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ABSTRACT 

The study was conducted on a layer farm belonged to Emivest Vietnam Co., Ltd 
in Binh Phuoc province to evaluate the effects of indoor environmental factors 
such as temperature (oC), relative humidity (%), air velocity (m/s), 
concentration of O2 (%), NH3, H2S, CO and CH4 (ppm) in houses and the 
presence of fecal Escherichia coli and Eimeria spp. on egg production, feed 
intake, egg weight, egg mass and feed conversion ratio of Hisex Brown layers. 
Hens were kept in tunnel ventilated house divided into four positions, with 
20,000 hen capacity (4 hens in a cage at a stocking density of 472 cm2/hen). 
Hen manure was directly dropped below the cage and removed every 6 to 8 
days. A temperature and humidity control system and exhaust fans were located 
in the front and the end of the house. The results showed that after removing 
manure, concentration of NH3 was gradually increased from front to the end of 
house, but still remained below exposure limit value and no harmful gases such 
as CO, H2S, and CH4 were detected. Number of fecal Escherichia coli and 
Eimeria spp. was in a normal range. Location of cage did not impact on egg 
production, but egg weight and feed conversion ratio were decreased. 

TÓM TẮT 

Đề tài được thực hiện tại một trại chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm giống 
Hisex Brown của công TNHH Emivest Việt Nam ở Bình Phước để đánh giá ảnh 
hưởng của yếu tố môi trường như nhiệt độ (oC), ẩm độ tương đối (%), tốc độ gió 
(m/s), khí O2 (%), NH3, H2S, CO và CH4 (ppm) và sự có mặt của vi khuẩn 
Escherichia coli và trứng cầu trùng (Eimeria spp) trong phân lên tỷ lệ đẻ, tiêu 
tốn thức ăn, khối lượng trứng và hệ số chuyển hóa thức ăn của gà mái Hisex 
Brown. Gà được nuôi trong chuồng kín thông gió, được chia thành 4 vị trí, với 
tổng đàn 20.000 gà mái/ chuồng. Gà được nuôi 4 con/ô lồng với mật độ là 472 
cm2/con. Phân gà được thu dọn sau 6 đến 8 ngày. Hệ thống điều hòa nhiệt độ và 
ẩm độ được đặt ở đầu dãy chuồng (ĐDC) và quạt hút ở cuối chuồng (CC). Kết 
quả chỉ rằng trong một tuần hàm lượng khí NH3 tăng dần sau khi dọn phân từ 
ĐDC đến CC nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Không phát hiện các khí 
độc như CO, H2S, và CH4 cả bên trong và ngoài chuồng nuôi. Mật độ 
Escherichia coli và Eimeria spp. trong phân nằm trong ngưỡng cho phép. Vị trí 
chuồng nuôi không ảnh hưởng lên tỉ lệ đẻ trứng của gà, nhưng sản lượng trứng 
và khối lượng trứng thì giảm dần từ vị trí ĐDC đến CC. 

Trích dẫn: Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh và Lê Thanh Phương, 2016. Khảo sát chất lượng 
không khí và vị trí chuồng nuôi lên năng suất sinh sản của gà đẻ trứng giống Hisex Brown. Tạp 
chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 2): 83-90. 
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1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chăn nuôi gà đẻ trứng có vai trò rất quan trọng 
trong ngành sản xuất nông nghiệp, cung cấp thực 
phẩm, tạo ra việc làm và lợi nhuận cho người nuôi.  
Các yếu tố môi trường trong chuồng nuôi như nhiệt 
độ, ẩm độ, độ thông thoáng có thể ảnh hưởng lên 
năng suất sinh sản và sức khỏe của gà. Gà và các 
chất thải trong chuồng tạo các loại khí độc như 
ammonia (NH3), carbon monoxide (CO), methane 
(CH4), hydrosulfide (H2S) và oxid nitric (NO) cũng 
như bụi (Kocaman et al., 2005). Các chất khí này 
tích tụ lại trong chuồng có thể làm ô nhiễm và gây 
độc cho gà, công nhân và môi trường chung quanh 
nếu như hệ thống thông thoáng không đủ tốt. Chất 
lượng không khí kém có thể làm giảm sức đề 
kháng, tăng sự mẫn cảm của gà với vi sinh vật như 
E.coli, cầu trùng và các mầm bệnh khác. Ammonia 
là loại khí có phổ biến trong chuồng nuôi, nồng độ 
NH3 lớn hơn 20 ppm có thể gây bệnh đường hô 
hấp cho gà (Smith, 1998). Nồng độ NH3 tăng khi 
mật độ đàn cao, thức ăn nhiều protein, lượng phân 
tích tụ trong chuồng nhiều và hệ thống thông 
thoáng kém. Hiện nay đã có nhiều nghiên cứu xác 
định nồng độ NH3 và các khí thải khác trong các 
trang trại chăn nuôi gà thịt (Atilgan et al., 2010; 
Simsek et al., 2013), gà đẻ (Kocaman et al., 2006; 
Kilic và Yaslioglu, 2014), tuy nhiên ở nước ta chưa 
có số liệu được công bố về chất lượng không khí 
trong chuồng nuôi kín trong khi mô hình chăn nuôi 
công nghiệp này ngày càng phát triển nhất là ở 
vùng Đông Nam Bộ. 

Do đó mục tiêu của đề tài là xác định các chỉ 
tiêu tiểu khí hậu  trong chuồng nuôi như nhiệt độ, 
ẩm độ, tốc độ gió và chất lượng không khí như 

NH3, CO, NO và NH4 lên mật độ vi sinh vật và vị 
trí chuồng nuôi lên năng suất sinh sản của gà đẻ 
trứng thương phẩm. 

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 
THÍ NGHIỆM 

2.1 Thời gian và địa điểm thí nghiệm 

Thí nghiệm được tiến hành trong 3 tháng từ 
tháng bảy đến tháng mười năm 2015 ở 5 trại gà 
thuộc một trang trại nuôi gia công gà mái đẻ của 
công ty TNHH Emivest Việt Nam, tỉnh Bình 
Phước; các chỉ tiêu phân tích về vi sinh được thực 
hiện tại Bộ môn Thú Y và phòng thí nghiệm Dinh 
dưỡng Gia súc thuộc Bộ môn Chăn nuôi, Trường 
Đại học Cần Thơ. 

2.2 Chuồng trại  

Trại gà thí nghiệm được thiết kế theo kiểu 
chuồng kín với kích thước 125 x 16 m, có khả năng 
nuôi được 20.000 con gà đẻ trứng thương phẩm. 
Trại được trang bị hệ thống quạt thông gió và tấm 
làm mát tự động đặt ở đầu trại, hệ thống quạt hút 
được bố trí ở cuối trại và được lắp thẳng hàng theo 
chiều ngang gồm 9 quạt hút. Với 5 quạt chạy cố 
định và khi nhiệt độ lên 29oC thì tất cả quạt sẽ chạy 
cùng lúc. Bên trong trại được chiếu sáng bằng hệ 
thống đèn gồm 4 dãy đèn, với 120 bóng đèn 18 W. 
Hệ thống đèn được cài tự động với thời gian bật tắt 
đèn theo chế độ chiếu sáng từ 4 đến 21 giờ. Bên 
trong trại gồm 3 dãy chuồng chữ A, mỗi dãy gồm 6 
dãy ô chuồng chia đều 2 bên nhánh chữ A, có gồm 
280 ô chuồng nuôi xếp chồng lên nhau thành 3 
tầng, tầng lồng thấp nhất cách mặt đất 38 cm. Mỗi 
dãy chia ra làm 5 khoảng với chiều dài là 22,4 m.  

 

         Hình 1: Mặt cắt ngang cấu trúc dãy chuồng hình chữ A 
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2.3 Gà thí nghiệm 

Các chỉ tiêu theo dõi được tiến hành trên 1.200 
con gà mái đẻ trứng thương phẩm giống Hisex 
Brown 30 tuần tuổi và trọng lượng bình quân đầu 
thí nghiệm là 1,7 kg do công ty TNHH Emivest 
Việt Nam cung cấp. Tất cả đã được tiêm phòng 
vaccin các bệnh truyền nhiễm đầy đủ. Công việc vệ 
sinh máng ăn, máng uống cho gà được thực hiện 
hằng ngày, khoảng 7 ngày thu dọn phân một lần. 
Trứng được nhặt mỗi ngày 2 lần vào lúc 9 giờ và 
15 giờ. 

2.4 Thức ăn thí nghiệm 

Gà được cho ăn bằng thức ăn hỗn hợp dạng bột 
mã số 7606, là loại thức ăn dùng cho gà đẻ giai 
đoạn từ 18 - 50 tuần tuổi, được cung cấp bởi công 
ty TNHH Emivest Việt Nam, có hàm lượng protein 
là 16,5% và ME là 2700 kcal/kg. 

2.5 Dụng cụ thí nghiệm  

Nhiệt độ, ẩm độ và tốc độ gió được xác định 
bằng máy đo tốc độ gió Nielsen Kestrel 3000, do 
Nielsen (USA) sản xuất. Thang đo gió nằm trong 
khoảng 0,4 ~ 60 m/s với độ chính xác là ±3%, 
thang đo nhiệt độ từ - 45 ~ 120oC với độ chính xác 
là ±1oC và thang đo độ ẩm có ngưỡng từ 0,0 ~ 
100% RH với độ chính xác là ±3% RH. 

Hàm lượng khí NH3 được xác định bằng máy 
đo khí NH3, model SC-01-NH3, do Riken Keiki 
(Nhật Bản) sản xuất. Thang đo khí ammonia (NH3) 
từ 0 ppm đến 75 ppm, với độ chính xác là ±10%. 

Hàm lượng một số khí như: O2, CO, H2S và khí 
cháy được xác định bằng máy đo khí độc cầm tay, 
model GX-2009 type A, do Riken Keiki (Nhật 

Bản) sản xuất. Thang đo: khí oxygen (O2) từ 0 - 40 
vol%, khí hydrogen sulfide (H2S) từ 0 - 100 ppm 
và khí carbon monoxide (CO) trong khoảng 0 - 500 
ppm, độ chính xác là ±5%. 

2.6 Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn 
ngẫu nhiên, với 5 nghiệm thức là 5 vị trí của một 
dãy chuồng, với 6 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại là 1 
dãy chuồng, có tổng cộng là 6 dãy chuồng trong 
một trại nuôi gà đẻ. Mỗi dãy chuồng có chiều dài là 
112 m được chia làm 5 vị trí, mỗi vị trí có chiều dài 
là 22,4 m.  

Nghiệm thức 1 (ĐDC): đầu dãy chuồng được 
tính từ đầu dãy chuồng đến hết 22,4 m (đầu có hệ 
thống làm lạnh). 

 Nghiệm thức 2 (ĐGC): đầu giữa chuồng kế 
tiếp nghiệm thức 1 

 Nghiệm thức 3 (GC): giữa chuồng kế tiếp 
nghiệm thức 2 

 Nghiệm thức 4 (GCC): giữa cuối chuồng kế 
tiếp nghiệm thức  

Nghiệm thức 5 (CC): cuối chuồng nghiệm thức 
ở vị trí cuối của dãy chuồng (đầu có hệ thống quạt 
hút)  

Trong mỗi vị trí chọn 10 ô lồng (3 lồng ở tầng 
cao nhất, 4 lồng ở tầng giữa và 3 lồng ở tầng thấp 
nhất) để làm 1 đơn vị thí nghiệm. Tổng cộng có 30 
đơn vị thí nghiệm. Thí nghiệm được tiến hành trên 
1.200 con gà mái, tương ứng với mỗi ô lồng nuôi 4 
con gà mái được thể hiện qua Hình 2.  
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Hình 2: Sơ đồ bố trí bên trong và ngoài trại 

2.7  Các chỉ tiêu theo dõi 

2.7.1 Phương pháp xác định nhiệt độ, ẩm độ, 
tốc độ gió và các khí thể 

Bên trong trại đo ở 7 vị trí, trong đó 5 vị trí từ 
đầu dãy chuồng (ĐDC), kế đầu chuồng (ĐGC), 
giữa chuồng (GC), kế giữa chuồng (GCC)  đến 

cuối chuồng (CC) và 2 vị trí ở cuối chuồng là 
đường vận chuyển thức ăn (ĐVCTĂTC) và đường 
vận chuyển phân  (ĐVCPTC), đo cách quạt hút 1 m. 

Bên ngoài trại đo ở 4 vị trí, cuối đường vận 
chuyển thức ăn (ĐVCTĂNC); đường vận chuyển 
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phân (ĐVCPNC) và bên ngoài chuồng cách quạt hút 
ở vị trí 2 m (SQH2mNT và 10 m (SQH10mNT). 

Cách đo như sau: đặt máy đo ở phía trước lồng, 
ngang tầm của đầu gà, ở vị trí tầng 2. Các vị trí còn 
lại đặt máy sao cho ngang với tầm hoạt động của 
gà, đo 3 lần trong ngày vào lúc 6 giờ 30 phút, 11 
giờ 30 phút và 16 giờ 30 phút. 

2.7.2 Các chỉ tiêu năng  

Hàng ngày cân lượng thức ăn cho ăn và lượng 
thức ăn thừa để tính tiêu tốn thức ăn. Trứng được 
thu, cân và ghi nhận mỗi ngày để tính tỷ lệ đẻ và 
khối lượng trứng. 

Tỷ lệ đẻ của gà có mặt (%) = tổng số trứng thu 
được trong kỳ thí nghiệm*100/ tổng cộng dồn số 
gà mái có mặt hàng ngày trong kỳ. 

Tiêu tốn thức ăn/ngày (g) = lượng thức ăn cho 
ăn (g) – lượng thức ăn thừa (g) 

Khối lượng trứng (g) = tổng khối lượng trứng 
(g)/ tổng số trứng (quả) 

Sản lượng trứng (g/gà mái/ngày) = tỷ lệ đẻ (%) 
* khối lượng trứng (g) 

Hệ số chuyển hóa thức ăn (g/g)= tiêu tốn thức 
ăn (g/ngày)/ sản lượng trứng (g/gà mái/ngày)  

2.7.3 Phân tích chỉ tiêu vi sinh trong phân gà 

Cách lấy mẫu và bảo quản mẫu được tiến hành 
lấy mẫutheo QCVN 01-79:2011/BNNPTNT. 
Trong trại có 3 dãy chuồng, mỗi dãy có 5 vị trí, 
mẫu được lấy tại 5 vị trí như đầu dãy chuồng 

(ĐDC) đến cuối chuồng (CC). Tại các vị trí phân 
được lấy ở nhiều vị trí khác nhau nhằm đảm bảo 
tính đồng nhất của mẫu. Có tổng công là 15 mẫu 
phân được lấy vào thời điểm phân đã lưu trong 
chuồng là 5 ngày kể từ sau khi hốt phân. Mẫu phân 
dùng để kiểm tra E.coli và noan nãng cầu trùng 
Eimeria spp. 

2.8 Xử lý số liệu 

Các số liệu thí nghiệm thu thập được xử lý sơ 
bộ bằng phần mềm Microsoft Excel 2010, tiến 
hành phân tích phương sai bằng phần mềm Minitab 
16.0. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Sự biến động của nhiệt độ, ẩm độ và tốc 
độ gió trong chuồng nuôi 

3.1.1 Nhiệt độ 

Sự biến động của nhiệt độ giữa các vị trí trong 
chuồng nuôi được trình bày qua Bảng 1. Do nhiệt 
độ được cài đặt tự động trung bình là 27oC nên sự 
biến động qua các thời điểm trong ngày như sáng, 
trưa và chiều vẫn giữ được tương đối ổn định. Khi 
nhiệt độ trong chuồng tăng cao so với nhiệt độ đã 
cài đặt, hệ thống sẽ tự động bơm nước, phun 
sương, làm ướt các tấm làm mát, mang theo hơi 
nước vào chuồng nuôi, làm nhiệt độ trong chuồng 
nuôi hạ xuống từ 2oC đến 3oC đảm bảo nhiệt độ 
thích hợp cho gà. Tuy nhiên, trong cùng một thời 
điểm, nhiệt độ ĐDC luôn thấp hơn về CC trong 
ngày trong bình khoảng 2oC. 

Bảng 1: Sự biến động của nhiệt độ (oC) giữa các vị trí trong chuồng nuôi 

 ĐDC ĐGC GC GCC CC SEM P 
Nhiệt độ, 0C 

6 giờ 26,61d 26,94cd 27,24bc 27,63ab 28,04a 0,13 <0,01 
10 giờ 27,67e 28,15d 28,63c 29,23b 29,83a 0,07 <0,01 
14 giờ 27,84d 28,37cd 28,89c 29,46b 30,06a 0,14 <0,01 
16 giờ 27,63d 27,15cd 28,54bc 28,97ab 29,42a 0,14 <0,01 

Ẩm độ, % 
6 giờ 90,71a 89,49ab 88,43bc 87,05d 85,72d 0,37 <0,01 

10 giờ 91,17a 88,99b 87,35c 84,92d 82,72e 0,19 <0,01 
14 giờ 91,23a 88,86b 87,14c 84,96d 82,75e 0,32 <0,01 
16 giờ 90,95a 88,85b 87,60b 85,93c 84,39d 0,36 <0,01 

Tốc độ gió, m/s 
6 giờ 0,43d 1,76c 1,93b 1,97b 2,12a 0,020 <0,01 

10 giờ 0,43d 1,72c 1,91b 1,96b 2,10a 0,018 <0,01 
14 giờ 0,43d 1,68c 1,85b 1,89b 2,09a 0,018 <0,01 
16 giờ 0,42e 1,73d 1,86b 1,96c 2,08a 0,021 <0,01 

Ghi chú: ĐDC: đầu dãy chuồng, ĐGC: kế đầu dãy chuồng, GC: giữa chuồng, GCC: kế giữa chuồng, CC: cuối chuồng; 
a,b,c,d,e: các số trung bình cùng hàng mang chữ số mũ khác nhau sai khác có ý nghĩa (P <0,05) theo phép thử Tukey 

Tốc độ gió thì tăng dần từ ĐDC (0,43 m/s) đến 
CC (2,1 m/s) vì cuối dãy có hệ thống quạt hút để 
thải khí ra ngoài chuồng. Theo Hulzebosch (2004), 
tốc độ gió thích hợp cho gà nuôi ở nhiệt độ 20oC là 

2 m/s. Nếu nhiệt độ chuồng nuôi cao hơn 25-30oC, 
tốc độ gió cao hơn 1- 2 m/s không ảnh hưởng âm 
tính lên gà. Theo số liệu đo được tốc độ gió cuối 
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chuồng tương đối thấp hơn ở đầu dãy chuồng, 
nhưng vẫn ở khoảng 2 m/s. 

Ẩm độ chuồng cao nhất ở các vị trí ĐDC (90-
91,95%), sau đó giảm dần đến CC, vào thời điểm 
10-14 giờ, ẩm độ thấp nhất (82,7%), để duy trì 
nhiệt độ chuồng ở mức 27oC, hệ thống làm mát 
bằng nước luôn được huy động. Ngoài ra, trong 
giai đoạn thí nghiệm  thường xuất hiện nhiều cơn 
mưa lớn kéo dài làm tăng ẩm độ bên trong trại. 

Mặc dù nhiệt độ cho chuồng nuôi gà mái đẻ 
được đề nghị là từ 15-20oC và ẩm độ tương đối từ 
60-70% (Ellen et al. 2000). Hulzebosch (2004) cho 
rằng nhiệt độ tối hảo cho gà mái là 18-24oC. Tuy 
nhiên, nước ta thuộc vùng khí hậu nhiệt đới nóng 
ẩm, nên không thể duy trì sự thông thoáng theo tiêu 
chuẩn như trên vì rất tốn kém nhiên liệu. Thời 
điểm 14 giờ nhiệt độ cao nhất, lên đến 30,06oC, gà 
vẫn chưa thể hiện triệu chứng stress nhiệt, do có 
tốc độ gió cao hơn, thoáng mát nên gà vẫn đảm bảo 
được năng suất sinh sản theo tiêu chuẩn của con 
giống. 

3.2 Nồng độ khí O2 và thán khí trong và 
ngoài chuồng nuôi 

Nhìn chung, trong suốt thời gian thí nghiệm khí 
O2 luôn duy trì ở mức cao là 20,9 vol%. Theo 
Barnwell và Wilson (2005) thì nồng độ khí O2 
trong chuồng nuôi gà là > 19,6 vol%. Vì vậy, 
lượng khí O2 trong chuồng nuôi là đảm bảo đủ cho 
sự sống cho gà.  

Khí CO2 là do gà thải ra, hàm lượng CO2 được 
dùng để đánh giá độ thông thoáng của chuồng. Bên 
cạnh đó, khí CO là khí sinh ra từ lò sưởi của gà 
nhất là giai đoạn úm, nồng độ CO tăng khi chuồng 
nuôi thiếu O2 do thông thoáng kém, tỷ lệ chết của 
gà sẽ rất cao nếu không kịp thời làm thông thoáng. 
Tuy nhiên, các loại khí này không phát hiện trong 
chuồng nuôi gà đẻ thí nghiệm.  Ngoài ra cũng 
không phát hiện được các khí nhà kính như H2S và 
CH4, kết quả này được giải thích là do các khí tồn 
tại trong chuồng nuôi với nồng độ thấp dưới 
ngưỡng phát hiện của máy đo.  

3.3 Nồng độ khí NH3 trong và ngoài 
chuồng nuôi  

3.3.1 Nồng độ khí NH3 trong khoảng thời gian 
sau và trước khi dọn phân chuồng 

Sự biến động nồng độ khí NH3 (ppm) sau khi 
lấy phân qua các thời điểm trong ngày được trình 
bày qua Bảng 2.  

Bảng 2: Nồng độ khí NH3 (ppm) tích tụ sau khi 
dọn phân đến ngày thứ 7  

Ngày 6 giờ 30 11 giờ 30 16 giờ 30 
1 0,00c 0,00c 0,00c 
2 0,30bc 0,25bc 0,19bc 
3 0,54abc 0,58abc 0,53abc 
4 0,80ab 0,85ab 0,64abc 
5 0,84ab 0,85ab 0,82ab 
6 1,08a 1,09a 0,97a 
7 1,18a 1,11a 0,85ab 

SEM 0,18 0,18 0,17 
P <0,01 <0,01 <0,01 

Ghi chú: a,b,c: các số trung bình cùng cột mang 
chữ số mũ khác nhau sai khác có ý nghĩa (P<0,05) 
theo phép thử Tukey 

Sau khi lấy phân, không phát hiện được hàm 
lượng NH3 trong chuồng nuôi, tuy nhiên nồng độ 
khí này tăng theo thời gian từ ngày thứ nhất đến 
ngày thứ 7. Trong ngày, nồng độ NH3 cao nhất vào 
buổi sáng vì buổi tối gà ngủ, không có các hoạt 
động ăn uống, tốc độ gió được giảm xuống do 
nhiệt độ ngoài trời thấp, nên lượng NH3 tích tụ 
nhiều hơn. Khí NH3 hình thành do quá trình phân 
giải phân gà của vi sinh vật, hàm lượng khí NH3 

phụ thuộc vào nhiệt độ, ẩm độ, độ thông thoáng và 
mật độ đàn của gà. Hàm lượng cao ảnh hưởng lên 
màng nhầy của bộ máy hô hấp của gà. Theo 
Hulzebosch (2004), hàm lượng NH3 nên nhỏ hơn 
25 ppm. Theo QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT, 
nồng độ khí NH3 (ppm) cho phép tối đa là 10 ppm, 
như vậy nồng độ khí NH3 đo được qua các ngày 
sau khi dọn phân chuồng vào các thời điểm khác 
nhau, suốt thời gian thí nghiệm luôn ở mức thấp 
hơn 10 ppm. Như vậy, nồng độ khí NH3 hiện diện 
trong chuồng nuôi là không vượt mức cho phép và 
phù hợp quy chuẩn trên. 

3.3.2 Nồng độ khí NH3 tại một số vị trí trong 
và ngoài chuồng 

Nồng độ khí NH3 (ppm) của các ngày sau khi 
dọn phân chuồng tại các vị trí trước và sau quạt hút 
được trình bày qua Bảng 3.3. Nhìn chung, nồng độ 
khí NH3 (ppm) giữa các ngày sau khi dọn phân 
chuồng tại các vị trí trong và ngoài chuồng nuôi 
không có sự khác biệt lớn, nhưng tăng dần từ ngày 
1 đến ngày 7. Lượng khí NH3 bên ngoài chuồng 
nuôi cao hơn bên trong chuồng nuôi. Càng gần 
quạt hút lượng khí đo được càng cao, tuy nhiên sự 
chênh lệch không nhiều.  

Như vậy, nồng độ khí NH3 đo được bên trong 
và bên ngoài chuồng nuôi thấp hơn QCVN 01 - 15: 
2010/BNNPTNT là 10 ppm. 
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Bảng 3: Nồng độ khí NH3 tại các vị trí trước và sau quạt hút qua các ngày sau khi dọn phân chuồng 

 Trong chuồng (TC) Ngoài chuồng (NC) 
Ngày ĐVCTĂTC ĐVCPTC ĐVCTĂNC ĐVCPNC SQH2mNT SQH10mNT 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 0,52cd 0,52de 0,60de 0,66cd 0,61cd 0,47cd 
3 1,11bc 1,31cd 1,39cd 1,49bc 1,33bc 1,22bc 
4 1,86ab 1,93abc 2,37bc 2,34ab 1,58abc 1,51abc 
5 1,89ab 1,85bc 2,36bc 2,49ab 1,59abc 1,42abc 
6 2,34a 2,45ab 3,07ab 3,00a 1,96ab 1,80ab 
7 2,31a 2,67ab 3,12ab 3,17a 1,92ab 1,82ab 
8 2,81a 2,93a 3,52a 3,33a 2,72a 2,56a 

SEM 0,21 0,22 0,20 0,22 0,26 0,23 
P <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Ghi chú: ĐVCTĂTC: đường vận chuyển thức ăn trong chuồng, ĐVCPTC: đường vận chuyển phân trong 
chuồng, ĐVCTĂNC: đường vận chuyển thức ăn ngoài chuồng, ĐVCPNC: đường vận chuyển phân ngoài 
chuồng, SQH2mNT: sau quạt hút 2 m ngoài chuồng và SQH10mNT: sau quạt hút 10 m;  
a,b,c,d,e: các số trung bình cùng cột mang chữ số mũ khác nhau sai khác có ý nghĩa (P<0,05) theo phép thử 
Tukey  

3.4 Chỉ tiêu vi sinh vật của vi khuẩn E. coli 
và Eimeria spp. 

Mật độ vi khuẩn E.coli và cầu trùng gà tại các 
vị trí từ đầu dãy chuồng (ĐDC) đến cuối chuồng 
(CC) được trình bày qua Bảng 3.4 cho thấy không 
có sự khác biệt về mật độ vi khuẩn E. coli trong 
phân gà giữa các vị trí chuồng nuôi (P=0,81). Mật 
độ vi khuẩn E. coli thấp nhất ở vị trí KĐC và GC là 
2x106 CFU/g và 5x106 CFU/g, kế đến xĐDC là 
8x106 CFU/g. Mật độ cao nhất ở KGC là 5x105 
CFU/g và CC (12 x106CFU/g).Theo Barnes et al. 

(2008), mật độ vi khuẩn E. coli có trong phân được 
xem là ở mức bình thường khi trong 1 gram phân 
của gia cầm có chứa khoảng 104 - 107 vi khuẩn E. 
coli. Do đó, mật ở mức bình thường và chứng tỏ 
rằng gà trong trại không nhiễm bệnh do vi khuẩn E. 
coli gây ra.  

Kết quả phân tích từ mẫu phân cho thấy không 
phát hiện sự có mặt của noãn nang cầu trùng trong 
phân gà tại tất cả các vị trí trong chuồng nuôi. Như 
vậy, trong giai đoạn thí nghiệm, đàn gà khỏe mạnh 
và không có biểu hiện của bệnh. 

Bảng 4: Mật độ vi khuẩn E. coli và Eimeria spp (noãn nang cầu trùng) trong phân gà qua các vị trí 
chuồng nuôi 

 ĐDC ĐGC GC CGC CC P  SEM 
E. coli, CFU/g 8x106 2x106 5x105 15x106 12x106 0,81 8x106 
Eimeria spp., noãn nang - - - - - - - 

Ghi chú: (-): không phát hiện sự hiện diện của noãn nang cầu trùng trong phân gà. ĐDC: đầu dãy chuồng, 
ĐGC: đầu giữa chuồng, GC: giữa chuồng, GCC: giữa cuối chuồng, CC: cuối chuồng  

3.5 Năng suất sinh sản của gà 

Số liệu trình bảy ở Bảng 3.5 chỉ rằng vị trí 
chuồng nuôi không ảnh hưởng lên tỷ lệ đẻ trứng 
của gà (P=0,11), nhưng ở các vị trí ĐDC có 
khuynh hướng cao hơn (95,27%) ở vị trí gần về CC 
(93,15%).  

Gà được cho ăn định mức là 114,18 g/ngày, nên 
không quan sát được ảnh hưởng của vị trí chuồng 
nuôi đến tiêu tốn thức ăn, tuy nhiên khối lượng 
trứng và sản lượng trứng cao nhất ở các vị trí ĐDC 
đến GC (P<0,01) và thấp nhất là ở VT CC. Hệ số 
chuyển hóa thức ăn hiệu quả nhất cũng ở vị trí 
ĐDC (P=0,02). 

Bảng 5: Năng suất sinh sản của gà 

 ĐDC ĐGC GC GCC CC SEM P 
Tỉ lệ đẻ, % 95,27 94,48 92,73 92,96 93,15 0,77 0,11 
Khối lượng trứng, g 59,00a 59,00a 58,64ab 58,09b 57,93b 0,20 <0,01 
Sản lượng trứng, g 56,23a 55,71ab 54,35b 54,00b 53,97b 0,49 <0,01 
TTTĂ, g/gà/ngày 114,18 114,18 114,18 114,18 114,18 - - 
HSCHTĂ 2,08b 2,10ab 2,16ab 2,18ab 2,18a 0,02 0,02 

a,b Các số trung bình cùng hàng mang chữ số mũ khác nhau, sai khác có ý nghĩa (P<0,05) theo phép thử Tukey 
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4 KẾT LUẬN  

Ở đầu dãy chuồng (gần hệ thống làm mát) có 
ẩm độ cao nhất, nhiệt độ và tốc độ gió thấp nhất và 
không tồn tại khí NH3. Ngoài ra, lượng khí O2  
luôn duy trì ở mức cao 20,9 vol%, không phát hiện 
các thán khí như H2S, CO, khí cháy trong và ngoài 
chuồng nuôi. Trong chuồng nuôi, lượng NH3  
tăng dần từ đầu dãy đến cuối dãy (1,21 - 1,57 ppm) 
và tăng theo thời gian sau khi dọn phân chuồng. 
Tuy nhiên, hàm lượng NH3 không vượt quá mức 
cho phép theo QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT. 
Mật độ vi khuẩn E. coli dưới mức gây bệnh cho gà 
và không phát hiện noãn nang cầu trùng trong  
phân gà. 

Vị trí chuồng nuôi không ảnh hưởng lên tỷ lệ 
đẻ trứng của gà, nhưng khối lượng trứng to hơn, 
sản lượng trứng nhiều hơn và hệ số chuyển hóa 
thức ăn (kg thức ăn/ kg trứng) thấp nhất ở vị trí đầu 
dãy chuồng nuôi. 
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