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TÓM TẮT 
Mục tiêu của nghiên cứu này là để đánh giá năng suất của chim cút Nhật Bản nuôi trong nông 

hộ. Thí nghiệm đã được tiến hành trên 3 đàn chim cút đẻ (1.000 con/đàn) và 3 đàn chim cút thịt (1700 
con/đàn). Kết quả cho thấy, chim cút trưởng thành có khối lượng 141,1 g/con trống và 170,2 g/con 
mái. Chim mái đẻ quả trứng đầu tiên khi 41ngày tuổi. Sau 10 tháng đẻ, tỷ lệ đẻ là (81,6%) với sản 
lượng là 244,8 trứng /mái/. Khối lượng trứng trung bình là 11,7 g, trong đó tỷ lệ vỏ, lòng trắng và lòng 
đỏ tương ứng là 9,6, 58,1 và 33,3%. Tỷ lệ thụ tinh/tổng số trứng, tỷ lệ nở/ ấp trứng, tỷ lệ chim con nuôi 
sống /trứng ấp tương ứng là 94,8%, 85,4% và 82,6%. Chim cút thịt 5 tuần tuổi có khối lượng 122,8 g 
với hiệu quả sử dụng thức ăn (FCR) là 3,7 kg thức ăn/1 kg thịt hơi. Tỷ lệ thịt ngực, thịt đùi, thịt ngực + 
đùi trong thân thịt tương ứng là 33,4%, 27,0% và 54,4%. 

Từ khoá: Khối lượng cơ thể, thân thịt, thịt đùi, thịt lườn, trứng. 

SUMMARY 
The objective of the present study was to assess productivity of Japanese quails raised by 

household. A study was carried out on 3 flocks of Japanese laying quails (1000 heads/flock) and 3 
flocks of Japanese meat quails (1700 heads/flock). Results showed that the adult  male and female 
quail weighed 141.1 g and 170.2 g/head , respectively. The first egg was laid at 41.1 days of age. After 
10 laying months, the laying rate was still high (81.6%) with a total production of 244.8 eggs/laying 
hen/10 laying months. The average egg weight was 11.7g with 9.6%, 58.1%, and 33.3% of egg shell, 
white, and yolk, respectively. The percentages of fertilized eggs/total eggs, hatched eggs/incubated 
egs, live chicks/incubated egg were 94.8%, 85.4%, and 82.6%, respectively. A 5 week-old quail 
weighed 122.8 g with a feed conversion ratio (FCR) of 3.7. In the carcass, the proportion of breast 
meat, thig, drumsticks and both of these meat were 33.4%, 27.0%, and 54.4%, respectively. 

Key words:  Body weight, breast, carcass, eggs, FCR, thigh. 

1. §ÆT VÊN §Ò 

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù 
ph¸t triÓn cña kinh tÕ trang tr¹i, ngμnh 
ch¨n nu«i gia cÇm ë n−íc ta ph¸t triÓn rÊt 
m¹nh mÏ, ®· xuÊt hiÖn nhiÒu ®èi t−îng ch¨n 
nu«i míi, trong ®ã cã chim cót. 

Chim cót cã rÊt nhiÒu −u ®iÓm nh− 
thμnh thôc sím, ®Î nhiÒu trøng. ThÞt chim 
cót ngon, bæ vμ cã gi¸ trÞ dinh d−ìng cao. So 
víi c¸c lo¹i gia cÇm kh¸c th× chim cót dÔ 
nu«i vμ Ýt bÞ bÖnh h¬n, nhanh thu håi vèn vμ 

®Çu t− ban ®Çu kh«ng cao nªn nghÒ ch¨n 
nu«i chim cót ®· ph¸t triÓn nhanh ë nhiÒu 
vïng trong c¶ n−íc, nhÊt lμ ë ven thμnh phè, 
thÞ trÊn, cã hé gia ®×nh nu«i tíi hμng v¹n 
con. NghÒ ch¨n nu«i chim cót ®· mang l¹i 
hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, gãp phÇn xãa ®ãi gi¶m 
nghÌo cho nhiÒu n«ng hé ë n−íc ta. Tuy 
nhiªn, lμ ®èi t−îng ch¨n nu«i míi nªn c¸c 
c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ chim cót ë n−íc ta 
cßn rÊt Ýt, c¸c tμi liÖu c«ng bè vÒ lo¹i chim 
nμy cßn rÊt h¹n chÕ. 
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§Ó gãp phÇn thóc ®Èy nghÒ nu«i chim 
cót ph¸t triÓn bÒn v÷ng, ®Ò tμi "§¸nh gi¸ 
kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña chim cót NhËt B¶n 
nu«i trong n«ng hé t¹i thÞ  x· Tõ S¬n - B¾c 
Ninh" ®−îc tiÕn hμnh nghiªn cøu. 

Môc ®Ých cña nghiªn cøu lμ x¸c ®Þnh ®Æc 
®iÓm ngo¹i h×nh vμ kh¶ n¨ng sinh s¶n, n¨ng 
suÊt thÞt vμ hiÖu qu¶ cña chim cót NhËt B¶n 
nu«i trong n«ng hé. 

2. NéI DUNG Vμ PH¦¥NG PH¸P  
      NGHI£N CøU 

2.1. §èi t−îng, thêi gian vμ ®Þa ®iÓm 
       nghiªn cøu 

Chim cót NhËt B¶n sinh s¶n vμ nu«i 
thÞt ®−îc chän lμ ®èi t−îng nghiªn cøu. 

Thêi gian nghiªn cøu tõ 18/01/2008 - 
30/06/2008. 

§Þa ®iÓm nghiªn cøu: x· §×nh B¶ng - 
huyÖn Tõ S¬n - B¾c Ninh. 

2.2. Néi dung vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

2.2.1. Trªn ®μn chim cót sinh s¶n  

• Bè trÝ thÝ nghiÖm 
Theo dâi trªn ®μn chim cót sinh s¶n lÊy 

trøng ¨n vμ ®μn lÊy trøng Êp, mçi lo¹i theo 
dâi 1000 con, nh¾c l¹i 3 lÇn víi c¸c ®iÒu kiÖn 
thÝ nghiÖm nh− ch¨m sãc, nu«i d−ìng, thu 
gom, b¶o qu¶n trøng vμ Êp trøng... nh− 
nhau, trong mét n«ng hé (hé TrÇn ThÞ Liªn, 
th«n §×nh B¶ng, x· §×nh B¶ng, thÞ x· Tõ 
S¬n, tØnh B¾c Ninh). 

• Thøc ¨n thÝ nghiÖm 
Thøc ¨n cho chim thÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ 

theo tiªu chuÈn cña NguyÔn Duy Hoan 
(2000), nh− sau: 

- Giai ®o¹n chim cót con: Chim cót con 
tõ 1 ®Õn 3 ngμy tuæi ¨n c¸m RTD cña h·ng 
REDSTAR cã nång ®é protein lμ 23,0%, nång 
®é ME lμ 2900 Kcal /kg, 1,3 % Ca, 0,5% P.  

- Giai ®o¹n chim cót ®Î: Chim cót m¸i 
sau 40 ngμy tuæi ¨n c¸m cót ®Î CP 42 cã nång 
®é dinh d−ìng: 2800 Kcal ME; 21% CP; 3,5% 

Ca; 0,55 % P; cho ¨n 2 lÇn mét ngμy (s¸ng 7h, 
chiÒu 17h).  

• C¸c chØ tiªu theo dâi 
- Theo dâi ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh chim cót 

NhËt B¶n: M« t¶ dùa trªn sù quan s¸t trùc 
tiÕp, chôp ¶nh t¹i hé ch¨n nu«i. 

- Khèi l−îng c¬ thÓ chim: C©n ngÉu nhiªn 
tõng con tr−íc khi cho ¨n uèng vμo thø ba 
hμng tuÇn, víi sè l−îng b»ng 10% sè chim 
cót trong ®μn thÝ nghiÖm b»ng c©n ®iÖn tö, 
cã ®é chÝnh x¸c lμ 0,01g.  

-  Tû lÖ nu«i sèng: (%)  

Số chim cút cuối kỳ Tỷ lệ 
  nuôi sống    = 

Số cút đầu kỳ 
(%) 

Hμng ngμy, ®Õm chÝnh x¸c sè chim cót 
chÕt ë c¸c l« thÝ nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh tû lÖ 
nu«i sèng qua c¸c giai ®o¹n nu«i. 

- Theo dâi kh¶ n¨ng sinh s¶n: Tuæi thμnh 
thôc sinh dôc (tuæi ®Î bãi) ®−îc tÝnh tõ khi 
chim cót në ra tíi khi ®μn chim cã tû lÖ ®Î  
5%, ®ång thêi theo dâi tû lÖ ®Î trong thêi 
gian tiÕp theo ®Ó x¸c ®Þnh ®å thÞ ®Î trøng 
cña ®μn chim. 

- Tû lÖ ®Î vμ n¨ng suÊt trøng: hμng ngμy 
®Õm chÝnh x¸c sè trøng ®Î ra cña mçi l« theo 
dâi, tû lÖ ®Î (TL§) ®−îc x¸c ®Þnh: 

Số trứng đẻ ra trong ngày Tỷ lệ 
đẻ   = 

Số chim cút mái có mặt trong ngày 
(%) 

N¨ng suÊt trøng (N) lμ sè trøng ®Î ra 
trªn sè cót m¸i nu«i trong kho¶ng thêi gian 
quy ®Þnh (TCVN 3. 32.1997).  

- X¸c ®Þnh mét sè chØ tiªu vÒ chÊt l−îng 
trøng nh−: khèi l−îng trøng (g); chØ sè h×nh 
d¹ng; tû lÖ lßng tr¾ng, lßng ®á, vá trøng; ®¬n 
vÞ Haugh… trªn m¸y ph©n tÝch chÊt l−îng 
trøng m· hiÖu TSS cña CHLB §øc t¹i phßng 
thÝ nghiÖm thuéc Bé m«n Di truyÒn - Gièng 
gia sóc, Khoa Ch¨n nu«i & NTTS, Tr−êng 
§¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi.  

- X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu Êp në: Êp 5 løa, 
mçi løa 1000 qu¶ trªn m¸y Êp c«ng nghiÖp 
®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu vÒ Êp në nh−: tû lÖ 
thô tinh, tû lÖ Êp në, tû lÖ chim cót con lo¹i I.  
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2.2.2. Trªn ®μn chim cót nu«i thÞt 

• Bè trÝ thÝ nghiÖm 

Theo dâi trªn ®μn chim cót 1700 con, 
nh¾c l¹i 3 lÇn. Nu«i cót theo ph−¬ng thøc 
ch¨n nu«i c«ng nghiÖp. 

• Thøc ¨n thÝ nghiÖm giai ®o¹n cót hËu 
bÞ tíi khi giÕt thÞt 

Chim cót ¨n c¸m cót hËu bÞ RTD cã hμm 
l−îng dinh d−ìng: 2900 Kcal ME; 23% CP; 
1,0 % Ca, 0,5% P víi chÕ ®é cho ¨n tù do. 

• C¸c chØ tiªu theo dâi 

Khèi l−îng c¬ thÓ: Khèi l−îng cót s¬ 
sinh vμ sau mçi tuÇn tuæi ®−îc c©n tõng c¸ 
thÓ vμo buæi s¸ng tr−íc khi cho ¨n. C©n chim 
b»ng c©n ®iªn tö ®é chÝnh x¸c 0,01g. 

Tèc ®é sinh tr−ëng (tèc ®é sinh tr−ëng 
tuyÖt ®èi vμ t−¬ng ®èi) 

Tèc ®é sinh tr−ëng t−¬ng ®èi (%) lμ tû lÖ 
phÇn tr¨m cña khèi l−îng, thÓ tÝch, kÝch 
th−íc c¸c chiÒu ®o cña c¬ thÓ ë thêi kú cuèi 
so víi thêi kú ®Çu kh¶o s¸t. 

Tèc ®é sinh tr−ëng tuyÖt ®èi lμ sù t¨ng 
lªn vÒ khèi l−îng c¬ thÓ, thÓ tÝch, kÝch th−íc 
trong mét ®¬n vÞ thêi gian. 

- Tiªu tèn thøc ¨n/g t¨ng träng 
(HQSDT¡): Hμng ngμy, c©n l−îng thøc ¨n 
cho ¨n, l−îng thøc ¨n thõa ®Ó tÝnh l−îng 
thøc ¨n tiªu thô, céng tõng ngμy trong tuÇn 
®Ó cã l−îng thøc ¨n tiªu thô trong tuÇn. 

- C¸c chØ tiªu vÒ chÊt l−îng th©n thÞt cña 
chim (mæ kh¶o s¸t): Chim cót ®−îc  mæ lóc 
35 ngμy tuæi, gåm 3 trèng vμ 3 m¸i theo 
ph−¬ng ph¸p cña Bïi Quang TiÕn (1993). 
Chim cót ®−îc c©n trªn c©n ®iÖn tö, cã ®é 
chÝnh x¸c 0,01 g. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu: Khèi 
l−îng sèng, khèi l−îng th©n thÞt, tû lÖ th©n 
thÞt (%), tû lÖ thÞt ®ïi (%), tû lÖ thÞt l−ên (%). 

2.3. Xö lý sè liÖu  

Sè liÖu ®−îc xö lý trªn m¸y vi tÝnh b»ng 
ch−¬ng tr×nh Excel, Minitab.  

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
     LUËN 
3.1. Trªn ®μn cót sinh s¶n  

3.1.1. §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh vμ mét sè ®Æc tÝnh  
          cña chim cót 

Khi míi në, l−ng, ®Çu mμu vμng nghÖ cã 
c¸c vÕt säc ®en to ch¹y däc trªn l−ng vμ 
c¸nh. L«ng bông, l«ng cæ d−íi øc cã mμu 
vμng nh¹t. Ch©n x¸m hång cã chÊm ®en, má 
x¸m ®¸. Chim tr−ëng thμnh cã l«ng ë vïng 
l−ng, ®Çu, cæ, ®u«i cã mμu x¸m lÉn ®en. 
Chim ®ùc cã l«ng ë vïng d−íi diÒu vμ ngùc 
cã mμu vμng n©u lÉn ®èm tr¾ng, ®©y lμ ®Æc 
®iÓm ®Ó ph©n biÖt chim cót trèng m¸i.  

§Æc biÖt, ë hËu m«n chim cót ®ùc tr−ëng 
thμnh cã mét bÇu tinh to, trßn, ®á sÉm, co 
bãp th−êng xuyªn. Khi bãp nhÑ bÇu tinh, sÏ 
thÊy tiÕt ra t−¬ng ®èi nhiÒu tinh dÞch cã mμu 
tr¾ng nh− bät xμ phßng (chim m¸i kh«ng cã). 

Chim cót ®ùc biÕt g¸y, cßn chim m¸i 
kh«ng biÕt g¸y. Chim ®ùc bÐ h¬n chim m¸i.  

3.1.2. Tû lÖ nu«i sèng cña chim cót tõ lóc míi  
          në ®Õn 12 tuÇn tuæi 

Giai ®o¹n tõ 0-6 tuÇn tuæi, ë c¶ 3 l« lμ 
94,64%. Giai ®o¹n tõ 7-12 tuÇn tuæi, tû lÖ nu«i 
sèng trung b×nh lμ 98,65%. §Æc biÖt tõ tuÇn 12 
trë ®i tû lÖ nu«i sèng ®¹t 99,9%. Tû lÖ nu«i 
sèng b×nh qu©n cho c¶ giai ®o¹n tõ 0-12 tuÇn 
tuæi lμ 93,56%. Tû lÖ sèng cao kh¼ng ®Þnh søc 
sèng vμ kh¶ n¨ng thÝch øng cao cña chim cót.  

3.1.3. Khèi l−îng chim cót gièng tõ 0-12 tuÇn  
           tuæi 

Khèi l−îng c¬ thÓ chim cót m¸i lín h¬n 
khèi l−îng chim trèng. Giai ®o¹n tõ 0-3 tuÇn 
tuæi, chim cót trèng vμ m¸i ®−îc nu«i chung vμ 
cho ¨n tù do, kÕt thóc giai ®o¹n nμy, chim cót 
trèng nÆng trung b×nh 48,7 g/con vμ chim cót 
m¸i nÆng 50,7 g/con. §Õn tuÇn thø 6, khèi 
l−îng chim cót trèng lμ 120,7 g/con, chim m¸i 
lμ 128,7 g/con. Tõ tuÇn thø 7-12 lμ giai ®o¹n 
chim m¸i vμo ®Î, khèi l−îng c¬ thÓ cña chim 
cót trèng vμ m¸i t¨ng chËm l¹i vμ ®i vμo æn 
®Þnh. §Õn 6 th¸ng tuæi, con trèng nÆng 140 g, 
con m¸i nÆng 170 g (B¶ng 1). 
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B¶ng 1. Khèi l−îng chim cót gièng tõ 0 - 12 tuÇn tuæi 
                                                                                                                                   (n-50) 

Khối lượng cơ thể (g) 
Tuần tuổi 

X  ± mx Cv (%) 

Mới nở 7,4 ±  0,21 15,87 

1 14,44 ±  0,40 15,32 

2 26,46  ±  0,65 13,65 

Trống Mái 
 

X  ± mx Cv (%) X  ± mx Cv (%) 

3 48,7 ±  1,1 12,5 50,7 ±  1,2 13,5 

4 79,5 ±  1,6 10,2 81,1 ±  1,6 11,3 

5 98,8 ±  1,9 9,7 101,5 ±  1,9 10,7 

6 120,7 ±  2,0 9,1 128,7 ±  2,4 10,2 

7 130,1 ±  1,9 8,3 144,5 ±  2,4 9,3 

8 132,6 ±  1,8 7,6 150,0 ±  2,26 8,2 

9 134,2 ±  1,5 6,5 154,3 ±  2,1 7,5 

10 135,9 ±  1,5 6,3 158,3 ±  1,9 6,8 

11 136,8 ±  1,4 5,,8 161,3 ±  1,8 6,2 

12 137,4 ±  1,3 5,2 163,2 ±  1,7 5,8 

24 140,1 ±  1,3 5,1 170,2 ±  1,8 5,6 
     

3.1.4. DiÔn biÕn tû lÖ ®Î cña chim cót  

KÕt qu¶ theo dâi trªn 3 ®μn chim cót 
sinh s¶n (nh¾c l¹i 3 lÇn) thÓ hiÖn qua b¶ng 2 
cho thÊy, ®μn chim cót cã tuæi ®Î 5% lμ 41,01 
ngμy, ®Î 50%  khi 57,03 ngμy tuæi vμ ®Î ®Ønh 
cao (95,4%) khi 130 ngμy (19 tuÇn tuæi).  

KÕt qu¶ nμy t−¬ng ®−¬ng víi tμi liÖu ®· 
c«ng bè cña TrÇn Huª Viªn (2003), chim cót 
nu«i ë Th¸i Nguyªn cã tuæi ®Î 5% lμ 40,2 
ngμy, tuæi ®Î 50% lμ 46 ngμy. 

3.1.5. Tû lÖ ®Î vμ n¨ng suÊt trøng 
Tû lÖ ®Î cña chim cót ®−îc tr×nh bμy 

trong h×nh 1 cho thÊy, chim cót b¾t ®Çu ®Î 
qu¶ trøng ®Çu tiªn ë ®Çu tuÇn thø 7 (ngμy 

 
 

thø 41). Sau ®ã tû lÖ ®Î t¨ng nhanh vμ ®¹t 
®Ønh cao nhÊt ë tuÇn 19 - 21 lμ 95,4% vμ sau 
®ã gi¶m tõ tõ vμ duy tr× tû lÖ ®Î trong 
kho¶ng 80 - 90% ®Õn 35 tuÇn tuæi. Sau ®ã 
gi¶m xuèng, ®Õn 47 tuÇn tuæi, tû lÖ ®Î chØ 
cßn 65%, ®©y chÝnh lμ giai ®o¹n ph¶i lo¹i 
th¶i chim cót m¸i. Qua 10 th¸ng ®Î, tû lÖ ®Î 
trung b×nh cña chim cót lμ 81,60% vμ s¶n 
l−îng trøng trung b×nh 244,8 qu¶/m¸i.  

KÕt qu¶ nμy t−¬ng ®−¬ng víi kÕt qu¶ 
c«ng bè cña TrÇn Huª Viªn (2003) nghiªn cøu 
trªn ®μn chim cót NhËt B¶n, nh−ng thÊp h¬n 
so víi kÕt qu¶ c«ng bè cña §ç ThÞ Sîi (1999) 
nghiªn cøu trªn chim cót Mü nhËp néi. 

B¶ng 2. DiÔn biÕn tû lÖ ®Î trøng cña chim cót 
                                                                                                 ( n=3) 

Giá trị 
Chỉ tiêu Đơn vị tính 

X  ± mx Cv (%) 
Tuổi đẻ 5% Ngày 41,0 ±  0,2 1,2 
Tuổi đẻ 30% Ngày 46,3 ±  0,3 1,1 
Tuổi đẻ 50% Ngày 57,0 ±  0,5 1,6 
Tuổi đẻ đỉnh cao Ngày 130,1 ±  0,9 1,3 
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H×nh 1. DiÔn biÕn qu¸ tr×nh ®Î trøng cña chim cót NhËt B¶n tõ 7 -  47 tuÇn tuæi 

3.1.6. Tiªu thô thøc ¨n trong giai ®o¹n cót con, 
          chim cót hËu bÞ, chim cót sinh s¶n vμ 
          tiªu tèn thøc ¨n cho m−êi qu¶ trøng 

KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, tiªu tèn 
thøc ¨n trong giai ®o¹n cót con tõ 1-3 tuÇn 
tuæi lμ 195,5 g/con. Trong giai ®o¹n hËu bÞ 
tiªu tèn thøc ¨n hÕt 414,6 g/con, c¶ kú (tõ 0-
6 tuÇn tuæi) lμ 610,1 g/con. 

KÕt qu¶ theo dâi tiªu tèn thøc ¨n cho 10 
qu¶ trøng cho thÊy, tÝnh chung c¶ kú sinh 
s¶n cña chim cót, tiªu tèn 302,5 g/10 qu¶ 
trøng ¨n vμ 403,7 g/10 qu¶ trøng gièng. Møc 

tiªu tèn thøc ¨n cho 10 qu¶ trøng gièng cao 
h¬n nhiÒu so víi 10 qu¶ trøng ¨n lμ do khi 
nu«i chim sinh s¶n, ph¶i chi phÝ thøc ¨n cho 
c¶ chim trèng (1 trèng/3 m¸i). 

3.1.7. KÕt qu¶ kh¶o s¸t chÊt l−îng trøng cña 
          chim cót NhËt B¶n 

B¶ng 4 cho thÊy, khèi l−îng trøng cña 
chim cót lμ 11,74 g trong ®ã tû lÖ vá trøng 
chim cót ®¹t 9,6%, tû lÖ lßng tr¾ng ®¹t 
58,1%, tû lÖ lßng ®á ®¹t 33,3 %. ChØ sè h×nh 
d¹ng 1,31 vμ ®¬n vÞ Haugh ®¹t 82,32. §©y lμ 
mét chØ tiªu tèt cho qu¸ tr×nh Êp në. 

B¶ng 3. L−îng thøc ¨n tiªu thô cña chim cót ®Õn 6 tuÇn tuæi 
                                                                                                       (n=3) 

Tiêu tốn thức ăn (g/con/tuần) 
Tuần tuổi 

X  ±  mx Cv (%) 

1 35,4 ± 0,2 1,4 

2 64,5 ± 0,5 1,5 

3 95,6 ± 1,1 2,0 

4 109,6 ± 1,3 2,1 

5 140,5 ± 1,5 1,8 

6 164,5 ± 1,7 1,8 

Cả kỳ 610,1 ± 4,0 1,2 
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B¶ng 4. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l−îng trøng lóc 16 tuÇn tuæi  
                                                                                                        (n = 30) 

Chỉ tiêu Đơn vị X  ±  mx Cv(%) 

Khối lượng trứng g 11,7 ±  0,1 7,9 

Khối lượng lòng đỏ g 3,7 ±  0,1 8,6 

Tỷ lệ lòng đỏ % 32,3 ±  0,1 2,3 

Khối lượng vỏ g 1,1 ±  0,1 10,6 

Tỷ lệ vỏ % 9,6 ±  0,1 3,2 

Khối lượng lòng trắng g 6,8 ±  0,1 15,4 

Tỷ lệ lòng trắng % 58,1 ±  0,3 3,4 

Chỉ số hình dạng - 1,3 ±  0,1 6,4 

Đơn vị Haugh Hu 82,3 ±  1,1 7,4 

Tỷ lệ giập vỡ % 1,0 ±  0,1 8,6 

    
3.1.8. C¸c chØ tiªu Êp në cña chim cót 
           NhËt B¶n 

Sè liÖu b¶ng 5 cho thÊy, tû lÖ trøng cã 
ph«i/trøng Êp ®¹t 94,76%. Tû lÖ trøng në/trøng 
Êp ®¹t 85,37%. Tû lÖ chim lo¹i I/trøng Êp 
82,63%. KÕt qu¶ nμy ®¹t ®−îc trªn c¬ së 
ghÐp phèi lμ 3 m¸i/1 trèng. Thêi gian Êp 
trøng chim cót lμ 16 ngμy.  

Sau 3 tuÇn tuæi, tiÕn hμnh ph©n ®μn 
trèng m¸i dùa trªn mμu s¾c l«ng, kÕt qu¶ 
cho thÊy, trong ®μn chim cót, tû lÖ chim m¸i 

cao h¬n, trung b×nh 57,6%; tû lÖ trèng lμ 
42,4%. 

KÕt qu¶ nãi trªn t−¬ng tù nh− c¸c kÕt 
qu¶ ®· c«ng bè cña Robbins (1994). 

3.1.9. HiÖu qu¶ kinh tÕ nu«i cót sinh s¶n 

KÕt qu¶ nu«i cót ®Î trªn ®−îc tÝnh tõ lóc 
s¬ sinh ®Õn khi lo¹i th¶i cho thÊy, lîi nhuËn 
thu ®−îc lμ 36.938.000 ®ång, b×nh qu©n l·i 
3.292.000 ®/th¸ng (B¶ng 6). §ã lμ møc thu 
nhËp tèt ®èi víi n«ng hé cã quy m« võa.  

B¶ng 5. Mét sè kÕt qu¶ vÒ kh¶ n¨ng sinh s¶n cña chim cót NhËt B¶n 
(n=3) 

Các chỉ tiêu X  ±  mx Cv (%) 

Tỷ lệ trứng có phôi/trứng ấp (%) 94,67 ±  1,07 1,97 

Tỷ lệ trứng nở/trứng ấp (%) 86,37 ±  1,09 2,19 

Tỷ lệ chim loại I/tổng số cút nở (%) 95,67 ±  0,67 1,23 

Tỷ lệ  trứng nở/trứng có phôi (%) 91,24 ±  0,87 1,67 
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B¶ng 6. HiÖu qu¶ kinh tÕ nu«i chim cót sinh s¶n 

Chỉ tiêu Số lượng Đơn giá Thành tiền (đ) 
Phần chi  
Thức ăn (kg) 24.266,5 6.400đ/kg 155.226.000 
Giống 3.000 750 đ/con 2.250.000 
Khấu hao chuồng 10% 2.000.000 
Tiền điện  200.000 
Thuốc thú y  400.000 
Công lao động 1 CN x 10,5 tháng x 1,5 tr. đ/tháng 17.250.000 
Tổng chi  169.926.000 
Phần thu  
Bán trứng 712857 quả 250 đ/quả 178.214.000 
Bán chim 2800 con 10000 đ/con 28.000.000 
Bán phân 20156 kg 320 đ/kg 6.450.000 
Tổng thu  212.664.000 
Tổng lãi  35.338.000 
Lãi/tháng  3. 292.000 
   

3.2. Trªn ®μn cót thÞt 
3.2.1. Khèi l−îng c¬ thÓ  

B¶ng 7 cho thÊy, khèi l−îng c¬ thÓ (tÝnh 
chung cho trèng m¸i) t¨ng dÇn qua c¸c tuÇn 
tuæi, ë c¸c l« thÝ nghiÖm chim cót ®Òu sinh 
tr−ëng tèt, phï hîp víi quy luËt sinh tr−ëng 
vμ ph¸t triÓn ë gia cÇm. Lóc míi në, chim 
cót cã khèi l−îng trung b×nh lμ 7,1 g; ®Õn 5 
tuÇn tuæi (lμ thêi ®iÓm xuÊt b¸n chim thÞt) 
chim cót cã khèi l−îng lμ 122,81 g.  

3.2.2. Tèc ®é sinh tr−ëng t−¬ng ®èi vμ tuyÖt  
           ®èi cña chim cót qua c¸c tuÇn tuæi 

KÕt qu¶ theo dâi cho thÊy, t¨ng träng t−¬ng 

®èi chim cót gi¶m dÇn theo c¸c tuÇn tuæi. 
T¨ng träng t−¬ng ®èi ®¹t gi¸ trÞ cao nhÊt ë 
tuÇn thø 1 ®¹t 70,31%; sau ®ã gi¶m dÇn, 
gi¶m nhanh tõ tuÇn thø 4 trë ®i. ë tuÇn thø 5 
chØ ®¹t 28,45% ®Õn tuÇn thø 7 chØ cßn 4,26%, 
do ®ã nªn b¸n chim cót thÞt lóc 4 - 5 tuÇn tuæi. 

Tèc ®é t¨ng träng tuyÖt ®èi cña chim 
cót kh«ng ®Òu qua c¸c tuÇn tuæi, lóc ®Çu 
t¨ng dÇn vμ ®¹t ®Ønh cao ë tuÇn vμ 4 (®¹t 
4,93 g/con/ngμy); sau tuÇn thø 5 tèc ®é sinh 
tr−ëng tuyÖt ®èi gi¶m rÊt nhanh, ®Õn tuÇn 
thø 6 vμ 7 chØ ®¹t 2,89 vμ 0,89 g/con/ngμy, 
®©y lμ thêi ®iÓm nªn b¸n chim cót thÞt.  

B¶ng 7. Khèi l−îng c¬ thÓ chim cót tõ míi në ®Õn 7 tuÇn tuæi 
                                                                                                        (n=50) 

Khối lượng cơ thể 
Tuần tuổi 

X  ±  mx Cv (%) 

SS 7,1 ±  0,18 14,3 

1 14,8 ±  0,36 13,5 

2 30,6 ±  0,70 12,5 

3 57,7 ±  0,96 9,1 

4 92,2 ±  1,54 9,1 

5 122,8 ±  1,96 8,7 

6 139,7 ±  2,62 10,3 

7 144,5 ±  3,33 12,6 



Đánh giá khả năng sản xuất của chim cút Nhật Bản nuôi trong nông hộ tại thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh 

66 

B¶ng 8. KÕt qu¶ kh¶o s¸t th©n thÞt chim cót NhËt B¶n lóc 35 ngμy tuæi 

Trống Mái Trống + mái 
Chỉ tiêu 

X  ± mx Cv (%) X  ± mx Cv (%) X  ±  mx Cv (%) 

Khối lượng sống (g) 120,2± 4,9 6,2 125,5± 5,2 5,8 122,8± 5,0 9,0 

Khối lượng thân thịt (g) 86,7± 3,5 7,0 93,6± 3,4 6.4 90,0± 2,6 7,2 

Tỷ lệ thân thịt (%) 72,1± 0,4 1,0 74,5± 0,2 0,5 73,3± 1,0 3,4 

Khối lượng thịt lườn (g) 28,4± 1,5 9,5 31,8± 1,4 7,6 30,0± 1,3 9,2 

Tỷ lệ thịt lườn (%) 32,8± 0,5 3,3 34,0± 0,3 1,7 33,4± 0,4 3,2 

Khối lượng thịt đùi (g) 23,1± 0,4 3,9 25,5± 1,6 7,6 24,3± 0,8 6,9 

Tỷ lệ thịt đùi (%) 26,7± 0,5 4,0 27,2± 0,2 1,6 27,0± 0,3 3,2 

Khối lượng thịt lườn + đùi (g) 51,4± 1,9 6,6 57,4± 2,7 8,3 54,4± 1,7 7,6 

Tỷ lệ thịt lườn + đùi (%) 59,3± 0,2 0,7 61,3± 0,5 1,7 60,4± 0,2 1,2 

 

3.2.3. HiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n cña cót thÞt  

KÕt qu¶ theo dâi vÒ chØ tiªu nμy cho 
thÊy, ®Ó s¶n xuÊt ra 1 chim cót thÞt (b¸n lóc 
5 tuÇn tuæi), cÇn tiªu tèn 4,2 kg thøc ¨n. 
Tiªu tèn thøc ¨n/kg t¨ng träng qua c¸c tuÇn 
tuæi  gi¶m dÇn tõ khi chim míi në ®Õn tuÇn 
thø 4: tõ 4,6 xuèng 3,4 kg thøc ¨n/kg t¨ng 
träng; sau ®ã, tõ tuÇn thø 5 trë ®i, l−îng tiªu 
thô thøc ¨n t¨ng lªn (tuÇn thø 6 vμ 7 lªn ®Õn 
4,4 vμ 5,5 kg thøc ¨n/ kg t¨ng träng), do ®ã 
nªn b¸n chim cót thÞt tr−íc 6 tuÇn tuæi. 

3.2.4. KÕt qu¶ mæ kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ chÊt 
           l−îng than thÞt chim cót 

ë 35 ngμy tuæi, tû lÖ th©n thÞt cña chim 
cót ®¹t 73,3; tû lÖ th©n thÞt cña cót m¸i cao 
h¬n cót trèng (cót trèng ®¹t 72,1%, cót m¸i 
®¹t 74,5%) (B¶ng 8). §Æc biÖt chim cót cã tû 
lÖ thÞt l−ên rÊt cao, ®¹t ®Õn 33,4% (trèng 
32,8%; m¸i 34,0%), tû lÖ thÞt ®ïi trung b×nh 
®¹t 27,0% (trèng 26,7%; m¸i 27,2%). KÕt qu¶ 
nãi trªn t−¬ng tù nh− kÕt qu¶ ®· c«ng bè cña 
Cain, J.R vμ W.O. Cawley (1999). 

3.2.5. HiÖu qu¶ kinh tÕ nu«i chim cót thÞt 

KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, sau khi 
trõ tÊt c¶ c¸c chi phÝ (ch−a tÝnh c«ng lao 
®éng) nu«i 5.000 chim cót thÞt, b¸n lóc 35 

ngμy tuæi, l·i 2.174.000 ®ång/løa, b×nh qu©n 
l·i 1.864.000 ®/th¸ng. §èi víi n«ng hé ®ã lμ 
møc thu nhËp tèt. 

4. KÕT LUËN 

4.1. Trªn ®μn chim cót sinh s¶n 

- Tû lÖ nu«i sèng cña ®μn chim ®Î trøng 
th−¬ng phÈm ®Õn 12 tuÇn tuæi ®¹t 93,5%. 

- Khi tr−ëng thμnh, cót trèng nÆng 
trung b×nh 141,1 g/con, cót m¸i  170,2 g/con. 

- Chim cót cã tuæi thμnh thôc sinh dôc 
trung b×nh 41 ngμy, sau 10 th¸ng ®Î, s¶n 
l−îng trøng trung b×nh lμ 244,8 qu¶/ m¸i. 

- Khèi l−îng trøng chim cót trung b×nh 
lμ 11,71 g; tû lÖ vá 9,6 %, lßng tr¾ng 58,1%, 
lßng ®á 33,3%, chØ sè h×nh d¹ng lμ 1,31; Hu 
lμ 82,32; tiªu tèn thøc ¨n/10 trøng ¨n lμ 326 
g; 10 trøng gièng lμ 419 g. 

 - Tû lÖ trøng cã ph«i/trøng Êp ®¹t 
94,7%, tû lÖ trøng në/trøng Êp 85,3%, tû lÖ 
chim lo¹i I/trøng Êp 82,6%. 

- Nu«i 3000 cót ®Î trøng th−¬ng phÈm, 
sau 10,5 th¸ng ®Î, l·i 36.938.000 ®ång, b×nh 
qu©n lμ 3.292.000 ®/hé/th¸ng. 
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4.2. Trªn ®μn chim cót thÞt 

- Nu«i 5 tuÇn, khèi l−îng chim cót trung 
b×nh lμ 122 g, tiªu tèn 3,6 kg thøc ¨n/kg t¨ng 
träng. 

- Tû lÖ thÞt l−ên cña chim cót trung b×nh 
®¹t 33,4%, thÞt ®ïi 27,0%. Trung b×nh thÞt 
®ïi + l−ên lμ 54,4%. 

- Nu«i 5000 con th−¬ng phÈm thÞt, sau 5 
tuÇn thu l·i lμ 2174000®, b×nh qu©n 
1.864.000 ®/th¸ng/hé ch¨n nu«i. 
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