Vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, một số tác giả đã công bố 

nhiều tổ hợp vịt lai cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Nguyễn Song Hoan (1993) 

khi khảo sát năng suất thịt của vịt lai Anh đào x vịt Bầu nuôi chăn thả 75 ngày tuổi con 

lai vượt so với bình quân của bố mẹ là 6,75% với con trống và 6,71% với con mái. 

Một nghiên cứu khác của Hoàng Văn Tiệu và cs. (1993) nghiên cứu tổ hợp lai giống 

vịt Anh đào với vịt Cỏ nuôi 75 ngày tuổi khối lượng đạt 1,761 - 1,853 kg trong khi vịt 

cỏ chỉ đạt 1,3 – 1,4 kg. Con lai có khối lượng vượt so với giống mẹ (Cỏ) là 33,85%. 

Ngoài ra, Phạm Văn Trượng (1995) cũng cho biết vịt lai Anh đào x Cỏ, vịt Anh đào 

thuần và vịt Cỏ thuần có khối lượng tương ứng 1431 g, 1452 g và 1120 g. Như vậy, 

con lai có khối lượng vượt so với khối lượng bình quân của bố mẹ là 11,27% còn so 

với mẹ (Cỏ) là 27,76%. 

Song song với việc chọn lọc các dòng vịt thuần, các tổ hợp lai chéo giữa các 

dòng cũng được khảo sát và báo cáo bởi nhiều tác giả khác nhau. Hoàng Thị Lan và 

cs. (2001) nghiên cứu chọn lọc nhân thuần các dòng vịt ông bà SM tại Trung tâm 

Nghiên cứu vịt Đại Xuyên để tổ hợp dòng tạo vịt thương phẩm. Vịt thương phẩm nuôi 

7 tuần tuổi nặng 2802,3-2932,9 g, tỷ lệ thân thịt 68,7-69,6%. Kết quả nghiên cứu của 

Nghiêm Thúy Ngọc và cs. (2003) của vịt SM với tổ hợp lai 4 máu T5164 khối lượng 

cơ thể đạt cao ở 7 và 8 tuần tuổi tương ứng là 2525,0g và 2837,5g, tỷ lệ thân thịt đạt 

70,39%, tổng tỷ lệ thịt ức và đùi 27,65%. Dương Xuân Tuyển và cs. (2001) tổ hợp các 

dòng mới chọn tạo ra là V5 và V6 để tạo vịt bố mẹ và thương phẩm. Vịt bố mẹ nuôi tại 
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các trang trại tư nhân cho năng suất trứng 193,5-196,6 quả/mái/40 tuần đẻ, khối lượng 

trứng 83,4 g, tỷ lệ phôi 93,3-94,6%, tỷ lệ nở trên phôi 84,2-85,3%. Vịt thương phẩm 

có khối lượng giết thịt lúc 8 tuần tuổi là 3211,6 g, hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng 

khối lượng cơ thể là 2,92, tỷ lệ thân thịt 72,2%, tỷ lệ thịt đùi 17%, cơ đùi 12,1%, tỷ lệ 

thịt ức 22,6% và tỷ lệ cơ ức 14,9%. Đây là một năng suất tương đối cao tại thời điểm 

này. 

Các tổ hợp lai giữa 2 dòng và 4 dòng cũng đã được một số tác giả báo cáo. 

Hoàng Thị Lan và cs. (2005) tiến hành cho lai đơn 2 dòng vịt T5 và T6 thấy rằng con 

lai có ưu thế lai siêu trội, đối với tính trạng hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối 

lượng là 2,35%, đối với tăng khối lượng cơ thể là 10,2%. Dương Xuân Tuyển và cs. 

(2006b) nghiên cứu xác định năng suất tổ hợp các dòng mới tạo ra là V2, V5, V1 và 

V7. Vịt bố mẹ có tuổi đẻ quả trứng đầu là 182 ngày tuổi, năng suất trứng 202,6 quả, 

khối lượng trứng 88,7 g, tỷ lệ phôi 92,7% và tỷ lệ nở trên phôi 81,4%. Vịt thương 

phẩm có khối lượng xuất chuồng 7 tuần tuổi 3150 g, hệ số chuyển hóa thức ăn cho 

tăng khối lượng 2,58, tỷ lệ nuôi sống 98,8%. Năng suất thịt cao hơn so với nhiều tổ 

hợp trước đó. Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs. 2008 của vịt SM3SH 

với con lai 2 dòng T13 và T14 cho thấy khối lượng cơ thể 7 và 8 tuần tuổi tương ứng 

là 3103,80 g và 3206,30 g, hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng ở 7 và 8 tuần 

tuổi tương ứng 2,40 và 2,72. Tỷ lệ thân thịt của vịt ở 7 và 8 tuần tuổi đạt 68,3% và 

71,04%. Phùng Đức Tiến và cs. (2008) cho lai giữa dòng trống vịt Super M (AB) và 

dòng mái vịt Super M3 (CD) và dòng mái Super-M3 Heavy (CD), khi cho vịt Super-M 

lai với Super-M3 thì năng suất trứng/mái/48 tuần đẻ đạt 232,65 – 232,90 quả, tỷ lệ 

phôi đạt 92,70%. Ưu thế lai về tỷ lệ phôi là 1,51%. Khi vịt Super-M lai với Super-M3 

Heavy thì ưu thế lai về tỷ lệ phôi chỉ là 1,04%. Trên đàn thương phẩm, con lai Super-

M với Super-M3 có khối lượng cơ thể đến 8 tuần tuổi đạt 3501,60 g, hệ số chuyển hóa 

thức ăn 2,63, ưu thế lai của hai tính trạng này tương ứng là 2,12% và -2,77%. Con lai 

Super-M với Super-M3 Heavy có khối lượng cơ thể đến 8 tuần tuổi đạt 3621,60 g, hệ 

số chuyển hóa thức ăn 2,54, ưu thế lai của hai tính trạng này tương ứng là 2,62% và -

3,42%. Lê Sỹ Cương và cs. (2009) tiến hành nghiên cứu về tổ hợp lai 4 dòng vịt CV. 

Super M cho biết: con lai T5164 có tỷ lệ nuôi sống cao nhất, đến 8 tuần tuổi tỷ lệ nuôi 
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sống đạt 100%, khối lượng cơ thể của tổ hợp lai này cũng cao nhất trong 4 tổ hợp lai ở 

8 tuần tuổi đạt 3221,7g/con, tiếp đến là tổ hợp lai T5146 đạt 3169,6g/con, tổ hợp lai 

T1564 đạt 3142,6g/con và thấp nhất ở tổ hợp lai T1546 đạt 3124,6g/con và con lai 4 

dòng đóng góp lớn vào việc sản xuất theo hệ thống giống. Hoàng Thị Lan và cs. 

(2009) nghiên cứu của vịt CV. Super M về vịt lai hai dòng cho thấy tỷ lệ đẻ của tổ hợp 

lai T64 đạt 75,81% tương đương 222,89 quả/mái/42 tuần đẻ, tổ hợp lai T46 có tỷ lệ đẻ 

71,87% với năng suất trứng tương ứng 211,3 quả/mái/42 tuần đẻ, tổ hợp lai T15 tương 

ứng là 70,14% và 206,21 quả/mái/42 tuần đẻ, tổ hợp lai T51 là 69,14% và 203,28 

quả/mái/42 tuần đẻ.  

Gần đây hơn, các dòng vịt chuyên thịt mới đã liên tục được tạo ra với năng suất 

cải thiện rất rõ rệt và đi cùng với nó là các tổ hợp lai bố mẹ, thương phẩm được chuyển 

giao vào sản xuất. Lê Thanh Hải (2012) cho biết việc sử dụng con trống (dòng trống) 

để tạo con bố trong tổ hợp lai 4 dòng có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế sản xuất. 

Tổ hợp lai 4 máu V12517 (sử dụng trống dòng V12 để tạo con bố) có khả năng sinh 

trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn, tỷ lệ thân thịt, tỷ lệ thịt đùi và tỷ lệ thịt ức vượt trội 

so với tổ hợp thương phẩm V2517 (sử dụng trống dòng V2 để tạo con bố). Dương 

Xuân Tuyển và cs. (2011b) so sánh năng suất vịt thương phẩm từ tổ hợp lai 4 dòng 

V12, V5, V1 và V7 với các tổ hợp khác. Vịt thương phẩm V12517 có khối lượng xuất 

chuồng 7 tuần tuổi đạt 3173,2 g, cao hơn vịt thương phẩm V2517 (tổ hợp các dòng 

V2, V5, V1 và V7) là 87,7 g, cao hơn vịt thương phẩm V127 (tổ hợp các dòng V12 và 

V7) là 46,9 g. Vịt thương phẩm V12517 có tỷ lệ nuôi sống 0-7 tuần tuổi đạt 98,3%, 

cao hơn các dòng thuần 0,8-4,1%. Hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng 2,59, 

thấp hơn vịt V2517 0,04, tỷ lệ thân thịt 70,3%, tỷ lệ thịt đùi 16,7% và tỷ lệ thịt ức 

18,9%. Dương Xuân Tuyển và cs. (2015) báo cáo vịt bố mẹ lai từ 4 dòng vịt V22, 

V12, V17, V27 có năng suất trứng 42 tuần đẻ đạt 209,96 quả với hệ số chuyển hóa 

thức ăn cho 10 quả trứng là 3,64. Khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi của vịt thương phẩm tổ 

hợp từ 4 dòng vịt này đạt 3233,1 g với hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng 

là 2,46. Đối với bốn dòng vịt chuyên thịt TC1, TC2, TC3 và TC4, Nguyễn Ngọc Dụng 

và cs. (2015a) đã nghiên cứu tổ hợp lai tạo vịt bố mẹ và thương phẩm cho thấy, vịt bố 

mẹ tổ hợp từ 4 dòng có năng suất trứng 48 tuần đẻ trên mái đạt 252,82 quả với ưu thế 
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lai 10,07% (siêu trội), hệ số chuyển hóa thức ăn cho 10 trứng là 3,87, tỷ lệ phôi 93,09, 

tỷ lệ nở trên tổng trứng 78,42%. Vịt thương phẩm TC1234 nuôi sống đạt 98,00%, khối 

lượng cơ thể 8 tuần tuổi 3712,33 kg với ưu thế lai 4,66%, hệ số chuyển hóa thức ăn 

cho tăng khối lượng 2,54 với ưu thế lai -4,84%, tỷ lệ thân thịt 74,95%, tỷ lệ thịt lườn 

20,61%, tỷ lệ thịt đùi là 12,26%, mỡ bụng 0,88%. 

 Như vậy, từ các nghiên cứu được tổng hợp trên đây cho thấy công tác chọn lọc 

cải tiến năng suất, tạo các dòng vịt trong nước đã được quan tâm và đạt những thành 

tựu to lớn, đóng góp rất đáng kể cho ngành chăn nuôi thủy cầm trong nước. Tuy nhiên, 

công tác chọn lọc tạo các dòng vịt chuyên thịt mới chỉ tập trung vào một số chỉ tiêu 

năng suất cơ bản như khối lượng cơ thể và năng suất trứng. Các nghiên cứu về chất 

lượng thân thịt, như tỷ lệ thịt ức chưa được đề cập nhiều, có thể do những hạn chế 

trong công tác theo dõi cá thể và thiết bị đo lường tính trạng này trên con vật sống. Về 

phương pháp chọn lọc, chủ yếu là dựa trên giá trị kiểu hình, chưa đi sâu phân tích di 

truyền, ước lượng giá trị giống và áp dụng chỉ số chọn lọc dựa trên giá trị giống được 

điều chỉnh bởi các hệ số về giá trị kinh tế của từng tính trạng để chọn lọc. Ngoài ra, 

hạn chế của các dòng vịt chuyên thịt hiện nay đó là vịt có tỷ lệ mỡ còn khá cao, da 

dày, tỷ lệ cơ ức ở 7 tuần tuổi thấp, thường chỉ đạt 12-15%, tuổi giết thịt thường kéo 

dài. Do vậy, việc nghiên cứu chọn lọc, cải tiến di truyền nâng cao tỷ lệ cơ ức là rất cần 

thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và thị hiếu đối thịt vịt ở thị trường trong nước, 

cũng như tiến tới xuất khẩu. 
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CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1 VẬT LIỆU, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Vật liệu nghiên cứu 

 Nguyên liệu chọn tạo hai dòng vịt: Là vịt ông bà SM3 Heavy nhập năm 2014 từ 

hãng Cherry Valley của Anh Quốc. Tổng số lượng vịt ông bà nhập về là 850 con 1 ngày 

tuổi, ông bà nội 421 con (trống dòng A 73 con, mái dòng B 348 con), ông bà ngoại 429 con 

(trống dòng C 78 con, mái dòng D 351 con). Vịt nhập khỏe mạnh được Trung tâm Thú y 

vùng VI kiểm dịch cấp phép nuôi dưỡng. Theo tiêu chuẩn hãng năng suất trứng 42 tuần đẻ 

dòng B là 208 quả/mái, dòng D có năng suất trứng là 225 quả/mái, vịt thương phẩm nuôi 7 

tuần đạt 3,4 kg với tỷ lệ cơ ức trên 18%. Như vậy, chọn vịt SM3 Heavy làm nguyên liệu tạo 

dòng là phù hợp mục tiêu của đề tài đặt ra là tốc độ sinh trưởng nhanh và tỷ lệ cơ ức cao. 

  

Hình 2.1: Đàn nguyên liệu nhập từ hãng Cherry Valley của Anh quốc 

 Dòng trống V52: Đàn hạt nhân chọn lọc 5 thế hệ, đàn khảo sát sinh sản 5 thế hệ, đàn 

khảo sát sinh trưởng 5 thế hệ. 

 Dòng mái V57: Đàn hạt nhân chọn lọc 5 thế hệ, đàn khảo sát sinh sản 5 thế hệ, đàn 

khảo sát sinh trưởng 5 thế hệ. 

 Vịt thương phẩm VSM6: Tổ hợp lai hai dòng V52 và V57. 

2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

- Các đàn vịt giống chọn lọc và thí nghiệm khảo sát nuôi tại trại vịt giống VIGOVA - xã 

An Tây – huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 

Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA. 

- Thành phần hóa học và axit amin của thịt phân tích tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí 

nghiệm TP. Hồ Chí Minh – Sở Khoa học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, chỉ tiêu lý học 

của thịt phân tích tại Khoa Công nghệ Thực phẩm – Trường đại học Nông Lâm Thành 

phố Hồ Chí Minh. 
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- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 1 năm 2014 – đến tháng 12 năm 2019. 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.2.1 Chọn tạo hai dòng vịt chuyên thịt 

- Chọn tạo dòng vịt trống (V52) từ nguồn nguyên liệu SM3 Heavy 

- Chọn tạo dòng vịt mái (V57) từ nguồn nguyên liệu SM3 Heavy 

2.2.2 Đánh giá khả năng sản xuất của vịt thương phẩm 

Đánh giá năng suất vịt thương phẩm tổ hợp lai chéo giữa hai dòng V52 và V57. Vịt 

thương phẩm là con lai giữa trống của dòng trống V52 và mái của dòng mái V57. 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1 Phương pháp chọn tạo hai dòng vịt V52 và V57 

a. Sơ đồ ghép phối và chọn lọc  

Từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu hai dòng vịt ông bà SM3 Heavy như đã trình bày ở 

phần trên, tiến hành ghép phối trong từng dòng để tạo ra thế hệ xuất phát của hai dòng được 

ký hiệu là V52 và V57, được thể hiện trong sơ đồ dưới đây:   

Sơ đồ ghép phối tạo thế hệ xuất phát:           

          Trống A      X     Mái B            Trống C     X     Mái D 

 

                                   Thế hệ xuất phát dòng V52                  Thế hệ xuất phát dòng V57                         

Từ thế hệ xuất phát, nhân giống thuần theo dòng khép kín và chọn lọc qua các thế hệ 

1, thế hệ 2, thế hệ 3, thế hệ 4 và thế hệ 5, được tóm tắt theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thế hệ 1       Chọn lọc, nhân dòng khép kín 

     Chọn lọc cá thể (theo giá trị kiểu hình) 
 

 
Thế hệ 2    Chọn lọc, nhân dòng khép kín 

    Chọn lọc cá thể (theo chỉ số chọn lọc) 
 

 
Thế hệ 3    Chọn lọc, nhân dòng khép kín 

    Chọn lọc cá thể (theo chỉ số chọn lọc) 
 

 
Thế hệ 4    Chọn lọc, nhân dòng khép kín 

    Chọn lọc cá thể (theo chỉ số chọn lọc) 
 

 
Thế hệ 5    Chọn lọc, nhân dòng khép kín 

    Chọn lọc cá thể (theo chỉ số chọn lọc) 
 

 
Dòng mới 
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b. Phương pháp theo dõi, thu thập dữ liệu cá thể  

Đánh số cá thể:  Mỗi cá thể vịt con sau khi nở ra đều được gắn số cánh, sau đó tại 

thời điểm chọn hậu bị, tiếp tục gắn mã số cá thể. Để tránh trùng lắp sau nhiều thế hệ, trong 

mã số cá thể đã được thể hiện, phân biệt về thế hệ, dòng, tính biệt, gia đình và số cá thể 

trong gia đình. Về quy ước, thế hệ với 1 chữ số (1, 2, 3…), dòng với 2 chữ số (52, 57), tính 

biệt với 1 chữ số (1 là mái, 2 là trống), gia đình với 2 chữ số (01, 02…30…) và số cá thể vịt 

trong gia đình với 2 chữ số (01, 02…). 

Thu thập dữ liệu cá thể: Dữ liệu cá thể chứa đầy đủ thông tin về hệ phả (cha, mẹ), thế 

hệ, dòng, ngày nở, tính biệt, mã cá thể và các chỉ tiêu năng suất cá thể. Các dữ liệu này được 

thu thập thường xuyên, liên tục theo biểu mẫu tại phụ lục 1.1.  

 Trong giai đoạn sinh trưởng, kiểm tra khối lượng cơ thể, dày thịt ức đối với từng cá 

thể lúc 7 tuần tuổi bằng cách cân đo vịt vào 7 giờ sáng lúc khô lông, chưa cho ăn. Khối 

lượng cơ thể cân từng con bằng cân đồng hồ 5 kg. Đo dày thịt ức bằng phương pháp siêu âm 

của Farhat và Chavez (2001) và Farhat (2009), sử dụng máy siêu âm RENCO của Mỹ. Vị trí 

đo cách đầu xương lưỡi hái ở giữa ngực hướng từ trên xuống dưới dọc theo thân vịt 2 cm và 

cách đường phân chia giữa ngực 1,5 cm về phía ngực trái. Khi đo, nhổ sạch lông ở vị trí đo 

2 x 2cm, dùng gel bôi lên bề mặt da và đặt đầu dò siêu âm vuông góc với bề mặt da, sau đó 

nhấn nút hiển thị kết quả. Kết quả thu thập dữ liệu cá thể về khối lượng và dày ức vịt ở 7 

tuần tuổi được quản lý theo biểu mẫu tại phụ lục 1.2. 

 Khi kết thúc giai đoạn sinh trưởng, tiến hành chọn lọc chuyển giai đoạn lên hậu bị, 

vịt mái và vịt trống được ghép vào các gia đình trong hệ thống các ô chuồng cá thể ở thời 

điểm 22 tuần tuổi. Mỗi ô chuồng cá thể nuôi giữ một gia đình gồm 1 con trống và 5 con 

mái. Mỗi dòng thiết lập tối thiểu 30 gia đình với số lượng vịt mái tối thiểu 150 cá thể. Trong 

giai đoạn đẻ, trứng giống hàng ngày của mỗi vịt mái được ghi số cá thể (vịt mái) bằng bút 

chì ở phần vỏ trứng phía nửa không chứa buồng khí, sau đó quản lý ấp nở theo từng con mẹ, 

từng gia đình và từng dòng, sử dụng hệ thống khay nở cá thể. Hệ thống sổ sách theo dõi 

gồm sổ quản lý đàn, sổ cân đo, sổ nhặt trứng hằng ngày, sổ ấp nở, số liệu được lưu trên máy 

vi tính. Năng suất trứng cá thể vịt mái được theo dõi thu thập hằng ngày đến hết 42 tuần 

tuổi, theo biểu mẫu phụ lục 1.3. 

 Dưới đây là một số hình ảnh theo dõi cá thể đàn vịt thuần chọn lọc (hình 2.2, hình 2.3 

và hình 2.4): 



52 

 

8

         

Hình 2.2: Chuồng cá thể ghép phối nhân dòng thuần 

 

Hình 2.3: Theo dõi năng suất trứng cá thể 

 

Hình 2.4: Siêu âm dày thịt ức 

Chọn lọc và nhân giống theo dòng qua 5 thế hệ, tổng số cá thể vịt theo dõi ở từng giai 

đoạn sinh trưởng, sinh sản ở hai dòng V52 và V57 được trình bày trong bảng 2.1. 
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Bảng 2.1: Số lượng đàn vịt chọn lọc qua các thế hệ 

Thế 

hệ 

Thời điểm Dòng V52 Dòng V57 

Trống Mái Trống Mái 

1 

Số cá thể 1 ngày tuổi (con) 375 510 401 683 

Số cá thể 7 tuần tuổi (con) 355 478 385 655 

Số cá thể lấy giống cho thế hệ sau (con) 31 124 40 135 

2 

Số cá thể 1 ngày tuổi (con) 327 345 414 666 

Số cá thể 7 tuần tuổi (con) 311 325 397 644 

Số cá thể lấy giống cho thế hệ sau (con) 38 112 35 118 

3 

Số cá thể 1 ngày tuổi (con) 280 337 433 671 

Số cá thể 7 tuần tuổi (con) 263 317 410 651 

Số cá thể lấy giống cho thế hệ sau (con) 38 108 38 136 

4 

Số cá thể 1 ngày tuổi (con) 370 475 408 694 

Số cá thể 7 tuần tuổi (con) 350 455 391 660 

Số cá thể lấy giống cho thế hệ sau (con) 40 117 36 127 

5 

Số cá thể 1 ngày tuổi (con) 396 492 382 671 

Số cá thể 7 tuần tuổi (con) 385 479 378 648 

Số cá thể lấy giống cho thế hệ sau (con) 37 123 38 126 

 

c. Phương pháp khảo sát khả năng sinh trưởng và sinh sản của hai dòng vịt 

Vịt khảo sát sinh trưởng và sinh sản được lấy trứng ấp nở sau khi lấy giống đàn chọn 

lọc ở mỗi thế hệ. Đánh giá năng suất sinh trưởng của hai dòng vịt V52 và V57 mỗi thế hệ 

120 vịt trống và 120 vịt mái, trình bày trong bảng 2.2.  

 

Bảng 2.2: Số lượng vịt khảo sát sinh trưởng dòng mỗi thế hệ 

Thế hệ Dòng V52 Dòng V57 

Trống Mái Trống Mái 

1 120 120 120 120 

2 120 120 120 120 

3 120 120 120 120 

4 120 120 120 120 

5 120 120 120 120 
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Các chỉ tiêu đánh giá đàn khảo sát sinh trưởng (Tham khảo TCVN): 

- Khối lượng cơ thể: Vịt được cân vào 7 giờ sáng cân hết số vịt nuôi, cân vịt bằng cân 

đồng hồ 5kg.  

- Tỷ lệ nuôi sống tính cả giai đoạn nuôi 7 tuần tuổi: Vịt chết được ghi chép hàng ngày 

để làm cơ sở tính toán. 

(Tỷ lệ nuôi sống (%) = (Số con còn sống cuối kỳ)/(số con đầu kỳ) x 100) 

- Hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng cơ thể (Hệ số chuyển hóa thức 

ăn cho tăng khối lượng cơ thể = (thức ăn tiêu thụ trong kỳ)/(khối lượng sống cuối kỳ - 

khối lượng sống đầu kỳ). 

- Các chỉ tiêu mổ khảo sát: Mổ khảo sát lúc 7 tuần tuổi theo phương pháp Auaas và 

Wilke (1978). Số lượng vịt mổ khảo sát 10 con/lô/tính biệt cho mỗi dòng vịt. Chọn vịt có 

khối lượng trung bình để mổ khảo sát. 

+) Khối lượng sống: cân trước khi giết thịt, sử dụng cân đồng hồ 5 kg.   

+) Khối lượng thân thịt: là phần thân thịt sau khi cắt tiết, vặt lông, bỏ phủ tạng, cắt bỏ 

 đầu ở đốt xương cổ đầu tiên và 2 bàn chân, dùng cân đồng hồ 5 kg. 

+) Tỷ lệ thân thịt (%) = (khối lượng thân thịt/khối lượng vịt sống) x 100 

+) Khối lượng thịt đùi: là cơ và da đùi, dùng cân điện tử 1 kg. 

+) Tỷ lệ thịt đùi (%) = (khối lượng thịt đùi/khối lượng thân thịt) x 100 

+) Khối lượng thịt ức: Phần cơ trong, cơ ngoài và da của ức, dùng cân điện tử 1 kg. 

  +) Tỷ lệ thịt ức (%) = (khối lượng thịt ức/khối lượng thân thịt) x 100 

+) Khối lượng cơ đùi: là cơ đùi, dùng cân điện tử 1 kg để cân 

+) Tỷ lệ cơ đùi (%) = (khối lượng cơ đùi/khối lượng thân thịt) x 100 

+) Khối lượng cơ ức: Gồm cơ trong, cơ ngoài của ức, dùng cân điện tử 1 kg cân. 

  +) Tỷ lệ cơ ức (%) = (khối lượng cơ ức/khối lượng thân thịt) x 100 

Đánh giá năng suất sinh sản của hai dòng vịt thuần V52 và V57 mỗi thế hệ 200 vịt 

mái và 50 vịt trống 1 ngày tuổi qua các giai đoạn sinh trưởng và giai đoạn đẻ, như trình bày 

trong bảng 2.3. 
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Bảng 2.3: Số lượng vịt khảo sát sinh sản dòng mỗi thế hệ 

Giai đoạn 
Dòng V52 Dòng V57 

Trống mái Trống mái 

Vịt con 50 200 50 200 

Vịt HB 30 160 30 160 

Vịt đẻ 25 150 25 150 

Các chỉ tiêu đánh giá đàn sinh sản (tham khảo TCVN): 

- Khối lượng cơ thể: Vịt được cân vào buổi sáng lúc khô lông khi chưa cho ăn. 

- Tuổi đẻ: thời điểm vịt đẻ 5% đối với quần thể. 

- Năng suất trứng bình quân 42 tuần đẻ: Tổng số trứng đẻ ra chia cho số mái có mặt 

bình quân trong 42 tuần đẻ. 

- Tỷ lệ đẻ bình quân 42 tuần đẻ: Tổng trứng đẻ ra chia cho 294 ngày đẻ chia cho số 

mái có mặt bình quân rồi nhân với 100. 

- Hệ số chuyển hóa thức ăn cho 10 quả trứng: Tổng lượng thức ăn tiêu thụ (kể cả thức 

ăn cho vịt trống ghép trong đàn) trong kỳ chia cho số trứng đẻ ra trong kỳ rồi nhân 10. 

- Khối lượng trứng bình quân: Bắt đầu cân từ tuần đẻ thứ 2, cân 2 tuần 1 lần, mỗi lần 

50 quả/dòng. 

- Tỷ lệ trứng có phôi: Soi kiểm tra phôi vào ngày ấp thứ 7 bằng đèn soi chuyên dụng. 

Những quả trứng không phôi thường trong suốt được loại bỏ ra khỏi khay ấp. Tỷ lệ trứng có 

phôi được theo dõi mỗi tuần 1 lần. Tỷ lệ trứng có phôi (%) = (tổng số trứng có phôi/tổng số 

trứng vào ấp) x 100. 

- Tỷ lệ vịt nở loại 1 trên trứng ấp: Được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa tổng số vịt con 

loại 1 nở và tổng số trứng vào ấp. Theo dõi tỷ lệ vịt nở mỗi tuần một lần. Tỷ lệ vịt nở loại 1 

(%) =  (tổng số vịt nở loại 1/tổng số trứng vào ấp) x 100. 

Các chỉ tiêu khảo sát trứng (tham khảo TCVN): 

- Đường kính lớn (D): Đo bằng thướng kẹp palme độ chính xác 0,1 mm. 

- Đường kính nhỏ (d): Đo bằng thướng kẹp palme độ chính xác 0,1 mm. 

- Chỉ số hình thái của trứng (I): Tính bằng tỷ lệ đường kính lớn (D) chia cho đường 

kính nhỏ (d). 

- Khối lượng trứng, khối lượng vỏ, khối lượng lòng trắng, khối lượng lòng đỏ tính 

bằng g, cân bằng cân điện tử độ chính xác 0,01 g. 
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- Tỷ lệ lượng vỏ, khối lượng lòng trắng, khối lượng lòng đỏ (%): tính bằng tỷ lệ % so 

với khối lượng trứng. 

- Cao lòng trắng đặc, đơn vị HU, màu lòng đỏ, dày vỏ, độ chịu lực, cao lòng đỏ, đường 

kính lòng đỏ, chỉ số lòng đỏ (YI) được phân tích bằng máy kỹ thuật số DET-6000 của Nhật. 

- Thời điểm khảo sát 16 tuần đẻ thế hệ 5. 

- Số lượng khảo sát 50 quả/dòng. 

 

  

Hình 2.5: Khảo sát trứng bằng máy kỹ thuật số DET-6000 của Nhật 

 

d. Chăm sóc nuôi dưỡng  

Vịt được nuôi theo phương thức nuôi nhốt theo quy trình của trại vịt giống VIGOVA. 

Đàn chọn lọc nuôi trong hệ thống chuồng nền mở, giai đoạn sinh sản nuôi trong hệ thống 

chuồng cá thể phục vụ theo dõi đánh giá năng suất trứng cá thể. Đàn khảo sát sinh sản của 

hai dòng được nuôi trong hệ thống chuồng kín (chuồng lạnh), đàn khảo sát sinh trưởng của 

hai dòng nuôi trong hệ thống chuồng nền mở. Các đàn giống nuôi sinh sản được cho ăn theo 

định mức quy trình giai đoạn vịt con đến hết hậu bị (0-24 tuần tuổi), riêng đối với đàn dòng 

trống chọn lọc được cho ăn tự do ban ngày giai đoạn 0 - 7 tuần tuổi, 8 – 24 cho ăn theo định 

lượng. Các đàn khảo sát sinh trưởng được cho ăn tự do. Hệ thống kho lạnh bảo quản trứng; 

máy ấp nở PAS REFORM hiện đại của Hà Lan và các cơ sở hạ tầng khác phục vụ tốt cho 

nghiên cứu. 
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Bảng 2.4: Tiêu chuẩn dinh dưỡng đàn vịt nuôi sinh sản 

Thành phần dinh dưỡng 
Giai đoạn nuôi (tuần tuổi) 

0-7 8-21 22 – 32 33-68 

Năng lượng trao đổi (Kcal/kg) 

Protein thô (%) 

Béo (%) 

Xơ (%) 

Lysine (% tối thiểu) 

Methionine+Cystine (% tối thiểu) 

Can-xi (% tối thiểu) 

Phốt-pho dễ hấp thu (% tối thiểu) 

2850-2900 

20 - 22 

5 

3,5 

1,2-1,3 

0,85 

1 

0,5 

2850-2900 

15,5-16,5 

4 

4,5 

0,8-0,9 

0,65 

0,9 

0,4 

2750 

18 

4 

4 

1,1-1,2 

0,85 

3,5-3,7 

0,45 

2700 

19,5 

4 

4 

1,1-1,2 

0,85 

3,5-3,7 

0,45 

 

Bảng 2.5: Tiêu chuẩn dinh dưỡng thức ăn cho vịt nuôi khảo sát sinh trưởng 

Chỉ tiêu Đơn vị 0 – 3 tuần tuổi 4 – 7 tuần tuổi 

Năng lượng trao đổi Kcal/kg 2850 2750 

Protein thô % 20 17,5 

Canxi % 1,0 1,2 

P tổng số % 0,8 0,8 

Lysin tổng số % 1,1 0,8 

Methionine + Cystine % 0,8 0,6 

 

Bảng 2.6: Lịch trình phòng vacxin cho đàn vịt nuôi sinh sản 

Loại vacxin Lần Ngày tuổi Liều 

Dịch tả vịt 

1 

2 

3 

4 

14 

34 

134 

284 

1 liều 

1 liều 

1 liều 

1 liều 

H5N1 

1 

2 

3 

4 

21 

42 

140 

290 

0,5 ml 

0,5 ml 

1 ml 

1 ml 
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Bảng 2.7: Lịch trình phòng vacxin đàn vịt nuôi khảo sát sinh trưởng  

Loại vacxin Lần Ngày tuổi Liều 

Dịch tả vịt 
1 

2 

7 

28 

1 liều 

1 liều 

H5N1 
1 

2 

10 

32 

0,5 ml 

0,5 ml 

 

e. Phương pháp đánh giá chọn lọc hai dòng vịt thuần 

  Ở thế hệ 1, đàn giống được đánh giá chọn lọc theo giá trị kiểu hình và ngoại hình. 

Khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi chọn từ cao xuống, nhưng độ dày thịt ức 7 tuần tuổi không 

thấp hơn giá trị trung bình toàn đàn trước khi chọn, kết hợp chọn theo ngoại hình (không 

được có các dị tật, lông trắng, mỏ vàng hoặc vàng nhạt), đủ số lượng mỗi gia đình 1 trống 

và 5 mái. Từ thế hệ 2 trở đi, đàn vịt được chọn lọc theo chỉ số dựa trên giá trị giống (EBV) 

ước lượng bằng BLUP và hệ số kinh tế của các tính trạng chọn lọc và áp dụng cho từng 

dòng riêng biệt, như trình bày sau đây: 

Chỉ số chọn lọc dòng trống V52: SLI =  0,07.EBV1 + 6,71.EBV2   

Chỉ số chọn lọc dòng mái V57:  MLI =  0,07.EBV1 + 6,71.EBV2 + 8,01.EBV3 

Trong đó:  EBV1 là giá trị giống của khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi; 

EBV2 là giá trị giống của dày thịt ức 7 tuần tuổi; 

EBV3 là giá trị giống của năng suất trứng đến hết 42 tuần tuổi; 

Các hệ số trước EBV là các hệ số kinh tế tương ứng của tính trạng (vi).  

Các hệ số kinh tế đã được xây dựng từ năm 2014 để sử dụng cho suốt quá trình chọn 

lọc ở các thế hệ. Về phương pháp xác định hệ số kinh tế, dựa trên định nghĩa giá trị kinh tế 

của tính trạng chọn lọc là phần lợi nhuận tăng thêm khi cải thiện được một đơn vị của tính 

trạng về mặt di truyền so với trung bình của quần thể, nên trong nghiên cứu này, giá trị kinh 

tế của các tính trạng chọn lọc sẽ được ước tính bằng phương pháp kế toán. Phương pháp kế 

toán thực chất là hoạch toán chi phí sản xuất, giá thành và hiệu quả sản suất. Theo phương 

pháp này, giá trị kinh tế của tính trạng được cân đối giữa tổng thu và tổng chi phí do tăng 

thêm một đơn vị tính trạng chọn lọc với phương trình tổng quát như sau: 
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Vi = Ri - Ci 

Trong đó: Vi là giá trị kinh tế của tính trạng i; 

Ri là tổng tiền thu được do tăng thêm một đơn vị của tính trạng i; 

Ci là chi phí tăng thêm việc tăng thêm của một đơn vị tính trạng i. 

Dựa trên các giá trị của chỉ số chọn lọc của từng cá thể ở mỗi dòng, các cá thể vịt 

trống và vịt mái đã được chọn lọc sau mỗi thế hệ tại thời điểm kết thúc 7 tuần tuổi ở dòng 

trống V52 và thời điểm kết thúc 42 tuần tuổi ở dòng mái V57. Số lượng đàn chọn lọc, tỷ lệ 

chọn lọc và cường độ chọn lọc áp dụng ở hai dòng V52 và V57 qua 5 thế hệ được trình bày 

trong bảng 2.8 

Bảng 2.8: Tỷ lệ chọn lọc và cường độ chọn lọc hai dòng vịt 

Thế 

hệ 

Trống Mái 

Số lượng 

toàn đàn 

Số 

lượng 

chọn 

Tỷ lệ 

chọn lọc 

(%) 

Cường 

độ chọn 

lọc 

Số 

lượng 

toàn đàn 

Số 

lượng 

chọn 

Tỷ lệ 

chọn lọc 

(%) 

Cường 

độ chọn 

lọc 

Dòng trống V52 

1 355 31 8,73 1,82 478 124 25,94 1,26 

2 311 38 12,22 1,68 325 112 34,46 1,09 

3 263 38 14,45 1,60 317 108 34,07 1,08 

4 350 40 11,43 1,70 455 117 25,71 1,26 

5 385 37 9,61 1,77 479 123 25,68 1,26 

Dòng mái V57 

1 385 40 10,39 1,74 655 135 20,61 1,39 

2 397 35 8,82 1,81 644 118 18,32 1,46 

3 410 38 9,27 1,79 651 136 20,89 1,38 

4 391 36 9,21 1,79 660 127 19,24 1,43 

5 378 38 10,05 1,75 648 126 19,44 1,42 
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2.3.2 Phương pháp đánh giá năng suất tổ hợp vịt lai thương phẩm 

Sơ đồ tổ hợp lai hai dòng V52 và V57: 

Dòng           Trống V52      X     Mái V52          Trống V57     X     Mái V57 

 

Bố mẹ    Trống V52                X                     Mái V57 

 

               Thương phẩm                                               VSM6  

 

Sơ đồ bố trí thí nghiệm khảo sát năng suất thịt: 

Số lượng vịt nuôi khảo sát theo bảng 2.9. Vịt xuống giống 1 ngày tuổi đồng đều, 

khỏe mạnh, được áp dụng chế độ chăm sóc nuôi dưỡng giống nhau. 

Bảng 2.9: Số lượng vịt nuôi  

Chỉ tiêu Trống Mái 

Số vịt (con) 60 60 

Số lần lặp lại (lần) 3 3 

Tổng vịt thí nghiệm (con) 180 180 

 

Chăm sóc nuôi dưỡng: 

Vịt thí nghiệm nuôi nhốt trên cạn trong hệ thống chuồng nền hở và được cho ăn tự do 

đến hết 7 tuần tuổi với bảng thành phần dinh dưỡng trong khẩu phần như trong bảng 2.10. 

Bảng 2.10: Thành phần dinh dưỡng khẩu phần thức ăn 

Chỉ tiêu Đơn vị Giai đoạn 

0 – 3 tuần 

Giai đoạn 

4 – 7 tuần 

Protein thô % 20 17,5 

Năng lượng trao đổi Kcal/kg 2850 2750 

Canxi % 1,0 1,2 

P tổng số % 0,8 0,8 

Lysin tổng số % 1,1 0,8 

Methionine + Cystine % 0,8 0,6 
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Quy trình sử dụng vacxin: 

Bảng 2.11: Lịch trình phòng vacxin cho vịt thí nghiệm 

Loại vacxin Ngày tuổi Liều 

Dịch tả vịt 14 1 liều 

H5N1 21 0,5 ml 

 

Chỉ tiêu theo dõi đánh giá đàn vịt nuôi thí nghiệm: 

- Khối lượng cơ thể: Cân vịt ở 1 ngày tuổi, 3, 5 và 7 tuần tuổi, vịt được cân vào 7 giờ sáng 

cân hết số vịt nuôi. Thời điểm 1 ngày tuổi và 3 tuần tuổi cân bằng cân điện tử, thời điểm 

5 và 7 tuần tuổi cân vịt bằng cân đồng hồ 5kg.  

- Tỷ lệ nuôi sống tính cả giai đoạn nuôi 7 tuần tuổi. Vịt chết được ghi chép hàng ngày để 

làm cơ sở tính toán. 

Tỷ lệ nuôi sống (%) = (số con sống cuối kỳ)/(số con đầu kỳ) x 100 

- Hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng cơ thể tính theo 3, 5 và 7 tuần tuổi. 

Hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng = (thức ăn tiêu thụ trong kỳ)/(khối lượng 

sống cuối kỳ - khối lượng sống đầu kỳ) 

- Các chỉ tiêu mổ khảo sát: Mổ khảo sát lúc 7 tuần tuổi theo phương pháp Auaas và Wilke 

(1978). Số lượng vịt mổ khảo sát 10 con/tính biệt. Chọn vịt có khối lượng xoay quanh 

khối lượng trung bình để mổ khảo sát. 

 

Chỉ tiêu và phương pháp phân tích thịt: 

- Vật chất khô: Mẫu sau khi đồng nhất được sấy trong tủ sấy ở nhiệt độ 1050C đến khi có 

khối lượng không đổi. Phần còn lại sau khi sấy là vật chất khô mẫu thử. 

- Protein thô: Mẫu sau khi đồng nhất được cân một lượng thích hợp và tiến hành vô cơ 

hóa trong môi trường axit sulfuric đậm đặc với sự xúc tác của hỗn hợp muối đồng và 

kali sulfate. Sau khi vô cơ hóa hoàn toàn mẫu được đem chưng cất và NH3 được thu hồi 

trong dung dịch axit boric. Chuẩn độ dịch thu hồi bằng chất chuẩn 0,1N H2SO4 với hỗn 

hợp chỉ thị methyl đỏ/xanh đến khi dung dịch chuyền từ màu xanh lá cây sang màu tím 

hồng thì dừng lại. Từ thể tích dung dịch 0,1N H2SO4 sử dụng trong quá trình chuẩn độ ta 

tính được hàm lượng nitơ có trong mẫu thử. Hàm lượng đạm thô được tính bẳng cách 
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nhân lượng nitơ tính được với hệ số 6,25. Quá trình công phá và chưng cất được tiến 

hành sử dụng hệ thống phân tích đạm của hãng Gerhardt. 

- Béo thô: Mẫu được tro hóa trong lò nung ở nhiệt độ 550 0C trong 4 giờ. Phần cặn còn lại 

sau khi nung được đem cân để tính hàm lượng tro có trong mẫu. 

- Hàm lượng và thành phần acid amin được định lượng bằng hệ thống sắc ký lỏng cao áp 

(HPLC) của hãng Shimadzu với đầu dò UV-Vis tại bước sóng 248 nm, sử dụng cột sắc 

ký Accq _Tag (3.9150 mm, 5µm) của hãng Waters, nhiệt độ lò cột 370C. Tốc độ dòng 

pha động 1 ml/phút, thời gian chạy 55 phút/mẫu. 

- Kết cấu thịt được xác định bằng máy Zwitt/Roell texture analyzer của Đức với phương 

pháp đo TPA test. 

- Độ mất nước của thịt được xác định bằng máy Hermel Z206A của Đức. 

- Hoạt độ nước dùng thiết bị phân tích Aqualab Series 3, Decagon của Mỹ. 

- Độ ẩm dùng thiết bị tủ sấy model 8100 (New Zealand) 

2.3.3 Phương pháp phân tích thống kê 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tính trạng: 

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính trạng chọn lọc được phân tích dựa trên mô hình tuyến 

tính tổng quát GLM (General Linear Model) trên phần mềm thống kê Minitab 16.0.2. Mô 

hình thống kê có dạng: 

Yijkl = µ + THi  + GTj + Dayk  + eijkl 

Trong đó:  Yijkl : Giá trị của tính trạng quan sát; 

   µ : Giá trị trung bình của tính trạng quan sát; 

   THi : Ảnh hưởng của thế hệ (i = 1, 5); 

   GTj : Ảnh hưởng của tính biệt (j = 1, 2); 

   Dayk : Ảnh hưởng của ngày nở (k = 1,...); 

   eijkl : Sai số ngẫu nhiên. 

Ước tính tham số di truyền và giá trị giống của các tính trạng chọn lọc: 

Các thành phần phương sai và thông số di truyền của các tính trạng chọn lọc, bao 

gồm khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi, dày cơ ức lúc 7 tuần tuổi và năng suất trứng 42 tuần tuổi 

được ước tính bằng phương pháp REML (Restricted Maximum Likelihood – Tương đồng 

tối đa có giới hạn) trên phần mềm thống kê VCE 6.0.2 (Groeneveld và cs., 2010). Các giá trị 
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giống được dự đoán của các tính trạng bằng phương pháp BLUP trên phần mềm PEST 4.2.3 

(Groeneveld, 2003). Xác định hệ số đồng huyết bằng SAS 9.1. Mô hình thống kê sử dụng 

phân tích thống kê di truyền là mô hình thú đa tính trạng như sau: 

Yijklu  = µ + THi  + GTj + Dayk + Daml + am + eijklmu 

Trong đó: Yijklmu là giá trị thu được của tính trạng theo dõi;  

µ là giá trị trung bình của quần thể; 

THi là ảnh hưởng của thế hệ thứ i (i=1, 5); 

GTj là ảnh hưởng của tính biệt thứ j (j=1, 2); 

Dayk là ảnh hưởng của ngày nở thứ k (k = 1, ...); 

Daml là ảnh hưởng con mẹ thứ l (l = 1, ...); 

am là ảnh hưởng di truyền cộng gộp của cá thể thứ m;  

eijklmu  là sai số ngẫu nhiên. 

Trong mô hình phân tích thống kê trên, yếu tố tính biệt không đưa vào mô hình khi 

phân tích tính trạng năng suất trứng 42 tuần tuổi. 

Đánh giá khuynh hướng di truyền và kiểu hình, tiến bộ di truyền:  

Khuynh hướng di truyền của các tính trạng nghiên cứu được đánh giá dựa trên sự biến 

thiên của các giá trị giống trung bình theo mỗi thế hệ. Khuynh hướng kiểu hình của các tính 

trạng nghiên cứu được đánh giá dựa trên sự biến thiên của các giá trị kiểu hình trung bình 

theo mỗi thế hệ. Nghĩa là trên biểu đồ biểu diễn xu hướng của mỗi tính trạng, mỗi điểm trên 

đường biến thiên chính là giá trị giống trung bình hay giá trị kiểu hình trung bình của nhóm 

cá thể được sinh ra trong cùng một thế hệ. Khuynh hướng di truyền và kiểu hình của tính 

trạng được trình bày trên cùng một đồ thị hai trục tung. 

Tốc độ cải tiến di truyền của mỗi tính trạng được đánh giá thông qua phép phân tích 

hồi quy tuyến tính của giá trị giống trung bình của nhóm cá thể theo thế hệ bằng menu 

SCATTER trên bảng tính EXCEL 2016 với mô hình sau: 

   y = a + bx  

Trong đó:  y là giá trị giống trung bình của tính trạng nghiên cứu của nhóm cá thể  

sinh ra trong cùng một thế hệ; 

a là hằng số; 

x là thế hệ của nhóm cá thể; 

b là hệ số hồi quy – chính là mức tăng của giá trị giống/thế hệ. 
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Phương pháp xử lý số liệu đàn khảo sát sinh trưởng, sinh sản dòng vịt thuần và lai: 

 Sử dụng phương pháp phân tích phương sai ANOVA để phân tích so sánh giữa chỉ 

tiêu khối lượng vịt, khối lượng trứng, các chỉ tiêu thành phần thân thịt, các chỉ tiêu phân tích 

thành phần hóa học và lý học cơ đùi và cơ ức, các chỉ tiêu đặc điểm sinh học của trứng, các 

chỉ tiêu đánh giá sinh trưởng trên đàn vịt lai thương phẩm. So sánh cặp bằng trắc nghiệm 

Tukey với mức tin cậy 95% (α = 0,05) để xác định ảnh hưởng của yếu tố so sánh (thế hệ). 

Sử dụng Chi-Test để phân tích yếu tố ảnh hưởng đối với các chỉ tiêu như tỷ lệ đẻ, tỷ lệ trứng 

có phôi, tỷ lệ ấp nở vịt. Mô hình phân tích phương sai General Linear Model (GLM) trên 

phần mềm Minitab 16.2.0:  

Yij = µ + Mi + eij  

Trong đó:  Yij: là mỗi số liệu quan sát; 

µ là trung bình của các số liệu quan sát; 

Mi là ảnh hưởng của yếu tố so sánh; 

eij sai số ngẫu nhiên.  
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1 KẾT QUẢ CHỌN TẠO HAI DÒNG VỊT V52 VÀ V57  

3.1.1 Ảnh hưởng của một số yếu tố cố định đến các tính trạng chọn lọc 

Bảng 3.1: Ảnh hưởng của thế hệ, tính biệt và ngày nở đến tính trạng chọn lọc 

Dòng Tính trạng 
Số cá 

thể (n) 

Yếu tố ảnh hưởng 

Thế hệ Tính biệt Ngày nở 

V52 
Khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi 3.718 *** *** ** 

Dày thịt ức 7 tuần tuổi 3.718 *** *** ** 

V57 

Khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi 5.219 *** *** *** 

Dày thịt ức 7 tuần tuổi 5.219 *** *** *** 

Năng suất trứng 42 tuần tuổi 955 *** - * 

Ghi chú mức ý nghĩa thống kê: *: P<0,05; **: P<0,01; ***: P<0,001. 

Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố cố định đến các tính trạng mục tiêu trên hai dòng 

vịt được trình bày tại bảng 3.1. Thế hệ, tính biệt và ngày nở đều có ảnh hưởng đến tính trạng 

khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi, dày thịt ức 7 tuần tuổi ở cả hai dòng vịt V52 và V57. Đối với 

tính trạng năng suất trứng 42 tuần tuổi của dòng vịt V57 là tính trạng chỉ có ở con mái, do 

đó tính biệt sẽ được loại trừ trong phân tích và chỉ còn sự ảnh hưởng của 2 yếu tố cố định đó 

là thế hệ và ngày nở. Sự ảnh hưởng rõ rệt của thế hệ đến các tính trạng mục tiêu của cả hai 

dòng vịt là điều quan trọng nhất vì đây chính là mục tiêu của nghiên cứu này nhằm cải tiến 

di truyền các tính trạng, mức độ ảnh hưởng của thế hệ được minh chứng qua kết quả đánh 

giá khuynh hướng di truyền hay kiểu hình của các tính trạng ở phần dưới. Ảnh hưởng của 

tính biệt đến khối lượng cơ thể của hai dòng vịt trong phân tích này là phù hợp với kết quả 

của nhiều nghiên cứu khác. Một số tác giả trong nước nghiên cứu trên vịt chuyên thịt SM 

đều cho biết, khối lượng cơ thể của vịt trống ở 7 tuần tuổi đều cao hơn so với của vịt mái 

(Hoàng Thị Lan và cs. 2001; Dương Xuân Tuyển và cs. 2006a; 2015). Theo Lê Thanh Hải 

và cs. (2019b), chênh lệch khối lượng giữa vịt trống và vịt mái chuyên thịt SM ở tuần tuổi 

24 là 19,03%. Liên quan đến thịt ức của vịt, nhiều tác giả khi mổ khảo sát đã cho biết có sự 

ảnh hưởng của tính biệt. Vịt mái có tỷ lệ thịt ức cao hơn vịt trống (Dương Xuân Tuyển, 

1998; Phùng Đức Tiến và cs., 2008; Lê Thanh Hải, 2012). Sự ảnh hưởng của tính biệt đến 

các tính trạng thành phần thân thịt trong đó có tỷ lệ cơ ức trên vịt và một số loại gia cầm 
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cũng đã được nhiều tác giả trên thế giới báo cáo (Mignon-Grasteau và cs., 1998; Le Bihan-

Duval và cs., 1998; Witkiewicz và cs., 2004; Zerehdaran và cs., 2007). Hai dòng vịt V52 và 

V57 được nuôi dưỡng theo quy trình giống với định mức ăn khác nhau, khối lượng cơ thể 

có sự chênh lệch nhiều, do đó dày thịt ức vịt trống và vịt mái khác biệt là hiển nhiên. Sự ảnh 

hưởng của tính biệt đến dày thịt ức của vịt chuyên thịt SM đã được khẳng định qua phân 

tích của Dương Xuân Tuyển và cs. (2015) khi chọn tạo dòng vịt V22 tại trại vịt giống 

VIGOVA và Phạm Văn Chung (2018) khi chọn tạo dòng vịt TS132 và TS142 tại Trung tâm 

Nghiên cứu vịt Đại Xuyên. Một số phân tích di truyền trên vịt chuyên thịt trước đây thường 

bỏ qua ảnh hưởng của ngày nở đến tính trạng phân tích. Việc xuống giống mỗi thế hệ 

thường gồm 3 - 4 đợt vịt nở khác nhau, thời gian 2 đợt xuống giống liên tục chênh nhau 1 

tuần, như vậy nếu xuống giống 4 đợt thì sự chênh lệch thời gian giữa đợt đầu và cuối có thể 

lên đến 1 tháng, đặc biệt là khi rơi vào mùa khác nhau. Cơ sở dữ liệu từ hai dòng vịt là khá 

lớn, kết quả phân tích đã cho thấy sự ảnh hưởng của ngày nở đến các tính trạng nghiên cứu 

với mức tin cậy cao. Như vậy, việc sử dụng ngày nở là một yếu tố ảnh hưởng cố định trong 

mô hình thống kê di truyền sẽ góp phần làm tăng độ chính xác các tham số di truyền cũng 

như giá trị giống ước tính đối với các tính trạng chọn lọc của hai dòng vịt V52 và V57. Từ 

kết quả phân tích cho thấy, yếu tố ảnh hưởng cố định đưa vào mô hình thống kê di truyền 

với tính trạng khối lượng cơ thể 7 và dày thịt ức 7 tuần tuổi của hai dòng vịt V52 và V57 

gồm 3 yếu tố đó là thế hệ, tính biệt và ngày nở, với tính trạng năng suất trứng của dòng vịt 

V57 gồm 2 yếu tố đó là thế hệ và ngày nở. 

 

3.1.2 Thành phần phương sai và hệ số di truyền của các tính trạng chọn lọc 

Phân tích dữ liệu từ 3.718 cá thể dòng vịt V52 và 5.219 cá thể dòng vịt V57 qua 5 thế 

hệ (từ 2014 – 2018) cho kết quả thành phần phương sai và hệ số di truyền các tính trạng 

chọn lọc được trình bày tại bảng 3.2. 

Độ lớn của phương sai liên quan đến tính trạng, đơn vị đo của tính trạng, loại phương 

sai và mô hình thống kê. Giá trị thành phần phương sai di truyền cộng gộp của mỗi tính 

trạng trên mỗi dòng vịt quyết định độ lớn của hệ số di truyền hay khả năng di truyền của 

tính trạng đó. Kết quả bảng 3.2 cho thấy, trên cùng tính trạng (KL7 và DTU7) giá trị các 

thành phần phương sai dòng trống V52 có xu hướng cao hơn so với kết quả của dòng mái 

V57. Điều này là phù hợp vì khối lượng dòng trống V52 là cao hơn so với dòng mái V57. 

Một điều đáng lưu ý ở kết quả phân tích trong nghiên cứu này đó là phương sai ảnh hưởng 

của mẹ. Đã có nhiều phân tích di truyền về các tính trạng năng suất trên vịt chuyên thịt trong 
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nước trước đây nhưng thường không thấy đề cập đến thành phần phương sai này (Dương 

Xuân Tuyển và cs., 2015; Nguyễn Văn Duy, 2012; Phạm Văn Chung, 2018…), mới chỉ có 2 

nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của mẹ đến tính trạng năng suất của vịt chuyên thịt SM 

(Dương Xuân Tuyển và cs., 2014; Lê Thanh Hải và cs., 2020). 

Bảng 3.2: Thành phần phương sai và hệ số di truyền của tính trạng khối lượng cơ thể 7 tuần 

tuổi (KL7), dày thịt ức 7 tuần tuổi (DTU7) và năng suất trứng 42 tuần tuổi (NST42) 

Dòng/Thành phần phương sai 
Tính trạng 

KL7 DTU7 NST42 

Dòng V52    

Phương sai di truyền cộng gộp (2
A) 29.828,10 2,70 - 

Phương sai ảnh hưởng của mẹ (2
D) 6.001,81 0,16 - 

Phương sai ngoại cảnh (2
E) 38.178,60 3,30 - 

Phương sai kiểu hình (2
P) 74.008,50 6,20 - 

Hệ số di truyền (h2 ± SE) 0,40 ± 0,04 0,44 ± 0,04 - 

Dòng V57    

Phương sai di truyền cộng gộp (2
A) 8.542,31 1,11 246,57 

Phương sai ảnh hưởng của mẹ (2
D) 1.932,83 0,20 3,70 

Phương sai ngoại cảnh (2
E) 39.773,75 1,76 608,80 

Phương sai kiểu hình (2
P) 50.248,90 3,0 859,10 

Hệ số di truyền (h2 ± SE) 0,17 ± 0,07 0,37 ± 0,08 0,29 ± 0,11 

 

  Trong nghiên cứu này, thành phần phương sai do ảnh hưởng của mẹ đối với tính 

trạng khối lượng cơ thể và dày thịt ức ở 7 tuần tuổi của dòng vịt trống V52 tương ứng 

8,11%, và 2,58% so với phương sai kiểu hình. Phương sai do ảnh hưởng của mẹ đối với 

khối lượng cơ thể và dày thịt ức ở 7 tuần tuổi, năng suất trứng 42 tuần tuổi của dòng vịt mái 

V57 tương ứng 3,85%, 6,67% và 0,43% so với phương sai kiểu hình. Như vậy, các tính 

trạng chọn lọc ở cả 2 dòng vịt đều có sự ảnh hưởng của con mẹ, mức độ ảnh hưởng của con 

mẹ trên từng tính trạng của mỗi dòng vịt là khác nhau và không quá lớn. Tuy nhiên, ảnh 

hưởng của mẹ đến tính trạng khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi dòng trống V52 và tính trạng dày 

thịt ức của dòng mái V57 cũng là đáng kể khi so sánh với thành phần phương sai di truyền 

của các tính trạng này và việc hiệu chỉnh ảnh hưởng di truyền của mẹ đến các tính trạng này 

trong mô hình thống kê làm tăng độ tin cậy của giá trị phương sai di truyền cộng gộp trực 
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tiếp. Kết quả phân tích này cũng có xu hướng tương tự kết quả của Lê Thanh Hải và cs. 

(2020a) trên dòng vịt chuyên thịt V22 về mức độ ảnh hưởng của mẹ, theo nhóm tác giả thì 

đối với gia cầm, con mẹ không ấp trứng, không nuôi con, rất có thể sự ảnh hưởng này chủ 

yếu bởi các gen nằm trong ty lạp thể ở nguyên sinh chất của trứng. Báo cáo của Grosso và 

cs. (2010) cho thấy, đối với một số tính trạng thân thịt, ảnh hưởng do di truyền của mẹ 

không vượt quá 10% ảnh hưởng do di truyền cộng gộp trực tiếp. Từ kết quả phân tích cho 

thấy, việc đưa ảnh hưởng của mẹ vào mô hình phân tích thống kê trong nghiên cứu này đã 

làm tăng độ chính xác về ước tính ảnh hưởng di truyền cộng gộp trực tiếp đối với hai tính 

trạng khối lượng cơ thể và dày thịt ức ở 7 tuần tuổi ở cả hai dòng vịt V52 và V57. 

 Đối với khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi, kết quả ở bảng 3.2 cho thấy, có sự khác biệt 

tương đối lớn về hệ số di truyền giữa dòng trống V52 và dòng mái V57. Hệ số di truyền 

khối lượng cơ thể dòng trống V52 ở mức tương đối cao (h2 = 0,40) so với mức thấp (h2 = 

0,17) của dòng mái V57. Như vậy, việc chọn cải tiến di truyền tính khối lượng cơ thể trên 

dòng trống V52 sẽ thuận lợi hơn so với dòng mái V57. Điều này cũng phù hợp với mục tiêu 

chọn lọc: khối lượng cơ thể là tính trạng mục tiêu đối với dòng vịt trống, trong khi năng suất 

trứng là tính trạng mục tiêu của dòng mái.  

Các nghiên cứu trong và ngoài nước về mức độ di truyền của khối lượng cơ thể vịt 

cũng rất biến động từ thấp đến cao, nó tùy thuộc vào dòng, giống, độ tuổi… Trước đây, một 

số tác giả trên thế giới báo cáo hệ số di truyền vịt Bắc Kinh ở 6 - 8 tuần tuổi trong khoảng 

0,20 – 0,47 (Klemm, 1995; Pingel, 1999; Li và cs. 2005; Akbar và Turk, 2008; Pingel, 

2011). Cùng giai đoạn này, một số tác giả trong nước cũng báo cáo khả năng di truyền tính 

trạng khối lượng cơ thể trên một số dòng vịt chuyên thịt SM. Dương Xuân Tuyển (1998) 

cho biết, hệ số di truyền khối lượng cơ thể ở 8 tuần tuổi vịt chuyên thịt SM dòng trống là 

0,13 – 0,19, dòng mái 0,21 – 0,22. Ở kết quả khác của Dương Xuân Tuyển và cs. (2001 và 

2006a) về hệ số di truyền khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi dòng vịt V5 và V2 nuôi tại trại vịt 

giống VIGOVA đạt từ 0,21 – 0,39. Nguyễn Đức Trọng và cs. (2009a) báo cáo hệ số di 

truyền khối lượng cơ thể ở 7 tuần tuổi dòng vịt T5 tại Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên 

là 0,22 – 0,25. Tuy vậy, ở các nghiên cứu trong nước trước đây, hệ số di truyền thường được 

phân tích bằng phương pháp phân tích phương sai (ước lượng theo thành phần phương sai 

của bố hoặc mẹ), với phần mềm sử dụng là Harvey hoặc SAS. Những năm gần đây, nhiều 

nghiên cứu sử dụng phương pháp REML với các phần mềm tiên tiến để phân tích đánh giá 

khả năng di truyền của tính trạng khối lượng cơ thể vịt. Georgina và cs. (2013) báo cáo khối 

lượng vịt MLF ở 5 tuần tuổi có hệ số di truyền từ 0,31 đến 0,41. Theo Nguyễn Văn Duy 
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(2012) hệ số di truyền khối lượng cơ thể ở 7 tuần tuổi của vịt chuyên thịt dòng MT1 là 0,30. 

Mucha và cs. (2014) cho biết, hệ số di truyền khối lượng cơ thể 11 tuần tuổi của vịt Bắc 

Kinh là rất cao (h2 = 0,75). Một số kết quả nghiên cứu khác trên vịt Bắc Kinh cho thấy, hệ 

số di truyền khối lượng cơ thể 6 tuần tuổi từ 0,39 - 0,48 (Thiele và Alletru, 2017; Zhang và 

cs., 2017; Xu và cs., 2018). Dương Xuân Tuyển và cs. (2015) báo cáo hệ số di truyền khối 

lượng cơ thể 7 tuần tuổi dòng V22 khi chọn tạo là 0,53. Cũng trên dòng vịt V22, Lê Thanh 

Hải và cs. (2020a) báo cáo hệ số di truyền khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi khi chọn lọc ổn 

định năng suất dòng vịt này là 0,43. Như vậy, so với các nghiên cứu đã được thảo luận ở 

trên, kết quả hệ số di truyền khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi của dòng trống V52 và dòng mái 

V57 đều nằm trong khoảng kết quả của các nghiên cứu đã công bố. 

Đối với dày thịt ức 7 tuần tuổi, giá trị của hệ số di truyền của dòng trống V52 là 0,44 

và của dòng mái V57 là 0,37. Khả năng di truyền của tính trạng dày thịt ức 7 tuần tuổi ở cả 

hai dòng vịt ở mức trung bình và cao, thuận lợi cho việc chọn lọc cải tiến di truyền tính 

trạng này. Một số tác giả đã báo cáo về khả năng di truyền của dày thịt ức cho thấy có sự 

khác biệt. Kết quả của Li và cs. (2005) báo cáo hệ số di truyền dày thịt ức vịt Bắc Kinh ở 6 

tuần tuổi đạt cao 0,51. Theo nghiên cứu của Pingel (2011), hệ số di truyền dày thịt ức của vịt 

Bắc kinh ở 8 tuần tuổi là 0,32 gần bằng kết quả của dòng V57. Kết quả của Georgina và cs. 

(2013) về hệ số di truyền dày thịt ức của vịt MLF ở 5 tuần tuổi lại khá thấp đạt 0,17 – 0,20. 

Nghiên cứu của Xu và cs. (2018) cũng có xu hướng tương tự, hệ số di truyền dày thịt ức của 

vịt Bắc Kinh ở 6 tuần tuổi chỉ ở mức 0,12. Tuy nhiên, cũng trên vịt Bắc Kinh ở 6 tuần tuổi 

hệ số di truyền tính trạng dày thịt ức trong nghiên cứu của Thiele và cs. (2017) lại gần tương 

đương kết quả của dòng V57 (h2 = 0,34). Ở nghiên cứu khác của Szwaczkowski và cs. 

(2010), báo cáo 3 kết quả hệ số di truyền trực tiếp của tính trạng dày cơ ức với 3 mô hình 

thống kê khác nhau trên cùng một bộ dữ liệu (h1
2 = 0,137; h2

2 = 0,247; h3
2 = 0,278). Một kết 

quả nghiên cứu gần đây trong nước của Phạm Văn Chung (2018) cho thấy có sự khác biệt 

lớn về mức độ di truyền tính trạng dày thịt ức giữa dòng trống và dòng mái vịt chuyên thịt, 

dòng trống là 0,81 trong khi dòng mái chỉ là 0,24. Như vậy, hệ số di truyền tính trạng dày 

thịt ức của hai dòng vịt V52 và V57 nằm ở mức trung bình so với kết quả của các nghiên 

cứu đã công bố. Sự khác biệt về kết quả này so với kết quả của các tác giả khác là do dòng, 

giống, tuổi, phương pháp phân tích và cả mô hình thống kê sử dụng. Chẳng hạn mô hình 

thống kê trong nghiên cứu này có thêm yếu tố ảnh hưởng cố định là ngày nở và ảnh hưởng 

của mẹ, trong khi một số nghiên cứu trước đây không có hai yếu tố này. 



70 

 

 Đối với tính trạng năng suất trứng 42 tuần tuổi, hệ số di truyền của dòng vịt V57 là 

0,29. Kết quả này nằm trong khoảng các kết quả của một số tác giả nghiên cứu trên vịt 

chuyên thịt SM trong nước những năm qua. Dương Xuân Tuyển và cs. (2006a) cho biết, hệ 

số di truyền tính trạng năng suất dòng vịt V7 tại trại vịt giống VIGOVA là 0,20. Kết quả của 

Nguyễn Đức Trọng và cs. (2009a) trên dòng vịt T6 tại Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên 

đạt cao hơn (h2 = 0,34). Theo Dương Xuân Tuyển và cs. (2015), dòng vịt chuyên thịt V27 có 

hệ số di truyền tính trạng năng suất trứng là tương đương với dòng vịt V57 (h2 = 0,28). Kết 

quả của Phạm Văn Chung (2018) trên dòng vịt TS142 cũng tương tự (h2 = 0,27). Hệ số di 

truyền năng suất trứng của giống vịt chuyên trứng cao sản của nhiều tác giả đã báo cáo đều 

cho thấy thấp hơn so với dòng chuyên thịt V57. Các kết quả nghiên cứu trên nhóm vịt 

chuyên trứng cho thấy hệ số di truyền nằm trong khoảng 0,10 – 0,22 (Cheng và cs., 1995 và 

1996; Poivey và cs., 2001; Liu và cs., 2013 và 2017; Rouvier và cs., 2017; Vũ Hoàng 

Trung, 2019). Điều này cho thấy rằng, năng suất trứng chịu ảnh hưởng nhiều của ngoại cảnh 

và khi tính trạng năng suất đạt mức độ càng cao (gần giới hạn sinh học) khả năng di truyền 

có xu hướng càng giảm. 

Nhìn chung, ngoại trừ tính trạng khối lượng cơ thể dòng V57, hệ số di truyền của các 

tính trạng chọn lọc của 2 dòng vịt V52 và V57 còn lại đều ở mức trung bình và cao. Kết quả 

phân tích trong nghiên cứu này cũng cơ bản phù hợp với các nghiên cứu đã công bố trong 

và ngoài nước. Đồng thời sai số chuẩn của các hệ số di truyền trong nghiên cứu này đều ở 

mức thấp, chứng tỏ dung lượng dữ liệu sử dụng cho phân tích đã đủ lớn để các giá trị ước 

tính về khả năng di truyền có độ tin cậy cao. Do vậy, việc chọn lọc cải tiến di truyền các 

tính trạng này của hai dòng vịt đảm bảo thuận lợi và mang lại hiệu quả cao. 

 

3.1.3 Tương quan giữa các tính trạng chọn lọc 

Kết quả phân tích tương quan giữa các tính trạng chọn lọc của hai dòng vịt V52 và 

V57 được trình bày tại bảng 3.3. Với 2 tính trạng chọn lọc, dòng vịt V52 có 1 cặp tương 

quan, còn dòng vịt V57 có 3 cặp tương quan với 3 tính trạng chọn lọc. 

Kết quả trong bảng 3.3 cho thấy, tương quan di truyền giữa khối lượng cơ thể và dày 

thịt ức là tương quan nghịch, tương ứng với dòng trống V52 là -0,09 và với dòng mái V57 là 

-0,07. Tuy nhiên, giá trị tuyệt đối của hệ số tương quan di truyền giữa hai tính trạng này trên 

cả hai dòng vịt là quá nhỏ (gần bằng 0), do đó hai tính trạng này có tương quan yếu, gần như 

độc lập nhau về mặt di truyền. Như vậy, sẽ rất khó có được đáp ứng tương quan giữa hai 

tính trạng khối lượng cơ thể và dày thịt ức của dòng vịt V52 và V57 trong quá trình chọn 



71 

 

lọc, hay nói cách khác muốn cải tiến di truyền hai tính trạng khối lượng cơ thể và dày thịt ức 

đối với hai dòng vịt này phải chọn lọc đồng thời cả hai tính trạng. Tuy nhiên, tương quan 

ngoại cảnh giữa hai tính trạng ở cả hai dòng vịt là tương quan thuận và đều ở mức tương đối 

cao, tương ứng của dòng trống V52 là 0,42 và của dòng mái V57 là 0,57. Hay nói cách 

khác, khi điều kiện ngoại cảnh thay đổi, sẽ đồng thời ảnh hưởng đến hai tính trạng này theo 

hướng cùng chiều. Vì tương quan di truyền ở mức độ quá thấp, nên tương quan kiểu hình 

phụ thuộc vào tương quan ngoại cảnh. Chính vì vậy, tương quan kiểu hình giữa hai tính 

trạng ở hai dòng vịt cũng có tương quan thuận ở mức trung bình (0,26 của dòng V52 và 0,43 

ở V57). Trong các nghiên cứu đã công bố, tương quan giữa hai tính trạng này trên vịt còn 

hạn chế và kết quả cũng rất khác nhau giữa các nghiên cứu. Michalik và cs. (1984) tính hệ 

số tương quan kiểu hình giữa khối lượng cơ thể và độ dày cơ ức vịt Bắc Kinh là 0,61 - 0,70. 

Trong khi kết quả của Hall (2005), tương quan di truyền và kiểu hình giữa độ dày thịt ức với 

khối lượng cơ thể 45 ngày tuổi vịt Bắc Kinh là 0,32, và 0,12. Lê Thanh Hải và Dương Xuân 

Tuyển (2019) mổ khảo sát vịt chuyên thịt SM, tương quan kiểu hình giữa khối lượng cơ thể 

và dày thịt ức là 0,26. 

Bảng 3.3: Tương quan giữa tính trạng khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi (KL7), dày thịt 

ức 7 tuần tuổi (DTU7) và năng suất trứng 42 tuần tuổi (NST42) 

Dòng/Loại tương quan 
Cặp tính trạng 

KL7 - DTU7 KL7 - NST42 DTU7 - NST42 

Dòng V52    

Tương quan di truyền (rG
 ± SE) -0,09 ± 0,07 - - 

Tương quan ngoại cảnh (rE± SE) 0,42 ± 0,02 - - 

Tương quan kiểu hình (rP) 0,26 - - 

Dòng V57    

Tương quan di truyền (rG
 ± SE) -0,07 ± 0,04 -0,16 ± 0,09 -0,13 ± 0,07 

Tương quan ngoại cảnh (rE± SE) 0,57 ± 0,02 0,11 ± 0,05 0,15 ± 0,06 

Tương quan kiểu hình (rP) 0,43 -0,03 -0,01 

 

 Giữa khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi và năng suất trứng 42 tuần tuổi của dòng vịt V57 

cũng có tương quan di truyền âm. Điều này cho thấy rằng, những cá thể của dòng vịt V57 có 

giá trị di truyền tính trạng khối lượng cơ thể lớn thì giá trị di truyền tính trạng năng suất 

trứng có xu hướng thấp hơn. Nói cách khác, việc chọn lọc nâng cao tính trạng khối lượng cơ 
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thể vịt sẽ làm giảm năng suất trứng và ngược lại. Tuy vậy, giá trị tương quan ở mức thấp  

(rG = -0,16), nên ảnh hưởng này là không lớn. Đây là lý do mà ở các dòng vịt mái khi chọn 

lọc định hướng nâng cao năng suất trứng cũng vẫn cần chọn lọc tính trạng khối lượng cơ thể 

với một áp lực chọn lọc ở mức nào đó để có thể bình ổn hoặc cải thiện tính trạng này ở mức 

thấp. Tương quan kiểu hình giữa hai tính trạng này cũng là tương quan âm nhưng mức độ 

rất thấp (-0,03). Các nghiên cứu trước đây về tương quan giữa hai tính trạng này trên vịt cho 

thấy, mức độ tương quan của hai tính trạng có biến động khác nhau tùy dòng giống, nhưng 

đều có điểm chung đó là tương quan nghịch. Theo Hudsky và cs. (1986) cho biết, tương 

quan kiểu hình giữa khối lượng cơ thể với năng suất trứng và số lượng vịt con nở ra là âm. 

Kết quả của Nguyễn Đức Trọng và cs. (2008) về hệ số tương quan giữa năng suất trứng với 

khối lượng cơ thể 8 và 24 tuần tuổi trên hai dòng vịt chuyên thịt T5 và T6 cũng đều có giá 

trị âm. Minh và cs. (2013) cho biết, hệ số tương quan kiểu hình giữa năng suất trứng 52 tuần 

đẻ với khối lượng 8 tuần tuổi ở giống vịt Cỏ là -0,815. Phạm Văn Chung (2018) báo cáo về 

tương quan di truyền và tương quan kiểu hình giữa khối lượng cơ thể và năng suất trứng 

dòng vịt mái chuyên thịt TS142 tại Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên tương ứng là -0,28 

và -0,11. 

 Tương tự, giữa tính trạng dày thịt ức ở 7 tuần tuổi và tính trạng năng suất trứng 42 

tuần tuổi có tương quan di truyền và tương quan kiểu hình âm ở mức rất thấp, tương ứng là  

-0,13 và -0,01. Kết quả này tương tự kết quả của Phạm Văn Chung (2018), tương quan di 

truyền và tương quan kiểu hình giữa dày thịt ức và năng suất trứng của dòng vịt TS142 

tương ứng là -0,19 và 0,03. Nghiên cứu về tương quan giữa cặp tính trạng này chưa thấy có 

tác giả nào trên thế giới báo cáo. Kết quả trong nghiên cứu này là cơ sở khoa học cho thấy 

rằng, việc chọn lọc nâng cao tính trạng năng suất trứng có thể làm giảm tính trạng dày thịt 

ức ở vịt chuyên thịt và ngược lại, điều này cần được quan tâm trong phương pháp chọn lọc. 

Đồng thời, việc áp dụng chỉ số để chọn lọc ba tính trạng khối lượng cơ thể ở 7 tuần tuổi, dày 

thịt ức ở 7 tuần tuổi và  năng suất trứng 42 tuần tuổi trên dòng vịt V57 trong nghiên cứu này 

là hoàn toàn phù hợp, có thể cải tiến di truyền cả 3 tính trạng. 

 

3.1.4 Giá trị giống và tiến bộ di truyền  

 Giá trị giống, giá trị chỉ số qua 5 thế hệ của các tính trạng chọn lọc và tiến bộ di 

truyền của tính trạng biểu diễn qua hệ số hồi quy giữa giá trị giống trung bình theo thế hệ 

của dòng vịt trống V52 trình bày tại bảng 3.4, của dòng vịt mái V57 trình bày tại bảng 3.5.  
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Kết quả của dòng trống V52 cho thấy, giá trị giống cả hai tính trạng khối lượng cơ 

thể và dày thịt ức ở vịt trống và vịt mái đều tăng qua các thế hệ chọn lọc. Tiến bộ di truyền 

tính trạng khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi tăng 44,47 g/thế hệ ở vịt trống và 42,68 g/thế hệ đối 

với vịt mái. Tiến bộ di truyền tính trạng dày thịt ức ở 7 tuần tuổi tăng 0,304 mm/thế hệ ở vịt 

trống và 0,292 mm/thế hệ đối với vịt mái. Như vậy, tốc độ cải tiến di truyền ở vịt trống đều 

cao hơn ở vịt mái trên cả hai tính trạng chọn lọc nhưng mức chênh lệch là không nhiều. 

Cũng chung xu hướng với hai tính trạng chọn lọc, giá trị chỉ số ở vịt trống và vịt mái cũng 

tăng đều qua từng thế hệ với tốc độ tăng mỗi thế hệ ở vịt trống là 5,15 và ở vịt mái là 4,95. 

Bảng 3.4: Giá trị giống trung bình của khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi (KL7), dày thịt ức 7 

tuần tuổi (DTU7) và chỉ số chọn lọc dòng V52 (SLI) 

Thế hệ 
Trống Mái 

EBVKL7 EBVDTU7 SLI EBVKL7 EBVDTU7 SLI 

1 -141 -0,095 -10,50 -146 -0,020 -10,37 

2 -157 0,275 -9,15 -130 0,261 -7,33 

3 -103 0,758 -2,13 -92 0,726 -1,53 

4 -38 0,891 3,32 -37 0,838 3,03 

5 22 1,117 9,03 21 1,151 9,18 

Hệ số hồi quy 44,47 0,304 5,15 42,68 0,292 4,95 

Xác xuất (P) 0,016 0,004 0,002 0,003 0,002 0,000 

Hệ số xác định (R2) 0,88 0,95 0,97 0,96 0,97 0,99 

 

Tương tự dòng trống V52, ba tính trạng mục tiêu đó là khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi, 

dày thịt ức ở 7 tuần tuổi và năng suất trứng 42 tuần tuổi của dòng vịt mái V57 đều có giá trị 

giống tăng dần qua các thế hệ. Tiến bộ di truyền tính trạng khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi 

tăng 11,30 g/thế hệ ở vịt trống và 13,46 g/thế hệ đối với vịt mái. Tiến bộ di truyền tính trạng 

dày thịt ức ở 7 tuần tuổi tăng 0,319 mm/thế hệ ở vịt trống và 0,323 mm/thế hệ đối với vịt 

mái. Tiến bộ di truyền năng suất trứng 42 tuần tuổi tăng 0,80 quả/thế hệ ở vịt trống và 0,96 

quả/thế hệ ở vịt mái. Giá trị chỉ số ở vịt trống và vịt mái của dòng V57 cũng tăng đều qua 

từng thế hệ với tốc độ tăng mỗi thế hệ ở vịt trống là 9,16 và ở vịt mái là 10,73. Kết quả của 

dòng mái có sự trái ngược với dòng trống về tiến bộ di truyền của các tính trạng chọn lọc 

khi so sánh về tính biệt, vịt mái dòng V57 có tốc độ cải tiến di truyền nhanh hơn so với vịt 

trống, tuy nhiên mức độ chênh lệch cũng không đáng kể. Tiến bộ di truyền tính trạng khối 

lượng cơ thể 7 tuần tuổi của dòng vịt V57 có phần thấp hơn nhiều so với dòng V52. Điều 
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này là phù hợp, có thể do một số nguyên nhân đó là số tính trạng chọn lọc của dòng vịt V57 

nhiều hơn làm giảm áp lực chọn lọc khi xét trên 1 tính trạng, có ảnh hưởng nhỏ của đáp ứng 

tương quan âm giữa các tính trạng chọn lọc và việc nuôi khống chế khối lượng ở dòng mái 

để không ảnh hưởng đến tính trạng năng suất trứng cũng ít nhiều liên quan. 

Bảng 3.5: Giá trị giống trung bình của khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi (KL7), dày thịt ức 7 

tuần tuổi (DTU7), năng suất trứng 42 tuần tuổi (NST42) và chỉ số chọn lọc dòng V57 (MLI) 

Thế hệ 
Trống Mái 

EBVKL7 EBVDTU7 EBVNST42 MLI EBVKL7 EBVDTU7 EBVNST42 MLI 

1 -27 -0,515 -1,348 -16,13 -38 -0,383 -2,391 -24,39 

2 -29 -0,365 -0,986 -12,36 -36 -0,446 -0,502 -9,55 

3 -19 0,128 0,349 2,35 -17 0,121 0,230 1,48 

4 4 0,536 1,322 14,47 6 0,624 0,887 11,72 

5 13 0,630 1,475 16,97 8 0,696 1,692 18,79 

Hệ số hồi 

quy 
11,30 0,319 0,80 9,16 13,46 0,323 0,96 10,73 

Xác xuất (P) 0,017 0,004 0,006 0,005 0,009 0,014 0,006 0,001 

Hệ số xác 

định (R2) 
0,89 0,96 0,94 0,95 0.92 0,90 0,94 0,98 

 

 Nhìn chung, tất cả các tính trạng chọn lọc của cả hai dòng vịt đều có tiến bộ di 

truyền, việc áp dụng chỉ số chọn lọc theo dòng là hiệu quả, giúp cải tiến di truyền đồng thời 

các tính trạng có giá trị kinh tế quan trọng theo định hướng của mỗi dòng. Giá trị P phân 

tích hồi quy giá trị giống của các tính trạng đều nhỏ hơn 0,05 cho thấy độ tin cậy cao về tiến 

bộ di truyền trong kết quả phân tích. Hệ số xác định R2 ở mức cao (từ 88% trở lên) cho thấy, 

giá trị giống trung bình qua các thế hệ của các tính trạng chọn lọc trên mỗi dòng vịt phù hợp 

với đường hồi quy tuyến tính và nó phần nào phản ánh sự cải thiện di truyền các tính trạng 

chọn lọc khá đều qua các thế hệ, phù hợp với quy mô đàn và áp lực chọn lọc của cả hai 

dòng vịt qua các thế hệ là không biến động lớn. 

 So sánh với các kết quả nghiên cứu chọn lọc trên vịt chuyên thịt trong nước, tiến bộ 

di truyền tính trạng khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi của dòng vịt V52 nằm trong khoảng nhiều 

kết quả của đã công bố. Dương Xuân Tuyển và cs. (2001) báo cáo tiến bộ di truyền khi chọn 

lọc vịt dòng trống V5 tại trại vịt giống VIGOVA, con trống đạt 32,5 - 44,5 g/thế hệ, con mái 

đạt 16,8 - 22,1 g/thế hệ. Trong khi dòng trống V2 chọn tạo sau đó, tiến bộ di truyền khối 
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lượng cơ thể 7 tuần tuổi ở vịt trống là 46,0 g/thế hệ, ở vịt mái là 31,4 g/thế hệ (Dương Xuân 

Tuyển và cs., 2006a). Phùng Đức Tiến và cs. (2010b) báo cáo tiến bộ di truyền của dòng vịt 

SH1 nuôi tại Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình con trống đạt 24,6 g/thế hệ, con mái đạt 

36,4 g/thế hệ, trong khi kết quả của Nguyến Đức Trọng và cs. (2009) trên dòng vịt M14 tại 

Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên đạt 37,3 - 77,8 g/thế hệ. Một số kết quả khác gần đây 

về tiến bộ di truyền khối lượng cơ thể vịt đó là của dòng V12 đạt 49,5 g/thế hệ, dòng V22 

con trống đạt 39,7 g/thế hệ, con mái đạt 56,0 g/thế hệ (Dương Xuân Tuyển và cs., 2011 và 

2015), của dòng vịt MT1 là 52,5 g/thế hệ (Nguyễn Văn Duy, 2012). Biến động tiến bộ di 

truyền tính trạng khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi của các nghiên cứu trên vịt chuyên thịt của 

các tác giả trên nằm trong khoảng 16,8 – 77,8 g/thế hệ. Như vậy, tiến bộ di truyền tính trạng 

khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi của dòng mái V57 đều thấp hơn kết quả của các tác giả trên. 

Tuy nhiên, tất cả các kết quả trên đều là chọn lọc trên dòng trống với định hướng chỉ cải tiến 

di truyền một tính trạng khối lượng cơ thể. Các nghiên cứu trước đây hầu như chưa thấy 

công bố tiến bộ di truyền đối với tính trạng khối lượng cơ thể trên dòng mái vịt chuyên thịt. 

Chọn lọc tính trạng độ dày thịt ức là hướng tới cải tiến tỷ lệ cơ ức nhờ đáp ứng tương 

quan giữa hai tính trạng này. Tuy nhiên, không có nhiều báo cáo về hiệu quả chọn lọc cải 

tiến di truyền về dày thịt ức và tỷ lệ cơ ức trên vịt. Pingel (2011) cho biết, áp dụng chọn lọc 

dày thịt ức trên vịt Bắc Kinh đã cải thiện 17,2% ở đàn chọn lọc so với đàn không chọn lọc, 

tỷ lệ thịt ức cũng tăng 9,4%. Phạm Văn Chung (2018) báo cáo tiến bộ di truyền tính trạng 

dày thịt ức khi chọn tạo dòng vịt TS132 và TS142 tại Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên 

tương ứng đạt 0,47 và 0,69 mm/thế hệ. 

 So với tính trạng khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi, các báo cáo nghiên cứu chọn lọc cải 

tiến di truyền tính trạng năng suất trứng ít hơn nhiều. Lý do là vì việc chọn lọc tính trạng 

này chỉ có thể thực hiện khi tổ chức được đàn chọn lọc theo dõi năng suất trứng cá thế, tốn 

rất nhiều công sức. Tiến bộ di truyền tính trạng năng suất trứng của dòng vịt V57 đạt ở mức 

trung bình so với một số kết quả nghiên cứu trong nước trên vịt chuyên thịt đã công bố. 

Dương Xuân Tuyển và cs. (2006a) báo cáo tiến bộ di truyền tính trạng năng suất trứng 12 

tuần đẻ của dòng vịt V7 là 1,59 quả/thế hệ. Nguyễn Văn Duy (2012) chọn lọc năng suất 

trứng dòng vịt MT2 tại Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên có tiến bộ di truyền đạt 1,1 

quả/thế hệ. Dương Xuân Tuyển và cs. (2016) báo cáo tiến bộ di truyền năng suất trứng khi 

chọn tạo dòng vịt V27 tại trại vịt giống VIGOVA đạt 0,52 quả/thế hệ. Kết quả của Phạm 

Văn Chung (2018) khi chọn tạo dòng vịt TS142, tiến bộ di truyền tính trạng năng suất trứng 

đạt 1,17 quả/thế hệ. 
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 Tóm lại, việc áp dụng chỉ số chọn lọc theo giá trị giống ước tính bằng BLUP đã cải 

tiến di truyền tất cả các tính trạng mục tiêu trên hai dòng vịt V52 và V57. 

 

3.1.5 Khuynh hướng di truyền và kiểu hình tính trạng chọn lọc 

Khuynh hướng di truyền và kiểu hình hai tính trạng chọn lọc dòng vịt V52 được trình 

bày ở đồ thị 3.1 và 3.2, khuynh hướng di truyền và kiểu hình ba tính trạng chọn lọc dòng vịt 

V57 được trình bày ở đồ thị 3.3 đến 3.5. Khuynh hướng di truyền phản ánh xu hướng diễn 

biến giá trị giống của tính trạng qua các thế hệ chọn lọc dưới dạng đồ thị và phương trình 

hồi quy, nó giúp cho việc đánh giá trực quan về hiệu quả chọn lọc đối với từng tính trạng. 

 

Đồ thị 3.1: Khuynh hướng di truyền và kiểu hình khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi dòng vịt V52 

Khuynh hướng di truyền đều cho thấy, giá trị giống của các tính trạng chọn lọc của 

cả hai dòng vịt đều có xu hướng tăng qua các thế hệ, tất cả các tính trạng đều có tiến bộ di 

truyền (hệ số phương trình hồi quy dương) như đã phân tích ở phần 3.1.4. Tuy nhiên, khi 

xem xét diễn biến giá trị giống trên mỗi tính trạng của mỗi dòng vịt ở mỗi thế hệ luôn có sự 

khác nhau. Kết quả qua các đồ thị còn phản ánh giữa kiểu hình và giá trị giống không có xu 

hướng chung. Giá trị giống của các tính trạng tăng khá đều qua các thế hệ trong khi giá trị 

kiểu hình không hoàn toàn theo quy luật này và khi xem xét cụ thể trên mỗi tính trạng theo 

tính biệt của mỗi dòng vịt qua các thế hệ chọn lọc còn có sự trái ngược khuynh hướng. Điều 

này minh chứng rằng, giá trị kiểu hình đôi khi không phản ánh chính xác khả năng di truyền 

của giống, việc chọn lọc dựa vào giá trị giống sẽ chính xác và đem lại hiệu quả chọn lọc tốt 

hơn so với việc chọn lọc dựa trên giá trị kiểu hình (Lê Thanh Hải và cs. 2020c). 
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Đồ thị 3.2: Khuynh hướng di truyền và kiểu hình dày thịt ức 7 tuần tuổi dòng vịt V52 

Với dòng trống V52, giá trị giống tính trạng khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi có sự 

chênh lệch nhiều giữa vịt trống và vịt mái ở thế hệ 2 và 3, ở thế hệ 1, 4 và 5 gần như tương 

đương. Trên đồ thị cho thấy giá trị giống tính trạng khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi của dòng 

vịt V52 thế hệ 2 tăng không đáng kể. Đối với dày thịt ức ở 7 tuần tuổi dòng vịt V52, giá trị 

giống giữa vịt trống và vịt mái không có sự chênh lệch nhiều qua các thế hệ, tốc độ cải thiện 

di truyền tính trạng này khá đều ngoại trừ ở thế hệ 3 có xu hướng cao hơn. Giá trị kiểu hình 

hai tính trạng khối lượng cơ thể và dày thịt ức 7 tuần tuổi của dòng vịt V52 cũng có xu 

hướng tăng nhưng tốc độ tăng thấp hơn so với mức độ cải tiến di truyền. Yếu tố ảnh hưởng 

ngoại cảnh trực tiếp đến kiểu hình các tính trạng sinh trưởng chính là chế độ nuôi giống có 

mức ăn hạn chế để đảm bảo khả năng sinh sản của đàn giống chọn lọc. Đây chính là lý do 

mà bên cạnh việc đánh giá khuynh hướng di truyền nhiều tác giả đều bố trí đàn khảo sát 

sinh trưởng nuôi chế độ ăn tự do để đánh giá kết quả chọn lọc các tính trạng về sinh trưởng 

được chính xác hơn (Nguyễn Văn Duy, 2012; Dương Xuân Tuyển và cs., 2015; Phạm Văn 

Chung, 2018). 

Với dòng mái V57, xu hướng giá trị giống hai tính trạng khối lượng cơ thể và dày 

thịt ức ở 7 tuần tuổi tương tự nhau. Mức độ cải thiện di truyền thế hệ 2 so với thế hệ 1 gần 

như không có, tốc độ cải tiến di truyền hai tính trạng nhiều ở thế hệ 3 và 4 và chậm lại ở thế 

hệ 5. Với tính trạng năng suất trứng 42 tuần tuổi của dòng vịt V57 có sự cải thiện di truyền 

khá đều qua các thế hệ. Giá trị giống năng suất trứng ở vịt trống và vịt mái có sự chênh lệch 

và thay đổi qua các thế hệ, ở thế hệ 1 giá trị giống vịt trống cao hơn vịt mái nhưng sang thế 
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hệ 2 thì ngược lại và sự biến đổi này tiếp tục ở các thế hệ sau. Sự chênh lệch giá trị giống 

giữa hai tính biệt đối với tính trạng này có thể liên quan đến đặc thù về nguồn thông tin để 

ước tính giá trị giống của tính trạng này khi so với các tính trạng khác. Giá trị giống ước 

tính sử dụng thông tin gia phả từ ông bà, bố mẹ, anh chị em và bản thân, trong khi đối với 

vịt trống không có thông tin năng suất trứng từ bản thân (vịt trống không đẻ trứng), còn ở vịt 

mái thì có thông tin từ bản thân. Tương tự với dòng vịt V52, giá trị kiểu hình khối lượng cơ 

thể và dày thịt ức 7 tuần tuổi của dòng vịt V57 cũng không theo đúng khuynh hướng di 

truyền, thậm chí khối lượng vịt mái thế hệ 2 và khối lượng vịt trống thế hệ 3 còn giảm so 

với thế hệ trước. Đối với giá trị kiểu hình tính trạng năng suất trứng 42 tuần tuổi có sự 

chênh lệch lớn 2,7 quả/thế hệ, trong khi kết quả cải tiến di truyền là 0,88 quả/thế hệ. Điều 

này phản ánh các yếu tố ngoại cảnh giữa các thế hệ đã có ảnh hưởng lớn đến tính trạng này, 

có thể ngoại cảnh ở thế hệ 4 và 5 là tốt hơn cùng với đáp ứng chọn lọc đã tạo sự chênh lệch 

lớn về giá trị kiểu hình của tính trạng năng suất trứng. Lê Thanh Hải và cs. (2020c) khi phân 

tích di truyền trên dòng vịt chuyên thịt V27 cũng khẳng định tính trạng năng suất trứng chịu 

ảnh hưởng lớn của ngoại cảnh và kết quả giữa kiểu hình và giá trị giống cũng có thời điểm 

trái ngược nhau về khuynh hướng. 

 

Đồ thị 3.3: Khuynh hướng di truyền và kiểu hình khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi dòng vịt V57 
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Đồ thị 3.4: Khuynh hướng di truyền và kiểu hình dày thịt ức 7 tuần tuổi dòng vịt V57 

 

 

Đồ thị 3.5: Khuynh hướng di truyền và kiểu hình năng suất trứng 42 tuần tuổi dòng vịt V57 

Nhìn chung, khuynh hướng di truyền và kiểu hình tất cả các tính trạng chọn lọc của 

cả 2 dòng vịt đều cho thấy việc cải tiến di truyền qua các thế hệ chọn lọc mặc dù mức độ 

của mỗi tính trạng trên mỗi dòng vịt là khác nhau. Khuynh hướng di truyền và kiểu hình của 

các tính trạng chọn lọc là cơ sở để khẳng định việc chọn lọc theo chỉ số đã cải tiến di truyền 

các tính trạng chọn lọc của cả hai dòng vịt V52 và V57, đồng thời nó cũng cho thấy có thể 

tiếp tục chọn lọc sẽ cải thiện di truyền các tính trạng này. 
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3.1.6 Mức độ đồng huyết qua các thế hệ chọn lọc 

 Bảng 3.6: Hệ số đồng huyết của hai dòng vịt V52 và V57 

Thế hệ Tổng số cá thể  

(n) 

Tỷ lệ cá thể đồng 

huyết (%) 

Hệ số đồng huyết 

( X ±SD) 

Giá trị lớn 

nhất 

Dòng V52 

1 833 0,00 0,00 0,00 

2 636 5,51 0,01 ±0,00 0,50 

3 580 21,70 0,09 ±0,01 0,25 

4 805 36,30 0,05 ±0,00 0,13 

5 864 43,28 0,04 ±0,00 0,07 

Dòng V57 

1 1040 0,00 0,00 0,00 

2 1041 3,94 0,02 ±0,00 0,25 

3 1061 29,41 0,07 ±0,01 0,25 

4 1051 40,43 0,03 ±0,00 0,13 

5 1026 46,98 0,04 ±0,00 0,13 

 

Mức độ đồng huyết luôn được quan tâm trong các chương trình chọn lọc nhân giống. 

Theo Falconer và Mackay (1996), đồng huyết do giao phối cận thân có thể dẫn đến suy 

thoái ở một số tính trạng năng suất, nhưng đó cũng là phương pháp làm thay đổi cấu trúc di 

truyền của quần thể, đôi khi nó có lợi cho việc chọn lọc tạo dòng. Việc tổ chức chọn lọc 

nhân dòng khép kín, giao phối cận thân là không tránh khỏi (Jeyaruban và cs., 1995). Một 

nguyên nhân trong chọn lọc nhân dòng thường làm gia tăng mức độ đồng huyết đó là do 

việc ghép phối những cá thể tốt với nhau nhằm nhân rộng những cá thể hoặc những gia đình 

xuất sắc. Kết quả phân tích trình bày ở bảng 3.6 cho thấy, hệ số đồng huyết của hai dòng vịt 

ở thế hệ 1 (thế hệ cơ bản) là chưa có vì không biết được cha mẹ của cá thể. Từ thế hệ 2 trở 

đi tỷ lệ cá thể đồng huyết tăng dần qua các thế hệ nhưng hệ số đồng huyết bình quân giảm 

dần. Kết quả này cũng có xu hướng tương tự như kết quả của Dương Xuân Tuyển và cs. 

(2016) trên dòng vịt chuyên thịt V27. Cá thể có hệ số đồng huyết cao nhất bằng 0,5 ở thế hệ 

2 dòng vịt V52, đây chính là kết quả ghép phối cận thân giữa anh chị em ruột. Những cá thể 

có hệ số đồng huyết 0,25 ở thế hệ 2 và 3 của hai dòng vịt là kết quả ghép phối của những 

anh chị em cùng cha khác mẹ. Tuy nhiên, những cá thể có hệ số đồng huyết cao là không 
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nhiều, chỉ nằm ở một số cặp ghép phối có chủ đích nhóm những cá thể có năng suất cao 

nhất ở thế hệ 2 và 3. 

Các kết quả nghiên cứu về đồng huyết trên vịt là không nhiều, chỉ có số ít tác giả đã 

báo cáo về thông số này. Theo Chen và cs. (2003) hệ số đồng huyết của vịt Brown Tsaiya 5 

thế hệ chọn lọc theo thứ tự là 0,115, 0,111, 0,137, 0,029 và 0,059. Cheng và cs. (1996) tính 

hệ số đồng huyết của vịt Brown Tsaiya từ thế hệ 1 đến 5 tương ứng là 0, 0, 0,014, 0,055 và 

0,048. Cheng và cs. (2009) công bố hệ số đồng huyết vịt Brown Tsaiya là từ 0 đến 0,071. 

Dương Xuân Tuyển và cs. (2016) cho biết, hệ số đồng huyết dòng vịt V27 từ thế hệ 1 đến 

thế hệ 5 tương ứng là 0, 0, 0,066, 0,035 và 0,025. Phạm Văn Chung (2018) cho biết, hệ số 

đồng huyết dòng vịt TS132 qua 4 thế hệ lần lượt là 0, 0,016, 0,023 và 0,032. 

 Như vậy, sau 5 thế hệ chọn lọc tỷ lệ cá thể đồng huyết của dòng vịt V52 là 43,28%, 

dòng vịt V57 là 46,98%, mức độ đồng huyết trung bình là không lớn, chỉ ở mức 4%. Đánh 

giá ảnh hưởng cụ thể của đồng huyết đến tính trạng năng suất là rất khó thực hiện, vì việc bố 

trí khảo sát các tính trạng năng suất liên quan đến đồng huyết là rất công phu và tốn kém. 

Trong những năm gần đây, cũng không ghi nhận một nghiên cứu nào đánh giá về ảnh hưởng 

của đồng huyết đến tính trạng năng suất trên vịt. Tuy nhiên, có thể khẳng định mức độ đồng 

huyết 4% sẽ không ảnh hưởng đến việc nhân dòng để chuyển giao ra sản xuất. Việc suy 

thoái cận huyết thường được quan tâm liên quan đến nhóm tính trạng sinh sản đặc biệt là 

khả năng thụ tinh. Trong khi, ở vịt nói riêng hay gia cầm nói chung việc nhân dòng để sản 

xuất thường có quần thể lớn (vài trăm đến hàng ngàn cá thể), sự ngẫu nhiên trong giao phối 

quần thể sẽ làm mất đi ảnh hưởng của đồng huyết hoặc có ảnh hưởng cũng không lớn. Bên 

cạnh nữa, đặc thù ở gia cầm đó là tinh trùng của con trống có thể tồn tại và có khả năng thụ 

tinh trong âm đạo của con mái hàng tuần hoặc hơn nữa, giao phối ngẫu nhiên sẽ có sự bù 

đắp giữa cá thể trống có khả năng thụ tinh tốt với những cá thể trống kém hoặc không có 

khả năng thụ tinh để không ảnh hưởng đến sự thụ tinh và các tính trạng ấp nở. Như vậy, độ 

đồng huyết trên hai dòng vịt là thấp và sẽ không ảnh hưởng đến việc nhân dòng. 

 

3.1.7 Khả năng sinh trưởng của hai dòng vịt V52 và V57 qua các thế hệ chọn lọc 

a. Khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi 

Khối lượng cơ thể vịt qua các thế hệ của dòng vịt trống V52 được trình bày tại bảng 

3.7, của dòng mái V57 được trình bày tại bảng 3.8. Khảo sát khối lượng cơ thể vịt của 2 

dòng theo chế độ nuôi ăn tự do để có thêm cơ sở xác định hiệu quả chọn lọc đối với tính 

trạng này. 
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Bảng 3.7: Khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi của dòng vịt V52 

Số trung bình hàng ngang có chữ cái giống nhau thì không sai khác thống kê (P > 0,05) 

 

Kết quả đối với dòng vịt V52, khối lượng cơ thể ở cả vịt trống và vịt mái đều tăng 

dần qua các thế hệ. Ở thế hệ 1, khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi của vịt trống 3340,3 g, của vịt 

mái 3170,4 g. Khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi ở thế hệ 5 của dòng trống V52 cao hơn thế hệ 1 

là 199 g ở vịt trống và 161,2 g ở vịt mái. Kết quả này nằm trong khoảng một số kết quả 

chọn lọc cải tiến di truyền tính trạng này đã được báo cáo. Dương Xuân Tuyển và cs. (2015) 

chọn lọc bằng phương pháp BLUP qua 4 thế hệ dòng trống V22 theo hướng tăng khối lượng 

cơ thể 7 tuần tuổi, khối lượng cơ thể vịt trống thế hệ 4 cao hơn thế hệ 1 là 124,2 g (3,76%), 

vịt mái 108,7 g (3,44%). Dean (2005) chọn lọc qua 6 thế hệ, khối lượng cơ thể vịt Bắc Kinh 

tăng được 327 g ở vịt trống và 277 g ở vịt mái.  

Như vậy, khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi của dòng trống V52 thuộc nhóm có khối 

lượng cơ thể lớn, tương đương dòng trống V22 của trại vịt giống VIGOVA, cao hơn dòng 

trống SM tạo ra tại Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên (vịt trống 2879 g, vịt mái 2669 g - 

Hoàng Thị Lan và cs., 2001), cao hơn dòng trống V5 tạo ra tại trại vịt giống VIGOVA (vịt 

trống 2673,5 g, vịt mái 2483,8 g - Dương Xuân Tuyển và cs., 2001), cao hơn dòng trống V2 

tạo ra tại trại vịt giống VIGOVA (vịt trống 3270 g, vịt mái 3110 g - Dương Xuân Tuyển và 

cs., 2006a), cao hơn dòng MT1 (khối lượng trung bình trống mái 3116,2 g - Nguyễn Văn 

Duy, 2012). 

Với dòng mái V57, khối lượng cũng có xu hướng tăng lên qua các thế hệ chọn lọc 

nhưng tốc độ tăng là thấp khi so sánh với dòng vịt V52. Khối lượng vịt trống thế hệ 5 cao 

hơn thế hệ 1 là 86,6 g, mức chênh lệch ở vịt mái là 102,2 g. Tốc độ tăng khối lượng cơ thể 

mỗi thế hệ tăng bình quân 21,65 g đối với vịt trống và 25,55 g đối với vịt mái (trung bình là 

Tính biệt 
Tham số thống 

kê 

Thế hệ 

1 2 3 4 5 

Trống 

n (con) 115 116 112 117 114 

 (g) 3340,3d 3364,9d 3425,2c 3484,2b 3539,3a 

SD (g) 305,3 294,4 261,6 261,7 254,3 

Mái 

n (con) 115 114 116 116 115 

 (g) 3170,4d 3204,3cd 3237,2bc 3292,2ab 3331,6a 

SD (g) 302,1 280,4 231,4 258,8 243,9 
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23,60 g). Như vậy, ở cả dòng trống V52 và dòng mái V57 việc đánh giá tốc độ cải thiện 

khối lượng cơ thể vịt qua các thế hệ có phần cao hơn khi so sánh với cách đánh giá qua phân 

tích khuynh hướng di truyền của tính trạng này. Điều này có thể do cộng hưởng của tiến bộ 

di truyền và điều kiện ngoại cảnh khảo sát ở thế hệ sau tốt hơn so với thế hệ trước. Đây cũng 

chính là lý do mà việc nghiên cứu hoàn thiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng (ngoại cảnh) 

với các dòng giống mới được chọn tạo là cần thiết để có thể phát huy tiềm năng di của 

chúng truyền được tốt nhất. 

Bảng 3.8: Khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi của dòng vịt V57 

Số cùng hàng ngang có chữ cái giống nhau thì không sai khác thống kê (P > 0,05) 

 

Sau 5 thế hệ chọn lọc, khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi dòng mái V57 con trống đạt 

3103,8 g, con mái là 2922,2 g. Khối lượng cơ thể trung bình trống mái dòng V57 so với 

dòng vịt mái V7 tại trại vịt giống VIGOVA theo kết quả của Dương Xuân Tuyển và cs. 

(2011b) đạt cao hơn 99,4 g. Như vậy, khả năng sinh trưởng của dòng vịt V57 đạt khá tốt đối 

với một dòng vịt mái chuyên thịt có năng suất trứng cao. Độ lệch chuẩn khối lượng cơ thể 

qua các thế hệ chọn lọc của dòng vịt V52 cũng như dòng vịt V57 đều có xu hướng giảm dần 

cho thấy sự đồng đều của các dòng vịt được tăng lên thông qua chọn lọc. 

Như vậy, kết quả đánh giá sinh trưởng ở cả hai dòng vịt nuôi chế độ ăn tự do qua các 

thế hệ là cơ sở khẳng định thêm về hiệu quả chọn lọc khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi đối với 2 

dòng vịt V52 và V57.  

b. Hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng cơ thể 

Hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng 

trong chăn nuôi vịt thịt. Hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng cơ thể vịt nuôi 7 tuần 

tuổi của hai dòng vịt V52 và V57 qua các thế hệ được trình bày tại bảng 3.9. 

Tính biệt 
Tham số thống 

kê 

Thế hệ 

1 2 3 4 5 

Trống 

n (con) 116 116 116 117 115 

 (g) 3017,2b 3022,6b 3063,7ab 3094,4ab 3103,8a 

SD (g) 281,2 261,5 243,3 247,9 238,4 

Mái 

n (con) 115 114 115 116 114 

 (g) 2820b 2848b 2883ab 2908ab 2922,2a 

SD (g) 263,5 242,6 236,1 209,6 212,4 
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Bảng 3.9: Hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng 7 tuần tuổi dòng vịt V52 và V57 

Thế  

hệ 

Dòng V52  Dòng V57 

Thức ăn sử 

dụng (kg) 

Khối lượng 

vịt tăng (kg) 

FCR Thức ăn sử 

dụng (kg) 

Khối lượng 

vịt tăng (kg) 

FCR 

1 1949,39 735,62 2,65 1753,83 661,82 2,65 

2 1952,19 742,28 2,63 1750,59 663,10 2,64 

3 1925,63 746,37 2,58 1767,09 674,46 2,62 

4 1985,45 775,57 2,56 1798,78 686,56 2,62 

5 1963,10 772,87 2,54 1768,20 677,47 2,61 

 

Kết quả cho thấy, ở cả 2 dòng vịt có hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng 

cở thể vịt ở 7 tuần tuổi đều giảm dần qua các thế hệ. Ở thế hệ 1 hệ số chuyển hóa thức ăn 

cho tăng khối lượng cơ thể của dòng vịt V52 là 2,65, đến thế hệ 5 là 2,54, tương ứng ở dòng 

vịt V57 là 2,65 và 2,61. Như vậy, nhờ chọn lọc tăng khả năng sinh trưởng đã giảm tiêu tốn 

thức ăn cho tăng 1 kg khối lượng cơ thể của dòng vịt V52 là 0,11 kg, dòng vịt V57 là 0,04 

kg. Điều này đã được Klemm và Pingel (1992) lý giải, khi chọn lọc cải tiến khối lượng cơ 

thể, kéo theo cải tiến tiêu tốn thức ăn. Đây chính là đáp ứng tương quan giữa hai tính trạng 

sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn. 

Mức tiêu tốn thức ăn cho tăng khối lượng của cả hai dòng vịt sau 5 thế hệ chọn lọc 

nhìn chung đạt thấp khi so sánh với các dòng vịt chuyên thịt trước đây và tuân theo quy luật 

dòng vịt khối lượng cơ thể cao thì có mức tiêu tốn thức ăn thấp, dòng V52 khối lượng lớn 

mức tiêu tốn thức ăn thấp hơn dòng V57. Kết quả hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối 

lượng cơ thể nuôi 8 tuần tuổi của dòng vịt T13 là 2,72 (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2007). 

Dương Xuân Tuyển và cs. (2011b) đánh giá sinh trưởng một số dòng vịt chuyên thịt tại trại 

vịt giống VIGOVA cho biết, hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng cơ thể các dòng 

vịt V12, V2 và V7 tương ứng là 2,58, 2,60 và 2,76. Kết quả của Phạm Văn Chung (2015) 

trên dòng vịt MT1 và MT3 tại Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên tương ứng là 2,73 và 

2,64. Dòng vịt TS132 được chọn tạo gần đây tại Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên có hệ 

số chuyển hóa thức ăn là 2,64 (Phạm Văn Chung, 2018). 

 

 



85 

 

c. Các thành phần thân thịt  

Bảng 3.10: Tỷ lệ thân thịt, tỷ lệ cơ ức và tỷ lệ cơ đùi 7 tuần tuổi của dòng vịt V52  

Thế 

hệ 

 

n 

(con) 

Tỷ lệ thân thịt (%) 

( X  ± SD) 

Tỷ lệ cơ ức (%) 

( X  ± SD) 

Tỷ lệ cơ đùi (%) 

( X  ± SD) 

Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

1 10 69,91±1,23 70,52±2,07 18,40c±0,63 18,63c±0,69 12,11±0,23 11,89±0,50 

2 10 70,23±1,21 69,88±2,08 18,81bc±0,43 19,23bc±0,62 12,41±0,64 12,17±0,45 

3 10 71,06±1,18 71,17±1,24 19,31abc±0,60 19,70abc±0,61 12,23±0,36 12,21±0,67 

4 10 70,67±0,74 70,54±1,12 19,59ab±0,63 20,02ab±0,48 12,21±0,27 12,14±0,66 

5 10 70,94±1,15 70,82±0,89 20,43a±0,42 20,59a±0,51 12,56±0,63 12,45±0,47 

Giá trị trung bình cột dọc mang chữ cái giống nhau thì không sai khác thống kê (P > 0,05) 

 

Bảng 3.11: Tỷ lệ thân thịt, tỷ lệ cơ ức và tỷ lệ cơ đùi 7 tuần tuổi của dòng vịt V57  

Thế 

hệ 

 

n 

(con) 

Tỷ lệ thân thịt (%) 

( X  ± SD) 

Tỷ lệ cơ ức (%) 

( X  ± SD) 

Tỷ lệ cơ đùi (%) 

( X  ± SD) 

Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

1 10 69,19±1,68 70,79±1,16 19,14c±0,31 19,21c±0,49 12,56±0,45 12,33±0,70 

2 10 70,24±1,55 71,15±1,17 19,60bc±0,73 19,81bc±0,76 12,72±0,31 12,57±0,97 

3 10 70,06±1,67 70,39±0,73 20,10b±0,19 20,32b±0,47 12,40±0,59 12,45±0,96 

4 10 70,53±0,82 70,31±0,92 20,34ab±0,53 20,62ab±0,50 12,61±0,44 12,51±0,75 

5 10 70,73±0,97 70,96±1,46 20,65a±0,34 20,93a±0,52 12,59±0,43 12,37±0,56 

Giá trị trung bình cột dọc mang chữ cái giống nhau thì không sai khác thống kê (P > 0,05) 

Kết quả mổ khảo sát cho thấy, ở thế hệ 5 tỷ lệ thân thịt con trống và con mái của 

dòng trống V52 tương ứng là 70,94% và 70,82%, của dòng V57 tương ứng là 70,73% và 

70,96%. Giữa các thế hệ có sự chênh lệch nhỏ nhưng không có sự khác biệt về mặt thống kê 

(P > 0,05). Tỷ lệ thân thịt cả 2 dòng vịt đều đạt trên 70% là khá cao và rất có ý nghĩa vì nó 

là chỉ tiêu quan trọng có thể quyết định đến giá thu mua vịt về cơ sở giết mổ. Rất nhiều các 

nghiên cứu trong nước về tỷ lệ thân thịt của các dòng giống vịt chuyên thịt đã được báo cáo. 

Dương Xuân Tuyển (1998) cho biết tỷ lệ thân thịt vịt CV Super–M dòng trống 68,33%, 

dòng mái 68,99%. Theo Hoàng Thị Lan và cs. (2001), vịt CV Super–M nuôi thịt có tỷ lệ 

thân thịt 68,66 – 69,6%. Nguyễn Đức Trọng và cs. (2008) báo cáo kết quả tỷ lệ thân thịt 
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dòng vịt T5 và T6 nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên tương ứng 70,25% và 

68,14%. Lê Thanh Hải (2012) cho biết, tỷ lệ thân thịt dòng trống V12 và V2 tại trại vịt 

giống VIGOVA tương ứng là 70,18% và 70,11%. Một số tác giả trên thế giới báo cáo tỷ lệ 

thân thịt của vịt Bắc Kinh. Retailleau (1999) cho biết tỷ lệ thân thịt vịt nuôi 7 tuần tuổi con 

trống 64,67%, con mái 65,05%; kết quả của Golze và Pingel (2003), tỷ lệ thân thịt (bỏ cổ) 

vịt giết mổ lúc 9 tuần tuổi con trống 62,8%, con mái 63,6%, tỷ lệ cổ vịt trống và mái tương 

ứng là 5,4% và 5,2%; Isguzar và Testik (2003) vịt trống 68,8% vịt mái 68,1%. 

Cơ ức là thành phần thân thịt có giá trị lớn nhất cả về mặt khối lượng và chất lượng, 

đây chính là tính trạng mục tiêu chọn lọc của cả hai dòng vịt. Giá trị thương mại của cơ ức 

là rất cao đặc biệt ở các nước Châu Âu, do đó việc chọn lọc nâng cao chỉ tiêu này sẽ góp 

phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế của giống và là mục tiêu quan trọng 

của các nhà di truyền giống. Sau 5 thế hệ chọn lọc tỷ lệ cơ ức vịt trống và vịt mái của dòng 

vịt V52 tương ứng đạt 20,43% và 20,59%, của dòng V57 tương ứng đạt 20,65% và 20,93%. 

So với thế hệ 1 thì tỷ lệ cơ ức đã tăng ở vịt trống và vịt mái dòng V52 theo thứ tự là 2,03% 

và 1,96%, tương ứng ở dòng V57 là 1,51% và 1,72%, chênh lệch này với P < 0,05. Tỷ lệ cơ 

ức của hai dòng vịt cao hơn các dòng vịt chuyên thịt khác từ 4 – 7%, mang lại giá trị kinh tế 

lớn cho sản xuất vịt thịt. Các báo cáo về tỷ lệ cơ ức của vịt có một sự biến động lớn phụ 

thuộc dòng, giống, lứa tuổi... Tỷ lệ thịt ức và tỷ lệ cơ ức đã được nhiều tác giả báo cáo trên 

giống vịt chuyên thịt tại Việt Nam. Dương Xuân Tuyển và cs (2001) mổ khảo sát vịt V56 ở 

8 tuần tuổi cho kết quả tỷ lệ thịt ức và tỷ lệ cơ ức tương ứng là 22,6% và 14,9%. Kết quả 

của Lê Thanh Hải (2012), tỷ lệ thịt ức vịt V12, V2, V2517 và V12517 ở 7 tuần tuổi tương 

ứng là 19,32%, 19,13%, 18,74% và 19,49%. Dương Xuân Tuyển (2013) báo cáo tỷ lệ thịt 

ức vịt V12517, V2517, V127 giết mổ ở 7 tuần tuổi là tương đương nhau ở mức 18,8 - 

18,9%. Lê Thanh Hải và cs (2016) cho biết, vịt thương phẩm VSM3 có tỷ lệ thịt ức và tỷ lệ 

cơ ức 18,74% và 11,33%; của vịt thương phẩm VSM4 tương ứng 19,64% và 11,98%. Một 

số tác giả nước ngoài cũng đã báo cáo kết quả khảo sát của vịt Bắc Kinh. Tỷ lệ cơ ức vịt 

Bắc Kinh 7 tuần tuổi 12,0% (Crawford, 1990), 18,1% (Pingel và cs., 2013). Witkiewicz và 

cs. (2004) khảo sát thành phần thân thịt và cấu trúc cơ của các dòng vịt Bắc Kinh A44, P66, 

P33 và K2 tại Ba Lan, kết quả tỷ lệ cơ ức trống, mái ở 7 tuần tuổi của dòng A44 tương ứng 

14,2%, 15,0%; của dòng P66 tương ứng 11,9%, 12,4%, của dòng P33 tương ứng 13,0%, 

12,6%; của dòng K2 tương ứng là 13,4%, 14,2%.  

Cơ đùi là thành phần thân thịt quan trọng có giá trị sau cơ ức. Kết quả tỷ lệ cơ đùi ở 

các thế hệ của cả hai dòng vịt không có sự khác biệt (P > 0,05). Tỷ lệ cơ đùi của vịt trống và 
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vịt mái dòng trống V52 đạt 12,56% và 12,45%, của dòng mái V57 tương ứng đạt 12,59% và 

12,37%. Kết quả này ở mức trung bình khi so sánh với một số báo cáo khác trên vịt. Dương 

Xuân Tuyển (1998) nghiên cứu trên các dòng vịt CV Super M, vịt Anh Đào Tiệp, Anh Đào 

Hung và con lai của chúng cho biết tỷ lệ cơ đùi giết mổ ở 8 tuần tuổi đạt 11,04 -12,0% với 

phương thức nuôi nhốt và đạt 11,33 – 13,36% đối với phương thức nuôi bán chăn thả. Kết 

quả của Witkiewicz và cs. (2004) khảo sát các dòng A44, P66, P33 và K2 tại Ba Lan, tỷ lệ 

cơ đùi trống, mái 7 tuần tuổi dòng A44 tương ứng là 12,8% và 13,0%; của dòng P66 tương 

ứng là 13,5% và 13,7%; của dòng P33 tương ứng là 13,3% và 13,3%; của dòng K2 tương 

ứng là 11,9% và 13,1%. Pingel và cs (2013) cho biết tỷ lệ cơ đùi vịt Bắc Kinh 6 tuần tuổi 

đạt 11,6%, 7 tuần tuổi 11,4%. Lê Thanh Hải (2016) cho biết vịt thương phẩm VSM3 có tỷ lệ 

thịt đùi và tỷ lệ cơ đùi là 16,90% và 12,0%; của vịt thương phẩm VSM4 tương ứng là 

17,41% và 12,52%. 

Như vậy, đặc điểm nổi trội về các thành phần thân thịt của hai dòng vịt V52 và V57 

so với các dòng vịt khác đó chính là ở tỷ lệ cơ ức cao.  

 

3.1.8 Khả năng sinh sản của hai dòng vịt V52 và V57 qua các thế hệ chọn lọc 

a. Tuổi đẻ, tỷ lệ đẻ và năng suất trứng 

Tuổi đẻ, tỷ lệ đẻ và năng suất trứng là các chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá khả 

năng sinh sản. Tuổi đẻ của hai dòng vịt trình bày tại bảng 3.12. Diễn biến tỷ lệ đẻ trứng, 

năng suất trứng thế hệ 1 đến thế hệ 5 của dòng trống V52 được trình bày tại bảng 3.13 và 

biểu đồ 3.6, của dòng mái V57 được trình bày tại bảng 3.14 và biểu đồ 3.7. 

Bảng 3.12: Tuổi đẻ của hai dòng vịt (ngày tuổi) 

Thế hệ Dòng V52 Dòng V57 

1 175 173 

2 176 170 

3 179 169 

4 181 168 

5 182 167 

 

Tuổi đẻ của hai dòng vịt có xu hướng trái ngược nhau qua các thế hệ chọn lọc, dòng 

trống V52 có xu hướng tăng trong khi dòng mái V57 có xu hướng giảm. Chọn lọc tăng khối 
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lượng cơ thể làm cho tuổi đẻ của dòng vịt V52 tăng lên, trong khi chọn lọc tăng năng suất 

trứng làm giảm tuổi đẻ dòng mái V57. Điều này được lý giải là do mối tương quan âm giữa 

khối lượng cơ thể với năng suất trứng, giữa năng suất trứng với tuổi đẻ (Hudsky và cs., 

1986; Marai và cs., 1989). Tuổi đẻ của dòng trống V52 thế hệ 1 có tuổi đẻ 175 ngày tuổi, 

thế hệ 5 có tuổi đẻ 182 ngày tuổi. Dương Xuân Tuyển và cs. (2011, 2015 và 2016) cho biết, 

tuổi đẻ của các dòng trống vịt chuyên thịt dao động từ 178 – 192 ngày tuổi. Theo Phạm Văn 

Chung (2018), tuổi đẻ của vịt chuyên thịt dòng trống TS132 tại Trung tâm Nghiên cứu vịt 

Đại Xuyên là 26 – 27 tuần tuổi, tương ứng 182 – 189 ngày tuổi. Tuổi đẻ của dòng vịt V52 

tương đương với kết quả của Nguyễn Văn Duy (2012), dòng trống vịt MT1 có tuổi đẻ 177 – 

181 ngày tuổi. Đối với dòng mái V57, sau 5 thế hệ chọn lọc tuổi đẻ là 167 ngày tuổi, sớm 

hơn thế hệ 1 là 6 ngày, sớm hơn dòng trống V52 ở thế hệ 5 là 15 ngày. Tuổi đẻ của một số 

dòng mái chuyên thịt ở nước ta như dòng V7 là 174 ngày tuổi (Dương Xuân Tuyển và cs., 

2006a), dòng V27 168 ngày tuổi (Dương Xuân Tuyển và cs., 2015), dòng MT2 165 ngày 

tuổi (Nguyễn Văn Duy, 2012), dòng TS142 175 ngày tuổi (Phạm Văn Chung, 2018). 

 

 

Đồ thị 3.6: Tỷ lệ đẻ trứng theo tuần của dòng vịt V52 
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Bảng 3.13: Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng của dòng vịt V52 

Tuần 

đẻ 

Tỷ lệ đẻ (%) Năng suất trứng (quả/mái) 

TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 

1 - 2 13,07 13,87 12,81 14,52 16,19 1,83 1,94 1,79 2,03 2,27 

3 - 4 41,60 45,98 33,62 42,09 46,24 5,82 6,44 4,71 5,89 6,47 

5 - 6 65,69 68,29 58,90 68,31 70,05 9,20 9,56 8,25 9,56 9,81 

7 - 8 77,76 77,79 73,96 77,85 77,58 10,89 10,89 10,35 10,90 10,86 

9 - 10 79,95 79,52 77,75 76,39 78,04 11,19 11,13 10,89 10,70 10,93 

11 - 12 80,84 78,64 78,57 77,59 77,93 11,32 11,01 11,00 10,86 10,91 

13 - 14 81,76 77,32 77,36 74,79 75,06 11,45 10,82 10,83 10,47 10,51 

15 - 16 79,64 77,58 77,16 72,04 72,27 11,15 10,86 10,80 10,09 10,12 

17 - 18 77,76 78,36 74,50 71,01 71,15 10,89 10,97 10,43 9,94 9,96 

19 - 20 78,18 76,95 74,96 70,57 70,59 10,94 10,77 10,49 9,88 9,88 

21 - 22 74,90 74,47 74,33 72,43 72,57 10,49 10,43 10,41 10,14 10,16 

23 - 24 74,57 73,33 71,14 71,84 72,04 10,44 10,27 9,96 10,06 10,09 

25 - 26 70,23 68,47 68,53 70,57 70,67 9,83 9,59 9,59 9,88 9,89 

27 - 28 67,67 66,00 70,45 66,98 67,15 9,47 9,24 9,86 9,38 9,40 

29 - 30 64,48 65,40 69,72 66,47 66,58 9,03 9,16 9,76 9,31 9,32 

31 - 32 64,32 62,69 65,78 66,27 66,47 9,00 8,78 9,21 9,28 9,31 

33 - 34 63,65 62,71 65,31 65,53 63,32 8,91 8,78 9,14 9,17 8,86 

35 - 36 62,49 61,89 65,02 64,08 61,81 8,75 8,66 9,10 8,97 8,65 

37 - 38 60,61 58,60 62,66 60,13 58,10 8,49 8,20 8,77 8,42 8,13 

39 - 40 57,71 54,73 60,23 57,04 54,70 8,08 7,66 8,43 7,99 7,66 

41 - 42 54,20 53,89 56,34 53,39 52,18 7,59 7,54 7,89 7,47 7,31 

0 - 42 66,21a 65,45ab 65,14ab 64,73b 64,87b 194,65 192,71 191,52 190,3 190,71 

Số dòng cuối bảng không mang một chữ cái giống nhau thì sai khác thống kê với P < 0,05 

Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng bình quân ở 2 tuần đầu của dòng vịt V52 ở các thế hệ 

tương ứng là 12,81 – 16,19% và 1,79 – 2,27 quả/mái. Ở các tuần đẻ tiếp theo tốc độ tăng là 

khá nhanh và đạt đỉnh cao ở giai đoạn 12 – 13 tuần đẻ, sau đó giảm dần đến giai đoạn 41– 

42 tuần đẻ tỷ lệ đẻ còn ở mức 52,18 – 56,34%. Đồ thị 3.6 cho thấy, tỷ lệ đẻ ở các thế hệ có 

sự khác biệt nhiều ở giai đoạn 12 đến 20 tuần đẻ, ở các giai đoạn khác có sự dao động nhỏ 

và không có sự khác biệt lớn. Tính cả giai đoạn 42 tuần đẻ thì tỷ lệ đẻ thế hệ 1 cao hơn thế 

hệ 5 là 1,34%. Năng suất trứng 42 tuần đẻ thế hệ 1 đạt 194,65 quả/mái, của thế hệ 5 giảm 
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còn 190,71 quả/mái, chênh lệch 3,94 quả/mái. Như vậy, chọn lọc nâng cao khối lượng cơ 

thể của dòng vịt V52 đã làm giảm năng suất trứng. Quy luật này cũng giống ở kết quả chọn 

tạo dòng trống MT1 của Nguyễn Văn Duy (2012) và kết quả chọn tạo dòng trống TS132 

của Phạm Văn Chung (2018). Điều này được lý giải là do mối tương quan âm giữa hai tính 

trạng khối lượng cơ thể và năng suất trứng của vịt (Hudsky và cs., 1986; Nguyễn Đức Trọng 

và cs., 2008; Phạm Văn Chung, 2018…). Mối tương quan âm giữa khối lượng cơ thể 7 tuần 

tuổi và năng suất trứng 42 tuần tuổi cũng được thể hiện ở kết quả phân tích của dòng vịt 

V57 ở phần trên trong nghiên cứu này (rG = -0,16). Năng suất trứng của dòng vịt V52 sau 

khi chọn lọc 5 thế hệ đạt 190,71 quả/mái/42 tuần đẻ cũng là khá cao đối với một dòng trống 

vịt chuyên thịt cao sản có tốc độ sinh trưởng nhanh và tỷ lệ nạc cao. So sánh với một số 

dòng trống vịt chuyên thịt trước đây được chọn tạo của trại vịt giống VIGOVA thì năng suất 

trứng của dòng vịt V52 là khá cao, dòng trống chuyên thịt V2, V12, V22 có năng suất trứng 

42 tuần đẻ tương ứng là 156,5 quả/mái, 181,5 quả/mái và 185,37 quả/mái (Dương Xuân 

Tuyển và cs., 2006a, 2011 và 2015). Năng suất trứng của dòng V52 cũng tương đương với 

dòng trống TS132 tại Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên gần đây (191,01 quả/mái – 

Phạm Văn Chung, 2018). 

 

Đồ thị 3.7: Tỷ lệ đẻ trứng theo tuần của dòng vịt V57 
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Bảng 3.14: Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng của dòng vịt V57 

Tuần 

đẻ 

Tỷ lệ đẻ (%) Năng suất trứng (quả/mái) 

TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 

1 - 2 15,27 17,48 18,67 18,31 17,03 2,14 2,45 2,61 2,56 2,38 

3 - 4 43,38 45,61 48,59 54,10 52,27 6,07 6,39 6,80 7,57 7,32 

5 - 6 65,85 67,43 71,28 77,24 77,65 9,22 9,44 9,98 10,81 10,87 

7 - 8 79,87 80,55 82,04 83,52 83,06 11,18 11,28 11,48 11,69 11,63 

9 - 10 83,28 83,74 86,21 84,39 84,29 11,66 11,72 12,07 11,81 11,80 

11 - 12 83,89 83,92 87,40 84,25 83,53 11,74 11,75 12,24 11,79 11,69 

13 - 14 85,03 85,44 83,27 81,76 84,13 11,90 11,96 11,66 11,45 11,78 

15 - 16 83,53 83,92 82,50 82,69 82,43 11,69 11,75 11,55 11,58 11,54 

17 - 18 82,15 82,86 77,95 81,43 84,02 11,50 11,60 10,91 11,40 11,76 

19 - 20 79,43 78,74 80,34 79,79 80,58 11,12 11,02 11,25 11,17 11,28 

21 - 22 78,79 79,51 81,03 77,35 78,90 11,03 11,13 11,34 10,83 11,05 

23 - 24 79,55 80,40 77,65 78,42 78,09 11,14 11,26 10,87 10,98 10,93 

25 - 26 74,97 76,59 76,73 75,36 76,03 10,50 10,72 10,74 10,55 10,64 

27 - 28 74,04 74,97 75,07 75,01 75,55 10,37 10,50 10,51 10,50 10,58 

29 - 30 73,53 71,71 73,30 75,06 74,49 10,29 10,04 10,26 10,51 10,43 

31 - 32 75,83 72,10 75,20 73,45 73,42 10,62 10,09 10,53 10,28 10,28 

33 - 34 75,45 72,55 71,36 71,47 71,76 10,56 10,16 9,99 10,01 10,05 

35 - 36 74,38 72,93 72,04 72,67 74,02 10,41 10,21 10,09 10,17 10,36 

37 - 38 70,38 71,61 69,49 72,24 73,53 9,85 10,03 9,73 10,11 10,29 

39 - 40 68,14 67,44 70,51 70,23 72,13 9,54 9,44 9,87 9,83 10,10 

41 - 42 65,82 66,13 68,15 69,63 71,90 9,22 9,26 9,54 9,75 10,07 

0 - 42 71,90a 72,04ab 72,64abc 73,03bc 73,63c 211,38 211,8 213,55 214,7 216,47 

Số dòng cuối bảng không mang một chữ cái giống nhau thì sai khác thống kê với P < 0,05 

Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng bình quân 2 tuần đầu của dòng vịt V57 ở 5 thế hệ tương 

ứng là 15,27 – 18,67% và 2,14 – 2,61 quả/mái, ở các tuần tiếp theo tốc độ tăng tỷ đẻ và 

năng suất trứng nhanh đạt đỉnh cao ở 11 – 12 tuần đẻ, sau đó giảm nhẹ dần khi tuổi đẻ tăng 

lên. Như vậy, so với dòng trống V52 thì tỷ lệ đẻ và năng suất trứng dòng V57 đạt đỉnh cao 

sớm hơn khoảng 1 tuần. Ở tuần đẻ 41 – 42 tỷ lệ đẻ thế hệ 1 là 65,82%, trong khi thế hệ 5 

vẫn còn đạt khá cao 71,90%. Đồ thị 3.7 cho thấy, tỷ lệ đẻ ở thế hệ 1 và 5 của dòng vịt V57 

có sự khác biệt nhiều ở giai đoạn 3 đến 8 tuần đẻ, tốc độ tăng tỷ lệ đẻ ở thế hệ 5 nhanh hơn. 
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Từ tuần đẻ 8 – 36 tỷ lệ đẻ ở 2 thế hệ là tương đương nhau, đến tuần đẻ 37 trở đi thì tỷ lệ đẻ 

thế hệ 1 có xu hướng giảm nhanh hơn so với thế hệ 5. Như vậy, chọn lọc không những làm 

tăng năng suất trứng mà còn giúp kéo dài thời gian khai thác trứng kinh tế đối với dòng vịt 

V57, điều này đem lại hiệu quả kinh tế lớn. Xét cả giai đoạn 42 tuần đẻ thì tỷ lệ đẻ thế hệ 5 

cao hơn thế hệ 1 là 1,73%, năng suất trứng 42 tuần đẻ thế hệ 5 đạt 216,47 quả/mái, của thế 

hệ 1 là  211,38 quả/mái, chênh lệch 5,09 quả/mái. Kết quả năng suất trứng ở thế hệ 5 của 

dòng vịt V57 là cơ sở để khẳng định thêm về hiệu quả chọn lọc tính trạng này đã được phân 

tích ở phần khuynh hướng di truyền ở trên. Năng suất trứng dòng vịt V57 như vậy là khá 

cao khi so sánh với một số dòng mái chuyên thịt được chọn tạo trong nước trong thời gian 

qua. Năng suất trứng của dòng mái CV Super-M 177,1 – 182,8 quả/mái/40 tuần đẻ (Dương 

Xuân Tuyển, 1998), dòng mái V6 192,6 quả/mái/42 tuần đẻ (Dương Xuân Tuyển và cs., 

2001), dòng mái V7 207,2 quả/mái/42 tuần đẻ (Dương Xuân Tuyển và cs., 2006a), dòng 

mái V27 210,14 quả/mái/42 tuần đẻ (Dương Xuân Tuyển và cs., 2016), dòng mái TS142 

215,91 quả/mái/42 tuần đẻ (Phạm Văn Chung, 2018). Một số dòng mái chuyên thịt khác 

được báo cáo năng suất trứng cao hơn nhưng số tuần đẻ nhiều hơn. Đó là dòng SH2 có năng 

suất trứng 234,3 quả/mái/48 tuần đẻ (Phùng Đức Tiến và cs., 2010b), dòng T6 230,5 

quả/mái/66 tuần tuổi (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2013). Nguyễn Văn Duy (2012) cho biết, 

năng suất trứng của dòng vịt MT2 có kết quả cao hơn đạt 227,4 quả/mái/42 tuần đẻ, nhưng 

dòng vịt này có khối lượng cơ thể nhỏ hơn dòng V57 trong nghiên cứu này, khối lượng vịt 

vào đẻ của MT2 chỉ đạt 2854,5 g. 

 

b. Hệ số chuyển hóa thức ăn cho sản xuất trứng 

Kết quả tiêu tốn thức ăn cho sản xuất trứng của dòng vịt V52 trình bày tại bảng 3.15, 

của dòng vịt V57 trình bày tại bảng 3.16. Hệ số chuyển hóa thức ăn cho sản xuất trứng là 

một tính trạng quan trọng về mặt hiệu quả kinh tế quyết định lớn đến giá thành sản xuất 

trứng. Hệ số chuyển hóa thức ăn phụ thuộc vào dòng, giống, giai đoạn đẻ, dinh dưỡng thức 

ăn, phương thức nuôi và nhiều yếu tố ngoại cảnh khác tác động đến năng suất trứng của vịt. 

Kết quả ở cả hai dòng vịt đều cho thấy, hệ số chuyển hóa thức ăn cho sản xuất trứng 

có sự khác biệt giữa các thế hệ chọn lọc (P < 0,05) và phụ thuộc lớn vào năng suất trứng và 

lượng thức ăn thu nhận, khi vịt mới đẻ tiêu tốn thức ăn cho sản xuất trứng rất cao sau đó 

giảm dần và thấp nhất khi vịt đẻ đỉnh cao, sau đó mức tiêu tốn thức ăn tăng dần khi năng 

suất trứng giảm ở giai đoạn sau.  
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Dòng trống V52, hệ số chuyển hóa thức ăn cho sản xuất 10 trứng ở các thế hệ giai 

đoạn vịt mới đẻ 2 tuần đầu rất cao từ 15,75 – 19,94, sau đó giảm dần và tính cả giai đoạn 42 

tuần đẻ 4,25 - 4,46. Việc chọn lọc tăng khả năng sinh trưởng ở dòng vịt V52 cũng đồng thời 

làm tăng chi phí thức ăn cho sản xuất trứng thể hiện ở xu hướng tăng qua các thế hệ chọn 

lọc (thế hệ 5 tăng 0,19 kg so với thế hệ 1). Việc tăng chi phí thức ăn cho sản xuất trứng cũng 

là điều đương nhiên và hoàn toàn phù hợp khi chọn tạo các dòng trống cao sản có khả năng 

sinh trưởng nhanh. Hệ số chuyển hóa thức ăn cho sản xuất trứng trên vịt chuyên thịt ở các 

dòng trống có khối lượng cơ thể cao đã được một số tác giả công bố. Hệ số chuyển hóa thức 

ăn cho 10 trứng của dòng trống SM2 là 5,12 (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2007), dòng trống 

V2 là 4,13, dòng trống V12 là 4,27 (Lê Thanh Hải, 2012), dòng trống SM3SH là 4,14 

(Nguyễn Đức Trọng và cs., 2011), dòng MT1 là 4,21 (Nguyễn Văn Duy, 2012), dòng trống 

T5 là 4,01 (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2013), dòng trống V22 là 4,56 (Dương Xuân Tuyển 

và cs., 2015). 

Với dòng mái V57, tiêu tốn thức ăn cho sản xuất trứng 42 tuần đẻ có xu hướng giảm 

dần qua các thế hệ chọn lọc. Xét về mặt di truyền thì đây chính là đáp ứng tương quan giữa 

tính trạng năng suất trứng và tiêu tốn thức ăn cho sản xuất trứng. Điều này cũng được minh 

chứng ở kết quả chọn lọc dòng vịt V27 (Dương Xuân Tuyển và cs., 2016), dòng vịt MT2 

(Nguyễn Văn Duy, 2012), dòng vịt TS142 (Phạm Văn Chung, 2018). Như vậy, nhờ chọn 

lọc tăng năng suất trứng nên tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng cũng giảm ở thế hệ 5 so với 

thế hệ 1 là 0,13 kg. Đối với dòng mái thì tiêu tốn thức cho sản xuất trứng thấp có ý nghĩa rất 

lớn khi xem xét hiệu quả kinh tế trong mô hình giống chuyển giao. Lý do thứ nhất đó là số 

lượng con mẹ từ dòng mái chuyển giao ra sản xuất thường gấp 5 – 6 lần so với con bố từ 

dòng trống (tỷ lệ trống/mái vịt bố mẹ: 1/5-6). Lý do thứ 2 là giá thành và hiệu quả kinh tế 

sản xuất con thương phẩm của người chăn nuôi vịt bố mẹ sẽ phụ thuộc lớn vào năng suất 

trứng và tiêu tốn thức ăn cho sản xuất trứng. Hệ số chuyển hóa thức ăn cho sản xuất 10 

trứng của dòng V57 ở mức 3,57 là khá thấp khi so sánh với các dòng mái chuyên thịt đã 

được chọn tạo của trại vịt giống VIGOVA cũng như một số cơ sở giống khác trong nước. 

Tại trại vịt giống VIGOVA, hệ số chuyển hóa thức ăn cho 10 trứng của dòng mái V7 là 

3,81, dòng mái V27 là 3,62 (Dương Xuân Tuyển và cs., 2006a, 2016). Tại Trung tâm 

Nghiên cứu vịt Đại Xuyên, hệ số chuyển hóa thức ăn cho 10 trứng của dòng mái SM2 là 

4,18 (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2007), dòng mái T6 là 3,80 (Nguyễn Đức Trọng và cs., 

2009a), dòng mái MT2 là 3,93 (Nguyễn Văn Duy, 2012), dòng TS142 là 3,63 (Phạm Văn 

Chung, 2018).  
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Bảng 3.15: Hệ số chuyển hóa thức ăn cho 10 quả trứng của dòng vịt V52  

Tuần 

đẻ 

Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 Thế hệ 4 Thế hệ 5 

TA 

(kg) 

Trứng 

(quả) 
FCR 

TA 

(kg) 

Trứng 

(quả) 
FCR 

TA 

(kg) 

Trứng 

(quả) 
FCR 

TA 

(kg) 

Trứng 

(quả) 
FCR 

TA 

(kg) 

Trứng 

(quả) 
FCR 

1 - 2 494 273 18,09 502 290 17,31 536 269 19,94 537 305 17,61 536 340 15,75 

3 - 4 531 862 6,16 541 956 5,66 566 706 8,02 567 883 6,42 566 971 5,82 

5 - 6 558 1350 4,13 565 1400 4,03 595 1237 4,81 592 1423 4,16 592 1464 4,04 

7 - 8 579 1587 3,65 582 1569 3,71 611 1542 3,96 608 1613 3,77 605 1602 3,77 

9 - 10 593 1619 3,66 591 1576 3,75 635 1611 3,94 634 1576 4,02 627 1596 3,93 

11 - 12 593 1612 3,68 588 1524 3,86 602 1617 3,72 601 1593 3,77 594 1582 3,76 

13 - 14 562 1614 3,48 557 1483 3,75 612 1592 3,85 608 1528 3,98 600 1514 3,96 

15 - 16 573 1572 3,64 567 1488 3,81 595 1588 3,75 587 1456 4,03 581 1449 4,01 

17 - 18 554 1535 3,61 549 1503 3,65 582 1519 3,83 573 1418 4,04 567 1408 4,03 

19 - 20 549 1526 3,60 544 1459 3,73 584 1512 3,86 572 1386 4,13 568 1380 4,11 

21 - 22 546 1450 3,76 540 1400 3,86 566 1468 3,86 555 1395 3,98 549 1386 3,96 

23 - 24 548 1437 3,82 543 1372 3,96 570 1385 4,11 558 1370 4,08 553 1358 4,07 

25 - 26 536 1347 3,98 531 1275 4,16 544 1324 4,11 535 1338 4,00 529 1323 4,00 

27 - 28 543 1298 4,18 537 1229 4,37 560 1361 4,12 549 1266 4,34 538 1241 4,33 

29 - 30 536 1236 4,34 527 1208 4,37 554 1347 4,11 541 1249 4,34 530 1227 4,32 

31 - 32 537 1204 4,46 535 1141 4,69 559 1255 4,46 551 1240 4,44 536 1219 4,40 

33 - 34 541 1175 4,61 542 1130 4,79 545 1222 4,46 540 1211 4,46 526 1148 4,59 

35 - 36 512 1121 4,56 516 1093 4,72 542 1195 4,54 539 1174 4,59 523 1102 4,75 

37 - 38 505 1077 4,69 510 1026 4,97 511 1121 4,55 513 1080 4,75 490 1001 4,90 

39 - 40 504 1018 4,95 507 948 5,35 518 1057 4,90 521 1009 5,17 492 914 5,38 

41 - 42 515 956 5,38 515 928 5,55 517 986 5,24 516 938 5,50 479 849 5,64 

0 - 42 11409 26869 4,25a 11387 25998 4,38b 11906 26914 4,42b 11797 26451 4,46b 11580 26074 4,44b 

TA là thức ăn, con số dòng cuối bảng không mang một chữ cái giống nhau thì sai khác thống kê với P < 0,05
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Bảng 3.16: Hệ số chuyển hóa thức ăn cho 10 quả trứng của dòng vịt V57 

Tuần 

đẻ 

Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 Thế hệ 4 Thế hệ 5 

TA 

(kg) 

Trứng 

(quả) 
FCR 

TA 

(kg) 

Trứng 

(quả) 
FCR 

TA 

(kg) 

Trứng 

(quả) 
FCR 

TA 

(kg) 

Trứng 

(quả) 
FCR 

TA 

(kg) 

Trứng 

(quả) 
FCR 

1 - 2 479 319 15,03 474 367 12,93 460 392 11,74 482 381 12,65 484 356 13,59 

3 - 4 508 905 5,61 507 956 5,31 505 1017 4,96 489 1076 4,55 508 1083 4,69 

5 - 6 535 1365 3,92 535 1406 3,80 532 1474 3,61 507 1514 3,35 534 1609 3,32 

7 - 8 556 1647 3,38 556 1669 3,33 570 1685 3,38 523 1637 3,20 552 1721 3,21 

9 - 10 576 1714 3,36 577 1735 3,32 545 1750 3,11 548 1654 3,31 577 1744 3,31 

11 - 12 582 1718 3,39 582 1727 3,37 540 1762 3,07 519 1642 3,16 547 1719 3,18 

13 - 14 550 1721 3,20 549 1737 3,16 543 1672 3,25 526 1582 3,32 551 1712 3,22 

15 - 16 562 1684 3,34 562 1701 3,30 540 1626 3,32 504 1581 3,19 528 1651 3,20 

17 - 18 540 1643 3,29 539 1663 3,24 523 1524 3,43 487 1517 3,21 513 1651 3,10 

19 - 20 536 1579 3,39 530 1570 3,38 532 1553 3,43 488 1469 3,32 514 1564 3,28 

21 - 22 508 1508 3,37 503 1513 3,33 515 1555 3,31 474 1400 3,39 500 1507 3,32 

23 - 24 498 1478 3,37 497 1493 3,33 504 1459 3,46 478 1399 3,41 503 1472 3,42 

25 - 26 479 1375 3,48 484 1407 3,44 499 1421 3,51 453 1324 3,42 477 1408 3,38 

27 - 28 472 1318 3,58 476 1333 3,57 491 1364 3,60 458 1288 3,56 483 1375 3,51 

29 - 30 461 1297 3,55 467 1275 3,66 498 1323 3,76 450 1282 3,51 477 1352 3,53 

31 - 32 450 1274 3,53 477 1274 3,75 485 1340 3,62 456 1245 3,67 485 1326 3,66 

33 - 34 456 1257 3,63 485 1274 3,81 480 1266 3,79 449 1200 3,74 476 1281 3,72 

35 - 36 428 1196 3,58 463 1258 3,68 459 1255 3,66 444 1191 3,73 474 1299 3,65 

37 - 38 403 1069 3,77 452 1203 3,76 433 1180 3,67 417 1140 3,66 452 1267 3,57 

39 - 40 387 986 3,92 453 1133 4,00 434 1181 3,68 425 1092 3,89 460 1224 3,76 

41 - 42 367 884 4,15 461 1111 4,15 404 1104 3,66 425 1082 3,93 449 1190 3,77 

0 - 42 10334 27937 3,70a 10630 28805 3,69ab 10492 28903 3,63ab 10001 27696 3,61ab 10543 29511 3,57b 

TA là thức ăn, con số dòng cuối bảng không mang một chữ cái giống nhau thì sai khác thống kê với P < 0,05
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c. Khối lượng trứng 

 Diễn biến khối lượng trứng theo tuổi đẻ thế hệ 1 đến thế hệ 5 của dòng trống V52 

trình bày tại bảng 3.17, của dòng mái V57 trình bày tại bảng 3.18. Khi mới đẻ khối lượng 

trứng nhỏ rồi tăng nhanh đến tuần đẻ 10, sau đó tốc độ tăng chậm lại đạt đỉnh cao ở tuần đẻ 

22 – 24 đối với dòng trống V52, còn dòng V57 là tuần đẻ 20 – 22, sau đó khối lượng trứng 

giảm nhẹ ở những tuần đẻ sau. Quy luật này cũng tương tự kết quả trên dòng vịt chuyên thịt 

V2 và V12 trước đây (Lê Thanh Hải, 2012). 

Bảng 3.17: Khối lượng trứng theo tuổi đẻ của dòng vịt V52 

Tuần 

đẻ 

n 

(quả) 

Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 Thế hệ 4 Thế hệ 5 

X  ± SD (g) X  ± SD (g) X  ± SD (g) X  ± SD (g) X  ± SD (g) 

2 50 74,39 ± 5,97 75,08 ± 5,51 75,70 ± 6,32 76,21 ± 5,73 76.51 ± 4,75 

4 50 77,00 ± 6,48 76,69 ± 7.60 79,97 ± 6.88 78,37 ± 7,63 81,35 ± 7,55 

6 50 84,39 ± 6,25 85,63 ± 7,00 87,11 ± 5,90 87,49 ± 6,87 90,18 ± 8,11 

8 50 86,93 ± 6,10 89,10 ± 6,40 89,67 ± 5,99 90,44 ± 6,42 91,94 ± 6,94 

10 50 89,95 ± 5,74 92,02 ± 5,92 92,83 ± 5,74 93,39 ± 5,99 93,56 ± 7,17 

12 50 90,67 ± 5,19 92,45 ± 6,35 93,53 ± 5,11 94,07 ± 6,04 93,85 ± 6,96 

14 50 91,68 ± 5,44 93,34 ± 6,43 95,62 ± 5,52 94,70 ± 6,16 93,78 ± 6,74 

16 50 92,28 ± 5,19 92,91 ± 6,22 95,20 ± 5,03 94,59 ± 6,21 94,16 ± 6,10 

18 50 92,55 ± 5,56 94,32 ± 6,61 95,57 ± 5,65 95,51 ± 6,53 95,16 ± 6,01 

20 50 92,96 ± 5,35 94,58 ± 6,13 96,17 ± 5,43 96,32 ± 6,35 95,31 ± 6,47 

22 50 93,87 ± 5,35 94,32 ± 5,79 96,52 ± 5,61 95,55 ± 5,80 96,58 ± 5,73 

24 50 93,76 ± 5,76 95,85 ± 5,84 96,62 ± 5,59 96,98 ± 5,73 96,33 ± 6,21 

26 50 91,76 ± 5,24 94,72 ± 5,75 94,64 ± 5,22 96,24 ± 5,74 94,54 ± 5,85 

28 50 92,05 ± 5,15 92,95 ± 5,04 95,18 ± 5,01 94,48 ± 5,20 94,70 ± 5,80 

30 50 93,01 ± 5,05 94,06 ± 5,78 95,90 ± 5,18 95,47 ± 5,75 95,29 ± 5,68 

32 50 91,14 ± 5,58 93,75 ± 6,02 93,87 ± 5,54 95,16 ± 5,59 93,62 ± 5,63 

34 50 91,06 ± 5,24 93,87 ± 5,80 94,01 ± 5,16 94,99 ± 5,71 94,67 ± 5,53 

36 50 92,15 ± 5,26 94,50 ± 5,97 94,88 ± 5,02 95,90 ± 5,20 95,03 ± 5,55 

38 50 91,49 ± 5,42 93,54 ± 5,10 94,55 ± 5,31 95,15 ± 5,06 93,82 ± 6,49 

40 50 90,59 ± 5,68 92,12 ± 6,14 93,41 ± 5,44 93,70 ± 6,11 94,58 ± 6,55 

42 50 90,64 ± 5,96 92,54 ± 6,55 94,53 ± 5,77 93,87 ± 6,23 95,03 ± 6,38 

∑ 1050 89,73c ± 7,47 91,35b ± 8,15 92,64a ± 7,65 92,79a ± 8,08 92,86a ± 7,89 

Số trung bình dòng cuối bảng mang chữ cái khác nhau thì sai khác thống kê với P < 0,05. 

 

Dòng trống V52, khối lượng trứng bình quân qua các thế hệ chọn lọc có xu hướng 

tăng. Khối lượng trứng trung bình thế hệ 1 là 89,73 g, đến thế hệ 5 là 92,05 g, chênh lệch là 
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3,13 g (P < 0,05). Như vậy, chọn lọc tăng khối lượng cơ thể cũng đồng thời làm tăng khối 

lượng trứng đối với dòng vịt V52. Khối lượng trứng của dòng V52 tương đương dòng trống 

V22 (91,5 g, Dương Xuân Tuyển và cs., 2015), thấp hơn dòng trống V2 (95,8 g, Dương 

Xuân Tuyển và cs., 2006a) và dòng V12 (94,6 g, Dương Xuân Tuyển và cs., 2011). Xem xét 

diễn biến khối lượng trứng qua tuổi đẻ thấy rằng, ở tuần đẻ thứ 2 khối lượng trứng là 74,39 

– 76,51g, khối lượng trứng bình quân tăng dần và đạt đỉnh cao ở giai đoạn 22 – 24 tuần đẻ 

trong khoảng 93,87 - 96,98 g, ở giai đoạn sau khối lượng trứng giảm nhẹ và bình quân đều 

đạt trên 90 g.  

Bảng 3.18: Khối lượng trứng theo tuổi đẻ của dòng vịt V57 

Tuần 

đẻ 

n 

(quả) 

Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 Thế hệ 4 Thế hệ 5 

X  ± SD (g) X  ± SD (g) X  ± SD (g) X  ± SD (g) X  ± SD (g) 

2 50 75,21 ± 4,26 74,71 ± 6,71 74,19 ± 5,30 73,67 ± 4,82 73,39 ± 4,75 

4 50 79,29 ± 6,11 79,24 ± 7,05 78,10 ± 7,67 77,57 ± 5,40 77,73 ± 6,69 

6 50 87,50 ± 7,12 86,68 ± 6,68 86,66 ± 7,21 86,61 ± 6,37 84,56 ± 7,47 

8 50 89,44 ± 7,16 90,51 ± 6,67 88,42 ± 6,98 88,97 ± 6,81 86,32 ± 6,26 

10 50 89,42 ± 7,14 88,28 ± 6,30 88,35 ± 6,73 88,24 ± 6,48 87,94 ± 5,91 

12 50 90,22 ± 6,76 90,73 ± 5,91 88,62 ± 6,23 89,35 ± 6,32 88,23 ± 6,56 

14 50 91,10 ± 6,48 90,49 ± 5,78 89,09 ± 6,06 90,06 ± 5,94 89,26 ± 5,67 

16 50 91,52 ± 6,12 90,13 ± 5,42 90,36 ± 5,68 89,45 ± 5,55 89,64 ± 5,12 

18 50 91,59 ± 6,98 91,41 ± 5,11 90,46 ± 5,71 90,34 ± 5,86 90,64 ± 5,78 

20 50 93,04 ± 5,85 92,88 ± 4,69 92,27 ± 5,26 91,87 ± 5,11 91,79 ± 4,92 

22 50 92,80 ± 5,64 92,44 ± 5,26 91,24 ± 5,07 91,55 ± 4,89 91,06 ± 4,57 

24 50 92,02 ± 5,48 91,19 ± 5,16 91,01 ± 5,15 90,39 ± 4,97 90,81 ± 5,41 

26 50 90,46 ± 5,91 90,11 ± 5,14 89,13 ± 5,84 89,13 ± 4,86 89,22 ± 5,70 

28 50 90,80 ± 5,84 91,02 ± 5,22 89,66 ± 5,29 89,40 ± 4,79 89,38 ± 4,98 

30 50 89,32 ± 5,74 88,47 ± 5,33 87,66 ± 5,32 87,67 ± 5,35 89,97 ± 4,80 

32 50 89,74 ± 5,87 89,41 ± 5,94 89,23 ± 5,43 88,83 ± 5,31 88,30 ± 4,87 

34 50 90,89 ± 6,20 89,40 ± 5,21 89,81 ± 5,87 89,80 ± 5,46 89,26 ± 5,24 

36 50 89,19 ± 5,88 89,08 ± 6,20 88,01 ± 5,61 87,54 ± 5,33 88,71 ± 5,69 

38 50 90,42 ± 6,58 90,33 ± 6,28 89,43 ± 6,03 89,11 ± 5,30 88,54 ± 5,41 

40 50 90,80 ± 6,40 90,12 ± 6,21 89,72 ± 6,16 89,46 ± 5,59 88,35 ± 5,53 

42 50 88,85 ± 6,23 88,41 ± 6,58 87,46 ± 6,11 87,30 ± 5,89 88,21 ± 5,55 

∑ 1050 89,22a ± 7,41 88,81a ± 7,15 88,04b ± 7,21 87,92b ± 6,95 87,68b ± 7,01 

Số trung bình dòng cuối bảng mang chữ cái khác nhau thì sai khác thống kê với p < 0,05. 
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Với dòng mái V57, quy luật về diễn biến khối lượng trứng bình quân theo tuổi đẻ các 

thế hệ cũng gần giống với dòng trống V52, khối lượng trứng bình quân ở tuần đẻ thứ 2 trong 

khoảng 73,39 - 75,21 g, khối lượng trứng bình quân khi đạt đỉnh cao giai đoạn 20 – 22 tuần 

đẻ là 91,06 – 93,04 g. Trái ngược với dòng trống V52, ở dòng mái V57 khối lượng trứng 

bình quân có xu hướng giảm từ thế hệ 1 đến thế hệ 5, tuy nhiên mức chênh lệnh giữa thế hệ 

5 và thế hệ 1 của dòng vịt V57 thấp hơn so với chênh lệch khối lượng giữa hai thế hệ của 

dòng vịt V52. Khối lượng trứng bình quân thế hệ 5 đạt 87,68 g thấp hơn thế hệ 1 là 1,54 g. 

Khối lượng trứng của dòng V57 cao hơn dòng mái CV Super – M (82,1 g, Dương Xuân 

Tuyển, 1998), dòng mái V6 (83,5 g, Dương Xuân Tuyển và cs., 2001), dòng mái V7 (85,3 

g, Dương Xuân Tuyển và cs., 2006a), dòng mái SM (84,1 – 86,4 g, Hoàng Thị Lan và cs., 

2001), và tương đương với dòng mái V27 (88,0 g, Dương Xuân Tuyển và cs., 2016). 

 

d. Đặc điểm sinh học của trứng 

Kết quả các chỉ tiêu khảo sát trứng được trình bày tại bảng 3.19. Ba thành phần của 

trứng đó là vỏ, lòng trắng và lòng đỏ của hai dòng vịt có sự khác biệt (P < 0,05) cả về khối 

lượng và tỷ lệ thành phần so với khối lượng trứng. Tỷ lệ vỏ, tỷ lệ lòng đỏ, tỷ lệ lòng trắng 

của trứng dòng V52 tương ứng là 12,56%, 31,40% và 55,82%, kết quả tương ứng của dòng 

vịt V57 là 11,97%, 34,39% và 53,60%. Tỷ lệ lòng đỏ của hai dòng vịt như vậy là khá cao, 

đặc biệt dòng mái V57 có tỷ lệ lòng đỏ trội hơn so với dòng trống V52. Kết quả của Nguyễn 

Văn Duy (2012) tỷ lệ lòng đỏ trên dòng vịt MT1 28,68 - 29,77%, của dòng MT2 31,13 -

31,70%. Chỉ số hình thái trứng dòng V52 là 1,38, của dòng V57 là 1,37. Chỉ số hình thái 

trứng của hai dòng vịt mới có tỷ lệ nạc cao V52 và V57 là thấp hơn khi so sánh với kết quả 

trên một số dòng vịt chuyên thịt trước đây. Nguyễn Ngọc Dụng và cs. (2008) cho biết chỉ số 

hình thái trứng dòng trống và dòng mái vịt CV Super – M là 1,41. Nguyễn văn Duy (2012) 

cho biết, chỉ số hình thái trứng vịt dòng MT1 và MT2 là 1,41 – 1,43. 

Đơn vị HU là một thông số quan trọng phản ánh chất lượng trứng và liên quan chặt 

chẽ đến chiều cao lòng trắng đặc, chiều cao lòng trắng đặc càng lớn thì đơn vị HU càng lớn. 

HU của trứng dòng V52 là 85,19, của dòng V57 đạt cao hơn 88,61. Giá trị HU của cả hai 

dòng vịt đều ở mức chất lượng tốt (AA). Nguyễn Văn Duy (2012) báo cáo HU của dòng vịt 

MT1 trong khoảng 89,51- 92,71, của dòng vịt MT1 trong khoảng 92,46 – 93,91. Kết quả 

phân tích HU trên trứng vịt CV Super – M của Nguyễn Ngọc Dụng và cs. (2008) là 90,23. 

Màu của lòng đỏ của cả hai dòng vịt đều đạt ở mức rất cao, trong thang chuẩn màu 

lòng đỏ trứng gia cầm tốt đa là 14 thì kết quả trên dòng V52 là 11,96 và của dòng V57 là 



99 

 

11,14. Màu của lòng đỏ phụ thuộc lớn vào thức ăn sử dụng và cũng phần nào phản ánh chất 

lượng trứng giống. 

Độ dày vỏ trứng của cả hai dòng vịt đều ở mức 0,38 mm và độ chịu lực của trứng của 

hai dòng cũng cùng ở mức 4,42 kg/cm2. Một số kết quả đo độ dày vỏ trứng trên vịt chuyên 

thịt SM trước đây nằm trong khoảng 0,390 – 0,414 mm (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2007; 

Nguyễn Ngọc Dụng và cs., 2008; Nguyễn Văn Duy, 2012). Độ dày vỏ trứng liên quan đến 

độ chịu lực của trứng và nó liên quan đến tỷ lệ trứng dập vỡ, tỷ lệ trứng giống và cả chế độ 

ấp nở. Tuy nhiên, không thấy các nghiên cứu về ảnh hưởng của các các yếu tố này trên vịt 

được báo cáo. 

Bảng 3.19: Chỉ tiêu khảo sát trứng của hai dòng vịt thế hệ 5 

 

Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Dòng V52 

(n = 50 quả)  

Dòng V57 

(n = 50 quả)  

 

P 

X  SD  X   SD  

Khối lượng trứng g 92,10  6,24 89,73 4,62 0,033 

Khối lượng vỏ g 11,55 0,91 10,73 0,69 0,000 

Khối lượng lòng đỏ g 28,90 2,65 30,87 2,72 0,000 

Khối lượng lòng trắng g 51,41 4,56 48,10 3,11 0,000 

Tỷ lệ vỏ % 12,56 0,80 11,97 0,78 0,000 

Tỷ lệ lòng đỏ % 31,40 2,22 34,39 2,29 0,000 

Tỷ lệ lòng trắng % 55,82 3,08 53,60 2,00 0,000 

Đường kính lớn mm 67,82 2,61 67,21 1,65 0,163 

Đường kính nhỏ mm 49,04 1,66 48,92 1,15 0,674 

Chỉ số hình thái (I) - 1,38 0,06 1,37 0,05 0,395 

Cao lòng trắng đặc mm 8,78 1,69 9,19 1,45 0,200 

Đơn vị Haugh (HU) - 85,19 11,34 88,61 7,90 0,084 

Màu lòng đỏ - 11,96 0,75 11,14 0,45 0,000 

Dày vỏ mm 0,38 0,03 0,38 0,03 0,618 

Độ chịu lực kg/cm2 4,42 1,11 4,42 0,89 0,998 

Cao lòng đỏ mm 20,81 1,33 20,90 0,81 0,670 

Đường kính lòng đỏ mm 49,35 3,02 51,24 3,13 0,003 

Chỉ số lòng đỏ (YI) - 0,42 0,02 0,41 0,03 0,006 

 

Chiều cao lòng đỏ, đường kính lòng đỏ và chỉ số lòng đỏ của dòng V52 tương ứng là 

20,81 mm, 49,35 mm và 0,42, kết quả tương ứng của dòng vịt V57 là 20,90 mm, 51,54 mm 

và 0,41. Mặc dù sự chênh lệch là không lớn nhưng đường kính lòng đỏ và chỉ số lòng đỏ 

của hai dòng vịt có sự khác biệt về mặt thống kê (P < 0,05). Chỉ số lòng đỏ của hai dòng vịt 
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V52 và V57 tương đương kết quả của Nguyễn Đức Trọng và cs. (2007) và của Nguyễn Văn 

Duy (2012), nhưng cao hơn kết quả của Nguyễn Ngọc Dụng và cs. (2008).  

Với việc sử dụng thiết bị hiện đại đó là máy khảo sát trứng DET – 6000 của Nhật 

Bản đã đánh giá đầy đủ các chỉ tiêu chất lượng trứng của hai dòng vịt V52 và V57 mà bằng 

phương pháp thủ công trước đây rất khó có thể thực hiện. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở 

cho các nghiên cứu chuyên sâu về di truyền chọn lọc các tính trạng liên quan đến chất lượng 

trứng và ấp nở trên vịt trong thời gian tới. 

 

e. Tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ vịt nở loại 1 trên trứng ấp 

 Tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ vịt con nở là hai chỉ tiêu ấp nở quan trọng nhất quyết 

định lớn đến hiệu quả, giá thành của sản phẩm vịt con 1 ngày tuổi nở ra. Kết quả diễn biến 

hai chỉ tiêu này theo tuần đẻ 5 thế hệ của dòng vịt V52 và V57 được trình bày tại bảng 3.22 

và 3.21. 

Kết quả cho thấy, tuổi đẻ có ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ vịt con 

nở, khi vịt mới đẻ tỷ lệ trứng phôi và tỷ lệ vịt con nở đạt thấp sau đó tăng dần đạt cao và 

tương đối ổn định từ sau tuần đẻ thứ 8 trở đi. Quy luật này đã được Lê Thanh Hải (2012) 

báo cáo ở hai dòng vịt chuyên thịt V2 và V12. Ở giai đoạn đầu tỷ lệ phôi thấp chủ yếu là do 

các chỉ tiêu chất lượng trứng chưa cân đối, sự thành thục về tính chưa hoàn toàn đồng 

đều ở tất cả các cá thể trong đàn. Cơ quan sinh dục chưa hoàn thiện ảnh hưởng đến khả năng 

sản xuất tinh ở vịt trống và tạo trứng ở vịt mái. Khi vịt mới đẻ, trứng nhỏ và vỏ trứng 

thường dày cũng làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu ấp nở. Tỷ lệ phôi và tỷ lệ vịt con nở có liêu 

quan chặt chẽ với nhau, tỷ lệ phôi cao thì tỷ lệ vịt con nở cao và ngược lại.  

Đối với dòng vịt V52, tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ vịt con nở thấp nhất ở những tuần 

ấp đầu tiên tương ứng là 69,23 – 71,62% và 51,36 – 62,48%, tỷ lệ trứng có phôi đạt cao nhất 

là 95,74% (tuần đẻ 17-18 của thế hệ 2), tỷ lệ vịt con nở cao nhất đạt 76,03% (tuần đẻ 25 – 

26 của thế hệ 4). Tính chung cả giai đoạn tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ vịt con nở thế hệ 1 

tương ứng 92,10% và 71,62%, thế hệ 2 tương ứng 92,20% và 71,59%, thế hệ 3 tương ứng 

91,70% và 71,39%, thế hệ 4 tương ứng 91,50% và 71,30% và ở thế hệ 5 tương ứng là 

91,63% và 70,38%. Có sự chênh lệch nhỏ giữa các thế hệ về hai chỉ tiêu ấp nở nhưng không 

có sự khác biệt thống kê (P > 0,05). Tỷ lệ phôi và tỷ lệ vịt con nở của dòng vịt V52 như vậy 

cũng là khá cao đối với một dòng trống vịt chuyên thịt có tốc độ sinh trưởng nhanh. Tỷ lệ 

phôi của một số dòng trống như CV Super-M đạt 88,2% (Dương Xuân Tuyển, 1998), dòng 

V5 90,2% (Dương Xuân Tuyển và cs., 2001), dòng V2 87,2% (Dương Xuân Tuyển và cs., 
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2006a), dòng V12 93,3% (Dương Xuân Tuyển và cs., 2011), dòng T5 90,50% (Nguyễn Đức 

Trọng và cs., 2013) và MT12 92,8% (Nguyễn Văn Duy, 2012), dòng V22 91,01% (Dương 

Xuân Tuyển và cs., 2015). Một số kết quả tỷ lệ vịt nở trên các dòng trống chuyên thịt khác 

cũng đạt tương đương với dòng V52 trong nghiên cứu này: dòng trống CV Super-M là 

72,45%, dòng trống V2 là 73,42%, dòng trống V5 là 72,28%, dòng trống V12 là 72%, dòng 

V22 71,60% (Dương Xuân Tuyển và cs., 1998, 2001, 2006a, 2011, 2015). 

Cũng tương tự dòng trống, dòng vịt V57 có tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ vịt con nở 

thấp nhất ở những tuần ấp đầu tiên tương ứng là 75,93 – 85,51% và 59,74 – 66,71%, tỷ lệ 

trứng có phôi đạt cao nhất là 96,19% (tuần đẻ 19-20 của thế hệ 4), tỷ lệ vịt con nở cao nhất 

đạt 77,78% (tuần đẻ 21-22 của thế hệ 5). Tính chung cả giai đoạn tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ 

vịt con nở thế hệ 1 tương ứng là 92,80% và 71,90%, thế hệ 2 tương ứng 92,99% và 72,20%, 

thế hệ 3 tương ứng 93,30% và 72,29%, thế hệ 4 tương ứng 93,20% và 72,27% và ở thế hệ 5 

tương ứng là 93,79% và 73,07%. Cũng tương tự dòng trống, tỷ lệ phôi và tỷ lệ của vịt con 

nở của dòng mái V57 cũng không có sự khác biệt về mặt thống kê (P > 0,05). Kết quả hai 

chỉ tiêu ấp nở của dòng vịt cũng nằm trong khoảng kết quả của nhiều tác giả báo cáo trên 

các dòng mái vịt chuyên thịt. Dòng mái CV Super-M có tỷ lệ phôi 94,2% (Dương Xuân 

Tuyển, 1998), dòng mái V6 95,8% (Dương Xuân Tuyển và cs., 2001), dòng mái V7 97,8% 

(Dương Xuân Tuyển và cs., 2006a), vịt MT12 92,8% (Nguyễn Văn Duy, 2012), dòng mái 

T6 92,5% (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2013), dòng V27 95,38% (Dương Xuân Tuyển và cs., 

2016). So với một số dòng mái được chọn tạo gần đây, tỷ lệ vịt con nở trên tổng số trứng 

vào ấp của dòng V57 cao hơn dòng mái TS142 (72,2%, Phạm Văn Chung và cs., 2018) 

nhưng thấp hơn dòng V27 (74,24%, Dương Xuân Tuyển và cs., 2016). 

Tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ vịt con nở là những tính trạng chịu sự ảnh hưởng lớn của 

ngoại cảnh. Các kết quả nghiên cứu đều cho thấy rằng, hệ số di truyền của các tính trạng 

này ở mức thấp. Nguyễn Văn Thiện và cs. (1995) cho biết, hệ số di truyền về tỷ lệ trứng có 

phôi chỉ từ 0,11 – 0,13. Chen và cs. (2017) cho biết, hệ số di truyền tỷ lệ trứng có phôi của 

vịt Bắc Kinh là 0,14. Hệ số di truyền số vịt con nở ra có mức 0,14 – 0,19 (Poivey và cs., 

2001; Liu và cs., 2013). Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ trứng có phôi, đó là chế 

độ chăm sóc nuôi dưỡng, nhiệt độ môi trường, tuổi vịt, tỷ lệ trống mái, chất lượng con 

trống, phương thức nuôi, quy mô đàn, bệnh tật...Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ trứng có 

phôi đều ảnh hưởng gián tiếp đến tỷ lệ vịt con nở trên trứng ấp, ngoài ra tỷ lệ vịt nở còn liên 

quan rất lớn đến bảo quản trứng, kỹ thuật ấp, thiết bị ấp, môi trường ấp. Vì lý do đó, các đàn 

vịt khảo sát năng suất hai dòng vịt ở các thế hệ đã được bố trí trong điều kiện chuồng mát, 
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trứng bảo quản trong kho lạnh, hệ thống ấp hiện đại để đảm bảo sự tương đồng và hạn chế 

các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng để có thể đánh giá tương đối chính xác về năng suất dòng. 

Tóm lại, các chỉ tiêu năng suất của hai dòng vịt sau 5 thế hệ chọn lọc đều đạt mức 

cao theo tiêu chí định hướng của mỗi dòng. Các tính trạng chọn lọc có kết quả đạt mục tiêu 

đặt ra và vượt trội so với các dòng vịt cũ. Để phát huy tốt hơn tiềm năng di truyền của các 

dòng mới cần có thêm các nghiên cứu hoàn thiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, dinh 

dưỡng thức ăn...(ngoại cảnh) nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất khi chuyển giao ra sản xuất. 
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Bảng 3.20: Tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ vịt con nở loại 1 theo tuần đẻ của dòng vịt V52  

Tuần 

đẻ 

Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 Thế hệ 4 Thế hệ 5 

Trứng 

ấp 

(quả) 

Tỷ lệ 

phôi 

(%) 

Tỷ lệ 

nở 

(%) 

Trứng 

ấp 

(quả) 

Tỷ lệ 

phôi 

(%) 

Tỷ lệ 

nở 

(%) 

Trứng 

ấp 

(quả) 

Tỷ lệ 

phôi 

(%) 

Tỷ lệ 

nở 

(%) 

Trứng 

ấp 

(quả) 

Tỷ lệ 

phôi 

(%) 

Tỷ lệ 

nở 

(%) 

Trứng 

ấp 

(quả) 

Tỷ lệ 

phôi 

(%) 

Tỷ lệ 

nở 

(%) 

3 - 4 619 70,76 52,67 689 69,23 51,38 706 71,62 62,48 662 69,79 51,36 732 70,84 57,97 

5 - 6 1170 83,68 64,96 1221 84,85 65,60 1237 84,49 69,57 1178 84,80 58,74 1226 85,84 67,36 

7 - 8 1394 89,31 68,87 1384 88,95 69,36 1542 91,05 72,29 1345 88,85 65,87 1350 92,13 71,65 

9 - 10 1424 90,73 69,59 1393 91,31 68,56 1611 91,75 70,34 1348 91,99 71,44 1384 91,80 70,69 

11 - 12 1456 93,61 74,11 1382 94,79 74,82 1617 91,27 75,18 1383 91,54 72,45 1397 92,30 73,56 

13 - 14 1445 94,88 75,99 1331 94,44 75,58 1592 93,43 73,14 1324 94,71 75,08 1327 93,02 70,94 

15 - 16 1429 94,47 74,60 1359 94,55 74,98 1588 93,18 72,15 1291 93,03 73,66 1296 91,81 71,00 

17 - 18 1382 94,72 74,82 1360 95,74 74,49 1519 92,80 75,28 1266 93,60 73,78 1278 92,88 73,19 

19 - 20 1340 94,55 74,55 1287 95,57 75,68 1512 92,38 74,07 1234 95,71 74,88 1249 93,95 73,49 

21 - 22 1291 94,11 73,35 1255 93,71 72,83 1468 93,21 74,96 1252 93,45 75,40 1265 93,25 74,39 

23 - 24 1260 94,29 73,89 1207 94,86 74,65 1385 93,62 73,28 1231 92,85 74,74 1241 93,61 72,63 

25 - 26 1104 93,84 71,65 1050 95,43 74,19 1324 93,26 71,93 1193 92,62 76,03 1203 92,84 72,75 

27 - 28 1114 93,72 74,42 1055 93,84 74,79 1361 92,93 69,55 1126 93,16 74,69 1119 93,48 70,35 

29 - 30 1079 93,98 73,86 1059 93,58 73,37 1347 92,29 70,16 1113 92,54 73,67 1113 93,32 70,00 

31 - 32 1037 93,15 71,36 987 92,30 71,53 1255 92,99 70,06 1093 92,31 71,91 1087 92,52 67,64 

33 - 34 1008 93,06 71,53 976 94,67 72,03 1222 93,77 69,89 1072 93,56 71,92 1033 92,92 68,25 

35 - 36 929 93,00 71,91 908 92,07 70,15 1195 92,78 69,42 1041 92,60 70,22 990 93,28 67,25 

37 - 38 942 93,21 71,76 902 92,79 69,29 1121 91,98 68,76 940 92,34 70,85 881 91,92 69,20 

39 - 40 875 91,31 68,69 814 90,54 69,04 1057 91,85 68,70 875 91,31 69,71 804 91,54 69,16 

41 - 42 809 89,62 66,25 791 90,14 67,64 986 90,23 65,86 807 88,60 68,77 735 91,51 66,51 

∑ 23107 92,10 71,62 22410 92,20 71,59 26914 91,70 71,39 22774 91,50 71,30 22710 91,63 70,38 

Phân tích thống kê so sánh tỷ lệ  phôi và tỷ lệ vịt nở giữa các thế hệ không có sự khác biệt  (P > 0,05)
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Bảng 3.21: Tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ vịt con nở loại 1 theo tuần đẻ của dòng vịt V57  

Tuần 

đẻ 

Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 Thế hệ 4 Thế hệ 5 

Trứng 

ấp 

(quả) 

Tỷ lệ 

phôi 

(%) 

Tỷ lệ 

nở 

(%) 

Trứng 

ấp 

(quả) 

Tỷ lệ 

phôi 

(%) 

Tỷ lệ 

nở 

(%) 

Trứng 

ấp 

(quả) 

Tỷ lệ 

phôi 

(%) 

Tỷ lệ 

nở 

(%) 

Trứng 

ấp 

(quả) 

Tỷ lệ 

phôi 

(%) 

Tỷ lệ 

nở 

(%) 

Trứng 

ấp 

(quả) 

Tỷ lệ 

phôi 

(%) 

Tỷ lệ 

nở 

(%) 

3 - 4 666 76,73 61,86 705 78,72 62,84 698 75,93 59,74 814 80,47 64,99 856 85,51 66,71 

5 - 6 1121 85,82 69,67 1168 88,44 69,52 1238 86,35 65,99 1256 92,12 69,90 1396 91,69 70,34 

7 - 8 1407 89,34 70,93 1432 90,43 70,95 1450 90,34 69,10 1369 93,79 72,75 1505 93,42 74,88 

9 - 10 1502 91,48 73,37 1516 92,22 74,21 1555 93,50 72,35 1420 93,31 73,45 1565 94,31 73,93 

11 - 12 1514 93,92 74,57 1535 93,62 75,44 1555 93,44 73,44 1432 94,62 75,49 1567 94,70 76,90 

13 - 14 1534 94,92 76,08 1551 95,29 76,47 1482 94,33 75,44 1375 95,05 74,40 1553 95,56 73,15 

15 - 16 1503 94,81 75,58 1532 93,54 74,93 1415 94,49 74,56 1406 92,67 74,18 1536 94,73 72,20 

17 - 18 1454 95,19 75,52 1483 95,14 76,87 1354 94,46 75,26 1360 95,44 74,26 1548 95,48 74,48 

19 - 20 1396 94,63 74,93 1396 95,77 75,36 1347 94,73 74,76 1314 96,19 75,19 1460 95,27 75,75 

21 - 22 1339 94,92 72,96 1350 94,52 73,41 1390 94,68 74,82 1263 92,95 75,14 1422 94,44 77,78 

23 - 24 1313 94,59 73,65 1339 94,47 74,09 1295 95,21 74,13 1262 95,25 75,12 1387 94,74 75,92 

25 - 26 1220 94,92 73,69 1253 95,37 73,58 1252 95,45 74,76 1184 95,10 74,66 1316 95,14 75,99 

27 - 28 1146 94,24 71,82 1164 94,42 71,74 1209 94,95 73,95 1149 94,08 73,02 1281 94,69 73,54 

29 - 30 1135 93,57 72,69 1119 93,48 74,53 1171 94,53 74,55 1145 94,15 72,23 1263 94,70 73,16 

31 - 32 1118 92,58 70,48 1132 92,05 70,41 1184 94,26 71,79 1102 94,19 70,15 1227 93,24 69,19 

33 - 34 1088 93,38 67,65 1109 93,24 68,08 1108 94,68 69,77 1066 92,87 68,57 1189 94,03 68,71 

35 - 36 1018 93,61 66,70 1068 92,51 67,60 1088 94,76 68,47 1059 89,71 68,27 1207 91,80 70,26 

37 - 38 932 93,45 66,74 1058 92,82 66,16 1016 94,29 69,88 996 90,36 68,78 1156 92,47 70,85 

39 - 40 855 92,87 67,13 991 93,64 67,61 1025 94,73 69,95 952 93,91 69,33 1114 94,08 71,90 

41 - 42 764 91,75 67,28 957 92,27 67,82 966 93,79 70,08 923 91,44 68,26 1070 90,93 69,53 

∑ 24025 92,80 71,90 24858 92,99 72,20 24798 93,30 72,09 23847 93,20 72,29 26618 93,79 73,07 

Phân tích thống kê so sánh tỷ lệ  phôi và tỷ lệ vịt nở giữa các thế hệ không có sự khác biệt  (P > 0,05)
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3.2 KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA VỊT THƯƠNG PHẨM VSM6 

Năng suất của vịt  thương phẩm VSM6 phản ánh hiệu quả chọn tạo hai dòng vịt V52 

và V57. Kết quả một số chỉ tiêu năng suất và chất lượng thịt vịt thương phẩm VSM6 được 

trình bày từ bảng 3.22 đến bảng 3.28. 

 

3.2.1 Tỷ lệ nuôi sống 

Bảng 3.22: Tỷ lệ nuôi sống của vịt thương phẩm VSM6 

Tuần tuổi Số vịt đầu kỳ Số vịt chết Số vịt cuối kỳ Tỷ lệ nuôi sống (%) 

0 - 4 360 11 349 96,94 

5 - 7 349 3 346 99,14 

0 - 7 360 14 346 96,11 

Tỷ lệ nuôi sống phản ánh sức sống, khả năng chống chịu với môi trường, tỷ lệ nuôi 

sống ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả chăn nuôi vịt. Qua bảng 3.22, tỷ lệ nuôi sống vịt 

thương phẩm VSM6 các giai đoạn nuôi đều đạt cao, trên 96%. Theo Phùng Đức Tiến và cs. 

(2009), vịt thương phẩm lai giữa vịt SM và vịt SM3 có tỷ lệ nuôi sống đạt từ 96 - 98%; Lê 

Sỹ Cương và cs. (2009), tỷ lệ nuôi sống của vịt thương phẩm lai 4 dòng T1546 96,67 - 

100%. Đa phần các kết quả đều cho thấy, vịt là đối tượng dễ nuôi, có khả năng thích nghi 

cao và việc đánh giá khảo sát trong điều kiện nuôi nhốt cung cấp thức ăn công nghiệp cũng 

là lý do mà rất nhiều tác giả đều cho thấy tỷ lệ nuôi sống cao của vịt chuyên thịt. Bên cạnh 

nữa, các kết quả tỷ lệ nuôi sống của vịt thương phẩm xuất phát từ các tổ hợp lai đều có sức 

sống cao có thể một phần là do ưu thế lai của tính trạng này. Kết quả các nghiên cứu gần 

đây về vịt thương phẩm chuyên thịt là tổ hợp lai của các dòng thuần được chọn tạo trong 

nước có tỷ lệ nuôi sống nằm trong khoảng 95,0 – 99,3% (Dương Xuân Tuyển và cs., 2011; 

Lê Thanh Hải, 2012 và 2016; Nguyễn Văn Duy, 2012; Phạm Văn Chung, 2018). 

 

3.2.2 Khối lượng cơ thể 

Bảng 3.23: Khối lượng cơ thể của vịt thương phẩm VSM6 

Tuổi vịt n (con) X  (g) SD (g) 

1 ngày tuổi 360 57,16 3,57 

3 tuần tuổi 352 1111,00 79,21 

5 tuần tuổi 349 2193,33 142,13 

7 tuần tuổi 346 3235,11 227,10 
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Khối lượng cơ thể lúc 7 tuần tuổi của vịt thương phẩm VSM6 đạt 3235,11 g/con, đây 

là một kết quả khá cao. Một số tổ hợp vịt thương phẩm chuyên thịt khác được báo cáo trước 

đây có khối lượng cơ thể nuôi 7 tuần tuổi thấp hơn so với tổ hợp vịt thương phẩm mới trong 

nghiên cứu này, chẳng hạn như vịt thương phẩm V2517 đạt 3150,0 g/con (Dương Xuân 

Tuyển và cs., 2006b), tổ hợp lai SM3SH là 3103,8 g/con (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2008), 

tổ hợp V12517 là 3126,3 g/con (Dương Xuân Tuyển và cs., 2011). Như vậy, vịt thương 

phẩm VSM6 thuộc nhóm có khả năng tăng khối lượng cơ thể nhanh, nuôi ngắn ngày, phù 

hợp cho chăn nuôi công nghiệp. Nghiêm Thúy Ngọc và cs. (2004), thực hiện lai thuận 

nghịch của 4 dòng vịt chuyên thịt tạo vịt thương phẩm, khối lượng cơ thể vịt thương phẩm 

nuôi 7 tuần tuổi đạt 2462,5 – 2594,7 g. Dương Xuân Tuyển và cs. (2011b) cho biết, khối 

lượng 7 tuần tuổi của vịt thương phẩm lai giữa dòng trống V2 và dòng mái V7 là 3059,8 g, 

con lai thương phẩm giữa dòng trống V12 với dòng mái V7 là 3126,3 g. Lê Thanh Hải 

(2012) khảo sát vịt lai thương phẩm 4 dòng V2517 có khối lượng 7 tuần tuổi đạt 3090,2 g, 

V12517 đạt 3175,7 g. Kết quả của Nguyễn Văn Duy (2012) cho thấy, vịt thương phẩm 

MT12 có khối lượng cơ thể nuôi 8 tuần đạt 3202,9 g. Khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi hai tổ 

hợp vịt thương phẩm chuyên thịt VSM3 và VSM4 tại trại vịt giống VIGOVA tương ứng là 

3087,83 g và 3233,08 g (Lê Thanh Hải và cs., 2016). 

 

3.2.3 Hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng cơ thể 

Hệ số chuyển hóa thức ăn là chỉ tiêu quan trọng, nó quyết định giá thành sản phẩm và 

hiệu quả kinh tế vì chi phí thức ăn thường chiếm khoảng 70% giá thành sản phẩm chăn 

nuôi. Kết quả hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng vịt trình bày ở bảng 3.24. 

Bảng 3.24: Hệ số chuyển hóa thức ăn của vịt thương phẩm VSM6   

Tuần tuổi Thức ăn sử dụng (kg) Khối lượng vịt tăng (kg) FCR 

0 – 3 577,97 370,49 1,56 

0 – 5 1571,72 744,89 2,11 

0 – 7 2779,89 1098,77 2,53 

 

Hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng cơ thể vịt nuôi 7 tuần tuổi của vịt 

thương phẩm VSM6 là 2,53. Do tốc độ sinh trưởng nhanh, khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi cao 

nên FCR cho tăng khối lượng cơ thể của vịt thương phẩm VSM6 là khá thấp. Một số tổ hợp 

lai thương phẩm chuyên thịt trước đây đều có FCR cho tăng khối lượng cơ thể ở mức cao 
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hơn so với vịt thương phẩm VSM6. Cụ thể FCR của tổ hợp V56 là 2,92 (Dương Xuân 

Tuyển và cs., 2001), tổ hợp T64 là 2,78 (Hoàng Thị Lan và cs. 2004), tổ hợp V2517 là 2,63 

(Lê Thanh Hải, 2012), tổ hợp SM với SM3 là 2,63 (Phùng Đức Tiến và cs., 2008), tổ hợp 

thương phẩm VSM3 và VSM4 tương ứng là 2,63 và 2,46 (Lê Thanh Hải và cs., 2016). 

 

3.2.4 Các thành phần thân thịt  

Vịt thương phẩm VSM6 có tỷ lệ thân thịt tính chung cả trống mái là 70,09%, kết quả 

này là khá tốt khi so sánh với một số kết quả nghiên cứu trên vịt Bắc Kinh. Golze và Pingel 

(2003) nghiên cứu về thành phần thân thịt và chất lượng thịt của các loài vịt cho biết tỷ lệ 

thân thịt vịt Bắc Kinh nuôi 9 tuần tuổi con trống đạt 62,8%, con mái đạt 63,6%. Kết quả của 

Isguzar và Testik (2003) vịt trống đạt 68,8%, vịt mái đạt 68,1%. Như vậy, tỷ lệ thân thịt của 

tổ hợp vịt thương phẩm từ hai dòng vịt mới là rất cao.  

Bảng 3.25: Chỉ tiêu mổ khảo sát 7 tuần tuổi của vịt thương phẩm VSM6 

Chỉ tiêu Đơn vị 
Trống (n=10) 

X  ± SD 

Mái (n=10) 

X  ± SD 

Chung (n=20) 

X  ± SD 

Khối lượng sống g 3339,7 ± 23,6 3197,0 ± 30,1 3268,3 ± 14,3 

Khối lượng thân thịt g 2342,1 ± 22,4 2239,2 ± 24,9 2290,6 ± 13,7 

Tỷ lệ thân thịt % 70,13 ± 0,84 70,04 ± 1,77 70,09 ± 1,85 

Khối lượng cơ đùi g 299,09 ± 8,66 274,52 ± 4,97 286,78 ± 5,63 

Tỷ lệ cơ đùi % 12,77 ± 0,49 12,26 ± 0,31 12,52 ± 0,38 

Khối lượng cơ ức g 470,76 ± 11,52 457,68 ± 13,18 464,22 ± 8,67 

Tỷ lệ cơ ức % 20,10 ± 0,43 20,44±0,46 20,27±0,41 

 

Tỷ lệ cơ đùi của vịt thương phẩm VSM6 con trống là 12,77%, con mái là 12,26% 

tính chung trống mái là 12,52%. Vịt trống có ưu thế về tỷ lệ cơ đùi so với vịt mái, mức 

chênh lệch là 0,51%. Tỷ lệ cơ ức của vịt trống là 20,10%, của vịt mái là 20,40%, tính chung 

trống mái là 20,27%. Như vậy, trái ngược với cơ đùi, tỷ lệ cơ ức ở vịt mái có ưu thế hơn so 

với vịt trống với mức chênh lệch là 0,34%. Kết quả tỷ lệ cơ ức của vịt thương phẩm VSM6 

là vượt trội so với các tổ hợp vịt thương phẩm chuyên thịt trước đây. 

Đa phần kết quả nghiên cứu trong nước trước đây cho thấy rằng, mặc dù tỷ lệ thân 

thịt đạt khá tốt (trên 70%) nhưng tỷ lệ cơ ức của vịt chuyên thịt đạt chưa cao. Vịt T5164, 

SM3SH nuôi nhốt đến 8 tuần tuổi, tỷ lệ thân thịt đạt 70,4 – 72,2%, tỷ lệ cơ đùi 12,1%, tỷ lệ 

cơ ức 14,9% (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2008). Kết quả của Dương Xuân Tuyển và cs. 
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(2011b) trên vịt thương phẩm V12517, tỷ lệ thân thịt 70,31%, tỷ lệ thịt đùi (cơ + da) 16,73% 

và tỷ lệ thịt ức (cơ + da) 18,87%. Kết quả nghiên cứu của Pingel và cs. (2013) cho biết, tỷ lệ 

cơ ức 7 tuần tuổi vịt Bắc Kinh đạt 18,1%. Như vậy, vịt thương phẩm VSM6 có tỷ lệ cơ ức 

vượt trội phù hợp để nuôi nhốt quy mô công nghiệp, đáp ứng được các yêu cầu về năng 

suất, chất lượng thịt cao. 

 

3.2.5 Thành phần hóa học cơ đùi và cơ ức 

Kết quả phân tích thành phần hóa học cơ đùi và cơ ức của vịt thương phẩm VSM6 

trình bày tại bảng 3.26. Nhìn chung, các thành phần hóa học cơ đùi và cơ ức đều có sự khác 

biệt (P < 0,05). Vật chất khô cơ đùi của vịt VSM6 là 25,71%, của cơ ức là 23,43%. Kết quả 

này nằm ở mức cao so với công bố của các tác giả đã phân tích trên vịt. Nguyễn Minh 

Quang (1994) phân tích trên vịt Bạch Tuyết cho biết cơ đùi và cơ ức của có tỷ lệ vật chất 

khô là 23,61% và 23,51%. Theo kết quả của Baeza và cs. (1999), cơ ức vịt lai 8 tuần tuổi có 

tỷ lệ vật chất khô vịt trống là 22,49% và vịt mái là 22,98%, ở 13 tuần tuổi vịt trống là 

25,84% và vịt mái 25,13%. Kết quả của Chen và Hsu (1999) trên vịt lai (Ngan x Bắc Kinh – 

Tsaiya) 10 tuần tuổi vật chất khô cơ ức 21,23 – 23,71%, của cơ đùi: 21,36 – 23,12%. 

Woloszyn và cs. (2006) phân tích 5 nhóm giống vịt khi giết mổ tại 7 tuần tuổi, kết quả có sự 

khác biệt giữa các giống về tỷ lệ nước trong cơ ức nhưng mức độ chênh lệch là không nhiều, 

tỷ lệ vật chất khô cơ ức của 5 nhóm giống trong khoảng 22,47% – 24,14%. Ali và cs. (2007) 

phân tích thịt ức vịt ở 45 ngày tuổi có kết quả tương tự, tỷ lệ vật chất khô là 23,59%. 

Bảng 3.26: Thành phần hóa học cơ đùi và cơ ức của vịt thương phẩm VSM6 

Chỉ tiêu 
Đơn vị Cơ đùi Cơ ức P 

n X  SD n X  SD 

Vật chất khô  % 6 25,71 0,64 6 23,43 0,39 0,000 

Protein % 6 19,20 0,11 6 19,88 0,61 0,022 

Lipid % 6 4,79 0,79 6 1,71 0,30 0,000 

Khoáng % 6 1,11 0,03 6 1,26 0,02 0,000 

pH - 6 6,18 0,12 6 5,93 0,03 0,001 

 

Protein là thành phần chiếm chủ yếu trong cơ đùi và cơ ức, nó quyết định chất lượng 

của các loại cơ này. Tỷ lệ protein trong cơ đùi vịt VSM6 là 19,20%, trong cơ ức là 19,88%. 

Kết quả này, tương đương với kết quả của một số tác giả nghiên cứu trên vịt Bắc Kinh. 



109 

 

Theo phân tích của Golze và Pingel (2003), vịt Bắc Kinh 9 và 12 tuần tuổi protein cơ ức 

tương ứng là 21,3% và 22,0%, protein cơ đùi tương ứng 20,2% và 19,6%; con lai (Mule) ở 8 

và 14 tuần tuổi protein cơ ức tương ứng là 19,2% và 22,0%, protein cơ đùi tương ứng 20,4% 

và 20,4%. Nghiên cứu của Baeza và cs. (1999) thấy rằng, tỷ lệ protein trong cơ ức vịt lai có 

sự thay đổi bởi tuổi của vịt, tỷ lệ protein cơ ức vịt ở 8 tuần tuổi trống là 20,28%, mái 

20,92%, ở 13 tuần tuổi trống 22,37% và mái 22,51%. Kết quả của Chen và Hsu (1999) trên 

vịt lai 10 tuần tuổi cơ ức có protein: 20,50 – 21,27%; cơ đùi: 19,58 – 20,33%. Woloszyn và 

cs. (2006) phân tích cơ ức 5 nhóm giống vịt Bắc Kinh và vịt Bắc Kinh lai với một số giống 

vịt bản địa tại Ba Lan khi giết mổ tại 7 tuần tuổi cho biết, tỷ lệ protein của các nhóm giống 

trong khoảng 19,53 – 21,81%. Ali và cs. (2007) phân tích thịt ức vịt ở 45 ngày tuổi cho kết 

quả tỷ lệ protein là 20,06%. Một số tác giả trong nước phân tích trên nhóm giống vịt khác có 

kết quả thấp hơn trong phân tích này. Theo Nguyễn Minh Quang (1994) tỷ lệ protein thịt đùi 

vịt Bạch Tuyết là 18,27%, của thịt ức là 18,96%. Nguyễn Song Hoan (1993) cho biết, tỷ lệ 

protein thịt ức lúc giết mổ 12 tuần tuổi vịt cỏ là 17,24%, vịt Bắc Kinh 15,39%.  

Tỷ lệ lipid cơ đùi vịt VSM6 là 4,79%, ở cơ ức là 1,71%. Sự khác biệt về tỷ lệ lipid 

giữa cơ đùi và cơ ức là lớn, chênh lệch là 3,08%. Điều này là phù hợp, về mặt cảm quan 

chúng ta cũng thấy phần cơ ức là đồng nhất không lẫn các mô liên kết trong khi phần cơ đùi 

thường không đồng nhất có lẫn các mô liên kết, và có một phần mỡ tích lũy xen giữa các bó 

cơ. Nghiên cứu của Golze và Pingel (2003) trên vịt Bắc Kinh cũng cho kết quả tương tự, 

lipid của cơ ức 9 và 12 tuần tuổi tương ứng 1,5% và 2,1% trong khi kết quả trên cơ đùi 

tương ứng 3,2% và 3,2%. Nguyễn Minh Quang (1994) cho biết tỷ lệ lipid thịt đùi vịt Bạch 

Tuyết là 2,38%, của thịt ức 2,24%. 

Tỷ lệ khoáng trong cơ đùi và cơ ức trong khoảng 1,11 – 1,26%, không có sự khác 

biệt nhiều giữa hai nhóm cơ. Kết quả này cũng tương đương trong khoảng các nghiên cứu 

khác trên vịt như của Nguyễn Minh Quang (1994): 0,98 – 1,01%; Chen và Hsu (1999): 1,04 

– 1,19%; Ali và cs. (2007): 0,92%. 

Đo độ pH sau 4 tiếng giết mổ cơ đùi là 6,18, cơ ức là 5,93, pH của hai nhóm cơ đều 

có tính axit nhẹ. So sánh giữa 2 nhóm cơ, pH cơ ức thấp hơn pH của cơ đùi. Như vậy, nhóm 

cơ ức có pH giảm nhanh hơn cơ đùi sau khi giết mổ. Khác biệt về pH giữa 2 nhóm cơ cũng 

được thể hiện qua kết quả của Golze và Pingel (2003), pH cơ ức vịt Bắc Kinh 9 và 12 tuần 

tuổi: 5,8 và 5,7; pH cơ đùi tương ứng 6,6 và 6,7; pH cơ ức con lai (Mule) 8 và 14 tuần tuổi: 

5,8 và 5,8, pH cơ đùi tương ứng 6,6 và 6,7, (chênh lệch pH hai nhóm cơ 0,8 – 1,0). Sự khác 
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biệt về pH giữa 2 nhóm cơ có thể là do cấu trúc cơ và sự hoạt động của 2 nhóm cơ trước khi 

giết mổ.  

Như vậy, kết quả phân tích chất lượng thịt vịt thương phẩm VSM6 về mặt các thành 

phần hóa học (tỷ lệ nước, tỷ lệ protein, lipid, khoáng) giữa hai nhóm cơ đùi và cơ ức có sự 

khác biệt. So với kết quả các nghiên cứu đã công bố, thành phần hóa học hai nhóm cơ của 

vịt thương phẩm VSM6 không có sự khác biệt lớn.  

3.2.6 Thành phần axit amin trong cơ đùi và cơ ức 

Thành phần axit amin trong cơ đùi và cơ ức vịt thương phẩm VSM6 được trình bày 

tại bảng 3.27. Quy trình phân tích thực hiện trong nghiên cứu này phân tích được 15 axit 

amine chủ yếu thường được quan tâm. 

Bảng 3.27: Thành phần axit amin cơ đùi và cơ ức của vịt thương phẩm VSM6 

Chỉ tiêu 
Cơ đùi Cơ ức P 

n X  SD n X  SD 

Axit amin thiết yếu  (% so với protein tổng số) 

Histidine 6 7,77 0,28 6 7,58 0,21 0,221 

Valine 6 3,99 0,71 6 3,59 1,01 0,446 

Threonine 6 7,04 0,35 6 6,29 0,26 0,002 

Lysine 6 6,86 0,53 6 7,72 0,75 0,044 

Isoleucine 6 3,18 0,20 6 3,56 0,94 0,349 

Leucine 6 5,63 0,41 6 5,94 1,46 0,635 

Phenylalanine 6 2,83 0,37 6 2,89 0,84 0,862 

Axit amin không thiết yếu (% so với protein tổng số) 

Asparatic  6 3,23 0,42 6 2,97 0,36 0,260 

Glutamic  6 11,41 0,22 6 10,45 0,26 0,000 

Arginine 6 8,25 0,46 6 7,16 0,50 0,003 

Alanine  6 6,41 0,40 6 6,47 0,20 0,733 

Glycine 6 7,64 0,23 6 6,68 0,14 0,000 

Proline 6 3,92 0,19 6 3,41 0,06 0,000 

Serine 6 3,42 0,15 6 3,31 0,14 0,197 

Tyrosine 6 3,67 0,10 6 3,99 1,49 0,610 
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Kết quả phân tích trong cấu trúc protein của cơ đùi và cơ ức có 6 axit amin bao gồm 

Threonine, Lysine, Glutamic, Arginine, Glycine, Proline có sự khác biệt (P < 0,05). Chín 

axit amin còn lại không có sự khác biệt giữa hai nhóm cơ (P > 0,05). Phân tích về các thành 

phần axit amin trên thịt vịt chưa được tác giả nào trong nước thực hiện, chỉ có một số kết 

quả công bố trên gà. Các kết quả nghiên cứu trên thế giới cho thấy, thành phần axit amin 

trong cấu trúc protein phụ thuộc giống, nhóm cơ và có thể thay đổi theo tuổi của động vật. 

Có sự khác biệt một số thành phần axit amin so với quả Aronal và cs. (2012) phân 

tích trên trên vịt Bắc Kinh. Trong phân tích này, nhóm các axit amin gồm Histidine, 

Threonine, Leucine, Tyrosine cao hơn, trong khi nhóm axit amin Lysine, Isoleucine, 

Asparatic lại thấp hơn so với kết quả của Aronal và cs. (2012). Kết quả của phân tích cơ ức 

và cơ đùi của Aronal và cs. (2012) tương ứng như sau: Histidine: 3,23% và 2,79, Threonine: 

4,45% và 4,70%, Leucine: 2,79% và 2,82%, Tyrosine: 1,84% và 1,85%, Lysine: 9,21% và 

9,12%, Isoleucine: 7,61% và 7,85%, Asparatic acid: 9,57% và 9,55%. Mặc dù có sự khác 

nhau về tỷ lệ một số loại axit amin nhưng tổng tỷ lệ các axit amin thiết yếu trong kết quả 

nghiên cứu này với kết quả của Aronal và cs. (2012) là tương đương nhau. 

Trên một nghiên cứu khác, khi phân tích 5 nhóm vịt tại Ba Lan, Woloszyn và cs. 

(2006), cũng công bố thành phần các axit amin của vịt như sau: Phenylalanine + Tyrosine: 

6,01-8,08%, Isoleucine: 3,21 – 6,14%, Leucine: 7,67 – 8,45%, Lysine: 8,60 – 9,57%, 

Methionine + Cysteine: 3,11 – 3,26%, Threonine: 4,11 – 5,22%, Tryptophan: 0,70 – 1,25%, 

Valine: 3,67 – 7,01%. Nhóm tác giả cho thấy có sự khác biệt về tỷ lệ Phenylalanine + 

Tyrosine, Isoleucine, Threonine, Tryptophan và Valine giữa các nhóm giống, các axit amin 

còn lại là không có sự khác biệt.  

Trong các thành phần axit amin có 1 loại axit amin chiếm một tỷ lệ cao trong cấu trúc 

protein đó là Glutamic, đây một trong một số loại axit amin tạo vị ngọt của thịt. Tỷ lệ 

Glutamic cơ đùi và cơ ức của vịt VSM6 tương ứng là 11,41% và 10,45%. Đa phần kết quả 

phân tích của các tác giả trên thế giới với loại axit amin này đều đạt trên 10%. Theo Boushy 

(2007) và Pingel (2002), thì hàm lượng Glutamic liên quan đến độ ngọt của thịt. Nguyễn 

Duy Hoan (2010), công bố hàm lượng Glutamic trong cơ ức vịt cỏ và vịt Bắc Kinh lần lượt 

là 11,13% và 10,70%. Tương tự là kết quả của Kwon và cs. (2014), ghi nhận hàm lượng 

Glutamic trên vịt bản địa Hàn Quốc (56 ngày tuổi) và vịt thương phẩm siêu thịt (42 ngày 

tuổi) là 11,1% và 11,42%. Kết quả của Saad và cs. (2013) về tỷ lệ Glutamic trong cơ ức của 

vịt khá thấp so với kết quả trong phân tích này cũng như so với các kết quả của các tác giả 
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khác, tác giả cho biết tỷ lệ Glutamic trong cơ ức vịt là 6,52%, tuy nhiên mẫu phân tích của 

tác giả không phải vịt mới giết mổ mà lấy từ thịt vịt đã đông lạnh. 

 Từ kết quả phân tích này và các kết quả của các tác giả khác có thể thấy được đặc 

điểm của thịt vịt nói chung có vị ngọt, giá trị dinh dưỡng tốt. Tỷ lệ các axit amin thiết yếu 

(7/9 loại axit amin thiết yếu trong phân tích này) cao cho thấy giá trị sinh học của protein 

trong cơ vịt là khá cao và đây là nhóm thực phẩm khá tốt và bổ dưỡng đối với con người. 

3.2.7 Tính chất vật lý của cơ đùi và cơ ức 

Kết quả phân tích tính chất vật lý của thịt được trình bày ở Bảng 3.28. Có sự khác 

biệt về tích chất vật lý của cơ đùi và cơ ức thể hiện qua 7/8 chỉ tiêu phân tích (P < 0,05), chỉ 

duy nhất có hoạt độ nước hai nhóm cơ đều bằng 0,99. 

Bảng 3.28: Tính chất lý học cơ đùi và cơ ức của vịt thương phẩm VSM6 

Chỉ tiêu 
Đơn vị Cơ đùi Cơ ức P 

n X  SD n X  SD 

Ẩm độ  % 6 74,03 0,85 6 77,72 0,82 0,000 

Hoạt độ nước - 6 0,99 0,00 6 0,99 0,00 0,448 

Độ mất nước  % 6 26,26 2,36 6 34,15 3,24 0,001 

Độ cứng  N 6 0,91 0,27 6 8,64 2,58 0,000 

Độ đàn hồi - 6 0,69 0,01 6 0,73 0,02 0,008 

Độ dẻo N 6 0,47 0,16 6 3,40 0,95 0,000 

Độ nhai  N 6 0,34 0,12 6 2,48 0,63 0,000 

Độ kết dính - 6 0,52 0,04 6 0,39 0,03 0,000 

 

Độ mất nước của cơ đùi là 26,26%, của cơ ức là 34,15% chênh lệch giữa hai nhóm 

cơ là khá lớn 7,89%. Độ mất nước trên thịt vịt đã được một số tác giả báo cáo, các nghiên 

cứu đều cho thấy độ mất nước của thịt phụ thuộc vào giống, nhóm cơ, tuổi, thời gian bảo 

quản. Golze và Pingel (2003) phân tích độ mất nước của cơ ức một số nhóm giống ở các 

tuần tuổi khác nhau cho kết quả như sau: vịt Bắc Kinh 9 và 12 tuần tuổi tương ứng 31,1% 

và 28,0%; ngan 10,5 tuần và 15 tuần tương ứng 27,5% và 30,6%, con lai (Mule) 8 và 14 

tuần tuổi tương ứng 31,5% và 30,6%. Kết quả của Larzul và cs. (2002) về độ mất nước cơ 

ức giết mổ ở 15 tuần tuổi của ngan là 24,57%, của vịt Bắc Kinh 20,63%. Ali và cs. (2007) 

phân tích thịt ức gà và vịt ở 45 ngày tuổi khi bảo quản 1, 3, 5 và 7 ngày, kết quả độ mất 

nước trên ở gà tương ứng 29,17%, 27,21%, 24,84% và 22,20%, ở vịt tương ứng 35,48%, 
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35,45%, 35,61% và 35,56%. Đặng Vũ Hòa và cs. (2014), phân tích một số nhóm giống vịt 

(vịt Đốm, vịt PT, vịt TP - lai T14 x vịt Đốm, vịt T14 - vịt SM) ở 8, 9 và 10 tuần tuổi cho 

thấy, không có sự khác biệt giữa các nhóm giống, nhóm tác giả cho biết độ mất nước của 

thịt ức các nhóm vịt trong khoảng 30,47 – 34,36%, của thịt đùi 30,13 – 35,00%. 

Độ cứng của cơ đùi vịt VSM6 là 0,91 N, của cơ ức là 8,64 N. Đây là lực nén trong 

lần nén đầu – là thuộc tính cơ học của cấu trúc liên quan tới cường độ lực cần làm cho cơ 

biến dạng. Kết quả cho thấy độ cứng của cơ ức lớn hơn 9,49 lần so với cơ đùi. 

Các chỉ tiêu độ đàn hồi, độ dẻo (độ dai bán rắn), độ nhai (độ dai rắn) và độ kết dính 

là các chỉ tiêu chưa thấy được công bố trên vịt bởi một tác giả nào. Kết quả tính chất lý học 

cho thấy, cơ ức của vịt có độ dai hơn so với cơ đùi khi chúng ta ăn, và điều này cần được 

quan tâm vì với thị hiếu tiêu dùng của phần lớn người Việt là sử dụng thịt gia cầm ngoài 

việc phải có mùi vị thơm ngon là phải có độ dai nhất định. Kết quả phân tích này cũng gợi ý 

về việc chọn lọc các tính trạng liên quan đến đặc điểm vật lý của thịt vịt ở các nghiên cứu di 

truyền giống trong tương lai để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng đó là độ dẻo dai của thịt 

khi ăn. 

Như vậy, vịt thương phẩm VSM6 tổ hợp lai từ hai dòng vịt mới chọn tạo V52 và V57 

có tốc độ sinh trưởng nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp, đặc biệt có tỷ lệ nạc cao, chất lượng thịt 

giết mổ ở 7 tuần tuổi là khá tốt. Đây là giống vịt chuyên thịt đáp ứng tốt cho nhu cầu thị 

trường trong nước với phương thức chăn nuôi thâm canh hiện nay. 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã chọn tạo thành công hai dòng vịt cao sản hướng thịt đáp ứng cho 

phương thức chăn nuôi thâm canh. Vịt thương phẩm tổ hợp từ hai dòng vịt này có tốc độ 

sinh trưởng nhanh, nuôi ngắn ngày, tỷ lệ nạc cao đáp ứng tốt cho nhu cầu sản xuất trong 

nước. Các chỉ tiêu năng suất đều đạt và vượt mục tiêu đặt ra. Kết quả cụ thể như sau: 

Dòng vịt trống V52: 

Khối lượng cơ thể và dày thịt ức 7 tuần tuổi của dòng V52 có khả năng di truyền ở 

mức cao (h2 tương ứng là 0,40 và 0,44), tiến bộ di truyền của hai tính trạng tương ứng đạt 

43,58 g và 0,298 mm. 

Dòng V52 có khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi đạt 3539,3 g ở con trống và 3331,6 g ở 

con mái, hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng cơ thể là 2,54, tỷ lệ cơ ức 20,43% ở 

con trống và 20,59% ở con mái, năng suất trứng 42 tuần đẻ 190,71 quả/mái và hệ số chuyển 

hóa thức ăn cho 10 trứng là 4,44, tỷ lệ phôi 91,63%. 

Dòng vịt mái V57: 

Khối lượng cơ thể và dày thịt ức 7 tuần tuổi, năng suất trứng 42 tuần tuổi của dòng 

V57 có khả năng di truyền di truyền thấp và trung bình (h2 tương ứng là 0,17, 0,37 và 0,29); 

tiến bộ di truyền tương ứng với ba tính trạng là 12,38 g, 0,321 mm và 0,88 quả. 

Dòng V57 có khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi đạt 3103,8 g ở con trống và 2922,2 g ở 

con mái, hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng cơ thể là 2,61, tỷ lệ cơ ức 20,65% ở 

con trống và 20,93% ở con mái, năng suất trứng 42 tuần đẻ 216,47 quả/mái với hệ số 

chuyển hóa thức ăn cho 10 trứng là 3,57, tỷ lệ phôi 93,79%.  

Vịt thương phẩm VSM6: 

Vịt thương phẩm VSM6 lai từ trống dòng vịt V52 và mái dòng vịt V57 có khối lượng 

cơ thể 7 tuần tuổi 3235,11 g, hệ số chuyển hóa thức ăn cho tăng khối lượng cơ thể là 2,53, tỷ 

lệ thân thịt khi giết mổ 70,09%, tỷ lệ cơ ức cao 20,27% và tỷ lệ cơ đùi 12,52%. 

 

2. ĐỀ NGHỊ 

Thực hiện các nghiên cứu hoàn thiện quy trình chăn nuôi nhằm phát huy tiềm năng di 

truyền của bộ giống mới khi chuyển giao ra sản xuất. 

Thực hiện thêm các nghiên cứu di truyền các tính trạng chất lượng thịt và ấp nở trên 

vịt chuyên thịt để có thêm cơ sở khoa học phục vụ công tác chọn giống. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1.1: Biểu mẫu theo dõi và tổng hợp dữ liệu cá thể 

Số cá 

thể 

Số 

bố 

Số 

mẹ 

Thế 

hệ 

Ngày 

nở 

Tính 

biệt 

Khối lượng 

cơ thể 

Dày thịt 

ức 

Năng suất 

trứng 

         

         

         

         

         

         

…         

 

Phụ lục 1.2: Biểu mẫu thu thập dữ liệu cân đo khối lượng và dày ức vịt 7 tuần tuổi 

Mã số cá thể Khối lượng (g) Dày ức (mm) 

   

   

   

   

   

   

   

…   

 

Phụ lục 1.3: Biểu mẫu theo dõi năng suất trứng cá thể vịt mái 

Gia 

Đình 
Số cá thể 

Tháng … 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 … 38 39 40 

1 

           

           

           

           

           

2 
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Hình 2.6: Dòng vịt V52 nuôi cá thể 

 

Hình 2.7: Dòng vịt V57 nuôi cá thể 
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Hình 2.8: Vịt bố mẹ từ hai dòng vịt V52 và V57 tại Đồng Nai và Bình Thuận 

 

  

Hình 2.9: Vịt VSM6 nuôi nhốt trong vườn cao su và chuồng lạnh tại Bình Dương 

 

  

Hình 2.10: Cơ ức và cơ đùi vịt thương phẩm VSM6 
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Hình 2.11 : Khay ấp nở trứng cá thể 

 

  

Hình 2.12: Số cá thể vịt con và vịt hậu bị  

 

  
Hình 2.13: Mô hình vịt bố mẹ (V52, V57) tại Long An và vịt VSM6 tại Bình Dương  
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Phụ lục 1.4: Mức ăn (g/con/ngày) nuôi vịt con và hậu bị hai dòng vịt V52 và V57 

Tuần tuổi Ngày tuổi 
Dòng V52 Dòng V57 

Trống Mái Trống Mái 

1 1 5 5 5 5 

1 2 10 10 10 10 

1 3 15 15 15 15 

1 4 20 20 20 20 

1 5 25 25 25 25 

1 6 31 31 30 30 

1 7 36 36 35 35 

2 8 40 40 39 39 

2 9 45 45 43 43 

2 10 50 50 48 48 

2 11 56 56 53 53 

2 12 60 60 58 58 

2 13 65 65 63 63 

2 14 70 70 68 68 

3 15 75 75 71 71 

3 16 80 80 74 74 

3 17 85 85 78 78 

3 18 90 90 83 83 

3 19 95 95 87 87 

3 20 100 100 92 92 

3 21 105 105 97 97 

4 22 110 110 103 103 

4 23 113 113 108 108 

4 24 118 118 108 108 

4 25 122 122 112 112 

4 26 126 126 112 112 

4 27 128 128 117 117 

4 28 130 130 121 121 

5 29 133 130 125 122 

5 30 135 130 129 123 

5 31 138 130 132 124 

5 32 138 130 133 125 

5 33 140 130 134 125 

5 34 140 130 134 126 

5 35 142 130 136 126 
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6 36 142 130 136 127 

6 37 144 130 138 127 

6 38 146 131 139 128 

6 39 148 131 141 128 

6 40 150 131 142 129 

6 41 152 133 144 129 

6 42 152 133 144 130 

7 43 154 136 145 130 

7 44 156 136 147 130 

7 45 158 137 148 131 

7 46 160 137 149 131 

7 47 160 137 149 131 

7 48 162 137 151 132 

7 49 162 137 151 132 

8 50 164 139 154 132 

8 51 166 139 155 132 

8 52 167 141 156 133 

8 53 167 141 159 133 

8 54 169 143 161 133 

8 55 169 143 163 133 

8 56 171 145 164 133 

9 57 – 63 171 145 162 134 

10 64 – 70 173 147 162 136 

11 71 – 77 173 147 164 138 

12 78 – 84 175 149 164 141 

13 85 – 91 175 151 166 143 

14 92 – 98 175 153 166 146 

15 99 – 105 177 155 168 149 

16 106– 112 177 157 168 151 

17 113 – 119 177 159 170 153 

18 120 – 126 179 161 170 156 

19 127 – 133 179 163 172 158 

20 134 – 140 179 165 172 160 

21 141 – 147 181 167 174 162 

22 148 – 154 181 167 174 162 
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Phụ lục 1.5: Kết quả phân tích các tham số di truyền dòng vịt V52 

 

------------------------------------------------ VCE 6.0.2 ------------------------------------------------- 

14.05.2021 15:06:19          modelv52-vce.txt                            page 1 

 ************************************************************************ 

*                 T R A I T S   A N D   E F F E C T S                 * 

 ************************************************************************* 

 Code Trait name List of effects 

________________________________________________________________________ 

   1 kl7         animal    birthday   dam       gen       sex 

   2 du7         animal   birthday   dam       gen       sex 

 ************************************************************************* 

 *               E F F E C T S   A N D   C O V A R I A N C E S                  * 

 ************************************************************************* 

 Code   Effect name Type Length Level Mini   Maxi Start COVARIANCE Type Length 

Level Start Pattern 

 _________________________________________________________________________ 

    1   animal  :  A     2   3718      1   3718      1     animal     :  A     2      1      1 T T 

    2   birthday:  F     2   2702     15   2716  11105 

    3   dam       :  R     2      5      1      5  22509     dam        :  R     2      1      2 T T 

    4   gen        :  F     2      3      1      3  22519 

    5   sex        :  F     2      2      1      2  22525 

                                                               residual   :  E     2      1      3 T T 

_________________________________________________________________________ 

 ************************************************************************* 

 *                    G E N E R A L  I N F O R M A T I O N                      * 

 ************************************************************************* 

 VCE was started on :  at Fri May 14 15:06:19 2021 by: 

 Comments: 

 _______________________________________________________________________ 

|                 ************************************************                      | 

|                 *                     VCE-6                                   *                        | 

|                 *                 version 6.0.2                               *                        | 

|                 *            05-Nov-2008   09:22:31                          *                        | 

|                 *        MS-Windows Windows-x86_32-gfor           *                        | 

|                 *                  written by                                *                       | 

|                 *       Milena Kovac, Eildert Groeneveld          *                        | 

|                 *           and Alberto Garcia-Cortez                        *                       | 

|                 ************************************************                       | 

| phân tích tham so di truyen dong vit v52 nãm 2020                                          | 

| v52-vce                                                                                           | 

| ntrait:                 2           same model:          yes                                   | 

| missing data?:      yes         data fife:              0000                                            | 

| animal?:             yes         ped:                     0000                                            | 

| fixed effects:     gen sex    ndom effects:      yes                                  | 

| maternal effects?:   yes                                                                               | 

________________________________________________________________________ 
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 Files involved 

 __________________________________________________________________ 

 Current directory                  : D:\BLUP\VCE\temp 

 Parameter file                     : ../pfile/th/modelv52-vce.txt 

 Data input file                     : ..\data\TH\v52.cod 

 Pedigree input file              : ..\data\TH\v52.ped 

 Log list file                        : modelv52-vce.txt.lst 

 Covariances dumped into     : modelv52-vce.txt.cov-bin 

 --------------------------------- VCE 6.0.2  ----------------------------------- 

  14.05.2021  15:06:19          modelv52-vce.txt                            page 2 

 

 ************************************************************************* 

 *                       D A T A  I N F O R M A T I O N                         * 

 ************************************************************************* 

 General statistics 

 ________________________________________________________________________ 

 Variables Scaled    #rec.     min.        max.        avg.        std. 

 ______________________________________________________________________ 

 kl7         all      3717   1680.00000  3661.00000  2616.93648   260.59661 

 du7        all      3714        9.00000      25.00000      15.02328       2.35259 

 ____________ ____________________________________________________________ 

 Pattern of traits 

 _______________________________ 

  Count           kl7       du7 

______________________________ 

    3713           x         x 

       4              x         - 

      1              -         x                           
 ***************************************************************************** 

 *                 E S T I M A T E S   I N F O R M A T I O N                    * 

*************************************************************** 

 14.05.2021 15:06:19                              CPU time used:     0:00:03 

AG Log likelihood :   21847.0863  status :  1   at iteration:      52 /    52 

 ----------------------------- Matrices: NATURAL  ------------------------------- 

  Type: A Level:   1  animal                         No.:       5552 Pattern: T T 

     29828.1        -26.4 

                            2.7 

 

  Type: R Level:   1  dam                             No.:       5705 Pattern: T T 

     6001.81        30.72 

                            0.16 

 

  Type: E Level:   1  residual                        No.:       5541 Pattern: T T 

     38178.6        147.9 

                              3.3 

 

 --------------------------- Matrices: Phenotypic  ------------------------------ 

     74008.5        177.7 

                              6.2 
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 ----------------------------- Matrices: RATIOS  -------------------------------- 

  Type: R Level:   1  dam                            

     0.08110      0.99133 

                        0.02582 

 

  Type: A Level:   1  animal                         

     0.40304     -0.09306 

                        0.43548 

 

  Type: E Level:   1  residual                       

     0.51587      0.41661 

                        0.69309 

 ---------------------- Matrices: STD_ERR of components  ------------------------ 

  Type: A Level:   1  animal                         

     3719.91        21.20 

                            0.31 

 

  Type: R Level:   1  dam                            

     917.754        5.653 

                          0.044 

 

  Type: E Level:   1  residual                       

     1412.19         8.98 

                           0.13 

 

 ------------------------ Matrices: STD_ERR of ratios  -------------------------- 

  Type: R Level:   1  dam                            

    0.011932     0.000140 

                        0.007313 

 

  Type: A Level:   1  animal                         

    0.036506     0.073847 

                        0.041897 

 

  Type: E Level:   1  residual                       

    0.034470     0.021699 

                        0.039571 

 

 --------------------- Matrices: Phenotypic correlations  ----------------------- 

         ---           0.26327 

                                --- 

 ************************************************************************ 

 *                  Optimization finished with status :    1                    * 

 ************************************************************************ 
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Phụ lục 1.6: Kết quả phân tích các tham số di truyền dòng vịt V57 

 

--------------------------------- VCE 6.0.2 ----------------------------------- 

  21.04.2020 16:14:18          modelv57-vce.txt                            page 1 

 ************************************************************************* 

 *                    T R A I T S   A N D   E F F E C T S                       * 

 ************************************************************************* 

 Code Trait name List of effects 

 _______________________________________________________________________ 

   1 wt7         gen       birthday     sex        dam       animal 

   2 du7         gen       birthday     sex        dam       animal 

   3 nst          gen       birthday                   dam       animal 

 ************************************************************************* 

 *               E F F E C T S   A N D   C O V A R I A N C E S                  * 

 ************************************************************************* 

 Code   Effect name Type Length Level Mini   Maxi Start COVARIANCE Type Length 

Level Start Pattern 

 ________________________________________________________________________ 

    1   gen           :  F     3         2     1          2         1 

    2   birthday   :  F     3     827      1     827          7 

    3   sex           :  F     2         7      1         7    2488 

    4   dam         :  R     3       11      1       11    2502    dam         :  R     3      1      1 T T T 

    5   animal     :  A     3   5219      1   5219    2535    animal     :  A     3      1      2 T T T 

                                                               residual   :  E      3      1      3 T T 

__________________________________________________________________ 

 ************************************************************************* 

 *                    G E N E R A L I N F O R M A T I O N                      * 

 ************************************************************************* 

 VCE was started on:  at Tue Apr 21 16:14:18 2020 by: 

 Comments: 

 _______________________________________________________________________ 

 |                 ************************************************         | 

 |                 *                     VCE-6                                    *          | 

 |                 *                 version 6.0.2                                *          | 

 |                 *            05-Nov-2008   09:22:31                           *          | 

 |                 *        MS-Windows Windows-x86_32-gfor                      *          | 

 |                 *                  written by                                  *           | 

 |                 *       Milena Kovac, Eildert Groeneveld                     *          | 

 |                 *           and Alberto Garcia-Cortez                         *         | 

 |                 ************************************************           | 

 | phan tich thong so di truyen - dong vit vit57 nam 2020                           | 

 | v57-vce                                                                            | 

 | ntrait:                         3               same model:          yes                 | 

 | missing data?:         yes              data fife:           0000             | 

 | animal?:                 yes               ped:                   0000            |  

 | fixed effects:          gen sex        random effects:      yes                | 

 | maternal effects?:  yes                                                           | 

 ________________________________________________________________________ 
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 Files involved 

 _______________________________________________________ 

 Current directory                  : D:\BLUP\VCE\temp 

 Parameter file                       : ../pfile/th/modelv57-vce.txt 

 Data input file                      : ..\data\TH\v57.cod 

 Pedigree input file                : ..\data\TH\v57.ped 

 Log list file                          : modelv57-vce.txt.lst 

 Covariances dumped into    : modelv57-vce.txt.cov-bin 

 --------------------------------- VCE 6.0.2  ----------------------------------- 

  21.04.2020  16:14:18          modelv57-vce.txt                            page 2 

 ************************************************************************* 

 *                       D A T A  I N F O R M A T I O N                         * 

 ************************************************************************* 

 General statistics 

 Variables Scaled    #rec.     min.             max.             avg.          std. 

 ____________________________________________________________________ 

 wt7        all      5219     1570.00000  3280.00000  2223.92834   254.54023 

 du7        all      5219     9.00000        23.00000      13.88027        1.83439 

 nst         all       955      13.00000      132.00000     102.54712        28.72531 

_____________________________________________________________________ 

 Pattern of traits 

   Count           wt7       du7       nst 

___________________________ 

      955             x         x         x 

      5219             x         x         -                                   

--------------------------------- VCE 6.0.2  ----------------------------------- 

  21.04.2020  16:15:50          modelv57-vce.txt                            page 6 

 ************************************************************************* 

 *                 E S T I M A T E S   I N F O R M A T I O N                    * 

 ************************************************************************* 

 Tue Apr 21 16:15:51 2020      modelv57-vce.txt        CPU time used:     0:01:31 

 AG Log likelihood :   30330.2941  status :  1   at iteration:     147 /   147 

 ----------------------------- Matrices: NATURAL  ------------------------------- 

  Type: R Level:   1  dam                            No.:         11 Pattern: T T T 

     1932.83       -16.52        -25.32 

                            0.20           0.65 

                                              3.70 

  Type: A Level:   1  animal                         No.:       6051 Pattern: T T T 

     8542.31        -6.78        -233.56 

                           1.11            -2.19 

                                            246.57 

  Type: E Level:   1  residual                       No.:       1274 Pattern: T T T 

     39773.75        151.8        565.0 

                              1.76            4.84 

                                              608.8 

 --------------------------- Matrices: Phenotypic  ------------------------------ 

     50248.9        164.8       -224.3 

                              3.0           -0.4 

                                             859.1 
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 ----------------------------- Matrices: RATIOS  -------------------------------- 

  Type: A Level:   1  animal                         

     0.16999     -0.06966     -0.16093 

                        0.36666     -0.13209 

                                            0.28702 

  Type: R Level:   1  dam                            

     0.03847     -0.84691     -0.29945 

                         0.06670      0.76094 

                                             0.00431 

 Type: E Level:   1  residual                       

     0.85047      0.57378      0.11482 

                        0.80976      0.14799 

                                           0.70868 

 ---------------------- Matrices: STD_ERR of components  ------------------------ 

  Type: R Level:   1  dam                            

     1382.62        12.23          92.66 

                           0.14           1.06 

                                             8.50 

  Type: A Level:   1  animal                         

     4014.82        21.46       639.81 

                           0.23            5.36 

                                           200.63 

  Type: E Level:   1  residual                       

     1522.39          8.30        267.55 

                            0.09            2.17 

                                             76.60 

 ------------------------ Matrices: STD_ERR of ratios  -------------------------- 

  Type: A Level:   1  animal                         

     0.07392      0.04196      0.09192 

                        0.07632      0.06925 

                                           0.11005 

  Type: R Level:   1  dam                            

     0.02649      0.18061      1.01435 

                        0.04434      0.66681 

                                           0.00981 

  Type: E Level:   1  residual                       

     0.07595      0.01831      0.05465 

                        0.07580      0.06042 

                                           0.19055 

 --------------------- Matrices: Phenotypic correlations  ----------------------- 

         ---           0.42642     -0.03415 

                                 ---     -0.00752 

                                                   --- 

 ************************************************************************ 

 *                  Optimization finished with status :    1                    * 

 ************************************************************************* 
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Phụ lục 1.7: Giá trị giống của tính trạng và chỉ số chọn lọc của dòng vịt V52 

ANIMAL TH SEX EBV_KL EBV_DU SLI 

152101001 1 1 -175,42 0,4061 -9,43 

152101002 1 1 -157,39 0,0922 -16,94 

152101003 1 1 -213,98 -0,2146 -16,09 

152101004 1 1 -275,21 -0,3098 -19,26 

152101005 1 1 -227,16 0,2711 -10,63 

152102001 1 1 -139,55 -0,2656 -17,23 

152102002 1 1 -274,44 -0,2338 -19,01 

152102003 1 1 -157,13 0,1943 -14,12 

152102004 1 1 -336,66 0,8443 -9,17 

152102005 1 1 -263,06 0,5503 -14,99 

152103001 1 1 -177,13 -0,3663 -21,97 

…………… …. …… ……… ………. ………. 

152201001 1 2 -237,05 0,2253 -16,93 

152202002 1 2 -123,14 0,1836 -20,36 

152203003 1 2 -232,92 -0,054 -24,02 

152204004 1 2 -249,82 0,623 -18,81 

152205005 1 2 -235,17 1,0144 -13,85 

152206006 1 2 -285,69 0,557 -15,84 

152207007 1 2 -213,99 0,37 -22,08 

152208008 1 2 -242,21 0,5775 -21,14 

152209009 1 2 -184,44 1,1524 -8,68 

152210010 1 2 -143,04 1,043 -14,85 

…………… …. …… ……… ………. ………. 

252101101 2 1 -101,24 0,1131 -10,02 

252101102 2 1 -44,61 0,8126 1,45 

252101103 2 1 -38,54 0,1831 -7,50 

252101104 2 1 -44,02 1,2177 -2,60 

252101201 2 1 -212,35 1,0992 3,41 

252101403 2 1 -123,07 0,0987 -0,59 

252101407 2 1 -52,79 0,4101 -4,48 

252101501 2 1 -53,68 0,0215 1,92 

252101503 2 1 -197,75 0,8479 -4,50 

252101505 2 1 -137,79 -0,0426 6,15 

…………… …. …… ……… ………. ………. 

252201101 2 2 -240,07 0,4902 -2,75 

252201102 2 2 -32,35 -0,0089 -5,46 

252201103 2 2 -118,33 0,678 -0,98 

252201201 2 2 -94,65 0,0243 -0,25 

252201203 2 2 21,21 -0,254 -7,90 

252201302 2 2 -28,61 0,1043 -7,75 

252201401 2 2 -268,46 0,1362 -5,15 

252201403 2 2 -212,54 -0,1582 -2,21 

252201501 2 2 90,76 -0,3464 -8,72 

252201502 2 2 -108,5 0,0015 1,53 

…………… …. …… ……… ………. ………. 
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352101101 3 1 64,42 0,0384 -13,40 

352101103 3 1 -45,1 -0,1946 -11,03 

352101104 3 1 -154,02 0,0671 -8,95 

352101302 3 1 22,4 0,4389 -5,04 

352101303 3 1 -13,5 0,5382 -6,52 

352101304 3 1 -98,07 0,5427 -3,40 

352101402 3 1 7,34 0,6709 -8,82 

352101403 3 1 -36,61 1,0967 -3,55 

352101404 3 1 -23 1,6217 5,52 

352101405 3 1 -25,13 0,5888 -15,59 

…………… …. …… ……… ………. ………. 

352201101 3 2 -35,94 0,1842 1,77 

352201102 3 2 21,83 0,0454 4,88 

352201103 3 2 -15,18 0,4545 3,67 

352201301 3 2 10,97 0,2012 7,42 

352201304 3 2 83,61 -0,1334 -6,26 

352201401 3 2 100,01 1,1119 2,39 

352201402 3 2 33,55 1,0087 3,21 

352201501 3 2 -33,04 -0,3315 -10,83 

352201502 3 2 -90,58 0,127 -3,82 

352216204 3 2 -111,85 1,3005 7,01 

…………… …. …… ……… ………. ………. 

452101101 4 1 92,16 0,3492 -6,96 

452101102 4 1 95,92 1,3027 6,15 

452101103 4 1 122,73 0,2264 3,97 

452101106 4 1 54,38 1,031 -2,01 

452101303 4 1 35,07 0,5534 -5,22 

452101304 4 1 106,46 0,9117 1,34 

452101405 4 1 112,71 2,1052 10,13 

452101501 4 1 58,06 0,6875 -0,97 

452101505 4 1 83,31 0,6269 -4,03 

452101506 4 1 83,31 0,6269 -6,42 

…………… …. …… ……… ………. ………. 

452205104 4 2 -147,69 1,2229 -5,42 

452205105 4 2 4,83 1,8116 12,05 

452205201 4 2 -124,29 0,324 5,51 

452205202 4 2 -180,76 0,2995 0,36 

452205203 4 2 -127,1 0,1706 -2,71 

452205204 4 2 -197,1 0,0186 0,68 

452205205 4 2 -38,11 0,1169 -10,69 

452205206 4 2 -163,75 0,4188 -10,13 

452205207 4 2 -65,85 0,0234 -14,36 

452205501 4 2 -261,9 0,3965 -13,73 

…………… …. …… ……… ………. ………. 

552101211 5 1 59,62 1,6097 13,49 

552101213 5 1 63,09 1,6014 16,97 

552101303 5 1 49,93 0,8459 12,21 
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552101304 5 1 -34,04 1,0477 7,62 

552101401 5 1 44,07 1,0385 7,77 

552101403 5 1 39,61 1,2094 15,54 

552101405 5 1 2,99 1,2973 13,61 

552101406 5 1 -4,27 1,3148 11,53 

552101407 5 1 25,76 1,0825 7,86 

552101503 5 1 -6,56 1,6756 14,56 

…………… …. …… ……… ………. ………. 

552201101 5 2 15,54 0,9657 9,91 

552201102 5 2 97,38 0,4488 2,87 

552201103 5 2 60,76 0,5368 1,03 

552201104 5 2 24,93 1,2633 9,69 

552201105 5 2 2,36 0,6771 5,40 

552201106 5 2 11,75 0,9748 11,45 

552201107 5 2 38,98 0,5891 8,86 

552201108 5 2 4,49 0,9922 8,49 

552201201 5 2 -56,36 1,4886 14,29 

552201202 5 2 -52,89 1,4803 21,04 

…………… …. …… ……… ………. ………. 
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Phụ lục 1.8: Giá trị giống của tính trạng và chỉ số chọn lọc của dòng vịt V57 

ANIMAL TH SEX EBV_KL EBV_DU EBV_NST MLI 

157101001 1 1 -15,57 0,1361 -15,751 -126,34 

157101002 1 1 -51,28 -0,8004 7,598 51,90 

157101003 1 1 -90,54 0,4995 -11,477 -94,92 

157101004 1 1 -74,27 -0,007 -4,178 -38,71 

157101005 1 1 -45,26 -0,6443 3,695 22,11 

157102001 1 1 7,62 -0,4851 -7,276 -61,00 

157102002 1 1 -32,2 -0,4457 -2,062 -21,76 

157102003 1 1 -23,59 0,1994 -15,764 -126,58 

157102004 1 1 -59,9 -0,136 -3,859 -36,02 

157102005 1 1 -82,83 -0,0776 -1,537 -18,63 

……… … … …… …… …… …… 

157201001 1 2 -90,83 -0,1526 1,298 3,01 

157202002 1 2 85,98 -0,6 -16,623 -131,16 

157203003 1 2 -53,19 -0,0658 -5,986 -52,11 

157204004 1 2 63,17 -0,6019 -13,187 -105,24 

157205005 1 2 -13,89 -0,2566 -8,281 -69,02 

157206006 1 2 -55,07 -0,1542 -4,006 -36,98 

157207007 1 2 -15,46 -0,2986 -7,178 -60,58 

157208008 1 2 8,29 -0,6886 -3,276 -30,28 

157209009 1 2 -22,53 -0,4239 -3,708 -34,12 

157210010 1 2 68,03 -0,4568 -16,699 -132,06 

……… … … …… …… …… …… 

257101102 2 1 -69,48 -0,6289 8,014 55,11 

257101201 2 1 -83,23 -0,3897 5,453 35,24 

257101202 2 1 -67,75 -0,3942 3,229 18,48 

257101203 2 1 -91,66 -0,4815 8,488 58,34 

257101205 2 1 -54,5 -0,6673 6,48 43,61 

257101206 2 1 -78,97 -0,476 6,48 43,18 

257101303 2 1 -94,13 0,1831 -3,903 -36,62 

257101401 2 1 -70,72 -0,1299 -1,398 -17,02 

257101402 2 1 -82,8 -0,0006 -2,067 -22,36 

257101403 2 1 -66,6 -0,3109 1,458 4,93 

……… … … …… …… …… …… 

257201101 2 2 -29,58 -0,1075 -5,792 -49,19 

257201201 2 2 -47,25 -0,5371 5,083 33,80 

257201202 2 2 -82,14 -0,1956 3,795 23,34 

257201401 2 2 -77,73 0,1007 -2,553 -25,21 

257201501 2 2 -51,21 -0,3879 2,843 16,58 

257201502 2 2 -61,52 -0,2674 2,078 10,54 

257201503 2 2 -71,84 -0,1469 1,313 4,50 

257201504 2 2 -45,01 -0,4189 2,508 14,13 

257201505 2 2 -88,07 -0,1347 3,513 21,07 

257202102 2 2 125,11 -0,3126 -25,031 -193,84 

……… … … …… …… …… …… 

357101102 3 1 -42,07 -0,0341 6,958 52,56 
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357101106 3 1 -59,77 0,0544 7,914 59,57 

357101108 3 1 -35,06 0,1332 2,699 20,06 

357101109 3 1 -28,01 -0,1089 6,285 47,65 

357101202 3 1 -37,78 -0,1132 7,85 59,47 

357101204 3 1 -31,01 -0,216 8,806 66,92 

357101205 3 1 -48,4 -0,0602 8,424 63,68 

357101210 3 1 -37,87 -0,1173 7,942 60,18 

357101211 3 1 -20,18 -0,2058 6,986 53,16 

357101301 3 1 -25,11 -0,1089 5,864 44,48 

……… … … …… …… …… …… 

357201101 3 2 -63,53 0,0531 8,492 63,93 

357201102 3 2 -37,86 0,1784 2,252 16,59 

357201103 3 2 -71,5 0,1397 8,037 60,31 

357201104 3 2 -60 0,0822 7,416 55,75 

357201105 3 2 -42,3 -0,0063 6,459 48,73 

357201201 3 2 21,48 -0,037 -2,461 -18,46 

357201202 3 2 -50,4 -0,0235 8,021 60,56 

357201203 3 2 -59,25 0,0207 8,499 64,07 

357201204 3 2 -43,6 0,0804 5,009 37,61 

357201206 3 2 -62,48 0,1058 7,352 55,23 

……… … … …… …… …… …… 

457101101 4 1 -37,97 0,5319 9,245 74,96 

457101102 4 1 4,14 0,7245 -0,796 -1,22 

457101103 4 1 3,27 0,6231 1,317 14,96 

457101104 4 1 -39,44 0,4897 10,281 82,88 

457101105 4 1 -26,69 0,3149 11,717 94,10 

457101109 4 1 -53,23 0,9628 3,268 28,91 

457101111 4 1 -50,3 0,8103 5,754 48,01 

457101304 4 1 -15,5 0,5187 6,117 51,39 

457101504 4 1 -32,58 0,3317 12,279 98,30 

457101505 4 1 -41,4 0,5826 8,789 71,41 

……… … … …… …… …… …… 

457201101 4 2 -12,89 0,3494 7,37 60,48 

457201102 4 2 -32,48 0,577 5,938 49,16 

457201103 4 2 4,76 0,3149 5,385 45,58 

457201104 4 2 -15,06 0,61 2,692 24,60 

457201108 4 2 9,83 -0,0418 11,462 92,22 

457201202 4 2 -45,78 0,5918 7,642 61,98 

457201207 4 2 -33,8 0,9004 -0,078 3,05 

457201401 4 2 -40,42 0,6495 5,736 47,47 

457201402 4 2 -80,9 0,4793 15,065 118,22 

457201403 4 2 -15,01 0,2918 8,784 71,27 

……… … … …… …… …… …… 

557101102 5 1 -26,15 0,4466 11,578 93,91 

557101201 5 1 -34,64 0,8476 5,127 44,33 

557101202 5 1 6,9 0,6408 2,891 27,94 

557101203 5 1 -46,92 0,634 11,089 89,79 
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557101205 5 1 1,76 0,1124 13,792 111,35 

557101206 5 1 -29,48 0,801 5,281 45,61 

557101303 5 1 -38,79 0,7924 6,848 57,45 

557101401 5 1 -10,48 0,4543 9,086 75,09 

557101402 5 1 -22,22 0,9341 1,642 17,86 

557101403 5 1 -15,33 0,8586 2,078 21,33 

……… … … …… …… …… …… 

557201101 5 2 50,1 0,5359 -2,259 -10,99 

557201201 5 2 27,69 0,6684 -1,465 -5,31 

557201202 5 2 19,44 0,8533 -3,759 -23,02 

557201401 5 2 44,37 0,837 -7,179 -48,78 

557201501 5 2 49,8 0,5887 -3,229 -18,43 

557201502 5 2 52,65 0,977 -11,113 -78,77 

557201503 5 2 33,56 1,256 -13,584 -98,03 

557201504 5 2 65,94 0,8813 -11,256 -79,63 

557201505 5 2 32,65 0,9726 -8,009 -55,34 

557202102 5 2 189,26 0,9761 -31,55 -232,92 

……… … … …… …… …… …… 

 


