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TÓM TẮT 
Điều tra 90 hộ chăn nuôi gà tại 3 xã Chế Cu Nha, xã Dế Xu Phình và xã Nậm Có của huyện Mù 

Cang Chải nhằm xác định thực trạng và dịch bệnh trên đàn gà xương đen giúp cho việc bảo tồn giống 
gà này tại Yên Bái. Kết quả thu được tỷ lệ hộ chăn nuôi gà xương đen ở các hộ điều tra chiếm 
25,56%, số hộ chăn nuôi các giống gà khác chiếm 24,44% và số hộ nuôi gà đen lẫn với các giống gà 
khác chiếm tỷ lệ 40,00%. Phần lớn các hộ chăn nuôi với qui mô từ 10 - 25 con. Việc nhân nuôi còn 
mang tính tự phát, kỹ thuật chăn nuôi lạc hậu. Đàn gà xương đen có nguy cơ lai tạp rất lớn. Giống gà 
xương đen ở đây có nhiều loại hình màu lông khác nhau, trong đó nhóm gà có màu lông đen và màu 
lông hỗn hợp chiếm tỷ lệ cao.  Mào gà xương đen có 2 loại: nhóm mào cờ và nhóm màu hoa hồng, 
trong đó nhóm mào cờ chiếm tỷ lệ cao. Gà xương đen chủ yếu mắc các bệnh truyền nhiễm: bệnh 
Newcastle, bệnh phó thương hàn, bệnh CRD (hen gà), bệnh tụ huyết trùng và bệnh cầu trùng. Trong 
đó bệnh thương hàn và bệnh tụ huyết trùng chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp đến là bệnh hen suyễn và bệnh 
Newcastle, thấp nhất là bệnh cầu trùng. Các bệnh này xảy ra ở mọi lứa tuổi của gà. 

Từ khóa: Dịch bệnh, gà xương đen, tình hình chăn nuôi. 

SUMMARY 
Through observation on 90 households of 3 communes (Che Cu Nha, De Xu Phinh, Nam Co) in 

Mu Cang Chai district, Yen Bai province to assess animal husbandry and diseases of black boned 
chicken. Only 25.56% of the surveyed households raised black boned chicken, 24.44% raised 
chickens other than the black boned chicken, 40.00% raised both black boned chicken as well as 
other chicken. The results showed that the black boned chicken of the H’Mong people had a high 
possibility of cross breeding. Most of these households raised chickens on a small scale. 60% of 
households raised 10 - 25 chickens. Chickens in these 3 communes had many different colored 
feathers: black feathers, white feathers, and mixed feathers. High proportion of these chickens had 
black feathers and mixed colored feathers. High proportion of these households used natural 
breeding. There were 2 types of crests on the black boned chicken: flag shaped crest and rose 
shaped crest. High percentage of the chickens had the flag shaped crest. The black boned chicken 
in these households were infected with the Newcastle Disease, Salmonellosis, and CRD, 
Pasteurellosis, and Coccidiosis. Among these diseases, Salmonellosis and Pasteurellosis had the 
highest percentage.  And second was CRD and Newcastle Disease. The lowest was Coccidiosis. 
These diseases occured in chickens of all ages; the morbidity was different at different age.  

Key words: Animal husbandry situation, black chicken bones, disease.    

1. §ÆT VÊN §Ò 

HuyÖn Mï Cang Ch¶i n»m d−íi ch©n cña 
d·y nói Hoμng Liªn S¬n, ë ®é cao 1.000 m so 
víi mÆt biÓn. HuyÖn cã 14 ®¬n vÞ hμnh chÝnh 
bao gåm thÞ trÊn Mï Cang Ch¶i vμ c¸c x·: 

NËm Cã, Cao Ph¹, NËm Kh¾t, Póng Lu«ng, 
La P¸n TÈn, DÕ Xu Ph×nh, ChÕ Cu Nha, Må 
DÒ, Kim Näi, Khao Mang, Lao Ch¶i, Hå Bèn, 
ChÕ T¹o vμ 90% d©n sè Mï Cang Ch¶i lμ 
d©n téc H’m«ng. 
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Gμ x−¬ng ®en lμ mét hîp phÇn quan 
träng trong hÖ thèng s¶n xuÊt cña ng−êi 
H’m«ng (L−¬ng ThÞ Hång, 2005). §©y lμ mét 
gièng gμ b¶n ®Þa ë n−íc ta thuéc nhãm gμ da 
®en, thÞt ®en, x−¬ng ®en cã chÊt l−îng thÞt 
ngon vμ ®−îc ng−êi tiªu dïng coi nh− lμ mét 
gièng gμ thuèc vμ båi bæ c¬ thÓ (Vò Quang 
Ninh, 2001). HiÖn nay t¹i huyÖn Mï Cang 
Ch¶i, gièng gμ nμy vÉn ®−îc nu«i ch¨n th¶ 
qu¶ng canh, theo ph−¬ng thøc tù cung tù 
cÊp. Thøc ¨n cho gμ lμ thøc ¨n tËn dông, r¬i 
v·i vμ nh÷ng c©y cá, s©u bä gμ tù kiÕm ®−îc 
trong v−ên, nu«i vμ kh«ng ®−îc phßng bÖnh 
b»ng thuèc hay vacxin (Ph¹m C«ng ThiÕu, 
Vâ V¨n Sù vμ Hå Nam S¬n, 2004; Phïng 
§øc TiÕn, 2004), tõ ®ã ¶nh h−ëng lín ®Õn sù 
ph¸t triÓn ®μn gμ x−¬ng ®en cña ng−êi 
H’m«ng cña huyÖn. §· cã nhiÒu c«ng tr×nh 
nghiªn cøu gμ x−¬ng ®en cña ng−êi H’m«ng, 
nh÷ng nghiªn cøu nμy chØ tËp trung vμo ®Æc 
®iÓm sinh häc, chän läc, b¶o tån, nh©n réng, 
ch−a cã nhiÒu t− liÖu vÒ t×nh h×nh ch¨n nu«i 
vμ dÞch bÖnh. 

V× vËy, viÖc x¸c ®Þnh râ thùc tr¹ng ch¨n 
nu«i vμ dÞch bÖnh trªn ®μn gμ x−¬ng ®en cña 
ng−êi H‘m«ng cã ý nghÜa lín, gióp cho viÖc 
ph¸t triÓn vμ nh©n réng gièng gμ nμy t¹i 
huyÖn Mï Cang Ch¶i tØnh Yªn B¸i. 

2. §èI T¦îNG, §ÞA §IÓM Vμ PH¦¥NG 
    PH¸P NGHI£N CøU 

- §èi t−îng nghiªn cøu lμ gμ x−¬ng ®en 
cña ng−êi H’m«ng ®−îc nu«i t¹i huyÖn Mï 
Cang Ch¶i, tØnh Yªn B¸i. 

- Thu thËp sè liÖu th«ng qua Ban Thèng 
kª, Ban Thó y cña x· vμ Phßng N«ng nghiÖp 
huyÖn Mï Cang Ch¶i, tØnh YÕn B¸i. 

- Chän 3 x· (ChÕ Cu Nha, DÕ Xu Ph×nh vμ 
NËm Cã) ®¹i diÖn cho toμn huyÖn, mçi x· chän 
30 hé ®¹i diÖn. §iÒu tra pháng vÊn trùc tiÕp 
chñ hé ch¨n nu«i th«ng qua phiÕu ®iÒu tra. 

- Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc ®Þa 
(OFR) cña Danilo A. Pezo (2001). 

- Xö lý sè liÖu theo ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch 

thèng kª trªn m¸y vi tÝnh b»ng phÇn mÒm 
Excel 2000. 

3. KÕT QU¶ 
3.1. T×nh h×nh ch¨n nu«i gμ x−¬ng ®en 
        trong c¸c n«ng hé ®iÒu tra thuéc 3 x· 

T×nh h×nh ch¨n nu«i gμ x−¬ng ®en trong 
c¸c n«ng hé t¹i huyÖn Mï Cang Ch¶i ®−îc 
tæng hîp vμ tr×nh bμy trong c¸c b¶ng 1, 2, 3, 
4, 5 vμ 6. 

Sè l−îng gμ x−¬ng ®en nu«i thuéc 3 x· 
®iÒu tra gi¶m dÇn qua c¸c n¨m (B¶ng 1). Së 
dÜ nh− vËy, lμ do c¸c n«ng hé ch¨n nu«i chñ 
yÕu mang tÝnh tù cung tù cÊp, ch¨n th¶ 
qu¶ng canh, thøc ¨n cho gμ chñ yÕu lμ thøc 
¨n tËn dông, gμ tù kiÕm ¨n, kü thuËt ch¨n 
nu«i l¹c hËu, viÖc vÖ sinh phßng bÖnh cho 
®μn gμ kh«ng ®−îc quan t©m, mÆt kh¸c 
hμng n¨m dÞch bÖnh trªn ®μn gμ th−êng x¶y 
ra (nhÊt lμ vμo c¸c th¸ng cuèi n¨m). T×nh 
tr¹ng ®ã ®· ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn s¶n xuÊt 
ch¨n nu«i cña c¸c n«ng hé. 

Sè hé ch¨n nu«i gμ x−¬ng ®en thuéc 30 
hé ®iÒu tra ë 3 x· cña huyÖn Mï Cang Ch¶i  
chiÕm tû lÖ 25,56%, sè hé ch¨n nu«i gièng gμ 
kh¸c chiÕm 24,44%, sè hé nu«i gμ x−¬ng ®en 
lÉn víi c¸c gièng gμ kh¸c chiÕm 40,00% vμ sè 
hé kh«ng nu«i gμ lμ 5,50% (B¶ng 2). §iÒu 
nμy cho thÊy, ®μn gμ x−¬ng ®en cña ng−êi 
H’m«ng thuéc 3 x· cña huyÖn cã nguy c¬ lai 
t¹p rÊt lín. Nh− vËy, viÖc nghiªn cøu b¶o tån 
quÜ gen vμ nh©n réng gièng gμ x−¬ng ®en 
cña ng−êi H’m«ng thuéc huyÖn Mï Cang 
Ch¶i tØnh Yªn B¸i lμ cÊp thiÕt vμ cÇn ®−îc 
triÓn khai ngay ®Ó gãp phÇn duy tr× vμ ph¸t 
triÓn ®μn gμ x−¬ng ®en cña huyÖn. 

KÕt qu¶ ë b¶ng 3 cho thÊy, ®a sè n«ng 
hé trong diÖn ®iÒu tra cña 3 x· ch¨n nu«i gμ 
x−¬ng ®en víi qui m« nhá, sè hé ch¨n nu«i 
víi qui m« tõ 10 - 25 con chiÕm tû lÖ 60%, sè 
hé ch¨n nu«i víi qui m« tõ 26 - 50 con vμ lín 
h¬n 50 con chiÕm tû lÖ 20%. Víi qui m« ch¨n 
nu«i nhá v× vËy hÇu hÕt chuång tr¹i cña c¸c 
n«ng hé mang tÝnh t¹m bî, tËn dông vμ 
kh«ng ®¶m b¶o chØ tiªu kü thuËt. 
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B¶ng 1. Sè l−îng gμ x−¬ng ®en nu«i trong c¸c n«ng hé thuéc 3 x· 
qua c¸c n¨m 2007 - 2009 

Số lượng gà xương đen qua các năm (con) 
Xã 

2007 2008 2009 

Chế Cu Nha 826 585 450 

Dế Xu Phình 482 328 258 

Nậm Có 567 276 255 

B¶ng 2. Tû lÖ n«ng hé nu«i gμ ®en trong sè hé ®−îc ®iÒu tra thuéc 3 x·  

Chế Cu Nha Dế Xu Phình Nậm Có Tổng 
                                 Xã 

Giống gà Số hộ 
(hộ) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số hộ 
(hộ) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số hộ 
(hộ) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số hộ 
(hộ) 

Tỷ lệ 
(%) 

Gà đen 10 33,33 8 26,67 5 16,67 23 25,56 

Giống gà khác 4 13,33 10 33,33 12 40,00 22 24,44 

Gà đen lẫn với các gà khác 16 53,33 10 33,33 10 33,33 36 40,00 

Không nuôi gà 0 0,00 2 6,67 3 10,00 5 5.50 

Tổng số hộ điều tra 30 100 30 100 30 100 90 100 

B¶ng 3. Tû lÖ sè hé ch¨n nu«i gμ x−¬ng ®en trong c¸c hé ®iÒu tra cña 3 x· 
theo c¸c quy m« nu«i 

Qui mô nuôi 
(con) 

10 - 25 26 - 50 > 50 Xã Số hộ nuôi gà 
xương đen 

Số hộ Tỷ lệ 
(%) Số hộ Tỷ lệ 

(%) Số hộ Tỷ lệ 
(%) 

Chế Cu Nha 10 6 60 2 20 2 20 

Dế Xu Phình 8 5 62,5 2 25 1 12,5 

Nậm Có 5 3 60 1 20 1 20 

B¶ng 4. Tû lÖ mμu l«ng cña gμ x−¬ng ®en trong c¸c hé ®iÒu tra 
thuéc 3 x· trong huyÖn 

Chỉ tiêu theo dõi Chế Cu Nha Dế Xu Phình Nậm Có Trung bình 

Tổng số gà theo dõi (con) 450 124 104  

Lông đen (%) 68,55 30,15 25,58 41,43 

Lông trắng (%) 9,20 11,73 8,97 9,97 

Màu lông hỗn hợp (%) 22,25 58,12 65,45 48,61 
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B¶ng 5. Nguån gèc cña gμ x−¬ng ®en trong c¸c hé ®iÒu tra thuéc 3 x· trong huyÖn  

Nguồn gốc 
Xã Số 

hộ điều tra Tự nhân đàn 
(%) 

Mua ở các nông hộ khác
(%) 

Mua ở anh em họ hàng 
(%) 

Nậm Có 30 73,33 16,67 10,00 

Chế Cu Nha 30 100,00 0,00 0,00 

Dế Xu Phình 30 86,67 6,67 6,67 

B¶ng 6. Mét sè chØ tiªu kü thuËt cña ®μn gμ x−¬ng ®en ë c¸c n«ng hé ®iÒu tra 
thuéc 3 x· trong huyÖn 

Gà con Gà dò Gà sinh sản 

Xã 
TLNS 
(%) 

KL cơ thể 
6 tuần tuổi 

(g) 

TLNS 
(%) 

KL cơ thể 
13 tuần tuổi 

(g) 

TLNS 
(%) 

Tỷ lệ đẻ 
(%) 

Trứng/mái/năm
(quả) 

Chế Cu Nha 70-75 330- 350 72-80 560-720 62-65 17-20 60-62 

Dế Xu Phình 65-70 320- 390 70-78 650-760 65-70 18-23 62-68 

Nậm Có 65- 75 300-330 70-79 600- 720 65-70 17-21 61-65 

 TLNS: Tỷ lệ nuôi sống;  KL: Khối lượng   

Gièng gμ x−¬ng ®en cã nhiÒu lo¹i h×nh 
mμu l«ng kh¸c nhau nh− mμu l«ng ®en, mμu 
l«ng tr¾ng, mμu l«ng hçn hîp. Trong ®ã 
nhãm gμ cã mμu l«ng ®en vμ mμu l«ng hçn 
hîp chiÕm tû lÖ h¬n 40% (B¶ng 4).  

HÇu hÕt sè gμ x−¬ng ®en nu«i trong c¸c 
n«ng hé cña 3 x· lμ tù nh©n ®μn, chiÕm tû lÖ 
h¬n 70%, sè gμ ®−îc mua tõ c¸c n«ng hé 
kh¸c vμ tõ bμ con hä hμng chiÕm tû lÖ d−íi 
6% (B¶ng 5). C¸c n«ng hé nu«i gμ ®en ph¶i 
mua gμ tõ c¸c n«ng hé kh¸c vμ bμ con hμng 
xãm chñ yÕu lμ mua bæ sung trong tr−êng 
hîp sè gμ tù nh©n ®μn Ýt hoÆc bÞ dÞch bÖnh 
chÕt nhiÒu.  

Do ch¨n nu«i chñ yÕu theo lèi ch¨n th¶ 
qu¶ng canh, gμ tù kiÕm ¨n, kü thuËt ch¨n nu«i 

 

l¹c hËu, ch¨m sãc nu«i d−ìng vμ vÖ sinh 
phßng bÖnh kh«ng ®¶m b¶o, do ®ã mét sè chØ 
tiªu kü thuËt cña ®μn gμ x−¬ng ®en nu«i 
trong c¸c n«ng hé ®iÒu tra cßn kÐm (B¶ng 6). 

Tû lÖ nu«i sèng ë giai ®o¹n gμ con ®¹t tõ 
65 -75%, giai ®o¹n gμ dß ®¹t 70 - 80% vμ giai 
®o¹n sinh s¶n ®¹t 62 - 70%. Khèi l−îng c¬ 
thÓ gμ 6 tuÇn tuæi ®¹t 300 - 390 g, gμ 13 
tuÇn tuæi ®¹t 550 - 760 g. Tû lÖ ®Î ®¹t 17 -
23%. N¨ng suÊt trøng ®¹t 60 - 68 
qu¶/m¸i/n¨m. 

Qua ®iÒu tra vμ theo dâi cho thÊy, mμo ë 
gμ x−¬ng ®en cña ng−êi H’m«ng t¹i huyÖn 
Mï Cang Ch¶i cã hai nhãm: nhãm mμo cê 
(H×nh 1) vμ nhãm mμo hoa hång (H×nh 2), trong 
®ã nhãm mμo cê chiÕm tû lÖ cao h¬n 95%). 
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                              H×nh 1. Mμo cê                                    H×nh 2. Mμo hoa hång 

 
 
 
 
 
 
 
 

    H×nh 3. Mμu l«ng ®en            H×nh 4. Mμu l«ng tr¾ng          H×nh 5. Mμu l«ng hçn hîp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H×nh 6. Ch©n ®en, má ®en                      H×nh 7. Má ®en                        H×nh 8. Ch©n vμng, 
                                                                                                                                        má vμng 

Mμu l«ng ë ®μn gμ x−¬ng ®en cã 3 nhãm: 
mμu ®en (H×nh 3), mμu tr¾ng (H×nh 4) vμ 
mμu l«ng hçn hîp (H×nh 5). Trong ®ã, mμu 
l«ng ®en vμ mμu l«ng hçn hîp chiÕm tû lÖ 
cao (h¬n 40%) (B¶ng 4).  

Mμu da ch©n vμ mμu cña má cã hai 
nhãm: nhãm mμu ®en vμ nhãm mμu vμng  
(H×nh 6, 7, 8). Trong ®ã, nhãm mμu ®en 
chiÕm tû lÖ cao (h¬n 90%). 

3.2. T×nh h×nh dÞch bÖnh trªn ®μn gμ 
        x−¬ng ®en cña c¸c n«ng hé ®iÒu tra 
        t¹i 3 x· 

§μn gμ x−¬ng ®en t¹i c¸c n«ng hé ®iÒu 
tra cña 3 x· chñ yÕu m¾c c¸c bÖnh truyÒn 
nhiÔm: bÖnh Newcastle, bÖnh phã th−¬ng 
hμn, bÖnh CRD (hen gμ), bÖnh tô huyÕt 
trïng vμ bÖnh cÇu trïng (B¶ng 7) vμ tû lÖ 
m¾c c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm ë c¸c ®é tuæi 
kh¸c nhau còng kh¸c nhau (B¶ng 8). 
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KÕt qu¶ cho thÊy, tû lÖ m¾c bÖnh ë ®μn 
gμ x−¬ng ®en trong c¸c n«ng hé ®iÒu tra cña 
3 x· rÊt cao vμ tû lÖ m¾c c¸c bÖnh trªn ®μn 
gμ còng kh¸c nhau. Trong ®ã, bÖnh th−¬ng 
hμn vμ bÖnh tô huyÕt trïng chiÕm tû lÖ cao 
nhÊt (h¬n 20%), tiÕp ®Õn lμ bÖnh hen gμ vμ 
bÖnh Newcastle (h¬n 18%), thÊp nhÊt lμ bÖnh 
cÇu trïng (h¬n 12%). §iÒu ®ã ph¶n ¸nh t×nh 
tr¹ng vÖ sinh phßng bÖnh cho ®μn gμ x−¬ng 
®en ë c¸c n«ng hé thuéc 3 x· ®iÒu tra rÊt kÐm. 

Sè liÖu ë b¶ng 8 cho thÊy, trong c¸c bÖnh 
truyÒn nhiÔm trªn ®μn gμ x−¬ng ®en th× 

bÖnh th−¬ng hμn x¶y ra ë mäi ®é tuæi cña gμ 
vμ chiÕm tû lÖ cao nhÊt. Tû lÖ m¾c bÖnh cã sù 
kh¸c nhau râ gi÷a c¸c ®é tuæi, trong ®ã gμ ë 
1 tuÇn tuæi cã tû lÖ m¾c bÖnh cao nhÊt 
(75,00%), tiÕp ®Õn lμ gμ ë 2 ®Õn 3 tuÇn tuæi 
(h¬n 50%) vμ tû lÖ nμy gi¶m dÇn ë gμ 4 ®Õn 5 
tuÇn tuæi (h¬n 30%). BÖnh hen suyÔn vμ 
bÖnh Newcastle b¾t ®Çu x¶y ra ë gμ tõ 2 
tuÇn tuæi trë lªn vμ tû lÖ m¾c bÖnh t¨ng dÇn 
theo c¸c tuÇn tuæi cña gμ. BÖnh tô huyÕt 
trïng x¶y ra ë gμ tõ 4 tuÇn tuæi trë lªn, víi 
tû lÖ m¾c h¬n 11%. 

B¶ng 7. T×nh h×nh dÞch bÖnh trªn ®μn gμ x−¬ng ®en 
cña c¸c n«ng hé ®iÒu tra t¹i 3 x·  

Năm 

2007 2008 2009 
Tên bệnh 

Số con 
điều tra 

Số con 
mắc 
bệnh 

Tỷ lệ 
mắc 
(%) 

Số con 
điều tra 

Số con 
mắc 
bệnh 

Tỷ lệ
mắc 
(%) 

Số con 
điều tra 

Số con 
mắc 
bệnh 

Tỷ lệ
mắc 
(%) 

Newcastle 1870 335 17,91 1189 188 15,81 963 175 18,17 

Hen (CRD) 1870 357 19,09 1189 189 15,89 963 178 18,40 

Tụ huyết trùng 1870 475 25,40 1189 253 21,27 963 205 21,28 

Thương hàn 1870 515 27,54 1189 315 26,49 963 247 25,64 

Cầu trùng 1870 278 14,86 1189 159 13,37 963 126 13,03 

B¶ng 8. Tû lÖ m¾c c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm ë ®μn gμ x−¬ng ®en qua c¸c tuÇn tuæi 

1 tuần tuổi 

(n = 60) 

2 tuần tuổi 

(n = 60) 

3 tuần tuổi 

(n = 60) 

4 tuần tuổi 

(n = 60) 

> 5 tuần tuổi 

(n = 60)              Tuần tuổi 

Bệnh Số con 
mắc 
bệnh 

Tỷ lệ 
(%) 

Số con 
mắc 
bệnh 

Tỷ lệ
(%) 

Số con 
mắc 
bệnh 

Tỷ lệ
(%) 

Số con 
mắc 
bệnh 

Tỷ lệ 
(%) 

Số con 
mắc 
bệnh 

Tỷ lệ
(%) 

Newcastle 0 0 5 8,30 9 15,00 8 13,33 7 11,66 

Hen (CRD) 0 0 7 11,66 8 13,33 9 15,00 10 16,66 

Tụ huyết trùng 0 0 0 0 0 0 7 11,66 9 15,00 

Thương hàn 45 75,00 32 53,33 35 58,33 23 38,33 18 30,00 

Cầu trùng 0 0 6 10 7 11,66 5 8,33 8 13,33 
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4. KÕT LUËN 
1. Ch¨n nu«i gμ x−¬ng ®en ë c¸c n«ng hé 

®iÒu tra thuéc 3 x· huyÖn Mï Cang Ch¶i chñ 
yÕu mang tÝnh tù cung tù cÊp, ch¨n th¶ 
qu¶ng canh, thøc ¨n cho gμ chñ yÕu lμ thøc 
¨n tËn dông, gμ tù kiÕm ¨n, kü thuËt ch¨n 
nu«i l¹c hËu, viÖc vÖ sinh phßng bÖnh cho 
®μn gμ kh«ng ®−îc quan t©m, mÆt kh¸c 
hμng n¨m dÞch bÖnh trªn ®μn gμ th−êng x¶y 
ra. Do vËy,  sè l−îng gμ x−¬ng ®en thuéc 3 x· 
®iÒu tra gi¶m dÇn qua c¸c n¨m. 

2. Tû lÖ hé ch¨n nu«i gμ x−¬ng ®en ë c¸c 
hé ®iÒu tra cña 3 x· huyÖn Mï Cang Ch¶i 
chiÕm 25,56%, sè hé ch¨n nu«i c¸c gièng gμ 
kh¸c chiÕm 24,44% vμ sè hé nu«i gμ ®en lÉn 
víi c¸c gièng gμ kh¸c chiÕm tû lÖ 40,00%. 
KÕt qu¶ nμy cho thÊy ®μn gμ x−¬ng ®en cña 
ng−êi H’m«ng thuéc 3 x· cña huyÖn cã nguy 
c¬ lai t¹p rÊt lín. 

3. §a sè c¸c hé ®iÒu tra cña 3 x· ®Òu 
ch¨n nu«i gμ x−¬ng ®en víi qui m« nhá, sè 
hé ch¨n nu«i víi qui m« tõ 10 - 25 con chiÕm 
tû lÖ 60%, sè hé ch¨n nu«i víi qui m« tõ 26 - 
50 con vμ h¬n 50 con chiÕm tû lÖ 20%. 

4. Gièng gμ x−¬ng ®en ë c¸c hé ®iÒu tra 
cña 3 x· trong huyÖn cã nhiÒu lo¹i h×nh mμu 
l«ng kh¸c nhau nh− mμu l«ng ®en, mμu l«ng 
tr¾ng, mμu l«ng hçn hîp. Trong ®ã, nhãm gμ 
cã mμu l«ng ®en vμ mμu l«ng hçn hîp chiÕm 
tû lÖ cao (h¬n 40%).  

5. HÇu hÕt sè gμ x−¬ng ®en trong c¸c hé 
nu«i thuéc diÖn ®iÒu tra cña 3 x· lμ tù nh©n 
®μn, chiÕm tû lÖ h¬n 70%, sè gμ ®−îc mua tõ 
c¸c n«ng hé kh¸c vμ tõ bμ con hä hμng chiÕm 
tû lÖ thÊp (h¬n 6%). 

6. Tû lÖ nu«i sèng giai ®o¹n gμ con ®¹t 
tõ 65 - 75%, giai ®o¹n gμ dß ®¹t tõ 70 - 80%, 
vμ giai ®o¹n sinh s¶n ®¹t tõ 62 - 70%. Khèi 
l−îng c¬ thÓ gμ 6 tuÇn tuæi ®¹t tõ 300 - 390 g, 
gμ 13 tuÇn tuæi ®¹t tõ 550 - 760 g. Tû lÖ ®Î 
®¹t tõ 17 - 23%. N¨ng suÊt trøng ®¹t tõ 60 -
68 qu¶/m¸i/n¨m. 

7. Mμo gμ x−¬ng ®en cña ng−êi H’m«ng  
t¹i huyÖn Mï Cang Ch¶i cã hai nhãm: nhãm 
mμo cê vμ nhãm mμo hoa hång, trong ®ã 
nhãm mμo cê chiÕm tû lÖ cao (h¬n 95%). 

8. §μn gμ x−¬ng ®en nu«i t¹i c¸c hé ®iÒu 
tra cña 3 x· chñ yÕu m¾c c¸c bÖnh truyÒn 
nhiÔm nh−: bÖnh Newcastle, bÖnh phã th−¬ng 
hμn, bÖnh CRD (hen gμ), bÖnh tô huyÕt trïng 
vμ bÖnh cÇu trïng. Trong ®ã, bÖnh th−¬ng 
hμn vμ bÖnh tô huyÕt trïng chiÕm tû lÖ cao 
nhÊt (h¬n 20%), tiÕp ®Õn lμ bÖnh hen suyÔn 
vμ bÖnh Newcastle (h¬n 18%), thÊp nhÊt lμ 
bÖnh cÇu trïng (h¬n 12%). 

9. Trong c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm mμ ®μn 
gμ x−¬ng ®en bÞ m¾c th× bÖnh th−¬ng hμn 
x¶y ra ë mäi ®é tuæi cña gμ vμ chiÕm tû lÖ 
cao nhÊt. Tû lÖ m¾c bÖnh cã sù kh¸c nhau râ 
gi÷a c¸c ®é tuæi, trong ®ã gμ ë 1 tuÇn tuæi cã 
tû lÖ m¾c bÖnh cao nhÊt (75,00%), tiÕp ®Õn lμ 
gμ ë 2 ®Õn 3 tuÇn tuæi (h¬n 50%) vμ tû lÖ nμy 
gi¶m dÇn ë gμ 4 ®Õn 5 tuÇn tuæi (h¬n 30%). 
BÖnh hen suyÔn vμ bÖnh Newcastle b¾t ®Çu 
x¶y ra ë gμ tõ 2 tuÇn tuæi trë lªn vμ tû lÖ 
m¾c bÖnh t¨ng dÇn theo c¸c tuÇn tuæi cña 
gμ. BÖnh tô huyÕt trïng x¶y ra ë gμ tõ 4 
tuÇn tuæi trë lªn, víi tû lÖ m¾c h¬n 11%. 
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