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TÓM TẮT:  
Hiện nay Gà Sao đang là một giống gia cầm được người chăn nuôi quan tâm đầu tư phát triển vì
gà có chất lượng thịt trứng tốt, đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng, gà dễ nuôi, ít mắc
bệnh. Việc nghiên cứu, đánh giá, tư vấn lựa chọn phương thức nuôi gà phù hợp, hiệu quả cho
người chăn nuôi là rất thiết thực.
            Đàn Gà Sao dòng trung được nghiên cứu, đánh giá về sức sống và khả năng sinh trưởng
cho 2 đối tượng: Gà thương phẩm và Gà sinh sản, nuôi theo 2 phương thức chăn nuôi: nuôi nhốt
(Lô I) và bán chăn thả (Lô II) trong mô hình chăn nuôi nông hộ tại Tuyên Quang, với 3 lần thí
nghiệm nhắc lại và tổng số gà thí nghiệm là 900 con.
            Kết quả nghiên cứu cho thấy đàn Gà Sao trong cả 2 lô thí nghiệm đều có sức sống tốt: tỉ lệ
nuôi sống tính đến cuối kỳ của đàn gà thương phẩm trong giai đoạn 0 đến 12 tuần tuổi và gà sinh
sản trong giai đoạn đẻ trứng (27 đến 47 tuần tuổi) là khá cao và đạt tương ứng là 90,00%;
88,67% và 96,25%; 97,50%. Tỷ lệ nuôi sống khác nhau giữa 2 lô là không rõ rệt (P>0,05). Đàn
gà ở cả 2 lô đều không mắc bệnh gì trong suốt quá trình nuôi.
            Về khả năng sinh trưởng, Gà Sao thương phẩm nuôi nhốt (Lô I) đã cho kết quả cao hơn so
với gà nuôi bán chăn thả (Lô II): Sinh trưởng tuyệt đối và sinh trưởng tương đối của đàn gà trong
cả kỳ (0 – 12 tuần tuổi) đạt tương ứng là: 19,39g/ngày so với 18,96g/ngày và 39,97% so với
32,77% (với P>0,05).
            Chỉ số sản xuất (PI) của đàn gà thương phẩm ở Lô I cũng cao hơn so với Lô II và đạt tương
ứng là 63,50 và 61,22.
            Tóm lại: Gà Sao dòng trung nuôi theo phương thức nuôi nhốt đã cho sức sống, khả năng
sinh trưởng và chỉ số sản xuất (PI) cao hơn so với gà nuôi theo phương thức bán chăn thả (với
P>0,05).


