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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của tia cực tím đến một số chỉ tiêu sản xuất của gà 

như tỷ lệ sống, khả năng trao đổi khoáng, khả năng sinh trưởng, tiêu tốn thức ăn, chỉ số sản xuất, 
chất lượng thân thịt. Thí nghiệm được tiến hành trên đàn gà broiler 3 máu (Hồ x Lương Phượng x 
Mía)  từ 5 - 10 tuần tuổi theo phương pháp phân lô so sánh ngẫu nhiên với 1 lô đối chứng và 3 lô thí 
nghiệm, tương ứng với 3 thời lượng chiếu tia cực tím là 5 phút,  8 phút và 11 phút/ngày.  Kết quả (ở 
mức tin cậy P≤ 0,05) cho thấy: Tia cực tím chiếu với thời lượng từ 5 - 8 phút/ngày có tác dụng làm 
tăng tỷ lệ nuôi sống gà ở các lô thí nghiệm so với lô đối chứng từ 8,8 - 10,5%. Tỷ lệ gà khoèo chân 
giảm 3,51% so với lô đối chứng. Mức độ trao đổi khoáng của cơ thể là Ca, P huyết thanh, khoáng 
tổng số trong xương đùi trong 3 lô thí nghiệm đều cao hơn với mức đáng tin cậy (P≤ 0,05) so với lô 
đối chứng. Tia cực tím có tác dụng kích thích sinh trưởng của gà: So với đối chứng, lô chiếu 5 
phút/ngày làm tăng khối lượng cơ thể lên 115 g/con (7,7%) và ở lô chiếu 8 phút/ngày làm tăng 172 
g/con (11,5%). Chiếu  tia cực tím từ 5 - 8 phút/ngày có ảnh hưởng tốt đến hiệu quả sử dụng thức ăn, 
làm giảm 0,30 - 0,25 kg thức ăn/kg tăng trọng; Chỉ số sản xuất PN (production number) đã tăng 2,48 - 
4,43 đơn vị so với đối chứng. Tia cực tím đã không làm ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng thân thịt 
của gà broiler. Chiếu tia cực tím thời lượng 11 phút/ngày cho hiệu quả không tốt như làm giảm tỷ lệ 
nuôi sống, giảm tốc độ sinh trưởng, giảm chỉ số sản xuất PN của gà và ảnh hưởng không tốt đến hiệu 
quả sử dụng thức ăn. 

Từ khoá: Gà broiler, khoáng, sinh trưởng, tia cực tím. 

SUMMARY 
The present  study was aimed at estimating the effect of irradiation of ultra-violet rays on some of 

chicken production indicators, such as  survival rate,  mineral absorptivity,  growth rate, feed 
conversion ratio, production number (PN), and carcass quality. An experiment was carried out on 
mixed-blood (Ho x Luong Phuong x Mia) broiler chicken between 5 and 10 weeks of age . The chicken 
were randomly allocated into 4 groups, one being used as the control and the other three  exposed to  
ultra-violet rays for 5, 8, and 11 minutes per day.  Results showed that the survival rate of chicken 
exposed daily to ultra-violet rays for 5-8 minutes was 8.8 - 10.5% higher than that of the control group. 
The proportion of crooked legs chicken decreased to 3.51% of that of the control group. Serum Ca, P , 
and the total mineral contents in the leg of chicken in the 3 irradiated groups were higher than those 
of the control (P<0.05). Furthermore, the ultra-violet rays irradiation improved chicken growth. 
Compared to the control group, the average live weight increased by 115 gram for chicken daily 
exposed to the ultra-violet rays for 5 minutes (7.7%), and 172 gram for those exposed for 8 minutes 
(11.5%). The ultra-violet rays irradiation also had a good effect on feed conversion ratio (FCR), which 
was reduced by 0.25-0.30 kg feed/ kg live weight gain. The PN of the irradiated groups was increased 
by 2.48-4.43 compared to that of the control group. The influence of ultra-violet rays on carcass 
quality was neglectable. However, the longer duration of irradiation  (11 minutes per day) had negative 
effects, resulting in lower survival rate, lower growth rate,  decreased PN and increased FCR.  

Key worlds: Broilers, growth, minerals, ultra - violet rays. 
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1. §ÆT VÊN §Ò 

TiÒn chÊt cña vitamin D3 lμ 7 -
dehydrocolesterol, ®−îc ph©n bè ë da. D−íi 
t¸c ®éng cña tia tö ngo¹i, tiÒn chÊt trªn sÏ 
t¹o ra coleccanxiferol, tøc lμ vitamin D3. Sau 
®ã, vitamin D3 sÏ g¾n vμo mét protein ®Æc 
hiÖu vμ qua m¸u ®−îc vËn chuyÓn tíi gan. 
T¹i m« gan, vitamin D3 sÏ ®−îc chuyÓn ho¸ 
thμnh 25 - hydroxyl vitamin D3 (25 - OH.D3), 
khi chuyÓn tíi thËn, nã ®−îc thuû ph©n mét 
lÇn n÷a ®Ó chuyÓn thμnh 1,25 (OH)2D3, cã t¸c 
dông lμm t¨ng kh¶ n¨ng hÊp thu Ca, P cña 
c¬ thÓ, th«ng qua ®ã mμ lμm gi¶m bÖnh cßi 
x−¬ng, t¨ng c−êng qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt 
cña c¬ thÓ (Balkar, 1992).  

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ng−êi ta ®· 
x¸c ®Þnh r»ng thiÕu vitamin D, qu¸ tr×nh 
miÔn dÞch tÕ bμo bÞ suy gi¶m (Yang, 1991). 
C¸c t¸c gi¶ Aslam et al. (1998) ®· ghi nhËn 
sù suy yÕu c¸c ph¶n øng miÔn dÞch ë gμ con 
khi cho ¨n khÈu phÇn kh«ng ®ñ vitamin D. 
Bªn c¹nh ®ã, c¸c nghiªn cøu c¬ b¶n ®· cho 
thÊy, tia cùc tÝm cã kh¶ n¨ng diÖt khuÈn vμ 
khö trïng (§inh Ngäc L©n, 1990; NguyÔn 
V¨n M¹nh, 2006) nªn viÖc chiÕu tia cùc tÝm 
cã ¶nh h−ëng tèt ®Õn m«i tr−êng, th«ng qua 
®ã, lμm t¨ng kh¶ n¨ng sinh tr−ëng vμ tû lÖ 
nu«i sèng cña ®μn gμ.  

Trong ch¨n nu«i gμ c«ng nghiÖp, vÊn ®Ò 
thiÕu vitamin D cμng trë nªn trÇm träng khi 
gμ ®−îc nu«i trong chuång thiÕu ¸nh s¸ng, 
®Æc biÖt lμ tia tö ngo¹i... ®iÒu ®ã dÔ sinh hËu 
qu¶ vÒ qu¸ tr×nh trao ®æi kho¸ng vμ kh¶ 
n¨ng miÔn dÞch cña c¬ thÓ gμ... 

§Ó thÊy ®−îc t¸c dông cña tia cùc tÝm 
®èi víi n¨ng suÊt cña gμ broiler trong ®iÒu 
kiÖn ViÖt Nam, nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña  

tia cùc tÝm ®Õn mét sè chØ tiªu s¶n xuÊt cña 
gμ broiler tõ 5 - 10 tuÇn tuæi  ®· ®−îc tiÕn 
hμnh nh»m x¸c ®Þnh ¶nh h−ëng cña viÖc 
chiÕu tia cùc tÝm ®Õn tû lÖ nu«i sèng, trao ®æi 
kho¸ng, kh¶ n¨ng sinh tr−ëng, tiªu tèn thøc 
¨n, chÊt l−îng th©n thÞt cña gμ broiler. 

2. §èI T¦îNG Vμ PH¦¥NG PH¸P 
     NGHIªN CøU 
2.1. §èi t−îng nghiªn cøu 

Nghiªn cøu ®−îc tiÕn hμnh trªn gièng 
gμ broiler 3 m¸u Hå × (L−¬ng Ph−îng × MÝa)  
tõ 5 - 10 tuÇn tuæi t¹i Tr¹i thùc nghiÖm 
Khoa Ch¨n nu«i vμ Nu«i trång thuû s¶n - 
Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi, trong 
thêi gian 3 th¸ng (01/10/2008 - 30/12/2008). 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 
Gμ thÝ nghiÖm ®−îc ch¨n nu«i tõ giai 

®o¹n gμ con tõ 1 - 4 tuÇn tuæi t−¬ng øng víi 
giai ®o¹n nu«i thÝch nghi, toμn bé gμ ®−îc 
nhèt chung vμ cã chung mét chÕ ®é ch¨m sãc 
nu«i d−ìng, ch−a chiÕu tia cùc tÝm (B¶ng 1). 

- Giai ®o¹n nu«i thÝch nghi: Trong giai 
®o¹n gμ con, tõ 1-4 tuÇn tuæi, toμn bé gμ 
®−îc nhèt chung vμ cã chung mét chÕ ®é 
ch¨m sãc nu«i d−ìng, ch−a chiÕu tia cùc tÝm. 

- Giai ®o¹n nu«i thÝ nghiÖm: B¾t ®Çu tõ 
tuÇn tuæi thø 5, gμ ®−îc ph©n lμm 4 l«: 1 l« 
®èi chøng vμ 3 l« thÝ nghiÖm, lÆp l¹i 3 lÇn. 
C¸c l« ®¶m b¶o ®ång ®Òu vÒ dinh d−ìng, chÕ 
®é ch¨m sãc nu«i d−ìng, vÖ sinh phßng bÖnh... 

Gμ tõ tuÇn tuæi thø 5 ®Õn hÕt tuÇn thø 
10 ®−îc chiÕu tia cùc tÝm, mçi ngμy 1 lÇn víi 
thêi l−îng kh¸c nhau, lμ 11; 8 vμ 5 phót mçi 
ngμy vμo buæi s¸ng (b¾t ®Çu tõ 8h30) sau khi 
cho gμ ¨n. 

B¶ng 1. Bè trÝ thÝ nghiÖm 

Chỉ tiêu Đối chứng Lô 1 Lô 2 Lô 3 
Số lượng gà (con) 20 20 20 20 
Số lần lặp lại 3 3 3 3 
Tuổi bắt đầu chiếu đèn (tuần tuổi) 5 5 5 5 
Thời gian chiếu UV  (phút) 0 11 8 5 
Cường độ chiếu UV 0 20 w 20 w 20 w 
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B¶ng 2. ChÕ ®é dinh d−ìng nu«i gμ thÞt 

                                 Tuần tuổi 
Chỉ tiêu 0 - 4 5 - 8 9 - 10 

ME (kcal/kgTĂ) 2950 3000 3050 
Protein (%) 20,00 18,00 16,00 
Canxi (%) 1,00 0,90 0,84 
Phốt pho (%) 0,58 0,56 0,48 
Lizin (%) 1,10 1,08 0,89 
Methionin (%) 0,42 0,39 0,35 
    

Nguån bøc x¹ tia cùc tÝm lμ ®Ìn d¹ng 
èng, ®−êng kÝnhφ  30 mm, chiÒu dμi 590 

mm, c«ng suÊt 20 w. §Ìn ph¸t bøc x¹ víi cùc 
®¹i phæ tõ 220 - 440 nm. 

C¸c chØ tiªu theo dâi bao gåm: 
- Tû lÖ nu«i sèng (%) ®−îc x¸c ®Þnh b»ng 

c¸ch hμng ngμy ®Õm sè con chÕt cña tõng l« 
vμ tÝnh theo tû lÖ sè gμ sèng ®Õn cuèi kú/sè 
gμ cã mÆt ®Çu kú 

- Tû lÖ gμ khoÌo ch©n (%) (crooked legs) 
®−îc x¸c ®Þnh theo tû lÖ sè con khÌo chn 
trong tæng sè gμ theo dâi. 

- §Ó ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu Ca, P trong 
huyÕt thanh, kho¸ng tæng sè trong x−¬ng 
®ïi, m¸u cña 5 c¸ thÓ tõ mçi l« ®−îc lÊy 
ngÉu nhiªn ®Ó ph©n tÝch. Hμm l−îng canxi 
huyÕt thanh ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng 
ph¸p quang phæ hÊp phô nguyªn tö trªn 
m¸y AAS - 3110. Hμm l−îng phèt pho huyÕt 
thanh ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p 
quang phæ kÕ trªn m¸y quang phæ kÕ tö 
ngo¹i vμ kh¶ kiÕn U-2000 (Hitachi, NhËt 
B¶n). §Þnh l−îng kho¸ng tæng sè trong 
x−¬ng ®ïi (tibia): theo TCVN sè 4327-1986. 
C¸c chØ tiªu vÒ kho¸ng tæng sè trong x−¬ng 
®ïi; canxi, phèt pho huyÕt thanh ®−îc ph©n 
tÝch t¹i phßng ThÝ nghiÖm Trung t©m - 
Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi. 

- Tèc ®é t¨ng träng: Gμ thÝ nghiÖm c©n 1 
lÇn/tuÇn vμo buæi s¸ng tr−íc khi ¨n b»ng 
c©n ®ång hå hiÖn sè, víi ®é chÝnh x¸c 0,01 g. 
Thêi gian c©n ®−îc quy ®Þnh c©n tr−íc khi 
cho gμ ¨n vμo 1 ngμy nhÊt ®Þnh trong tuÇn 
®Ó n©ng cao ®é chÝnh x¸c.  

- HiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n (kg thøc ¨n/kg 
t¨ng khèi l−îng) (HQSDT¡) chÝnh lμ tiªu tèn 
thøc ¨n cho mét kg t¨ng khèi l−îng c¬ thÓ.  

- ChØ sè s¶n xuÊt PN (Production 
Number) ®−îc tÝnh theo c«ng thøc cña Ros 
Breedrs (2/1990). 

- C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l−îng th©n 
thÞt: ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng thÞt cña c¶c l«, 
tiÕn hμnh mæ kh¶o s¸t theo ph−¬ng ph¸p 
cña Ban gia cÇm ViÖn Hμn l©m khoa häc 
§øc (1972). Mçi l« chän 3 trèng vμ 3 m¸i cã 
khèi l−îng t−¬ng ®−¬ng khèi l−îng trung 
b×nh mçi l«.  

2.3. Ph−¬ng ph¸p xö lý sè liÖu 

C¸c sè liÖu ®−îc  thu thËp vμ xö lý theo 
c¸c ph−¬ng ph¸p thèng kª sinh häc dùa trªn 
phÇn mÒm Minitab 14. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. ¶nh h−ëng cña viÖc chiÕu tia cùc tÝm 
       ®Õn tû lÖ nu«i sèng cña c¸c l« theo dâi 

KÕt qu¶  ë b¶ng 3a vμ 3b cho thÊy ë giai 
®o¹n gμ con (2 - 4 tuÇn tuæi) tû lÖ nu«i sèng 
cña c¸c l« thÝ nghiÖm lμ t−¬ng ®−¬ng nhau, 
®¹t 95,0 - 96,7%, sù sai kh¸c gi÷a c¸c l« lμ 

kh«ng ®¸ng kÓ. ë giai ®o¹n sau (giai ®o¹n 
chiÕu tia cùc tÝm, 5 - 10 tuÇn tuæi),  tû lÖ nu«i 
sèng ë c¸c l« thÝ nghiÖm 2 vμ 3 cao h¬n l« ®èi 
chøng (§C) tõ 8,8 - 10,5% (víi P≤0,05), 
chøng tá r»ng, viÖc chiÕu tia cùc tÝm víi thêi 
gian 5 vμ 8 phót/ngμy ®· cã ¶nh h−ëng tèt 
®Õn tû lÖ nu«i sèng cña gμ. Tuy nhiªn, khi 
chiÕu tia cùc tÝm 11 phót/ngμy (l« TN 1), tû 
lÖ nu«i sèng cña gμ gi¶m xuèng so víi chØ 
chiÕu 8 phót mçi ngμy. KÕt qu¶ thu ®−îc 
phï hîp víi c«ng bè cña Wallner (2004). 



Ảnh hưởng của tia cực tím đến khả năng sản xuất của gà broiler 5 - 10 tuần tuổi  

256 

B¶ng 3a. Tû lÖ nu«i sèng cña gμ thÝ nghiÖm, giai ®o¹n tr−íc khi chiÕu tia cùc tÝm 
(2 - 4 tuÇn tuæi) (n= 60) 

Đối chứng 
(không chiếu UV) 

Lô 1 
(chiếu UV 11’) 

Lô 2 
(chiếu UV 8’) 

Lô 3 
(chiếu UV 5’) Tuần tuổi 

Số con 
chết 

Tỷ lệ sống 
(%) 

Số con 
chết 

Tỷ lệ  
sống(%) Số con chết Tỷ lệ  

sống(%) 
Số con 

chết 
Tỷ lệ sống 

(%) 
2 1 98,3 1 98,3 2 96,6 1 1,7 
3 1 98,3 1 98,3 1 1,7 0 0 
4 0 100 1 98,3 0 100 1 1,7 

Cả kỳ 2 96,7 3 95,0 3 95,0 2 96,7 

B¶ng 3b. Tû lÖ nu«i sèng cña gμ thÝ nghiÖm t¹i giai ®o¹n chiÕu tia cùc tÝm 
(5 - 10 tuÇn tuæi) (n= 57)         

ĐC 
(không chiếu UV) 

Lô 1 
(chiếu UV 11’) 

Lô 2 
(chiếu UV 8’) 

Lô 3 
(chiếu UV 5’) Tuần tuổi 

Số con 
chết 

Tỷ lệ sống 
(%) 

Số con 
chết 

Tỷ lệ sống 
(%) 

Số con 
chết 

Tỷ lệ  sống 
(%) 

Số con 
chết 

Tỷ lệ sống 
(%) 

5 1 98,2 0 100 1 98,2 0 0 
6 2 96,4 1 98,2 0 100 1 98,2 
7 1 98,1 1 98,2 0 100 0 100 
8 1 98,1 0 100 0 100 1 98,2 
9 1 98,1 0 100 0 100 0 100 

10 1 98,1 0 100 0 0 0 0 
Cả kỳ 7 87,7 4 93,0 1 98,2 2 96,5 

         

3.2. ¶nh h−ëng cña tia cùc tÝm ®Õn tû lÖ 
        khoÌo ch©n, canxi, phètpho huyÕt  
        thanh, kho¸ng tæng sè trong x−¬ng ®ïi 

Tû lÖ gμ khoÌo ch©n trong c¸c l« thÝ 
nghiÖm (TN) chØ lμ 1,75%, trong khi ë l« ®èi 
chøng lμ 5,26% cao h¬n c¸c l« thÝ nghiÖm lμ 
3,51% (B¶ng 4). T−¬ng tù nh− vËy, víi 3 chØ 
tiªu ®¸nh gi¸ møc ®é trao ®æi kho¸ng cña c¬ 
thÓ lμ Ca, P huyÕt thanh, kho¸ng tæng sè 
trong x−¬ng ®ïi, c¸c gi¸ trÞ trong 3 l« thÝ 
nghiÖm ®Òu cao h¬n víi møc ®¸ng tin cËy 
(P≤ 0,05) so víi l« ®èi chøng. C¸c kÕt qu¶ cho 
thÊy, chiÕu tia cùc tÝm ®· cã t¸c dông c¶i 
thiÖn râ rÖt kh¶ n¨ng trao ®æi kho¸ng cña c¬ 
thÓ nhê viÖc lμm t¨ng hμm l−îng vitamin D, 
th«ng qua ®ã lμm gi¶m tû lÖ khoÌo ch©n, 
t¨ng hμm l−îng Ca, P huyÕt thanh vμ 
kho¸ng tæng sè trong x−¬ng tibia. KÕt qu¶ 
cña chóng t«i hoμn toμn phï hîp víi kÕt qu¶ 
nghiªn cøu cña Lanxia Zhang (2006), Lund vμ 
Deluca (1966); Spencer (1978). 

3.3. ¶nh h−ëng cña tia cùc tÝm ®Õn kh¶ 
        n¨ng sinh tr−ëng cña c¸c l« theo dâi 

Tr−íc khi chiÕu tia cùc tÝm (tuÇn tuæi 2 - 
4), sù t¨ng träng cña gμ ë c¸c l« lμ t−¬ng 
®−¬ng nhau, gi÷a c¸c l« kh«ng cã sù sai kh¸c 
®¸ng kÓ (P≥ 0,05). Sau khi chiÕu tia cùc tÝm, 
(tuÇn tuæi 5 - 10), khèi l−îng gμ gi÷a l« §C 
vμ c¸c l« TN dÇn cã sù chªnh lÖnh nhau 
(B¶ng 5a vμ 5b). Ngay ë tuÇn tuæi thø 5 - 
tuÇn tuæi b¾t ®Çu chiÕu tia cùc tÝm, khèi 
l−îng gμ ë c¸c l« ®¹t 509,30, 463,20; 528,30 
vμ 515,30 g/con t−¬ng øng víi l« §C, 3, 2 vμ 
1. ë giai ®o¹n nμy, khi míi chiÕu tia cùc tÝm, 
nã ch−a cã t¸c dông nªn c¸c l« TN cã tèc ®é 
t¨ng träng (tuÇn tuæi 4 - 5) thÊp h¬n so víi l« 
§C. §Õn tuÇn tuæi thø 10 khèi l−îng gμ ë c¸c 
l« TN 1; 2 vμ 3 t−¬ng øng lμ 1502,40; 
1663,60 vμ 1606,40 g/con. Sù sai kh¸c gi÷a 
c¸c l« §C vμ l« 1 lμ kh«ng cã ý nghÜa thèng 
kª (P≥0,05). KÕt qu¶ cho thÊy tia tö ngo¹i ë 
l−îng chiÕu 5 - 8 phót ®· cã t¸c dông kÝch 
thÝch sinh tr−ëng cña gμ, lμm t¨ng khèi 
l−îng c¬ thÓ lªn 115 g/con (7,7%) trong l« TN 
3; 172 g/con (11,5%) trong l« TN 2, møc ®é 
sai kh¸c lμ râ rÖt (P≤ 0,05). Ng−îc l¹i, ë møc 
chiÕu 11 phót, t¸c dông lμ kh«ng ®¸ng kÓ, 
mμ cã xu h−íng gi¶m tèc ®é sinh tr−ëng.  
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B¶ng 4. Tû lÖ gμ khoÌo ch©n, hμm l−îng Ca, P huyÕt thanh, kho¸ng tæng sè 
trong x−¬ng ®ïi cña c¸c l« theo dâi 

Chỉ tiêu ĐC 
(không chiếu UV) 

Lô 1 
(chiếu UV 11’) 

Lô 2 
(chiếu UV 8’) 

Lô 3 
(chiếu UV 5’) 

Số con khoèo chân (n = 57) 3 1 1 1 

Tỷ lệ khoèo chân (%) 5,26 1,75 1, 75 1, 75 

Ca huyết thanh (mg%) 11,21a ± 0,99 13,54b ±  0,91 13,72b ± 1,04 13,34b ± 0,65 

P huyết thanh (mg%) 8,57a   ±  0,56 9,43b  ±  0,83 9,43b  ±  0,36 9,21b  ±  0,54 

Khoáng TS (%) 41,43a ± 2,46 45,23b ± 23,60 44,20b ± 3,52 43,26b ± 3,44 

* Ghi chú: Trong một hàng, các số trung bình mang các chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (ở 
                  mức xác suất P ≤ 0,05). Kí hiệu phân tích thống kê ở các bảng về sau trong bài báo này đều mang ý nghĩa như vậy 

B¶ng 5a. Kh¶ n¨ng sinh tr−ëng tÝch luü cña gμ trong giai ®o¹n 
tr−íc khi chiÕu tia cùc tÝm (2 - 4 tuÇn tuæi) 

ĐC Lô 1 Lô 2 Lô 3 Tuần 

tuổi X ± mx Cv% X ± mx Cv% X ± mx Cv% X ± mx Cv% 

2 166,33 ± 5,04 23 154,60 ± 5,37 26 169,43 ± 5,28 24 157,17 ± 4,96 24 

3 279,85 ± 3,70 10 271,52 ± 3,94 11 282,6 ± 3,84 10 272,77 ± 3,61 10 

4 365,6a ± 12,7 26 395,20a ± 11,60 21 418,9a ± 14,10 24 387,3a ± 10,80 20 

B¶ng 5b. Kh¶ n¨ng sinh tr−ëng tÝch lòy cña gμ trong giai ®o¹n 
chiÕu tia cùc tÝm  (5 - 10 tuÇn tuæi) 

ĐC 

(không chiếu UV) 

Lô 1 

(chiếu UV 11’) 

Lô 2 

(chiếu UV 8’) 

Lô 3 

(chiếu UV 5’) 
Tuần 

tuổi 
X ± mx Cv% X ± mx Cv% X ± mx Cv% X ± mx Cv% 

5 509,30a ± 13,80 20 515,30a ± 15,70 22 528,50a ± 12,80 17 463,20a ± 13,60 21 

6 708,50a ± 17,40 18 684,90 a± 19,60 21 772,80a ± 17,10 16 666,30a ± 18,70 20 

7 907,80a ± 28,10 22 900,00a ± 27,10 22 1060,80b ± 28,20 19 895,80 a± 27,80 23 

8 1075,00 a± 35,40 22 1104,80 a± 33,50 22 1301,80 b± 34,00 19 1133,30 a± 32,90 21 

9 1346,50a ± 41,70 20 1366,00a ± 41,40 22 1479,20b ± 36,30 18 1390,80a ± 38,30 20 

10 1491,60a ± 48,00 21 1502,40a ± 46,90 22 1663,60b ± 48,80 19 1606,40a± 43,60 20 

         

Nh− vËy viÖc chiÕu tia cùc tÝm ®· kÝch 
thÝch qu¸ tr×nh tæng hîp vitamin D, hÊp thu 
vμ trao ®æi Ca, P, tõ ®ã cã ¶nh h−ëng tÝch cùc 

®Õn qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt cña c¬ thÓ. KÕt 
qu¶ nghiªn cøu cña chóng t«i phï hîp víi kÕt 
qu¶ nghiªn cøu cña Lund vμ Deluca (1966). 
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B¶ng 6. ¶nh h−ëng cña tia cùc tÝm ®Õn hiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n cña c¸c l« 
trong giai ®o¹n gμ 2 - 4 tuÇn 

ĐC 
(không chiếu UV) 

Lô 1 
(chiếu UV 11’) 

Lô 2 
(chiếu UV 8’) 

Lô 3 
(chiếu UV 5’) Tuần tuổi 

X ± mx Cv% X ± mx Cv% X ± mx Cv% X ± mx Cv% 

2 1,84 ± 0,02 1,9 1,81 ± 0,01 1,1 1,87 ± 0,02 1,6 1,82 ± 0,01 0,8 

3 1,93 ± 0,05 4,6 1,94 ± 0,01 0,5 1,93 ± 0,01 0,5 1,9 ± 0,01 1,3 

4 2,09a ± 0,02 1,3 2,06 a± 0,01 0,9 2,04a ± 0,01 0,8 2,06a ± 0,01 0,9 

Trung bình 1,95  1,94  1,95  1,93  

5 2,17 ± 0,01 1,1 2,21 ± 0,03 2,3 2,12 ± 0,01 0,9 2,13 ± 0,01 0,7 

6 2,27 ± 0,02 1,3 2,49 ± 0,04 2,5 2,19 ± 0,04 2,8 2,25 ± 0,03 2,5 

7 2,41 ± 0,01 0,4 2,59 ± 0,07 4,4 2,3 ± 0,06 4,6 2,41 ± 0,03 2,0 

8 2,63 ± 0,01 0,9 2,69 ± 0,02 0,9 2,54 ± 0,02 1,4 2,57 ± 0,02 1,1 

9 2,69 ± 0,01 0,6 2,72 ± 0,01 0,5 2,54 ± 0,02 1,2 2,64 ± 0,01 0,6 

10 2,94a ± 0,02 1,3 2,96a ± 0,01 0,3 2,75 b± 0,02 0,9 2,78a ± 0,02 1,4 

Trung bình 2,52  2,60  2,22  2,27  

 

3.4. ¶nh h−ëng cña chiÕu tia cùc tÝm ®Õn 
       tiªu tèn thøc ¨n 

KÕt qu¶ thu ®−îc vÒ tiªu tèn thøc ¨n cho 
c¸c l« theo dâi cho thÊy, khi ch−a cã ¶nh 
h−ëng cña yÕu tè thÝ nghiÖm (1-4 tuÇn tuæi), 
hiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n cña gμ ë tÊt c¶ c¸c 
l« lμ t−¬ng ®−¬ng nhau.  

Tuy nhiªn, ë giai ®o¹n sau (5 - 10 tuÇn 
tuæi), hiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n trung b×nh 
c¶ giai ®o¹n b¾t ®Çu cã sù sai kh¸c gi÷a c¸c 
l« thÝ nghiÖm, thÊp nhÊt ë l« 2 (2,22 kg), 
tiÕp theo lμ l« TN 3 (2,27 kg); cao nhÊt ë l« 
1 (2,60 kg). §iÒu nμy chøng tá r»ng, tia cùc 
tÝm cã ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông 

thøc ¨n. ë thêi l−îng hîp lý (5 - 8 phót), tia 
cùc tÝm cã ¶nh h−ëng tèt ®Õn hiÖu qu¶ sö 
dông thøc ¨n, lμm gi¶m 0,30 - 0,25 kg thøc 
¨n/kg t¨ng träng (P≤ 0,05). Khi chiÕu 11 
phót trong l« TN 1, tia cùc tÝm l¹i cã t¸c 
dông ng−îc l¹i.  

Khi theo dâi tèc ®é sinh tr−ëng vμ tiªu 
tèn thøc ¨n, chóng t«i thÊy hiÖu qu¶ sö dông 
thøc ¨n liªn quan mËt thiÕt ®Õn tèc ®é sinh 
tr−ëng vμ khèi l−îng c¬ thÓ ®μn gμ. L« TN 2, 

3 cã hiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n tèt h¬n l« §C 
vμ l« TN 1, ®ång thêi khèi l−îng ®μn gμ c¸c 
thêi ®iÓm ë c¸c l« nμy ®Òu cao h¬n khèi l−îng 
gμ ë l« §C vμ l« 1. Cô thÓ, ë thêi ®iÓm 10 
tuÇn tuæi, khèi l−îng gμ ë c¸c l« TN 3 vμ 2 lμ 
1606,40 vμ 1663,60 g, trong khi ®ã khèi 
l−îng gμ ë l« §C vμ l« TN 1 lμ 1491,60 vμ 
1502,40.  

KÕt qu¶ nghiªn cøu nμy hoμn toμn phï 
hîp víi kÕt qu¶ nghiªn cøu cña Lan-xia 
Zhang, (2006), Lund vμ Deluca (1966). 

3.5. ChØ sè s¶n xuÊt (PN) 

ChØ sè s¶n xuÊt PN (production number) 
lμ mét chØ tiªu kinh tÕ quan träng, tæng hîp 
cña rÊt nhiÒu yÕu tè: khèi l−îng c¬ thÓ, thêi 
gian nu«i gμ, tû lÖ nu«i sèng vμ tiªu tèn thøc 
¨n. ChØ sè PN qua c¸c tuÇn tuæi cña gμ ë l« 
TN 3 vμ TN2 víi thêi gian chiÕu tia cùc tÝm 
lμ 5 - 8 phót cho chØ sè PN tèt nhÊt (83,39 vμ 
85,34), chØ sè PN ®· t¨ng 2,48 - 4,43 ®¬n vÞ 
so víi l« §C (P≤ 0,05). L« TN 1, chiÕu 11 
phót ®· cho kÕt qu¶ thÊp nhÊt, chØ lμ 78,36, 
thÊp h¬n c¶ l« ®èi chøng (P≥ 0,05) (B¶ng 7). 
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3.6. ¶nh h−ëng cña tia cùc tÝm ®Õn chÊt 
       l−îng th©n thÞt 

KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy, tû lÖ th©n 
thÞt cña gμ dao ®éng tõ 70 - 74%. Kh«ng cã 
sù sai kh¸c cã ý nghÜa thèng kª gi÷a c¸c l« 
thÝ nghiÖm. T−¬ng tù, kÕt qu¶ vÒ tû lÖ thÞt 

®ïi (19 - 22%), tû lÖ thÞt l−ên (20 - 24%) vμ tû 
lÖ mì bông (2 - 4%) còng kh«ng cho thÊy sù 
sai kh¸c cã ý nghÜa (P≥ 0,05). KÕt qu¶ thÝ 
nghiÖm chøng tá, khi chiÕu tia cùc tÝm ®· 
kh«ng lμm ¶nh h−ëng ®¸ng kÓ ®Õn chÊt 
l−îng th©n thÞt cña gμ broiler (B¶ng 8). 

B¶ng 7. ¶nh h−ëng cña tia cùc tÝm ®Õn chØ sè s¶n xuÊt PN cña c¸c l« gμ 
trong giai ®o¹n 2 - 4 tuÇn tuæi 

ĐC 
(không chiếu UV) 

Lô 1 
(chiếu UV 11’) 

Lô 2 
(chiếu UV 8’) 

Lô 3 
(chiếu UV 5’) Tuần tuổi 

X ± mx Cv% X ± mx Cv% X ± mx Cv% X ± mx Cv% 

2 382,6 ± 10,1 4,61 388,0 ± 4,63 2,06 382,0 ± 3,53 1,60 391,7 ± 1,89 0,83

3 234,9 ± 6,13 4,52 232,9 ± 0,88 0,65 229,9 ± 4,55 3,42 237,7 ± 1,81 1,31

4 155,9 ± 1,57 1,75 157,9 ± 2,13 2,34 159,5 ± 2,58 2,81 158,1 ± 3,15 3,45

Trung bình 257,80 a  259,60 a 257,13 a 262,50 a 

Giai đoạn 5 - 10  tuần tuổi 

5 129,3 ± 3,30 4,43 127,0 ± 3,39 4,63 134,5 ± 0,76 0,98 131,4 ± 2,98 3,93

6 102,6 ± 1,33 2,25 91,97 ± 3,34 6,28 108,7 ± 1,81 2,88 105,7 ± 1,54 2,52

7 84,68 ± 0,20 0,41 78,99 ± 1,98 4,35 85,38 ± 2,21 4,48 84,58 ± 1,02 2,09

8 63,82 ± 0,29 0,79 64,98 ± 1,02 2,74 70,31 ± 0,57 1,41 69,57 ± 0,47 1,18

9 56,47 ± 1,38 4,23 58,28 ± 0,18 0,55 61,18 ± 1,01 2,86 57,75 ± 0,95 2,86

10 48,59 ± 0,38 1,36 48,92 ± 0,09 0,34 51,95 ± 0,28 0,95 51,33 ± 0,42 1,43

Trung bình 80,91 a  78,36 a 85,34 b 83,39 a 

B¶ng 8. KÕt qu¶ kh¶o s¸t th©n thÞt  gμ c¸c l« theo dâi (n = 6) 

ĐC 
(không chiếu UV) 

Lô 1 
(chiếu UV 11’) 

Lô 2 
(chiếu UV 8) 

Lô 3 
(chiếu UV 5’) Chỉ tiêu 

X ± mx X ± mx X ± mx X ± mx 

KL sống (g) 1531,16 ± 6,17 1511 ±  7,62 1564,86 ± 5,67 1485,42 ± 3,54 

KL thân thịt (g) 1134,01 ± 6,02 1097,29 ± 7,62 1143,44 ± 5,67 1046,62 ± 3,14 

KL thịt đùi (g) 250,16 a± 6,17 246,12 a± 7,62 242,18a ± 5,67 204,83 a± 3,54 

KL thịt lườn (g) 274,28a ± 6,17 258,19 a± 7,62 259,22a ± 5,67 213,09 a± 3,54 

KL mỡ bụng (g) 27,48  ±   5,78 43,23  ±  7,62 31,44 ±  5,67 21,77 ± 2,48 

Tỷ lệ thân thịt (%) 74,07a ±  0,062 72,62 a± 0,08 73,11a ± 0,06 70,48 a± 0,03 

Tỷ lệ thịt đùi (%) 22,06a  ±  0,64 22,43a ± 0,75 21,18a ± 0,58 19,57a ± 0,42 

Tỷ lệ thịt lườn (%) 24,19a ±  0,64 23,53a ± 0,75 22,67a ± 0,58 20,36a ± 0,42 

Tỷ lệ mỡ bụng (%) 2,42a  ±  0,33 3,94a ±  0,41 2,75a ± 0,32 2,08a ± 0,16 
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4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ 

4.1. KÕt luËn 

- ChiÕu tia cùc tÝm trong chuång nu«i gμ 
cã ¶nh h−ëng râ rÖt ®Õn tû lÖ nu«i sèng cña 
gμ. Tû lÖ nu«i sèng t¨ng nhiÒu nhÊt ë thêi 
l−îng chiÕu 8 phót/ngμy (98,2%) vμ thÊp 
nhÊt ë thêi l−îng chiÕu 11 phót/ngμy 
(93,0%).  

- Tû lÖ gμ khoÌo ch©n trong c¸c l« thÝ 
nghiÖm ®· gi¶m ®i 3,51% so víi l« ®èi chøng 
vμ kh«ng cã sù sai kh¸c ®¸ng kÓ vÒ chØ tiªu 
nμy ë c¸c l« thÝ nghiÖm. C¶ 3 chØ tiªu ®¸nh 
gi¸ møc ®é trao ®æi kho¸ng cña c¬ thÓ lμ Ca, 
P huyÕt thanh, kho¸ng tæng sè trong x−¬ng 
®ïi trong 3 l« thÝ nghiÖm ®Òu cao h¬n l« ®èi 
chøng víi møc ®é tin cËy (P≤ 0,05).  

- ViÖc chiÕu tia cùc tÝm ®· lμm t¨ng kh¶ 
n¨ng sinh tr−ëng tÝch luü 115 g/con (7,7%) 
trong l« chiÕu 5 phót/ngμy vμ t¨ng 172 g/con 
(11,5%) trong l« chiÕu 8 phót/ngμy so víi l« 
®èi chøng. Khi chiÕu tia cùc tÝm 11 
phót/ngμy th× kh«ng lμm ¶nh h−ëng ®Õn chØ 
tiªu sinh tr−ëng tÝch luü. 

- ë thêi l−îng hîp lý (5 - 8 phót/ngμy), 
tia cùc tÝm cã ¶nh h−ëng tèt ®Õn hiÖu qu¶ sö 
dông thøc ¨n, lμm gi¶m 0,30 - 0,25 kg thøc 
¨n/kg t¨ng träng. Tuy nhiªn khi chiÕu 11 
phót/ngμy tia cùc tÝm l¹i cã t¸c dông ng−îc 
l¹i.  

- ChiÕu tia cùc tÝm 5 - 8 phót/ngμy cã t¸c 
dông lμm t¨ng chØ sè s¶n xuÊt PN tõ 2,48 - 
4,43 ®¬n vÞ so víi l« ®èi chøng. Khi chiÕu ®Õn 
11 phót/ngμy l¹i lμm gi¶m chØ sè s¶n xuÊt 
PN, chØ ®¹t 78,36 vμ thÊp h¬n c¶ ®èi chøng 
(80,91). 

- ChiÕu tia cùc tÝm kh«ng lμm ¶nh 
h−ëng ®Õn tû lÖ c¸c phÇn th©n thÞt (thÞt ®ïi, 
thÞt l−ên, mì bông) so víi l« ®èi chøng...  

4.2. §Ò nghÞ 

§Ó cã ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ vÒ hiÖu qu¶ chiÕu 
tia cùc tÝm trong ch¨n nu«i gμ, cÇn bæ sung 
c¸c thÝ nghiÖm theo dâi ¶nh h−ëng cña viÖc 

chiÕu tia cùc tÝm ®Õn sù thay ®æi hÖ vi sinh 
vËt trong m«i tr−êng (kh«ng khÝ, chÊt ®én 
chuång...) vμ ®¸nh gi¸ ¶nh h−ëng cña nã tíi 
søc kh¸ng bÖnh cña gμ.  
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