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TÓM TẮT 

Con lai giữa ngan và vịt do Viện Chăn nuôi Quốc gia tạo ra đang được nuôi tại tỉnh 

Quảng Nam với những kết quả khả quan. Để tìm mức dinh dưỡng thích hợp cho con lai này, 

nghiên cứu đã được thực hiện trên con lai từ 1 ngày tuổi đến khi kết thúc 10 tuần tuổi với 3 giai 

đoạn: 1-3, 4-7 và 8-10 tuần tuổi. Mức năng lượng giống nhau ở 3 lô tương ứng với 3 giai đoạn 

nuôi là 2.700, 2.900 và 3.100 (kcal ME); mức protêin thô khác nhau cho 3 lô tương ứng với 3 

giai đoạn nuôi là 16,15,14%CP (lô I); 18, 17, 16%CP (lô II) và 20, 19, 18 % CP (lô III). Kết 

quả cho thấy ở cả 3 mức protêin, ngan đều cho tỷ lệ sống cao (97,77 - 98,88%), khối lượng 10 

tuần tuổi đạt 3.100, 3.620, 3.650 g/con, tăng trọng trung bình: 73, 76, 81, 35, 81, 67g/ngày, các 

chỉ tiêu thân thịt xẻ, chỉ số sản xuất, chỉ số kinh tế đều đạt cao. Tuy vậy, so sánh giữa 3 mức 

protêin thì ngan ở lô I (ăn mức 16, 15, 14 %CP) thấp hơn đáng tin cậy so với ngan lô II và III 

(với mức tương ứng: 18, 17, 16%CP và 20, 19, 18% CP). Vì vậy, nên sử dụng mức protêin như 

ở lô II và lô III để nuôi con lai này.   

I. Đặt vấn đề 

Trong chăn nuôi nói chung, chăn nuôi gia cầm nói riêng, đối với từng con giống, 

trong mỗi điều kiện và giai đoạn nuôi dưỡng cần một khNu phần thích hợp nhằm đáp 

ứng đầy đủ, cân đối các chất dinh dưỡng để vật nuôi phát huy tối đa tiềm năng di truyền 

với mức chi phí thức ăn và giá thành thấp nhất (Baker,1993 [2]). Về mức năng lượng và 

protêin cho gà, vịt đã có nhiều nghiên cứu và kết quả thông báo trong những năm gần 

đây [1,2,10,11], nhưng ở ngan và một số đối tượng khác vẫn còn ít. Ngan và con lai 

giữa ngan trống và vịt mái do Viện Chăn nuôi Quốc gia tạo ra đang được nhiều người 

quan tâm [4,5,6,7,8,9], đặc biệt con lai đưa vào nuôi tại nông hộ ở các vùng sinh thái 

khác nhau ở tỉnh Quảng Nam đã đạt được những kết quả bước đầu (Nguyễn Đức Hưng, 

Lương Thị Thủy, 2005, 2007) [4,8,9]. Tuy vậy để đạt được hiệu quả chăn nuôi cao khi 

nuôi con lai (ngan x vịt) cần có những nghiên cứu về các mức dinh dưỡng thích hợp. 

Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu kết quả nghiên cứu các mức protêin khác nhau 

ảnh hưởng đến khả năng cho thịt và hiệu quả sản xuất của con lai (ngan x vịt) nuôi tại 
tỉnh Quảng Nam. 
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II. Vật liệu và phương pháp 

2.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được tiến hành trên 270 con lai (ngan x vịt) từ 1 đến 10 tuần tuổi, 

chia ngẫu nhiên thành 3 nghiệm thức: nghiệm thức I với khNu phần chứa 16% protêin 

thô (I - 16 CP), nghiệm thức II, III tương ứng với 18 % và 20 % protêin thô (II - 18CP 

và III - 20CP), mỗi nghiệm thức có 6 lần lặp lại với 15 con/lần lặp lại. Ở 3 giai đoạn 

sinh trưởng (0 - 21, 22 - 49, 50 - 70 ngày tuổi), ứng với các mức năng lượng tăng dần, 

giống nhau: 2.700, 2.900, 3.100 ME (kcal/kg), và mức protêin thô giảm dần (bảng 1). 

Bảng 1: Bố trí thí nghiệm 

Nghiệm thức I - 16CP II - 18CP III - 20CP 

Giai đoạn 0-21 ngày tuổi 

ME (kcal/kg) 2.700 2.700 2.700 

Protein (%) 16 18 20 

Xơ thô (%) 4 4 4 

Ca (%) 1 1 1 

P (%) 0,5 0,5 0,5 

Giai đoạn 22-49 ngày tuổi 

ME (kcal/kg) 2.900 2.900 2.900 

Protein (%) 15 17 19 

Xơ thô (%) 5 5 5 

Ca (%) 1 1 1 

P (%) 0,5 0,5 0,5 

Giai đoạn 50-70 ngày tuổi 

ME (kcal/kg) 3.100 3.100 3.100 

Protein (%) 14 16 18 

Xơ thô (%) 6 6 6 

Ca (%) 2 2 2 

P (%) 0,5 0,5 0,5 

Chế độ ăn Ăn tự do Ăn tự do Ăn tự do 

2.2. Chỉ tiêu và phương pháp nghiên cứu 

- Khối lượng của ngan lai qua các tuần tuổi được cân hàng tuần. Cân 5 con mỗi 

lần khi vật nuôi còn nhỏ (1 - 4 tuần), và sau đó giảm còn 3 con/lần (5 tuần), 2 con/lần (6 

- 7 tuần) và 1 con/lần (8 - 10 tuần). Tính giá trị trung bình và tăng trọng qua các tuần 

tuổi và cả giai đoạn  
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- Tỷ lệ sống và mức độ cảm nhiễm bệnh được quan sát hàng ngày và ghi chép. 

- Tiêu tốn và chi phí thức ăn cho tăng trọng được tính toán dựa trên lượng ăn vào 

và giá thức ăn (tại thời điểm thí nghiệm) và mức tăng trọng của ngan lai.  

- Khả năng cho thịt của ngan lai được đánh giá tại thời điểm kết thúc thí nghiệm 

(10 tuần tuổi). Chọn đồng đều 5 con cho mỗi nghiệm thức để khảo sát thân thịt xẻ. Các 

chỉ tiêu phNm chất thân thịt bao gồm: khối lượng và tỷ lệ thịt xẻ, khối lượng thịt lườn, 

khối lượng thịt đùi, khối lượng mỡ bụng và tỷ lệ các phần thịt nói trên. Ngoài ra, các 

phân tích cảm quan như: màu sắc, trạng thái, mùi vị cũng được ghi nhận. 

 Mẫu thịt lườn được lấy để phân tích hàm lượng chất khô và protein thô theo tiêu 

chuNn Việt Nam, tại Phòng thí nghiệm trung tâm của Khoa Chăn nuôi thú y, Trường Đại 
học Nông Lâm, Đại học Huế. 

 - Hiệu quả kinh tế được tính toán theo chỉ số sản xuất (Production Number - 

PN) và chỉ số kinh tế (Economic Number- EN) trên cơ sở các kết quả nghiên cứu nhận 

được. 

Chỉ số PN = 
Khối lượng trung bình x Tỷ lệ sống 

Số ngày nuôi x Tiêu tốn thức ăn x 10 

 

 Chỉ số EN = 
PN 

Chi phí thức ăn (đ) /kg tăng trọng  

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu được cập nhật trên phần mềm excel và xử lý bằng ANOVA theo phương 

pháp GLM trên MINITAB 14.20 (2005). Số liệu được trình bày với giá trị bình quân gia 

quyền (least square mean) và sai số của số trung bình (SEM). Biểu thức thuật toán 

thống kê như sau: 

Yij=µ + Ai + eij 

Trong đó, yij: giá trị của biến phụ thuộc của con vật j trong nghiệm thức i (i =1); 

i chỉ số mức của nhân tố, j chỉ số lần lặp lại; µ: trung bình tổng thể; Ai: ảnh hưởng của 

mức protein với mức i; và eij: hiệu dư.  

So sánh sai khác giữa các giá trị trung bình bằng phương pháp TUKEY với 

khoảng tin cậy 95%. 

III. Kết quả và thảo luận 

3.1. Ảnh hưởng của mức protein đến tỷ lệ sống của con lai (ngan x vịt) 

Kết quả theo dõi về tỷ lệ nuôi sống được trình bày trên bảng 3. 
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Bảng 3: Tỷ lệ sống của con lai (ngan x vịt) 

Nghiệm thức 
 
Tuần tuổi 

I - 16CP II - 18CP III - 20CP 

SL (con) % 
SL 

(con) 
% 

SL 
(con) 

% 

Sơ sinh 90 100 90 100 90 100 

1 90 100 90 100 89 98,88 

2 90 100 90 100 88 97,77 

3 90 100 90 100 88 97,77 

1-3 90 100 90 100 88 97,77 

4 90 100 90 100 88 100 

5 89 98,88 90 100 88 100 

6 89 98,88 90 100 88 100 

4-6 89 98,88 90 100 88 100 

7 89 100 90 100 88 100 

8 89 100 89 98,88 88 100 

9 89 100 89 98,88 88 100 

10 89 100 89 98,88 88 100 

7 - 10 tuần 89 100 89 98,88 88 100 

1 - 10 tuần 89 98,88 89 98,88 88 97,77 

 Số liệu trên bảng 3 cho thấy, cả 3 mức protêin sử dụng trong thí nghiệm, ngan 

lai đều cho tỷ lệ nuôi sống cao (97,77 - 98,88 %). Kết quả này cao hơn chút ít so với kết 
quả của các nghiên cứu về ngan và con lai giữa ngan với vịt trước đó: 91,48 - 93,87 % ở 

ngan Pháp dòng thuần R31, R51 và con lai giữa 2 dòng này (Nguyễn Đức Hưng, Mai 

Danh Luân, 2003 [5,7]); 91,48 - 95,74 % của con lai giữa ngan với vịt nuôi tại Quảng 

Nam (Nguyễn Đức Hưng, Lương Thị Thủy, 2005 - 2006 [8,9]. Điều này một lần nữa 

khẳng định ưu thế lai cao có được về sức sống ở con lai (ngan x vịt). 

3.2. Ảnh hưởng của mức protein đến khả năng sinh trưởng 

Khối lượng và mức tăng trọng của ngan lai qua các giai đoạn tuổi trình bày trên 

bảng 4. 

Bảng 4: Khối lượng qua các tuần tuổi (g/con) và tăng trọng trung bình (g/ngày) 

Tuần tuổi 
Nghiệm thức 

SEM P 
I-16CP II-18CP III-20CP 

Sơ sinh 51.00 50.33 51.33 0.834 0,695 

1 140.67 140.00 143.33 4.505 0,859 

2 311.00 326.67 328.00 7.586 0,244 

3 650.33
a
 697.00

b
 698.33

b
 14.331 0,024 

4 901.67
a
 1100.00

b
 1110.00

b
 42.066 0,050 
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5 1354.17
a
 1531.67

b
 1530.00

b
 33.426 0,002 

6 1827.08
a
 2100.00

b
 2045.83

b
 35.727 0,001 

7 2301.67
a
 2536.67

b
 2495.00

b
 61.406 0,036 

8 2756.67 3200.00 3108.33 137.243 0,086 

9 2871.67
a
 3411.67

b
 3451.67

b
 97.664 0,001 

10 3100.00
a
 3620.00

b
 3650.00

b
 74.878 0,001 

Tăng trọng 73.76
a
 80.35

b
 81.67

b
 3.176 0,001 

 Kết quả trên bảng 4 cho thấy khối lượng ngan lai ở 2 tuần tuổi đầu không có sự 

sai khác giữa các lô thí nghiệm, đạt 310 - 328 g/con. Từ tuần tuổi thứ 3 trở đi sự sai 

khác về khối lượng ngan, xuất hiện ở lô I so với lô II, III; ngan giữa 2 lô II và III sự sai 

khác về khối lượng không ở mức tin cậy. Lúc 10 tuần tuổi, ngan lai ở lô I ăn khNu phần 

với mức 16% CP đạt khối lượng 3100 g/con, cao hơn so với ngan thuần dòng R31, R51 

và con lai giữa chúng (2.596 - 2.700g/con) nuôi theo phương thức phân tán và đạt tương 

đương với các nhóm ngan này nuôi theo phương thức tập trung (3.100 - 3.360 g/con) 

(Nguyễn Đức Hưng, Mai Danh Luân, 2003 [5,6]). Trong khi đó ngan lai ở lô II, III ăn 

khNu phần với mức 18% CP và 20% CP cho khối lượng tương ứng là 3.620 – 3.650 

g/con, sai khác với lô I ở mức tin cậy (p =0,01) và đạt tương đương với con lai này 

trong nghiên cứu trước đó (3.648 g/con) (Nguyễn Đức Hưng, Lương Thị Thủy, 2006 

[4,8,9]). Mức tăng trọng trung bình trong giai đoạn 1 - 10 tuần tuổi của ngan lô I là 73, 

76, ngan ở lô II, III tương ứng là 80,35 và 81,67 g/ngày. Như vậy mức protêin thô 18% 

và 20% ngan lai cho tăng trọng cao và khối lượng lớn hơn so với mức protêin thô 16%. 

3.3. Ảnh hưởng của mức protein đến chất lượng thân thịt 

Mức dinh dưỡng trong khNu phần không chỉ ảnh hưởng đến tăng trọng mà còn 

có tác động đến chất lượng thân thịt xẻ và phNm chất thịt, kết quả trình bày trên bảng 5. 

Bảng 5: Chất lượng thân thịt xẻ và hàm lượng protein trong thịt 

Tuần tuổi 
Nghiệm thức 

SEM P 
I-16CP II-18CP III-20CP 

Khối lượng giết mổ, kg 3,063 3,343 3,333 0,147 0,339 

Khối lượng thịt xẻ, kg 2,065
a
 2,423

b
 2,376

b
 0,038 0,001 

Tỷ lệ thịt xẻ, % 67,42 72,48 71,29   

Khối lượng thịt lườn, g 355.00 391.67 385.00 13.898 0,173 

Khối lượng thịt đùi, g 261.67
a
 345.00

b
 320.00

b
 8.714 0,001 

Tỷ lệ thịt đùi + lườn, % 29,37 30,40 30,35   

Khối lượng mỡ bụng, g 31.67
a
 38.17

b
 37.17

b
 1.312 0,007 

Vật chất khô trong thịt, % 20.64
a
 21.92

b
 21.71

b
 0.242 0,004 

Protein trong thịt, % 73.76 80.35 81.67 3.176 0,202 
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Tỷ lệ thịt xẻ đạt cao (71,29 - 72,48%) ở ngan lai lô II và lô III, ngan lô I đạt thấp 

hơn 3,87-5,06% (p=0,001). Sự sai khác ở tất cả các chỉ tiêu phNm chất thịt xẻ nhận thấy 

ở ngan lai lô I so với lô II, III, còn giữa ngan lai ở lô II và lô III không có sự sai khác tin 

cậy.  

3.4. Chi phí thức ăn để sản xuất 1kg tăng trọng và hiệu quả chăn nuôi 

Bảng 5: Tiêu tốn thức ăn và hiệu quả sản xuất chăn nuôi con lai (ngan x vịt) 

 I-16CP II-18CP III-20CP 
Thức ăn tiêu tốn (kg)/ 1 kg 

tăng trọng  
2,94 2,63 2,60 

Tiền thức ăn cho 1 kg tăng 

trọng (đồng) 
15.288 15.254 15.380 

Chỉ số sản xuất (PN) 142,0 193,8 196,5 

Chỉ số kinh tế (EN) 9,2 12,9 12,5 

Kết quả trên bảng 5 cho thấy các mức protêin trong khNu phần ăn khác nhau cho 

kết quả sản xuất có khác nhau. Mức protêin 16 % CP, ngan lai có tăng trọng thấp nên 

chi phí thức ăn cao (2,94 kg/kg tăng trọng) dẫn đến chỉ số sản xuất và chỉ số kinh tế đều 

thấp hơn ngan nuôi ở các mức protêin cao hơn. Chỉ số PN ở ngan ăn khNu phần mức 

18% CP và 20% CP là 193,8 và 196,6; chỉ số EN tương ứng là 12,9 và 12,5 cao hơn 

đáng tin cậy so với các kết quả này ở lô I (tương ứng 142 và 9,2). Ngan lô III với mức 

protêin 20%CP giá chi phí thức ăn cao nhưng tiêu tốn thức ăn/ kg tăng trọng thấp nên 

các chỉ số PN và EN đều tương đương với ngan ở lô II. 

IV. Kết luận 

Con lai (ngan x vịt) nuôi với khNu phần có mức protêin khác nhau: 16%, 18%, 

20% CP đều cho tỷ lệ nuôi sống cao (97,77 - 98,88%); Khối lượng ngan lúc 10 tuần tuổi 

đạt tương ứng: 3.100, 3.620 và 3.650 g/con; Tăng trọng (g/ngày) tương ứng: 73, 76, 80, 

35 và 80, 67; Các chỉ số thân thịt xẻ đạt ở mức cao; Các chỉ số sản xuất, chỉ số kinh tế 
đạt cao ở ngan sử dụng khNu phần 18% và 20% CP so với mức 16% CP. Đề nghị áp 

dụng khNu phần có mức protêin 18 và 20% nuôi con lai (ngan x vịt) tại các vùng chăn 

nuôi ở tỉnh Quảng Nam. 
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Nguyen Duc Hung, Hue University 

SUMMARY 

Results from the dietary crude protein level: 16,15,14%cp (I-16Cp); 18,17,16%cp (ii-

18cp) and 20,19,18%cp (iii-20cp); me levels 2700, 2900, 3100 (kcal me), respectively: 1-3, 4-7, 



 

 
142

8-10 weeks of age of crossbred (duck x muscovy duck) kept in quang nam province have shown 

positive figures representing the survival, live weight at 10 weeks of age, daily gain, production 

number (pn), and economic number (en): 98,88-97,77%; 3100, 3620, 3650g; 73,76, 80,35, 

81,67g/day; 142, 193,8 196 and 9,2, 12,9, 12,5, respectively. 

The crossbred (duck x muscovy duck) growth very well and hight pn, en in crude protein 

levels: 18,17,16CP (ii-18cp) and 20,19,17%cp (iii-20cp), needs disseminating widely. 


