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Tóm tắt – Thí nghiệm nuôi dưỡng được bố
trí hoàn toàn ngẫu nhiên với ba nghiệm thức là
ba mức bổ sung probiotics (0%; 1%; 3%) và lặp
lại ba lần với 10 con/đơn vị thí nghiệm. Qua đó,
nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của probiotics
lên hiệu quả sử dụng thức ăn và chỉ tiêu mổ
khảo sát. Gà được nuôi dưỡng, tiêm phòng bệnh
Newcastle, Cúm, Gumboro và đậu gà. Gà được
ăn uống tự do giống nhau giữa các nghiệm thức.
Mỗi đơn vị thí nghiệm được mổ khảo sát một
trống và một mái lúc kết thúc thí nghiệm. Kết
quả cho thấy, việc bổ sung 3% probiotics đã làm
cho gà tăng khối lượng cơ thể khác biệt so với
không bổ sung probiotics lần lượt là 4,33 và 3,77
g/con/ngày giai đoạn 0-4 tuần tuổi; 6,14 và 5,18
g/con/ngày giai đoạn 5-8 tuần tuổi. Ngoài ra,
việc bổ sung 3% probiotics đã ảnh hưởng đến
các chỉ tiêu: FCR (giảm đáng kể từ 2,577 xuống
2,016), tỉ lệ thân thịt, khối lượng thịt đùi và thịt
ức nhưng không ảnh hưởng đến tiêu tốn thức ăn,
FCR giai đoạn 0-4 tuần tuổi, tỉ lệ thịt ức và thịt
đùi, khối lượng lách, tim và gan.
Từ khóa: FCR, Gà Ác, probiotics.

out in a randomly completed design with three
treatments to be three supplementary levels of
probiotics (0%; 1%; 3%), and three replicates
of ten birds for each in order to evaluate effects
of added probiotics on efficiencies of feed use
and slaughter characteristics. Birds were vaccinated against Newcastle, bird flu, Gumboro, and
chicken pox. Feed and water were supplied in ad
libitum in all treatments. One male and one female for each experimental unit were slaughtered
at the finishing trial. Results showed that supplementing 3% probiotics caused birds to increase
their bodyweight gain differently compared to the
control treatment at 4.33 and 3.77 g/bird/day
in 0-4 week-age period; 6.14 and 5.18 g/bird/day in 5-8 week-age period. In addition, when
3% probiotics was added, resulted in decreasing
birds’ FCR significantly from 2.577 to 2.016;
influencing on carcass ratio, thigh, and breast
weight; however, it did not affect feed intake,
birds’ FCR of 0-4 week-age period, breast and
thigh ratio, spleen, heart, and liver weight.
Keywords: FCR, Ac chicken, probiotics.

Abstract – A feeding experiment was carried

I. GIỚI THIỆU
Gà Ác (Gallus gallus domesticus brisson) hiện
nay được nuôi rộng rãi tại các nông hộ và đang
góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân
[1]. Thịt gà Ác rất ngon và có hàm lượng axit
amin cao [2]. Tuy nhiên, gà Ác thuộc nhóm gà
địa phương có thịt, da và xương đen; tốc độ sinh
trưởng và hiệu quả chuyển hóa thức ăn thấp. Để
cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn cho gà, ngoài
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việc cân đối khẩu phần chính xác và phù hợp với
giai đoạn phát triển của gà, thức ăn có thể được
bổ sung probiotics là vi sinh vật có lợi cho đường
ruột.
Các nghiên cứu trên gà thịt cho thấy khả năng
sử dụng thức ăn tăng khi bổ sung thêm probiotics
vào khẩu phần [3]–[7]. Đề tài nghiên cứu này
được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của
các mức độ bổ sung probiotics vào khẩu phần
thức ăn lên khả năng tăng khối lượng cơ thể và
tỉ lệ thân thịt gà Ác 0-8 tuần tuổi.
II.

III.

NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN

PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN
NGHIÊN CỨU

A. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Thí nghiệm được thực hiện tại Trại Thực
nghiệm Chăn nuôi - Trường Đại học Trà Vinh,
thời gian từ tháng 8 đến tháng 12/2017.
B. Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn
ngẫu nhiên với ba nghiệm thức và ba lần lặp lại
cho cả hai giai đoạn (0-4 tuần tuổi và 5-8 tuần
tuổi). Các nghiệm thức khác nhau về hàm lượng
probiotics (Lactozyme có thành phần: Bacillus
subtilis 108 CFU, Pediococcus 107 CFU, Saccharomyces spp. 107 CFU, Phytase 80.000 IU,
Protease 6.000 IU, Amylase 2.000 IU, Cellulose
15.000 IU và Xylanase 14.000 IU) ở các mức 0%;
1%; 3% tính theo phần trăm của thức ăn. Thức
ăn công nghiệp được dùng trong các nghiệm thức
giống nhau về protein thô và năng lượng trao đổi
của thức ăn giai đoạn 0-4; 5-8 tuần tuổi lần lượt
là 21% và 3.000 kcal/kg; 18% và 3.150 kcal/kg.
Gà được chăm sóc nuôi dưỡng giống nhau và
được ăn uống tự do. Mỗi đơn vị thí nghiệm ở cả
hai giai đoạn gồm 10 con. Tất cả gà thí nghiệm
được tiêm phòng vắc xin Newcastle, Cúm gia
cầm, Gumboro và đậu gà theo quy trình chủng
ngừa gà thả vườn của Viện Chăn nuôi. Gà được
mổ khảo sát một trống và một mái cho mỗi đơn
vị thí nghiệm lúc kết thúc thí nghiệm.

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Gà Ác được nuôi trong cả nước bằng nhiều
phương thức khác nhau. Nó đã tạo nguồn thu
đáng kể cho người nuôi, góp phần xóa đói và
giảm nghèo cho nông hộ [1]. Bên cạnh đó, thị
trường gà Ác ngày càng gia tăng và mở rộng [8],
do gà Ác thuộc nhóm gà có thịt, da và xương
đen; thịt chứa hàm lượng axit amin, sắt trong
thịt và dưỡng chất cao [1]. Probiotics là các vi
sinh vật (VSV) đường ruột giúp ngăn chặn VSV
gây bệnh nên đã giúp gà sử dụng thức ăn tối
ưu [9]. Ngoài ra, probiotics còn duy trì hệ VSV
có lợi trong đường ruột bằng cách loại trừ qua
cạnh tranh và đối kháng với VSV có hại [10]; ức
chế sự bám dính của VSV gây bệnh [11], [12];
tạo điều kiện bất lợi cho sự phát triển của VSV
có hại [13]. Hơn nữa, VSV trong probiotics còn
tác động nhờ khả năng sản sinh các chất có tính
kháng khuẩn như kháng sinh, bacterioxin, axit
hữu cơ, H2 O2 , ethanol [14]. Nghiên cứu của Trần
Thị Thu Thủy [15] cho biết probiotics tiếp xúc
với hệ thống lympho đường ruột và hệ miễn dịch,
thúc đẩy hiệu quả đáp ứng miễn dịch và hàng rào
bảo vệ ruột ổn định.
Các nghiên cứu khác cũng cho thấy, bổ sung
probiotics vào trong khẩu phần nuôi gà thịt, đã
làm tăng khả năng tiêu hóa thức ăn [3]–[5], [7].
Đồng thời, việc bổ sung probiotics còn làm tăng
tốc độ sinh trưởng [6], [5]; tăng năng suất sinh
sản của gà [10]; tăng số lượng vi khuẩn lactic,
giảm E. coli trong chất chứa đường ruột [6];
ảnh hưởng đến các thông số huyết học [7]. Việc
bổ sung probiotics còn giúp cơ thể gà tổng hợp
vitamin nhóm B, đã làm giảm hoạt tính urease
trong ruột non, ngăn chặn tổng hợp amin độc,
giảm nồng độ NH3 trong phân gia cầm, làm giảm
ô nhiễm môi trường [14].

C. Chuồng nuôi
Giai đoạn 0-4 tuần tuổi, gà được nuôi trên
chuồng úm và được ngăn riêng biệt từng đơn vị
thí nghiệm diện tích 1,0 m2 ; giai đoạn 5-8 tuần
tuổi gà được nuôi trên sàn bằng lưới kẽm và được
ngăn riêng biệt mỗi đơn vị thí nghiệm diện tích
1,4 m2 . Máng ăn và máng uống được thiết kế
riêng biệt cho mỗi đơn vị thí nghiệm.
D. Các chỉ tiêu theo dõi
Tiêu thụ thức ăn (TTTA), tăng khối lượng cơ
thể (KLCT), hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR); tỉ
lệ thân thịt, thịt ức và thịt đùi theo phương pháp
của Lê Thị Thúy và cộng sự [16].
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cho thấy bổ sung 1-2% probiotics vào khẩu phần
của gà thịt đã làm giảm FCR so với gà được
nuôi bằng khẩu phần không bổ sung probiotics.
Kết quả FCR của gà ở nghiên cứu này thấp hơn
kết quả nghiên cứu của Phùng Đức Tiến và cộng
sự [22] lúc gà Ác bốn tuần tuổi cho FCR là 2,1.

E. Phương pháp xử lí số liệu
Số liệu được xử lí sơ bộ bằng Microsoft Excel
2010, phân tích thống kê theo mô hình tuyến tính
tổng quát (General linear model) và so sánh sự
khác biệt trung bình bằng Tukey của phần mềm
Minitab version 13.2 [17].
IV.

NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Bảng 1: Tiêu thụ thức ăn, tăng KLCT và FCR
của gà Ác

A. Tiêu thụ thức ăn, tăng KLCT và FCR của
gà Ác

Các chỉ tiêu

Các giá trị về tiêu thụ thức ăn, tăng KLCT
và FCR của gà Ác ở giai đoạn 0-4 tuần tuổi và
5-8 tuần tuổi được trình bày ở Bảng 1. Kết quả
cho thấy tăng KLCT của gà giai đoạn 0-4 tuần
tuổi khác biệt có ý nghĩa (P<0,05), trong đó, tăng
KLCT hằng ngày đạt cao nhất khi bổ sung 3%
probiotics, nhưng tiêu thụ thức ăn và FCR của
gà không khác biệt (P>0,05). Mặc dù, TTTA của
gà không khác biệt nhưng khả năng tăng KLCT
lại khác biệt là do bổ sung probiotics vào khẩu
phần ăn. Probiotics giúp phát triển hệ VSV đường
ruột, tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu dưỡng
chất từ thức ăn [4]. Nhóm tác giả Edens et al. [5]
cho rằng, bổ sung probiotics vào khẩu phần ăn
đã cải thiện khả năng hấp thu dưỡng chất, tăng
năng suất sinh trưởng và hiệu quả thức ăn ở gà
thịt. Ngoài ra, Ohhira [18] còn cho biết nguyên
nhân giúp gà tăng KLCT tốt hơn có thể do tác
động tích cực của probiotics đối với gà như sản
sinh enzyme tiêu hóa và VSV có lợi tạo ra sinh
khối giàu protein và vitamin bổ sung dưỡng chất
cho gà. Các nghiên cứu [19] và [20] cho thấy
probiotics bổ sung vào thức ăn đã làm tăng tỉ lệ
tiêu hóa các hợp chất gluxit và protein.
Tiêu thụ thức ăn của gà không khác biệt là do
gà có khả năng điều chỉnh lượng ăn vào để thỏa
mãn nhu cầu năng lượng và các khẩu phần ăn
có năng lượng trao đổi như nhau [20]. Kết quả
này phù hợp với báo cáo của Radfar et al. [21]
cho rằng khi bổ sung probiotics vào khẩu phần
thức ăn của gà không ảnh hưởng nhiều đến khả
năng tiêu tốn thức ăn. Kết quả tăng KLCT khi
bổ sung 3% probiotics là 14,8% so với không bổ
sung probiotics ở nghiên cứu hiện tại cao hơn
trình bày của Alkhalf et al. [7] khi bổ sung 1%
probiotics nâng cao khả năng tăng KLCT thêm
7,59% so với không bổ sung ở gà thịt 3-4 tuần
tuổi. Bên cạnh đó, kết quả của Radfar et al. [21]

Nghiệm thức
0%-Pro*
1%-Pro*
3%-Pro*
Giai đoạn 0-4 tuần tuổi

P/SEM

KLCT
đầu thí nghiệm
(g/con)
TTTA hằng
ngày
(g/con/ngày)
Tăng KLCT
hằng ngày
(g/con/ngày)

253b

285a

303a

0,00/
5,44

66,94b

69,92ab

72,91a

0,00/
0,94

52,33b

57,50ab

58,00a

0,00/
1,45

FCR

21,22

20,86

19,79

0,25/
0,71

Giai đoạn 5-8 tuần tuổi
TTTA hằng
ngày
(g/con/ngày)
Tăng KLCT
hằng ngày
(g/con/ngày)
KLCT gà cuối
thí nghiệm
(g/con)
FCR

22,21

19,49

20,41

0,05/
0,71

2,66

2,83

2,83

0,81/
0,21

5,50

4,83

5,00

0,42/
0,36

19,33

22,67

20,66

0,06/
0,89

Ghi chú: Các giá trị trên cùng hàng mang chữ
số mũ khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống
kê (P<0,05); KLCT: Khối lượng cơ thể, TTTA:
tiêu thụ thức ăn; *Probiotics.
Kết quả về tiêu thụ thức ăn của gà Ác giai
đoạn 5-8 tuần tuổi cho thấy không có sự khác
biệt giữa các nghiệm thức. Như vậy, việc bổ sung
probiotics vào khẩu phần đã không ảnh hưởng
đến lượng ăn vào, kết quả này phù hợp với kết
quả nghiên cứu của Radfar et al. [21]. Tuy nhiên,
tăng KLCT hằng ngày có sự khác biệt khi bổ sung
thêm 3% probiotics, với mức tăng KLCT tăng
thêm là 18,5% so với không bổ sung probiotics.
Điều này cũng cho thấy TTTA như nhau nhưng
tăng KLCT khác nhau là do hiệu quả sử dụng
thức ăn được nâng cao từ việc bổ sung probiotics.
Đồng thời, FCR của khẩu phần được bổ sung 3%
probiotics giảm có ý nghĩa so với không bổ sung
probiotics, kết quả này cho thấy việc bổ sung
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probiotics vào khẩu phần ăn của gà đã làm tăng
hiệu quả sử dụng thức ăn và phù hợp với kết quả
nghiên cứu của Mohan et al. [23], hiệu quả của
probiotics xảy ra sau tuần tăng trưởng thứ tư ở
gà. Kết quả nghiên cứu của Edens et al. [5] cho
thấy probiotics giúp tăng khả năng hấp thụ dưỡng
chất và cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn.
Ngoài ra, kết quả về tăng KLCT của gà được
nâng cao khi bổ sung 2% probiotic cho gà
thịt giai đoạn 4-8 tuần so với không bổ sung
probiotics và phù hợp với kết quả của Shareef et
al. [24] và cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu
của Alkhalf et al. [7] khi bổ sung 1,6% probiotics
vào khẩu phần gà thịt ở giai đoạn 5-6 tuần tuổi.
Các nghiên cứu [25], [26] cho thấy FCR được
cải thiện khi bổ sung probiotics vào khẩu phần
nuôi dưỡng gà thịt. Đồng thời, khi bổ sung 0,16%
probiotics thì FCR cải thiện 7,73% [7], khi bổ
sung 0,01% probiotics thì FCR cải thiện 1,55%
[27]. Kết quả này thấp hơn kết quả nghiên cứu
của Trần Thị Mai Phương [2], cho FCR là 3,31
của gà Ác 8-9 tuần tuổi. Điều này cho thấy bổ
sung probiotics làm giảm FCR rõ rệt.

NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN

Bảng 2: Ảnh hưởng của probiotics lên tỉ lệ các
phần thân thịt và phần lòng ăn được của gà Ác
lúc 8 tuần tuổi
Các
chỉ tiêu
KL
sống (g)
KL
thân thịt (g)
Tỉ lệ
thân thịt (%)
KL thịt
ức (g)
Tỉ lệ
thịt ức (%)
KL
thịt đùi (g)
Tỉ lệ
thịt đùi (%)
Khối lượng
lách (g)
Khối lượng
tim (g)
Khối lượng
gan (g)

0%-Pro*

Nghiệm thức
1%-Pro*
3%-Pro*

P/SEM

378b

406a

415a

0,00/6,78

253b

285a

303a

0,00/5,44

66,94b

69,92ab

72,91a

0,00/0,94

52,33b

57,50ab

58,00a

0,00/1,45

21,22

20,86

19,79

0,25/0,71

56,33b

55,66b

61,83a

0,00/1,23

22,21

19,49

20,41

0,05/0,71

2,66

2,83

2,83

0,81/0,21

5,50

4,83

5,00

0,42/0,36

19,33

22,67

20,66

0,06/0,89

Ghi chú: Các giá trị trên cùng hàng mang chữ
số mũ khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống
kê (P<0,05); KLCT: Khối lượng cơ thể, TTTA:
tiêu thụ thức ăn; *: probiotics.

B. Ảnh hưởng của probiotics lên tỉ lệ các phần
thân thịt và phần lòng ăn được của gà Ác lúc 8
tuần tuổi
Tỉ lệ các phần thân thịt và phần lòng ăn được
của gà Ác được mổ khảo sát lúc 8 tuần tuổi ở
Bảng 2 cho thấy tỉ lệ thịt ức, tỉ lệ thịt đùi, khối
lượng lách, khối lượng tim và khối lượng gan
không khác biệt (P>0,05). Do gà ở các nghiệm
thức được nuôi cùng loại thức ăn, giống gà,
phương thức nuôi và chăm sóc nuôi dưỡng giống
nhau nên các chỉ tiêu trên không khác biệt. Tác
giả [28] cho biết, không có sự khác biệt về khối
lượng tim và gan khi bổ sung probiotics so với
không bổ sung.
Trong khi đó, khối lượng và tỉ lệ thân thịt, khối
lượng thịt ức và khối lượng thịt đùi ở các nghiệm
thức lại khác biệt (P<0,05). Điều này chỉ ra rằng,
sự tăng KLCT của gà khi bổ sung probiotics ở
mức cao hơn dẫn đến tỉ lệ thân thịt và khối lượng
thịt đùi và ức cao hơn. Như vậy, probiotics đã tác
động đến chất lượng thân thịt ở gà Ác thông qua
việc nâng cao tỉ lệ thân thịt và khối lượng thịt ức
và đùi.
Kết quả về thành phần thân thịt của gà Ác trong
nghiên cứu này tương đương kết quả nghiên cứu

của Trần Thị Mai Phương [2], với khối lượng
sống của gà Ác 8-9 tuần tuổi là 378-466g và tỉ
lệ thân thịt là 69,5-72,9%; kết quả của Nawaz et
al. [26] khi bổ sung 2% Pro vào khẩu phần gà
thịt cho tỉ lệ thịt đùi là 20,25% và tỉ lệ thịt đùi
là 20,22%. Tuy nhiên, kết quả trên cao hơn kết
quả của Phùng Đức Tiến và cộng sự [29], với tỉ
lệ thân thịt đạt 66% và cũng cao hơn kết quả của
Khan et al. [30] khi bổ sung 0,25% Pro vào khẩu
phần gà thịt cho tỉ lệ thân thịt là 63,97%.
V.

KẾT LUẬN

Bổ sung probiotics đã không ảnh hưởng đến
TTTA, FCR ở gà Ác giai đoạn 0-4 tuần tuổi,
tỉ lệ thịt ức và thịt đùi, khối lượng lách, tim và
gan; nhưng lại ảnh hưởng đến FCR giai đoạn 5-8
tuần tuổi, tăng KLCT giai đoạn 0-8 tuần tuổi, tỉ
lệ thân thịt, khối lượng thịt đùi và ức.
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