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ABSTRACT
The study was done to evaluate the effect of different levels of beta-glucan on
egg performance and egg quality of Hisex Brown laying hens. A completely
randomized experiment with a total of 160 Hisex Brown laying hens at 33
weeks of age was divided into 4 dietary treatments and 10 replications. The
control treatment was a basal diet supplemented with 3 different levels of betaglucan powder at 0.025; 0.05 and 0.075%, leading to 3 more dietary
treatments. Each dietary treatment was repeated 10 times. The results showed
that no significant differences were found among treatments on egg
performance, percentages of laying rate and cull egg (p>0.05), even though
these dietary treatments had higher egg performance (65.42-66.07 eggs/layer),
percentages of laying rate (94.81-95.75%) as well as cull egg (0.77-1.99%)
compared to those of control (64.83 eggs/layer; 93.94% and 3.31%,
respectively). Similarly, there were no significant differences among
treatments in feed consumption and feed efficiency (p>0.05). Supplementing
beta-glucan powder at 0.05% improved egg weight and egg yolk color and
increased economic benefits (19.08%) compared to other treatments.

TÓM TẮT
Thí nghiệm được tiến hành nhằm xác định mức bổ sung beta-glucan thích hợp
trong khẩu phần thức ăn (TA) lên năng suất và chất lượng trứng ở gà Hisex
Brown giai đoạn từ 33 đến 42 tuần tuổi. Một trăm sáu mươi gà mái được bố
trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (NT) tương ứng với 4
khẩu phần lần lượt là đối chứng (ĐC): khẩu phần cơ sở (KPCS); BG0,025:
KPCS + 0,025% beta-glucan; BG0,05: KPCS + 0,05% beta-glucan và BG0,075:
KPCS + 0,075% beta-glucan, thí nghiệm được lặp lại 10 lần, mỗi lần lặp lại
là 4 gà mái. Kết quả thí nghiệm cho thấy không có sự khác biệt giữa các NT về
năng suất trứng, tỷ lệ đẻ và tỷ lệ trứng loại (p>0,05), mặc dù ở các khẩu phần
bổ sung beta-glucan có năng suất trứng (65,42 – 66,07 quả/mái) và tỷ lệ đẻ
(94,81 – 95,75%) cao hơn so với ĐC (64,83 quả/mái và 93,94%) (p>0,05),
bên cạnh đó tỷ lệ trứng loại thấp 0,77-1,97% so với 3,31% ở ĐC. Tương tự,
không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các NT về tiêu tốn thức ăn
(g/gà/ngày) và tiêu tốn thức ăn (g/trứng) (p>0,05). Bổ sung beta-glucan ở mức
0,05% cải thiện được KL trứng và màu lòng đỏ trứng so với các NT khác
(p<0,05), đồng thời có hiệu quả kinh tế cao hơn (19,08%) so với ĐC và các
NT còn lại.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Kim Khang, Phạm Ngọc Du, Đỗ Võ Anh Khoa và Sơn Ngọc Thái, 2016. Ảnh hưởng
của bổ sung beta-glucan lên năng suất và chất lượng trứng gà đẻ thương phẩm Hisex Brown. Tạp
chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 2): 120-124.
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với kích thước mỗi ô là 40 x 60 cm, mỗi ô chuồng
được nuôi 4 con gà mái đẻ.

1 GIỚI THIỆU
Beta-glucan (β-Glucan) là hợp chất đường liên
phân tử được tạo nên từ các đơn phân tử D-glucose
gắn với nhau qua liên kết β-glycoside, được tìm
thấy trong thành phần vách tế bào của yến mạch,
lúa mì, rong biển, nấm men (Vetvicka và Oliveira,
2014). Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy bổ sung
beta-glucan vào khẩu phần ăn của gà thịt có thể
làm giảm tỷ lệ bệnh do E.coli gây ra và bệnh
đường hô hấp (Huff et al., 2006) hoặc do Eimeria
(Cox et al., 2010), làm giảm khả năng và tiêu tiêu
diệt vi khuẩn lên đến 17-23% và tăng khả năng
miễn dịch của bạch cầu (Lowry et al., 2005). Bổ
sung beta-glucan với ở mức độ 0,05 – 0,15% trong
khẩu phần đều có tác dụng tốt đến khối lượng, tăng
trọng và hệ số chuyển hóa thức ăn của gà con hậu
bị Hisex Brown (Nguyễn Thị Kim Khang và ctv.,
2011). Theo Guo et al. (2003) việc sử dụng betaglucan như một yếu tố đáp ứng miễn dịch thể để
hạn chế được dịch bệnh, tăng đề kháng giúp vật
nuôi phát triển toàn diện, tập trung năng lượng phát
triển cơ thể, tăng khả năng tăng trọng ở gà thịt,
nâng cao chất lượng trứng và tăng tỷ lệ đẻ ở các gà
hướng trứng.

Thức ăn thí nghiệm: là thức ăn hỗn hợp dạng
bột dùng cho gà đẻ giai đoạn 1 (từ 18 đến 50 tuần
tuổi) chứa 16,5% protein và năng lượng trao đổi
2700 kcal do Công ty Emivest Feedmill Việt Nam
sản xuất. Beta-glucan sử dụng là dạng bột, có màu
vàng nâu và mùi thơm của mật đường được mua từ
Công ty CPSX thuốc thú y thủy sản Mitaco, Hậu
Giang.
2.2 Phương pháp thí nghiệm
Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí theo
thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức
(NT) lần lượt là đối chứng (ĐC) gồm Khẩu phần
cơ sở (KPCS), BG0,025 bao gồm KPCS + 0,025%
beta-glucan, BG0,05 gồm KPCS + 0,05% betaglucan, và BG0,075 gồm KPCS + 0,075% betaglucan. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 10 lần, mỗi
lần lặp lại là một ô chuồng với 4 gà mái/ô chuồng.
Như vậy có tổng cộng 40 ô thí nghiệm với 160 con
gà mái.
Chăm sóc nuôi dưỡng: gà được cho ăn hai lần
trong ngày, lúc chiều khoảng 14 giờ 30 được cho
ăn 75% thức ăn và 25% thức ăn trong ngày được
cho ăn vào sáng hôm sau khoảng 6 giờ 30. Nước
uống được cung cấp tự do. Chế độ chiếu sáng: thời
gian chiếu sáng trung bình từ 15 – 17 giờ/ngày
bằng bóng đèn tròn với mật độ 18 m2/bóng, công
suất 3 W/m2.

Những nghiên cứu về việc bổ sung beta-glucan
vào khẩu phần gà đẻ ở Việt Nam chưa nhiều và từ
những lợi ích mà beta-glucan mang lại, đề tài “Ảnh
hưởng của việc bổ sung beta-glucan lên năng
suất và chất lượng trứng gà đẻ thương phẩm
Hisex Brown giai đoạn 33 – 42 tuần tuổi” được
thực hiện nhằm xác định mức độ bổ sung betaglucan tối ưu trong khẩu phần lên năng suất và chất
lượng trứng gà cũng như hiệu quả kinh tế mà nó
đem lại cho nhà chăn nuôi.

Cách thu thập mẫu: Thí nghiệm được tiến hành
trong 10 tuần, gà được nuôi bắt đầu từ tuần 33 cho
đến tuần tuổi 42. Lượng thức ăn ăn vào và thức ăn
thừa được ghi nhận mỗi ngày. Trứng gà được thu
lượm và cân 1 lần/ngày lúc 16 giờ chiều mỗi ngày.
Để đánh giá các chỉ tiêu về chất lượng trứng, mẫu
trứng gà được lấy 3 đợt, mỗi đợt cách nhau 4 tuần
cụ thể là vào cuối tuần tuổi 33, 37 và 42. Tổng số
trứng được lấy trong 3 đợt là 10 quả/NT x 4 NT x 3
lần = 120 trứng.

2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1 Vật liệu thí nghiệm
Thời gian: đề tài được tiến hành từ ngày
6/8/2014 đến 14/10/2014.

Các chỉ tiêu theo dõi: năng suất trứng, tiêu tốn
TA, hệ số chuyển hóa TA qua các tuần tuổi; các
chỉ tiêu về chất lượng trứng như KL, tỷ lệ % các
thành phần của quả trứng, chỉ số hình dáng
(CSHD), chỉ số lòng đỏ (CSLĐ), chỉ số lòng trắng
(CSLT), đơn vị Haugh, màu sắc lòng đỏ (MLĐ) và
độ dày vỏ (ĐDV).

Địa điểm: tại trại nuôi gia công gà đẻ của cô Hồ
Thị Thu, xã Minh Lập, Chơn Thành, tỉnh Bình
Phước.
Động vật thí nghiệm: Thí nghiệm được thực
hiện trên 160 gà đẻ thương phẩm giống Hisex
Brown giai đoạn 33 tuần tuổi đến 42 tuần tuổi. Tất
cả gà thí nghiệm được tiêm phòng và tẩy ký sinh
trùng đầy đủ như thuốc tẩy giun (Piperazin),
vaccine H5N2 (H5N3), thuốc tím, …

Hiệu quả kinh tế: Do các NT được nuôi trong
cùng một điều kiện nên các chi phí về chuồng trại,
công nhân, thuốc thú y, điện, nước… là như nhau,
vì vậy hiệu quả kinh tế được tính chủ yếu dựa trên
chênh lệch thu chi giữa tiền bán trứng với tổng chi
phí thức ăn giữa các NT.

Chuồng trại thí nghiệm: Gà được nuôi trong hệ
thống chuồng kín, hướng Đông Bắc – Tây Nam.
Mái chuồng được lợp tole, kích thước 15 x 110 m.
Bên trong gồm có 6 dãy chuồng, gồm 3 tầng lồng
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Xử lý số liệu

nghiệm thấp hơn, đây cũng có thể là nguyên nhân
chính ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh trưởng và
sản xuất ở gia cầm, gà quá ốm hoặc quá mập đều
làm giảm hoặc ngưng sản xuất trứng.

Số liệu được thu thập và xử lý sơ bộ bằng
chương trình Excel, sau đó phân tích phương sai
bằng mô hình tuyến tính tổng quát (General Linner
Model) của chương trình Minitab 16, phương pháp
Tukey được sử dụng nếu có sự khác biệt giữa các
nghiệm thức ở mức sai khác 95%.

Tỷ lệ đẻ trung bình (TB) của gà ở các NT có sự
khác biệt và dao động từ 93,94-95,75% nhưng
không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tương tự,
tổng năng suất trứng giữa các NT dao động từ
64,83 - 66,07 quả/mái, trong đó ở 3 NT có bổ sung
beta-glucan đều cho năng suất trứng từ 0,59-1,24
quả/mái cao hơn so với ĐC, tuy nhiên sự khác biệt
này không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Ngược
lại, tỷ lệ trứng loại ở các NT có bổ sung betaglucan nằm trong khoảng 0,77-1,97% thấp hơn so
với ĐC (3,31%) (p>0,05). Kết quả về KL trứng
trung bình giữa các NT lần lượt là 61,87 g
(BG0,025); 61,71 g (BG0,05); 60,89 g (BG0,075) và
60,87 g (ĐC) và không sai khác nhau về mặt thống
kê (p>0,05) mặc dù ở các NT có bổ sung betaglucan KL trứng cao hơn so với ĐC. TTTĂ của gà
thí nghiệm cuối kỳ không có sự khác biệt về mặt
thống kê giữa nghiệm thức (p>0,05) với lượng ăn
dao động từ 116,4-119,1 g/mái/ngày và có khuynh
hướng cao ở BG0,025 và BG0,075.

3 KẾT QUẢ-THẢO LUẬN
3.1 Ảnh hưởng của việc bổ sung betaglucan lên năng suất trứng ở gà Hisex Brown
giai đoạn 33 - 42 tuần tuổi

Ảnh hưởng của việc bổ sung beta-glucan lên
khối lượng gà được trình bày ở Bảng 1 cho thấy,
khối lượng (KL) của gà thí nghiệm ở đầu kỳ và
cuối kỳ có khác biệt không có ý nghĩa thống kê
(p>0,05), trong đó KL gà ở đầu kỳ dao động từ
1,80 - 1,85 kg và từ 1,87 - 1,92 kg ở cuối kỳ thí
nghiệm với sự tăng khối lượng trung bình khoảng
70 g/mái. Như vậy, việc bổ sung beta-glucan vào
các khẩu phần thí nghiệm không ảnh hưởng đến
khối lượng cơ thể gà (Yalcin et al., 2014). So với
tiêu chuẩn về KL chuẩn gà Hisex Brown ở tuần
tuổi 42 là 1,95 kg/mái (ISA, 2008) thì KL gà thí
Bảng 1: Ảnh hưởng của việc bổ sung beta-glucan lên năng suất trứng ở gà Hisex Brown
Các chỉ tiêu
KL gà, kg/mái
Đầu kì
Cuối kì
Tỷ lệ đẻ TB, %
Tổng trứng, quả/mái
Tỷ lệ trứng loại, %
KL trứng TB, g
TTTA, g/mái/ngày

ĐC

BG0,025

BG0,05

BG0,075

SEM

P

1,82
1,89
93,94
64,83
3,31
60,87
118,1

1,82
1,89
95,44
65,85
1,97
61,22
118,1

1,80
1,87
95,75
66,07
0,77
61,71
116,4

1,85
1,92
94,81
65,42
1,25
60,89
119,1

0,22
0,23
1,327
0,92
2,01
0,374
0,867

0,48
0,64
0,78
0,78
0,57
0,37
0,19

Mohiti et al., 2007; Yousefi et al., 2007, Yalcin et
al., 2014), trong khi Ayanwale et al. (2006), Li et
al. (2006), Yalcin et al. (2008, 2010 ) cho rằng KL
trứng tăng lên ở các khẩu phần có bổ sung betaglucan. Kết quả thí nghiệm về KL trứng cho thấy
bổ sung beta-glucan vào khẩu phần của gà đẻ đều
có KL trứng cao hơn so với ĐC, điều này cho thấy
bổ sung beta-glucan vào các khẩu thí nghiệm giúp
cải thiện khối lượng trứng nhưng không đáng kể.
Tuy nhiên, trứng gà thí nghiệm có KL thấp hơn so
với chuẩn của gà Hisex Brown (ISA, 2008) là 62,463,4 g/trứng cho giai đoạn 33 - 42 tuần tuổi, điều
này có thể là do ảnh hưởng của KL gà thí nghiệm
thấp hơn.

Beta glucan là một chất chống oxy hóa bảo vệ
cơ thể, trung hòa gốc tự do, chống lại yếu tố độc
hại nên việc bổ sung beta-glucan trong các nghiệm
thức đã giúp tăng khả năng hấp thu các chất dinh
dưỡng có trong thức ăn, đồng thời làm cho năng
suất trứng tăng và ổn định hơn. Kết quả ghi nhận ở
Bảng 1 cho thấy các NT có bổ sung beta-glucan
không có sự khác biệt về KL cơ thể, năng suất
trứng, tỷ lệ đẻ và TTTA ở gà đẻ Hisex Brown.
Nghiên cứu của các nhóm tác giả Abubakar et al.
(2007), Mohiti et al. (2007), Ozek (2012) và Yacin
et al. (2014) cũng cho kết quả tương tự. Ngược lại,
nghiên cứu của Berry và Lui (2000), Stanley et al.
(2000) và Gurbuz et al. (2011) báo cáo rằng có sự
cải thiện về năng suất trứng của gà ở các khẩu phần
có bổ sung beta-glucan. Về KL trứng gà, một số
kết quả nghiên cứu khác cũng không tìm thấy khác
biệt giữa NT có hoặc không có bổ sung beta-glucan
trong khẩu phần (Berry và Lui, 2000; Day et al.,
1987; Gurbuz et al., 2011; McKillop et al., 2006;

Mặc dù không có sự khác biệt có ý nghĩa thống
kê về tỷ lệ trứng loại giữa NT có bổ sung và ĐC,
nhưng có thể nhận thấy rằng việc bổ sung betaglucan vào các khẩu phần ăn của gà đẻ Hisex
Brown giúp hạn chế được tỷ lệ trứng lớn nhỏ và
trứng có hình dạng bất thường, từ đó giảm được tỷ
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lệ trứng loại toàn kỳ. Theo Yalcin et al. (2014),
việc bổ sung beta-glucan vào các khẩu phần ăn đã
giúp tăng khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể,
các beta-glucan liên kết với các tế bào bạch cầu
trung tính giúp các tế bào này dễ dàng nhận dạng
và tiêu diệt những mầm bệnh lạ xâm nhập từ bên
ngoài vào cơ thể, hạn chế được sự thay đổi về hình
dạng cũng như độ lớn nhỏ của trứng.
3.2 Ảnh hưởng của việc bổ sung betaglucan lên chất lượng trứng gà

(0,36) và đơn vị Haugh (93,79) thấp nhất so với
ĐC (0,39 và 94,42). Màu lòng đỏ được cải thiện ở
các NT có bổ sung beta-glucan, cao nhất ở BG0,05
(10,13) kế đến là BG0,075 (10), BG0,025 (9,93) và
thấp nhất là ĐC (9,27) (p<0,05).
Kết quả phân tích về chất lượng trứng của gà
thí nghiệm tương tự với kết luận của McKillop et
al. (2006), cho rằng chỉ số lòng trắng không bị ảnh
hưởng bởi khẩu phần có bổ sung beta-glucan ở các
mức 25, 50 và 250 g/tấn thức ăn, hay của Yalcin et
al. (2010, 2014) cũng không tìm thấy có sự khác
biệt giữa NT có bổ sung beta-glucan về chất lượng
bên trong và bên ngoài trứng so với ĐC. Tuy
nhiên, Ayanwale et al. (2006) tìm thấy tỷ lệ vỏ và
lòng đỏ trứng cao hơn khi bổ sung 7,5 g nấm, trong
khi Ozek (2012) báo cáo rằng ở khẩu phần bổ sung
chế phẩm beta-glucan làm thay đổi chỉ số lòng
trắng và đơn vị Haugh.

Ảnh hưởng của việc bổ sung beta-glucan lên
chất lượng trứng của gà Hisex Brown từ 33 đến 42
tuần tuổi được trình bày ở Bảng 2. Việc bổ sung
beta-glucan không ảnh hưởng đến chỉ số hình
dáng, chỉ số lòng trắng đặc, tỷ lệ các thành phần
của trứng và độ dày trứng của gà giữa các NT
(p>0,05). Tuy nhiên, chỉ số lòng đỏ và đơn vị
Haugh có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các
NT (p<0,05), trong đó BG0,075 có chỉ số lòng đỏ
Bảng 2: Ảnh hưởng của việc bổ sung beta-glucan lên chất lượng trứng
Nghiệm thức
Chỉ số hình dáng, %
Chỉ số lòng trắng đặc
Chỉ số lòng đỏ
Tỷ lệ lòng trắng, %
Tỷ lệ lòng đỏ, %
Tỷ lệ vỏ, %
Màu lòng đỏ
Đơn vị Haugh
Độ dày vỏ, mm

ĐC
78,79
0,10
0,39a
62,36
24,72
12,91
9,27b
94,42a
0,42

BG0,025
80,05
0,11
0,38ab
61,33
25,11
13,04
9,93ab
93,97b
0,43

BG0,05
79,01
0,11
0,38ab
62,83
24,50
12,67
10,13a
94,09ab
0,42

BG0,075
78,80
0,12
0,36b
62,28
25,52
12,19
10,00ab
93,79b
0,43

SEM
0,476
0,004
0,005
0,614
0,349
0,517
0,203
0,117
0,008

P
0,21
0,41
0,01
0,37
0,18
0,67
0,02
0,01
0,74

Các số trung bình cùng hàng mang chữ số mũ khác nhau sai khác có ý nghĩa (p<0,05) theo phép thử Tukey

3.3 Hiệu quả kinh tế

nghiệm thức ĐC (100%). Riêng BG0,075 (99,94%)
có hiệu quả kinh tế thấp nhất trong 4 NT thí
nghiệm. Như vậy, việc bổ sung beta-glucan vào
khẩu phần gà đẻ sẽ tiết kiệm được chi phí sản xuất
mà vẫn mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn khẩu
phần không có bổ sung.

Hiệu quả kinh tế của các NT sau 10 tuần thí
nghiệm được trình bày ở Bảng 3, nhìn chung qua
thời gian thí nghiệm các NT đều mang lại hiệu quả
kinh tế tốt, cụ thể BG0,05 (109,24%) và BG0,025
(119,08%) đều cho hiệu quả kinh tế cao hơn
Bảng 3: Hiệu quả kinh tế của các nghiệm thức ăn thí nghiệm
Nghiệm thức
Số ngày thí nghiệm, ngày
Số gà thí nghiệm, con
Tiền 1 kg thức ăn TN, đồng
Tiêu tốn thức ăn toàn kỳ, kg
Tổng chi phí thức ăn, đồng
Tỷ lệ đẻ, %
Tổng số trứng toàn kỳ, quả
Trứng loại, quả
Tổng tiền bán trứng, đồng
Chênh lệch thu chi, đồng
Hiệu quả kinh tế, %

ĐC
70
40
9.800
330,12
3.235.146
93,94
2.593
86
3.946.812
711.666
100

BG0,025
70
40
9.838
330,46
3.250.890
95,44
2.634
52
4.028.319
777.428
109,24

(Trứng tốt: 1540 đồng/trứng; Trứng loại: 1000 đồng/quả; Beta-glucan: 150.000 đồng/kg)
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BG0,05
70
40
9.875
325,24
3.221.754
95,75
2.643
20
4.059.210
847.455
119,08

BG0,075
70
40
9.913
333,03
3.301.149
94,81
2.617
33
4.012.414
711.264
99,94
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4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Việc bổ sung beta-glucan trong khẩu phần
không ảnh hưởng đến năng suất trứng và chất
lượng trứng gà. Tuy nhiên, màu lòng đỏ được cải
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tế cao nhất.
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