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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT 

Nước ta có đàn thủy cầm lớn thứ 2 thế giới về tổng đàn trên 103,28 triệu con, 

trong đó Đồng bằng sông Hồng chiếm 28,93%, Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 

28,07%, khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung chiếm 22,07%, miền núi 

và trung du chiếm 12,14% và khu vực Tây Nguyên chiếm 2,99% trong tổng đàn 

thủy cầm của cả nước (theo TCTK năm 2021). Do tình hình biến đổi khí hậu trong 

những năm gần đây đã dẫn đến thực trạng một số vùng bị hạn hán và xâm ngập mặn 

gây khó khăn để người dân phát triển kinh tế là vấn đề của xã hội hiện nay. Tuy vậy 

giống vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu của nước ta còn rất ít, trước nhu cầu 

đó công tác chọn lọc, lai tạo giống thủy cầm cần tạo ra được nhiều dòng, giống mới 

có năng suất và chất lượng cao, tận dụng được ưu thế lai nhằm mang lại hiệu quả 

kinh tế cao trong sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu là cần thiết. 

 Vịt Biển 15 - Đại Xuyên là giống vịt đã được chính thức bổ sung vào danh 

mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh, vịt có thể nuôi được trong môi 

trường nước ngọt, nước lợ và nước mặn, có tiềm năng lớn mở ra nhiều hướng 

nghiên cứu về khả năng chịu mặn và cơ chế đào thải muối trong cơ thể. Vịt Biển 15 

- Đại Xuyên có năng suất trứng đạt cao 247,56 - 248,25 quả/mái/52 tuần đẻ, khối 

lượng cơ thể vịt thương phẩm kết thúc 8 tuần tuổi đạt 2199 - 2296 g/con, tỷ lệ thịt 

xẻ đạt trên 69%, chất lượng thịt thơm ngon tuy nhiên tỷ lệ thịt lườn của vịt chỉ đạt 

16 - 17% (Nguyễn Văn Duy và cs., 2016)  

Vịt Trời trong những năm gần đây trở thành giống vịt rất được quan tâm, ưa 

chuộng, với ưu điểm là chất lượng thịt thơm ngon, dễ thích nghi, kiếm mồi giỏi… 

vịt Trời trở thành món đặc sản đối với người có thu nhập cao. Tuy nhiên vịt Trời đẻ 

ít trứng, khối lượng cơ thể nhỏ 1055,83-1196,63 g/con nên việc phát triển rộng 

giống vịt này là điều khó khăn (Nguyễn Đăng Cường, 2018).  

Giống vịt Star 53 là giống vịt cao sản được nhập và nuôi giữ ở Trung tâm 

Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên từ tập đoàn Grimaud - Cộng hòa Pháp năm 2016 với 

năng suất và chất lượng cao. Vịt Star 53 khi nuôi vịt thương phẩm đến 7 tuần tuổi 
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đạt 3685,57 g/con, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là 2,28 kg; tỷ lệ thịt lườn đạt 

22,88%; vịt bố mẹ có tuổi đẻ ở 25 tuần tuổi, khối lượng vào đẻ đạt 3240,43 g/mái 

và 4159,05 g/trống, năng suất trứng đạt 220,08 quả/mái/42 tuần đẻ (Nguyễn Văn 

Duy và cs., 2020a) nhưng vịt Star 53 có khả năng kiếm mồi kém thiên hướng về 

nuôi công nghiệp. 

 Từ nguồn gen của ba giống vịt Biển 15 - Đại Xuyên, vịt Trời và vịt Star 53 tạo 

tổ hợp vịt lai hai giống có khả năng sản xuất trứng cao, chất lượng trứng tốt và tổ 

hợp vịt lai ba giống có năng suất và chất lượng thịt cao, đồng thời thích nghi tốt với 

môi trường nước lợ, nước mặn, đề tài “Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của 

tổ hợp lai giữa vịt Biển 15 - Đại Xuyên, vịt Trời và vịt Star 53” được tiến hành. 

2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

 Xác định được tổ hợp lai có năng suất và chất lượng phù hợp cho chăn nuôi 

vịt thích ứng với biến đổi khí hậu. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Xác định được đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của tổ hợp lai hai 

giống (vịt Biển 15 - Đại Xuyên, vịt Trời) và tổ hợp lai ba giống (vịt Biển 15 - Đại 

Xuyên, vịt Trời, vịt Star 53). 

- Xác định được tổ hợp lai hai giống và ba giống phù hợp nhất phục vụ phát 

triển chăn nuôi thủy cầm. 

3. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI, LUẬN ÁN 

Đây là một công trình nghiên cứu khoa học một cách có hệ thống và có tính 

sáng tạo, có giá trị thực tiễn cao. Lần đầu tiên từ nguồn gen vịt Biển 15 - Đại 

xuyên, vịt Trời và vịt Star 53, bằng những phép lai thông dụng đã tạo được vịt lai 

hai giống BT để nuôi sinh sản và vịt lai ba giống SBT nuôi lấy thịt thích ứng với 

vùng xâm ngập mặn. 

4. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 

4.1. Ý nghĩa khoa học 

- Trên cơ sở khoa học của ưu thế lai và khai thác có hiệu quả nguồn gen vịt 
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Biển 15 - Đại Xuyên, vịt Trời và vịt Star 53 tạo ra con lai hai giống (BT) nuôi sinh 

sản (làm giống và lấy trứng) và con lai ba giống (SBT) nuôi thịt có năng suất và 

chất lượng cao chuyển giao cho sản xuất phù hợp với môi trường nước mặn, lợ và 

ngọt. Góp phần bảo vệ sự đa dạng sinh học cũng như phát triển một nền nông 

nghiệp sinh thái bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân chăn nuôi. 

- Kết quả đề tài luận án là tài liệu tham khảo có giá trị trong nghiên cứu, đào 

tạo và phát triển chăn nuôi thủy cầm. 

4.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Tạo được vịt lai hai giống (BT) có khối lượng cơ thể nhỏ, năng suất trứng 

cao, tiêu tốn thức ăn thấp, sử dụng được theo hai hướng nuôi sinh sản và nuôi lấy 

trứng, đều cho hiệu quả chăn nuôi cao. 

- Tạo được vịt lai ba giống nuôi thịt có năng suất, chất lượng cao thích ứng với 

môi trường nước mặn, lợ và ngọt. 
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Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1.1. Cơ sở khoa học về đặc điểm ngoại hình của thủy cầm 

* Màu sắc da, lông: là một đặc điểm quan trọng để phân biệt giống, dòng. 

Màu lông có liên quan tới một số chỉ tiêu chất lượng của giống như tính kháng 

bệnh, khả năng sản xuất. Màu sắc da, lông là một chỉ tiêu chọn lọc: thông thường 

màu sắc đồng nhất là giống thuần, nếu không đồng nhất là không thuần. Tính trạng 

màu sắc da, lông do một số ít gen kiểm soát và ít chịu ảnh hưởng của điều kiện 

ngoại cảnh, ở gia cầm còn có gen liên kết với tính biệt về màu sắc lông. 

* Tốc độ mọc lông:  là một trong những đặc tính di truyền có liên quan đến 

sinh trưởng và phát triển của cơ thể ở thủy cầm. Tốc độ mọc lông có mối liên quan 

thuận đến sinh trưởng và phát triển của cơ thể ở thủy cầm, những thủy cầm mọc 

lông nhanh thì sinh trưởng phát dục tốt hơn so với thủy cầm mọc lông chậm và 

ngược lại, những alen quy định tốc độ mọc lông nhanh phù hợp với khả năng tăng 

trọng cao, trong cùng một giống thì con mái mọc lông đều hơn con trống. 

Pingel (1976) xác định tốc độ mọc lông của vịt bằng cách đo chiều dài lông 

cánh thứ 4 hàng thứ nhất, tuổi giết thịt thích hợp khi chiều dài lông cánh đạt 13cm. 

Ở nước ta, theo kinh nghiệm cổ truyền, người ta thường xác định tốc độ mọc lông 

vịt theo các giai đoạn được gọi là răng lược, nửa lưng, chấm khấu, chéo cánh… 

*Mỏ và chân: là sản phẩm của da, được tạo ra từ lớp sừng, tại 

đó tập trung nhiều nhánh thần kinh, mao mạch. Đối với vịt, mỏ còn chứa nhiều 

xúc giác, nhờ đó mà chúng có thể kiếm mồi dưới nước. Bên cạnh đó, chân vịt còn 

có màng bơi là phần cấu tạo không có lông của da giữa các ngón chân giúp cho thủy 

cầm có thể bơi lội dưới nước. Thường thì màu của chân và màu mỏ phù hợp với 

nhau, đặc trưng cho mỗi giống thủy cầm. 

*Hình dáng: là yếu tố ngoại hình quan trọng để phân biệt tính năng sản xuất 

khác nhau của mỗi loại thủy cầm. Vịt hướng thịt có hình dáng to, hình chữ nhật, 

dáng đứng gần song song với mặt đất, vịt hướng trứng có hình dáng nhỏ gọn hơn, 
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thanh mảnh và dáng đứng tạo với mặt đất một góc gần 900, vịt kiêm dụng có hình 

dáng tạo với mặt đất một góc 450.  

*Kích thước các chiều đo của cơ thể: 

 Kích thước các chiều đo của cơ thể có mối tương quan với khối lượng cơ thể và 

hướng sản xuất của vật nuôi. Nghiên cứu về các chiều đo của dòng bố và dòng mẹ 

đối với vịt Bắc Kinh, Negm và cs. (1981) đều thống nhất rằng: mọi kích thước 

chiều đo cơ thể đều có tương quan rõ nét với khối lượng cơ thể (0,27 - 0,99) và khối 

lượng trứng (0,39 - 0,67) ở phần lớn các lứa tuổi. Ở nước ta, các nhà chăn nuôi 

thường đo dài thân, dài lườn, vòng ngực, dày lườn, cao chân để nghiên cứu, đánh 

giá tốc độ sinh trưởng và là cơ sở để chọn lọc thủy cầm. 

1.1.2. Cơ sở khoa học của lai tạo và ưu thế lai 

Khái niệm về ưu thế lai 

Năm 1914, Shull - nhà di truyền người Mỹ đã đưa ra thuật ngữ “ưu thế lai” - 

heterosis (trích từ Nguyễn Hải Quân, 1995) . Sau đó một số công trình nghiên cứu về 

ưu thế lai đã được công bố và đều đi đến kết luận con lai có ưu thế lai hơn bố mẹ chúng 

về nhiều đặc tính sản xuất quan trọng. 

Trong công tác di truyền giống, bên cạnh việc chọn lọc và nhân thuần, lai tạo sẽ 

đem hiệu quả trong thời gian ngắn. Việc lai tạo đã được sử dụng nhiều trong chăn nuôi 

nhằm khai thác thế mạnh của con lai, đặc biệt trong chăn nuôi gia cầm công nghiệp. 

Chính việc lai giữa các giống khác nhau đã giúp cho việc quyết định chiến lược thích 

hợp về công tác giống. 

Trong công tác lai tạo, người ta còn quan tâm rất nhiều đến khả năng phối hợp, 

đó là phải lựa chọn những con giống gốc để lai phù hợp với nhau nhằm tạo nên những 

tổ hợp gen mới bao gồm các tính trạng vốn có ở giống gốc, nhưng ở mức độ cao hơn 

theo mục đích.  

Biểu hiện của ưu thế lai 

Sự biểu hiện ưu thế lai trên cơ thể lai trong chăn nuôi rất đa dạng, khác nhau ở 

các tính trạng, sự ưu việt của con lai không chỉ thể hiện ở sự cao hơn về giá trị tính 
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trạng so với trung bình bố mẹ mà còn biểu hiện bằng mức độ tối ưu của tính trạng. 

Trần Đình Miên và cs. (1994) cho rằng: 

 Con lai F1 của những công thức lai xa khác loài vượt trội bố mẹ về thể chất, 

tuổi thọ, sức làm việc, nhưng mất một phần hay hoàn toàn khả năng sinh sản.  

 Con lai F1 vượt trội hơn trung bình bố mẹ về khối lượng cơ thể và sức sống, 

có khả năng sinh sản bình thường hoặc tốt hơn bố mẹ.  

 Con lai F1 biểu hiện ưu thế lai đặc biệt là trường hợp nếu xét về một tính 

trạng riêng lẻ thì có kiểu di truyền trung gian nhưng sản phẩm cuối cùng về một mặt 

nào đó lại vượt trội trung bình bố mẹ.  

Như vậy, trên cơ thể lai, ưu thế lai không biểu hiện đồng loạt ở tất cả các tính 

trạng, trên tất cả các giai đoạn, sự biểu hiện này còn phụ thuộc vào từng cặp cụ thể, các 

yếu tố ngoại cảnh, giai đoạn phát triển. 

Bản chất di truyền của ưu thế lai 

Bản chất di truyền của ưu thế lai là trạng thái dị hợp tử ở con lai, từ đó người ta 

nêu ra 3 giả thuyết về ưu thế lai (Nguyễn Văn Thiện, 1995). 

- Thuyết tập trung gen trội có lợi 

Trong quá trình tiến hóa, dưới áp lực của chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo, 

các gen trội bất lợi tự đào thải, gen trội có lợi được tăng lên. Trong khi đó các gen lặn 

bất lợi vẫn tồn tại ở trạng thái dị hợp tử bên cạnh gen trội có lợi. Khi cho giao phối cận 

huyết, các quần thể sẽ phân hóa thành các dòng khác nhau ở trạng thái đồng hợp tử  

theo các gen trội có lợi khác. Khi lai các dòng này với nhau dẫn đến con lai F1 tập hợp 

được các gen trội có lợi ở bố và mẹ làm xuất hiện ưu thế lai. 

Do các gen trội khác nhau là những thành viên của các cặp nhiễm sắc thể tương 

đồng khác nhau, vì vậy khi tổ hợp lai ở thế hệ F2, các bộ phận gen trội này sẽ nhỏ hơn 

F1. Kết quả ở F2 ưu thế lai giảm. 

- Thuyết dị hợp tử và siêu trội 

Thuyết dị hợp tử chính là sự dị hợp tử của nhiều gen làm xuất hiện ưu thế lai. 

Các gen khác nhau ở cùng một locus tổng hợp các protein chức năng khác nhau trong 

quá trình phát triển, nhờ vậy chúng bổ sung cho nhau làm xuất hiện ưu thế lai. 
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 Thuyết siêu trội: dựa vào thuyết dị hợp tử phát triển thêm, các gen ở trạng thái 

dị hợp tử có sự tương tác với nhau mạnh hơn so với các gen khi ở trạng thái đồng hợp 

tử. Kết quả làm xuất hiện ưu thế lai ở F1: Aa > AA > aa. 

- Thuyết gia tăng tác động tương hỗ 

 Con lai có bản chất dị hợp tử, tác động tương hỗ giữa các gen không cùng một 

locus tăng lên, nhờ vậy xuất hiện ưu thế lai. 

Trên cơ sở kết hợp các giả thuyết nêu trên, người ta còn đưa ra quan điểm về sự 

thay đổi trạng thái hoạt động của hệ thống enzym trong cơ thể sống, đây là quá trình dị 

hợp và tương tác với nhau của các cặp gen do đó xuất hiện ưu thế lai.  

Ưu thế lai cao nhất ở đời F1, rồi từ đó giảm dần, sự giảm ưu thế lai ở đời sau có 

sự thay đổi trong sự tác động tương hỗ và tương quan giữa các gen thuộc các locus 

khác nhau, hơn nữa biểu hiện của tính trạng không chỉ chịu ảnh hưởng của điều kiện 

ngoại cảnh, hay nói một cách khác mức độ ưu thế lai cao hay thấp còn phụ thuộc vào 

sự tương quan âm hay dương giữa môi trường và kiểu gen.  

Ưu thế lai được thể hiện ở các mức độ khác nhau, các tính trạng có hệ số di 

truyền cao (tốc độ mọc lông, thành phần hóa học của thịt…) có ưu thế lai thấp, các tính 

trạng có hệ số di truyền thấp (tỷ lệ trứng có phôi, tỷ lệ ấp nở) lại có ưu thế lai cao. 

Theo Đặng Vũ Bình (2002), mức độ ưu thế lai của một tính trạng năng suất 

được tính bằng công thức sau: 

 

H (%) = 
1/2(AB+BA) - 1/2(A+B) 

1/2(A+B) 

Trong đó:  H: ưu thế lai (tính theo %); 

 AB: Giá trị kiểu hình trung bình của con lai bố A, mẹ B; 

 BA: Giá trị kiểu hình trung bình của con lai bố B, mẹ A; 

  A: Giá trị kiểu hình trung bình của giống (hoặc dòng) A; 

 B: Giá trị kiểu hình trung bình của giống (hoặc dòng) B. 

Nếu chỉ sử dụng năng suất của một loại con lai, chẳng hạn bố giống A lai với 

mẹ giống B, ảnh hưởng ngoại cảnh của mẹ (sản lượng sữa, tính nuôi con khéo, năng 
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suất thịt…) đã bị bỏ qua.  Do vậy, ưu thế lai của con lai AB đối với một tính trạng năng 

suất được tính bằng công thức sau:        

H (%) = 
AB - 1/2(A+B) 

1/2(A+B) 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến ưu thế lai 

Mức độ biểu hiện ưu thế lai phụ thuộc vào 4 yếu tố (Nguyễn Văn Thiện, 1995), 

các yếu tố đó là: 

- Nguồn gốc di truyền của bố mẹ: Nguồn gốc càng xa, ưu thế lai càng cao và 

ngược lại. Lai xa khác loài ở vịt với ngan tạo ra con lai có tốc độ sinh trưởng cao, 

nhưng không có khả năng sinh sản (bất thụ) là một minh chứng. 

- Tính trạng: Các tính trạng có hệ số di truyền thấp (năng suất trứng, tỷ lệ nuôi 

sống, tỷ lệ nở…) có ưu thế lai cao và ngược lại, các tính trạng có hệ số di truyền cao 

(khối lượng trứng, khối lượng cơ thể…) có ưu thế lai thấp hơn. 

- Công thức giao phối: Ưu thế lai còn phụ thuộc vào việc sử dụng con vật nào 

làm bố, con vật nào làm mẹ.  

- Điều kiện nuôi dưỡng: Điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng ảnh hưởng rất rõ rệt 

đến ưu thế lai, nuôi dưỡng tốt ưu thế lai được phát huy, nuôi dưỡng kém ưu thế lai sẽ 

thấp hoặc không có biểu hiện. 

 Các thành phần di truyền cộng gộp: Giá trị di truyền cộng gộp của các 

giống thuần tham gia tạo nên các tổ hợp lai của bất kỳ tính trạng nào cũng bao gồm: 

giá trị di truyền cộng gộp trực tiếp của từng giống (Ad), giá trị di truyền cộng gộp 

của bố (Ab) và giá trị di truyền cộng gộp của mẹ (Am) 

 Di truyền cộng gộp trực tiếp (Ad): Là tỷ lệ gen của mỗi giống thuần tham gia 

đóng góp trực tiếp cho mỗi cá thể tổ hợp lai. Tổng tỷ lệ nguồn gen của tất cả các 

giống thuần trong mỗi thành phần di truyền cộng gộp của bất kỳ hệ thống lai nào 

cũng luôn bằng 100%. 

 Di truyền cộng gộp của cá thể bố (Ab): Là tỷ lệ nguồn gen của các giống ở vị 

trí làm bố đóng góp cho mỗi cá thể của tổ hợp lai do chính bố đó tạo nên, tổng tỷ lệ 
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nguồn gen của tất cả các giống đóng vai trò làm bố trong mỗi hệ thống lai tạo các tổ 

hợp lai luôn bằng 100%. 

 Di truyền cộng gộp của cá thể mẹ (Am): Là tỷ lệ nguồn gen của mỗi cá thể 

giống ở vị trí làm mẹ đóng góp cho tổ hợp lai do chính cá thể mẹ đó đẻ ra, tổng tỷ 

lệ nguồn gen của các cá thể giống đóng vai trò làm mẹ cũng bằng 100%. 

 Các thành phần ưu thế lai: Các thành phần ưu thế lai cấu tạo nên giá trị 

thực của bất kỳ một tính trạng nào ở các tổ hợp lai cũng đều bao gồm: ưu thế lai 

trực tiếp (Dd), ưu thế lai của cá thể bố lai (Db), ưu thế lai của cá thể mẹ lai (Dm), 

ưu thế lai của ông nội và bà nội lai, ưu thế lai của ông ngoại và bà ngoại lai…, song 

trong chăn nuôi chỉ đề cập đến các thành phần cơ bản nhất của ưu thế lai là ưu thế 

lai trực tiếp, ưu thế lai của cá thể bố và ưu thế lai của cá thể mẹ. 

 Ưu thế lai trực tiếp (Dd): Là thành phần ưu thế lai cơ bản nhất do chính cá 

thể đó tạo nên, ưu thế lai trực tiếp là tỷ lệ đóng góp của thành viên đó trong tổng thể 

ưu thế lai, ưu thế lai trực tiếp cao nhất ở các tổ hợp lai có 100% nguồn gen là dị hợp tử. 

 Ưu thế lai của bố và ưu thế lai của mẹ: Là thành phần ưu thế lai do cá thể bố 

và mẹ đóng góp vào cho tổ hợp lai của chúng tạo ra. Ưu thế lai của cá thể bố và mẹ 

lai chỉ có khi con lai được tạo ra từ các công thức lai mà bố mẹ là các tổ hợp lai. 

 Larzul và cs. (2006) đã tính toán các giá trị cộng gộp, ưu thế lai của bố và ưu 

thế lai của mẹ đóng góp vào tổ hợp lai giữa ngan và vịt Bắc Kinh, khối lượng cơ thể 

ở 6 tuần tuổi giá trị di truyền cộng gộp là 417, ưu thế lai của bố là 101 và ưu thế lai 

của mẹ là 59; khối lượng cơ thể ở 11 tuần tuổi tương ứng là 886, 48 và 43; khối 

lượng cơ thể 13 tuần tuổi giá trị di truyền cộng gộp là 1032, ưu thế lai của bố là 43 

và ưu thế lai của mẹ là 65; khối lượng cơ thể ở 15 tuần tuổi tác động di truyền cộng 

gộp là 1243, ưu thế lai bố là 437 và mẹ là -30; khối lượng gan béo tác động di 

truyền cộng gộp là 152, ưu thế lai của bố là 150 và ưu thế lai của mẹ là -48. 

1.1.3. Sức sống và khả năng kháng bệnh 

Sức sống của vịt cũng là tính trạng di truyền số lượng nó đặc trưng cho từng 

cá thể. Sức sống và khả năng kháng bệnh là yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến 

hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi gia cầm. Tổn thất do bệnh tật ở gia cầm có nơi, có 
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lúc gây thiệt hại rất lớn, vì khi đàn gia cầm mắc bệnh sức đề kháng suy giảm, dễ 

nhiễm các bệnh khác, tỷ lệ chết tăng cao. Sức sống và khả năng kháng bệnh phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố mà trong đó cận huyết và môi trường ngoại cảnh là hai yếu tố 

chính. Sức sống và khả năng kháng bệnh được thể hiện gián tiếp thông qua tỷ lệ 

nuôi sống, tỷ lệ nuôi sống được xác định bằng phần trăm số cá thể còn sống ở cuối 

kỳ so với số cá thể ở đầu kỳ.  

Theo Khajarern. J và S. Khajarern (1990) khả năng thích nghi, khi điều kiện 

sống bị thay đổi, như thay đổi thức ăn, thời tiết khí hậu, quy trình chăn nuôi, môi 

trường vi sinh vật xung quanh… của gia súc và gia cầm nói chung thì vịt là loài vật 

nuôi có khả năng thích ứng rộng rãi hơn đối với môi trường sống nhờ có tiềm năng 

sinh học đặc biệt và vịt có khả năng sử dụng chất thải một cách tuyệt vời và đồng 

thời cũng là loài vật nuôi có khả năng kỳ diệu về việc tìm kiếm mồi. Tiềm năng này 

giúp vịt dễ thích ứng với các điều kiện chăn nuôi và quy trình nuôi dưỡng ở môi 

trường mới. 

Như vậy, dựa trên cơ sở những khả năng thích ứng đặc biệt của vịt đối với 

các điều kiện môi trường khác nhau cho phép các nhà chăn nuôi phán đoán kết 

quả về khả năng tồn tại, phát triển và cho sản phẩm của các giống vịt nhập nội từ 

nước ngoài. 

Dù chăn nuôi vịt theo phương thức nào thì đàn vịt nuôi tập trung đều có số 

lượng lớn tác nhân truyền nhiễm bệnh là vi khuẩn, cho nên việc phòng dịch bệnh 

phải trở thành một quan niệm, một biện pháp bảo đảm an toàn sinh học. Do vậy, 

ngoài việc chọn lọc những cá thể, những dòng có sức đề kháng cao, người ta còn 

chú trọng đến các tập tính bẩm sinh của con vật về sinh sản, sinh trưởng,… để cải 

tiến cách chăm sóc, nuôi dưỡng, khai thác con vật… đảm bảo chất lượng sản phẩm 

ngày càng tốt hơn.  

1.1.4. Cơ sở khoa học về khả năng sinh sản của thủy cầm  

1.1.4.1. Tuổi đẻ 

Tuổi đẻ là chỉ tiêu đánh giá tuổi thành thục sinh dục, sự thành thục sinh dục 

xảy ra là thời điểm khi các cơ quan sinh dục đã phát triển và hoàn chỉnh. Độ thành 
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thục sinh dục của con mái được xác định qua tuổi đẻ quả trứng đầu tiên, khi vịt mái 

thành thục sinh dục thì vịt trống cũng có khả năng phối với vịt mái để cho trứng thụ 

tinh. Đối với vịt nuôi cá thể tuổi đẻ là thời điểm đẻ quả trứng đầu tiên, vịt nuôi quần 

thể thì tuổi đẻ được xác định khi đàn vịt đẻ 5%. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng 

tuổi đẻ bị ảnh hưởng bởi một số gen liên kết với tính biệt.  

Tuổi đẻ là tính trạng có hệ số di truyền thấp, theo Wezyk (1985) hệ số di 

truyền tính trạng tuổi đẻ quả trứng đầu tiên ở vịt Bắc Kinh h2 = 0,22 - 0,31. Tương 

quan giữa tuổi thành thục sinh dục và khối lượng cơ thể là tương quan thuận cho 

nên khi chọn lọc theo hướng tăng khối lượng cơ thể sẽ dẫn đến sự tăng tuổi thành 

thục sinh dục và tăng tuổi đẻ quả trứng đầu tiên. Tuổi đẻ của vịt phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố như: giống, hướng sản xuất, giá trị dinh dưỡng, thời gian thay thế đàn 

trong năm, phương thức nuôi...  

1.1.4.2. Năng suất trứng  

Năng suất trứng là số lượng trứng của vịt đẻ ra trong một thời gian nhất định 

thường tính là 365 ngày hoặc 52 tuần đẻ hoặc là 1 năm đẻ trứng, đây là một trong 

những chỉ tiêu sản xuất quan trọng nhất của vịt và là một tính trạng số lượng chịu 

ảnh hưởng lớn của các điều kiện ngoại cảnh, hệ số di truyền của tính trạng này là 

thấp. 

Năng suất trứng của vịt là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng và chịu ảnh hưởng 

bởi nhiều yếu tố. 

- Các yếu tố di truyền: 

+ Tuổi thành thục sinh dục 

Tuổi thành thục sinh dục phụ thuộc vào nhiều yếu tố (dòng, giống, hướng 

sản xuất, chế độ dinh dưỡng, chăm sóc, quản lý…). Để đạt năng suất trứng cao, vịt 

ở tuổi thành thục sinh dục phải phù hợp với tiêu chuẩn của giống và giữ được sức 

bền đẻ trứng bằng cách cho ăn hạn chế (khống chế được khối lượng vịt theo tiêu 

chuẩn của giống trong giai đoạn nuôi hậu bị). 

+ Cường độ đẻ trứng 
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Các nhà khoa học đã xác định cường độ đẻ thông qua tỷ lệ % số trứng đẻ 

trung bình của một đầu mái trong một đơn vị thời gian, tỷ lệ đẻ mang tính đại diện 

cho quần thể đàn. Nhược điểm của phương pháp này là không xác định được chính 

xác cá thể nào đẻ cao, cá thể nào đẻ thấp để nhân giống hay loại thải. Cường độ đẻ 

là yếu tố quan trọng cấu thành năng suất trứng.  

+ Thời gian kéo dài chu kỳ đẻ trứng sinh học 

Thời gian kéo dài chu kỳ đẻ trứng sinh học là yếu tố quyết định sức đẻ trứng 

của đàn vịt, chu kỳ đẻ trứng sinh học càng dài, năng suất trứng càng cao và ngược lại. 

Chu kỳ đẻ trứng sinh học có mối tương quan thuận với tuổi thành thục sinh dục, 

nhịp độ đẻ trứng, sức bền đẻ trứng và chu kỳ đẻ trứng, vì vậy chu kỳ đẻ trứng sinh 

học sẽ ảnh hưởng đến năng suất trứng.  

Sau mỗi chu kỳ đẻ trứng sinh học, vịt nghỉ và thay lông, trong điều kiện bình 

thường, thay lông lần đầu tiên là thời điểm quan trọng để đánh giá vịt tốt hay xấu, 

thời điểm kéo dài sự thay lông nói lên chất lượng vịt mái. Những vịt tốt thường thay 

lông muộn (sau tháng đẻ 10, 11, 12), thời gian thay lông kéo dài 1 - 2 tháng sau đó 

đẻ lại. Hiện nay người ta sử dụng biện pháp thay lông cưỡng bức nhằm rút ngắn 

thời gian thay lông và điều kiện thay lông hàng loạt, mang lại hiệu quả kinh tế cao 

hơn. 

+ Tính ấp bóng 

 Tính ấp bóng hay bản năng ấp liên quan đến khả năng đẻ trứng và là phản xạ 

không điều kiện của vịt, bản năng đòi ấp của vịt nhằm bảo vệ nòi giống để sản xuất 

ra thế hệ con cháu, bản năng đòi ấp càng mạnh, thời gian nghỉ đẻ càng lớn. Vì vậy, 

để tăng hiệu quả chăn nuôi, người ta phải chọn lọc dần và loại bỏ bản năng đòi ấp 

nhằm rút ngắn thời gian nghỉ đẻ. 

+ Dòng, giống thủy cầm 

Là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức sản xuất của vị, các dòng, giống vịt 

khác nhau thì năng suất trứng khác nhau. Những giống, dòng được chọn lọc một 

cách nghiêm ngặt cho năng suất trứng cao hơn các giống, dòng không được chọn 

lọc. Những giống vịt hướng trứng có năng suất cao hơn các giống vịt chuyên thịt và 

kiêm dụng. 
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+ Tuổi thủy cầm 

Tuổi thủy cầm ảnh hưởng năng suất trứng, vịt có năng suất trứng năm thứ nhất 

cao hơn năm thứ hai. 

+ Thức ăn và dinh dưỡng 

Thức ăn và dinh dưỡng có liên quan chặt chẽ đến sức đẻ trứng của vịt. Muốn 

cho vịt có sức đẻ trứng cao, chất lượng trứng tốt phải đảm bảo khẩu phần ăn đầy đủ 

và cân bằng giữa các chất dinh dưỡng. Nếu trong khẩu phần ăn thiếu hay thừa một 

hoặc vài chất sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ nuôi sống cũng như năng suất 

trứng, vì vậy cần đặc biệt chú ý đến loại thức ăn, chất lượng thức ăn và phương 

pháp bảo quản thức ăn một cách chính xác và tốt nhất để có được hiệu quả chăn 

nuôi cao nhất. 

Awad và cs. (2014) bổ sung thêm betiane với liều 0,5; 1,0 và 1,5 g/kg khẩu 

phần đã cải thiện được số lượng trứng và tỷ lệ đẻ của vịt Domyati nuôi trong vụ hè, 

tại Ai Cập. Biyatmoko (2014) cho rằng khẩu phần 19% protein và năng lượng trao 

đổi 2650 kcal/kg là phù hợp với giống vịt Alabio của Indonesia. 

+ Điều kiện ngoại cảnh 

Ngoài những yếu tố nêu trên, sức đẻ trứng của vịt còn phụ thuộc vào rất nhiều 

điều kiện ngoại cảnh: nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, mùa vụ… 

Theo Bùi Đức Lũng và Lê Hồng Mận (2001), vào thời kỳ đẻ trứng, nhiệt độ 

môi trường dưới 15oC hoặc trên 30oC sẽ ảnh hưởng lớn đến sức đẻ trứng, khối 

lượng trứng và làm tăng tỷ lệ hao hụt. Ở nước ta, ẩm độ không khí chuồng nuôi tốt 

nhất nằm trong khoảng 65 -70%, về mùa đông độ ẩm không nên vượt quá 80%. Độ 

ẩm cao làm chuồng ẩm ướt dễ gây cảm nhiễm bệnh, ảnh hưởng tới sức khỏe của vật 

nuôi, từ đó sẽ ảnh hưởng đến sức đẻ trứng. 

Thời gian chiếu sáng và cường độ chiếu sáng tối ưu cho vịt đẻ là 16 - 18 

giờ/ngày với cường độ chiếu sáng là 3 - 3,5 w/m2. 

1.1.4.3. Chất lượng trứng 

Chất lượng trứng bao gồm: chất lượng bên trong và chất lượng bên ngoài. 

Chất lượng bên ngoài bao gồm các chỉ tiêu: khối lượng trứng, hình dạng trứng, chất 
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lượng vỏ (gồm: khối lượng vỏ, màu sắc, độ dày vỏ, độ chịu lực vỏ và mật độ lỗ 

khí). Chất lượng bên trong bao gồm các chỉ tiêu về lòng đỏ, lòng trắng, giá trị dinh 

dưỡng, màu sắc và mùi vị, các chỉ số hình thái của lòng đỏ và lòng trắng. 

Chất lượng bên ngoài 

- Khối lượng trứng:  Khối lượng trứng phụ thuộc vào chiều đo của quả trứng, 

vào khối lượng lòng trắng, lòng đỏ và vỏ. Ngoài ra khối lượng trứng còn phụ thuộc 

vào giống, khối lượng cơ thể, tuổi đẻ và chế độ dinh dưỡng. Nó là một chỉ tiêu quan 

trọng để đánh giá chất lượng trứng giống, tỷ lệ nở, chất lượng và sức sống của vịt 

con. Nhiều công trình nghiên cứu cho rằng, giữa khối lượng trứng và năng suất 

trứng có tương quan nghịch, hệ số tương quan giữa năng suất trứng và khối lượng 

trứng là tương quan âm là - 0,11. Tùy vào từng giống mà khối lượng trứng có khác 

nhau. Nguyễn Đức Trọng và cs. (2011g) cho biết khối lượng trứng của vịt Triết 

Giang thế hệ xuất phát là 59,93 g, thế hệ 1 là 62,46 g, thế hệ 2 là 60,29 g. Nguyễn Thị 

Minh và cs. (2011a) nghiên cứu trên vịt Cỏ màu cánh sẻ cho biết khối lượng trứng 

vịt Cỏ là 64,3 g. Khối lượng trứng vịt Khaki Campbell là 67,03 g (Lê Thị Phiên và 

cs. 2011)  

- Hình dạng trứng: Trứng gia cầm thường có hình bầu dục không cân, một 

đầu to và một đầu nhỏ. Hình thái trứng được biểu thị qua chỉ số hình thái: là tỷ lệ 

giữa đường kính lớn và đường kính nhỏ (chỉ số dài) hoặc là tỷ lệ % của chiều rộng 

so với chiều dài (chỉ số rộng). 

- Chất lượng vỏ trứng:  

 Màu sắc vỏ, khối lượng vỏ, độ dày vỏ, độ chịu lực, mật độ lỗ khí là các chỉ 

tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng vỏ trứng. Màu sắc trứng không có ý nghĩa 

lớn trong đánh giá chất lượng trứng, nhưng có giá trị trong thương mại và kỹ thuật. 

Có thể tạo gia cầm đẻ trứng vỏ màu bằng cách chọn lọc những gia cầm có màu vỏ 

trứng như mong muốn theo quá trình chọn lọc vì hệ số di truyền của màu vỏ trứng 

là 0,5 - 0,75 (Brandsh và Biilchel, 1978). 

Độ dày vỏ trứng lại có ý nghĩa quan trọng trong quá trình ấp nở gia cầm. 

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

dày khó nở hơn trứng vỏ mỏng. Trứng vỏ mỏng dễ dập vỡ, quá trình bay hơi nước 
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nhanh dẫn đến phôi kém phát triển, tỷ lệ chết phôi cao. Trứng có vỏ dày làm cho 

quá trình trao đổi khí qua vỏ của phôi kém, phôi yếu, khi nở gia cầm con gặp khó 

khăn để đạp vỏ, do đó tỷ lệ chết phôi cao và tỷ lệ trứng tắc cao.  

Chất lượng bên trong 

- Lòng trắng trứng: Lòng trắng của trứng bao gồm lòng trắng loãng và lòng 

trắng đặc, được cấu tạo chủ yếu là Albumin, một số khoáng chất và nước. Chất 

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

vị Haugh là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng trứng.  

 Chỉ số lòng trắng được tính bằng tỷ lệ % giữa chiều cao lòng trắng đặc so với 

trung bình cộng đường kính lớn và đường kính nhỏ của nó. 

 - Lòng đỏ trứng: lòng đỏ trứng là thành phần quan trọng nhất của trứng gồm 

nước, protit, lipit, gluxit, các axit amin không thay thế và các vitamin nhóm B, ADE 

làm nhiệm vụ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển. 

 Chất lượng lòng đỏ được xác định bằng chỉ số lòng đỏ, chỉ số lòng đỏ là tỷ 

số giữa chiều cao lòng đỏ so với đường kính của nó, trứng có chỉ số lòng đỏ càng 

lớn thì chất lượng trứng càng tốt. 

Theo Nguyễn Đức Trọng và cs. (2011d) cho biết khối lượng trứng vịt M15 

thế hệ xuất phát là 87,48 g, chỉ số hình thái là 1,43; chỉ số ;lòng đỏ là 0,44; chỉ số 

lòng trắng là 0,08; tỷ lệ lòng đỏ là 31,48%; tỷ lệ vỏ là 12,1%; độ dày vỏ là 0,381 

mm và đơn vị Haugh là 93,15. Thế hệ 1 tương ứng là 87,55 g; 1,41; 0,43; 0,08; 

31,39%; 11,5%; 0,387 mm và 93,84. Thế hệ 2 tương ứng là 88,32 g; 1,41; 0,43; 

0,08; 31,56%; 11,76%; 0,383 mm và 94,32. 

1.1.4.4. Khả năng thụ tinh và ấp nở 

Khả năng thụ tinh 

Đây là chỉ tiêu quan trọng phản ánh sức sinh sản của vịt, thông thường trong 

sản xuất, khả năng thụ tinh của vịt được phản ánh thông qua tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ thụ 

tinh được xác định bằng tỷ lệ % giữa số trứng có phôi với số trứng đem vào ấp. 
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Nhiều cơ sở hay trạm nghiên cứu Di truyền-Giống tính bằng tỷ lệ % giữa số trứng 

có phôi với số trứng vịt đẻ ra để xác định toàn diện hơn về chất lượng đàn giống. 

Khả năng thụ tinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tuổi vịt, tỷ lệ trống mái, 

mùa vụ, dinh dưỡng, ghép đôi giao phối,... Tỷ lệ thụ tinh quyết định đến số vịt con 

nở ra của vịt mái trong một chu kỳ đẻ trứng. 

Tỷ lệ trứng có phôi của tổ hợp lai hai dòng vịt Super M: T15, T51, T46, T64 

lần lượt là 87,85; 87,82; 92,44 và 90,88% (Hoàng Thị Lan và cs., 2009). Khi nuôi 

theo phương thức nuôi khác nhau, thì tỷ lệ trứng có phôi cũng khác nhau. Kết quả tỷ 

lệ trứng có phôi của vịt CV. Super M theo phương thức nuôi khô không cần nước 

bơi lội dòng trống là 90%, dòng mái là 93%, trong khi nuôi theo phương thức nuôi 

nước tỷ lệ trứng có phôi dòng trống là 93% và dòng mái là 94% (Nguyễn Đức 

Trọng và cs., 2011e).  

Tỷ lệ ấp nở 

Tỷ lệ ấp nở không những đánh giá khả năng tái sản xuất của đàn giống mà 

còn là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sức sản suất của vịt. Tỷ lệ nở biểu hiện sức 

sống của phôi trong quá trình ấp nở, tỷ lệ nở được xác định bằng nhiều công thức 

khác nhau tùy theo mục đích của người nghiên cứu. Trong sản xuất tỷ lệ ấp nở được 

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

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

người ta tính bắng tỷ lệ % giữa số con nở ra với số trứng có phôi. Còn ở các trạm 

nghiên cứu về Di truyền-Giống, người ta tính bằng tỷ lệ % giữa số con nở ra với số 

trứng đẻ ra.  

Tỷ lệ nở là chỉ tiêu đánh giá đầu tiên cho sức sống của vịt ở đời con, tỷ lệ nở 

không những đặc trưng cho đặc tính di truyền về sức sống mà còn đặc trưng cho cấu 

tạo trứng và sự phát triển của phôi.  

Tỷ lệ nở phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đó là các yếu tố về môi trường bên 

trong của trứng và yếu tố bên ngoài. 

+ Ảnh hưởng của môi trường bên trong: đó chính là tất cả các yếu tố liên 

quan đến chất lượng trứng ấp. Nó bao gồm tất cả các chỉ tiêu đánh giá chất lượng 
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trứng ấp như chất lượng bên ngoài trứng ấp (khối lượng trứng, chỉ số hình thái, chất 

lượng vỏ), chất lượng bên trong trứng ấp (chỉ số lòng trắng, chỉ số lòng đỏ, đơn vị 

Haugh). Mỗi một yếu tố lại ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả ấp nở và sức sống của 

vịt con mới nở. 

+ Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài: đó chính là các yếu tố trong quá 

trình bảo quản, vận chuyển, nhiệt độ, ẩm độ, sự thông thoáng, quá trình làm mát, 

quy trình ấp, chất lượng đàn giống bố mẹ.  

1.1.5. Cơ sở khoa học về khả năng sinh trưởng và cho thịt của thủy cầm 

1.1.5.1 Khả năng sinh trưởng 

a. Khái niệm về sinh  trưởng  

Sinh trưởng là quá trình tích luỹ hữu cơ do đồng hoá và dị hoá là sự tăng 

chiều cao, chiều dài, bề ngang, khối lượng các bộ phận và toàn bộ cơ thể của con 

vật trên cơ sở tính chất di truyền của đời trước, sự sinh trưởng chính là tích luỹ dần 

dần các chất mà chủ yếu là protein. Sinh trưởng sẽ thông qua ba quá trình: phân 

chia tế bào để tăng số lượng, tăng thể tích của tế bào và tăng thể tích giữa các tế 

bào. Tất cả các đặc tính của gia cầm như ngoại hình, thể chất, sức sản xuất đều 

không phải đã sẵn có trong tế bào, trong phôi cũng không phải đã có đầy đủ khi 

hình thành và hoàn chỉnh suốt quá trình sinh trưởng của cơ thể con vật. Các đặc tính 

của các bộ phận hình thành quá trình sinh trưởng, tuy khối lượng là một sự tiếp tục 

thừa hưởng các đặc tính di truyền của bố mẹ nhưng hoạt động mạnh hay yếu còn do 

tác động của môi trường.  

Về mặt sinh học, sinh trưởng được xem như quá trình  tổng hợp protein, nên 

người ta thường lấy việc tăng khối lượng làm chỉ tiêu đánh giá quá trình sinh 

trưởng. Tuy nhiên có khi tăng khối lượng mà không phải tăng trưởng (chẳng hạn 

như béo mỡ, chủ yếu là do tích nước mà không có sự phát triển của mô cơ). Vì vậy 

sự tăng trưởng từ khi trứng rụng cho đến lúc cơ thể đã trưởng thành và được chia 

làm hai giai đoạn chính: giai đoạn trong thai và giai đoạn ngoài thai, đối với gia cầm 

là thời kỳ phôi và thời kỳ hậu phôi. 

b. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng  
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Có rất nhiều yếu tố về di truyền và ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng 

của vịt như: giống, ưu thế lai, tính biệt, tốc độ mọc lông, dinh dưỡng, điều kiện chăn 

nuôi... 

Ảnh hưởng của giống, dòng  

   Giống, dòng là yếu tố về mặt di truyền quan trọng nhất ảnh hưởng đến tốc 

độ tăng khối lượng cơ thể của vịt. Các giống thủy cầm khác nhau có tốc độ tăng 

khối lượng cơ thể khác nhau, các giống vịt hướng thịt có tốc độ tăng khối lượng cơ 

thể nhanh hơn các giống vịt kiêm dụng và hướng trứng. Trong cùng một giống, các 

dòng khác nhau có tốc độ tăng khối lượng cơ thể cũng khác nhau, dòng trống có tốc 

độ sinh trưởng nhanh hơn dòng mái.  

Trên vịt chuyên thịt SM3SH ông bà nhập nội, nuôi tại trại gia cầm Cẩm 

Bình, vịt nuôi thương phẩm đến 8 tuần tuổi đạt 3206,3 g/con (Phùng Đức Tiến và 

cs., 2009). Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs. (2011a) trên vịt CV. 

Super M3 nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên lúc 8 tuần tuổi vịt dòng 

trống con trống có khối lượng là 2801,9 g/con, vịt mái là 1864,7 g/con; ở vịt dòng 

mái khối lượng của vịt trống là 1965,2 g/con và khối lượng của vịt mái là 1693,2 

g/con. 

Theo Vương Thị Lan Anh (2020) vịt Biển 15 - Đại Xuyên qua 3 thế hệ tại 

Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên có tỷ lệ nuôi sống cao, ở thế hệ 3 khối lượng 

cơ thể đạt 1835,43 g/con đối với vịt trống và 1762,43 g/con đối với vịt mái tại 8 

tuần tuổi. Nghiên cứu của Vũ Hoàng Trung (2019) trên vịt TC1 và TC2 có khối 

lượng cơ thể ở 8 tuần tuổi của vịt trống  915,14 - 955,32 g/con, vịt mái là  905,25-

927,68 g/con. 

Ảnh hưởng của ưu thế lai tới sinh trưởng 

Khi lai các loài, chủng, giống hoặc các dòng phối hợp với nhau thì con lai 

thường vượt các dạng bố mẹ ban đầu về sinh trưởng, về khả năng sử dụng chất dinh 

dưỡng, sức chống chịu bệnh tật. Ưu thế lai làm tăng năng suất đời con do giao phối 

không đồng huyết và nuôi trong những điều kiện khác nhau. 
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Trong chăn nuôi vịt, người ta thường sử dụng biện pháp nuôi các giống 

ngoại nhập có năng suất thịt cao để cải tạo các giống địa phương thường có năng 

suất thấp, tiêu tốn thức ăn cao nhưng lại có chất lượng thịt thơm ngon. Theo 

Nguyễn Đức Trọng và cs. (2020) cho biết: vịt lai giữa vịt Triết Giang và vịt Cỏ thì 

con TC (bố Triết Giang x mẹ Cỏ) thể hiện ưu thế lai rõ rệt ở sức sống cao với tỷ lệ 

nuôi sống là 98% trong khi tỷ lệ nuôi sống ở vịt Cỏ là 97% và vịt Triết Giang chỉ 

đạt 95,58%.  

Lê Sỹ Cương và cs. (2009) cho biết: tổ hợp lai 4 dòng vịt SM (T1, T5, T4, 

T6) có khối lượng đạt cao nhất ở tổ hợp lai T5164 đạt 3014,9 g/con lúc 7 tuần tuổi, 

đến 8 tuần tuổi là 3221,7 g/con. Theo Ngô Văn Vĩnh và cs. (2008) con lai giữa ngan 

và vịt ở 8 tuần tuổi có khối lượng cơ thể đạt 3150,0 g/con và khi nuôi đến 10 tuần 

tuổi đạt 3402,7 g/con. Nghiên cứu trên vịt M14 của Nguyễn Văn Duy (2012) cho 

biết khối lượng cơ thể 49 ngày tuổi dòng trống MT1 trung bình trống mái đạt được 

là 3116,20 g/con. Dương Xuân Tuyển và cs. (2015) khối lượng cơ thể 49 ngày tuổi 

dòng trống V22 đạt trung bình trống mái là 3350,20 g/con. 

 Ảnh hưởng của tính biệt 

 Ở vịt, giữa hai loại tính biệt có sự khác nhau về khả năng sinh trưởng, 

nguyên nhân là do tính biệt khác nhau nên đặc điểm và chức năng sinh lý cũng khác 

nhau. Nhiều thí nghiệm ở vịt cho thấy, cùng một dòng, giống, lứa tuổi nhưng nhu 

cầu năng lượng, protein, axit amin, canxi, photpho,... cho trao đổi cơ bản của con 

trống luôn cao hơn con mái, vì vậy con trống thường sinh trưởng tốt hơn con mái. 

Sự sai khác này không hoàn toàn do ảnh hưởng của hormone sinh dục mà còn do 

gen liên kết tính biệt, những gen này ở vịt trống (2 nhiễm sắc thể tính biệt) hoạt 

động mạnh hơn vịt mái (1 nhiễm sắc thể tính biệt). 

Dương Xuân Tuyển (2006) vịt bố mẹ V17 có khối lượng cơ thể lúc 21 tuần 

tuổi ở vịt trống đạt 3578,3 g/con và vịt mái là 3309,0 g/con. Kết quả nghiên cứu trên 

vịt CV. Super M3 nuôi tại Trạm Nghiên cứu Thủy cầm Cẩm Bình cho thấy ở 8 tuần 

tuổi trống A có khối lượng 2523 g/con, mái B có khối lượng cơ thể là 2183 g/con; 
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đến 24 tuần tuổi khối lượng cơ thể của trống A đạt 4377,68 g/con và mái B là 

3768,35 g/con (Phùng Đức Tiến và cs., 2009). 

Tốc độ mọc lông 

 Người ta thường căn cứ vào tốc độ mọc lông của vịt để xem xét sự sinh 

trưởng, phát dục của chúng. Trong cùng một giống, một tính biệt con nào có tốc độ 

mọc lông nhanh hơn sẽ có tốc độ sinh trưởng, phát triển tốt hơn. Tốc độ mọc lông 

cũng là một trong những tính trạng di truyền có liên quan chặt chẽ đến đặc điểm 

trao đổi chất, sinh trưởng, phát triển và là chỉ tiêu đánh giá sự thành thục của vịt. Vịt 

có tốc độ mọc lông nhanh thì sự thành thục về thể trạng sớm và chất lượng thịt cũng 

tốt hơn vịt có tốc độ mọc lông chậm. Giữa tốc độ mọc lông và khả năng sinh trưởng 

của cơ thể vịt có mối tương quan thuận. 

Ảnh hưởng của dinh dưỡng và điều kiện môi trường đến sinh trưởng và phát triển 

của thủy cầm 

- Dinh dưỡng 

Dinh dưỡng có ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và phát triển của vịt nói 

riêng và động vật nói chung. Dinh dưỡng cung cấp vật chất cho quá trình xây dựng 

cơ thể, nền tảng cho sinh trưởng của vật nuôi. Ngoài tính năng di truyền, chế độ 

dinh dưỡng hợp lý là yếu tố quan trọng nhất quyết định hiệu quả chăn nuôi. Dinh 

dưỡng không chỉ ảnh hưởng tới sự sinh trưởng mà còn ảnh hưởng tới sự biến động 

di truyền về sinh trưởng. 

Thức ăn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến toàn bộ các giai đoạn 

sinh trưởng, phát dục và sức sản xuất của gia súc, gia cầm. Đặc biệt, đối với vịt non, 

do không bú sữa mẹ như động vật có vú nên giá trị dinh dưỡng của thức ăn ở giai 

đoạn đầu có tác dụng quyết định đến khả năng sinh trưởng và khối lượng cơ thể của 

chúng sau này. Vì vậy khẩu phần đầy đủ chất dinh dưỡng theo giai đoạn sẽ thúc đẩy 

quá trình sinh trưởng, phát dục và tăng sức sản xuất; ngược lại, nếu thức ăn thiếu 

protein, năng lượng hoặc vitamin hay khoáng thì quá trình sinh trưởng sẽ chậm lại.  
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- Nhiệt độ 

 Trong điều kiện nuôi tự nhiên ở nước ta, việc đảm bảo yêu cầu nhiệt độ trong 

chăn nuôi vịt rất khó vì nhiệt độ môi trường chênh lệch nhau giữa mùa đông và mùa hè 

là khá cao. Vào mùa hè, nhiệt độ quá cao làm giảm lượng thức ăn thu nhận, tăng cường 

hô hấp dẫn đến giảm khối lượng cơ thể do mất nhiều năng lượng. Mùa đông, nhiệt độ 

thấp có thể khắc phục bằng cách che chắn nhưng lại làm giảm độ thông thoáng của 

chuồng nuôi, khiến vịt dễ mắc bệnh về đường hô hấp. 

 Nhiệt độ chuồng nuôi cần cố gắng ổn định suốt ngày đêm, đó là một trong 

những yếu tố vô cùng quan trọng đối với vịt con, đặc biệt là trong tuần tuổi đầu tiên. 

Nếu tuần đầu không đảm bảo nhiệt độ cho chúng, về sau đàn vịt sẽ phát triển không 

đều, dễ cảm nhiễm bệnh tật và tốc độ sinh trưởng giảm. 

- Ẩm độ 

 Một đặc tính của thủy cầm là khi ăn cần có nước đi kèm; chính vì vậy, trong 

điều kiện chăn nuôi công nghiệp chuồng nuôi thủy cầm thường ẩm ướt. Chất độn 

chuồng bị ẩm ướt dẫn đến thức ăn dễ bị nhiễm nấm mốc, tạo điều kiện cho vi khuẩn 

phân hủy axít nucleoic trong phân và chất độn chuồng do đó làm tăng hàm lượng 

NH3 làm cho gia cầm bị hen, dễ mắc các bệnh cầu trùng, Newcastle, E.coli,... Vì 

vậy, cần hết sức lưu ý việc thông thoáng chuồng nuôi, giúp gia cầm có đủ O2, thải 

bớt khí CO2 và chất cạn bã khác. 

- Ánh sáng 

 Gia cầm nhạy cảm với ánh sáng, ánh sáng có ảnh hưởng lớn tới sự sinh 

trưởng, phát triển và các chức năng sinh dục của cơ thể vịt. Thời gian chiếu sáng 

tăng sẽ làm tăng lượng thức ăn thu nhận, nhưng lại làm giảm hiệu quả chuyển hóa 

thức ăn. Vì vậy, để vịt có tốc độ sinh trưởng tốt nhất cần chú ý thời gian chiếu sáng 

thích hợp. Ngoài ra thì phương thức nuôi cũng ảnh hưởng hưởng đến tốc độ tăng 

khối lượng của vịt.  

c. Các giai đoạn sinh trưởng và cách đánh giá sức sinh trưởng 

Sinh trưởng là một quá trính sinh lý, sinh hoá phức tạp từ khi phôi thai được 
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hình thành đến khi con vật thành thục về thể vóc. Vịt sau khi nở ra, quá trình sinh 

trưởng được chia làm hai thời kỳ: 

Thời kỳ hậu phôi: trong thời kỳ này tốc độ sinh trưởng rất mạnh do sự phát 

triển của các tế bào trong giai đoạn này rất lớn chúng tăng nhanh cả về khối lượng, 

kích thước và khối lượng tế bào, trong khi đó các cơ quan nội tạng nhất là bộ máy 

tiêu hoá lại chưa hoàn thiện về chức năng, dạ dày chưa tiêu hoá được thức ăn cứng, 

các men tiêu hoá chưa đầy đủ vì vậy chất lượng thức ăn ảnh hưởng rất lớn đến tốc 

độ sinh trưởng. Ở vịt con còn diễn ra quá trình thay lông, đây là một quá trình sinh 

lý quan trọng của vịt, vì thế thời kỳ này phải chú ý cung cấp đầy đủ các chất dinh 

dưỡng cần thiết cho cơ thể vịt nhất là protein và các axit amin không thay thế được. 

Trong giai đoạn này chúng rất nhạy cảm với sự thay đổi điều kiện môi 

trường, mười ngày đầu thân nhiệt vịt con chưa ổn định nên phụ thuộc rất lớn vào 

nhiệt độ môi trường. Vì thế giai đoạn này cần phải cho vịt con sống trong môi 

trường có ẩm độ và nhiệt độ thích hợp thì chúng mới có thể sinh trưởng và phát 

triển tốt, ngoài ra giai đoạn vịt con rất mẫn cảm với các loại bệnh vì sức đề kháng 

còn kém. 

Thời kỳ vịt trưởng thành: trong giai đoạn này tất cả các cơ quan, tổ chức 

trong cơ thể vịt dần hoàn thiện. Tốc độ sinh trưởng chậm lại do số lượng tế bào tăng 

chậm, chủ yếu là tăng lên về kích thước và khối lượng. Thời kỳ này vịt đã có khả 

năng thích nghi tốt hơn với sự thay đổi của điều kiện môi trường. Quá trình tích luỹ 

các chất dinh dưỡng và năng lượng một phần để duy trì cơ thể, một phần dùng để 

tích luỹ mỡ do vậy tốc độ sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn kém hơn so với 

thời kỳ vịt con (hậu phôi). 

Để đánh giá tốc độ sinh trưởng của vịt ngưới ta thường dùng các chỉ tiêu 

chính như: sinh trưởng tích lũy (khối lượng cơ thể), sinh trưởng tuyệt đối, sinh 

trưởng tương đối và đường cong sinh trưởng.  

Sinh trưởng tích luỹ (khối lượng cơ thể): khối lượng cơ thể ở một thời điểm 

nào đó là một chỉ số được sử dụng quen thuộc nhất về sinh trưởng. Khối lượng cơ 

thể là một chỉ số thích hợp nhất về sinh trưởng (tính theo tuổi), song chỉ tiêu này 
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không nói lên được mức độ khác nhau về tốc độ sinh trưởng trong một thời gian. 

Xác định được khối lượng cơ thể ở các khoảng thời gian khác nhau, như ở các tuần 

tuổi ta có thể biểu thị trên đồ thị gọi là đồ thị sinh  trưởng tích luỹ. 

Đối với vịt thịt, đây là tính trạng năng suất quan trọng được tính bằng kg 

hoặc g/con và cũng là căn cứ để so sánh được khối lượng cơ thể của các tổ hợp lai, 

từ đó lựa chọn tổ hợp lai tốt nhất. 

 Sinh trưởng tuyệt đối: là sự  tăng lên về khối lượng kích thước, thể tích cơ thể 

trong khoảng thời gian giữa hai lần khảo sát TCVN 2.39, (1977). Đồ thị sinh trưởng 

tuyệt đối có dạng Parapol, với vịt hướng thịt thường đạt đỉnh cao từ 6 đến 8 tuần tuổi. 

Sinh trưởng tuyệt đối thường tính bằng g/con/ngày. 

 Sinh trưởng tương đối: là tỷ lệ phần trăm (%) tăng lên của khối lượng, kích 

thước và thể tích cơ thể lúc kết thúc khảo sát so với lúc đầu khảo sát TCVN 2.40, 

(1997). Đơn vị tính %, đồ thị sinh trưởng tương đối có dạng Hypepol, đối với vịt 

thịt thường có tốc độ tương đối tăng từ tuần tuổi đầu đến tuần tuổi thứ 3-4 sau đó 

giảm dần qua các tuần tuổi. 

Đường cong sinh trưởng: đường cong sinh trưởng không chỉ biểu thị tốc độ 

sinh trưởng của thủy cầm nói chung. Theo Chambers. J. R (1990) đường cong sinh  

trưởng của vịt thịt có 4 đặc điểm chính, gồm 4 pha: 

- Pha sinh trưởng tích luỹ tăng tốc độ nhanh sau khi nở 

- Điểm uốn của đường cong tại thời điểm có tốc độ sinh  trưởng cao nhất 

- Pha sinh trưởng có tốc độ giảm dần sau điểm uốn 

- Pha sinh trưởng tiệm cận với giá trị khi vịt trưởng thành 

- Thông thường người ta sử dụng khối lượng cơ thể ở các tuần tuổi thể hiện 

bằng đồ thị sinh trưởng tích luỹ, cũng cho biết một cách đơn giản nhất về đường 

cong sinh  trưởng.  

1.1.5.2. Khả năng cho thịt  

Sức sản xuất thịt là chỉ tiêu kinh tế quan trọng nhất trong chăn nuôi vịt lấy thịt, 
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thịt vịt là một nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, có chứa đủ các axit amin 

không thay thế được đối với con người. Hơn nữa, tỷ lệ mỡ ở thịt vịt tương đối thấp, 

phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. 

Khả năng sản xuất thịt là khả năng tạo nên khối lượng cơ thể khi ở độ tuổi 

giết thịt cho hiệu quả kinh tế cao nhất. Khả năng này của các loài gia cầm liên quan 

mật thiết với đặc điểm ngoại hình, thể chất, tốc độ sinh trưởng… khả năng cho thịt 

của gia cầm nói chung và của vịt nói riêng được biểu hiện trên hai góc độ là năng 

suất thịt và chất lượng thịt.  

a.  Năng suất thịt 

Năng suất thịt biểu thị bằng các chỉ tiêu chính như khối lượng sống, khối 

lượng và tỷ lệ phần ăn được, khối lượng và tỷ lệ thân thịt, khối lượng và tỷ lệ thịt 

đùi, khối lượng và tỷ lệ thịt lườn. 

Năng suất thịt phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: dòng, giống, tính biệt, chế 

độ dinh dưỡng, chăm sóc và quy trình vệ sinh thú y. Các nhân tố ảnh hưởng tới sức 

sản xuất thịt như: 

-  Loài, giống, tính biệt 

Loài, giống, tính biệt khác nhau thì khả năng cho thịt cũng khác nhau. Loài, 

giống khác nhau đều có chỉ tiêu cơ thể trưởng thành khác nhau. Con trống luôn 

nặng hơn con mái, ở vịt, gà, ngỗng thông thường con trống nặng hơn con mái 25 - 

30%, sự khác nhau này là do gen liên kết tính biệt quy định. Ngay trong cùng một 

loài sự khác biệt giữa các giống cũng rất lớn, các giống vịt hướng thịt thường có 

khối lượng gấp 2 - 3 lần vịt hướng trứng. 

Sự khác nhau về mặt di truyền đối với mỗi giống, dòng ở khối lượng sống và 

khối lượng thịt xẻ cũng được nhiều tác giả nghiên cứu. Theo Vereijken (1992) (dẫn 

theo Vũ Đức Cảnh, 2009) cho biết mối quan hệ di truyền giữa cấu trúc của cơ thể 

với khối lượng cơ thể là 0,5; với tổng số móc hàm là 0,45; tỷ lệ thịt lườn là 0,6. Khả 

năng di truyền được ước tính cho cấu trúc cơ thể dao động từ 0,3 đến 0,45. 
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Giữa các giống, dòng thủy cầm khác nhau tồn tại sự sai khác di truyền về 

năng suất thịt xẻ, các phần của thân thịt. Mổ khảo sát 3 nhóm vịt và con lai cho thấy 

tỷ lệ thịt lườn của vịt Rouen là 10,63 %, của ngan lai vịt là 8,43 % và của vịt Bắc 

Kinh là 7,63 % (Omojola, 2007). 

Tỷ lệ các phần của thân thịt như sau: khối lượng sống là 100%, trong đó 

khối lượng thân thịt chiếm khoảng 64% (52% là thịt, 12% là xương), phủ tạng 

chiếm khoảng 6%; máu, lông, đầu, chân, ruột chiếm khoảng 17% và tỷ lệ hao hụt 

sau giết mổ chiếm khoảng 13% (Peter, 1959; Ristic và Shon, 1977 dẫn theo Trần 

Thị Mai Phương, 2004). 

- Tốc độ sinh trưởng  

Tốc độ sinh trưởng quyết định đến sức sản xuất thịt của thủy cầm, nó mang tính 

di truyền và đặc điểm trao đổi chất, đặc điểm này có ý nghĩa kinh tế rất lớn vì vịt non 

có tốc độ sinh trưởng nhanh và có thể vỗ béo và giết thịt sớm hơn. Do vậy chúng ta có 

thể cải thiện năng suất thịt của chúng bằng cách chọn lọc và lai tạo để tạo ra con lai 

có năng suất chất lượng tốt hơn. 

b. Chất lượng thịt  

Hai nhóm yếu tố chính sau đây quyết định chất lượng thịt gia cầm, thủy cầm:  

-  Đặc tính lý học của thịt gia cầm, thủy cầm  

Màu sắc của thịt phụ thuộc vào hàm lượng sắc tố melanin, có nhiều yếu tố ảnh 

hưởng đến màu sắc của thịt như ảnh hưởng di truyền, của các mức dinh dưỡng khác 

nhau. 

Đánh giá chất lượng cảm quan là một phương pháp kiểm tra chất lượng thịt 

thông qua việc chấm điểm bằng thang điểm HEDONIC, đây là một chỉ tiêu có ý 

nghĩa kinh tế quan trọng đối với người tiêu dùng, là một chỉ tiêu tổng hợp bao gồm 

độ mềm, hàm lượng nước liên kết, độ ngon, mùi vị và màu sắc.  

Tỷ lệ hao hụt về khối lượng sau khi chế biến là một chỉ tiêu mà người tiêu 

dùng rất quan tâm, hàm lượng các chất bị mất đi trong quá trình chế biến càng ít, 

chất lượng thịt càng cao, đây chính là tỷ lệ hao hụt về khối lượng của thân thịt sau 

khi chế biến so với thịt xẻ.  
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Theo Tawfik (1989) lượng thức ăn và chất lượng thức ăn cũng có ảnh hưởng 

đến tỷ lệ hao hụt thân thịt ở gia cầm sau chế biến, thí nghiệm được tiến hành đối với 

thịt lườn của nhiều giống gia cầm cho thấy: gia cầm được ăn khẩu phần ăn giàu đạm 

(28% protein thô và 3285 Kcal/kg) có tỷ lệ hao hụt về khối lượng cơ thể sau khi chế 

biến thấp hơn gia cầm được ăn khẩu phần có hàm lượng đạm thấp (23% protein thô 

và 3285 Kcal/kg).  

Độ pH chính là một chỉ thị của chu kỳ glycogen hoá sau khi con vật chết, 

trong đó glycogen, nguồn cung cấp năng lượng chính của cơ bị phá vỡ do hoạt động 

của các vi khuẩn yếm khí tạo ra acid lactic trong cơ và không thể trở thành CO2 và 

nước như trong cơ thể sống được, sự tạo acid lactic trong cơ làm tăng độ acid và 

làm giảm độ pH. Trong cơ thể sống, độ pH thông thường là 7,0; ngay sau khi chết 

độ pH là 6,8. Độ pH tiếp tục giảm với một tốc độ và mức độ nào đó phụ thuộc vào 

các yếu tố: hàm lượng glycogen ban đầu trong cơ, hình thái của cơ, tốc độ làm mát 

của thân thịt, sự mẫn cảm với các tác nhân stress. Tốc độ giảm độ pH của cơ sau khi 

giết mổ và phạm vi của nó ảnh hưởng lớn đến phẩm chất thịt.  

Hàm lượng collagen trong thịt có vai trò quan trọng quyết định độ dai chắc 

của thịt, hàm lượng collagen trong thịt tăng lên theo tuổi của gia cầm, trong cùng 

một thân thịt hàm lượng collagen trong các cơ khác nhau cũng khác nhau, hàm 

lượng collagen cũng khác nhau tuỳ thuộc tính biệt.  

Hàm lượng nước liên kết (khả năng giữ nước) là yếu tố quan trọng nhất của 

chất lượng thịt, không chỉ đối với người tiêu dùng mà còn đối với nhà chế biến. 

Protein của cơ chứa các hợp chất mang điện tích có khả năng hút và giữ phân tử 

nước vào bề mặt của chúng. Sau khi con vật chết, cơ bị co cứng, hàm lượng acid 

trong cơ tăng lên làm tăng điện tích âm, protein mang điện dương và giải phóng 

phân tử nước. Khi vật mang điện âm và dương cân bằng, cơ không còn mang điện 

dương để giữ nước và như vậy thịt sẽ đạt đến điểm đẳng điện. Ở điểm này, khả 

năng giữ nước của thịt là thấp nhất và lúc này độ pH đạt giá trị khoảng 5,4. 

Nước bao quanh bề mặt protein của cơ ảnh hưởng lớn đến chất lượng thịt. Để 

đạt được chất lượng cao khi chế biến, thịt phải có khả năng giữ nước cao tức là tích 

điện dương cao nhất. Bất kỳ một tác nhân nào làm tăng độ acid của thịt, làm thịt đạt 
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gần đến điểm đẳng điện đều làm giảm khả năng giữ nước. Khả năng giữ nước của 

thịt khác nhau rất nhiều giữa các loài động vật (cao nhất là thịt bò, sau đó đến thịt 

lợn và thịt gia cầm có khả năng giữ nước kém nhất).  

- Đặc tính hóa học của thịt gia cầm 

Thịt gia cầm được cấu thành từ những thành phần chính là nước, protein, 

mỡ, carbohydrate, vitamin, khoáng… 

 Barbara Witak (2008) cho biết: thành phần hóa học trong cơ lườn của vịt 

thương phẩm ở 7 tuần tuổi protein thô là 19,4%; 8 tuần tuổi là 19,6% và 20 tuần 

tuổi là 20,7%; hàm lượng mỡ thô tương ứng ở 7, 8 và 9 tuần tuổi lần lượt là 3,6%, 

3,5 % và 2,9%. Đối với cơ cánh và cơ đùi hàm lượng protein thô ở 7, 8 và 9 tuần 

tuổi lần lượt là 18,7%, 18,9% và 19,5%; hàm lượng mỡ thô tương ứng là 5,6%, 

5,5% và 3,2%. 

 Ergul và cs. (2002) thí nghiệm trên vịt bản địa của Thổ Nhĩ Kỳ giống vịt 

Kara có hàm lượng protein của cơ lườn là 19,7 - 20,79% và cơ đùi là 19,78 - 

20,45%; hàm lượng mỡ của cơ lườn là 9,12 - 11,4% và cơ đùi là 10,22 - 11,06%. 

Giống vịt Yesilbas có hàm lượng protein ở cơ lườn là 19,88 - 20,09% và cơ đùi là 

19,33 - 19,41%; giống vịt Boz hàm lượng protein của cơ lườn và cơ đùi lần lượt là 

19,97 - 20,68% và 18,4 - 19,23%; giống vịt trời có hàm lượng protein tương ứng là 

20,65 - 20,76% và 19,36 - 19,48%. 

 Thí nghiệm trên 6 dòng vịt bản địa chia làm 2 nhóm: nhóm thuộc chương 

trình bảo tồn quỹ gen (4 dòng) và nhóm không trong chương trình quỹ gen (2 

dòng) cho thấy hàm lượng protein thô trong cơ đùi của nhóm trong chương trình 

quỹ gen đạt 20,05 - 20,64% và nhóm không thuộc quỹ gen đạt 20,78 - 20,83%; 

hàm lượng mỡ tương ứng là 1,4 - 1,85% và 1,74 - 1,81%; hàm lượng cholesterol 

trong cơ đùi của nhóm thuộc quỹ gen là 107,34 - 116,93 mg% và nhóm không 

thuộc quỹ gen là 65,15 - 66,8  mg% (Theo Janina và cs., 2007). 

 Larzul và cs. (2006) khi phân tích thành phần hóa học trong cơ của ngan, 

vịt và con lai giữa ngan và vịt cho thấy: giá trị vật chất khô là 27,51 - 28,29%; 
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khoáng tổng số là 1,15 - 1,23%; mỡ tổng số là 4,91 - 6,30%; đạm tổng số đạt 

21,31 - 22,93%. 

1.1.6. Cơ sở khoa học về tiêu tốn thức ăn 

1.1.6.1. Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 

Đối với gia cầm sinh sản, thường tính tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng hoặc 

cho 1 kg trứng. Hiện nay nhiều nước trên thế giới đã tính tiêu tốn thức ăn từ khi gia 

cầm mới nở cho đến khi kết thúc 1 năm đẻ. Chỉ tiêu này rất quan trọng trong chăn 

nuôi vịt, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giống, hướng sản xuất, phương thức chăn 

nuôi, tuổi đẻ của vịt, khối lượng trứng. Mức tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng của vịt 

MT1 là 4,31 kg; vịt MT2 là 3,93 kg (Nguyễn Văn Duy, 2012) trong khi vịt Biển 15 

- Đại Xuyên có tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 3,48 - 3,6 kg qua 3 thế hệ (Nguyễn 

Văn Duy và cs., 2020b). 

Phương thức chăn nuôi cũng ảnh hưởng đến tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng. 

Theo Nguyễn Đức Trọng và cs. (2011e) vịt CV. Super M nuôi theo phương thức 

nuôi khô không có nước bơi lội dòng trống có mức tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng là 

4,2 kg, dòng mái là 3,93 kg, khi nuôi theo phương thức nuôi nước dòng trống có 

mức tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng là 4,6 kg và dòng mái là 4,44 kg. Ở các tuần đẻ 

khác nhau thì tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng là khác nhau. Theo Hoàng Thị Lan và 

cs. (2009) tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng của 2 dòng vịt Super M cao nhất ở tuần đẻ 

1 - 2 khoảng 10,0 - 12,5 kg và thấp nhất ở tuần đẻ 12 - 14 khoảng 2,6 - 3,3 kg.  

1.1.6.2. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng 

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là tỷ lệ chuyển hóa thức ăn để đạt được 

tốc độ sinh trưởng, chỉ tiêu này phụ thuộc vào độ tuổi của vịt, giai đoạn đầu tiên tiêu 

tốn thức ăn thấp, càng về sau thì tiêu tốn thức ăn càng cao hơn. Trong chọn giống 

người ta thường chọn lọc theo hướng có khả năng lợi dụng thức ăn tốt nhất nhằm hạ 

giá thành sản phẩm, vì khả năng lợi dụng thức ăn tốt sẽ cho sản phẩm cao do đó tiêu 

tốn thức ăn trên một đơn vị sản phẩm sẽ giảm xuống, hơn nữa thức ăn trong chăn 

nuôi nói chung chiếm 65 - 70% giá thành sản phẩm do đó nếu giảm được chi phí 
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thức ăn cho một đơn vị sản phẩm thì hiệu quả chăn nuôi cao, lợi ích từ chăn nuôi sẽ 

lớn.  

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng phụ thuộc vào tốc độ sinh trưởng, độ 

tuổi, giai đoạn đầu tiên tiêu tốn thức ăn thấp, càng về sau thì tiêu tốn thức ăn càng 

cao hơn. Hiệu quả sử dụng thức ăn đã được Chambers (1984) cho rằng có mối 

tương quan với khối lượng cơ thể và tăng trọng là 0,5 - 0,9; tương quan giữa sinh 

trưởng và chuyển hóa thức ăn là âm và thấp khoảng -0,2 đến -0,8. 

 Dương Xuân Tuyển và cs. (2006) nghiên cứu trên vịt CV. Super M thương 

phẩm có tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng ở các tổ hợp lai khác nhau, tổ 

hợp lai V25 là 2,67 kg, V2517 là 2,58 kg, V17 là 2,53 kg và V56 là 2,55 kg. Kết 

quả nghiên cứu trên vịt CV. Super M lai 4 dòng cũng có tiêu tốn thức/kg tăng khối 

lượng khác nhau ở các tổ hợp lai, ở các tuần tuổi khác nhau, ở 7 tuần tuổi tổ hợp lai 

T1546 là 2,43 kg, T1564 là 2,44 kg, T5146 là 2,42 kg, T5164 là 2,39 kg và ở 8 tuần 

tuổi tương ứng là 2,83 kg 2,82 kg, 2,81 kg và 2,79 kg (Lê Sỹ Cương và cs., 2009). 

 Theo Trần Quốc Việt và cs. (2010) nghiên cứu trên vịt CV. Super M sử 

dụng các mức năng lượng khác nhau có ảnh hưởng đến tiêu tốn thức ăn P < 0,000; 

còn khẩu phần có mức axit amin và ảnh hưởng tương tác giữa năng lượng, protein 

và axit amin thì không có ảnh hưởng P > 0,05. 

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 

1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 

1.2.1.1. Các nghiên cứu về lai tạo giống thủy cầm 

Phương pháp lai tạo các giống, dòng trong thủy cầm là phương pháp mang 

lại hiệu quả cao và nhanh. Lai tạo nhằm lay động tính bảo thủ sẵn có trong từng cá 

thể, từng dòng, từng giống, phát huy những bản chất di truyền tốt của chúng. Lai tạo 

cũng làm biến đổi sự tồn tại những cái khác nhau trong cấu trúc tế bào, cá thể, quần 

thể. Biến đổi lại chịu ảnh hưởng khác nhau của ngoại cảnh, từ đó lai tạo sẽ tạo nên 

những tổ hợp lai có năng suất cao, chất lượng tốt và nâng cao hiệu quả chăn nuôi. 

Lai tạo được sử dụng nhằm tận dụng những ưu thế lai ở con lai như lai khác loài 

đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi. Ngô Văn Vĩnh (2005) đã tiến 
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hành lai giữa ngan R71 và vịt SM bằng công nghệ thụ tinh nhân tạo đã nâng được tỷ 

lệ phôi trên 80%; con lai có sức sống cao, nuôi đến 70 ngày tuổi đạt 3320 - 3400g. 

Con lai giữa ngan R71 và vịt M14 có tỷ lệ nuôi sống đến 70 ngày tuổi đạt 100%, 

khối lượng cơ thể 10 tuần tuổi đạt 3601,3 g với tiêu tốn thức ăn/1kg tăng khối lượng 

cơ thể là 2,90 kg; mổ khảo sát cho tỷ lệ thịt xẻ đạt 72,08%; tỷ lệ thịt ức đạt 16,87% 

và tỷ lệ thịt đùi là 12,83% (Ngô Văn Vĩnh, 2008). 

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, đã có nghiên cứu nhiều về tổ hợp vịt lai cho năng suất 

và hiệu quả kinh tế cao. Song song với việc chọn lọc các dòng vịt thuần, các tổ hợp 

lai chéo giữa các dòng cũng được tạo ra bên cạnh đó các tổ hợp lai giữa 2 dòng và 4 

dòng cũng đã được nghiên cứu và đưa vào ứng dụng sản xuất. Gần đây, 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 thịt xẻ, 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). 

Ưu thế lai về sức sống 

 Trong công tác lai tạo, do có ưu thế lai mà sức sống của vật nuôi được tăng 

lên, con lai có sức sống cao hơn bố mẹ chúng. Kết quả nghiên cứu trên các vịt lai 

giữa các dòng T1 với T5 và T4 với T6 của Hoàng Thị Lan và cs. (2007) có tỷ lệ 

nuôi sống ở giai đoạn 0 - 8 tuần tuổi đạt 96 - 100%; khi lai 4 dòng trên tạo vịt lai 

thương phẩm cho tỷ lệ nuôi sống cao đạt 95 - 100%. Cặp lai vịt trống SM dòng ông 

với vịt mái SM dòng bà có tỷ lệ nuôi sống đến 8 tuần tuổi đạt 98,67%, ưu thế lai so 

với trung bình bố mẹ là 1,72%  (Nguyễn Ngọc Dụng và cs., 2008). Lê Xuân Thọ và 
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cs. (2005) công thức lai giữa vịt trống CV-2000 với mái Khaki Campbell ký hiệu F1 

(CK) và vịt trống Khaki Campbell với mái CV - 2000 ký hiệu F1 (KC) cho kết quả 

các cặp lai có tỷ lệ nuôi sống đạt cao cụ thể giai đoạn 1 - 28 ngày tuổi tỷ lệ nuôi 

sống của hai công thức lai trên đạt 97,96%, giai đoạn 29 - 56 ngày tuổi tỷ lệ nuôi 

sống của F1 (KC) đạt 98,38%, của F1 (CK) đạt 97,46%, sự sai khác đó không có ý 

nghĩa thống kê (P >0,05). 

Ưu thế lai về khối lượng cơ thể 

Khối lượng cơ thể là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá thời điểm giết thịt mang 

lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong sản xuất. Vịt lai có khối lượng cơ thể lớn hơn vịt 

thuần ở cùng thời điểm giết mổ. Hoàng Thị Lan (2005) tiến hành chọn lọc trên vịt 

CV-Super M từ hai dòng vịt nhập về của vương quốc Anh năm 1990 đã chọn tạo ra 

hai dòng mới là dòng trống T5 và dòng mái T6. Kết quả qua 4 thế hệ chọn lọc đã 

thu được kết quả dòng trống T5 có khối lượng lớn hơn dòng trống T1 (dòng nhập từ 

Anh năm 1990), hiệu quả chọn lọc đạt được từ 40,7 đến 106 g trên một thế hệ ở 7 

tuần tuổi; dòng mái T6 hiệu quả chọn lọc về năng suất trứng đạt 1,17-10,32 quả. 

Con lai giữa T5 và T6 có ưu thế lai siêu trội và ưu thế lai đạt được 10,2%. Đối với 

bốn dòng vịt chuyên thịt TC1, TC2, TC3 và TC4, Nguyễn Ngọc Dụng và cs. (2015) 

đã tạo 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 kg với ưu thế lai -4,84%. Đặng Vũ Hòa (2015) thì khối lượng nuôi thịt lúc 8 

tuần tuổi đạt thấp nhất ở vịt Đốm là 1659,4g; tiếp theo ở vịt lai PT (2301,2g) và cao 

nhất ở vịt T14 (2851,7g), ưu thế lai của vịt PT là 1,33%. Bùi Hữu Đoàn và cs. 

(2017) cho biết: khi nuôi vịt laii tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến 8 tuần 

tuổi, con lai F1 (SCxSM3) giữa vịt Sín Chéng và vịt Super M3 nặng 2647,98 g, ưu 

thế lai của vịt lai F1 là 9,62%. 

Ưu thế lai về tiêu tốn thức ăn 

Tiêu tốn thức ăn là một chỉ tiêu rất quan trọng trong chăn nuôi do chiếm tỷ lệ 

lớn nhất trong giá thành sản phẩm chăn nuôi vịt. Hoàng Thị Lan và cs. (2007) tiến 

hành cho lai đơn 2 dòng vịt T5 và T6 thấy rằng con lai có ưu thế lai siêu trội, đối 
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với tính trạng tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể là -2,35%, đối với tăng 

khối lượng cơ thể là 10,2%. Nghiên cứu trên cặp lai đơn SM (trống dòng ông x mái 

dòng bà) tiêu tốn thức ăn ở 8 tuần tuổi là 2,62 kg, ưu thế lai so với trung bình bố mẹ 

là 4,03% (Nguyễn Ngọc Dụng và cs., 2008) 

Ưu thế lai về khả năng sinh sản 

Theo Doãn Văn Xuân và cs. (2011a) con lai giữa vịt CV2000 Layer với vịt 

Cỏ màu cánh sẻ có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt: tuổi đẻ của con lai thấp hơn 

vịt CV2000 Layer dòng mái; tỷ lệ đẻ đạt 75,7% cao hơn so với vịt Cỏ đạt 55%, vịt  

CV2000 Layer dòng mái đạt 53%. 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 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% với ưu thế lai về tỷ lệ phôi là 1,51%; khi 

vịt Super M lai với Super Heavy thì ưu thế lai về tỷ lệ phôi chỉ là 1,04%. Nguyễn 

Ngọc Dụng và cs. (2015) đã nghiên cứu tổ hợp lai tạo vịt bố mẹ từ 4 dòng TC1, 

TC2, TC3, TC4 có năng suất trứng 48 tuần đẻ trên mái đạt 252,82 quả với ưu thế lai 

10,07% (siêu trội), hệ số chuyển hóa thức ăn cho 10 trứng là 3,87 kg; tỷ lệ phôi 

93,09%; tỷ lệ nở trên tổng trứng 78,42%. 

1.2.1.2. Các nghiên cứu về vịt Biển, vịt Trời và vịt Star 53 

Vịt Biển 15 - Đại Xuyên được nuôi khảo nghiệm tại xã Đồng Rui - Tiên 

Yên - Quảng Ninh từ năm 2012 cho kết quả tốt. Giống vịt Biển 15 - Đại Xuyên 

có khả năng thích nghi được với môi trường nước ngọt, lợ, mặn. Đây là giống vịt 

đầu tiên ở Việt Nam có được đặc tính thích nghi với môi trường nước biển... Vịt 

Biển 15 - Đại Xuyên là giống vịt kiêm dụng có năng suất trứng, năng suất thịt 

cao nhất Việt Nam gấp gần 1,5 lần so với giống vịt kiêm dụng bản địa khác như 

Bầu Bến, Đốm, Cổ Lũng, Kỳ Lừa… 

  Lê Thị Mai Hoa và cs. (2018)  cho biết mô hình vịt Biển 15 - Đại Xuyên 

nuôi thương phẩm tại tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình đem lại hiệu quả 

kinh tế cho người chăn nuôi, các chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng của vịt Biển đều 
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đạt tốt: tỷ lệ nuôi sống nuôi tại vụ xuân - hè đạt cao trên 98,5 %, vụ thu đông đạt 

cao trên 98 %; khối lượng cơ thể trung bình khi nuôi tới 10 tuần tuổi của vụ xuân hè 

và thu đông tại 3 tỉnh dao động từ 2605 đến 2657 g/con tương ứng với tiêu tốn thức 

ăn/kg tăng khối lượng cơ thể từ 2,70 đến 2,78 kg. 

Vương Thị Lan Anh (2020) nghiên cứu trên giống vịt Biển 15 - Đại Xuyên 

có đặc điểm ngoại hình màu lông ổn định, tuyến muối tăng dần theo tuần tuổi, đây 

là một tuyến ngoại tiết có chức năng cô đặc muối và bài tiết ra ngoài cơ thể; các chỉ 

số sinh lý, sinh hóa máu vịt Biển 15 - Đại Xuyên nuôi trong nước ngọt và nước mặn 

gần như ổn định, điều này do vai trò tuyến muối trong việc bài tiết các ion ra khỏi 

cơ thể và tính thích nghi với môi trường nước mặn; nuôi vịt Biển 15 - Đại Xuyên ở 

môi trường nước có các độ mặn khác nhau thì vịt có tỷ lệ nuôi sống cao, năng suất 

trứng cao nhất khi nuôi ở nước có độ mặn 11 - 20‰ đạt 248,63 quả/mái/52 tuần đẻ. 

Các chỉ tiêu về chất lượng trứng ở các độ mặn khác nhau đạt tiêu chuẩn trứng 

giống, tỷ lệ ấp nở đạt cao.  

Nguyễn Đăng Cường (2018) cho biết vịt trời Châu Á nuôi tại miền Bắc Việt 

Nam có ngoại hình nhỏ, thanh, bộ lông tương đối đồng nhất, khi trưởng thành toàn 

thân màu đen xám với nhiều sọc như chim sẻ, ở cánh vịt có một hình thoi màu 

xanh, rất đẹp; mỏ màu đen xám, đầu mỏ màu vàng nâu; chân màu đỏ; vịt trời có 

tuổi đẻ 5% lúc 29 tuần tuổi và đẻ đỉnh cao ở 34 tuần tuổi; tỷ lệ đẻ cao nhất là 55-

61%, trung bình tỷ lệ đẻ hàng năm là 23,80% với năng suất trứng sau 44 tuần đẻ là 

26,65 quả/mái; khoảng 1/3 trứng vịt trời có vỏ màu xanh, 2/3 màu trắng, trứng nặng 

62,43 g, chất lượng trứng tốt; tỷ lệ có phôi đạt 96,43-97,67%, tỷ lệ nở/trứng có phôi 

đạt 88,13%, tỷ lệ nở/tổng số trứng ấp đạt 84,12%, tỷ lệ vịt con loại 1/số con nở ra là 

95,21%. 

Bùi Hữu Đoàn (2021) khảo sát thân thịt của vịt trời ở 13 tuần tuổi cho thấy tỷ 

lệ thân thịt của vịt là 65,3%; cơ đùi là 10,0%, cơ lườn là 14,1%; thịt vịt trời tương 

đối dai, ít mỡ hơn vịt nhà, hương vị rất đậm đà, ngon và ngọt được thị trường ưa 

chuộng. 
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Ngoài các giống vịt chuyên thịt từ nước Anh, các giống vịt từ Pháp cũng 

được nhập vào nước ta để phục vụ cho các hướng sử dụng khác nhau như: Star 13 là 

giống vịt chuyên trứng; vịt M14, vịt M15 nhằm sử dụng làm mái nền cho công tác 

thụ tinh nhân tạo để tạo ra con lai Ngan vịt nhồi lấy gan béo, Star 76 và Star 53 là 

giống vịt chuyên thịt được nhập vào nước ta nhằm làm tươi máu cho các giống vịt 

CV Super M. 

Nguyễn Quý Khiêm và cs. (2018) nghiên cứu trên vịt Star 53 ông bà có tỷ lệ 

nuôi sống từ 1 ngày tuổi đến 24 tuần tuổi đạt 91,96 - 94,01%; khối lượng cơ thể ở 

24 tuần tuổi trống (A) đạt 4006 g, mái (B) 3596 g, trống (C) 3473 g và mái (D) 

3106 g, tuổi đẻ 5% vịt ông bà là 170 - 175 ngày, năng suất trứng/48 tuần đẻ mái B 

đạt 200,57 quả, mái D đạt 249,58 quả. TTTĂ/10 trứng của mái B là 4,58 kg, mái D 

là 3,63 kg; tỷ lệ phôi đạt 83,85 và 85,94%, tỷ lệ nở/tổng trứng có phôi tương ứng 

đạt 88,38 và 86,12%. Nguyễn Văn Duy và cs. (2020a) nghiên cứu khả năng sản 

xuất của vịt Star53 Super heavy tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên cho biết 

vịt thương phẩm ABCD ở 7 tuần tuổi đạt khối lượng 3685,57g và tiêu tốn thức 

ăn/kg tăng khối lượng là 2,28; tỷ lệ thịt xẻ đạt 72,37%, tỷ lệ thịt lườn đạt 22,88%.  

1.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 

1.2.2.1. Các nghiên cứu về lai tạo giống thủy cầm 

Trong những năm gần đây, hướng nghiên cứu chọn lọc nhân thuần để tạo các 

dòng vịt cao sản đồng thời lai giống, lợi dụng các ưu việt của ưu thế lai tạo sản 

phẩm thịt vịt đáp ứng nhu cầu thị trường vẫn phổ biến ở các nước. 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. 

Tai và cs. (1984) nghiên cứu 372 vịt thuộc 7 loại: vịt Cherry Valley của Anh; tổ 

hợp lai của vịt Cherry Valley của Anh, vịt Tegal Austrulia; vịt lai 25% Tsaiya trắng 

và 75% Bắc Kinh; vịt lai 12,5 % Tsaiya trắng và 87,5 % Bắc Kinh; ngan x (25 % 

Tsaiya trắng và 75 % Bắc Kinh), ngan x (37,5 % Bắc Kinh và 62,5% Tsaiya trắng). 

Kết quả cho thấy phẩm giống có ảnh hưởng rõ rệt tới khối lượng cơ thể, tiêu tốn thức 

ăn và tỷ lệ mỡ bụng. Vịt Cherry Valley của Anh và Tegal Austrulia có khối lượng cơ 
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thể cao nhất (từ 1 ngày tuổi - 9 tuần tuổi tương ứng là 57,4 g, 3151 g và 56,9 g; 2966 

g). Tỷ lệ mỡ bụng thấp nhất ở tổ hợp lai), ngan x (37,5 % Bắc Kinh và 62,5 % Tsaiya 

trắng) là 0,97 %. 

Theo Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc gia Hàn Quốc (2009), Viện đã tiến 

hành thí nghiệm so sánh khả năng sản xuất của vịt siêu thịt có nguồn gốc từ hai hãng 

Grimaud của cộng hòa Pháp và Cherry Valley của vương quốc Anh cho thấy: với 288 

vịt siêu thịt của 2 giống theo dõi năng suất trứng từ 25 tuần tuổi đến 80 tuần tuổi, tỷ lệ 

đẻ của vịt Grimaud là 80,9 % và của vịt Cherry Valley là 78,0 %. Khối lượng trứng 

của vịt Grimaud là 88,4 g/quả, khối lượng trứng của vịt Cherry Valley là 93,4 g/quả, 

tiêu tốn thức ăn tương ứng là 229,5 g/quả trứng và 224,5 g/quả trứng, tỷ lệ nở/tổng 

trứng của vịt Grimaud là 61,2 % và của vịt Cherry Valley là 61,4 %. 

Kim và cs. (2010) nghiên cứu ảnh hưởng của lai tạo giữa vịt địa phương Hàn 

Quốc và vịt chuyên thịt với phương pháp lai trống địa phương x mái chuyên thịt và 

trống chuyên thịt x mái địa phương. Đến 8 tuần tuổi, khối lượng cơ thể lần lượt đạt 

2.634g và 2.505g; khối lương thịt xẻ đạt 1.863 và 1.828 g; tỷ lệ thịt xẻ đạt 70,8% và 

73,1% tương ứng.  

Trong khuôn khổ chương trình nguồn giống thuộc Viện Chăn nuôi Quốc gia Ba 

Lan, Kokoszyński và cs. (2019) tiến hành mổ khảo sát lúc 49 ngày tuổi của các tổ 

hợp lai giữa vịt Bắc Kinh với vịt P33 có tỷ lệ thịt lườn của vịt trống đạt 10%, vịt mái 

đạt 10,2%; tỷ lệ thịt đùi vịt trống đạt 11,4%, vịt mái đạt 11,1%. Cũng tại 49 ngày tuổi 

giết mổ đối với tổ hợp lai giữa vịt Bắc Kinh với vịt Star 53 cho thấy tỷ lệ thịt lườn 

con trống 17,1%, con mái đạt 16,3% và tỷ lệ thịt đùi con trống đạt 12,1%, con mái 

đạt 13,4%. 

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 
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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. 

1.2.2.2. Một số nghiên cứu về vịt Trời, vịt Biển và vịt Star 53 

Vịt trời (Anas platyrhynchos) là loài vịt có số lượng lớn nhất, được nghiên cứu 

công phu và được biết đến khắp trên thế giới (Baldassarre 2014). Vịt trời có mặt khắp 

nơi trong phạm vi cư trú của chúng ở Bắc Mỹ, Âu Á và Greenland, và đã được biết 

đến tại Châu Phi, Úc, New Zealand và Quần đảo Hawaii, nơi đó đã đã thiết lập các 

quần thể sinh sản (Baldassarre, 2014; Cumming và cs., 2016). Vịt trời có khả năng 

thích nghi cao và là thích ứng rất tốt với nhiều môi trường sống; trong phạm vi cư trú 

của chúng, chúng kiếm ăn dưới đồng ruộng thường xuyên hơn bất kỳ các giống vịt 

nào khác, tiêu thụ nhiều loại thức ăn (mặc dù động vật không xương sống thủy sinh 

vẫn là nguồn thức ăn chính), chịu được môi trường trong thành phố, sống được tất cả 

các loại môi trường nước ngọt và nước lợ, và làm tổ phù hợp với các loại môi trường 

mà chúng sinh sống (Bellrose và Kortright, 1976; Baldassarre, 2014).  

Vịt trời nổi tiếng nhờ khả năng giao phối với các loài vịt có cùng họ hàng 

(Baldassarre, 2014). Vịt xám (A. superciliosa), còn được gọi là vịt đen Thái Bình 

Dương, được tìm thấy nhiều ở Indonesia, New Guinea, Australia, New Zealand, và 

nhiều hòn đảo ở phía Tây Nam Thái Bình Dương (Williams, 1981). Loài vịt này có 

họ hàng với vịt trời, nhưng nhỏ hơn và có tỷ lệ sống thấp hơn (Williams và Basse, 

2006). Vịt xám New Zealand (A. superciliosa superciliosa) là một trong ba phân loài 

được biết đến ở Nam Thái Bình Dương, và phân bố rộng khắp New Zealand, sinh 

sống ở vùng núi, cửa sông, cửa vào sông và tất cả môi trường nước ngọt (Johnsgard, 

1978). Lai tạo và di cư của vịt trời đã làm giảm môi trường sống và khai thác quá 

mức là nguyên nhân dẫn đến sự tàn lụi của vịt xám (Williams và Basse, 2006). Ngày 

nay, vịt xám thuần chủng rất hiếm ở New Zealand và chúng được phân loại là quan 

trọng (Williams, 2013). Thay vào đó, một dạng vịt trời xám, vịt lai (A. platyrhynchos 
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× superciliosa) chiếm đa số trong quần thể (Dyer và Williams, 2010).  

Tracey và cs. (2008) đã tiến hành khảo sát tại Đảo Lord Howe để ước tính số 

lượng và phân bố của vịt xám, vịt trời và con lai giữa chúng. Vịt lai là phổ biến tại 

những nơi con người sinh sống, đặc biệt là bãi cỏ hoặc bãi chăn thả. Đặc điểm kiểu 

hình cho thấy rằng vịt trời hiện đang chiếm ưu thế và đã thay thế vịt xám bản địa, với 

81% các loài chim được phân loại là vịt trời hoặc vịt trời lai, 17% là con lai trung 

gian và chỉ 2% là con lai giống vịt xám. Theo dõi sinh sản vào tháng 10, tổ của chúng 

được làm gần hồ nước hay trong đám cỏ rậm, khối lượng vịt trời (con trống: 1040g, 

con mái: 930g, dao động từ 800 đến 1040g), lớn hơn so với vịt lai (dao động từ 730 - 

990g). 

Darin và Maryanne (2003) nghiên cứu so sánh thận và tuyến muối của 3 loài 

vịt hoang dã là vịt trời (sống trong nước ngọt), vịt Canvasbacks (sống trong nước 

lợ), vịt mắt vàng Barrow (sống ở nước mặn) nghiên cứu quá trình lọc Na+ từ huyết 

tương của thận, sự tái hấp thu của chúng  theo ống thận và bài tiết qua tuyến muối. 

Kết quả cho thấy hàm lượng ion Na+, tỷ lệ các chất ở loài vịt mắt vàng cao nhất, 

thấp nhất ở vịt trời trong cả 3 quá trình. Và chỉ có loài sống ở biển mới có thể tiết ra 

toàn bộ lượng muối truyền qua tuyến muối. 

Đối với các giống vịt sống ở môi trường nước biển hiện nay trên Thế giới 

gồm có các giống: Mallard, Long- tailed và Harlequin (Histrionicus histrionicus), 

các giống này chủ yếu là nghiên cứu để bảo tồn. Giống vịt Harlequin sống ở Greenl 

và gồm cả ở phía tây và phía đông, trước kia số lượng giống có khoảng vài nghìn 

cặp, số lượng hiện tại còn lại không đáng kể do sự cố tràn dầu xảy ra tại đây 

(Boertmann, 2003). Giống vịt Harlequin ở hai địa điểm là British Columbia và 

Alberta vào mùa di cư có số lượng vịt 11 - 15000 con, tỷ lệ sống của chúng khoảng 

82% ở con đực và 74% ở con mái (Cyndi và cs., 1999). 

Theo Jason và cs. (2008) khi nghiên cứu về sinh sản của vịt đuôi dài (Long-

tailed tại Yukon-Kuskokwim Delta, Alaska cho biết ước tính số lượng vịt đuôi dài ở 

Bắc Mỹ đã giảm gần 50% trong 3 năm qua. Lịch sử tồn tại và số lượng loài này rất 

khó xác định, bởi vì những con vịt làm ổ với mật độ thấp trên các môi trường sống. 
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Từ năm 1991 đến 2004 các nhà khoa học đã thu thập thông tin về năng suất và tỷ lệ 

sống của vịt đuôi dài tại ba điểm trên đồng bằng Yukon - kuskokakwim. Trung bình 

khoảng 7,1 trứng/ổ và thành công làm ổ là 30%. Vịt con sống sót đến 30 ngày tuổi 

trung bình đạt 10% nhưng dao động giữa các năm từ 0 - 25%. Tỷ lệ sống sót hàng 

năm của vịt mái trưởng thành dựa trên làm ổ được ước tính khoảng 74%, dự đoán 

giảm số lượng hàng năm là 19%. Tỷ lệ tăng số lượng nạy cảm nhất với những thay 

đổi số lượng vịt mái trưởng thành và tỷ lệ vịt con sống sót.  

Shona Louise Lawson (2006) khi nghiên cứu để so sánh chiến lược sinh sản 

giữa vịt đuôi dài Long-tailed (Clangula hyemalis) và vịt King Eiders (Somateria 

Spectabilis) tại hồ Karrak, Nuvavut về sử dụng nguồn năng lượng trong mùa sinh 

sản. Nghiên cứu sử dụng phân tích đồng vị Carbon ổn định (8 C) và ni tơ (8 N) để 

nghiên cứu nguồn năng lượng nội sinh (lưu trữ) và ngoại sinh (chất dinh dưỡng bên 

ngoài) được sửa dụng trong sản xuất trứng. Kết quả cho thấy việc nhân giống vịt 

đuôi dài và King Eiders đã sử dụng chiến lược “hỗn hợp”, đó là chúng dựa cả vào 

hai nguồn nội sinh và ngoại sinh để sinh sản. Sự tương ứng chặt chẽ giữa giá trị 8C 

và 8N của các thành phần trứng và chế độ ăn tiềm năng cho thấy vịt King Eiders đã 

phân bổ các chất dinh dưỡng ngoại sinh để sản xuất trứng (albumen 98,1%, protein 

lòng đỏ 96,8%, lòng đỏ toàn bộ là 98,4% và lipit lòng đỏ là 84%). Vịt mái King 

Eiders dựa vào các chất dinh dưỡng nội sinh để ấp trứng, bằng trứng là ấp nở cao 

(96%). Đối với vịt đuôi dài một số con mái phân bổ năng lượng nội sinh cho sản 

xuất trứng, hầu hết con mái sử dụng nguồn dinh dưỡng ngoại sinh để sản xuất trứng 

(abumen 98,5%, protein lòng đỏ 78,3%, lòng đỏ toàn bộ là 84,9% và lipit lòng đỏ là 

38,3%). Vịt mái đuôi dài có tỷ lệ ấp trứng 84%, cho thấy vịt mái đuôi dài ít phụ 

thuộc vào nguồn dinh dưỡng nội sinh để ấp trứng hơn so với vịt mái King Eiders. 

Ngày nay nhờ sự phát triển vượt bậc của khoa học và công nghệ, nước Anh đã 

đi đầu trong công tác giống vịt chuyên thịt. Các giống vịt chuyên thịt của Anh như 

SM, SM2, SM2i, SM3, SM3SH cho năng suất thịt cao. Các giống vịt của Pháp cũng 

có những lợi thế riêng biệt nhằm cho các hướng sử dụng khác nhau như Star 42, Star 

53, Star 76. Một số nghiên cứu về năng suất và chất lượng thịt của vịt Star 53, vịt lai 
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Star 53 và các giống vịt chuyên thịt được tiến hành trong những năm gần đây. 

Biesiada-Drzazga và cs. (2011) nghiên cứu trên vịt Star 53 HY nuôi đến 7 tuần 

tuổi đạt 2697,0 g; khối lượng thịt xẻ đạt 2073,9 g trong đó tỷ lệ thịt lườn và đùi đạt 

26,8%, tỷ lệ mỡ dưới da và mỡ bụng đạt 24,3%; 48,9% là hàm lượng xương (các 

phần còn lại của thân thịt). 

Kokoszynski và cs. (2015) nghiên cứu ba nhóm vịt thương phẩm SM3 Heavy, 

Star 53 H.Y và AF51 từ 1 đến 49 ngày tuổi cho thấy so với vịt AF51 thì vịt SM3 

Heavy và Star 53 H.Y có khối lượng cơ thể và tăng trọng hàng ngày cao hơn đáng kể, 

hệ số chuyển hóa thức ăn tốt hơn (kg thức ăn /kg tăng khối lượng), tỷ lệ cơ lườn cao 

hơn và tỷ lệ da có mỡ dưới da và mỡ bụng thấp hơn. Vịt trống AF51 trống có khối 

lượng cơ thể cao hơn đáng kể so với vịt mái. Kiểu gen không có ảnh hưởng đáng kể 

đến độ pH (24) của cơ lườn và các giá trị L *, a * và b * của cơ đùi. Cơ ngực của vịt 

mái AF51 49 ngày tuổi có màu đỏ đặc trưng và vàng cao hơn đáng kể, màu sẫm hơn 

và hàm lượng đồng và magiê thấp hơn so với vịt SM3 Heavy và Star 53 H.Y. trong 

khi cơ đùi chứa ít natri, magiê và đồng hơn. 

Starčević và cs. (2021) nghiên cứu về khả năng sinh trưởng, đặc điểm thân thịt 

và các đặc điểm chất lượng thịt đã chọn của hai dòng vịt Star 53 và SM3 được nuôi 

trong hệ thống chuồng trại thâm canh (nuôi nhốt hoàn toàn trên sàn) và bán thâm 

canh (nuôi chuồng hở), kết quả cho thấy hệ thống chuồng trại có ảnh hưởng đến 

chất lượng vật lý của thịt, vịt nuôi trong hệ thống thâm canh có kết quả sinh trưởng 

tốt hơn và các đặc điểm chất lượng thịt tốt hơn so với vịt nuôi trong hệ thống bán 

thâm canh. 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731120300896#!
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Chương 2.  

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU  

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

+ Vịt Biển 15 - Đại Xuyên (kí hiệu là B), 

+ Vịt Trời (kí hiệu là T)  

+ Vịt Star 53 (kí hiệu là S) 

+ Con lai (BT, TB, SBT, STB). 

2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

- Nội dung 1: vịt nuôi sinh sản tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên, 

huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018. 

- Nội dung 2: thí nghiệm được bố trí tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại 

Xuyên. Phân tích chất lượng thịt vịt thương phẩm được thực hiện tại Khoa Chăn 

nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thời gian nuôi thí nghiệm từ tháng 5/2020 

đến 9/2020. 

- Nội dung 3: đàn nuôi vịt BT sinh sản và SBT thương phẩm được triển khai 

tại 3 tỉnh: hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 

Bình (nuôi trong điều kiện nước có độ mặn 2‰); trang trại gia đình bà Tô Thanh 

Thủy, thôn Khánh Lạc xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi (nuôi trong điều kiện 

nước có độ mặn 3 - 10‰); trang trại gia đình chị Văn Thị Hồng, xã Đồng Rui, 

huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (nuôi trong điều kiện nước có độ mặn 21 - 30‰). 

Thời gian nuôi thí nghiệm trên đàn vịt BT sinh sản từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 

12 năm 2019; trên đàn vịt SBT thương phẩm được thực hiện từ tháng 4/2021 đến 

6/2021. 
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2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Nội dung 1: Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của vịt lai hai giống 

BT và TB 

Nội dung 2: Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của vịt lai ba giống 

SBT và STB. 

Nội dung 3: Đánh giá khả năng sản xuất của vịt BT và SBT trong điều kiện 

sản xuất. 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Nội dung 1:  Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của vịt lai hai 

giống BT và TB 

2.3.1.1. Bố trí thí nghiệm 

Công thức lai: Tiến hành ghép trống B với mái T đồng thời ghép ngược lại 

trống T với mái B được công thức lai theo sơ đồ sau: 

♂ B      x     ♀ T 

 

BT 

♂ T      x     ♀ B 

 

TB 

 Vịt lai sau khi ghép sẽ tiến hành thu trứng, chọn và ấp trứng theo dõi ấp nở. 

Vịt B và vịt T cũng tiến hành ghép (♂ B x ♀ B, ♂ T x ♀ T) tạo vịt B, T. Số lượng 

vịt nuôi sinh sản 1 ngày tuổi ở mỗi giống là 750 con (150 con trống và 600 con 

mái), chia làm 3 lô, mỗi lô 50 trống và 200 mái, lặp lại 3 lần cùng thời điểm, tỷ lệ 

ghép trống mái vào sinh sản là 1/5, vịt được nuôi nhốt trên khô không cần nước bơi 

lội.  

Mục đích của thí nghiệm: Xác định đặc điểm ngoại hình và so sánh khả năng 

sinh sản của tổ hợp lai BT, TB với vịt B và vịt T, đánh giá được ưu thế lai về khả 

năng sinh sản của con lai BT, TB với vịt dòng thuần, xác định được công thức lai để 

chuyển giao sản xuất. 
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Số lượng vịt bố trí thí nghiệm theo bảng 2.1, thí nghiệm được bố trí theo 

phương pháp phân lô ngẫu nhiên hoàn toàn 1 nhân tố. 

Bảng 2.1. Số lượng vịt bố trí thí nghiệm trên đàn vịt nuôi sinh sản 

Giống Tính biệt 
Vịt con 

(1nt-8TT) 

Vịt hậu bị 

 (9-19TT) 

Vịt sinh sản 

(≥20TT) 

Số lần 

lặp lại 

B 
Trống (con) 50 30 25 

3 
Mái (con) 200 150 125 

T 
Trống (con) 50 30 25 

3 
Mái (con) 200 150 125 

BT 
Trống (con) 50 30 25 

3 
Mái (con) 200 150 125 

TB 
Trống (con) 50 30 25 

3 
Mái (con) 200 150 125 

* Cách chọn và tiêu chí chọn vịt hậu bị và sinh sản:  

- Vịt Biển: chọn vịt có ngoại hình cân đối, màu lông cánh sẻ, mở và chân 

màu vàng đậm hoặc xám, con trống đầu, cổ và cánh có lông màu xanh đen, đuôi có 

lông móc cong, chọn những con có khối lượng cơ thể trong khoảng Xtb - δ ≤ Xi  ≤ 

Xtb + δ 

- Vịt trời: chọn vịt có thân hình thuôn dàu, màu lông xám đen, có hàng lông 

ánh xanh ở cánh; đỉnh đầu và viền mắt đen, mặt và cổ màu xám trắng, chọn những 

con có khối lượng cơ thể trong khoảng Xtb - δ ≤ Xi  ≤ Xtb + δ 

- Vịt BT, TB: chọn vịt có thân hình thuôn dài, màu lông cánh sẻ, đầu lông 

cánh màu xanh đen, đầu có lông xám đen hoặc xanh đen, đầu to vừa phải, cổ dài, 

chọn những con có khối lượng cơ thể trong khoảng Xtb - δ ≤ Xi  ≤ Xtb + δ 

2.3.1.2. Chăm sóc nuôi dưỡng 
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Vịt nuôi để sinh sản thí nghiệm được chăm sóc nuôi dưỡng theo quy trình 

chăn nuôi vịt kiêm dụng và chuyên trứng của Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại 

Xuyên. 

Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, thành phần dinh dưỡng trong thức ăn ở các 

giai đoạn, tiêu chuẩn ăn cho vịt nuôi sinh sản được thể hiện ở bảng 2.2; 2.3; phụ lục 1. 

Bảng 2.2. Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng trên đàn vịt sinh sản 

Tuần tuổi 
Mật độ 

(con/m2) 
Chế độ cho ăn 

Nhiệt độ 

(0C) 

Chế độ chiếu sáng 

(giờ/ngày) 

Tuần đầu 30 - 35 Hạn chế 28-35 24 giờ 

2 - 4 15 - 20 Hạn chế 25-28 16 - 24 giờ 

5 - 8 6 - 8 Hạn chế Tự nhiên Ban ngày 

9-20 4 - 5 Hạn chế Tự nhiên Ban ngày 

>20 4 Tự do Tự nhiên 16 - 18 h/ngày 

Bảng 2.3. Thành phần dinh dưỡng trong thức ăn nuôi vịt nuôi sinh sản  

Thành phần ĐVT 
GĐ vịt con  

(1nt-8TT) 

GĐ vịt hậu bị 

(9-19TT) 

GĐ sinh sản 

(≥20TT) 

Protein thô % 21,0 14,0 18,0 

Năng lượng Kcal/kg 2900 2850 2800 

Độ ẩm % 14,0 14,0 14,00 

Xơ thô % 4,0 4,0 7,0 

Can xi % 0,8 -1,5 0,8 - 1,5 2,5 - 4,0 

Phốt pho % 0,5 - 0,9 0,5 - 0,9 0,5 - 0,8 

Lysin % 1,0 0,6 1,0 

Methionine và Cystine % 0,8 0,5 0,7 
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2.3.1.3. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi: 

* Đặc điểm ngoại hình của vịt BT, TB  

- Quan sát, mô tả đặc trưng chủ yếu về ngoại hình của vịt BT, TB bao gồm 

lông, da, mỏ, chân, cấu trúc cơ thể… bằng các phương pháp quan sát, chụp ảnh, mô 

tả, ghi chép tại một số thời điểm sinh trưởng: vịt 01 ngày tuổi, vịt trưởng thành (38 

tuần tuổi) với số lượng vịt theo dõi 01 ngày tuổi là 750 con, vịt trưởng thành là 450 

con. 

- Tiến hành bắt ngẫu nhiên 30 vịt trống và 30 vịt mái ở mỗi lô để đo kích 

thước các chiều đo của vịt BT, TB tại các thời điểm 8 và 38 tuần tuổi, bao gồm các 

chỉ tiêu: 

+ Vòng ngực: chu vi ngực đo sát sau gốc cánh, đo bằng thước dây. 

+ Dài thân: khoảng cách từ đốt xương sống cổ cuối cùng tới đốt xương sống 

đuôi đầu tiên, đo bằng thước dây. 

+ Vòng ngực/ Dài thân: tỷ số giữa vòng ngực và dài thân. 

+ Dài lườn: khoảng cách từ mép trước của xương sườn, dọc theo đường 

thẳng tới cuối hốc ngực phía trước (mỏm trước đến điểm cuối cùng của xương lưỡi 

hái), đo bằng thước dây. 

+ Cao chân: khoảng cách từ khớp khuỷu đến khớp xương các ngón chân, đo 

bằng thước thẳng 

+ Dài lông cánh: độ dài lông cánh thứ tư của hàng lông thứ nhất, đo bằng 

thước thẳng. 

*Các chỉ tiêu về khả năng sản xuất: 

Tỷ lệ nuôi sống qua các tuần tuổi (%), khối lượng cơ thể qua các tuần tuổi (g) 

Chỉ tiêu về sinh sản: khối lượng cơ thể vịt khi vào đẻ, năng suất trứng/mái/52 

tuần đẻ, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng, khối lượng trứng, tỷ lệ phôi... (Bùi Hữu Đoàn 

và cs., 2011)  

- Theo dõi tỷ lệ nuôi sống của đàn vịt hậu bị và tỷ lệ hao hụt của đàn sinh sản  

Hàng ngày theo dõi số lượng vịt còn sống, vịt chết, vịt loại thải để tính tỷ lệ 
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nuôi sống và tỷ lệ hao hụt của vịt. 

+ Tỷ lệ nuôi sống (%): là tỷ lệ phần trăm giữa số con còn sống đến cuối kỳ và 

tổng số con đầu kỳ. 

Tỷ lệ nuôi sống (%) = 
Số con còn sống đến cuối kỳ 

x 100 
Số con đầu kỳ 

Theo dõi khối lượng của vịt qua các tuần tuổi, hàng tuần bắt ngẫu nhiên mỗi lô 

30 vịt trống, 30 vịt mái, cân khối lượng vịt vào lúc sáng sớm (ngày thứ 5) khi chưa 

cho ăn bằng cân điện tử, độ chính xác ± 0,05g, max 5kg, min 10g.  

- Đánh giá năng suất trứng và tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 

Hàng ngày thu trứng, đếm số lượng để tính tỷ lệ đẻ và năng suất trứng, cân 

tổng lượng thức ăn sử dụng để tính tiêu tốn thức ăn. 

+ Tỷ lệ đẻ (%): là tỷ lệ phần trăm giữa tổng số trứng đẻ ra thu nhặt được trong 

tuần (quả) với tổng số mái bình quân có mặt trong tuần (con). 

 Tỷ lệ đẻ (%) = 
Số trứng đẻ ra thu nhặt được trong tuần (quả) 

x 100 
Số mái đẻ có mặt bình quân trong tuần (con) 

+ Năng suất trứng (quả/mái): là số trứng của một vịt mái đẻ ra trong khoảng 

thời gian nhất định 

Năng suất trứng (quả/mái) = 
Số trứng đẻ ra trong kỳ (quả) 

Số mái đẻ có mặt trong kỳ (con) 

  

+ TTTĂ/10 quả trứng = 

Tổng thức ăn tiêu tốn (kg) 

x 10 

Tổng số trứng đẻ ra thu nhặt được (quả) 

+ Mức độ biểu hiện ưu thế lai được biểu thị bằng giá trị % và được xác định 

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

          Xcon - 

               2 

     H (%) =            x 100 

     Xbố   +   Xmẹ 

                      2 

- Đánh giá chất lượng trứng vịt  

Chất lượng trứng vịt được khảo sát ở tuần tuổi thứ 37 - 38, khảo sát 30 quả 

trứng có khối lượng và hình dạng trung bình của trứng được chọn để đánh giá các 

chỉ tiêu chất lượng trứng. Các chỉ tiêu khảo sát bao gồm: cân khối lượng trứng (g), 

khối lượng lòng đỏ (g), khối lượng lòng trắng (g), khối lượng vỏ (g), độ dày vỏ 

trứng (mm), đơn vị Haugh (HU). Trên cơ sở các chỉ tiêu khảo sát được, tính các chỉ 

tiêu về tỷ lệ lòng đỏ, lòng trắng và vỏ so với khối lượng trứng, chỉ số hình thái 

(chiều dài trứng/chiều rộng trứng), chỉ số lòng đỏ (chiều cao lòng đỏ/đường kính 

lòng đỏ), chỉ số lòng trắng trứng ((chiều cao lòng trắng x2)/(đường kính lớn+đường 

kính nhỏ lòng trắng)) 

- Các chỉ tiêu ấp nở 

Đối với từng đợt ấp: theo dõi số lượng trứng đưa vào ấp, số lượng trứng có phôi, 

số phôi chết, tổng số vịt nở còn sống, tổng số vịt loại 1. Trên cơ sở đó tính tỷ lệ trứng 

có phôi, tỷ lệ nở (theo tổng số trứng và số trứng có phôi), tỷ lệ vịt loại 1 (theo tổng số 

vịt nở còn sống).  

+ Tỷ lệ trứng giống (%) = 

Số trứng đạt tiêu chuẩn, được chọn ấp (quả) 

x 100 

Số trứng đẻ ra thu nhặt được (quả) 

 

+ Tỷ lệ trứng có phôi (%) = 

Số trứng có phôi (quả) 

x 100 

Số trứng đem ấp (quả) 
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+ Tỷ lệ nở/ tổng trứng ấp (%) = 

Số vịt nở ra còn sống (con) 

x 100 
Số trứng đưa vào ấp (quả) 

+ Tỷ lệ nở loại I (%) = 

Số vịt loại I (con) 

x 100 
Số vịt nở ra còn sống (con) 

2.3.2. Nội dung 2: Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của vịt lai ba 

giống SBT và STB 

2.3.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 1 nhân tố với 5 lô thí nghiệm BT, 

TB, SBT, STB, S tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên. Số lượng mỗi lô 

gồm  20 con (10 trống và 10 mái) lặp lại 5 lần tổng mỗi lô 100 con (50 trống và 

50 mái) 1 ngày tuổi. Tổng số vịt thí nghiệm ở 1 ngày tuổi là 500 con (250 trống 

và 250 mái). Vịt được đeo số cá thể từ 1 ngày tuổi và theo dõi cá thể đến hết 10 

tuần tuổi, áp dụng quy trình chăn nuôi vịt thương phẩm của Trung tâm Nghiên 

cứu Vịt Đại Xuyên, vịt được cho ăn tự do bằng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, giữa 

các lô thí nghiệm có sự đồng đều về chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, quy trình thú y 

phòng bệnh… 

Mục đích của thí nghiệm: đánh giá đặc điểm ngoại hình và so sánh khả năng 

sinh trưởng và cho thịt của vịt STB, SBT với vịt BT, TB, S. Từ đó tìm ra thời điểm 

giết thịt thích hợp và công thức lai phù hợp để phát triển ra sản xuất. 

Sơ đồ lai tạo vịt thương phẩm: 
 

 

              ♂ BT       x     ♀ BT                                 ♂ TB       x    ♀ TB 

  

          

        BT            TB    

              ♂ S           x     ♀ BT                                 ♂ S          x    ♀ TB 

  

          

       SBT              STB       

              ♂ S          x     ♀ S                                  

 

  

         S       
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Bảng 2.4. Thành phần dinh dưỡng thức ăn của vịt thương phẩm  

Thành phần ĐVT 1nt - 4 tuần tuổi 5 tuần tuổi  - giết thịt 

Protein thô % 21,0 18,0 

ME Kcal/kg 2950 3100 

Độ ẩm % 14,0 14,0 

Xơ thô % 4,0 4,0 

Can xi % 0,8 - 1,5 0,8 - 1,5 

Phốt pho % 0,5 - 0,9 0,5 - 0,9 

Lysin % 1,0 1,0 

Methionine và Cystine % 0,8 0,8 

 

2.3.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp theo dõi các chỉ tiêu 

*Đặc điểm ngoại hình của vịt lai ba giống SBT, STB thương phẩm theo hướng dẫn 

của Bùi Hữu Đoàn và cs. (2011). 

- Quan sát, mô tả đặc trưng chủ yếu về ngoại hình của vịt lai SBT, STB bao 

gồm lông, da, mỏ, chân, cấu trúc cơ thể… bằng các phương pháp quan sát, chụp 

ảnh, mô tả, ghi chép tại một số thời điểm sinh trưởng: vịt 01 ngày tuổi, 56 ngày 

tuổi. 

- Đo kích thước các chiều đo của vịt BT, TB, SBT, STB tại các thời điểm 8, 

9 và 10 tuần tuổi bao gồm các chỉ tiêu: 

+ Vòng ngực: chu vi ngực đo sát sau gốc cánh, đo bằng thước dây. 

+ Dài thân: khoảng cách từ đốt xương sống cổ cuối cùng tới đốt xương sống 

đuôi đầu tiên, đo bằng thước dây. 

+ Vòng ngực/ Dài thân: tỷ số giữa vòng ngực và dài thân. 

+ Dài lườn: khoảng cách từ mép trước của xương sườn, dọc theo đường 

thẳng tới cuối hốc ngực phía trước (mỏm trước đến điểm cuối cùng của xương lưỡi 

hái), đo bằng thước dây. 
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+ Cao chân: khoảng cách từ khớp khuỷu đến khớp xương các ngón chân, đo 

bằng thước thẳng 

+ Dài lông cánh: độ dài lông cánh thứ tư của hàng lông thứ nhất, đo bằng 

thước thẳng. 

* Các chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng: 

- Tỷ lệ nuôi sống (%): là tỷ lệ phần trăm giữa số con còn sống đến cuối kỳ và 

tổng số con đầu kỳ. 

Tỷ lệ nuôi sống (%) = 

Số con còn sống đến cuối kỳ 

x 100 

Số con đầu kỳ 

Hàng tuần cân khối lượng cá thể vịt vào lúc sáng sớm khi chưa cho ăn bằng 

cân điện tử, độ chính xác ± 0,05g, max 5kg, min 10g để theo dõi khối lượng cơ thể 

vịt qua các giai đoạn.  

- Sinh trưởng tuyệt đối (g/con/ngày): là sự tăng lên về khối lượng cơ thể 

trong một đơn vị thời gian giữa hai lần khảo sát. Đó là hệ quả được rút ra khi tính 

toán số liệu từ sinh trưởng tích lũy. 

A (g/con/ngày) = 

P2 - P1 

T1 - T2 

 Trong đó: A: là sinh trưởng tuyệt đối (g/con/ngày) 

        P1: là khối lượng cơ thể cân tại thời điểm T1 (g) 

        P2: là khối lượng cơ thể cân tại thời điểm T2 (g) 

        T1: là thời điểm khảo sát trước (ngày tuổi) 

        T2: là thời điểm khảo sát sau (ngày tuổi) 

 - Sinh trưởng tương đối (%): là khối lượng gia cầm tăng lên tương đối của lần 

cân sau so với lần cân trước. 
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R (%) = 

P2 - P1 

x 100 

(P2 + P1)/2 

Trong đó: R là sinh trưởng tương đối (%) 

                 P1: là khối lượng cơ thể ở lần cân trước (g) 

                 P2: là khối lượng cơ thể ở lần cân sau (g) 

Tiêu tốn thức ăn (kg) = 

Lượng thức ăn tiêu tốn (kg) 

Khối lượng cơ thể tăng lên (kg) 

 * Các chỉ tiêu về năng suất và chất lượng thịt 

Chất lượng thân thịt: đến mỗi thời điểm 8, 9 và 10 tuần tuổi, chọn ngẫu nhiên 

3 trống và 3 mái có khối lượng trung bình của đàn để mổ khảo sát, đánh giá các chỉ 

tiêu năng suất và chất lượng thịt của vịt theo phương pháp Auaas và Wilke (1978 - 

dẫn theo Bùi Hữu Đoàn và cs., 2011). 

- Khối lượng sống: là khối lượng vịt để đói 12 giờ trước khi cân (chỉ cho uống 

nước). 

- Khối lượng thân thịt: là khối lượng vịt sau khi cắt tiết, vặt lông, bỏ đầu ở 

khớp xương chẩm và xương atlast, bỏ chân ở khớp khuỷu và bàn chân, bỏ nội tạng, 

phần còn lại là thân thịt. 

Tỷ lệ thân thịt (%) = 

Khối lượng thân thịt (g) 

x 100 

Khối lượng sống (g) 

-  Tỷ lệ thịt đùi (%): tách đùi và cẳng ra khỏi thân thịt. Rạch dọc theo đùi và 

cẳng để bỏ xương chày, xương mác cùng xương bánh chè và sụn ra. 

Tỷ lệ thịt đùi (%) = 

Khối lượng thịt đùi (g) 

x 100 

Khối lượng thân thịt (g) 

- Tỷ lệ thịt lườn: rạch một lát cắt dọc theo xương lưỡi hái đến xương ngực, 

cắt tiếp từ xương đòn đến xương vai sau đó tách cơ ngực nông và cơ ngực sâu hai 
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bên, bỏ xương.  

Tỷ lệ thịt lườn (%) = 

Khối lượng thịt lườn 

x 100 

Khối lượng thân thịt (g) 

- Tỷ lệ mỡ bụng (%): là tỷ lệ phần trăm giữa khối lượng mỡ bụng và khối 

lượng thân thịt 

Tỷ lệ mỡ bụng (%) = 

Khối lượng mỡ bụng (g) 

x 100 

Khối lượng thân thịt(g) 

Chất lượng thịt: 

 Đồng thời với xác định chất lượng thân thịt, các mẫu thịt lườn và đùi của 6 cá 

thể (3 trống, 3 mái) ở mỗi lô thí nghiệm được cho vào túi nilon dán kín, bảo quản 

trong hộp xốp có đá để giữ mát và vận chuyển ngay về phòng thí nghiệm Bộ môn 

Di truyền - Giống vật nuôi, Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Mẫu 

được bảo quản trong tủ lạnh ở 40C và được phân tích theo các phương pháp của 

Barton - Gate và cs. (1995), Cabaraux và cs. (2003) và Clinquart (2004a, 2004b) có 

tham khảo Ali và cs. (2008); He và cs. (2018); Jin và cs. (2021) với các chỉ tiêu: pH 

sau giết mổ15 phút (pH15) và bảo quản sau 24giờ (pH24) được đo bằng máy đo pH 

Testo 230 (cộng hòa liên bang Đức). Màu sắc thịt gồm: độ sáng L* (brightness), 

màu đỏ a* (redness) và màu vàng b*(yellowness) được đo bằng máy đo màu sắc 

thịt (Minota CR-410, Japan). Độ dai của thịt được đo bằng máy cắt cơ Warner - 

Bratzler 2000 (Mỹ), độ mất nước sau chế biến được đo bằng phương pháp cân 

chênh lệch khối lượng thịt trước và sau khi hấp trong Waterbath ở nhiệt độ 750C 

trong 60 phút. 

Thành phần hóa học của thịt: đồng thời với việc xác định chất lượng thịt, mỗi lô 

thí nghiệm lấy mẫu thịt lườn ở thời điểm 10 tuần tuổi để xác định thành phần hóa học 

của thịt tại Phòng thí nghiệm Trung tâm, Khoa Chăn nuôi, Học viện nông nghiệp Việt 

Nam. Các chỉ tiêu đánh giá gồm: hàm lượng protein thô (CP, %) theo TCVN 8134: 

2009; hàm lượng vật chất khô (VCK, %) theo TCVN 8135: 2009; hàm lượng khoáng 
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tổng số (Ash, %) theo TCVN 7142: 2002; hàm lượng lipit (%) theo TCVN 8136: 2009. 

2.3.3. Nội dung 3:  Đánh giá khả năng sản xuất của vịt BT và SBT trong điều 

kiện sản xuất 

2.3.3.1. Đánh giá khả năng sản xuất của vịt BT trong điều kiện sản xuất 

Bố trí nuôi vịt BT tại 3 tỉnh khác nhau: Thái Bình, Quảng Ninh, Quảng Ngãi 

với số lượng vịt 1 ngày tuổi ở mỗi tỉnh là 100 vịt mái lặp lại 3 lần tổng 300 vịt mái 

nuôi lấy trứng. Vịt được nuôi ở các địa điểm có độ mặn khác nhau ở mỗi tỉnh đều 

được bố trí thí nghiệm cùng thời điểm, vịt con một ngày tuổi do Trung tâm Nghiên 

cứu vịt Đại Xuyên cung cấp, vịt được nuôi theo phương thức nuôi nhốt trên vùng 

nước ao hồ, vũng, vịnh có kiểm soát. Các thí nghiệm tại các địa điểm nuôi đều thực 

hiện theo quy trình chăm sóc nuôi dưỡng của Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên 

khác nhau về yếu tố độ mặn và địa điểm (thí nghiệm được nuôi tại Thái Bình với độ 

mặn 2‰, Quảng Ninh với độ mặn 21-30‰ và Quảng Ngãi với độ mặn 3-10‰). 

Thức ăn được sử dụng tại mô hình là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh với thành phần 

dinh dưỡng và lượng thức ăn cho ăn theo bảng 2.3 và phụ lục 1. 

Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm: tỷ lệ nuôi sống theo các giai đoạn tuổi (%), 

khối lượng cơ thể ở các tuần tuổi (g), tỷ lệ đẻ (%), năng suất trứng (quả/mái/52 tuần 

đẻ), tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng (kg), khối lượng trứng và hạch toán hiệu quả kinh 

tế. Cách tính các chỉ tiêu theo dõi về khả năng sinh sản theo mô tả như mục 2.3.1.2. 

2.3.3.2. Đánh giá khả năng sản xuất của vịt SBT trong điều kiện sản xuất 

Bố trí nuôi vịt SBT thương phẩm tại 3 tỉnh: Thái Bình, Quảng Ninh, Quảng 

Ngãi với số lượng vịt 1 ngày tuổi xuống chuồng là 300 con trong đó 150 con trống 

và 150 con mái. Vịt được nuôi theo quy trình chăm sóc vịt thương phẩm của Trung 

tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên. Vịt được nuôi trong điều kiện khác nhau về độ mặn 

ở mỗi tỉnh với phương thức nuôi nhốt trên vùng nước ao hồ, vũng, vịnh có kiểm 

soát. Thức ăn được sử dụng tại mô hình là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh với thành 

phần dinh dưỡng và lượng thức ăn cho ăn theo bảng 2.4. 
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Theo dõi các chỉ tiêu về: tỷ lệ nuôi sống qua các tuần tuổi (%), khối lượng cơ 

thể qua các tuần tuổi (g), tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể đến 8 tuần tuổi 

(kg), hạch toán hiệu quả kinh tế sơ bộ của vịt nuôi thương phẩm SBT ngoài sản xuất. 

2.3.3.3. Tiêu chí chọn hộ 

- Có địa điểm thực hiện mô hình phù hợp với nội dung đề tài, quy trình kỹ 

thuật chăn nuôi của Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên, là hộ ven biển có bãi 

chăn nuôi là nước mặn hoặc lợ. 

- Có đủ điều kiện về chuồng trại: là chuồng nuôi xây dựng đảm bảo mật độ 

nuôi cho từng giai đoạn, diện tích chuồng nuôi tối thiểu 40m2, diện tích mặt nước 

mặn hoặc lợ chăn thả tối thiểu 2-4m2/con. Khu vực xung quanh bãi chăn thả vịt 

phải có hàng rào hoặc lưới bảo vệ để kiểm soát vịt. Máng ăn, máng uống được sử 

dụng đủ số lượng và đúng chủng loại theo từng giai đoạn phát triển của vịt; 

- Đã hoặc đang nuôi vịt, giao thông thuận tiện cho việc thăm quan; 

- Ngoài ra, đối với dự án yêu cầu: tự nguyện tham gia và cam kết tuân thủ quy 

trình kỹ thuật, các hướng dẫn, các quy định của đề tài.  

2.3.3.4. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu: 

Các chỉ tiêu theo dõi: tỷ lệ nuôi sống qua các tuấn tuổi (%), khối lượng cơ 

thể qua các tuần tuổi, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng (g) (Bùi Hữu Đoàn và cs., 

2011). 

Một số các chỉ tiêu về sinh sản: Khối lượng cơ thể vịt khi vào đẻ, năng suất 

trứng/mái/52 tuần đẻ, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng, khối lượng trứng (Bùi Hữu 

Đoàn và cs., 2011) 

Giá bán/kg, chênh lệch thu - chi, các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế (Đỗ Kim 

Chung và cs., 1997). 

2.3.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Nhập số liệu và thực hiện một số phép tính bằng phần mềm Excel 2016. 

Đối với tất cả các chỉ tiêu theo dõi được, tính các tham số thống kê (dung 

lượng mẫu, giá trị trung bình, sai số tiêu chuẩn) bằng phần mềm Excel 2016, 

Minitab 19. 
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* Đánh giá ảnh hưởng của giống khác nhau đối với các chỉ tiêu theo dõi bằng 

phân tích phương sai 1 yếu tố.  

Mô hình thống kê phân tích phương sai 1 yếu tố: 

Yij = µ + Gi + eij  

trong đó, Yij: giá trị của chỉ tiêu theo dõi; 

       µ: trung bình quần thể; 

       Gi: ảnh hưởng của yếu tố giống 

       eij: sai số ngẫu nhiên. 

* Đánh giá ảnh hưởng của 2 yếu tố (giống và tính biệt) đối với khối lượng, 

tăng khối lượng hàng ngày qua các tuần tuổi, sinh trưởng tương đối của vịt nuôi thịt 

ở 5 lô thí nghiệm bằng phân tích phương sai 2 yếu tố và tương tác giữa 2 yếu tố. Mô 

hình thống kê phân tích phương sai 2 yếu tố và tương tác giữa 2 yếu tố: 

Yijk = µ + Gi + Sj + Gi*Sj + eijk  

trong đó: Yijk: giá trị của chỉ tiêu theo dõi; 

µ: trung bình quần thể; 

Gi: ảnh hưởng của yếu tố giống  

Sj: ảnh hưởng của yếu tố tính biệt  

Gi*Sj: ảnh hưởng tương tác giữa yếu tố giống và yếu tố tính biệt; 

eijk: sai số ngẫu nhiên. 

So sánh giá trị trung bình theo Turkey, so sánh các tỷ lệ phần trăm bằng kiểm 

định χ 2, phân tích ảnh hưởng bằng GLM (General Linear Model) bằng phần mềm 

Minitab 19. 

 

 

 

 

 



 

 

55 

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA VỊT LAI 

HAI GIỐNG BT VÀ TB 

3.1.1. Đặc điểm ngoại hình của vịt lai hai giống BT và TB 

Đặc điểm ngoại hình  

Tiến hành quan sát đặc điểm ngoại hình của vịt con 1 ngày tuổi và trưởng 

thành tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên, kết quả đặc điểm ngoại hình của vịt 

BT và vịt TB được thể hiện ở bảng 3.1, hình 3.1, 3.2 và phụ lục 2 (hình 1, 2, 3, 4). 

Kết quả bảng 3.1 cho thấy: Màu sắc lông của vịt BT và vịt TB ở 1 ngày tuổi: 

có màu lông vàng nhạt pha lẫn đen, có phớt đen ở đầu và đuôi một số con có lông 

màu xám đen có chấm vàng ở lưng, viền mắt đen. Vương Thị Lan Anh (2020) cho 

biết vịt Biển 15 - Đại Xuyên vịt con có có lông màu vàng nhạt và có đốm đen ở đầu, 

đuôi chiếm chủ yếu, còn lại một phần rất ít là vịt có màu lông đen tuyền và màu 

vàng thì vịt BT, TB có màu lông sậm màu hơn vịt Biển  15 - Đại Xuyên. 

Cũng theo bảng 3.1: Vịt trưởng thành (38 tuần tuổi) đã có sự khác nhau về 

màu lông ở hai công thức cụ thể: vịt lai BT có màu lông cánh sẻ đậm, đầu lông cánh 

màu xanh đen, một số con có hàng lông màu đen đậm chạy dọc từ 2 mắt lên phía 

trên cổ thiên về vịt Trời, con trống màu lông đậm hơn con mái. Đối với vịt lai TB 

thì màu lông cánh sẻ nhạt hơn vịt lai BT, có con có khoang trắng, lông cánh màu 

xanh đen, một số con có hàng lông màu đen đậm chạy dọc từ 2 mắt lên phía trên cổ 

thiên về màu lông của vịt Biển 15 - Đại Xuyên. Theo Nguyễn Đăng Cường (2018) 

vịt trời (Châu Á) trưởng thành có lông toàn thân màu đen xám với nhiều sọc như 

chim sẻ, lông ở mặt dưới cổ màu sáng, trơn (không có sọc), lông phần bụng màu 

nhạt hơn, ở cánh vịt có một hình thoi màu xanh thì vịt BT, TB có màu lông trung 

gian giữa vịt Biển 15 - Đại Xuyên và vịt Trời, thiên về vịt Biển 15 - Đại Xuyên 

hoặc vịt Trời. 
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Bảng 3.1. Đặc điểm ngoại hình của vịt lai 

Giai đoạn 

tuổi 

Chỉ tiêu Vịt BT Vịt TB 

Vịt 01 

ngày tuổi 

(n=750) 

Màu 

lông 

Màu lông vàng nhạt pha lẫn 

đen, có phớt đen ở đầu và 

đuôi một số con có lông màu 

xám đen có chấm vàng ở 

lưng, viền mắt đen. 

Màu lông vàng nhạt pha lẫn 

đen, có phớt đen ở đầu và 

đuôi một số con có lông màu 

xám đen có chấm vàng ở lưng, 

viền mắt đen. 

Đầu cổ Đầu to vừa phải Đầu to vừa phải 

Thân 

hình 

Thon nhỏ, nhanh nhẹn Thon nhỏ, nhanh nhẹn 

Mỏ và 

chân 

Màu vàng đậm, một số con có 

màu xám vàng, xanh đen, 

chóp mỏ có màu vàng. 

Màu vàng đậm, một số con có 

màu xám vàng, xanh đen, 

chóp mỏ có màu vàng. 

Vịt trưởng 

thành 

(n=450) 

Màu 

lông 

Lông có màu cánh sẻ đậm, 

đầu lông cánh màu xanh đen; 

một số con có hàng lông màu 

đen đậm chạy dọc từ 2 mắt 

lên phía trên cổ thiên về vịt 

Trời, con trống màu lông đậm 

hơn con mái, có móc cong ở 

đuôi.  

Màu lông cánh sẻ nhạt hơn vịt 

lai BT, có con có khoang 

trắng, lông cánh màu xanh 

đen, một số con có hàng lông 

màu đen đậm chạy dọc từ 2 

mắt lên phía trên cổ, sáng màu 

thiên về màu lông của vịt Biển 

15 - Đại Xuyên, con trống có 

lông đậm hơn con mái, có 

móc cong ở đuôi. 

Đầu cổ Đầu có lông xám đen, có con 

màu xanh đen, đầu to vừa 

phải, cổ dài. 

Đầu có lông xám đen, có con 

màu xanh đen, đầu to vừa 

phải, cổ dài 

Thân 

hình 

Thon dài, đầu vừa phải, cổ 

dài, mắt màu nâu sẫm. 

Thon dài, mắt tinh, linh hoạt, 

mắt có màu nâu sẫm. 

Mỏ và 

chân 

Vàng, xám vàng, xanh đen Vàng, xám vàng, xanh đen. 
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Hình 3.1. Vịt BT lúc trưởng thành 

 

Hình 3.2. Vịt TB lúc trưởng thành 
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Nguyễn Đức Trọng và cs. (2020) cho biết con lai giữa vịt Cỏ và vịt Triết 

Giang có màu lông cánh sẻ nhạt hơn vịt Cỏ, đậm hơn vịt Triết Giang thì vịt lai BT, 

TB cũng có màu lông cánh sẻ nhưng đậm màu hơn vịt lai giữa vịt Cỏ và vịt Triết 

Giang. 

Kết quả bảng 3.1 còn cho thấy: Về thân hình, mỏ và chân: tổ hợp lai BT và 

TB trưởng thành có thân hình vịt đều thon dài, cổ dài thiên về vịt hướng trứng đặc 

biệt với tổ hợp lai BT mắt vịt có màu nâu sẫm, sáng, tinh nhanh. Giữa vịt trống và 

vịt mái có sự khác biệt rõ về ngoại hình: con trống có thân hình to hơn con mái, 

màu lông đậm hơn. Mỏ và chân đều có màu vàng hoặc xám vàng, một số con có 

màu xanh đen. 

Kích thước một số chiều đo  

Kích thước các chiều đo là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá 

tốc độ sinh trưởng và phát triển của gia cầm, trong đó tốc độ mọc lông có tương 

quan chặt chẽ với tốc độ sinh trưởng và là tính trạng di truyền có liên quan đến quá 

trình trao đổi chất, sinh trưởng và phát triển của vịt. Tiến hành đo kích thước các 

chiều của vịt BT và TB ở 8 tuần tuổi và trưởng thành, kết quả được thể hiện tại 

bảng 3.2. 

Kết quả bảng 3.2 cho thấy: Ở 8 tuần tuổi chiều đo vòng ngực của vịt BT, TB 

là 26,36 và 26,58 cm đối với con trống và 25,84 và 26,33 cm ở con mái. Chỉ tiêu dài 

thân của vịt trống đo được là 23,13 - 23,27 cm và vịt mái là 21,69 và 21,88 cm. Ở 

38 tuần tuổi, chỉ tiêu về vòng ngực của vịt đạt lần lượt 30,09 cm và 30,38 cm; 29,11 

cm và 29,18 cm ở con trống và mái. Vịt BT có các chỉ tiêu về chiều đo vòng ngực 

và dài thân là bé hơn so với vịt TB tuy nhiên sự chênh lệch về kích thước chiều đo 

của vịt BT và TB là không đáng kể giữa 2 nhóm vịt với P>0,05, sự khác nhau về 

tính biệt (trống và mái) là có ý nghĩa thống kê với P<0,05 ở 2 nhóm vịt. Vương Thị 

Lan Anh (2020) cho biết ở 8 và 38 tuần tuổi kích thước về vòng ngực của vịt Biển 

15 - Đại Xuyên ở 8 tuần tuổi đạt 28,96 cm tăng lên ở 38 tuần tuổi 33,50 cm ở vịt 

trống và 27,89 cm tăng lên 32,06 cm ở vịt mái. Chỉ tiêu này trên nghiên cứu về vịt 

BT, TB là thấp hơn so với nghiên cứu về vịt Biển 15 - Đại Xuyên. 
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Bảng 3.2. Kích thước một số chiều đo của vịt lai (cm) 

Tuần 

tuổi 
Chỉ tiêu 

BT (n=30) TB (n=30) 

Vịt Trống Vịt Mái Vịt Trống Vịt Mái 

Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE 

8 

VN 26,36 0,28 25,84 0,35 26,58 0,34 26,33 0,34 

DT 23,13a 0,27 21,69b 0,27 23,27a 0,37 21,88b 0,22 

VN/DT 1,14b 0,012 1,19a 0,008 1,15b 0,011 1,20a 0,010 

Dài lườn 11,46a 0,17 10,21c 0,09 11,67a 0,10 10,79b 0,11 

Dài lông cánh 13,37a 0,27 11,35c 0,26 13,88a 0,26 12,47b 0,13 

Cao chân 7,01ab 0,04 6,92b 0,06 7,20a 0,05 6,98ab 0,09 

38 

VN 30,09a 0,23 29,11b 0,20 30,38a 0,25 29,18b 0,21 

DT 26,41a 0,32 24,10b 0,20 26,47a 0,27 24,21b 0,161 

VN/DT 1,14b 0,01 1,21a 0,01 1,15b 0,01 1,21a 0,01 

Dài lườn 12,43a 0,11 11,26c 0,10 12,78a 0,08 11,81b 0,12 

Dài lông cánh 16,57 0,28 16,15 0,29 16,96 0,24 16,30 0,28 

Cao chân 7,34b 0,07 7,03c 0,02 7,63a 0,07 7,07c 0,04 

Ghi chú: trên cùng một hàng các chữ cái a,b,c khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê với 

P<0,05. 

Kết quả bảng 3.2 cũng cho thấy: Tỷ lệ VN/DT của vịt BT, TB ở 8 tuần tuổi 

đạt lần lượt là 1,14 - 1,15 ở con trống; 1,19 - 1,20 ở con mái. Khi vịt trưởng thành ở 

38 tuần tuổi chỉ tiêu này tương ứng là 1,14 - 1,15 ở con trống và 1,21 ở con mái 

(P<0,05). Trong khi vịt Bầu Bến và vịt Đốm có tỷ lệ VN/DT là 1,07 - 1,12 (Nguyễn 

Thị Thúy Nghĩa và cs., 2012). Nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh và cs., (2007) thì 

vịt Cỏ có tỷ lệ VN/DT ở con trống là 1,19 và 1,14 ở con mái; tương tự với nghiên 

cứu của Vương Thị Lan Anh và cs. (2015) trên vịt TC1 chỉ tiêu này ở con trống là 

1,11 - 1,13 và 1,22 - 1,24 ở con mái. Vũ Hoàng Trung (2019) vịt TC1 và TC2 có 

chỉ tiêu về tỷ lệ vòng ngực/dài thân qua các thế hệ đạt 1,11 - 1,15 đối với vịt trống 

và 1,21 - 1,25 đối với vịt mái. Như vậy vịt BT và TB là tương đương với một số 

nghiên cứu trên, vịt BT và TB có đặc điểm ngoại hình thiên hướng về giống vịt 

hướng trứng. 
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Theo Phạm Công Thiếu và cs. (2020): vịt Mường Khiêng ở 8 tuần tuổi có 

VN/DT là 1,10 ở con trống và 1,13 ở con mái; đến 38 tuần tuổi chỉ tiêu này tăng lên 

1,16 ở con trống và 1,18 ở con mái. So với nghiên cứu của tác giả thì nghiên cứu 

trên vịt BT và TB là cao hơn. 

Từ bảng 3.2 cũng cho thấy chiều dài lườn của vịt lai ở con trống luôn cao 

hơn so với vịt mái (P<0,05) và vịt TB cao hơn so với vịt BT (sai khác có ý nghĩa 

thống kê xảy ra ở mái vịt TB và BT với P<0,05). Ở 8 tuần tuổi chiều dài lườn của 

vịt lai ở con trống và mái lần lượt là 11,46 - 11,67 cm và 10,21 - 10,79 cm đã tăng 

lên ở 38 tuần tuổi là 12,43 - 12,78 cm ở con trống và 11,26 - 11,81 cm ở con mái. 

Cũng theo bảng 3.2: Độ dài lông cánh ở 8 tuần tuổi của cả 2 công thức là 

11,35 - 13,88 cm khi nuôi đến 38 tuần tuổi là 16,15 - 16,96 cm; trong khi đó độ dài 

lông cánh của vịt Triết Giang mái ở 8 tuần tuổi là 10,9 cm (Nguyễn Đức Trọng và 

cs., 2011g). Đặc điểm ngoại hình này cho thấy vịt có tốc độ mọc lông nhanh. 

Kết quả bảng 3.2 còn cho thấy: Chỉ tiêu cao chân của vịt lai ở 8 tuần tuổi lần 

lượt là 6,92 - 7,20 cm tăng lên ở 38 tuần tuổi là 7,03 - 7,63cm, vịt trống cao chân 

hơn vịt mái (P<0,05). Theo Nguyễn Văn Duy và cs. (2016) các chỉ tiêu về dài lườn, 

cao chân trên vịt Biển 15 - Đại Xuyên đạt lần lượt 13,45; 8,56 cm và vịt PT có dài 

lườn đạt 12,98 - 13,56 cm (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2011b) là cao hơn các chỉ tiêu 

trên vịt BT, TB. 

Theo Vũ Hoàng Trung (2019) thì vịt TC ở 8 tuần tuổi có dài lườn 8,40 - 8,75 

cm đối với con trống và 8,45 - 9,12 cm đối với con mái, dài lông cánh của vịt trống 

từ 6,3- 7,50 cm; vịt mái từ 9,34 - 10,94 cm là thấp hơn vịt BT, TB. 

Với kích cỡ cơ thể thon gọn thiên hướng vịt hướng trứng, vịt lai BT, TB có 

thể cho thấy tiềm năng thích nghi tốt với điều kiện chăn thả có khoanh vùng kiểm 

soát với nhiều vùng sinh thái khác nhau ở Việt Nam. 

3.1.2. Khả năng sản xuất của vịt lai hai giống BT và TB 

3.1.2.1. Tỷ lệ nuôi sống  

Tỷ lệ nuôi sống là chỉ tiêu quan trọng trong chăn nuôi nhằm đánh giá sức 

sống và khả năng kháng bệnh của vật nuôi, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả 
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chăn nuôi và khả năng sản xuất của vịt. Kết quả theo dõi về tỷ lệ nuôi sống của 

vịt thí nghiệm qua các tuần tuổi được thể hiện ở bảng 3.3 và hình 3.2. 

Bảng 3.3. Tỷ lệ nuôi sống của vịt nuôi sinh sản 

Giai đoạn 

(tuần tuổi) 

B T BT TB 

P n 

(con) 

TLNS 

(%) 

n 

(con) 

TLNS 

(%) 

n 

(con) 

TLNS 

(%) 

n 

(con) 

TLNS 

(%) 

1nt 750 100,00 750 100,00 750 100,00 750 100,00 - 

2 741 98,80 745 99,33 744 99,20 744 99,20 0,917 

4 735 99,19 740 99,33 740 99,46 738 99,19 0,716 

6 730 99,32 737 99,59 736 99,46 734 99,46 0,469 

8 724 99,18 733 99,46 732 99,46 731 99,59 0,954 

10 723 99,86 729 99,45 731 99,86 728 99,59 0,633 

12 722 99,86 728 99,86 730 99,86 726 99,73 0,859 

14 722 100,00 728 100,00 729 99,86 726 100,00 0,864 

16 721 99,86 728 100,00 727 99,73 726 100,00 0,221 

18 721 100,00 728 100,00 727 100,00 726 100,00 - 

20 716 99,31 728 100,00 727 100,00 726 100,00 0,482 

1nt-8  96,53b  97,73a  97,60a  97,47a 0,011 

9-20  98,90  99,32  99,32  99,32 0,459 

1nt-20  95,47b  97,07a  96,93a  96,80a 0,002 

1nt-8 

Ưu thế lai (%) 

 0,48  0,34  

9-20 

 

0,21 

 

0,21  

1nt-20 

 

0,69 

 

0,55  

Ghi chú: cộng vịt loại vào để tính tỷ lệ nuôi sống, trên cùng một hàng các chữ cái a, b khác nhau là 

sai khác có ý nghĩa thống kê với P<0,05. 

Từ bảng 3.3 và hình 3.1 ta thấy vịt thí nghiệm ở các công thức có tỷ lệ nuôi 

sống cao ở các tuần tuổi, vịt chủ yếu hao hụt ở giai đoạn vịt con (do giai đoạn này 

vịt còn non nên sức đề kháng với môi trường còn yếu), đến giai đoạn vịt hậu bị vịt 

có sức sống tốt hơn, thích nghi hơn với môi trường nên tỷ lệ nuôi sống đạt cao hơn. 
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Giai đoạn 1 ngày tuổi - 8 tuần tuổi, tỷ lệ nuôi sống của vịt lai BT và TB đạt 97,47 - 

97,60% tương đương với vịt Trời đạt 97,73% (P>0,05) và cao hơn vịt Biển 15 - Đại 

Xuyên đạt 96,53% (P<0,05). Giai đoạn 9 - 20 tuần tuổi, tỷ lệ nuôi sống vịt lai BT, 

TB đạt 99,32% tương đương với vịt Trời và cao hơn vịt Biển đạt 98,90%. Tính 

chung cả giai đoạn từ 1nt - 20 tuần tuổi, tỷ lệ nuôi sống của vịt lai BT, TB đạt 96,80 

- 96,93% tương đương với vịt trời đạt 97,07% (P>0,05), cao hơn vịt Biển 15 - Đại 

Xuyên đạt 95,47% (P<0,05). Ưu thế lai về tỷ lệ nuôi sống của vịt lai BT, TB so với 

vịt bố mẹ qua các giai đoạn vịt con (1nt - 8 tuần tuổi); giai đoạn vịt hậu bị (9 - 20 

tuần tuổi) và giai đoạn vịt 1nt đến 20 tuần tuổi là 0,34 - 0,48%; 0,21% và 0,55 - 

0,69% trong đó ưu thế lai về tỷ lệ nuôi sống của vịt BT là cao hơn so với vịt TB. 

 

Hình 3.3. Tỷ lệ nuôi sống của vịt thí nghiệm qua các giai đoạn tuổi 

Tỷ lệ nuôi sống của vịt BT, TB là tương đương với một số nghiên cứu của 

Nguyễn Đức Trọng và cs. (2020) về tỷ lệ nuôi sống giai đoạn 1nt - 20 tuần tuổi của 

con lai giữa vịt Cỏ và vịt Triết Giang đạt là 96,32 - 96,84%; con lai giữa vịt Cỏ và 

vịt CV2000 giai đoạn vịt con đạt từ 95,83 - 100,0% (Doãn Văn Xuân và cs., 2011a); 
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tỷ lệ nuôi sống của vịt Cỏ màu cánh sẻ ở giai đoạn vịt con 0 - 8 tuần tuổi đạt 96,5% 

(Nguyễn Thị Minh và cs., 2011a). 

Tỷ lệ nuôi sống của vịt BT, TB là cao hơn một số nghiên cứu: vịt Hòa Lan ở 

thế hệ xuất phát tại Vigova Bình Dương của Hoàng Tuấn Thành và cs., (2020) thì tỷ 

lệ nuôi sống ở giai đoạn vịt con (1nt - 8 tuần tuổi) và hậu bị (9 - 20 tuần tuổi) đạt lần 

lượt là 96,2 - 97,2% và 94,0 - 98,6%. Vịt Sín Chéng của Phạm Văn Sơn (2021) ở 

thế hệ 1 đạt 96,75% (giai đoạn vịt con) và 95,40 - 96% (giai đoạn vịt hậu bị). Vịt 

Kỳ Lừa giai đoạn 1nt - 22 tuần tuổi có tỷ lệ nuôi sống là 92,30% (Trần Huê Viên và 

cs., 2002). Khi nuôi tại Viện Chăn nuôi giai đoạn 1nt - 8 tuần đạt 97,2% (Nguyễn 

Thị Minh Tâm và cs., 2006). Theo Nguyễn Văn Duy và cs. (2020c) vịt Mốc có tỷ lệ 

nuôi sống qua 3 thế hệ  giai đoạn 1nt - 8 tuần tuổi đạt 93,02 - 96,04%; giai đoạn vịt 

8 - 20 tuần tuổi đạt 97,97 - 98,80%; tính chung giai đoạn 1nt - 20 tuần tuổi đạt 

91,13 - 94,72%. Vịt siêu nâu TsN -15 (Lê Thị Mai Hoa và cs., 2020) có tỷ lệ nuôi 

sống giai đoạn vịt con từ 91,03 đến 95,86%; giai đoạn vịt con và hậu bị đạt 91,03-

95,86%. Theo Vũ Đình Trọng và cs. (2015) nghiên cứu trên vịt Bầu Bến nuôi tại 

Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên có tỷ lệ nuôi sống giai đoạn 1nt - 8 tuần tuổi 

đạt 92,56 - 93,80%, giai đoạn hậu bị 9 - 20 tuần tuổi đạt 92,25 - 100%. Theo 

Nguyễn Bá Mùi và cs. (2020) nghiên cứu trên vịt Cổ Lũng có tỷ lệ nuôi sống giai 

đoạn 1nt - 8 tuần tuổi đạt 98%, giai đoạn 1nt - 22 tuần tuổi đạt 95,67%. Nghiên cứu 

trên vịt Đốm PL2 của Nguyễn Đức Trọng và cs. (2011h) thì tỷ lệ nuôi sống giai 

đoạn 1nt - 25 tuần tuổi đạt 84,09%.  

3.1.2.2. Khối lượng cơ thể của vịt sinh sản 

Kết quả về khối lượng cơ thể vịt thí nghiệm nuôi sinh sản qua các tuần tuổi 

được trình bày qua bảng 3.4a, 3.4b và hình 3.4. 
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Bảng 3.4a. Khối lượng cơ thể vịt trống sinh sản (g/con) 

Tuần 

tuổi 

B (n=30) T (n=30) BT (n=30) TB (n=30) 

Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE 

1nt 52,23a ± 0,16 41,57b ± 0,16 41,90b ± 0,45 52,03a ± 0,39 

2 360,77a ± 5,68 122,70c ± 0,44 269,43b ± 6,42 285,07b ± 5,64 

4 825,40a ± 12,00 468,87c ± 5,72 699,80b ± 12,20 724,90b ± 17,10 

6 1359,20a ± 17,00 688,17c ± 6,64 971,80b ± 16,50 1001,20b ± 20,20 

8 1828,20a ± 19,30 788,20c ± 8,50 1193,70b ± 23,10 1217,40b ± 24,40 

10 1981,60a ± 23,50 835,23c ± 9,78 1314,10b ± 25,60 1339,60b ± 21,30 

12 2090,00a ± 19,90 891,63c ± 9,92 1379,40b ± 27,90 1398,30b ± 23,60 

14 2240,20a ± 22,10 917,40c ± 11,80 1463,30b ± 24,80 1490,80b ± 20,40 

16 2400,20a ± 24,40 940,60c ± 12,40 1577,60b ± 22,80 1599,20b ± 26,80 

18 2537,10a ± 16,10 999,60c ± 13,20 1663,10b ± 20,20 1691,80b ± 22,40 

20 2622,90a ± 12,40 1040,80c ± 14,30 1701,10b ± 26,10 1727,40b ± 23,70 

1nt-20 Ưu thế lai (%) -7,14   -5,70   

Ghi chú: trên cùng một hàng các chữ cái a,b,c khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê với 

P<0,001. 

Từ bảng 3.4a cho thấy khối lượng cơ thể 1 ngày tuổi của vịt trống BT đạt 

41,90g tương đương với vịt Trời đạt 41,57 g; vịt TB đạt 52,03g tương đương với vịt 

Biển 15 - Đại Xuyên đạt 52,23g (P>0,001); khối lượng cơ thể vịt trống BT thấp hơn 

vịt TB (P<0,001). Đến 8 tuần tuổi khối lượng cơ thể vịt trống BT đạt 1193,70g thấp 

hơn không đáng kể so với vịt TB đạt 1217,40g (P>0,001), thấp hơn vịt Biển đạt 

1828,20g (P<0,001), cao hơn vịt Trời đạt 788,20g (P<0,001). Đến 20 tuần tuổi khối 

lượng cơ thể vịt BT đạt 1701,10g tương đương với vịt TB đạt 1727,40g tiếp tục cao 

hơn vịt Trời đạt 1040,80g và thấp hơn vịt Biển đạt 2622,90g. Sự khác nhau về khối 

lượng cơ thể vịt trống BT, TB với vịt Biển, vịt Trời là có ý nghĩa thống kê với 

P<0,001. 
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Bảng 3.4b. Khối lượng cơ thể vịt mái sinh sản (g/con) 

Tuần 

tuổi 

B (n=30) T (n=30) BT (n=30) TB (n=30) 

Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE 

1nt 52,10a ± 0,39 41,43b ± 0,18 41,83b ± 0,41 51,93a ± 0,52 

2 343,30a ± 4,87 114,87c ± 0,86 247,60b ± 4,92 260,77b ± 6,39 

4 822,50a ± 15,20 326,90c ± 4,84 656,70b ± 14,30 685,50b ± 17,80 

6 1300,60a ± 17,50 509,53c ± 5,73 892,90b ± 17,90 921,40b ± 18,90 

8 1770,30a ± 19,30 611,77c ± 7,15 1168,40b ± 21,40 1203,80b ± 20,70 

10 1862,80a ± 19,40 713,60c ± 8,04 1241,10b ± 25,90 1278,00b ± 21,40 

12 1973,20a ± 17,80 821,33c ± 9,24 1318,50b ± 22,10 1345,50b ± 19,70 

14 2145,20a ± 23,90 861,80c ± 11,00 1389,70b ± 22,00 1424,30b ± 24,60 

16 2318,90a ± 23,60 901,00c ± 12,10 1478,80b ± 19,30 1516,30b ± 25,20 

18 2389,70a ± 17,00 935,70c ± 10,80 1562,40b ± 26,20 1589,60b ± 18,50 

20 2510,80a ± 20,10 960,90c ± 13,90 1628,90b ± 18,70 1662,90b ± 23,00 

 1nt-20  Ưu thế lai (%)     -6,16     -4,2     

Ghi chú: trên cùng một hàng các chữ cái a,b,c khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê với 

P<0,001. 

Như vậy khối lượng cơ thể của vịt BT, TB là thấp hơn vịt Biển và cao hơn 

vịt trời xuyên suốt từ 1 tuần tuổi đến 20 tuần tuổi ngoại trừ vịt mới nở (1 ngày tuổi 

điều này là do ảnh hưởng bởi vịt mẹ ở của con lai BT (trống Biển x mái Trời) có 

khối lượng trứng là tương đương với vịt Trời, ở công thức TB là trống vịt Trời x 

mái vịt Biển có khối lượng trứng tương đương với vịt Biển nên vịt con nở ra có 

khối lượng là tương đương với vịt Biển và vịt Trời). 
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Hình 3.4. Khối lượng cơ thể của vịt thí nghiệm qua các tuần tuổi 

Nhìn vào đồ thị biểu diễn khối lượng cơ thể vịt thí nghiệm cho thấy khối 

lượng cơ thể vịt tăng nhanh ở giai đoạn từ 1 ngày tuổi đến 5 tuần tuổi sau đó tăng 

chậm dần đến 20 tuần tuổi. Đường biểu diễn khối lượng cơ thể vịt BT và TB khá 

gần nhau, cao hơn hẳn là đường biểu diễn khối lượng cơ thể của vịt Biển, thấp nhất 

là đường biểu diễn khối lượng cơ thể của vịt Trời. Trung bình giai đoạn 1 ngày tuổi 

đến 20 tuần tuổi, ưu thế lai của vịt BT, TB đạt -7,14% đến -4,2%. 

Khối lượng cơ thể của vịt BT, TB là cao hơn so với: nghiên cứu về cặp lai 

giữa vịt Cỏ và vịt CV. 2000 Layer có khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi là 1107,46 - 

1150g, ở 20 tuần tuổi khối lượng cơ thể vịt đạt 1366,38 - 1457,69g (Doãn Văn Xuân 

và cs., 2011a); nghiên cứu của Lê Thị Phiên và cs. (2011) trên vịt Khaki Campbell có 

khối lượng cơ thể vịt qua 3 thế hệ đạt 1109 - 1246g ở 8 tuần tuổi, 1268 - 1386g ở 20 

tuần tuổi; nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs. (2020) trên vịt lai giữa vịt Cỏ và 

vịt Triết Giang có khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi ở các công thức lai TC, CT, TTC, 

TCT đạt lần lượt là 900,77; 923,82; 844,35 và 920,38g.  

Hoàng Tuấn Thành và cs. (2020) cho biết khối lượng cơ thể của vịt Hòa Lan 

đàn hạt nhân thế hệ xuất phát nuôi tại Trại vịt giống Vigova là 1444,58g/mái 
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1732,50g/mái ở 20 tuần tuổi. Đặng Vũ Hòa (2015) vịt mái kiêm dụng PT qua 3 năm 

có khối lượng cơ thể ở 20 tuần tuổi đạt 2261,06 - 2490,25g/mái. Vịt BT, TB có khối 

lượng cơ thể thấp hơn vịt Hoà Lan, vịt Đốm và vịt PT. 

3.1.2.3. Tuổi thành thục sinh dục và khối lượng cơ thể vào đẻ của vịt sinh sản 

Tuổi đẻ và khối lượng cơ thể khi vào đẻ của vịt là chỉ tiêu quan trọng có ảnh 

hưởng đến năng suất trứng của vịt và để xác định tuổi thành thục sinh dục của đàn 

giống. Kết quả nghiên cứu về tuổi đẻ và khối lượng vào đẻ của vịt sinh sản được 

trình bày tại bảng 3.5. 

Bảng 3.5. Tuổi đẻ, khối lượng vào đẻ của vịt sinh sản 

Chỉ tiêu ĐVT n 
B T BT TB 

Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE 

Tuổi đẻ tuần - 22 22 20 21 

TĐ đạt 50% tuần - 25 26 24 25 

TĐ đạt đỉnh cao tuần - 33 31 31 31 

KLVĐ (vịt mái) g/con 50 
2515,11a ± 

13,68 

985,19c ± 

9,98 

1633,87b± 

20,11 

1665,54b± 

18,26 

KLVĐ (vịt trống) g/con 50 
2685,50a ± 

12,30 

1089,00c ± 

9,07 

1729,10b ± 

19,10 

1761,80b ± 

21,30 

Ghi chú: trên cùng một hàng các chữ cái a,b,c khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê với 

P<0,05. 

 Kết quả bảng 3.5 cho thấy: tuổi đẻ của vịt lai TB, BT là 20 - 21 tuần tuổi 

tương đương với vịt Khaki Campbell có tuổi đẻ 20 - 21 tuần tuổi (Nguyễn Hồng Vĩ 

và cs., 2011b) và sớm hơn so với vịt TP, PT có tuổi đẻ là 23 tuần (Nguyễn Đức 

Trọng và cs., 2011c), vịt Cổ Lũng có tuổi đẻ 22 tuần tuổi (Đỗ Ngọc Hà, 2019); vịt 

CV. Super M3 Super Heavy tuổi đẻ là 24 - 25 tuần (Nguyễn Văn Trọng và cs., 2020) 

và muộn hơn so với vịt TC, CT, TTC, TCT, Triết Giang có tuổi đẻ 17 - 19 tuần tuổi 

(Nguyễn Đức Trọng và cs., 2020). Vịt lai BT, TB có tuổi đẻ sớm hơn so với vịt 
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Biển và vịt Trời. Như vậy khi lai vịt Biển và vịt Trời tạo ra con lai có tuổi đẻ sớm 

hơn so với bố mẹ. 

Kết quả bảng 3.5 cũng cho thấy: Khối lượng vào đẻ của vịt mái BT, TB đạt 

1633,87; 1665,54g cao hơn so với vịt trời đạt 985,19g; thấp hơn so với vịt Biển đạt 

2515,11g (P<0,05) và tương đương với vịt Mường Khiêng đạt 1631,67g (Phạm 

Công Thiếu và cs., 2020); tương đương với vịt mái Mốc là 1680,32 - 1701,22g 

(Nguyễn Văn Duy và cs., 2020c). Trong khi đó khối lượng vào đẻ của vịt trống BT, 

TB đạt 1729,10; 1761,80g cao hơn so với vịt Trời đạt 1089,00g và thấp hơn so với 

vịt Biển đạt 2685,50g (P<0,05). 

3.1.2.4. Tỷ lệ đẻ 

Tỷ lệ đẻ của vịt thí nghiệm sinh sản được thể hiện qua bảng 3.6 và hình 3.5. 

Qua bảng 3.6 và hình 3.4 cho thấy vịt lai BT và TB có tỷ lệ đẻ tăng dần từ 

tuần đẻ đầu đến tuần đẻ thứ 9 - 12 đạt đỉnh cao (vịt BT đạt 89,12% ở tuần đẻ 11 - 

12; vịt TB đạt 87,50% ở tuần đẻ 9 - 10) sau đó có xu hướng giảm dần và tiếp tục đạt 

đỉnh đẻ ở tuần đẻ thứ 25 - 28 (88,02; 86,94%) và tiếp tục hình thành một chu kỳ 

mới có xu hướng giảm dần đều ở 52 tuần đẻ. Trong khi đó vịt Biển có tỷ lệ đẻ tăng 

dần từ tuần 1 đến tuần 11 - 12 đạt đỉnh đẻ là 84,99% sau đó tỷ lệ đẻ giảm dần đến 

tuần đẻ cuối. Đồ thị cũng cho thấy vịt Trời có tỷ lệ đẻ tăng nhanh đạt đỉnh đẻ (đạt 

77,56%) sau đó giảm sâu ở tuần đẻ 17 - 18 (đạt 34,89%), rồi tỷ lệ đẻ lại tăng lên và 

đạt đỉnh đẻ (đạt 75,02%) sau đó giảm xuống đến 52 tuần đẻ. Vịt Trời có tập tính đẻ 

theo mùa vụ, trong khoảng thời gian 17-34 tuần đẻ vịt đẻ rất thấp, chia rõ làm 2 chu 

kỳ đẻ rõ rệt. Như vậy vịt lai BT, TB có tỷ lệ đẻ tuân theo quy luật sinh sản chung 

của thủy cầm, tương đối ổn định qua 52 tuần đẻ, vịt đẻ bền đến cuối chu kỳ (tuần đẻ 

52). 
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Bảng 3.6. Tỷ lệ đẻ của vịt thí nghiệm sinh sản (%) 

Giai 

đoạn 

(tuần đẻ) 

B (n = 3) T (n = 3) BT (n = 3) TB (n = 3) 

Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE 

1-2 21,35 ± 0,61 17,39 ± 0,07 23,64 ± 0,67 13,07 ± 0,37 

3-4 47,85 ± 0,31 37,24 ± 0,35 53,94 ± 0,39 45,26 ± 0,18 

5-6 72,36 ± 0,18 59,47 ± 0,28 65,43 ± 0,42 68,80 ± 0,13 

7-8 79,75 ± 0,48 72,02 ± 0,13 80,27 ± 0,33 82,00 ± 0,15 

9-10 82,60 ± 0,73 77,56 ± 0,21 87,85 ± 0,47 87,50 ± 0,19 

11-12 84,99 ± 0,37 69,16 ± 0,23 89,12 ± 0,44 83,14 ± 0,26 

13-14 79,09 ± 0,15 57,26 ± 0,20 85,35 ± 0,62 75,58 ± 0,51 

15-16 77,27 ± 0,23 43,96 ± 0,12 78,79 ± 0,30 74,64 ± 0,26 

17-18 78,71 ± 0,25 34,89 ± 0,26 77,52 ± 0,24 76,09 ± 0,30 

19-20 77,31 ± 0,32 31,13 ± 0,41 78,48 ± 0,41 81,34 ± 0,48 

21-22 75,66 ± 0,37 30,75 ± 0,36 79,91 ± 0,86 81,61 ± 0,13 

23-24 73,52 ± 0,41 31,11 ± 0,11 85,66 ± 0,87 82,24 ± 0,38 

25-26 71,04 ± 0,13 31,49 ± 0,24 88,02 ± 0,32 86,06 ± 0,18 

27-28 69,82 ± 0,23 30,52 ± 0,33 84,85 ± 0,51 86,94 ± 0,20 

29-30 67,62 ± 0,47 32,93 ± 0,33 81,74 ± 0,44 83,85 ± 0,25 

31-32 69,48 ± 0,58 30,58 ± 0,15 79,67 ± 0,91 83,25 ± 0,27 

33-34 69,38 ± 0,33 33,80 ± 0,39 76,32 ± 0,56 72,68 ± 0,19 

35-36 67,72 ± 0,18 53,64 ± 0,26 77,84 ± 0,44 69,25 ± 0,48 

37-38 65,43 ± 0,20 70,64 ± 0,25 78,11 ± 0,51 64,65 ± 0,37 

39-40 66,14 ± 0,34 73,39 ± 0,28 79,52 ± 0,60 70,85 ± 0,24 

41-42 64,54 ± 0,16 75,02 ± 0,45 75,73 ± 0,30 72,05 ± 0,38 

43-44 65,36 ± 0,52 69,85 ± 0,32 75,52 ± 0,44 75,29 ± 0,59 

45-46 66,26 ± 0,31 56,14 ± 0,46 75,10 ± 0,57 74,35 ± 0,47 

47-48 65,99 ± 0,28 54,04 ± 0,19 74,00 ± 0,20 70,48 ± 0,60 

49-50 64,83 ± 0,56 52,53 ± 0,45 70,87 ± 0,24 75,35 ± 0,43 

51-52 63,29 ± 0,20 50,86 ± 0,33 62,60 ± 0,31 69,88 ± 0,08 

TB 68,74c ± 0,34 49,13d ± 0,27 75,61a ± 0,48 73,32b ± 0,31 

Ghi chú: trên cùng một hàng các chữ cái a,b,c,d khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê với 

P<0,05. 
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 Hình 3.5. Tỷ lệ đẻ của vịt thí nghiệm qua các tuần đẻ 

Qua bảng 3.6 còn thấy: Tỷ lệ đẻ trung bình của vịt BT đạt cao nhất (75,61%) 

tiếp theo sau là vịt TB (73,32%), tỷ lệ đẻ của vịt BT, TB cao hơn so với vịt Biển 

(68,74%) và vịt Trời (49,13%). Tỷ lệ đẻ trung bình của vịt lai cao hơn so với vịt 

Biển là 4,57 - 6,87% và vịt Trời 24,14 - 26,48%. Sự khác nhau về tỷ lệ đẻ giữa các 

lô thí nghiệm là có ý nghĩa thống kê với P<0,05. Như vậy, cùng một điều kiện chăn 

nuôi tương tự nhau vịt BT và TB có tỷ lệ đẻ cao hơn bố mẹ chúng. Từ đó, cho thấy 

kết quả khả quan về lai tạo giống vịt Biển hướng trứng khi lai giữa vịt Biển và vịt 

Trời. 

Theo Giri và cs. (2014) nghiên cứu về tỷ lệ đẻ của vịt Khaki Campbell và vịt 

nội nuôi tại Ấn Độ đạt lần lượt 71,15%; 57,81%. Cũng nghiên cứu trên vịt Khaki 

Campbell, Nguyễn Hồng Vĩ và cs. (2011b) cho biết tỷ lệ đẻ bình quân/52 tuần đẻ 

nuôi khô không cần nước bơi lội 72,2 - 76,9%. Vịt CV2000 nuôi tại Trung tâm 
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Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên thế hệ thứ 2 dòng CVL1, CVL2, CVL4 và CVL6 có tỷ 

lệ đẻ lần lượt là: 69,65%; 68,35%; 69,76% và 67,36% (Doãn Văn Xuân và cs., 

2011b). Vịt Triết Giang có tỷ lệ đẻ bình quân/52 tuần đẻ qua 3 thế hệ lần lượt là: 

68,85%; 69,20% và 71,35% (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2011g). Tỷ lệ đẻ của vịt Cổ 

Lũng đạt trung bình 48,9%/52 tuần đẻ (Nguyễn Bá Mùi và cs., 2020); tỷ lệ đẻ của 

vịt Mốc qua 4 thế hệ/năm đạt 66,7 - 68,5% (Nguyễn Văn Duy và cs., 2020c). Vịt 

BT, TB có tỷ lệ đẻ cao hơn vịt Khaki Campbell và vịt nội nuôi tại Ấn Độ, vịt CV 

2000, vịt Triết Giang, vịt Cổ Lũng, vịt Mốc. 

3.1.2.5. Năng suất trứng 

Năng suất trứng là chỉ tiêu quan trọng trong chăn nuôi gia cầm nói chung và 

thủy cầm nói riêng. Kết quả theo dõi năng suất trứng của vịt thí nghiệm được thể 

hiện ở bảng 3.7. 

Từ kết quả bảng 3.7 cho thấy: năng suất trứng/mái/2 tuần đẻ trung bình của 

vịt thí nghiệm đạt được cao nhất ở vịt BT là 10,59 quả, tiếp theo sau là vịt TB đạt 

10,26 quả/mái/2 tuần đẻ, thấp hơn là vịt Biển đạt 9,62 quả và cuối cùng là vịt Trời 

đạt 6,88 quả. Ứng với năng suất trứng bình quân/mái/2 tuần là năng suất trứng tích 

lũy qua 52 tuần đẻ của vịt BT đạt cao nhất 275,22 quả/mái, thấp hơn là vịt TB đạt 

266,87 quả/mái, theo sau là vịt Biển là 250,23 quả/mái và cuối cùng là vịt Trời đạt 

178,83 quả/mái (P<0,05). Như vậy công thức lai BT cho năng suất trứng cao vượt 

trội so với bố mẹ, cao hơn năng suất trứng của vịt Biển là 24,99 quả/mái, cao hơn 

rất nhiều năng suất trứng của vịt Trời. Đây có thể do con trống vịt Biển có năng suất 

trứng cao hơn mái vịt Trời nên khi sử dụng vịt Biển làm bố lai với mái vịt Trời cho 

kết quả năng suất trứng cao hơn so với công thức TB, con lai đã phát huy được ưu 

thế lai siêu trội về năng suất trứng so với bố mẹ. Bên cạnh đó công thức lai TB cũng 

cho năng suất trứng khả quan đạt được cao hơn so với vịt Biển 16,64 quả/mái, cao 

hơn so với vịt trời là 88,04 quả/mái. Điều này cũng gợi ý cho các nhà chọn giống 

lựa chọn con nào làm bố trong các công thức lai nhằm đạt được hiệu quả mong 

muốn. 
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Bảng 3.7. Năng suất trứng của vịt thí nghiệm sinh sản (quả/mái/2tuần đẻ) 

Giai đoạn 

(tuần đẻ) 

B (n = 3) T (n = 3) BT (n = 3) TB (n = 3) 

Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE 

1-2 2,99 ± 0,09 2,43 ± 0,01 3,31 ± 0,09 1,83 ± 0,05 

3-4 6,70 ± 0,04 5,21 ± 0,05 7,55 ± 0,06 6,34 ± 0,02 

5-6 10,13 ± 0,03 8,33 ± 0,04 9,16 ± 0,06 9,63 ± 0,02 

7-8 11,16 ± 0,07 10,08 ± 0,02 11,24 ± 0,05 11,48 ± 0,02 

9-10 11,56 ± 0,10 10,86 ± 0,03 12,30 ± 0,07 12,25 ± 0,03 

11-12 11,90 ± 0,05 9,68 ± 0,03 12,48 ± 0,06 11,64 ± 0,04 

13-14 11,07 ± 0,02 8,02 ± 0,03 11,95 ± 0,09 10,58 ± 0,07 

15-16 10,82 ± 0,03 6,15 ± 0,02 11,03 ± 0,04 10,45 ± 0,04 

17-18 11,02 ± 0,03 4,89 ± 0,04 10,85 ± 0,03 10,65 ± 0,04 

19-20 10,82 ± 0,04 4,36 ± 0,06 10,99 ± 0,06 11,39 ± 0,07 

21-22 10,59 ± 0,05 4,30 ± 0,05 11,19 ± 0,12 11,42 ± 0,02 

23-24 10,29 ± 0,06 4,36 ± 0,01 11,99 ± 0,12 11,51 ± 0,05 

25-26 9,95 ± 0,02 4,41 ± 0,03 12,32 ± 0,04 12,05 ± 0,02 

27-28 9,77 ± 0,03 4,27 ± 0,05 11,88 ± 0,07 12,17 ± 0,03 

29-30 9,47 ± 0,07 4,61 ± 0,05 11,44 ± 0,06 11,74 ± 0,03 

31-32 9,73 ± 0,08 4,28 ± 0,02 11,15 ± 0,13 11,66 ± 0,04 

33-34 9,71 ± 0,05 4,73 ± 0,05 10,69 ± 0,08 10,18 ± 0,03 

35-36 9,48 ± 0,03 7,51 ± 0,04 10,90 ± 0,06 9,70 ± 0,07 

37-38 9,16 ± 0,03 9,89 ± 0,03 10,94 ± 0,07 9,05 ± 0,05 

39-40 9,26 ± 0,05 10,27 ± 0,04 11,13 ± 0,08 9,92 ± 0,03 

41-42 9,04 ± 0,02 10,50 ± 0,06 10,60 ± 0,04 10,09 ± 0,05 

43-44 9,15 ± 0,07 9,78 ± 0,04 10,57 ± 0,06 10,54 ± 0,08 

45-46 9,28 ± 0,04 7,86 ± 0,06 10,51 ± 0,08 10,41 ± 0,07 

47-48 9,24 ± 0,04 7,57 ± 0,03 10,36 ± 0,03 9,87 ± 0,08 

49-50 9,08 ± 0,08 7,35 ± 0,06 9,92 ± 0,03 10,55 ± 0,06 

51-52 8,86 ± 0,03 7,12 ± 0,05 8,76 ± 0,04 9,78 ± 0,01 

TB 9,62 ± 0,34 6,88 ± 0,47 10,59 ± 0,35 10,26 ± 0,40 

Tích lũy 250,23c  ± 0,38  178,83d ±  0,39  275,22a ± 0,90  266,87b ±  0,50  

ƯTL (%)             28,29     24,40     

Ghi chú: trên cùng một hàng các chữ cái a,b,b,d khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê với 

P<0,05. 
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Kết quả bảng 3.7 cũng cho thấy: Khi lai vịt Biển và vịt Trời cho ưu thế lai 

siêu trội về năng suất trứng trung bình/mái/52 tuần đẻ: con lai BT ưu thế lai đạt cao 

28,29% so với bố mẹ, con lai TB đạt 24,40% so với trung bình bố mẹ. Như vậy 

năng suất trứng của con lai cao hơn so với vịt Trời 49,12 - 53,90%, cao hơn so với 

vịt Biển 6,65 - 9,99%. Con lai giữa vịt Biển và vịt Trời đã phát huy được ưu thế lai 

của bố và mẹ về năng suất trứng, hơn hẳn bố và mẹ. Vịt BT cho ưu thế lai về năng 

suất trứng cao hơn so với vịt TB, phát huy ưu thế lai cao hơn so với vịt TB. 

Vũ Đức Cảnh và cs. (2020) cho biết ưu thế lai về năng suất trứng/mái/42 

tuần đẻ của lô 3 (trống CT12 x mái CT34) là 8,19%. Theo Dương Xuân Tuyển và 

cs. (2015), vịt bố mẹ (V2212xV1727) có năng suất trứng/mái/42 tuần đẻ đạt 209,96 

quả, theo Nguyễn Đức Trọng và cs. (2009), vịt Star 76 bố mẹ có năng suất trứng/48 

tuần đẻ đạt 205,9 quả. Nguyễn Văn Duy (2012) cho biết ưu thế lai về năng suất 

trứng của vịt bố mẹ MT12 so với vịt MT1 và vịt MT2 là 9,28%. Theo Dương Xuân 

Tuyển và cs. (2009) ưu thế lai về năng suất trứng 10 tháng đẻ của vịt bố mẹ V17 so 

với năng suất trứng của vịt V1 và vịt V7 là 3,59%. Con lai giữa vịt SM và vịt Đốm 

nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên có năng suất trứng ở 42 tuần đẻ đạt 

được ở vịt lai TP, PT, Đốm, SM lần lượt là 248,6; 246,9; 176,2; 246,3 quả/mái/52 

tuần đẻ; năng suất trứng/mái/52 tuần đẻ lần lượt ở vịt TP, PT, Đốm, SM là 220,3; 

218,7; 142,3; 213,5 quả. Ở 42 tuần đẻ vịt lai TP và PT có ưu thế lai về năng suất 

trứng đạt lần lượt là 23,8; 22,9% ở 52 tuần đẻ ưu thế lai về năng suất trứng của vịt 

TP là 17%, vịt PT là 16,9% (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2011c). 

Velez và cs. (1996) nghiên cứu về ảnh hưởng của việc lai tạo đến năng suất 

sinh sản của hai dòng vịt Brown Tsaiya and Pekin cho kết quả về ưu thế lai trực tiếp 

của khả năng sinh sản trên vịt lai giữa Ts và Pk có ưu thế lai trực tiếp lần lượt là 

34% và 10% đối với sản lượng trứng đến 30 và 52 tuần tuổi. 

Như vậy khi nghiên cứu về ưu thế lai ở các dòng vịt hướng thịt thì ưu thế lai 

về năng suất trứng đạt thấp hơn so với ở các dòng vịt hướng trứng. Ưu thế lai về 

năng suất trứng trên vịt lai đặc biệt công thức BT thể hiện ưu thế lai siêu trội về 

năng suất trứng thì cho kết quả cao hơn các nghiên cứu trên. 
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3.1.2.6. Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 

Trong quá trình theo dõi khả năng sản xuất của vịt thí nghiệm thì chỉ tiêu tiêu 

tốn thức ăn/10 quả trứng rất quan trọng trong đánh giá hiệu quả kinh tế của vịt lai. 

Kết quả về tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng của vịt thí nghiệm được thể hiện ở bảng 3.8. 

Từ kết quả bảng 3.8 cho thấy: ở 2 tuần đẻ đầu tiên tiêu tốn thức ăn/10 quả 

trứng cao nhất ở tất cả các lô đầu tiên là vịt Biển (14,74kg), tiếp theo là vịt Trời 

(9,94kg), tiếp đến là vịt TB (7,11kg) và thấp nhất ở lô vịt BT (6,35kg). Tiêu tốn 

thức ăn ở giai đoạn đầu tăng cao là đúng với quy luật do giai đoạn này năng suất 

trứng đạt thấp, vịt ăn nhiều. Khi vịt có xu hướng đẻ giảm thì tiêu tốn thức ăn/10 quả 

trứng sẽ tăng và ngược lại. Điều này được thể hiện rõ nhất ở đồ thị tiêu tốn thức 

ăn/10 trứng của vịt Trời có tiêu tốn thức ăn tăng cao ở tuần đẻ thứ 17 - 34 do lúc 

này vịt Trời đẻ giảm dẫn tới lượng tiêu tốn thức ăn/10 trứng tăng lên (vịt ăn nhưng 

đẻ ít). Điều này cũng xảy ra tương tự ở vịt Biển, BT và TB. Cần chú ý quá trình 

chăm sóc vịt điều chỉnh lượng thức ăn ở giai đoạn vịt đẻ giảm, tránh hiện tượng vịt 

ăn nhiều gây béo, tiêu tốn thức ăn cao. 

Kết quả bảng 3.8 cũng cho thấy: Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng trung bình từ 

1 - 52 tuần đẻ của vịt BT, TB đạt 2,20 và 2,28 kg là thấp hơn so với vịt Trời và vịt 

Biển 15- Đại Xuyên đạt 3,01 và 3,35kg (P<0,05). Vịt Biển có khối lượng cơ thể lớn, 

là giống vịt kiêm dụng nên tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng là cao nhất, vịt trời khối 

lượng nhỏ hơn vịt Biển tuy nhiên năng suất trứng thấp hơn vịt Biển nên tiêu tốn 

thức ăn/10 quả thấp hơn vịt Biển và cao hơn vịt BT, TB. Vịt BT có khối lượng vừa 

phải, thon nhỏ, năng suất trứng cao nhất nên tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng là thấp 

nhất. Con lai đã phát huy ưu thế lai về tiêu tốn thức ăn cụ thể: ưu thế lai về tiêu tốn 

thức ăn/10 quả trứng của vịt lai BT, TB trung bình 1 - 52 tuần đẻ đạt lần lượt là   -

30,82% và -28,30 %. Kết quả này thể hiện sự vượt trội về ưu thế lai ở chỉ tiêu tiêu 

tốn thức ăn/10 quả trứng ứng với năng suất trứng của vịt. 
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Bảng 3.8. Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng của vịt thí nghiệm sinh sản (kg) 

Giai đoạn 

(tuần đẻ) 

B (n=3) T (n=3) BT (n=3) TB (n=3) 

Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE 

1-2 14,74 ± 0,59 9,94 ± 0,02 6,35 ± 0,55 7,11 ± 0,20 

3-4 4,04 ± 0,08 4,03 ± 0,03 2,82 ± 0,05 3,20 ± 0,04 

5-6 2,71 ± 0,05 2,52 ± 0,05 2,38 ± 0,13 2,15 ± 0,03 

7-8 2,40 ± 0,05 2,08 ± 0,07 2,02 ± 0,12 1,96 ± 0,05 

9-10 2,47 ± 0,11 1,93 ± 0,10 1,94 ± 0,11 1,93 ± 0,07 

11-12 2,56 ± 0,15 2,04 ± 0,10 2,12 ± 0,15 1,99 ± 0,12 

13-14 2,53 ± 0,12 2,48 ± 0,05 2,12 ± 0,09 2,05 ± 0,03 

15-16 2,60 ± 0,01 3,07 ± 0,11 1,98 ± 0,06 2,07 ± 0,05 

17-18 2,76 ± 0,03 3,47 ± 0,12 1,96 ± 0,13 2,04 ± 0,07 

19-20 2,59 ± 0,05 3,61 ± 0,19 1,93 ± 0,09 1,91 ± 0,06 

21-22 2,61 ± 0,05 3,65 ± 0,13 2,10 ± 0,10 1,93 ± 0,02 

23-24 2,49 ± 0,08 3,60 ± 0,35 2,09 ± 0,13 1,95 ± 0,01 

25-26 2,49 ± 0,08 3,56 ± 0,32 1,76 ± 0,08 1,89 ± 0,03 

27-28 2,58 ± 0,02 3,67 ± 0,48 1,69 ± 0,07 1,89 ± 0,05 

29-30 3,04 ± 0,03 3,41 ± 0,13 1,76 ± 0,05 1,94 ± 0,02 

31-32 3,02 ± 0,05 3,66 ± 0,11 1,90 ± 0,11 1,94 ± 0,05 

33-34 3,06 ± 0,03 3,33 ± 0,21 2,10 ± 0,14 2,14 ± 0,06 

35-36 3,05 ± 0,03 2,28 ± 0,14 1,89 ± 0,13 2,22 ± 0,02 

37-38 3,10 ± 0,06 1,73 ± 0,05 1,89 ± 0,09 2,28 ± 0,14 

39-40 3,15 ± 0,05 1,68 ± 0,08 2,01 ± 0,12 2,17 ± 0,08 

41-42 3,13 ± 0,06 1,64 ± 0,03 2,13 ± 0,15 2,11 ± 0,03 

43-44 3,15 ± 0,11 1,75 ± 0,09 1,96 ± 0,08 2,03 ± 0,06 

45-46 3,33 ± 0,21 2,16 ± 0,08 1,98 ± 0,15 2,06 ± 0,01 

47-48 3,17 ± 0,12 2,24 ± 0,10 1,99 ± 0,07 2,15 ± 0,07 

49-50 3,22 ± 0,13 2,28 ± 0,11 2,06 ± 0,08 2,01 ± 0,08 

51-52 3,19 ± 0,07 2,35 ± 0,04 2,18 ± 0,12 2,10 ± 0,03 

TB 3,35a ± 0,08 3,01a ± 0,10 2,20b ± 0,08 2,28b ± 0,05 

ƯTL (%)             -30,82     -28,30     
   

Ghi chú: trên cùng một hàng các chữ cái a,b khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê với 

P<0,05. 
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Ưu thế lai về tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng của vịt bố mẹ MT12 là -4,62% so 

với trung bình của vịt MT1 và vịt MT2 (Nguyễn Văn Duy, 2012). Ưu thế lai về 

TTTĂ/10 trứng của vịt lô 3 (CT12 x CT34) là -5,61% (Nguyễn Đức Cảnh và cs., 

2020). So với các kết quả về ưu thế lai của vịt lai BT và TB đều cao hơn các nghiên 

cứu trên vịt chuyên thịt. 

Tiêu tốn thức ăn/10 trứng của vịt BT, TB là cao hơn vịt Cỏ lai với triết giang 

có tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng là 2,04 - 2,16kg (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2020); 

thấp hơn vịt CV2000 Layer là 3,15 - 3,40kg và vịt lai giữa CV Layer 2000 với Cỏ 

cánh sẻ là 2,40 - 2,96kg (Doãn Văn Xuân và cs., 2011a).  

Mức tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng của vịt lai BT, TB là thấp hơn so với vịt 

Cỏ khi nhân thuần, bảo tồn tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên ở thế hệ 4 và 5 

lần lượt là: 2,52 và 2,43kg (Nguyễn Thị Minh và cs., 2011a). Vịt Star13 có tiêu tốn 

thức ăn/10 trứng là 3,82-3,99 kg (Nguyễn Thị Minh và cs, 2011b). Theo Vũ Đình 

Trọng và cs. (2015), tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng của vịt Bầu qua 3 thế hệ lần lượt 

là: 4,76; 4,03 và 3,83 kg. Tính chung toàn chu kỳ đẻ trứng 52 tuần đẻ, tiêu tốn thức 

ăn của vịt Cổ Lũng qua các thế hệ lần lượt là: 4,69; 4,32 và 4,17 kg thức ăn/10 quả 

trứng (Đỗ Ngọc Hà, 2019). Tiêu tốn thức ăn của vịt BT, TB là thấp hơn vịt Bầu, vịt 

Cổ Lũng. Như vậy tiêu tốn thức ăn của vịt lai BT, TB là thấp hơn so với vịt Cỏ, vịt 

Star 13 và một số giống kiêm dụng khác thể hiện tiềm năng cho hiệu quả kinh tế 

cao khi nuôi vịt lai BT trong sản xuất. 

3.1.2.7. Tỷ lệ trứng giống 

Kết quả theo dõi về tỷ lệ trứng giống của vịt nuôi sinh sản (vịt B, T, BT và 

TB ) tương ứng theo tuần đẻ của vịt được trình bày tại bảng 3.9. 

 

 

 

 

 



 

 

77 

Bảng 3.9. Tỷ lệ trứng giống của vịt nuôi sinh sản thí nghiệm (%) 

Giai đoạn 

(tuần đẻ) 

B (n=3) T (n=3) BT (n=3) TB (n=3) 

Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE 

1-2 43,68 ± 2,80 41,38 ± 1,06 45,08 ± 1,92 42,27 ± 2,25 

3-4 56,34 ± 0,90 51,27 ± 0,35 60,98 ± 0,78 62,92 ± 0,76 

5-6 70,18 ± 0,53 62,91 ± 0,19 74,95 ± 0,42 78,48 ± 0,46 

7-8 89,52 ± 0,32 80,06 ± 0,66 89,54 ± 0,46 95,71 ± 0,31 

9-10 95,57 ± 0,36 93,47 ± 0,41 97,90 ± 0,69 98,19 ± 0,15 

11-12 98,86 ± 0,40 97,77 ± 0,32 98,42 ± 0,40 97,98 ± 0,45 

13-14 97,02 ± 0,63 98,79 ± 0,12 98,84 ± 0,22 95,97 ± 0,80 

15-16 97,13 ± 0,55 98,28 ± 0,25 97,70 ± 0,74 94,77 ± 0,12 

17-18 98,13 ± 0,59 98,59 ± 0,06 97,71 ± 0,71 97,08 ± 0,22 

19-20 97,38 ± 0,60 98,41 ± 0,26 98,00 ± 0,36 96,60 ± 0,51 

21-22 96,26 ± 0,62 98,08 ± 0,34 96,29 ± 0,67 97,53 ± 0,14 

23-24 95,46 ± 0,80 97,74 ± 0,69 95,35 ± 1,08 95,70 ± 0,10 

25-26 94,32 ± 0,46 97,02 ± 0,53 95,65 ± 0,86 97,19 ± 0,51 

27-28 93,23 ± 0,43 95,14 ± 0,82 98,25 ± 0,22 97,46 ± 0,30 

29-30 93,89 ± 0,32 94,96 ± 1,50 98,05 ± 0,39 96,27 ± 0,38 

31-32 95,54 ± 0,26 92,82 ± 0,92 97,25 ± 0,83 95,88 ± 0,54 

33-34 96,10 ± 0,34 92,92 ± 0,70 95,58 ± 0,48 91,97 ± 0,31 

35-36 95,41 ± 0,72 95,84 ± 0,55 95,55 ± 0,55 92,42 ± 0,14 

37-38 94,13 ± 0,71 97,83 ± 0,53 94,73 ± 0,60 92,41 ± 0,61 

39-40 96,23 ± 0,45 98,41 ± 0,15 98,03 ± 0,47 95,80 ± 0,26 

41-42 95,40 ± 0,62 98,62 ± 0,17 98,19 ± 0,41 96,52 ± 0,12 

43-44 96,54 ± 0,39 98,53 ± 0,17 94,77 ± 0,43 97,39 ± 0,15 

45-46 96,92 ± 0,58 95,68 ± 0,59 92,41 ± 0,66 97,19 ± 0,31 

47-48 96,38 ± 0,63 95,44 ± 1,07 92,47 ± 1,02 95,22 ± 1,09 

49-50 95,76 ± 0,43 93,67 ± 0,58 94,81 ± 0,38 95,97 ± 0,37 

51-52 93,85 ± 0,61 92,59 ± 0,50 96,96 ± 0,52 93,93 ± 0,96 

TB 91,12a ± 0,48 90,63a ± 0,44 92,06a ± 0,46 91,88a ± 0,33 
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Kết quả bảng 3.9 cho thấy, tỷ lệ trứng giống của vịt B, T, BT, TB tăng dần từ 

những tuần đẻ đầu tiên, tỷ lệ trứng giống đạt cao trên 98% ở tất cả các nhóm vịt ở 

giai đoạn từ 9-14 tuần đẻ sau đó tỷ lệ trứng giống có xu hướng ổn định ở những 

tuần đẻ tiếp theo. Tỷ lệ trứng giống của vịt BT đạt cao nhất 92,06%, tiếp theo là vịt 

TB đạt 91,88%, theo sau là vịt Biển đạt 91,12% và cuối cùng là vịt Trời đạt 90,63% 

tuy nhiên không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê ở các nhóm vịt về tỷ lệ trứng 

giống (P>0,05). Như vậy tỷ lệ trứng giống của vịt BT, TB sau khi lai tạo đã tăng lên 

nhưng k có sự khác biệt về giống. Vịt lai BT, TB có tỷ lệ trứng giống đạt trung bình 

cả giai đoạn từ 1 đến 52 tuần đẻ cao trên 91,88% từ đó đem lại hiệu quả cao trong 

sản xuất. 

3.1.2.8. Một số chỉ tiêu về chất lượng trứng 

 Chất lượng trứng là chỉ tiêu rất quan trọng để đánh giá khả năng ấp nở của 

gia cầm, thủy cầm. Trứng vịt có chất lượng cao thì sẽ cho kết quả ấp nở cao và 

ngược lại. Tiến hành khảo sát trứng của vịt thí nghiệm ở 38 tuần tuổi với số lượng 

30 quả được đánh dấu thứ tự. Kết quả được trình bày qua bảng 3.10. 

Từ kết quả bảng 3.10 có thể thấy rằng: khối lượng trứng trung bình của vịt 

BT, TB đạt 70,94g; 71,61g cao hơn so với vịt Trời đạt 54,87g và thấp hơn so với vịt 

Biển đạt 82,83g (P<0,05). Chỉ số hình thái của trứng vịt lai BT, TB đạt 1,39 - 1,40 

là trung bình giữa vịt Biển đạt 1,41 và vịt Trời đạt 1,37; nằm trong khoảng đặc 

trưng của trứng giống gia cầm (1,36 - 1,43).  

Nghiên cứu về khối lượng trứng của vịt BT, TB là tương đương với kết quả 

nghiên cứu của Phạm Công Thiếu và cs. (2020) nghiên cứu trên vịt Mường Khiêng 

cũng có khối lượng trung bình của trứng vịt Mường Khiêng đạt 72,77 g/quả. Trong 

khi đó trứng vịt Cỏ đạt 68,75g, vịt Triết Giang 61,3g, vịt lai TC và CT đạt 69,78g và 

69,37g (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2020); vịt Bầu Bến 70,34g; vịt Đốm 72,65g 

(Nguyễn Thị Thúy Nghĩa và cs., 2012). Như vậy khối lượng trứng của vịt lai BT, TB 

tương đương với vịt Bầu Bến, cao hơn vịt lai TC, CT. 
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Bảng 3.10. Chỉ tiêu chất lượng trứng của vịt thí nghiệm (n=30) 

Chỉ tiêu ĐVT 
B T BT TB 

Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE 

Khối lượng trứng g 82,83a 0,77 54,87c 0,90 70,94b 1,04 71,61b 0,92 

Chỉ số hình thái - 1,41ab 0,01 1,37ab 0,01 1,40ab 0,01 1,39ab 0,01 

Đơn vị Haugh HU 90,97a 1,17 85,83b 0,86 91,90a 1,01 91,83a 0,87 

Chỉ số lòng đỏ - 0,453a 0,004 0,425b 0,007 0,442ab 0,005 0,428b 0,004 

Chỉ số lòng trắng - 0,097c 0,003 0,097c 0,003 0,111b 0,003 0,123a 0,003 

KL lòng đỏ g 24,90a 0,38 18,56c 0,36 22,39b 0,45 22,30b 0,26 

Tỷ lệ lòng đỏ % 30,08b 0,39 33,81a 0,32 31,56b 0,46 31,27b 0,49 

KL lòng trắng g 48,05a 0,53 29,97c 0,54 40,23b 0,72 40,93b 0,91 

Tỷ lệ lòng trắng % 58,02a 0,40 54,61b 0,34 56,66a 0,50 56,98a 0,63 

Khối lượng vỏ g 9,88a 0,18 6,34c 0,10 8,33b 0,10 8,38b 0,12 

Tỷ lệ vỏ % 11,91 0,14 11,58 0,15 11,78 0,15 11,75 0,22 

Độ dày vỏ mm 0,425a 0,005 0,398b 0,010 0,418ab 0,006 0,432a 0,003 

Màu lòng đỏ 
Độ 

Roche 
12,43c 0,12 14,03a 0,16 13,90a 0,06 13,43b 0,10 

Ghi chú: trên cùng một hàng các chữ cái a,b,c khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê với 

P<0,05 

Vương Thị Lan Anh (2020) cho biết khối lượng trứng của vịt Biển 15 - Đại 

Xuyên trung bình là 82,6 - 82,79g qua 3 thế hệ. Khối lượng trứng vịt Đốm đạt 

74,86g, vịt PT đạt 83,99g (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2011c); khối lượng trứng vịt 

Bắc Kinh đạt 86 g/quả theo Hermann Klein-Hessling (2007). Khối lượng trứng của 

vịt Cổ Lũng là 71,36 g/quả (Đỗ Ngọc Hà, 2019). Vịt Sín Chéng nuôi tại Lào Cai có 

khối lượng trứng trung bình đạt 70,52g (Bui Huu Doan et al., 2017b). Kết quả nghiên 

cứu của Hoàng Tuấn Thành và Dương Xuân Tuyển (2016) trên vịt Hòa Lan nuôi tại 

Tiền Giang có khối lượng trứng trung bình đạt 71,9g. 
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 Vịt Cỏ màu cánh sẻ có khối lượng trứng 64,27 - 64,51g (Nguyễn Thị Minh và 

cs., 2011a). Vịt Triết Giang có khối lượng trứng từ 59,93 - 62,46g (Nguyễn Đức 

Trọng và cs., 2011g); khi nuôi tại Hưng Yên có khối lượng trứng 69,13 - 69,29g (Bùi 

Hữu Đoàn, 2017). Vịt Khaki Campbell có khối lượng trứng 69,7 - 71,1g (Nguyễn 

Hồng Vĩ và cs., 2011a). Con lai giữa vịt Cỏ và vịt Triết Giang nuôi tại Trung tâm 

Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên có khối lượng trứng đạt là 67,83 - 69,59g. Như vậy, có 

thể thấy khối lượng trứng của vịt lai BT, TB trong nghiên cứu này tương đương với 

khối lượng trứng của một số giống vịt siêu trứng (Khaki Campbell), cao hơn vịt Cỏ, 

vịt Triết Giang và thấp hơn khối lượng trứng của một số giống kiêm dụng như vịt 

Biển, vịt PT. 

Một số tác giả cho rằng mối tương quan giữa khối lượng cơ thể và khối 

lượng trứng trong phạm vi một giống thường những cá thể có khối lượng cơ thể lớn, 

sẽ đẻ trứng to hơn và ngược lại, vịt có khối lượng cơ thể lớn thì khối lượng trứng 

cũng lớn. Theo Sochokacs (1971) tương quan khối lượng cơ thể và khối lượng 

trứng được xác nhận r = 0,40. Husky và cs. (1986) cho rằng có tương quan rõ rệt 

với khối lượng cơ thể r = 0,87 (theo trích dẫn của Hoàng Thị Lan, 1997). Các giống 

vịt hướng trứng có khối lượng cơ thể nhỏ khối lượng trứng sẽ bé hơn các giống vịt 

chuyên thịt và kiêm dụng. 

Các chỉ tiêu chất lượng trứng của vịt lai BT, TB đạt cao và nằm trong khoảng 

cho phép. Đơn vị Haugh của vịt lai BT, TB đạt khá cao là 91,83 - 91,90 tương 

đương với vịt Biển (90,97) và cao hơn hẳn so với vịt Trời (85,83) với P<0,05. Chỉ 

số lòng đỏ của trứng vịt lai BT, TB đạt 0,428 - 0,442 là thấp hơn so với vịt Biển 

0,453 và cao hơn không đáng kể so với vịt Trời là 0,425. Chỉ số lòng trắng của vịt 

lai đạt 0,111 - 0,123 cao hơn so với vịt Biển  và vịt Trời đạt 0,097. Tỷ lệ lòng đỏ 

của vịt lai BT, TB đạt 31,27-31,56% cao hơn so với vịt Biển trong thí nghiệm đạt 

30,08% và thấp hơn so với vịt Trời đạt 33,81%. Tương tự như vậy tỷ lệ lòng trắng 

của vịt lai BT, TB đạt 56,66 - 56,98% thấp hơn so với vịt Biển trong thí nghiệm 

(58,02%). Độ dày vỏ trứng có ý nghĩa quan trọng ấp nở trứng gia cầm, thủy cầm. 

Độ dày vỏ trứng của vịt BT, TB đạt 0,418 - 0,432 mm thì tương đương so với trứng 
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vịt Biển đạt 0,425 mm và dày hơn so với vịt Trời là 0,398 mm. Vịt lai BT có màu 

lòng đỏ đạt 13,90 là tương đương so với vịt Trời (14,03), cao hơn so với vịt TB 

(13,43) và vịt Biển (12,43), sự khác nhau về màu lòng đỏ của trứng 4 nhóm vịt là có 

ý nghĩa thống kê với P<0,05. 

Theo Nguyễn Thị Thúy Nghĩa và cs. (2012), khối lượng trứng vịt Bầu Bến 

đạt 72,65g; chỉ số hình thái là 1,40; tỷ lệ lòng đỏ là 35,20%, đơn vị Haugh là 84,80; 

độ dày vỏ là 0,32 mm. Vịt BT, TB có khối lượng trứng, chỉ số hình thái thấp hơn, 

đơn vị Haugh cao hơn, vỏ dày hơn, tỷ lệ lòng đỏ thấp hơn so với vịt Bầu Bến. 

Theo Nguyễn Đức Trọng và cs. (2020) khối lượng trứng của vịt lai TC, CT 

đạt 69,59; 69,31; chỉ số hình thái lần lượt là 1,40; 1,38; tỷ lệ lòng đỏ là 36,45 và 

35,03%,  tỷ lệ vỏ là 11,27% và 11,68%; chỉ số lòng đỏ là 0,451 và 0,443; đơn vị 

Haugh là 90,39 và 88,84;. Vịt BT, TB có khối lượng trứng, đơn vị Haugh cao hơn, 

chỉ số hình thái tương đương vịt CT thấp hơn vịt TC, chỉ số lòng đỏ tương đương, 

tỷ lệ vỏ thấp hơn vịt TC và CT. 

3.1.2.9. Một số chỉ tiêu ấp nở 

Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu ấp nở của vịt nuôi sinh sản được thể hiện ở 

bảng 3.11.  

Kết quả bảng 3.11 cho thấy, sau 3 đợt ấp ở các tuần đẻ 10-12 các chỉ tiêu ấp 

nở của vịt sinh sản ở các lô thí nghiệm đạt khá cao: tỷ lệ trứng có phôi đạt 90,76 - 

94,57%; tỷ lệ nở/trứng có phôi đạt 85,81 - 90,11%; tỷ lệ nở/số trứng ấp đạt 77,88 - 

85,22% và tỷ lệ vịt loại I/số vịt nở ra đạt 92,07 - 96,28%. Các chỉ tiêu về ấp nở trên 

vịt lai BT đạt cao nhất, tiếp theo sau là vịt TB, gần tương đương là vịt Biển và thấp 

nhất là vịt Trời. Các chỉ tiêu về ấp nở của vịt lai BT và TB: tỷ lệ trứng có phôi đạt 

93,95 - 94,57%; tỷ lệ nở/trứng có phôi đạt 89,84 - 90,11%, tỷ lệ nở/tồng trứng ấp 

đạt 84,40 - 85,22%; tỷ lệ vịt con loại I/số con nở ra đạt 96,15 - 96,28%. Tỷ lệ trứng 

có phôi vịt BT, TB và vịt Biển là hơn kém nhau không đáng kể và cao hơn tỷ lệ 

trứng có phôi của vịt Trời (sai khác có ý nghĩa thống kê với P<0,05). Tỷ lệ nở/trứng 

có phôi và tỷ lệ nở/tổng trứng ấp của vịt lai BT, TB cao hơn so với vịt Biển và vịt 



 

 

82 

Trời (sự khác nhau này có ý nghĩa thống kê với P<0,001) tuy nhiên tỷ lệ con loại 

I/số con nở ra ở cả vịt BT, TB và vịt Biển là tương đương nhau và cao hơn so với 

vịt Trời (sai khác có ý nghĩa thống kê P<0,001). 

Bảng 3.11. Một số chỉ tiêu ấp nở của vịt thí nghiệm (n=3) 

Chỉ tiêu ĐVT 
B T BT TB 

Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE 

Số trứng vào ấp quả 1800 24,19 1700 20,82 2300 21,94 2000 20,21 

Số trứng có phôi quả 1679 19,09 1543 13,47 2175 20,07 1879 18,52 

Tỷ lệ trứng có phôi % 93,28a 0,49 90,76b 0,27 94,57a 0,31 93,95a 0,52 

Số vịt con nở ra con 1475 15,04 1324 17,01 1960 19,40 1688 17,01 

Số vịt con loại I con 1418 10,21 1219 14,57 1887 15,31 1623 12,86 

Tỷ lệ nở/trứng có phôi % 87,85b 0,27 85,81c 0,20 90,11a 0,19 89,84a 0,65 

Tỷ lệ nở/tổng trứng ấp % 81,94b 0,68 77,88c 0,41 85,22a 0,13 84,40a 0,15 

Tỷ lệ con loại I/số con 

nở ra 
% 96,14a 0,38 92,07b 0,50 96,28a 0,20 96,15a 0,21 

Ghi chú: trên cùng một hàng các chữ cái a,b,c khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê với 

P<0,05 

Theo Nguyễn Đức Trọng và cs. (2020), nghiên cứu về vịt Triết Giang, vịt Cỏ 

và tổ hợp lai giữa vịt Triết Giang và Cỏ nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại 

Xuyên thì tỷ lệ trứng có phôi của vịt Cỏ là 93,04%, vịt Triết Giang là 94,87% và tổ 

hợp lai TTC (3/4 Triết Giang, 1/4 Cỏ) đạt 96,57%; nuôi ở Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát triển Chăn nuôi miền Trung thì tỷ lệ phôi ở vịt lai TTC, TC đạt lần lượt 

96,62% và 93,69%. Vịt BT có tỷ lệ trứng có phôi tương đương với vịt Triết Giang 

cao hơn vịt Cỏ, TC, và thấp hơn vịt lai TTC trong khi đó vịt TB là tương đương vịt 

Cỏ, TC và thấp hơn vịt Triết Giang và TTC. 

Theo Nguyen Duy Hoan (2016), vịt Mốc tỷ lệ trứng có phôi là 90 - 92%, tỷ lệ 

nở là 78 - 80%. Hermann Klein-Hessling (2007) nghiên cứu trên vịt Bắc Kinh nuôi 

khảo sát tại Pháp có tỷ lệ phôi đạt 94 - 96%, tỷ lệ nở/trứng có phôi đạt 85 - 87%, số 

vịt con/mái đạt 165 - 175 con. Vịt BT, TB có tỷ lệ có phôi cao hơn vịt Mốc, thấp 

hơn vịt Bắc Kinh; tỷ lệ nở/trứng có phôi cao hơn vịt Mốc, Bắc Kinh. 
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Vịt lai BT, TB nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên có đặc điểm 

ngoại hình, kích thước các chiều đo thiên về giống vịt chuyên trứng, tỷ lệ nuôi sống 

đến 20 tuần tuối đạt cao 96,80 - 96,93%, khối lượng cơ thể đạt 1628,90 -1662,90 

g/mái; 1701-1727g/trống ở 20 tuần tuổi, các chỉ tiêu về năng suất trứng đạt cao, có 

ưu thế lai siêu trội về năng suất trứng và tiêu tốn thức ăn/10 trứng so với trung bình 

bố mẹ. Các chỉ tiêu chất lượng trứng và tỷ lệ ấp nở đạt cao. Đây là cặp lai có năng 

suất trứng chất lượng tốt được xếp vào giống vịt hướng trứng, năng suất trứng đạt 

được 266,83 -275,22 quả/mái. Khối lượng trứng của vịt BT, TB so với các giống vịt 

chuyên trứng là tương đương, tỷ lệ lòng đỏ cao phù hợp với nhu cầu thị trường, có 

tiềm năng phát triển nuôi vịt sản xuất trứng. Vịt BT cho kết quả về khả năng sinh 

sản cao hơn so với vịt TB nên sử dụng vịt BT để chuyển giao trong sản xuất. 

3.2. ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA VỊT LAI BA 

GIỐNG SBT VÀ STB 

3.2.1. Đặc điểm ngoại hình của vịt lai ba giống SBT và STB thương phẩm 

Đặc điểm ngoại hình 

Theo dõi quan sát đặc điểm ngoại hình của vịt SBT và STB thương phẩm ở 

01 và 56 ngày tuổi.  Kết quả được thể hiện hình ảnh 7, 8, 11, 12 phụ lục 2. 

Vịt SBT: quan sát ở 1 ngày tuổi vịt lai có 4 nhóm màu lông, chiếm chủ yếu 

75% là màu lông đen loang vàng (hoặc loang vàng đen, ngực và bụng có màu vàng 

nhạt), chiếm 13 - 15% là màu lông vàng nhạt pha lẫn đen, chiếm 10% là vịt có màu 

lông đen toàn thân, chỉ 2% vịt có màu lông vàng nhạt. Khi nuôi vịt đến 56 ngày tuổi 

(8 tuần tuổi) có 4 nhóm: khi mới nở có màu lông đen loang vàng thì đến 56 ngày 

tuổi có màu lông đen loang trắng hoặc loang trắng đen, nâu đốm trắng, vịt khi mới 

nở có màu lông vàng nhạt pha lẫn đen thì 56 ngày tuổi màu lông cánh sẻ, mới nở có 

màu lông đen toàn thân 56 ngày tuổi sẽ có màu lông đen toàn thân, vịt mới nở có 

màu lông vàng nhạt 56 ngày tuổi có màu lông trắng tuyền; con trống có móc cong ở 

đầu và đuôi; đầu to vừa phải, cổ dài trung bình; thân hình trung gian giữa vịt chuyên 

thịt và vịt chuyên trứng, mắt tinh, linh hoạt; mỏ và chân có màu vàng đậm, có con 

có màu xám đen hoặc xám vàng (hình 7, 11 phụ lục 2). 
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Vịt STB: vịt 01 ngày tuổi cũng có 4 nhóm màu lông: màu lông đen loang 

vàng (hoặc loang vàng đen, ngực và bụng có màu vàng nhạt) chiếm 70%, màu lông 

vàng nhạt pha lẫn đen chiếm 20%; màu lông đen toàn thân chiếm 8%, toàn thân 

màu vàng nhạt  chiếm 2%. Vịt ở 56 ngày tuổi vẫn có 4 nhóm: mới nở có lông đen 

loang vàng 56 ngày tuổi lông màu đen loang trắng hoặc loang trắng đen; mới nở 

lông vàng nhạt pha lẫn đen 56 ngày tuổi lông màu cánh sẻ; mới nở lông vàng nhạt, 

56 ngày tuổi lông trắng tuyền; mới nở lông đen toàn thân 56 ngày tuổi lông đen 

toàn thân, con trống có móc cong ở đầu và đuôi; đầu to vừa phải, cổ dài trung bình; 

thân hình to thiên về xu hướng sản xuất thịt, mắt tinh, linh hoạt; mỏ và chân có màu 

vàng đậm, có con có màu xám đen hoặc xám vàng (hình 8,12 phụ lục 2). 

Bùi Hữu Đoàn và cs. (2017) lai kinh tế giữa vịt Bầu Sín Chéng và vịt Super 

M3 (SM3) dòng B để tạo ra vịt lai F1 (Bầu Sín Chéng x Super M3) có màu lông đa 

dạng, chủ yếu là đen có đốm trắng, nâu có đốm trắng và màu cà cuống, một số ít vịt 

có màu trắng có đốm đen, cấu trúc cơ thể vịt nở nang…, thể hiện xu hướng sản xuất 

thịt. Vịt lai STB, SBT cũng cho phân ly màu lông tương tự.  

Kích thước các chiều đo 

Tiến hành đo kích thước các chiều đo của vịt lai hai giống và 3 giống ở 8, 9 

và 10 tuần tuổi. Kết quả được trình bày ở bảng 3.12. 

Nhìn chung theo kết quả bảng 3.12 cho thấy ở tất cả các tuần tuổi (8 - 10 

tuần tuổi) thì các chiều đo của vịt lai 3 giống (STB và SBT) có kích thước các 

chiều đo cơ thể cao hơn vịt lai 2 giống (BT, TB) đáng chú ý chiều đo kích thước 

của vịt lai SBT tương đương với vịt STB và vượt trội so với vịt lai BT, TB. Kích 

thước các chiều đo của vịt lai đều tăng dần theo tuần tuổi ở tất cả các nhóm vịt.
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Bảng 3.12. Kích thước các chiều đo của vịt lai thương phẩm ở các tuần tuổi (cm) 

Chỉ tiêu TT 

BT (n=30) TB (n=30) SBT (n=30) STB (n=30) 

Trống  Mái  Trống  Mái  Trống Mái  Trống  Mái  

Mean±SE Mean±SE Mean±SE Mean±SE Mean±SE Mean±SE Mean±SE Mean±SE 

VN  

8 27,38d±0,15 27,07d±0,27 28,65c±0,31 27,36d±0,31 32,46a±0,23 31,31b±0,23 32,31ab±0,22 31,44ab±0,26 

9 28,50cd±0,24 28,05d±0,24 29,42c±0,31 29,12cd±0,28 33,32ab±0,35 32,47b±0,38 34,18a±0,25 32,36b±0,23 

10 29,43cd±0,19 28,98d±0,24 30,50c±0,29 29,98cd±0,29 34,47a±0,26 32,48b±0,30 34,86a±0,25 33,11b±0,29 

DT  

8 23,58bc±0,13 22,94c±0,23 24,28b±0,29 23,02c±0,28 26,38a±0,20 25,78a±0,20 26,22a±0,21 25,91a±0,22 

9 24,47c±0,16 23,30d±0,19 25,04c±0,23 24,19cd±0,19 27,21ab±0,29 26,34b±0,31 27,71a±0,21 26,47b±0,20 

10 24,86ef±0,18 24,28f±0,21 25,75de±0,24 24,89ef±0,21 27,74ab±0,20 26,54cd±0,24 27,85a±0,25 26,81bc±0,20 

VN/DT 

8 1,16d±0,004 1,18c±0,003 1,18c±0,004 1,19c±0,006 1,23ab±0,005 1,21ab±0,003 1,23a±0,006 1,21b±0,003 

9 1,16c±0,005 1,20b±0,003 1,17c±0,003 1,20b±0,004 1,22a±0,004 1,23a±0,005 1,23a±0,005 1,22a±0,005 

10 1,18d±0,005 1,19d±0,003 1,18d±0,004 1,20cd±0,004 1,24ab±0,006 1,22bc±0,005 1,25a±0,006 1,24ab±0,006 

Dài 

lườn  

8 12,24±0,12 12,13±0,10 12,31±0,15 12,16±0,13 12,43±0,16 12,17±0,15 12,39±0,08 12,33±0,11 

9 13,03abc±0,09 12,66bc±0,08 13,10abc±0,16 12,54c±0,17 13,33a±0,17 13,15ab±0,11 13,55a±0,10 13,11ab±0,12 

10 13,15c±0,10 13,07c±0,08 13,63ab±0,12 13,14c±0,14 13,76a±0,07 13,21bc±0,12 13,84a±0,09 13,25bc±0,11 

Dài lông 

cánh  

8 11,70c±0,22 12,45c±0,25 11,79c±0,32 12,32c±0,27 15,19a±0,22 15,23a±0,18 13,80b±0,38 14,44ab±0,13 

9 15,34d±0,24 15,86bcd±0,22 15,49cd±0,26 15,63cd±0,21 17,32a±0,21 16,69ab±0,14 16,39abc±0,26 16,65ab±0,17 

10 16,87bc±0,23 17,32abc±0,31 17,02bc±0,35 16,52c±0,30 18,23a±0,21 17,12bc±0,19 17,87ab±0,20 17,31abc±0,11 

Cao 

chân  

8 7,37bc±0,08 7,04c±0,04 7,71ab±0,12 7,47ab±0,10 7,72ab±0,11 7,51ab±0,09 7,78a±0,09 7,59ab±0,08 

9 7,39c±0,05 7,07d±0,05 7,62bc±0,09 7,50c±0,11 7,90a±0,04 7,85ab±0,06 7,97a±0,03 7,89ab±0,05 

10 7,43cd±0,10 7,14d±0,09 7,83ab±0,08 7,55bc±0,09 8,03a±0,06 7,99a±0,07 8,12a±0,04 7,97a±0,06 

Ghi chú: trên cùng một hàng các chữ cái a,b,c,d khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê với P<0,05. 
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 Kết quả bảng 3.12: Chỉ tiêu vòng ngực của vịt SBT, STB ở 8 tuần tuổi là 

32,31 - 32,46 cm ở con trống và 31,31 - 31,44 cm ở con mái là cao hơn đáng kể so 

với vịt BT, TB ở 8 tuần tuổi là 27,38 - 28,65 cm đối với con trống và 27,07 - 

27,36 cm ở con mái. Ở 10 tuần tuổi vòng ngực ở cả 4 nhóm vịt đều tăng lên, vịt 

BT, TB đạt 29,43 - 30,50 cm ở con trống và 28,98 - 29,98 cm ở con mái trong khi 

đó vịt SBT, STB có vòng ngực lớn hơn đáng kể so với vịt lai 2 giống BT, TB là 

34,47 - 34,86 cm ở con trống và 32,48 - 33,11 cm ở con mái (sai khác có ý nghĩa 

thống kê P<0,001). Vịt Đốm lúc 8 tuần tuổi có kích thước vòng ngực là 27,69 cm 

đối với con trống và 27,17 cm đối với con mái (Đặng Vũ Hòa, 2015). Vịt Biển 15 - 

Đại Xuyên lúc 8 tuần tuổi có kích thước vòng ngực 29,88 - 29,98 cm (Nguyễn Văn 

Duy và cs., 2016). Vịt SBT, STB có vòng ngực là cao hơn đáng kể so với vịt Biển 

15 - Đại Xuyên, vịt Đốm. 

Ở 8 tuần tuổi, chiều đo dài thân của vịt lai SBT, STB là 26,22 - 26,38 cm ở 

con trống 25,78 - 25,91cm ở con mái cao hơn vịt BT, TB nuôi vỗ béo ở con trống 

là 23,58 - 24,28 cm, ở con mái 22,94 - 23,02 cm. Ở 10 tuần tuổi dài thân vịt lai 

SBT, STB tăng lên là 27,74 - 27,85 cm đối với con trống và 26,54 - 26,81 cm đối 

với con mái vẫn cao hơn so với vịt nuôi thương phẩm BT, TB đạt 24,80 - 25,75 

cm đối với con trống; 24,28 - 24,89 cm đối với con mái. Sai khác về chiều đo dài 

thân ở các tuần tuổi giữa các nhóm vịt có kể đến tính biệt là có ý nghĩa thống kê 

với P<0,001.  

Khi nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên, ở 8 tuần tuổi qua 3 thế 

hệ, vịt Bầu Bến có chiều đo dài thân 25,03 - 25,40 cm đối với con trống và 23,70 - 

24,00 cm đối với con mái (Vũ Đình Trọng và cs., 2015). Vịt Đốm khi 8 tuần tuổi 

có chiều dài thân là 23,09 cm đối với con trống và 22,54 cm đối với con mái 

(Đặng Vũ Hòa, 2015). Nghiên cứu của chúng tôi về dài thân trên vịt SBT, STB là 

cao hơn nghiên cứu trên vịt Bầu và vịt Đốm.  

Kết quả bảng 3.12 còn cho thấy: Tỷ lệ giữa vòng ngực và dài thân ở 8 tuần 

tuổi của vịt lai 3 giống (STB, SBT) đạt là 1,23 ở con trống và 1,21 ở vịt mái trong 

khi đó vịt lai 2 giống (TB, BT) đạt 1,16 - 1,19 ở con trống và 1,18 - 1,20 ở con 

mái. Tỷ lệ này thay đổi ở 10 tuần tuổi của vịt lai ở vịt lai 3 giống là 1,24 - 1,25 đối 
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với vịt trống và 1,22 - 1,24 ở vịt mái trong khi tỷ lệ này ở vịt lai 2 giống ở cùng 

tuần tuổi là 1,18 - 1,22 ở con trống và 1,19 - 1,20 ở con mái. Đặng Vũ Hòa (2015) 

cho biết: vịt lai PT khi nuôi vỗ béo ở 8 tuần tuổi có tỷ lệ VN/DT đạt 1,21 - 1,23 (các 

chiều đo vòng ngực và dài thân tương ứng là 31,68 và 25,81cm đối với con mái; 

32,27 và 26,65cm đối với con trống). Vịt STB, SBT có tỷ lệ VN/DT là tương đương 

so với vịt PT. 

Kết quả bảng trên cũng cho thấy ở 8 tuần tuổi chiều dài lườn của vịt trống là 

cao hơn so với vịt mái, dài lườn vịt SBT, STB ở 8 tuần tuổi đạt 12,39 - 12,43 cm ở 

con trống và 12,17 - 12,33 cm ở con  mái trong khi chỉ tiêu này trên vịt TB, BT đạt 

12,24 - 12,31 cm ở con trống và 12,13 - 12,16 cm ở con mái. Đến 10 tuần tuổi, dài 

lườn của vịt trống SBT, STB là 13,76-13,84 cm dài hơn so với vịt mái đạt 13,21 - 

13,25 cm. Như vậy dài lườn của vịt SBT, STB ở 10 tuần tuổi cao hơn so với vịt lai 

BT, TB đạt 13,15 - 13,63 cm ở con trống và 13,07 - 13,14 cm ở con mái (P<0,05). 

Theo Đặng Vũ Hòa (2015), vịt Đốm khi khảo sát tại 10 tuần tuổi có chiều dài lườn 

là 12,83 cm đối với con trống và 12,62 cm đối với con mái; vịt PT có chiều dài lườn 

là 14,61 cm đối với con trống và 13,71 cm đối với con mái. Như vậy nghiên cứu 

của chúng tôi về dài lườn của vịt SBT, STB là cao hơn vịt Đốm và thấp hơn vịt PT 

của tác giả. 

 Độ dài lông cánh từ 8 đến 10 tuần tuổi của vịt lai SBT cao hơn so với vịt lai 

STB, dài lông cánh vịt lai SBT, STB cao hơn so với vịt lai BT, TB, sự khác biệt này 

có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Ở 8 tuần tuổi dài lông cánh của vịt lai SBT, STB ở 

con trống là 13,80 - 15,19 cm, ở vịt mái là 14,44 - 15,23 cm cao hơn hẳn so với vịt 

BT, TB ở vịt trống đạt 11,70 - 11,79 cm và vịt mái đạt 12,32 - 12,45 cm. Nuôi đến 

10 tuần tuổi dài lông cánh của vịt lai SBT, STB đạt 17,87 - 18,23 cm ở vịt trống và 

17,12 - 17,31 cm  ở vịt mái vẫn cao hơn so với vịt BT, TB đạt 16, 87 - 17,02 

cm/con trống và 16,52 - 17,02 cm/con mái. Vũ Hoàng Trung (2019) cho biết lúc 8 

tuần tuổi vịt Triết Giang (dòng TG2 chọn lọc qua 4 thế hệ) có độ dài lông cánh là 

8,96 - 10,90 cm. Vịt CV. Super M2 có độ dài lông cánh là 16,87 cm ở 8 tuần tuổi 

(Nguyễn Đức Trọng và cs., 2011f). Như vậy tốc độ mọc lông cánh của vịt SBT, 
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STB là nhanh hơn so với vịt Triết Giang, chậm hơn so với vịt Super ở cùng tuần 

tuổi. 

Nhìn chung chiều đo cao chân của 4 nhóm vịt tăng chậm từ 8 đến 10 tuần tuổi, 

vịt trống cao chân hơn so với vịt mái. Ở 8 tuần tuổi chiều đo cao chân trung bình 

của vịt SBT, STB đạt 7,72 - 7,78 cm/vịt trống và 7,51 - 7,59 cm/vịt mái trong khi 

chỉ tiêu này ở vịt BT, TB đạt 7,37 - 7,71cm/vịt trống và 7,04 - 7,47cm/vịt mái (vịt 

TB cao chân hơn vịt BT). Ở 10 tuần tuổi cao chân trung bình của vịt SBT, STB đạt 

8,03 - 8,12 cm/vịt trống và 7,97 - 7,99 cm/vịt mái trong khi cao chân của vịt BT, TB 

đạt 7,43 - 7,83 cm/vịt trống và 7,14 - 7,55 cm/vịt mái. Như vậy cao chân của vịt lai 

3 giống SBT, STB là cao hơn so với vịt lai 2 giống BT, TB và biểu hiện rõ ràng hơn 

ở 9, 10 tuần tuổi. Chiều đo cao chân của cả 4 nhóm vịt đều cao hơn so với vịt TC2 

chọn lọc qua 4 thế hệ là 6,11 - 6,25 cm ở con mái và 6,6 - 6,24 cm ở con trống nuôi 

ở 56 ngày tuổi (Vũ Hoàng Trung, 2019). 

Như vậy vịt lai SBT, STB có các chỉ tiêu kích thước các chiều đo cao hơn so 

với vịt lai BT, TB khi cùng nuôi thương phẩm thể hiện cụ thể ở các chiều về vòng 

ngực, dài thân, cao chân và dài lông cánh.  

3.2.2. Khả năng sản xuất của vịt lai ba giống SBT và STB  

3.2.2.1. Tỷ lệ nuôi sống  

Tỷ lệ nuôi sống là chỉ tiêu quan trọng trong chăn nuôi, tỷ lệ nuôi sống cao 

hay thấp phản ánh thể chất của đàn vịt tốt hay xấu. Tỷ lệ nuôi sống của vịt qua các 

tuần tuổi không những phản ánh khả năng thích nghi của chúng với điều kiện môi 

trường, khả năng chống đỡ bệnh tật và còn đánh giá được quy trình chăm sóc, điều 

kiện nuôi dưỡng và quản lý của đàn gia cầm. Kết quả theo dõi về tỷ lệ nuôi sống 

của vịt lai thương phẩm được thể hiện tại bảng 3.13 và hình 3.6 (đồ thị tỷ lệ nuôi 

sống của vịt lai thương phẩm qua các tuần tuổi). 

Kết quả bảng 3.13 và hình 3.5 cho thấy vịt lai SBT, STB có tỷ lệ nuôi sống 

đạt cao 98-99%. Tỷ lệ nuôi sống đạt cao nhất ở công thức vịt BT, SBT (99%), thấp 

hơn ở công thức vịt lai STB và TB đạt 98%, thấp nhất là công thức vịt S đạt 96%. 

Vịt lai SBT, STB có sức sống cao (trên 98%) thể hiện khả năng thích nghi tốt với 
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điều kiện khí hậu, quy trình chăm sóc nuôi dưỡng của Trung tâm Nghiên cứu Vịt 

Đại Xuyên. Vịt lai SBT và STB thể hiện ưu thế lai về tỷ lệ nuôi sống so với trung 

bình bố mẹ đạt 1,03-1,54%, vịt lai SBT thể hiện ưu thế lai về tỷ lệ nuôi sống cao 

hơn vịt STB. Như vậy lai tạo giữa vịt Biển 15 - Đại Xuyên, vịt Trời và vịt Star53 

giúp tăng tỷ lệ nuôi sống của vịt lai thương phẩm. 

 

Bảng 3.13. Tỷ lệ nuôi sống của vịt lai thương phẩm  

Tuần tuổi 

BT TB SBT STB S 

n 
TLNS 

(%) 
n 

TLNS 

(%) 
n 

TLNS 

(%) 
n 

TLNS 

(%) 
n 

TLNS 

(%) 

1 nt 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 

1 99 99,00 99 99,00 99 99,00 100 100,00 98 98,00 

2 99 100,00 98 98,99 99 100,00 99 99,00 97 98,98 

3 99 100,00 98 100,00 99 100,00 98 98,99 96 98,97 

4 99 100,00 98 100,00 99 100,00 98 100,00 96 100,00 

5 99 100,00 98 100,00 99 100,00 98 100,00 96 100,00 

6 99 100,00 98 100,00 99 100,00 98 100,00 96 100,00 

7 99 100,00 98 100,00 99 100,00 98 100,00 96 100,00 

8 99 100,00 98 100,00 99 100,00 98 100,00 96 100,00 

9 99 100,00 98 100,00 99 100,00 98 100,00 96 100,00 

10 99 100,00 98 100,00 99 100,00 98 100,00 96 100,00 

1 nt - 10 - 99,00 - 98,00   99,00   98,00   96,00 

UTL (1nt-10) 
   

  1,54  1,03 
  

Theo nghiên cứu Nguyễn Thị Thúy Nghĩa và cs. (2012) vịt Bầu Bến và Đốm 

có tỷ lệ nuôi sống đến 8 tuần tuổi đạt 91,72 - 94,67%. Nguyễn Đức Trọng và cs. 

(2009) khi nghiên cứu trên vịt Star 76 (ST3, ST4) giai đoạn từ 0 - 8 tuần tuổi tỷ lệ 

nuôi sống của vịt ST3 thế hệ 1,2,3 đạt từ 91,11 - 95,33%; tỷ lệ nuôi sống của vịt 

ST4 ở 3 thế hệ đạt từ 96,0 - 97,1%. Tỷ lệ nuôi sống của vịt SBT, STB cao hơn so 

với các nghiên cứu trên. 
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Hình 3.6. Tỷ lệ nuôi sống của vịt lai thương phẩm qua các tuần tuổi 

3.2.2.2. Khối lượng cơ thể của vịt lai ba giống SBT và STB qua các tuần tuổi 

Vịt được cho ăn tự do từ 1 - 10 tuần tuổi. Theo dõi khối lượng cơ thể vịt lai 

thương phẩm qua các tuần tuổi. Kết quả được thể hiện ở bảng 3.14 và hình 3.7. 

Qua bảng 3.14 cho thấy khối lượng cơ thể ở 1 ngày tuổi của vịt lai STB đạt 

51,93g cao hơn không đáng kể với vịt TB đạt 50,74g (P>0,05), cao hơn vịt lai SBT 

và BT đạt 48,97 và 48,07 g/con (sự khác nhau về khối lượng cơ thể vịt 1 ngày tuổi 

giữa vịt SBT và BT là không có ý nghĩa thống kê P>0,05) và thấp hơn so với vịt S 

đạt 58,88 g (sự sai khác vê khối lượng cơ thể vịt S ở 1 ngày tuổi so với vịt STB, 

SBT, TB, BT là có ý nghĩa thống kê với P<0,05). Như vậy vịt TB khi mới nở có 

ảnh hưởng của con mẹ (vịt Biển 15 - Đại Xuyên có khối lượng trứng lớn hơn vịt 

Trời) nên khối lượng cơ thể 1 ngày tuổi lớn hơn vịt BT dẫn đến khối lượng cơ thể 1 

ngày tuổi của vịt STB là lớn hơn vịt SBT. 
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Bảng 3.14. Khối lượng cơ thể của vịt lai ở các tuần tuổi (g) 

Tuần 

tuổi 

BT (n=100) TB (n=100) SBT (n=100) STB (n=100) S (n=100) 

Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE 

1nt 48,07c 0,40 50,74b 0,30 48,97c 0,40 51,93b 0,36 58,88a 0,28 

1 120,61e 1,31 126,48d 1,46 147,19c 1,26 159,16b 1,62 178,70a 1,49 

2 268,59d 3,40 280,41d 3,91 380,36c 4,50 411,23b 3,91 437,12a 5,16 

3 489,19d 7,35 496,59d 8,31 710,82c 8,08 746,31b 8,28 862,90a 7,85 

4 740,50c 10,00 753,20c 11,50 1104,40b 11,50 1136,10b 11,30 1399,50a 10,50 

5 1010,00c 13,40 1033,00c 14,30 1524,20b 15,00 1556,80b 13,60 1978,50a 13,20 

6 1241,00c 15,60 1280,70c 17,70 1901,70b 18,20 1949,00b 14,70 2536,10a 15,40 

7 1421,60c 15,70 1476,10c 20,40 2232,10b 20,60 2267,00b 15,20 3012,80a 18,60 

8 1558,20c 17,50 1619,80c 21,70 2480,00b 21,80 2532,30b 16,70 3334,10a 21,20 

9 1649,50c 20,30 1722,10c 23,70 2636,20b 24,80 2695,50b 18,70 3569,90a 22,40 

10 1728,30c 21,70 1815,70c 26,00 2746,30b 27,20 2789,00b 20,30 3741,80a 24,20 

ƯTL (%)  0,41    0,37 
   

Ghi chú: trên cùng một hàng các chữ cái a,b,c,d,e khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê với 

P<0,05 

Nhìn vào hình 3.6 cho thấy: khối lượng cơ thể của vịt nuôi thương phẩm 

SBT, STB cao hơn vịt BT, TB và thấp hơn vịt S trong đó vịt STB luôn có khối 

lượng cao hơn vịt SBT (tuy nhiên khối lượng cơ thể vịt STB cao hơn vịt SBT là 

không có ý nghĩa thống kê ở hầu hết các tuần tuổi ngoại trừ từ 1 ngày tuổi đến 3 

tuần tuổi). Đường biểu diễn khối lượng cơ thể của vịt SBT, STB thấp hơn vịt S và 

cao hơn vịt BT, TB. Đường sinh trưởng của vịt lai STB và SBT nằm ở khoảng giữa 

đường sinh trưởng giữa vịt lai TB, BT với vịt S. Sự khác nhau một cách rõ rệt giữa 

đường biểu diễn khối lượng cơ thể của 5 nhóm vịt tăng lên theo tuần tuổi: ở giai 

đoạn từ 1 ngày tuổi đến 6 tuần tuổi đường biểu diễn sinh trưởng tích lũy của nhóm 

vịt lai BT và TB; nhóm vịt lai SBT và vịt STB là không khác nhau rõ rệt nhưng từ 
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6-10 tuần tuổi khối lượng cơ thể của các nhóm vịt tăng lên nhanh và có sự khác biệt 

rõ rệt giữa đưỡng biểu diễn khối lượng cơ thể của vịt S với các nhóm vịt còn lại. 

 

Hình 3.7. Khối lượng cơ thể của vịt thương phẩm qua các tuần tuổi (g/con) 

Ở 4 tuần tuổi khối lượng cơ thể vịt SBT, STB đạt lần lượt là 1104,40; 

1136,60 g là lớn hơn khối lượng của vịt BT, TB đạt lần lượt là 740,50g và 753,20g 

và thấp hơn vịt S đạt 1399,50g (P<0,05). Sự sai khác về khối lượng cơ thể của vịt 

SBT, STB với vịt BT, TB và vịt S là có ý nghĩa thống kê với P<0,05 xảy ra từ 5 đến 

9 tuần tuổi. 

Ở 8 tuần tuổi, khối lượng cơ thể vịt SBT, STB đạt 2480,00 - 2532,30g. 

Tương ứng đến 9 tuần tuổi là 2636,20 - 2695,50g và  10 tuần tuổi là 2746,30 - 

2789,00g cao hơn rõ rệt so với vịt TB và BT đạt 1728,30 - 1815,70g và thấp hơn so 

với vịt S đạt 3741,80g (sai khác có ý nghĩa thống kê với P<0,05). 

Tổ hợp lai SBT có ưu thế lai so với trung bình bố mẹ là 0,41% và cao hơn so 

với vịt STB (0,37%). Vịt lai SBT có sức sản xuất thịt là tương đương so với vịt 

STB. Khi sử dụng vịt S lai với vịt mái BT, TB thì con lai giữa vịt trống S x mái BT 

lại cho kết quả về ưu thế lai cao hơn so với con lai giữa trống S x mái TB. Kết quả 
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nghiên cứu trên vịt SBT, STB có ưu thế lai thấp hơn vịt lai F1 (SC x SM3) đạt 

9,62% khi nuôi đến 8 tuần tuổi (Bùi Hữu Đoàn và cs., 2017).  

Khối lượng cơ thể vịt SBT, STB lớn hơn vịt PT và TP ở 8 tuần tuổi lần lượt 

đạt là 2301,20g; 2219,00g (Đặng Vũ Hòa và cs., 2014); thấp hơn nghiên cứu của 

Bùi Hữu Đoàn và cs. (2017) trên vịt lai F1 (SC x Super M3) có khối lượng cơ thể ở 

8 tuần tuổi đạt 2647,98g . Ở 10 tuần tuổi khối lượng cơ thể của vịt SBT, STB là 

tương đương với con lai giữa vịt SM và vịt Đốm TP (10 tuần tuổi: 2749,4g) 

(Nguyễn Đức Trọng và cs., 2011c). 

Vương Thị Lan Anh (2020) khi nghiên cứu vịt Biển 15 - Đại Xuyên ở 10 

tuần tuổi có khối lượng cơ thể nuôi trong nước ngọt con trống đạt 2792,92g, con 

mái đạt 2639,75g; trong môi trường nước mặn là 2619,14 g/trống, 2540,46 g/mái. 

Như vậy vịt Biển 15 - Đại Xuyên tính trung bình trống và mái có khối lượng là 

2716,34g ở môi trường nước ngọt; 2579,80g ở môi trường nước mặn thì nghiên cứu 

của chúng tôi trên vịt lai SBT, STB là cao hơn vịt Biển 15 - Đại Xuyên. Theo 

Nguyễn Đăng Cường (2018) nghiên cứu trên vịt Trời (Anas Supercillosa) Châu Á, 

khi nuôi vỗ béo ở 8,9,10 tuần tuổi đạt lần lượt 905,54; 973,22 và 1016,20g. Như 

vậy vịt lai 2 giống TB, BT trên nghiên cứu này có khối lượng lớn hơn vịt Trời 

(Anas Supercillosa) và thấp hơn vịt Biển 15 - Đại Xuyên. 

Như vậy vịt lai BT, TB có khối lượng cơ thể nhỏ, vừa phải có thể nuôi 

thương phẩm theo hướng vịt đặc sản. Vịt STB, SBT có khối lượng cơ thể cao hơn 

thiên về vịt chuyên thịt, hứa hẹn có thể áp dụng trong thực tiễn sản xuất vịt thương 

phẩm lấy thịt cho hiệu quả kinh tế cao. 

Kết quả phân tích phương sai hai nhân tố giống (5 mức: vịt BT, TB, SBT, 

STB, S) và tính biệt (trống và mái) và sự tương tác giữa hai yếu tố ảnh hưởng đến 

khối lượng cơ thể vịt thí nghiệm thương phẩm được thể hiện qua bảng 3.15. 
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Bảng 3.15. Kết quả phân tích ảnh hưởng của các yếu tố thí nghiệm đến khối 

lượng của vịt thương phẩm 

Tuần tuổi 
P 

R2 (%) 
Giống Tính biệt Giống*Tính biệt 

1nt 0,000 0,369 0,983 54,57 

1 0,000 0,127 0,003 70,30 

2 0,000 0,306 0,053 73,71 

3 0,000 0,046 0,046 78,15 

4 0,000 0,213 0,037 84,56 

5 0,000 0,308 0,075 87,67 

6 0,000 0,474 0,061 89,99 

7 0,000 0,001 0,307 91,66 

8 0,000 0,000 0,686 92,40 

9 0,000 0,000 0,877 92,44 

10 0,000 0,000 0,912 89,67 
 

Bảng 3.15 cho thấy ảnh hưởng của yếu tố giống là rõ rệt có ý nghĩa thống kê 

đến khối lượng cơ thể vịt ở các tuần tuổi (1ngày tuổi - 10 tuần tuổi) với P<0,0001. 

Trong khi đó tính biệt có ảnh hưởng đến khối lượng cơ thể vịt ở các tuần tuổi: 3, 7, 

8, 9, 10. Như vậy sai khác về tính biệt (trống, mái) đến khối lượng cơ thể vịt có ý 

nghĩa thống kê (P<0,001) xảy ra chủ yếu khi vịt ở 7, 8, 9, 10 tuần tuổi tuy nhiên sự 

tương tác giữa yếu tố giống và tính biệt chỉ xảy ra ở 1, 3 và 4 tuần tuổi với P<0,05. 

Bên cạnh đó hệ số xác định đạt tương đối cao ở các tuần tuổi, cao nhất từ tuần thứ 7 

đến 9 đạt 91,66 - 92,44% chứng tỏ bố trí thí nghiệm chặt chẽ, các số liệu có độ tin 

cậy cao. 

3.2.2.3. Sinh trưởng tuyệt đối  

Sinh trưởng tuyệt đối biểu thị sự tăng lên về khối lượng cơ thể trong một 

khoảng thời gian nhất định và được tính bằng g/con/ngày. Trên cơ sở theo dõi khối 

lượng ở các tuần tuổi, chúng tôi xác định tốc độ sinh trưởng tuyệt đối từ 1 đến 10 

tuần tuổi. Kết quả về sinh trưởng tuyệt đối của vịt được thể hiện ở bảng 3.16 và 

hình 3.8. 



 

 

95 

Bảng 3.16. Sinh trưởng tuyệt đối của vịt thương phẩm (g/con/ngày) 

Tuần tuổi 
BT (n=100) TB (n=100) SBT (n=100) STB (n=100) S (n=100) 

Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE 

1nt-1 10,36d 0,18 10,81d 0,20 14,03c 0,16 15,32b 0,22 17,11a 0,21 

1-2 21,15c 0,42 22,01c 0,42 33,31b 0,55 36,02a 0,42 36,91a 0,61 

2-3 31,52c 0,96 30,88c 0,82 47,21b 1,00 47,88b 0,93 60,65a 0,73 

3-4 35,89c 1,04 36,66c 0,96 56,22b 1,09 55,68b 0,94 76,66a 0,77 

4-5 38,51c 1,05 39,97c 1,18 59,97b 1,28 60,11b 1,05 82,72a 0,80 

5-6 32,99c 0,98 35,38c 1,34 53,94b 1,43 56,03b 1,20 79,65a 1,03 

6-7 25,80c 1,01 27,92c 0,99 47,20b 1,36 45,43b 1,52 68,10a 1,31 

7-8 19,51c 0,87 20,53c 0,83 35,41b 1,13 37,90b 1,45 45,90a 1,28 

8-9 13,54c 0,74 14,39c 0,58 23,46b 0,98 23,50b 1,02 33,54a 1,48 

9-10 12,19c 0,69 12,33c 0,67 15,62b 0,93 13,90bc 0,62 25,30a 1,12 

TB (0-10) 24,29c 0,33 25,16c 0,36 39,11b 0,39 39,30b 0,40 52,50a 0,62 

Ghi chú: trên cùng một hàng các chữ cái a,b,c,d khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê với 

P<0,05 

Từ kết quả bảng 3.16 và hình 3.7 cho thấy sinh trưởng tuyệt đối đều tăng dần 

từ 1 ngày tuổi và đạt đỉnh cao ở 4 - 5 tuần tuổi sau đó có xu hướng giảm dần và 

giảm thấp nhất ở 10 tuần tuổi. Đường biểu diễn sinh trưởng tuyệt đối của vịt đều có 

dạng hình parabol theo đúng quy luật sinh trưởng của gia cầm. Đường biểu diễn 

sinh trưởng tuyệt đối của vịt S luôn cao nhất, thấp nhất là vịt TB và BT, ở giữa là 

vịt STB và SBT. Vịt SBT và STB có đường biểu diễn sinh trưởng tuyệt đối khá gần 

nhau tuy nhiên sự khác nhau về sinh trưởng tuyệt đối của vịt STB và vịt SBT hầu 

như không có sai khác thống kê ở các tuần tuổi.  
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Hình 3.8. Sinh trưởng tuyệt đối của vịt thương phẩm qua các tuần tuổi 

(g/con/ngày) 

Sinh trưởng tuyệt đối của vịt BT, TB, SBT, STB, S ở giai đoạn 1 ngày tuổi -

1 tuần tuổi đạt lần lượt 10,36; 10,81; 14,03; 15,32; 17,11 g/con/ngày đến giai đoạn 4 

- 5 tuần tuổi đạt đỉnh cao lần lượt là 38,51; 39,97; 59,97; 60,11; 82,72 g/con/ngày 

sau đó giảm dần ở giai đoạn 9 - 10 tuần tuổi đạt lần lượt 12,19; 12,33, 15,62; 13,90; 

25,30 g/con/ngày. Ở giai đoạn đạt đỉnh cao (4 - 5 tuần tuổi), tốc độ sinh trưởng 

tuyệt đối của vịt SBT và STB là tương đương nhau (P>0,05), sinh trưởng tuyệt đối 

của vịt SBT, STB với vịt BT, TB và S là có ý nghĩa thống kê với P<0,05. Điều này 

tiếp tục duy trì ở giai đoạn 7 - 8 tuần tuổi. Ở giai đoạn 9-10 tuần tuổi vịt STB, SBT 

có sinh trưởng tuyệt đối giảm thấp (13,90 - 15,62g/con/ngày) trong khi đó vịt TB, 

BT có sinh trưởng tuyệt đối giảm không đáng kể so với giai đoạn 8 - 9 tuần tuổi. 

Sinh trưởng tuyệt đối của vịt SBT, STB cao hơn vịt BT, TB và thấp hơn vịt 

S: trung bình cả giai đoạn từ 1 ngày tuổi đến 10 tuần tuổi tốc độ sinh trưởng tuyệt 
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đối của vịt vịt SBT, STB đạt 38,08-39,59 g/con/ngày là cao hơn vịt TB, BT đạt 

24,29-25,16 g/con/ngày và thấp hơn vịt S đạt 52,50 g/con/ngày (P<0,05). Tốc độ 

sinh trưởng tuyệt đối của vịt SBT và vịt SBT là tương đương nhau (P>0,05). 

Kết quả phân tích ảnh hưởng của các yếu tố thí nghiệm đến sinh trưởng tuyệt 

đối của vịt thương phẩm được trình bày ở bảng 3.17. 

Bảng 3.17. Kết quả phân tích ảnh hưởng của các yếu tố thí nghiệm đến sinh 

trưởng tuyệt đối của vịt thương phẩm 

Tuần tuổi 
P 

R2 (%) 
Giống Tính biệt Giống*Tính biệt 

1nt-1 0,000 0,064 0,001 66,05 

1-2 0,000 0,530 0,136 67,37 

2-3 0,000 0,079 0,192 62,48 

3-4 0,000 0,739 0,424 71,54 

4-5 0,000 0,941 0,388 69,67 

5-6 0,000 0,002 0,239 67,59 

6-7 0,000 0,000 0,183 62,38 

7-8 0,000 0,000 0,040 51,62 

8-9 0,000 0,005 0,023 39,24 

9-10 0,000 0,007 0,109 31,29 

TB (0-10) 0,000 0,000 0,234 86,65 
  

Từ kết quả bảng 3.17 ta thấy ở tất cả các giai đoạn từ 1ngày tuổi đến 10 tuần 

tuổi khác biệt về sinh trưởng tuyệt đối của 5 nhóm vịt thương phẩm khác nhau là có 

ý nghĩa thống kê với P<0,0001. Khác biệt về tính biệt có ý nghĩa thống kê xảy ra từ 

5 đến 10 tuần tuổi, tương tác giữa yếu tố giống và tính biệt chỉ xảy ra ở 1nt - 1 tuần 

tuổi và 7-9 tuần tuổi. Như vậy ở giai đoạn 6-10 tuần tuổi thì tính biệt có ảnh hưởng 

đến sinh trưởng tuyệt đối của vịt thí nghiệm. Trung bình từ 1ngày tuổi đến 10 tuần 

tuổi ảnh hưởng của yếu tố giống (5 nhóm vịt:  BT, TB, SBT, STB, S) và tính biệt 

(trống, mái) của vịt thí nghiệm là có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,0001; không có 
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ảnh hưởng tương tác giữa giống và tính biệt đến tốc độ sinh trưởng tuyệt đối của 

đàn vịt (P>0,05).  

Theo Huang và cs. (2006) con lai giữa ngan và vịt Kaiya (vịt Bắc Kinh x vịt 

Tsaiya) có tốc độ sinh trưởng đạt cao nhất ở 4 - 6 tuần tuổi đạt 598 - 621g, từ 6 đến 

8 tuần tuổi tốc độ sinh trưởng là 554 - 601g, tuần tuổi 8 - 10 tốc độ sinh trưởng là 

363 - 392g/con. Theo Nguyễn Văn Duy (2012) tốc độ sinh trưởng tuyệt đối của con 

lai giữa ngan RT11 và vịt MT12 đạt cao nhất ở 4 - 7 tuần tuổi đạt 81,31 - 82,73 

g/con/ngày; 7 - 8 tuần tuổi đạt 67,89 g/con/ngày. Kết quả nghiên cứu trên vịt SBT, 

STB là thấp hơn nghiên cứu trên. 

Theo Đỗ Ngọc Hà (2019) sinh trưởng tuyệt đối của vịt Cổ Lũng, tính chung cả 

trống và mái, vịt tăng khối lượng 11,99 g/con/ngày ở 1 tuần tuổi, đạt cao nhất 35,05 

g/con/ngày ở 6 - 7 tuần tuổi, sau đó giảm xuống còn 8,54 g/con/ngày ở 11 - 12 tuần 

tuổi. Kết quả nghiên cứu của Bùi Hữu Đoàn và cs. (2017) trên vịt Sín Chéng cho 

thấy, tốc độ sinh trưởng tuyệt đối của vịt tăng từ 12,45 g/con/ngày ở tuần đầu tiên, 

đạt cao nhất 31,50 g/con/ngày ở 6 tuần tuổi sau đó giảm dần còn 6,56 g/con/ngày ở 

12 tuần tuổi. 

Đặng Vũ Hòa (2015), cho biết sinh trưởng tuyệt đối vịt PT và TP tăng 11,96 - 

12,45 g/con/ngày ở tuần tuổi đầu tiên đến 3 - 4 tuần tuổi đạt cao nhất là 54,46-57,29 

g/con/ngày sau đó giảm dần đến 9 - 10 tuần tuổi còn 27,18 - 27,56 g/con/ngày; trung 

bình cả giai đoạn (0 - 10 tuần tuổi) tốc độ sinh trưởng của vịt PT, TP đạt lần lượt 36,60; 

35,55 g/con/ngày. Tốc độ sinh trưởng tuyệt đối của vịt SBT, STB cũng tuân theo quy 

luật tăng dần từ tuần tuổi đầu đạt đỉnh sau đó giảm dần ở những tuần tuổi giết thịt. 

Trung bình giai đoạn 1 ngày tuổi đến 10 tuần tuổi sinh trưởng tuyệt đối của vịt SBT, 

STB cao hơn so với vịt lai PT, TP. 

 Nghiên cứu để xác định được sinh trưởng tuyệt đối cao nhất ở giai đoạn tuần tuổi 

nào đó thì có thể đẩy mạnh khối lượng cơ thể, giảm tiêu tốn thức ăn từ đó đem lại hiệu 

quả cao nhất cho người chăn nuôi vịt thịt. 
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3.2.2.4. Sinh trưởng tương đối 

Sinh trưởng tương đối là tỷ lệ phần trăm tăng lên của khối lượng, kích thước 

và thể tích cơ thể lúc kết thúc khảo sát so với lúc đầu khảo sát. Kết quả về sinh 

trưởng tương đối của vịt thương phẩm được thể hiện tại bảng 3.18 và hình 3.9. 

Bảng 3.18 . Sinh trưởng tương đối của vịt thương phẩm qua các tuần tuổi (%) 

Tuần tuổi 
BT (n=100) TB (n=100) SBT (n=100) STB (n=100) S (n=100) 

Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE 

1nt-1 85,55b 0,97 84,76b 0,92 99,98a 0,64 101,24a 0,71 100,52a 0,67 

1-2 75,73c 0,98 75,38c 0,78 87,92a 0,85 88,37a 0,61 83,49b 0,76 

2-3 57,56bc 1,48 55,16c 0,96 60,44b 1,12 57,68bc 0,83 65,41a 0,69 

3-4 40,98b 1,15 41,17b 0,91 43,39b 0,77 41,48b 0,63 47,53a 0,44 

4-5 30,78b 0,74 31,48b 0,88 31,98ab 0,65 31,33b 0,53 34,33a 0,31 

5-6 20,58b 0,56 21,39b 0,74 22,05b 0,57 22,45b 0,49 24,73a 0,31 

6-7 13,76c 0,56 14,21c 0,49 16,00ab 0,45 15,13bc 0,51 17,17a 0,31 

7-8 9,15c 0,38 9,35bc 0,39 10,56ab 0,33 11,06a 0,42 10,11ab 0,27 

8-9 5,87a 0,29 6,03a 0,23 6,41a 0,25 6,29a 0,27 6,82a 0,30 

9-10 5,12a 0,30 4,87ab 0,26 4,07bc 0,24 3,56c 0,16 4,85ab 0,21 

TB (0-10) 35,64b 0,55 35,47b 0,60 39,01a 0,24 39,79a 0,88 41,29a 0,75 

Ghi chú: trên cùng một hàng các chữ cái a,b,c,d khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê với 

P<0,05 

Từ bảng 3.25 và hình 3.9 cho thấy sinh trưởng tương đối của vịt 5 lô cao 

nhất ở tuần tuổi đầu tiên sau đó giảm dần đến khi kết thúc nuôi, tuân theo quy luật 

chung về sinh trưởng tương đối ở gia cầm có dạng đường hyperbon. 

Ở 1ngày tuổi - 1 tuần tuổi vịt STB, SBT có tốc độ sinh trưởng tuyệt đối đạt 

khá cao 99,98 - 101,24%, tương đương là vịt S đạt 100,52%, thấp hơn là vịt TB và 

BT đạt 84,76 - 85,55%. 
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Hình 3.9. Sinh trưởng tương đối của vịt thương phẩm qua các tuần tuổi (%) 

Tốc độ sinh trường tương đối trung bình 1 ngày tuổi - 10 tuần tuổi của vịt 

SBT, STB đạt 39,01-39,79% cao hơn so với vịt BT, TB đạt 35,47 - 35,64% 

(P<0,05) và thấp hơn không đáng kể so với vịt S đạt 41,29% (P>0,05). Như vậy tốc 

độ sinh trưởng tương đối của vịt SBT, STB tăng cao từ tuần tuổi đầu sau đó giảm 

mạnh và đạt thấp nhất ở 9, 10 tuần tuổi.  

Theo Bùi Hữu Đoàn và cs. (2017) vịt Sín Chéng sinh trưởng tương đối cao 

nhất là 103,15 % ở tuần đầu tiên sau đó giảm dần xuống còn 2,71% ở 12 tuần tuổi. 

Đặng Vũ Hòa (2015) cho thấy sinh trưởng tương đối của PT, TP (vịt lai giữa vịt Đốm 

và vịt T14)  đạt cao nhất 91,02 ; 98,27% ở 1 tuần tuổi sau đó giảm dần xuống còn 5,32 

- 9,69% ở 9 tuần tuổi. Phạm Văn Chung (2012) cho biết tốc độ sinh trưởng tương đối 

của vịt thương phẩm Star 76 cao nhất ở 1 tuần tuổi đạt 108,92% giảm dần đến 8 tuần 

tuổi còn 9,29%.  Nguyễn Văn Duy (2012) cho biết tốc độ sinh trưởng tương đối của vịt 

đạt cao nhất 112,88% tiếp đến là ngan RT11 là 103,77% và con lai là 95,65%; các 

tuần sau tốc độ sinh trưởng tương đối giảm dần. Như vậy kết quả nghiên cứu về 
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đường sinh trưởng tương đối của chúng tôi cũng tương đương với nghiên cứu của 

tác giả trên. 

Kết quả phân tích ảnh hưởng của hai yếu tố thí nghiệm: giống, tính biệt và 

tương tác giữa giống và tính biệt đối với sinh trưởng tương đối của vịt thương phẩm 

được thể hiện ở bảng 3.19. 

Bảng 3.19. Kết quả phân tích ảnh hưởng của các yếu tố thí nghiệm đến sinh 

trưởng tương đối của vịt thương phẩm 

Tuần tuổi 
P 

R2(%) 
Giống Tính biệt Giống*Tính biệt 

1nt-1 0,000 0,028 0,040 49,50 

1-2 0,000 0,883 0,165 34,73 

2-3 0,000 0,400 0,618 10,73 

3-4 0,000 0,095 0,549 9,54 

4-5 0,002 0,786 0,365 4,37 

5-6 0,000 0,001 0,358 9,10 

6-7 0,000 0,000 0,024 14,04 

7-8 0,001 0,000 0,184 10,55 

8-9 0,105 0,010 0,037 5,17 

9-10 0,000 0,227 0,380 7,97 

TB (0-10) 0,000 0,757 0,135 12,99 

Kết quả bảng 3.19 chỉ rõ rằng yếu tố giống (5 nhóm vịt: BT, TB, SBT, STB, 

S) ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng tương đối, sự sai khác có ý nghĩa thống kê ở 

mức P<0,0001 ở hầu hết các tuần tuổi ngoại trừ giai đoạn 8 - 9 tuần tuổi (không có 

ảnh hưởng của giống tới tốc độ sinh trưởng tương đối của vịt ở tuần tuổi này với 

P>0,05). Sự sai khác về tốc độ sinh trưởng tương đối giữa trống và mái là có ý 

nghĩa thống kê ở giai đoạn: 1 ngày tuổi - 1tuần tuổi; 5 - 9 tuần tuổi. Sự tương tác về 

giống và tính biệt đến sinh trưởng tương đối có ý nghĩa thống kê xảy ra ở các giai 

đoạn: 1ngày tuổi - 1 tuần tuổi; 6 - 7 tuần tuổi, 8 - 9 tuần tuổi (P<0,05). 
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Trung bình giai đoạn 1nt - 10 tuần tuổi yếu tố giống có ảnh hưởng đến tốc độ 

sinh trưởng tương đối giữa các nhóm vịt ở mức P<0,0001; yếu tố tính biệt và sự 

tương tác giữa yếu tố giống và tính biệt không ảnh hưởng đến sinh trưởng tương đối 

của vịt thương phẩm thí nghiệm trung bình 1ngày tuổi - 10 tuần tuổi với P<0,05.  

3.2.2.5. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể 

Theo dõi tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể của vịt lai ở các giai 

đoạn tuổi. Kết quả được thể hiện ở bảng 3.20 và hình 3.10 cho thấy tiêu tốn thức 

ăn/kg tăng khối lượng cơ thể của vịt thương phẩm tăng dần ở các giai đoạn tuổi (1 

ngày tuổi - 8 tuần tuổi; 1 ngày tuổi - 9 tuần tuổi và 1 ngày tuổi - 10 tuần tuổi).  

Ở giai đoạn 1 ngày tuổi - 8 tuần tuổi tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng của 

vịt STB, SBT (2,30kg) là thấp hơn vịt BT, TB (2,50 - 2,51 kg), cao hơn vịt S (2,13 

kg). Ở giai đoạn từ 1 ngày tuổi đến 9 tuần tuổi tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng 

của vịt BT, TB, SBT, STB, S đạt lần lượt là 2,74; 2,73; 2,46; 2,46 và 2,33 kg. Kết 

thúc giai đoạn 1 ngày tuổi - 10 tuần tuổi tiêu tốn thức ăn của 5 lô BT, TB, SBT, 

STB, S đạt lần lượt: 2,96; 2,95; 2,69; 2,69 và 2,55 kg. Như vậy ở 3 giai đoạn tuổi, 

vịt lai STB, SBT có tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể là thấp hơn vịt TB, 

BT và cao hơn vịt S. 

Nghiên cứu trên vịt Đốm, vịt PT, TP và vịt T14 nuôi thương phẩm tiêu tốn 

thức ăn/tăng khối lượng giai đoạn 0 - 8 tuần tuổi lần lượt là 2,4; 2,31; 2,33 và 2,14 

kg; giai đoạn 0 - 10 tuần tuổi lần lượt đạt 2,9; 2,86, 2,86 và 2,70 kg (Đặng Vũ Hòa, 

2015). Ở giai đoạn 0 - 8 tuần tuổi thì tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng của vịt Sín 

Chéng, con lai F1 (SC x SM3) và vịt SM3 nuôi thương phẩm đạt lần lượt là 4,05 kg; 

2,75 kg và 2,52 kg (Bùi Hữu Đoàn và cs., 2017). Vịt lai SBT, STB có tiêu tốn thức 

ăn/kg tăng khối lượng thấp hơn vịt PT, TP, con lai F1 (SC x SM3). Vịt lai SBT, STB 

trong thí nghiệm có khả năng chuyển hóa thức ăn tốt (đem lại hiệu quả kinh tế cao 

trong chăn nuôi). 
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Bảng 3.20. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể của vịt thương phẩm  

Tuần tuổi Chỉ tiêu BT TB SBT STB S 

1nt - 4 

Thức ăn tiêu thụ (g/con) 1211,75 1228,23 1573,70 1607,01 1907,31 

Tăng khối lượng TB (g/con) 692,43 702,46 1055,43 1084,17 1340,62 

Tiêu tốn TA /kg tăng KLCT (kg) 1,75 1,75 1,49 1,48 1,42 

4 - 8 

Thức ăn tiêu thụ (g/con) 2575,76 2692,46 4023,63 4086,88 5068,84 

Tăng khối lượng TB (g/con) 817,70 866,60 1375,60 1396,20 1934,60 

Tiêu tốn TA /kg tăng KLCT (kg) 3,15 3,11 2,93 2,93 2,62 

1nt - 8 

Thức ăn tiêu thụ (g/con) 3787,51 3920,69 5597,33 5693,89 6976,15 

Tăng khối lượng TB (g/con) 1510,13 1569,06 2431,03 2480,37 3275,22 

Tiêu tốn TA /kg tăng KLCT (kg) 2,51 2,50 2,30 2,30 2,13 

1nt - 9 

Thức ăn tiêu thụ (g/con) 4387,92 4562,81 6365,69 6496,71 8181,56 

Tăng khối lượng TB (g/con) 1601,43 1671,36 2587,23 2643,57 3511,02 

Tiêu tốn TA /kg tăng KLCT (kg) 2,74 2,73 2,46 2,46 2,33 

1nt - 10 

Thức ăn tiêu thụ (g/con) 4973,07 5213,68 7258,84 7354,54 9401,93 

Tăng khối lượng TB (g/con) 1680,23 1764,96 2697,33 2737,07 3682,92 

Tiêu tốn TA /kg tăng KLCT (kg) 2,96 2,95 2,69 2,69 2,55 
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Hình 3.10. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể của vịt thương phẩm ở 

các giai đoạn tuổi 

3.2.2.6. Khả năng cho thịt của vịt nuôi thương phẩm 

Cân khối lượng một tuần một lần và mổ khảo sát ở 8, 9 và 10 tuần tuổi. Mỗi 

lô khảo sát 6 con /lần (3 vịt trống và 3 vịt mái). Kết quả thu được trình bày ở bảng 

3.21. 

Từ kết quả bảng 3.21 cho thấy: tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ thịt lườn, tỷ lệ mỡ của các 

nhóm vịt tăng dần lên theo các tuần tuổi trong khi đó tỷ lệ thịt đùi giảm dần theo các 

tuần tuổi. Kết quả này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của Đặng Vũ Hòa 

(2015) trên vịt Đốm và con lai với vịt SM. 

Kết quả bảng 3.21 cũng cho thấy: Tỷ lệ thịt xẻ ở 8 tuần tuổi của vịt STB, 

SBT đạt 69,55 - 69,66% cao hơn vịt BT, TB có tỷ lệ thịt xẻ đạt 67,11 - 67,20% và 

vịt S đạt 68,11%. Tỷ lệ này tăng lên ở 9, 10 tuần tuổi đối với 5 nhóm vịt cụ thể: vịt 

SBT từ 70,51 đến 71,91%; vịt STB từ 70,47 đến 71,55%; vịt BT từ 67,81% đến 

71,11%; vịt TB từ 69,43 đến 69,75%; vịt S từ 69,73 đến 69,74% (P>0,05). 
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Bảng 3.21. Kết quả mổ khảo sát vịt thương phẩm 

Chỉ tiêu 
Tuần 

tuổi 

BT (n=6) TB (n=6) SBT (n=6) STB (n=6) S (n=6) 
P 

Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE 

KL sống (g) 

8 1565,00c 29,90 1628,30c 14,90 2521,50b 23,30 2578,00b 22,30 3328,20a 25,20 0,000 

9 1656,00c 32,50 1734,00c 26,90 2664,50b 28,70 2712,00b 26,10 3584,80a 20,10 0,000 

10 1737,00c 39,70 1847,50c 24,10 2773,80b 36,60 2809,30b 22,50 3759,30a 38,80 0,000 

Tỷ lệ thịt xẻ 

(%) 

8 67,11 0,92 67,20 0,45 69,55 0,96 69,66 0,55 68,11 1,06 0,094 

9 67,81 0,79 69,43 1,32 70,51 0,52 70,47 0,84 69,74 0,54 0,189 

10 71,11 1,12 69,75 1,44 71,91 0,81 71,55 0,50 69,73 1,30 0,494 

Tỷ lệ thịt 

lườn (%) 

8 14,87c 0,46 16,03bc 0,68 17,26ab 0,46 17,03ab 0,47 18,61a 0,25 0,000 

9 16,10b 0,66 16,90b 0,26 17,67b 0,53 17,92b 0,44 21,47a 0,58 0,000 

10 16,78b 0,37 18,02b 0,56 18,43b 0,45 18,54b 0,80 22,78a 0,99 0,000 

Tỷ lệ thịt đùi 

(%) 

8 11,47b 0,12 11,97ab 0,42 12,85ab 0,50 13,20a 0,31 12,38ab 0,14 0,009 

9 10,83 0,37 11,56 0,41 11,28 0,31 11,76 0,51 11,86 0,30 0,359 

10 10,68 0,35 11,04 0,30 10,56 0,35 11,47 0,40 11,70 0,54 0,227 

Tỷ lệ mỡ 

bụng (%) 

8 1,00 0,25 0,56 0,19 0,80 0,21 0,82 0,15 0,67 0,22 0,645 

9 1,23 0,30 0,86 0,15 0,95 0,09 1,01 0,17 0,85 0,22 0,665 

10 1,52ab 0,42 0,61b 0,17 1,67ab 0,20 1,30ab 0,24 2,07a 0,33 0,020 

Ghi chú: trên cùng một hàng các chữ cái a,b,c khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê với P<0,05 
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Tỷ lệ thịt lườn của vịt thí nghiệm cũng tăng dần từ 8 đến 10 tuần tuổi. Ở 8 

tuần tuổi tỷ lệ thịt lườn của vịt SBT, STB đạt 17,03-17,26% cao hơn so với vịt BT 

và TB đạt 14,87-16,03%, thấp hơn so với vịt S đạt 18,61%. Sự khác nhau về tỷ lệ 

thịt lườn của vịt SBT, STB ở 8 tuần tuổi so với vịt S là không đáng kể tuy nhiên sự 

sai khác về tỷ lệ thịt lườn giữa vịt SBT, STB với vịt BT là có ý nghĩa thống kê với 

P<0,001. Ở 9 và 10 tuần tuổi vịt SBT, STB có tỷ lệ thịt lườn tăng lên là 17,67-

18,54% cao hơn không đáng kể so với vịt BT và TB có tỷ lệ thịt lườn đạt 16,10-

18,02% và thấp hơn so với vịt S đạt 21,47-22,78% (sự khác nhau về tỷ lệ thịt lườn 

của vịt SBT, STB với vịt S là có ý nghĩa thống kê với P<0,001). Không có sự sai 

khác rõ rệt giữa con lai SBT và STB. Như vậy vịt lai SBT và STB có tỷ lệ thịt lườn 

đạt khá cao ở các tuần tuổi; ở 8 tuần tuổi tỷ lệ thịt lườn 17,03 - 17,26%, đến 10 tuần 

tuổi tỷ lệ thịt lườn tăng lên đạt khá cao 18,43 - 18,54%.  

Tỷ lệ thịt đùi của 5 công thức giảm dần qua các tuần tuổi cụ thể: vịt STB ở 8 

- 10 tuần tuổi là 13,20 - 11,47%, vịt SBT là 11,84 - 10,57%; tương tự tỷ lệ thịt đùi 

của vịt S ở 8 tuần tuổi đạt 12,38% giảm xuống ở 10 tuần tuổi là 11,70%; vịt TB là 

11,97 - 11,04%; vịt BT là 11,47 - 10,68%. Như vậy tỷ lệ thịt đùi của vịt lai SBT, 

STB đạt 10,56-13,20% ở 8-10 tuần tuổi. Sai khác có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ thịt 

đùi giữa các nhóm vịt chỉ xảy ra ở 8 tuần tuổi với P=0,009< 0,05; ở 9 và 10 tuần 

tuổi không có sự khác biệt rõ rệt về tỷ lệ thịt đùi giữa các nhóm vịt.  

Tính toán tổng tỷ lệ thịt lườn và thịt đùi của vịt tại 8 tuần tuổi của các công 

thức BT, TB, SBT, STB, S đạt lần lượt là 26,3; 28,0; 30,11; 30,23 và 30,99%. Chỉ 

tiêu này tại 9 tuần tuổi đạt lần lượt là: 26,93; 28,46; 28,95; 29,68 và 33,33%. Tương 

tự chỉ tiêu này tại 10 tuần tuổi là: 27,46; 29,06; 28,99; 30,01 và 34,48%. Adelsamic 

và Farrel (1985) cho biết tổng tỷ lệ thịt lườn và thịt đùi của vịt Bắc Kinh lúc 28, 56 

và 68 ngày tuổi tương ứng là: 22,8; 25,0 và 27,4%; trong đó tỷ lệ thịt đùi giảm dần, 

tỷ lệ thịt lườn tăng dần. Bernacki và cs. (2008) tổng số thịt lườn và thịt đùi so với 

thân thịt lúc 7 tuần tuổi của 3 dòng vịt Star 63, PP54 và Dworka đối với con trống 

tương ứng là 27,1; 26,6 và 27,9%, còn đối với con mái tương ứng là: 28,0;  23,5 và 
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26,5%. Vịt SBT, STB trong nghiên cứu có tổng tỷ lệ thịt lườn và thịt đùi là cao hơn 

vịt Bắc Kinh và vịt Star 63, Dworka. 

Vương Thị Lan Anh và cs. (2020) nghiên cứu trên vịt Biển 15 - Đại Xuyên ở 

môi trường nước mặn và nước ngọt có tỷ lệ thịt lườn đạt 13,00 - 13,62%, tỷ lệ thịt 

đùi 14 - 14,30% ở 8 tuần tuổi, đến 10 tuần tuổi tỷ lệ thịt lườn đạt 16,23 - 16,71%; tỷ 

lệ thịt đùi đạt 13,09 - 13,47%. Như vậy tỷ lệ thịt lườn của vịt SBT, STB cao hơn 

nhưng tỷ lệ thịt đùi thấp hơn vịt Biển 15 - Đại Xuyên.  

Vịt Bầu Bến nuôi tại Hòa Bình giai đoạn 10 tuần tuổi của Hồ Khắc Oánh và 

cs. (2011) cho thấy tỷ lệ thân thịt là 67,5%, tỷ lệ thịt lườn là 12,7%, tỷ lệ thịt đùi là 

13,5%. Kết quả nghiên cứu trên vịt SBT và STB là cao hơn so với nghiên cứu trên 

vịt Bầu Bến. 

Đặng Vũ Hòa (2015) cho biết ở 8 tuần tuổi có tỷ lệ thân thịt của vịt PT đạt 

70,74%. Bùi Hữu Đoàn và cs., (2017) vịt lai F1 (SC x SM3) có tỷ lệ thân thịt đạt 

69,21 - 71,21%; tỷ lệ thịt lườn và thịt đùi đạt lần lượt là 15,84 - 16,11% và 14,23 -

14,40%. Vịt lai SBT, STB có tỷ lệ thân thịt, tỷ lệ thịt đùi thấp hơn vịt F1 (SC x SM3), 

vịt PT nhưng tỷ lệ thịt lườn cao hơn vịt lai SC xSM3. 

Tỷ lệ mỡ bụng là một trong những chỉ tiêu quan trọng đối với người tiêu 

dung khi lựa chọn những sản phẩm chất lượng. Nghiên cứu trên chỉ ra rằng tỷ lệ mỡ 

bụng của các nhóm vịt đều tăng dần lên theo các tuần tuổi, điều này cho thấy khi 

nuôi vịt đến 10 tuần tuổi thì vịt sẽ tích mỡ bụng nhiều hơn. Sự sai khác có ý nghĩa 

thống kê về tỷ lệ mỡ bụng giữa các nhóm vịt chỉ xảy ra ở 10 tuần tuổi (P<0,05) 

trong đó tỷ lệ mỡ bụng của vịt SBT là tương đương với vịt STB và thấp hơn vịt S, 

cao hơn vịt TB, tương đương với vịt BT. 

Như vậy vịt lai SBT có các thành phần thân thịt là tương đương với vịt STB. 

Tại các thời điểm giết mổ 8, 9 và 10 tuần tuổi vịt SBT, STB có các tỷ lệ thành phần 

thân thịt đạt khá cao: tỷ lệ thịt xẻ đạt 69,56 - 71,91%, tỷ lệ thịt lườn đạt 17,03 - 

18,54%, tỷ lệ thịt đùi đạt 10,56 - 13,20%, tổng tỷ lệ thịt lườn và thịt đùi đạt 28,95 - 

30,23%.   
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3.2.2.7. Chất lượng thịt vịt thương phẩm 

Thành phần vật lý của thịt vịt thương phẩm 

Khả năng giữ nước, độ pH, màu sắc và độ dai của thịt vịt thí nghiệm được 

thể hiện trong bảng 3.22a và 3.22b. 

Kết quả bảng 3.22a về khả năng giữ nước, độ pH của thịt vịt thí nghiệm cho 

thấy: tỷ lệ mất nước bảo quản, mất nước sau chế biến của thịt đùi và thịt lườn giảm 

dần theo độ tuổi do gia cầm nuôi càng lâu thì hàm lượng nước trong thịt giảm, 

nhưng hàm lượng vật chất khô lại tăng.  

Tỷ lệ mất nước trong quá trình bảo quản của thịt lườn cao hơn so với thịt đùi. 

Tỷ lệ mất nước do bảo quản thịt lườn và thịt đùi của vịt STB và SBT giai đoạn 8-10 

tuần tuổi đạt 0,38 - 0,62% và 0,35 - 0,73%; thấp hơn không đáng kể so với vịt vịt 

BT và TB đạt 0,38 - 1,20% và 0,24 - 1,68%; cao nhất là vịt S đạt 0,77 - 1,23% và 

0,38 - 0,82% tuy nhiên không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê giữa các lô vịt ở 

cùng tuần tuổi theo dõi. Tỷ lệ mất nước khi chế biến của thịt lườn và thịt đùi giai 

đoạn 8 - 10 tuần tuổi ở vịt SBT, STB đạt 23,50 - 28,50%; tương đương là vịt S đạt 

23,42 - 28,21%; thấp hơn là vịt BT và TB đạt 22,96 - 26,91%. 

Tỷ lệ mất nước chế biến 24 giờ của vịt Sín Chéng là 29,48% đối với thịt lườn 

và 29,27% đối với thịt đùi, độ dai của thịt lườn và thịt đùi lần lượt là 3,65 và 4,90 

kg (Bùi Hữu Đoàn và cs., 2017). Theo Muhlisin và cs. (2013) độ mất nước sau chế 

biến của vịt địa phương Hàn quốc là 31,52 - 32, 21% cao hơn với kết quả trong 

nghiên cứu này. 

Giá trị pH là một trị số phản ánh nồng độ H+ trong cơ sau khi giết mổ do quá 

trình phân giải glycogen yếm khí, đo giá trị pH để đánh giá chất lượng thịt và là 

điều kiện để xác định chất lượng thịt PSE (pale, soft, exudative) và thịt DFD (drank, 

firm, dry). Đối với gia cầm giá trị pH được đo ở 2 thời điểm 15 phút và 24 giờ sau 

khi giết mổ. 
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Bảng 3.22a. Khả năng giữ nước, độ pH của thịt vịt thương phẩm (n=6) 

Chỉ tiêu  Vị trí 
Tuần 

tuổi 

BT TB  SBT  STB  S 

Mean±SE Mean±SE Mean±SE Mean±SE Mean±SE 

TL mất 

nước 

BQ (%) 

Lườn 

8 1,20±0,38 0,88±0,14 0,58±0,06 0,62±0,06 1,23±0,07 

9 0,61±0,22 0,53±0,17 0,49±0,20 0,58±0,10 1,07±0,56 

10 0,38±0,04 0,49±0,02 0,46±0,08 0,38±0,07 0,77±0,19 

Đùi 

8 1,68±0,55 0,68±0,15 0,67±0,08 0,73±0,09 0,82±0,10 

9 0,37±0,22 0,38±0,09 0,41±0,06 0,59±0,04 0,77±0,34 

10 0,36±0,04 0,24±0,06 0,35±0,15 0,48±0,05 0,38±0,15 

TL mất 

nước 

CB (%) 

Lườn 

8 26,91±0,25 25,14±0,99 26,30±1,04 26,10±0,78 27,56±1,43 

9 25,60±1,03 24,84±0,64 24,70±1,35 26,11±0,90 27,11±0,66 

10 23,79±1,66 23,76±0,73 24,62±1,04 24,41±0,57 23,42±1,83 

Đùi 

8 25,11±1,88 25,89±0,90 26,89±1,65 28,50±0,45 28,21±0,33 

9 25,01±0,97 25,06±0,83 23,79±1,04 24,74±1,05 27,93±1,49 

10 23,29±1,41 22,96±2,21 23,50±0,97 24,68±1,16 24,20±0,92 

PH15 

Lườn 

8 6,20±0,03 6,23±0,04 6,24±0,02 6,28±0,03 6,30±0,04 

9 6,22b±0,04 6,27ab±0,01 6,30ab±0,03 6,33ab±0,02 6,35a±0,04 

10 6,29±0,05 6,31±0,02 6,33±0,04 6,36±0,04 6,37±0,02 

Đùi 

8 6,24b±0,04 6,26ab±0,02 6,34ab±0,03 6,37ab±0,05 6,39a±0,03 

9 6,34±0,02 6,33±0,03 6,40±0,02 6,42±0,04 6,43±0,05 

10 6,36±0,03 6,37±0,05 6,43±0,02 6,45±0,02 6,44±0,03 

PH24 

Lườn 

8 5,55bc±0,03 5,56bc±0,01 5,63ab±0,03 5,50c±0,02 5,67a±0,03 

9 5,60±0,04 5,63±0,03 5,65±0,03 5,61±0,03 5,71±0,02 

10 5,64ab±0,03 5,69a±0,02 5,68ab±0,03 5,59b±0,02 5,69a±0,03 

Đùi 

8 5,93ab±0,06 5,89b±0,06 5,96ab±0,03 5,90b±0,03 6,10a±0,03 

9 5,96ab±0,05 5,80c±0,03 6,00a±0,04 5,91abc±0,02 5,86bc±0,03 

10 6,15a±0,03 6,05a±0,04 6,02a±0,04 6,03a±0,05 5,83b±0,04 

Ghi chú: trên cùng một hàng các số mang các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

với P<0,05. 
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Thông thường sau khi giết thịt do quá trình chuyển hóa vật chất xảy ra trong 

thịt, chủ yếu là phân hủy đường và các chất hữu cơ, đó là quá trình axit hoá làm cho 

pH của thịt bị giảm xuống. pH giảm càng nhanh thì chứng tỏ quá trình axit hoá càng 

nhanh, thịt càng có chất lượng kém. Do sự phân giải yếm khí glycogen trong cơ nên 

pH24 có sự giảm hơn so với pH15 phút sau khi giết mổ. Nếu thịt gia cầm có          

pH ≤ 5,7 thịt có khả năng giữ nước thấp, thịt thường nhạt, xốp và rỉ nước; ngược lại, 

nếu thịt gia cầm có pH ≥ 6,4 thì thịt đó chắc, khô và khả năng giữ nước tốt (Ristic, 

1977). 

Độ pH của thịt lườn và thịt đùi của vịt thí nghiệm đều tăng dần qua các tuần 

tuổi, pH của thịt đùi là cao hơn so với thịt lườn, pH đo sau giết mổ 15 phút là cao 

hơn so với pH đo sau giết mổ 24h. pH của vịt SBT, STB sau giết mổ 15 phút ở 8 - 

10 tuần tuổi trên thịt lườn và thịt đùi lần lượt là 6,24 - 6,36 và 6,34 - 6,45; vịt BT, 

TB đạt là 6,20 - 6,31 và 6,24 - 6,37; cao hơn là vịt S đạt 6,30 - 6,37 và 6,39 - 6,43. 

Đo pH sau giết mổ 24h của vịt SBT, STB ở 8 - 10 tuần tuổi trên thịt lườn và thịt đùi 

lần lượt là 5,50 - 5,68 và 5,90 - 6,03; vịt BT, TB đạt 5,55 - 5,69 và 5,80 - 6,15; vịt S 

đạt 5,67 - 5,71 và 5,83 - 6,10. pH24 có ý nghĩa thống kê đối với giống ở cả thịt lườn 

và thịt đùi các công thức thí nghiệm ở các tuần tuổi với P<0,05 ngoại trừ 9 tuần tuổi 

trên thịt lườn. 

Giá trị pH24 cơ của thịt vịt được nuôi theo phương thức nuôi tập trung công 

nghiệp là 5,84; vịt được nuôi không tập trung là 5,81 và đối với vịt được nuôi tại 

các hộ chăn nuôi thì giá trị pH24 của cơ là 5,76 và giữa giá trị pH của cơ ở các 

nhóm vịt được nuôi có sự sai khác (P < 0,01) (Lacin, 2008). 

Theo Bernacki (2008), đo giá trị pH15 và pH24 ở cơ lườn và cơ đùi của vịt 

Star 63 có kết quả: giá trị pH15 ở cơ lườn vịt trống là 5,82 và ở vịt mái là 5,88; giá 

trị pH15 ở cơ đùi là 5,94 (vịt trống) và 6,01 (vịt mái); giá trị pH24 ở cơ lườn tương 

ứng ở vịt trống và vịt mái là 5,54 và 5,32; tương ứng giá trị pH24 ở cơ đùi là 5,69 

và 5,46. Đối với vịt PP54 giá trị pH15 ở cơ lườn của vịt trống là 6,00 và vịt mái là 

6,03; giá trị này khi đo ở cơ đùi tương ứng là 6,01 và 5,98; đối với giá trị pH24 của 

cơ lườn là 5,40 - 5,48 và ở cơ đùi là 5,58 - 5,62. 

Độ pH của thịt đùi có sự tăng nhẹ khi so với thịt lườn do hàm lượng 
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glycogen trong thịt đỏ ít hơn trong thịt trắng, do đó sự phân giải yếm khí để tạo ra 

axit Lactic ở cơ đỏ thấp hơn cơ trắng (Katula và Wang, 1994). Điều này cũng được 

xác nhận trong nghiên cứu của Vương Thị Lan Anh (2020) trên vịt Biển 15 - Đại 

Xuyên ở 8 tuần tuổi pH24 của thịt lườn và thịt đùi đạt lần lượt 5,74 và 5,90 nuôi 

trong môi trường nước ngọt. So sánh với độ pH của thịt vịt bản địa Hàn Quốc là 

5,67 - 6,75 (Muhlisin và cs., 2013; Eei và cs., 2014). Thịt vịt bản địa tại Phần Lan, 

độ pH là 5,90 - 6,46 (Kisiel và Ksiazkiewicz, 2004) cao hơn kết quả trong nghiên 

cứu này. 

Màu sắc của thịt là do hàm lượng sắc tố trong cơ quy định bao gồm chủ yếu 

là myoglobin chiếm khoảng 90%, hemoglobin chiếm một lượng rất nhỏ khoảng 

10%. Do tác động của O2 myoglobin chuyển dần sang oxymyoglobin và tiếp tục 

hình thành metmyoglobin. Để đánh giá chất lượng thịt thông qua đo màu sắc thịt 

thường người ta đo ở giai đoạn kết thúc phân giải glycogen (khoảng 24 giờ sau khi 

giết thịt). Màu sắc thịt được đặc trưng qua các yếu tố như: màu sáng (L*), màu đỏ 

(a*) và màu vàng (b*). 

Màu sắc và độ dai của thịt vịt thương phẩm được thể hiện ở bảng 3.22b. Kết 

quả cho thấy giai đoạn 8-10 tuần tuổi màu sáng (L*) của thịt lườn và thịt đùi vịt 

SBT và STB đạt lần lượt 37,87- 40,49; 39,26-43,43 và tương đương với thịt vịt BT, 

TB đạt lần lượt là 36,65-38,39; 37,97-44,80; tối hơn vịt S đạt 41,20-43,17; 39,46-

44,49. Như vậy ở 8, 9,10 tuần tuổi thịt vịt lai SBT, STB có màu sáng hơn thịt vịt 

BT, TB nhưng tối hơn màu thịt vịt S (sai khác có ý nghĩa thống kê P<0,05 về màu 

sáng của thịt lườn xảy ra ở tất cả các tuần tuổi, thịt đùi xảy ra ở 8 và 10 tuần tuổi). 

Màu đỏ (a*) trên thịt lườn và thịt đùi của vịt lai SBT, STB đều tăng dần từ 8 

đến 10 tuần tuổi, thịt đùi có màu đỏ đậm hơn so với thịt lườn. Thịt lườn ở 8 tuần 

tuổi của vịt SBT, SBT đạt 17,91 - 18,53 tăng lên ở tuần 9 là 18,14-18,81 và 10 tuần 

tuổi là 20,57-20,71. Chỉ tiêu này trên thịt đùi của vịt SBT, STB đạt 18,55-18,73 ở 8 

tuần tuổi tăng lên 20,25-22,09 10 tuần tuổi. Điều này cũng xảy ra tương tự trên các 

nhóm vịt còn lại. Chênh lệch về màu đỏ thịt vịt lai SBT, STB với vịt BT, TB là 

không đáng kể.  
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Bảng 3.22b. Màu sắc và độ dai của thịt vịt thương phẩm (n=6) 

Chỉ tiêu  Vị trí 
Tuần 

tuổi 

BT TB SBT STB S 

Mean±SE Mean±SE Mean±SE Mean±SE Mean±SE 

Màu sáng 

(L*) 

Lườn 

8 36,65c±0,56 38,39bc±0,61 38,85bc±0,75 39,66b±0,50 43,17a±0,51 

9 37,99b±0,63 37,89b±0,59 40,11ab±1,02 40,49ab±0,57 41,20a±0,55 

10 37,00b±0,32 37,58b±1,13 37,87b±0,83 38,90b±0,53 42,36a±1,08 

Đùi 

8 37,97b±0,48 40,16ab±0,76 39,54ab±0,86 41,78a±1,01 39,46ab±0,77 

9 41,89±1,07 44,80±1,16 43,43±1,03 41,62±1,04 42,05±1,06 

10 39,38b±1,20 38,54b±0,91 40,72ab±1,09 39,26b±1,11 44,49a±1,49 

Màu đỏ 

(a*) 

Lườn 

8 18,61a±0,31 17,66ab±0,31 17,91ab±0,47 18,53ab±0,32 17,00b±0,51 

9 19,22ab±0,38 19,65a±0,21 18,14b±0,39 18,81b±0,36 19,11ab±0,28 

10 18,62±1,47 20,27±1,20 20,71±0,21 20,57±0,39 19,58±0,30 

Đùi 

8 19,90a±0,36 19,84a±0,25 18,73ab±0,36 18,55ab±0,91 17,40ab±0,85 

9 20,51±0,72 20,53±0,81 19,17±0,58 19,70±0,50 20,70±0,63 

10 20,86±0,74 21,19±0,86 20,25±1,01 22,09±1,17 21,64±0,69 

Màu vàng 

(b*) 

Lườn 

8 5,23±0,42 4,40±0,46 4,68±0,39 5,65±0,43 5,54±0,43 

9 5,95±0,42 5,79±0,46 5,38±0,46 5,69±0,28 6,81±0,33 

10 7,12b±0,33 7,54ab±0,42 8,39ab±0,35 8,58ab±0,23 8,84a±0,58 

Đùi 

8 7,69ab±0,40 7,92a±0,49 5,70c±0,41 5,99bc±0,49 4,79c±0,40 

9 7,19ab±0,46 8,35a±0,44 6,01b±0,74 5,40b±0,47 8,36a±0,45 

10 8,75ab±0,72 8,78ab±0,63 7,59b±0,86 9,49ab±0,64 11,37a±0,56 

Độ dai (N) 

Lườn 

8 36,05ab±0,86 37,92a±1,44 37,61ab±1,33 36,97ab±1,45 34,29b±1,69 

9 37,34±1,24 41,02±1,09 38,99±1,42 38,89±1,33 39,05±1,67 

10 43,23b±1,28 51,22a±1,77 45,34ab±2,38 43,34b±1,67 44,03b±1,54 

Đùi 

8 38,48ab±2,60 39,27a±1,74 37,31ab±1,63 39,92a±1,33 36,78ab±1,92 

9 38,89±1,76 40,98±2,19 38,94±1,84 40,29±1,50 40,18±1,48 

10 44,51±1,98 50,54±1,39 42,36±1,20 41,23±1,56 40,16±1,63 

Ghi chú: trên cùng một hàng các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê với P<0,05 
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Màu vàng (b*) trên thịt vịt ở các lô thí nghiệm tăng dần qua các tuần tuổi, đạt 

cao nhất ở tuần tuổi thứ 10 cả thịt đùi và thịt lườn ở tất cả các lô vịt thương phẩm. 

Điều này là do vịt nuôi càng lâu thì lượng mỡ trong cơ tăng lên dẫn đến thịt vịt có 

màu vàng hơn. Thịt vịt SBT có màu vàng thấp hơn so với thịt vịt STB. Màu vàng 

(b*) của vịt BT, TB trên thịt lườn và thịt đùi lần lượt là 4,40 - 7,54; 7,19 - 8,78 từ 8 

đến10 tuần tuổi. Trong khi đó chỉ tiêu này trên vịt SBT và STB ở thịt lườn và thịt 

đùi lần lượt là 4,68 - 8,58; 5,40 - 9,49; trên vịt S là 5,54 - 8,84; 4,79 - 11,37 ở 8 - 10 

tuần tuổi. Sự khác biệt về màu vàng trên thịt vịt lườn và đùi từ tuần tuổi thứ 8 đến 

10 là khá lớn, thịt vịt lai SBT, STB có màu vàng tương đương với vịt S, TB và vàng 

đậm hơn so với vịt BT. Sự sai khác có ý nghĩa thống kê về màu vàng của thịt đùi 

các lô vịt thí nghiệm xảy ra ở tất cả các tuần tuổi trong khi chỉ tiêu này trên thịt lườn 

sai khác chỉ có ý nghĩa thống kê ở 10 tuần tuổi.  

Khi đánh giá chất lượng thịt trên con lai giữa ngan và vịt, với số lượng 99 

con chia làm 4 lô thí nghiệm: ngan (MM) 30 con, vịt (PP) 23 con, con lai ngan 

trống x vịt mái (mule, MP) 31 con và con lai vịt trống x ngan mái (hinny, PM) 15 

con. Tiến hành đo màu sắc của cơ ở 1 ngày sau giết thịt và 9 ngày sau khi giết thịt, 

kết quả ở 1 ngày sau giết thịt giá trị độ sáng L* cơ đạt 42,9 - 46,0; giá trị a* là 21,1 - 

21,5; giá trị b* là 8,14 - 9,28 và tương ứng khi đo ở 9 ngày sau giết thịt giá trị đạt 

41,7 - 44,6; 14,6 - 17,6; 9,17 - 11,23 (Larzul, 2006). Kết quả nghiên cứu trên vịt 

SBT, STB thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của tác giả. 

Bùi Hữu Đoàn và cs. (2017) cho biết tại 8 tuần tuổi vịt lai F1 (SC x SM3) độ 

sáng thịt đùi là 41,44; thịt lườn là 46,20.  Màu đỏ a*,  màu vàng b* trên thịt lườn đạt 

lần lượt là 16,3; 6,38. Thịt đùi đạt lần lượt là 16,71; 3,77. Đỗ Ngọc Hà và Nguyễn 

Bá Mùi (2018) cho biết Độ sáng (L*) của thịt vịt Cổ Lũng là 42,80 - 46,74, màu đỏ 

(a*) là 15,02 -16,16 và màu vàng (b*) là 4,17 - 4,82. Vương Thị Lan Anh (2020) 

nghiên cứu trên vịt Biển 15-Đại Xuyên cho biết biết Độ sáng (L*) của thịt lườn vịt là 

40,61-49,44, màu đỏ (a*) là 15,58 -17,66 và màu vàng (b*) là 4,73 - 7,63. Thịt vịt 

SBT, STB có độ sáng thấp hơn nhưng lại có màu đỏ và màu vàng đậm hơn so với thịt 

vịt lai SC x SM3, vịt Cổ Lũng, vịt Biển 15- Đại Xuyên của tác giả.  
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Độ dai của thịt rất quan trọng, liên quan đến thị hiếu của người tiêu dùng. Ở 

nước ta, người tiêu dùng thích ăn thịt gia cầm hơi dai hoặc dai trong khi phần lớn 

người châu Âu và châu Mỹ thích ăn thịt mềm. Độ dai của thịt gia cầm phụ thuộc 

vào đường kính của sợi cơ, cơ lườn mềm hơn cơ đùi do các sợi cơ mỏng hơn và các 

tổ chức liên kết ít hơn. Trong các mô liên kết khác nhau, các sợi cơ này được liên 

kết với nhau theo tỷ lệ khác nhau. Collagen là thành phần chính của mô liên kết. 

Nói cách khác xác định độ dai của thịt là xác định hàm lượng collagen trong thịt và 

độ dai tăng lên theo tuổi. Trong cùng thân thịt, hàm lượng collagen trong các cơ 

khác nhau thì khác nhau. Hàm lượng collagen cũng khác nhau tuỳ thuộc tính biệt.  

Độ dai thịt lườn và thịt đùi của vịt SBT, STB tăng dần lên theo tuần tuổi, thịt 

vịt dai nhất ở 10 tuần tuổi. Vịt SBT và STB có độ dai thịt lườn ở 8-10 tuần tuổi đạt 

36,97-45,34 cao hơn so với thịt vịt S đạt 34,29-44,03, thấp hơn so với thịt vịt BT, 

TB là 36,05 - 51,22. Tương tự chỉ tiêu này trên thịt đùi vịt SBT và STB đạt 37,31-

42,36 cao hơn so với thịt vịt S đạt 36,78-40,18 và thấp hơn so với thịt vịt BT, TB 

đạt 38,48-50,54. Sai khác về độ dai của thịt lườn giữa các nhóm vịt xảy ra ở 8,10 

tuần tuổi tuy nhiên sai khác về độ dai của thịt đùi giữa các nhóm vịt chỉ xảy ra ở 8 

tuần tuổi với P<0,05. 

Nhìn chung màu sắc thịt vịt SBT và STB; vịt BT và TB gần tương đương 

nhau, vịt lai SBT, STB có chất lượng thịt tốt, độ dai phù hợp với thị hiếu tiêu dùng 

của người Việt Nam. 

Thành phần hóa học của thịt vịt thương phẩm 

Kết quả phân tích thịt lườn của vịt thương phẩm ở 10 tuần tuổi. Kết quả được 

thể hiện ở bảng 3.23. 

Bảng 3.23. Thành phần hóa học của thịt vịt thương phẩm (%) 

Chỉ tiêu 
BT (n=6) TB (n=6) SBT (n=6) STB (n=6) S (n=6) 

Mean±SE Mean±SE Mean±SE Mean±SE Mean±SE 

CP 20,85±0,42 19,71±0,48 21,38±0,47 21,15±0,44 19,97±0,35 

VCK 26,54ab±0,34 24,74c±0,40 26,39ab±0,30 26,70a±0,37 25,19bc±0,19 

Ash 1,35±0,03 1,22±0,06 1,29±0,07 1,30±0,05 1,19±0,04 

Lipit 2,22ab±0,10 1,20c ±0,04 2,01b±0,09 2,36a±0,12 2,05ab±0,05 

Ghi chú: trên cùng một hàng các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê với P<0,05. 
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Qua bảng 3.23 ta thấy khi phân tích chất lượng thịt Lườn, hàm lượng Protein 

thô đạt cao nhất ở vịt SBT là 21,38%, thấp hơn không đáng kể là vịt STB đạt 

21,15%, tiếp theo là vịt BT đạt 20,85% và cuối cùng là vịt S, TB đạt 19,97; 19,71%. 

Hàm lượng vật chất khô của vịt STB đạt cao nhất là 26,70%, vịt SBT và BT đạt 

26,39 - 26,54%, thấp hơn là vịt S đạt 25,19% và cuối cùng là vịt TB đạt 24,74%. 

Hàm lượng Ash của vịt ở các lô BT, TB, SBT, STB, S đạt lần lượt là 1,35; 1,22; 

1,29; 1,30 và 1,19%. Hàm lượng lipit trong thịt lườn của vịt STB đạt cao nhất là 

2,36%, thấp là vịt BT, S đạt 2,22 và 2,05%; thấp hơn là vịt SBT đạt 2,01% và thấp 

nhất là vịt TB đạt 1,20%. Như vậy kết quả phân tích các chỉ tiêu về thành phần hóa 

học của thịt vịt STB, SBT đạt khá cao ở hầu hết các chỉ tiêu, hàm lượng lipit trong 

thịt lườn của vịt SBT thấp hơn so với vịt STB. Sự khác nhau về hàm lượng vật chất 

khô và lipit trong thịt lườn ở các lô là có ý nghĩa thống kê với P<0,05. 

Nguyễn Thị Minh Tâm và cs. (2006) thịt lườn của vịt Kỳ Lừa tại thời điểm 

10 tuần tuổi có tỷ lệ vật chất khô đạt 22,91 - 24,30%, hàm lượng lipit thô đạt 1,16 - 

1,45%, hàm lượng Ash đạt 1,18 - 1,32% và hàm lượng CP đạt 20,04 - 21,16%. 

Nghiên cứu của chúng tôi trên vịt STB và SBT có các chỉ tiêu về hàm lượng VCK, 

lipit, CP là cao hơn nghiên cứu trên vịt Kỳ Lừa, hàm lượng Ash là tương đương. 

Theo Eei và cs. (2014) cho biết thành phần hóa học của thịt vịt địa phương 

của Hàn Quốc tại 6 - 8 tuần tuổi: hàm lượng VCK đạt 21,7 - 23,5%, Ash đạt 1,07 - 

1,30%, lipit thô đạt 0,49 - 1,94% và CP đạt 18,4 - 20,8%. Nghiên cứu của chúng tôi 

trên vịt STB và SBT là cao hơn nghiên cứu của tác giả trên vịt Hàn Quốc. 

Theo Nguyễn Văn Hải (2008) cho biết: phân tích thành phần hóa học trong 

thịt của 4 giống vịt ngan có hàm lượng protein cao nhất ở con lai ngan vịt đạt 19,7 - 

22,3%; tiếp đến là vịt SM đạt 19,2 - 21,1%; đứng thứ 3 vịt Cỏ (19,2 - 20,5%) và 

thấp nhất ở vịt Bầu Quỳ (18,5 - 21,0%). Hàm lượng tro tổng số đạt cao nhất ở con 

lai ngan vịt 1,38 - 1,57%; đứng thứ hai là vịt SM (1,4 - 1,56%), tiếp đến là vịt Cỏ 

(1,02 - 1,25%) và ở thịt vịt Bầu Quỳ tỷ lệ này là 1,11 - 1,21%. Thí nghiệm trên 

ngan, vịt Bắc Kinh và con lai ngan vịt giữa chúng của Kazimierz Wawro (2004), 

hàm lượng protein trong cơ của ngan và con lai ngan vịt là cao nhất đạt 19,5%; hàm 
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lượng protein trong cơ của vịt A-44 đạt 19,0%. 

Theo Đỗ Ngọc Hà và Nguyễn Bá Mùi (2018) khi phân tích chất lượng thịt 

lườn vịt Cổ Lũng có hàm lượng VCK đạt 23,01 - 24,46%, Ash đạt 1,23 - 1,32%, 

lipit thô đạt 1,86 - 2,18%, hàm lượng CP đạt 18,61 - 20,41%. Vương Thị Lan Anh 

(2020) cho biết vịt Biển 15 - Đại Xuyên nuôi trong môi trường nước ngọt và nước 

mặn của thịt lườn tại thời điểm 10 tuần tuổi có hàm lượng CP đạt 20,05 - 20,92%; 

VCK đạt 22,64 - 23,71%; Ash đạt 1,36-1,41%; lipid đạt 1,52 - 1,90%. Lê Thanh 

Hải (2021) cho biết thịt lườn của vịt thương phẩm VSM6 có hàm lượng VCK là 

23,43%, CP là 19,88%, lipit là 1,71% và Ash là 1,26%. Kết quả nghiên cứu trên vịt 

SBT và vịt STB là cao hơn so với nghiên cứu của các tác giả ở các giống vịt trên. 

Qua các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh trưởng và cho thịt của vịt thí 

nghiệm nên giết mổ vịt lai SBT, STB ở 8 tuần tuổi là phù hợp, cho hiệu quả cao vì ở 

8 tuần tuổi độ dài lông cánh đạt 13,80 và 15,23 cm; khối lượng cơ thể đạt 2480 và 

2532,3g, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng thấp 2,30 kg, tốc độ sinh trưởng tương 

đối, tuyệt đối giảm; chất lượng thịt đảm bảo, tỷ lệ mỡ bụng thấp đáp ứng được thị 

hiếu của người tiêu dùng. 

3.3. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA VỊT BT VÀ SBT TRONG 

ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT 

3.3.1. Khả năng sản xuất của vịt BT trong điều kiện sản xuất  

3.3.1.1. Tỷ lệ nuôi sống của vịt BT 

Vịt con sau khi được nuôi úm bằng nước ngọt 5 - 7 ngày sẽ được thả ra môi 

trường nuôi có độ mặn khác nhau và sử dụng nguồn nước tại địa điểm nuôi. Riêng ở 

Quảng Ninh có bổ sung thêm nước ngọt cho vịt uống đến hết 3 tuần tuổi sau đó sử 

dụng hoàn toàn nước mặn. Kết quả theo dõi về tỷ lệ nuôi sống của vịt BT ngoài sản 

xuất tại 3 tỉnh được thể hiện ở bảng 3.24. 

 

 



117 

 

Bảng 3.24. Tỷ lệ nuôi sống của vịt BT ở 3 tỉnh 

Tuần tuổi 
Thái Bình  Quảng Ngãi  Quảng Ninh  

n (con) TLNS (%) n (con) TLNS (%) n (con) TLNS (%) 

1nt 300 - 300 - 300 - 

4 295 98,33 293 97,67 290 96,67 

8 293 99,32 291 99,32 283 97,59 

12 291 99,32 288 98,97 279 98,59 

16 288 98,97 286 99,31 276 98,92 

20 286 99,31 285 99,65 275 99,64 

1nt - 8    97,67   97,00   94,33 

9 - 20  

 

97,61 
 

97,94 
 

97,17 

1nt - 20    95,33   95,00   91,67 

Kết quả bảng 3.24 cho thấy: tỷ lệ nuôi sống của vịt sinh sản ở giai đoạn 1 

ngày tuổi đến 8 tuần tuổi đạt cao nhất ở Thái Bình (97,67%) nơi có độ mặn 2‰, 

tiếp theo là Quảng Ngãi đạt (97,00%) nơi có độ mặn 3 - 10‰ và thấp nhất ở Quảng 

Ninh (94,33%) nơi có độ mặn cao nhất là 21 - 30‰. Giai đoạn vịt hậu bị (9 - 20 

tuần tuổi) vịt hao hụt thấp, tỷ lệ nuôi sống cao trên 97,17%. Cả giai đoạn vịt con và 

hậu bị (1nt - 20 tuần tuổi) tỷ lệ nuôi sống của vịt lai đạt cao nhất ở Thái Bình là 

95,33%, theo sau là Quảng Ngãi đạt 95,00% và cuối cùng là Quảng Ninh đạt 

91,67%. Vịt khi nuôi sinh sản có tỷ lệ hao hụt chủ yếu ở giai đoạn vịt con, đến giai 

đoạn sau vịt đã lớn hơn, thích nghi hơn với điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng tại các 

tỉnh nên có tỷ lệ nuôi sống cao hơn. Như vậy vịt BT nuôi ở môi trường nước có độ 

mặn càng cao thì tỷ lệ nuôi sống càng thấp, tỷ lệ nuôi sống của vịt BT đạt cao nhất 

khi nuôi trong điều kiện nước có độ mặn 2‰; tiếp đến môi trường nước có độ mặn 

3 - 10‰ và thấp nhất ở điều kiện nước có độ mặn cao 21 - 30‰.  

Vương Thị Lan Anh (2020) nghiên cứu trên vịt Biển 15- Đại Xuyên trong 

môi trường nước mặn với độ mặn khác nhau từ 0 - 30‰ ở Ninh Bình (0 ‰; 1 - 0 

‰) Hải Phòng (11 - 20 ‰) và Quảng Ninh (21 - 30 ‰) cho thấy tỷ lệ nuôi sống giai 
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đoạn 1 ngày tuổi - 8 tuần tuổi đạt 94,72 - 97,78%; giai đoạn 1nt - 20 tuần tuổi tỷ lệ 

nuôi sống đạt 90,28 - 94,72%. Tỷ lệ nuôi sống trên vịt BT là cao hơn cho thấy chất 

lượng con giống của Trung tâm thích nghi tốt với những vùng nuôi tại 3 tỉnh Thái 

Bình, Quảng Ngãi và Quảng Ninh - nơi vịt sử dụng nước có độ mặn từ 0 - 30‰,  

Sự thích nghi với các điều kiện nước mặn của vịt BT là do vịt BT có tuyến 

muối nên có khả năng sống được trong môi trường nước mặn. Điều này là do cơ chế 

hoạt động của tuyến muối (Vương Thị Lan Anh, 2020). Ở những tuần tuổi đầu tiên 

khi tuyến muối chưa phát triển thì vịt nuôi ở nước có độ mặn cao thì tỷ lệ nuôi sống 

sẽ thấp hơn so với nước có độ mặn thấp, chính vì vậy mà tại thời điểm này nên bổ 

sung thêm nước ngọt cho vịt uống. Kích thước tuyến muối tăng dần theo độ tuổi đồng 

nghĩa với việc tuyến muối sẽ hoạt động khi vịt con tăng về độ tuổi nên sang tuần tuổi 

thứ 2 trở đi vịt có khả năng thích nghi dần với môi trường nước mặn. Khi nước có độ 

mặn cao tức là nồng độ các ion Na, Cl cao, tuyến muối hoạt động nhiều hơn để đẩy 

các ion ra ngoài cơ thể theo tuyến mũi ra đỉnh mỏ. 

3.3.1.2. Khối lượng cơ thể của vịt mái BT 

Theo dõi khối lượng cơ thể của vịt mái BT tại 3 tỉnh, 4 tuần cân khối lượng 1 

lần vào sáng sớm trước khi cho vịt ăn. Kết quả được thể hiện ở bảng sau. 

Bảng 3.25. Khối lượng cơ thể của vịt mái BT (g/con) 

Tuần 

tuổi 

Thái Bình (n=30) Quảng Ngãi (n=30) Quảng Ninh (n=30) 

Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE 

1nt 47,33 ± 0,33 47,20 ± 0,45 47,57 ± 0,24 

4 681,17 ± 9,11 663,20 ± 10,20 655,67 ± 9,51 

8 1183,40a ± 17,30 1179,40ab ± 11,60 1134,60b ± 11,70 

12 1333,20 ± 15,80 1326,30 ± 19,10 1288,30 ± 18,70 

16 1497,10 ± 20,50 1472,50 ± 18,50 1432,30 ± 19,20 

20 1632,60a ± 21,00 1625,50ab ± 22,70 1552,10b ± 21,90 

Ghi chú: các chữ cái trên cùng một hàng khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê với 

P<0,05. 
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Từ kết quả bảng trên ta thấy khối lượng cơ thể vịt mái BT ở 8 tuần tuổi tại 

Thái Bình, Quảng Ngãi và Quảng Ninh đạt lần lượt 1183,40; 1179,40 và 1134,60 g. 

Nuôi đến 20 tuần tuổi khối lượng cơ thể vịt mái BT ở Quảng Ninh đạt 1552,10 g 

thấp hơn so với vịt nuôi tại Quảng Ngãi đạt 1625,50g và Thái Bình đạt 1632,60 g 

(P<0,05). Vịt nuôi ở Quảng Ninh có độ mặn 21 - 30‰ cho khối lượng cơ thể thấp 

nhất, tiếp theo vịt nuôi ở Quảng Ngãi có độ mặn 3 - 10‰ cho khối lượng cơ thể cao 

hơn và cuối cùng là ở Thái Bình có độ mặn 2‰ cho khối lượng cơ thể là cao nhất. 

Sự chênh lệch về khối lượng cơ thể vịt mái BT ở Thái Bình và Quảng Ngãi là 

không nhiều nhưng khối lượng cơ thể vịt mái BT ở Quảng Ninh là thấp nhất. Như 

vậy độ mặn ≥ 20 ‰ ảnh đến khối lượng cơ thể của vịt mái BT. Khối lượng cơ thể của 

vịt mái BT là thấp hơn so với vịt Hòa Lan nuôi tại Tiền Giang 8 tuần tuổi nặng 

1295,7 g/con (Hoàng Tuấn Thành và Dương Xuân Tuyển, 2016). 

3.3.1.3. Một số chỉ tiêu sinh sản của vịt BT 

Theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của vịt BT tại 3 tỉnh. Kết quả được trình 

bày tại bảng 3.26. 

Bảng 3.26. Một số chỉ tiêu sinh sản của vịt BT 

Chỉ tiêu n ĐVT Thái Bình  Quảng Ngãi  Quảng Ninh  

Tuổi đẻ - tuần 20 19 20 

KL vịt vào đẻ  50 g 1630,63a 1625,40a 1567,07b 

KL trứng  50 g 70,34a 70,56a 70,22a 

TL hao hụt (nuôi sinh sản) - % 2,10 2,46 2,55 

Từ kết quả bảng 3.26  ta thấy vịt có tuổi đẻ 19 - 20 tuần tuổi trong đó vịt nuôi 

tại Quảng Ngãi đẻ sớm hơn so với vịt nuôi tại Thái Bình và Quảng Ninh. Điều này 

có thể là do tại Quảng Ngãi có điều kiện khí hậu nắng nóng hơn tại Thái Bình và 

Quảng Ninh dẫn tới tác động đến thành thục sinh dục của đàn vịt. Vịt có khối lượng 

vào đẻ đạt 1567,07 - 1630,63g. 

Theo Nguyễn Hồng Vĩ và cs. (2011a), dòng vịt chuyên trứng Khaki 

Campbell có tuổi vào đẻ là 140 - 143 ngày với khối lượng 1397 – 1430 g/con. 
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Nguyễn Đức Trọng và cs. (2011g) vịt mái Triết Giang nuôi tại Trung tâm Nghiên 

cứu vịt Đại Xuyên và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có tuổi đẻ là 16-17 tuần tuổi và 

khối lượng vào đẻ vịt mái đạt 1080,7 - 1084,7g. Vịt sinh sản hướng trứng trong 

nghiên cứu của chúng tôi có tuổi vào đẻ tương đương vịt Khaki Campbell và muộn 

hơn vịt Triết Giang, khối lượng vào đẻ cao hơn so với vịt Khaki Campbell, vịt Triết 

Giang. 

3.3.1.4. Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng của vịt BT 

 Kết quả theo dõi về tỷ lệ đẻ, năng suất trứng của vịt BT tại 3 tỉnh Thái Bình, 

Quảng Ninh, Quảng Ngãi được trình bày tại bảng 3.27. 

Kết quả bảng 3.27 cho thấy khi nuôi nuôi vịt BT lấy trứng ở 3 tỉnh Thái 

Bình, Quảng Ninh, Quảng Ngãi trong điều kiện nước có độ mặn khác nhau thì tỷ lệ 

đẻ, năng suất trứng/mái/52 tuần đẻ là khác nhau rõ rệt. Nuôi vịt BT ngoài sản xuất 

tại Thái Bình và Quảng Ngãi (độ mặn <10‰) cho tỷ lệ đẻ và năng suất trứng là cao 

hơn so với khi nuôi vịt tại Quảng Ninh (độ mặn là 21-30‰). Tỷ lệ đẻ trung bình/52 

tuần đẻ đạt cao nhất tại Thái Bình 76,80%, tiếp theo là Quảng Ngãi đạt 76,15% và 

cuối cùng ở Quảng Ninh đạt 74,38% tương ứng với năng suất trứng/mái/52 tuần đẻ 

của vịt nuôi tại Thái Bình đạt cao nhất 279,57 quả, theo sau là Quảng Ngãi đạt 

277,20 quả và thấp nhất là Quảng Ninh đạt 270,73 quả. 

Vương Thị Lan Anh (2020) nghiên cứu trên vịt Biển 15 - Đại Xuyên khi 

nuôi sinh sản trong điều kiện nước có độ mặn khác nhau thì cho năng suất trứng 

khác nhau: vịt nuôi tại Ninh Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh năng suất 

trứng/mái/52 tuần đẻ đạt 239,67 - 248,63 quả. Nguyễn Thị Lan Anh và cs. (2018) 

nghiên cứu trên vịt Hòa Lan nuôi tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có năng 

suất trứng đạt 195 quả/mái/năm đẻ. Như vậy năng suất trứng của vịt BT nuôi tại 

Thái Bình, Quảng Ninh, Quảng Ngãi là cao hơn trên vịt Biển 15 - Đại Xuyên, vịt 

Hòa Lan trong nghiên cứu trên. 
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Bảng 3.27. Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng của vịt BT 

Giai 

đoạn 

(tuần 

đẻ) 

Tỷ lệ đẻ (%) Năng suất trứng (quả/mái) 

Thái Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Thái Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh 

1--4 39,25 42,56 35,25 10,99 11,92 9,87 

5-8 76,19 79,36 76,29 21,33 22,22 21,36 

9-12 92,91 88,13 89,55 26,01 24,68 25,07 

13-16 92,37 82,14 86,99 25,86 23,00 24,36 

17-20 87,94 83,40 83,85 24,62 23,35 23,48 

21-24 90,08 85,62 82,29 25,22 23,97 23,04 

25-28 82,18 81,80 85,41 23,01 22,90 23,92 

29-32 83,51 82,40 88,63 23,38 23,07 24,82 

33-36 82,10 82,16 78,90 22,99 23,01 22,09 

37-40 75,40 78,33 70,86 21,11 21,93 19,84 

41-44 71,66 70,71 69,83 20,06 19,80 19,55 

45-48 66,60 71,72 67,51 18,65 20,08 18,90 

49-52 58,25 61,65 51,52 16,31 17,26 14,43 

1-52 76,80 76,15 74,38 279,57 277,20 270,73 

3.3.1.5. Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng của vịt BT 

Kết quả theo dõi về tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng của vịt BT sinh sản tại 3 

tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh, Quảng Ngãi được trình bày tại bảng 3.28. 

Từ bảng 3.28 cho thấy tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng thấp nhất tại Thái Bình 

là 2,16 kg, theo sau là Quảng Ngãi là 2,18 kg và cao nhất là Quảng Ninh là 2,24 kg. 

Như vậy tiêu tốn thức ăn sẽ thấp khi năng suất trứng cao và ngược lại. Ứng với 

năng suất trứng cao nhất tại Thái Bình thì tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng là thấp nhất 

và năng suất trứng thấp nhất tại Quảng Ninh thì tiêu tốn thức ăn sẽ cao nhất, Tiêu 

tốn thức ăn/10 quả trứng tại 3 tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh, Quảng Ngãi là thấp hơn 
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trong nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức nuôi đến khả năng sinh trưởng và 

sinh sản  của vịt Hòa Lan trong điều kiện chăn nuôi nông hộ tại Tiền Giang có tiêu 

tốn thức ăn là 3,36 -3,51 kg/10 quả trứng (Hoàng Tuấn Thành và cs., 2016). 

Bảng 3.28. Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng của vịt BT (kg) 

Giai đoạn (tuần đẻ) Thái Bình  Quảng Ngãi  Quảng Ninh  

1-4 4,71 4,83 4,89 

5-8 2,32 2,24 2,25 

9--12 1,98 2,11 1,93 

13-16 1,95 1,96 1,90 

17-20 1,89 2,06 1,94 

21-24 1,91 1,88 1,96 

25-28 1,89 1,94 1,98 

29-32 1,93 1,87 1,92 

33-36 1,89 1,87 2,06 

37-40 1,87 1,82 2,06 

41-44 1,88 1,83 2,01 

45-48 1,98 1,96 2,04 

49-52 1,89 1,97 2,15 

TB 2,16 2,18 2,24 

 

3.3.1.6. Hiệu quả chăn nuôi sơ bộ của mô hình nuôi vịt BT 

Dựa trên kết quả các số liệu tính toán thu thập được về khả năng sinh sản của 

vịt, tiến hành tính toán sơ bộ hiệu quả chăn nuôi của vịt lai BT tại 3 tỉnh Thái Bình, 

Quảng Ngãi và Quảng Ninh. Kết quả được thể hiện ở bảng 3.29. 

Từ kết quả bảng 3.29 cho thấy khi nuôi vịt lấy trứng với số lượng 300 mái 

sinh sản thì tính toán trên sản phẩm thu được là trứng vịt thương phẩm với giá bán 

là 3.600 đồng/quả thì hạch toán sơ bộ hiệu quả kinh tế thu lãi được 184.765 đồng - 

220.911 đồng/mái cuối kỳ, đạt cao nhất ở mô hình nuôi tại tỉnh Thái Bình, thấp nhất 

tại Quảng Ninh. Nếu tính cả chu kỳ các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế đạt cao, lợi nhuận 



123 

 

thu được là 49.517.109 - 61.854.975 đồng/300 vịt mái sau khi trừ hết các chi phí 

đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi, góp phần tạo công ăn việc làm. 

Bảng 3.29. Hiệu quả chăn nuôi sơ bộ của mô hình nuôi vịt BT 

Chỉ tiêu ĐVT Thái Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh 

Số con đầu kỳ con 300 300 300 

Tỷ lệ nuôi sống % 95,33 95,00 91,67 

Số con lên đẻ con 286 285 275 

Tỷ lệ hao hụt % 2,10 2,46 2,55 

Số lượng cuối kỳ con 280 279 268 

Phần chi đồng 235.513.201 234.010.800 226.936.483 

Giá con giống đồng 15.000 15.000 15.000 

Tiền giống đồng 4.500.000 4.500.000 4.500.000 

Tiền thuốc thú y, thuốc sát trùng đồng 36.456.000 34.875.000 34.572.000 

Thức ăn (giai đoạn vịt con và hậu bị) kg 3023 3000 2919 

Thức ăn (giai đoạn vịt sinh sản) kg 16115 15930 15356 

Tiền thức ăn đồng 154.057.201 152.385.800 147.114.483 

Tiền công lao động đồng 25.500.000 25.500.000 25.500.000 

Tiền điện, nước, vật rẻ, dụng cụ đồng 10.000.000 11.750.000 10.250.000 

Khấu hao chuồng trại đồng 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Phần thu đồng 297.368.176 293.622.444 276.453.592 

Tổng KL vịt loại đàn kg 459,20 454,77 423,44 

Giá bán vịt loại đàn/kg đồng 38.000 38.000 38.000 

Tổng thu vịt loại đàn đồng 17.449.600 17.281.260 16.090.720 

Trứng vịt thương phẩm quả 77755 76761 72323 

Giá trứng vịt thương phẩm đồng 3.600 3.600 3.600 

Tổng thu từ bán trứng vịt thương phẩm đồng 279.918.576 276.341.184 260.362.872 

Chênh lệch thu chi đồng 61.854.975 59.611.644 49.517.109 

Thu lãi/mái cuối kỳ đồng 220.911 213.662 184.765 
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 Như vậy triển khai nuôi vịt BT theo hướng sản xuất lấy trứng tại 3 tỉnh mỗi 

mô hình nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi, tạo công ăn việc làm 

cho các hộ nhất trong bối cảnh dịch bệnh covid - 19 kéo dài, nhu cầu thực phẩm 

thiết yếu như trứng cung cấp cho bữa ăn hàng ngày của người dân. Từ đó có thể 

hình thành những vùng sản xuất trứng vịt chất lượng cao đem lại thu nhập cho người 

chăn nuôi.  

3.3.2. Khả năng sản xuất của vịt SBT trong điều kiện sản xuất 

3.3.2.1. Một số chỉ tiêu sinh trưởng vịt SBT  

Vịt thương phẩm SBT được chuyển giao ra ngoài sản xuất nuôi tại 3 tỉnh 

Thái Bình, Quảng Ngãi và Quảng Ninh với số lượng mỗi tỉnh là 300 con. Theo dõi 

hết 8 tuần tuổi (56 ngày), kết quả theo dõi một số chỉ tiêu kỹ thuật của vịt SBT được 

trình bày tại bảng 3.30. 

Bảng 3.30. Một số chỉ tiêu của vịt SBT nuôi tại 3 tỉnh 

Chỉ tiêu ĐVT Thái Bình  Quảng Ngãi  Quảng Ninh  

Số con đầu kỳ con 300 300 300 

Số lượng cuối kỳ con 296 294 286 

Tỷ lệ nuôi sống đến 8 tuần tuổi % 98,67 98,00 95,33 

TTTA/ kg tăng KL kg 2,32 2,30 2,34 

KL cơ thể trung bình 8 tuần tuổi kg 2,53 2,55 2,48 

Kết quả bảng trên cho thấy tỷ lệ nuôi sống đến 8 tuần tuổi của vịt SBT ở 

Thái Bình đạt cao nhất 98,67%, theo sau là Quảng Ngãi đạt 98% và thấp nhất tại 

Quảng Ninh đạt 95,33%. Như vậy độ mặn ≤10‰ vịt có khả năng thích nghi tốt hơn 

tỷ lệ hao hụt thấp. Khối lượng cơ thể trung bình đến 8 tuần tuổi 2,48 - 2,55 kg/con 

tiêu tốn hết 2,30 - 2,34 kg/kg tăng khối lượng. Có thể thấy rằng bước đầu nuôi thử 

nghiệm vịt lai SBT ngoài sản xuất mang lại kết quả khá khả quan, vịt tỏ ra thích nghi 

tốt với môi trường sống khác nhau và nước có độ mặn khác nhau, vịt sinh trưởng phát 

triển tốt. Vịt lai có chất lượng thịt thơm ngon, thịt ít mỡ, khối lượng con vừa phải đáp 

ứng thị hiếu rất tốt của người tiêu dùng cao hiện nay. 
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Bùi Hữu Đoàn và cs. (2017) cho biết tỷ lệ nuôi sống của vịt F1 (SCxSM3) 

95,82%; tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng đạt 2,75 kg thì vịt lai trong nghiên cứu 

này có tỷ lệ nuôi sống cao hơn, tiêu tốn thức ăn thấp hơn nghiên cứu của tác giả. 

3.3.2.2. Hiệu quả chăn nuôi sơ bộ của vịt SBT  

Thí nghiệm tiến hành nuôi 300 con vịt SBT thương phẩm tại 3 tỉnh Thái 

Bình, Quảng Quảng Ngãi, Quảng Ninh. Hạch toán sơ bộ hiệu quả kinh tế của mô 

hình nuôi vịt lai ba giống SBT thương phẩm thu được kết quả trình bày tại bảng 

3.31. 

Bảng 3.31. Hiệu quả chăn nuôi sơ bộ của mô hình nuôi vịt SBT  

Nội dung ĐVT Thái Bình  Quảng Ngãi  Quảng Ninh 

Phần chi   24.374.433 24.243.573 23.741.636 

Giá con giống đồng 15.000 15.000 15.000 

Tiền giống đồng 4.500.000 4.500.000 4.500.000 

Tiền thuốc thú y, thuốc sát trùng đồng 954.000 931.800 966.000 

Tiền thức ăn đồng 14.420.433 14.311.773 13.775.636 

Tiền điện nước, vật rẻ đồng 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Tiền công lao động đồng 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

Tiền khấu hao chuồng trại đồng 500.000 500.000 500.000 

Phần thu đồng 31.452.960 31.487.400 29.789.760 

Số lượng vịt bán thịt con 296 294 286 

Khối lượng xuất bán kg 2,53 2,55 2,48 

Tổng khối lượng xuất bán kg 749 750 709 

Giá bán/kg kg 42.000 42.000 42.000 

Chênh lệch thu chi đồng 7.078.527 7.243.827 6.048.124 

Thu lãi/1 con/8tt đồng 23.914 24.639 21.147 

 

Kết quả bảng 3.31 cho thấy khi nuôi 300 vịt thương phẩm tại 3 tỉnh với độ 

mặn của nước là khác nhau, tỷ lệ nuôi sống đạt trên 95,33%, các chi phí về con 

giống, thức ăn, thuốc thú y, điện, nước, công lao động có khấu hao chuồng trại thì 
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tổng thu cho mỗi mô hình 300 vịt thương phẩm đạt 29,789-  31,487 triệu đồng. Từ 

đó tính toán chênh lệch thu - chi dao động từ 6,048 triệu đồng đến 7,243 triệu 

đồng/mô hình 300 con, tính lãi/con 21.147 - 24.639 đồng. Như vậy mô hình nuôi vịt 

thương phẩm tại Quảng Ngãi mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, tiếp theo sau là 

Thái Bình và thấp nhất tại Quảng Ninh.  

Lê Thị Mai Hoa và cs. (2020) đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình chăn 

nuôi giống vịt Biển 15- Đại Xuyên thương phẩm đến 10 tuần tuổi thu lãi/con 24.328 

- 34.806 đồng thì hiệu quả kinh tế trên vịt SBT là thấp hơn trong nghiên cứu của tác 

giả. 

Tóm lại vịt BT, SBT chuyển giao vào sản xuất tại Thái Bình, Quảng Ngãi, 

Quảng Ninh cho kết quả cao, vịt thích nghi được trong các môi trường có độ mặn 

khác nhau: vịt BT có các chỉ tiêu về tỷ lệ nuôi sống, năng suất trứng cao nhất trong 

điều kiện nước có độ mặn 2-10‰. Vịt SBT cũng cho kết quả về khả năng sinh 

trưởng đạt cao nhất tại môi trường nước có độ mặn ≤10‰ (Thái Bình, Quảng 

Ngãi). Chăn nuôi vịt BT và SBT trong thực tế sản xuất với môi trường độ mặn khác 

nhau cho hiệu quả kinh tế cao, quy trình chăn nuôi của trung tâm nghiên cứu vịt 

Đại Xuyên là phù hợp. Hiệu quả kinh tế sơ bộ của mô hình chăn nuôi vịt BT lấy 

trứng đạt cao nhất tại Thái Bình, thấp nhất tại Quảng Ninh trong khi mô hình chăn 

nuôi vịt SBT thương phẩm đạt cao nhất tại Quảng Ngãi và thấp nhất tại Quảng 

Ninh. Từ đó giúp người chăn nuôi tăng thu nhập, tạo thêm sinh kế góp phần an sinh 

xã hội đặc biệt vùng bị xâm ngập mặn. 



127 

 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

KẾT LUẬN 

1. Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của vịt lai hai giống BT và TB 

Đặc điểm ngoại hình: vịt lai BT có màu lông cánh sẻ đậm, đầu lông cánh 

màu xanh đen một số con có hàng lông màu đen đậm chạy dọc từ 2 mắt lên phía 

trên cổ thiên về vịt Trời trong khi vịt lai TB thì màu lông cánh sẻ nhạt màu hơn vịt 

lai BT, có con có khoang trắng, lông cánh màu xanh đen một số con có hàng lông 

màu đen đậm chạy dọc từ 2 mắt lên phía trên cổ thiên về màu lông của vịt Biển 15 - 

Đại Xuyên.  

Khả năng sản xuất của vịt lai hai giống BT và TB đều vượt bố mẹ với ưu thế 

lai siêu trội về khả năng sinh sản: tỷ lệ nuôi sống đến 20 tuần tuổi đạt 96,80 - 

96,93%, tuổi đẻ ở 20-21 tuần tuổi, khối lượng vào đẻ là 1628,90 - 1662,90 g/vịt 

mái; 1701-1727 g/vịt trống; năng suất trứng đạt 266,87 - 275,22 quả/mái/52 tuần đẻ, 

tiêu tốn hết 2,20 - 2,28 kg thức ăn/10 quả trứng, khối lượng trứng là 70,94 - 71,61 

g/quả với các chỉ tiêu về chất lượng trứng đều đạt cao và nằm trong khoảng tiêu 

chuẩn trứng giống. Các chỉ tiêu về ấp nở trứng đạt cao.  

2. Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của vịt lai ba giống SBT và STB 

Màu lông của vịt lai SBT, STB có 4 nhóm chính: màu lông đen loang trắng 

hoặc loang trắng đen, nâu đốm trắng, màu lông cánh sẻ, màu lông đen toàn thân, 

màu lông trắng tuyền; thân hình trung gian giữa vịt chuyên thịt và vịt chuyên trứng; 

mỏ và chân có màu vàng đậm, có con màu xám đen hoặc xám vàng.  

Vịt SBT, STB có tỷ lệ nuôi sống đến 10 tuần tuổi đạt cao tương ứng 99 và 

98% với ưu thế lai 1,54 và 1,03%, khối lượng cơ thể đạt 2746,3g và 2789g với ưu 

thế lai 0,41% và 0,37%; tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể là 2,69 kg; tỷ lệ 

thịt xẻ đạt 71,91% và 71,55%; tỷ lệ thịt lườn đạt 18,43% và 18,54%; tỷ lệ thịt đùi 

đạt 10,56% và 11,47% với tỷ lệ mỡ bụng thấp là 1,67% và 1,30%. Các chỉ tiêu phân 

tích thịt nằm trong ngưỡng cho phép, độ dai phù hợp với thị hiếu của người tiêu 

dùng Việt Nam.  
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3. Đánh giá khả năng sản xuất của vịt BT và SBT trong điều kiện sản xuất 

Vịt BT, SBT nuôi trong điều kiện sản xuất tại 3 tỉnh Thái Bình, Quảng Ngãi, 

Quảng Ninh đạt kết quả cao: vịt BT có khối lượng khối lượng vào đẻ đạt 1567,07 - 

1630,63 g/mái, tuổi đẻ 19-20 tuần tuổi, năng suất trứng 270,73 - 279,57 quả/mái/52 

tuần đẻ tiêu tốn hết 2,16-2,24 kg thức ăn/10 trứng, khối lượng trứng 70,22 - 70,56g, 

hạch toán hiệu quả kinh tế sơ bộ thu lãi/mái 184.765 - 220.911 đồng; vịt SBT có tỷ 

lệ nuôi sống đạt cao 95,33-98,67%, khối lượng cơ thể xuất bán (8 tuần tuổi) là 2,48-

2,55 kg, tiêu tốn hết 2,30-2,34 kg thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể, thu lãi/con/8 

tuần tuổi là 21.147-24.639 đồng. 

ĐỀ NGHỊ 

Tiến hành nghiên cứu chọn lọc nâng cao năng suất của vịt lai BT, chuyển 

giao phát triển ra sản xuất. 

Phát triển nuôi thương phẩm lấy thịt đối với vịt lai SBT. 
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PHỤ LỤC 1 

Bảng 1. Tiêu chuẩn ăn cho vịt Biển 15 - Đại Xuyên nuôi sinh sản 

Ngày tuổi G/con/ngày Ngày tuổi G/con/ngày 

1 4 18 72 

2 8 19 76 

3 12 20 80 

4 16 21 84 

5 20 22 88 

6 24 23 92 

7 28 24 96 

8 32 25 100 

9 36 26 104 

10 40 27 108 

11 44 28 - 56 112 

12 48 57 - 70 120 

13 52 71 - 84 128 

14 56 85 - 98 136 

15 60 99 - 112 144 

16 64 113 - 126 152 

17 68 127 - 133 160 

Bảng 2. Tiêu chuẩn ăn cho vịt Trời nuôi sinh sản 

Ngày tuổi G/con/tuần Ngày tuổi G/con/ngày 

1 - 7 80 - 100 22 - 90 74 

8 - 14 250 - 300 91 - 120 80 

15 - 21 400 - 550 121 - 130 100 

  131 - 140 110 
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Bảng 3. Tiêu chuẩn ăn cho vịt BT, TB nuôi sinh sản 

Ngày tuổi G/con/ngày Ngày tuổi G/con/ngày 

1 3,5 14 49 

2 7 15 52,5 

3 10,5 16 56 

4 14 17 59,5 

5 17,5 18 63 

6 21 19 66,5 

7 24,5 20 70 

8 28 21 73,5 

9 31,5 22 - 91 74 

10 35 92-119 80 

11 38,5 120-133 100 

12 42 134-140 110 

13 45,5     
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PHỤ LỤC 2 

 

Hình 1. Vịt Biển 15 – Đại Xuyên 1 ngày tuổi 

 

Hình 2. Vịt Trời 1 ngày tuổi 
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Hình 3. Vịt lai BT sinh sản 01 ngày tuổi 

 

Hình 4. Vịt lai TB sinh sản 01 ngày tuổi 
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Hình 5. Vịt Biển 15 – Đại Xuyên sinh sản trưởng thành (38 tuần tuổi) 

 

Hình 6. Vịt Trời sinh sản trưởng thành (38 tuần tuổi) 
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Hình 7. Vịt BT sinh sản trưởng thành (38 tuần tuổi) 

 

Hình 8. Vịt TB sinh sản trưởng thành (38 tuần tuổi) 
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Hình 9. Vịt BT thương phẩm 1 ngày tuổi 

 

Hình 10. Vịt TB thương phẩm 1 ngày tuổi 
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Hình 11. Vịt SBT thương phẩm 1 ngày tuổi 
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Hình 12. Vịt STB thương phẩm 1 ngày tuổi 
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Hình 13. Vịt BT thương phẩm 56 ngày tuổi 

 

Hình 14. Vịt TB thương phẩm 56 ngày tuổi 
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Hình 15. Vịt SBT thương phẩm 56 ngày tuổi 

 

Hình 16. Vịt STB thương phẩm 56 ngày tuổi 


