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TÓM T�²T 

Nghiên c�í u �ÿ�m�çc th�õc hi�Ën nh�µm tìm hi�Çu m�Ýt s�Õ ch�Í tiêu ch�©t l�m�çng tinh d�Ïch gi�Õng gà Ri. B�Õn gà 
tr�Õng Ri �ÿ�m�çc khai thác tinh d�Ïch b�µng ph�m�kng pháp mát xa vào các ngày th�í  2, 4, 6 trong tu�«n, t�ï  tháng 
8 �ÿ�Ãn tháng 10 n��m 2011. Tinh d�Ïch �ÿ�m�çc �ÿánh giá trên kính hi�Çn vi quang h�Ñc. Ho�¥t l�õc, n�×ng �ÿ�Ý tinh 
d�Ïch và th�Ç tích tinh d�Ïch trong m�Ýt l�«n khai thác là l�«n l�m�çt là 57,91±16,79%; 2,09±0,87 t�ù tinh trùng/ml và 
0,056±0,03 ml. Phép th�ñ one way repeated measures ANOVA cho th�©y s�õ bi�Ãn �ÿ�Ùi c�ëa ch�©t l�m�çng tinh 
d�Ïch gà Ri trong quá trình khai thác là không có ý ngh�a th�Õng kê. K�Ãt qu�§ này g�çi ý r�µng khai thác tinh 
d�Ïch gà Ri b�µng ph�m�kng pháp mát xa 3 l�«n/tu�«n trong 2 tháng không làm thay �ÿ�Ùi ch�©t l�m�çng tinh d�Ïch. 
�� ây là báo cáo �ÿ�«u tiên v�Å m�Ýt s�Õ ch�Í tiêu ch�©t l�m�çng tinh d�Ïch gà Ri �ã Vi�Ët Nam. Trong t�m�kng lai nh�óng 
nghiên c�í u v�Å tinh d�Ïch gà Ri c�«n �ÿánh giá m�Ýt cách toàn di�Ën h�kn v�Å các ch�Í tiêu ch�©t l�m�çng, �ÿ�×ng th�ái 
c�«n ti�Ãn hành trên m�Ýt qui mô l�ßn h�kn.  

T�ï  khóa: Gà Ri, ho�¥t l�õc, n�×ng �ÿ�Ý, th�Ç tích, tinh d�Ïch. 

Some Characteristics of Semen of Ri chicken Breed Collected by Massage 

ABTRACT 

This study was to evaluate some characteristics of semen of Ri chicken breed. Semen from 4 Ri 
cockerels was collected by massage method 3 times/week on Monday, Wednesday and Friday from 
August to October, 2011, and assessed under light-microscope. Motility, concentration and volume of 
semen were 57.91±16.79%; 2.09±0.87 t�ù spermatozoa/ml; 0.056±0.030 ml, respectively. One way 
repeated measures ANOVA test showed that there was no significant variation of the quality of Ri 
cockerels’ semen during the study period. These findings suggested that a collection frequency of 3 
times/week during 2 months did not have significant effects on the quality of semen of the Ri cockerels. 
This is the first report about some charateristics of semen of Ri chicken beed in Vietnam. Future 
researches are required to evaluate other criteria of Ri cockerel’s semen and in a larger scale. 

Keywords: Concentration, motility, Ri cockerels, semen, volume. 

 

1. �ô�zT V�qN �ô�• 

Gà Ri là gi�Ông gà �õ�Ý�èc nuôi lâu �õ�äi t �°i 
�õ�Óng b�¸ng B�¹c b�×. Tuy kh �Ôi l�Ý�èng gà tr �Ý�æng 

thành t�Ý�ãng �õ�Ôi nh �Ï so v�åi các gi�Ông gà khác 
nh�Ýng ch�³t l �Ý�èng th �Ìt r �³t th �ãm ngon nên 
�õ�Ý�èc ng�Ý�äi tiêu dùng �Ýa chu�×ng. V�åi s�â du 
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nh�¶p c�Úa nhi �Ãu gi �Ông gà ngo�°i, ch�·n nuôi gà 
Ri l�³ y th �Ìt, tr �ßng g�¼p nhi �Ãu khó kh �·n do t �Ôc 
�õ�× t �·ng tr �Ý�æng và n�·ng su�³t tr �ßng th�³ p. Vì 
v�¶y, vi �Çc gi�á gìn, b�®o t�Ón, phát tri �Ån ngu �Ón 
gen quí c�Úa gà Ri hi �Çn nay �õang là v �³n �õ�Ã 
�õ�Ý�èc nhi �Ãu nhà khoa h �Ñc quan tâm. M �×t s�Ô 
nghiên c�ßu nuôi d �Ý�çng, ch�Ñn l �Ñc gi�Ông gà Ri, 
tìm hi �Åu kh �® n�·ng s�®n xu�³ t c�Úa gà Ri �õã 
�õ�Ý�èc th�âc hi�Çn �æ Vi�Çn Ch�·n nuôi và cho k �Ät 
qu�® kh �® quan (Bùi �ô�ßc L�Ûng và cs. 2001; 
Nguy �Æn �ô�·ng Vang và cs. 1999). Tuy v �¶y, 
cho �õ�Än nay ch�Ýa có công b�Ô nào v�Ã các �õ�¼c 
�õi�Åm ch�³t l �Ý�èng c�Úa tinh d �Ìch gà Ri. Nghiên 
c�ßu này �õ�²u tiên tìm hi �Åu m�×t s�Ô ch�Ê tiêu và 
�õánh giá s �â thay �õ�Õi c�Úa ch�³t l �Ý�èng tinh d�Ì ch 
gà Ri khai thác b �¸ng ph�Ý�ãng pháp mát xa v �åi 
t �²n su�³t 3 l �²n/tu �²n trong hai tháng liên t �Üc. 

2. PH�›�¡ NG PHÁP NGHIÊN C �• U 

2.1. Nuôi và hu �³n luy �Çn gà thí nghi �Çm 

B�Ôn gà tr�Ông Ri có kh �Ôi l �Ý�èng t �Þ 1,4-
1,6kg; 8-10 tháng tu �Õi �õ�Ý�èc nuôi nh �Ôt t�° i 
Tr �Ý�äng �ô�°i h �Ñc Nông nghi �Çp Hà N �×i. Hàng 
ngày gà �õ�Ý�èc cho �·n cám công nghi �Çp 2 l �²n: 
sáng vào lúc 7-8h và chi �Ãu t�Þ 5-6h. Trong 
chu�Óng gà có máng u�Ông �õ�Ý�èc cung c�³p 
n�Ý�åc s�°ch. Chu�Óng gà �õ�Ý�èc d�Ñn d�Áp v�Ç sinh 
2 ngày/l �²n. Trong quá trình hu �³n luy �Çn và 
thu m �µu, gà tr �Ông không ti �Äp xúc v�åi gà 
mái. Hàng ngày gà tr �Ông �õ�Ý�èc hu�³n luy �Çn 
l �³y t inh lúc 3-4h chi �Ãu trong vòng 15 phút. 

2.2. Ph �Ý�ãng pháp l �³y tinh gà b �¸ng k �ì 
thu �¶t mát xa 

Gà �õ�Ý�èc l�³y tinh lúc 3-4h chi �Ãu các 
ngày th �ß 2, 4 và 6 c�Úa các tu�²n, t �Þ tháng 8 
�õ�Än tháng 10 n �·m 2011, m�Öi gà cho 24 m�µu 
tinh d �Ìch. Ng�Ý�äi khai thác tinh ng �Ói trên 
gh�Ä. Tay trái n �¹m chân gà nh �³c lên cho �õ�²u 
gà chúc xu�Ông. �ô�¼t ng�âc gà lên chân bên 
ph�®i c�Úa ng�Ý�äi khai thác tinh. Tay ph �®i �õ�¼t 
lên l �Ýng gà sao cho lòng bàn tay ti�Äp xúc 
v�åi l�Ýng gà, ngón cái áp sát s �Ý�än ph �®i c�Úa 

gà, b�Ôn ngón còn l �°i áp sát vào s �Ý�än trái gà. 
Hai tay dùng l �âc nh�Á ép gà sao cho 2 chân 
gà cong g�¶p l �°i �õ�Å ngón cái và ngón tr �Ï tay 
trái có th �Å v�åi t �åi l �Ö huy �Çt c�Úa gà. Vu�Ôt nh�Á 
tay ph �®i t �Þ l�Ýng gà xu�Ông t �åi l �Ö huy �Çt r �Ói 
vu�Ôt qua lông �õuôi, h �ãi kéo lông �õuôi lên. 
Trong khi tay ph �®i vu �Ôt l �Ýng gà, tay trái 
c�Ûng mát xa phía d�Ý�åi l�Ö huy �Çt b �¸ng ngón 
cái và ngón tr �Ï. C�ß làm nh�Ý v�¶y cho �õ�Än 
khi gà có ph �®n �ßng: lông �õuôi cong lên, l �Ö 
huy �Çt l �Ói ra thì ngón cái và ngón tr �Ï c�Úa tay 
ph�®i bóp vào hai bên c�Úa l�Ö huy �Çt, gà s�À có 
ph�®n x�° xu�³t tinh. Hành �õ�×ng bóp vào hai 
bên l �Ö huy �Çt ph �®i ti �Än hành nhanh, d�ßt 
khoát. Thao tác �õ�Ý�èc l�¶p l �°i cho �õ�Än khi gà 
không xu �³t tinh n�áa. Tinh d �Ìch gà �õ�Ý�èc 
ng�Ý�äi th �ß hai hút vào xi-lanh có th �Å tích 
1ml, chia �õ�× v�åi m �ßc nh�Ï nh�³t là 0,01ml 

2.3. Ph �Ý�ãng pháp ki �Åm tra ch �³t l �Ý�èng 
tinh d�Ì ch gà 

2.3.1. �ôo th �Å tích tinh d �Ìch c �Úa gà (V) 

Th�Å tích tinh d �Ìch gà �õ�Ý�èc �õo b�¸ng xi lanh 
1ml có chia �õ�× �æ m�ßc nh�Ï nh�³t là 0,01m l. 

2.3.2. Xác �õ�Ình ho �°t l �âc tinh d �Ìch gà (A) 

Tinh d �Ìch gà sau khi �õ�Ý�èc hút vào 
trong xi lanh, s �À �õ�Ý�èc l�³y m�×t gi �Ñt nh �Ï lên 
lam kích s �°ch và soi trên kính hi �Ån vi 
quang h �Ñc v�åi �õ�× phóng �õ�°i là 100 l�² n. Ho�°t 
l �âc �õ�Ý�èc tính theo % d�âa vào m�ßc �õ�× 
chuy�Ån �õ�×ng gây ra sóng tinh c �Úa tinh 
trùng trong m �µu tinh d �Ìch. 

2.3.3. Xác �õ�Ình n�Óng �õ�× c�Úa tinh d �Ìch 

gà (C) 

Dùng micro-pipet hút 5 µl tinh d �Ìch vào 
trong �Ông eppendorf th �Å tích 1ml. Hút thêm 
495µl NaCl 3% cho vào �Ông eppendorf, l �¹c nh�Á 
cho �õ�Ãu. L �³y m�×t gi �Ñt tinh �õ ã pha loãng �õ�Ýa 
vào bu�Óng �õ�Äm Neubauer �õã �õ�Ý�èc �õ�¼t lamen. 
�ô�¼t bu�Óng �õ�Äm lên kính hi �Ån vi quang h �Ñc. 
�ô�Äm tinh trùng �æ 4 ô l�ån �æ b�Ôn góc và 1 ô l�ån �æ 
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gi�áa. Vi �Çc �õ�Äm tinh trùng �æ trong bu �Óng �õ�Äm 
�õ�Ý�èc th�âc hi�Çn 3 l �²n, l �³y trung bình. Gi �® s�à s�Ô 
trung bình là N thì n �Óng �õ�× c�Úa m�µu tinh d �Ìch 
là N.5.10 6 tinh trùng/ml. 

2.3.4. X �à lý s �Ô li�Çu 

S�Ô li �Çu �õ�Ý�èc x�à lý trên ph �²n m�Ãm 
Microsoft Excel và phân tích b �¸ng ph�²n 
m�Ãm SPSS phiên b �®n 17.0. Ch�³t l �Ý�èng tinh 
d�Ìch c�Úa t�Þng cá th�Å gà �õ�Ý�èc so sánh v�åi 
nhau s �à d�Üng phép th�à one way ANOVA. 
Phép th�à one way repeated measures 
ANOVA �õ�Ý�èc s�à d�Üng �õ�Å xác �õ�Ình s�â bi �Än 
�õ�Õi ch�³t l �Ý�èng tinh d �Ìch c�Úa gà Ri trong 
th�äi gian khai thác. Các phép th �à �õ�Ý�èc s�à 
d�Üng v�åi �.=0,05. 

3. K �‚ T QU �l  

M�×t s�Ô ch�Ê tiêu ch�³ t l �Ý�èng tinh d�Ì ch 
gi�Ông gà Ri khai thác b �¸ng ph�Ý�ãng pháp 
mát xa �õ�Ý�èc th�Å hi �Çn trong b �®ng 1. 

Th�Å tích tinh d �Ìch, ho�°t l �âc và n�Óng �õ�× 
trung bình c �Úa c�® 4 gà l�²n l �Ý�èt là 
0,056±0,030 ml; 57,91 ±16,79 %, 2,09±0,87 
t�ë tinh trùng/ml. Th�Å  tích tinh d �Ìch gi�áa 
các gà không có s�â sai khác. Trong khi �õó 
ho�°t l �âc và n�Óng �õ�× tinh d �Ìch có s�â khác 
nhau gi �áa các gà (P<0,05). 

K�Ät qu �® c�Úa phép th�à one way 
repeated measures ANOVA cho th �³y không 
có s�â bi�Än �õ�Õi c�Úa các ch�Ê tiêu th �Å tích, ho �°t 
l �âc và n�Óng �õ�× c�Úa tinh d�Ìch gà Ri trong 
quá trình khai thác (F(2,933, 8,798) = 

0,936; F(2,643, 7,930) = 0,807; F(2,403, 
7,208) = 0,610; P>0,05)). 

4. TH �l O LU �t N 

Nghiên c �ßu này ti �Än hành khai thác 
tinh d �Ìch b�¸ng ph�Ý�ãng pháp mát-xa trên 
gi�Ông gà Ri, ph �Ý�ãng pháp này �õ�Ý�èc áp d�Üng 
r �×ng rãi trên th �Ä gi�åi. K �Ät qu �® thu �õ�Ý�èc cho 
th�³ y th �Å tích dung d �Ìch gà Ri thu �õ�Ý�èc sau 
m�Öi l�² n khai thác là th �³p (0,056±0,030 ml). 
H�²u h�Ät trong các k �Ät qu�® �õã �õ�Ý�èc công b�Ô, 
th�Å tích tinh d �Ìch thu �õ�Ý�èc �õ�Ãu cao h�ãn c�Úa 
chúng tôi. Bah và cs. (2001) cho bi �Ät th�Å 
tích tinh d�Ì ch thu �õ�Ý�èc trên gà b �®n �õ�Ìa c�Úa 
Nigeria là 0,28 ±0,14 ml. Peters và cs. 
(2008) nghiên c �ßu trên 6 gi �Ông gà Naked-
Neck, Frizzled Feather, Normal Feather, 
Nera Black, White Leghorn và Giriraja 
c�Ûng công b�Ô r �¸ng th �Å tích tinh d�Ì ch m�×t 
l �²n khai thác bi �Än �õ�×ng t�Þ 0,37±0,02ml �õ�Än 
0,73± 0,01 ml. Mosenene và cs. (2009) thu 
�õ�Ý�èc th�Å tích tinh d�Ì ch c�Úa b�Ôn gi �Ông gà 
Rode Island Red, Potchefstroom Koekoek, 
New Hampshire và White Leghorn l �²n l �Ý�èt 
là 0,40± 0,10 ml; 0,30 ± 0,10 ml; 0,40 ±0,10 
ml; 0,30 ±0,10 ml. Bùi H �áu �ôoàn và cs. 
(2003) cho bi�Ät th �Å tích tinh d �Ìch c�Úa gi�Ông 
gà AA n �¸m trong kho �®ng 0,44-0,57 ml/l �²n 
khai thác. S �â khác bi�Çt v �Ã k�Ät qu �® này so 
v�åi nh �áng công b�Ô tr �Ý�åc �õây có th�Å do s�â 
khác nhau v �Ã gi�Ông gà, kh �Ôi l�Ý�èng c�ã th �Å.  

 

 B �®ng 1. M�×t s�Ô ch�Ê tiêu ch�³t l �Ý�èng tinh d �Ìch gà Ri 

 Th�Ç tích(ml) Ho�¥t l�õc (%) N�×ng �ÿ�Ý (t�ù tinh trùng/ml) 

Gà 1 (n=24) 0,060a±0,028 46,25a±16,44 1,83a±0,77 

Gà 2 (n=24) 0,057a±0,031 68,54b±13,95 2,50b±1,07 

Gà 3 (n=24) 0,045a±0,030 58,54c±16,38 1,61a±0,46 

Gà 4 (n=24) 0,064a±0,028 58,33c±13,08 2,42b±0,74 

Trung bình (n=96) 0,056±0,030 57,91±16,79 2,09±0,87 

Các ch�á s�Ô a, b,c trong cùng m�×t c�×t khác nhau bi�Åu th�Ì s�â khác nhau c�Úa k�Ät qu�®, n là s�Ô m�µu tinh d�Ìch khai thác. 
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Anderson và cs. (2001) cho r�¸ng các ch�Ê tiêu 
v�Ã tinh d �Ìch c�Úa gà có th�Å khác nhau �æ t �Þng 
cá th�Å và t �Þng th�äi �õi�Åm khác nhau. 
Adeyemo và cs. (2007) quan sát th�³ y r �¸ng gà 
tr �Ông có kh�Ôi l �Ý�èng c�ã th �Å l�ån h�ãn thì th �Ý�äng 
có hai tinh hoàn l�å n h�ãn và kh �® n�·ng s�®n 
xu�³t tinh trùng c �Ûng l �ån h�ãn nh �áng gà có 
kh �Ôi l�Ý�èng c�ã th�Å nh�Ï h�ãn. Các nghiên c �ßu 
trên �õ�Ãu �õ�Ý�èc th�âc hi�Çn trên nh�á ng gi �Ông gà 
có kh�Ôi l�Ý�èng c�ã th�Å l�ån h�ãn so v�åi kh �Ôi 
l �Ý�èng c�ã th�Å c�Úa gà trong thí nghi �Çm c�Úa 
chúng tôi. �ôây có th�Å là m �×t lý do th �Å tích 
tinh d �Ìch gà Ri trong nghiên c �ßu này nh �Ï 
h�ãn k �Ät qu�® trong các nghiên c �ßu khác. 

Ho�°t l �âc c�Úa tinh d�Ìch gà Ri �æ nghiên c�ßu 
này �õ�°t �õ�Ý�èc là 57,91±16,79%. K�Ät qu �® này 
t�Ý�ãng �õ�Ý�ãng v�åi k �Ät qu�® c�Úa Mosenene và cs. 
(2009). Theo các tác gi�® trên ho �°t l �âc tinh d �Ìch 
c�Úa 4 gi�Ông gà Rode Island Red, 
Potchefstroom Koekoek, New Hampshire và 
White Leghorn l �²n l �Ý�èt là 59,6 ±14,5%; 
61.6±14,1%; 58,8±12,5% và 63,8±13.6%. M�×t 
s�Ô nghiên c�ßu khác trên các gi �Ông gà Denizli, 
White Leghorn, New Hampshire và AA cho 
k�Ät qu �® cao h�ãn, l �²n l �Ý�èt là 73.2 ±0.08%; 
83,2±0,6%, 77,6±0,2% và 78,89-83,55% 
(Chalah và cs., 1999; Tuncer và cs., 2006; 
2008; Bùi H �áu �ôoàn và cs., 2003). Ba gi�Ông gà 
Normal Feather, Nake d Neck và Drizzled 
Feather c �Ûng cho k�Ät qu�® ho�°t l �âc tinh d �Ìch 
l�²n l �Ý�èt là 66,67±6,67%; 70,00±12,24% và 
79,00±6,40% (Ajayi và cs., 2011). S�â khác 
nhau v �Ã ho�°t l �âc có th�Å do �õ�¼c �õi�Åm riêng c �Úa 
t�Þng cá th �Å, gi�Ông gà và �õ�× tu�Õi c�Úa �õ�×ng v�¶t 
thí ngh i�Çm. Gà �æ �õ�× tu�Õi khác nhau cho k �Ät 
qu�® ho�°t l �âc c�Úa tinh d �Ìch khác nhau (Gebriel 
và cs., 2009; Hanafy và Maysa. 2006).  

 K �Ät qu �® thí nghi �Çm này cho th �³y n�Óng 
�õ�× tinh d �Ìch gà Ri �õ�°t 2,09±0,87 t �ë tinh 
trùng/ml. K �Ät qu �® này t �Ý�ãng �õ�Óng v�åi báo 
cáo c�Úa Bah và cs. (2001) và Tuncer và cs. 
(2008). Theo hai nghiên c �ßu trên n�Óng �õ�× 
tinh d �Ìch c�Úa gi�Ông gà b�®n �õ�Ìa �æ Sahel, 

Nigeria và Sinop-Gerze, Th �Õ Nh�Ë K�é l �²n 
l �Ý�èt là 2,2 6±1,08 t �ë tinh trùng/ml và 
2,42±0,02 t �ë tinh trùng/ml. K �Ät qu �® nghiên 
c�ßu này cao h�ãn c�Úa Kabir và cs. (2007) và 
Bùi H �áu �ôoàn và cs. (2003). Theo các tác 
gi�® trên, n �Óng �õ�× tinh d�Ìch c�Úa gi�Ông gà 
Rhode Island và AA l �²n l �Ý�èt là 1,47 ±0,15 t�ë 
tinh trùng/ml và 0,77-0,83 t �ë tinh 
trùng/ml. Nghiên c �ßu trên các gi �Ông gà 
Naked-Neck, Frizzled Feather, Normal 
Feather, Nera Black, White Leghorn và 
Giriraja cho th �³y n�Óng �õ�× tinh d�Ìch bi�Än 
�õ�×ng t �Þ 3,11 ± 0,42 t �ë tinh trùng/ml �õ�Än 
4,21±1,45 t �ë tinh trùng/ml.  

Bah và cs. (2001) nghiên c �ßu trên 
gi�Ông gà b�®n �õ�Ìa �æ Niger ia v �åi t �²n su�³t khai 
thác tinh d�Ì ch 3 l �²n/ tu �²n liên t �Üc t�Þ tháng 
3 �õ�Än tháng 9 th �³y r �¸ng các tháng 6;7;8 cho 
k�Ät qu �® ch�³t l �Ý�èng tinh d �Ìch cao h�ãn so v�åi 
các tháng 3 tháng 4 và �õ�²u tháng 5. Tuy 
v�¶y, k �Ät qu �® c�Úa nghiên c�ßu này không cho 
th�³ y s�â bi�Än �õ�Õi rõ r �Çt nào v �Ã ch�³t l �Ý�èng 
tinh d �Ìch trong th �äi gian nghiên c �ßu. Qua 
�õó có th�Å k�Ät lu �¶n r �¸ng khai thác tinh d�Ì ch 
gà Ri 3 l�² n trong m �×t tu�² n, trong 2 tháng 
không làm thay �õ�Õi các ch�Ê ti êu V, A, C tinh 
d�Ìch c�Úa gà Ri. �¤ Vi�Çt Nam th �äi gian này 
vào cu�Ôi mùa Thu, �õ�²u mùa �ôông, vì v�¶y 
k�Ät qu �® nghiên c �ßu này g �èi ý r �¸ng các ch�Ê 
tiêu trên c �Úa tinh d�Ìch gà Ri không thay �õ�Õi 
khi có s�â chuy�Ån mùa t �Þ thu sang �õông.  

5. K �‚ T LU �t N 

Ho�°t l �âc và n�Óng �õ�× tinh d �Ìch gà Ri cho 
k�Ät qu�® t �Ý�ãng �õ�Ý�ãng v�åi m �×t s�Ô nghiên c �ßu 
�æ các gi�Ông gà khác trên th �Ä gi�åi, tuy nhiên 
th�Å tích tinh d�Ì ch thu �õ�Ý�èc trong m �×t l �²n 
khai thác c �Úa gà Ri nh �Ï h�ãn nhi �Ãu so v�åi 
các gi�Ông gà �õã �õ�Ý�èc công b�Ô. T�²n su�³t khai 
thác 3 l �²n m�×t tu�² n, trong 2 tháng không 
làm thay �õ�Õi các ch�Ê tiêu th �Å tích, ho �°t l �âc 
và n�Óng �õ�× tinh d �Ìch c�Úa gà Ri. 
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Vì �õi �Ãu ki �Çn nghiên c �ßu không cho 
phép nên trong nghiên c �ßu này ch�Ê có th�Å 
�õánh giá ba ch �Ê tiêu c �Úa tinh d �Ìch gà Ri. 
Nh�áng nghiên c �ßu ti�Äp theo c�²n �õánh giá 
nh�áng ch�Ê tiêu �õ�Ình k �é c�Úa tinh d�Ìch nh�Ý 
s�ßc kháng, k�é hình và t �ë l �Ç s�Ông, ch�Ät c�Úa 
tinh trùng.  

L �¢I C �l M �¡ N 

Nghiên c �ßu này �õ�Ý�èc ti �Än hành d �Ý�åi s�â 
tài tr �è c�Úa Tr �Ý�äng �ô�°i h�Ñc Nông nghi �Çp Hà 
N�×i. Chúng tôi xin trân tr �Ñng c�®m �ãn s�â giúp 
�õ�ç c�Úa B�× môn Ngo�°i-S �®n, khoa Thú Y �õã t �°o 
�õi�Ãu ki �Çn cho chúng tôi ti �Än hành nghiên c �ßu 
t �°i Phòng Thí nghi �Çm c�Úa B�× môn. Chúng tôi 
c�Ûng xin c �®m �ãn các em sinh viên Nguy �Æn 
V�·n Lâm, Nguy �Æn Thành Luân, Nguy �Æn V�·n 
Quân �õã giúp �õ�ç chúng tôi ch �·m sóc gà trong 
th �äi gian làm thí nghi �Çm. 
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