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Tóm tắt. Các thí nghiệm đã được triển khai trên 120 đà điểu gồm 2 nhóm tuổi (2-4 
và 8-10 tháng tuổi) nuôi trong 2 mùa (mưa: 11-2 và khô: 3-5) tại Trung tâm Giống đà 
điểu Quảng Nam nhằm xác định ảnh hưởng của mùa vụ đến tăng trọng và chất lượng 
thịt xẻ. Kết quả cho thấy: hai nhóm đà điểu có khối lượng và tăng trọng trong mùa 
mưa thấp hơn mùa khô. Đà điểu 2-4 tháng tuổi biểu hiện không rõ ảnh hưởng mùa vụ 
đến lượng ăn vào và HSCHTA, nhưng 8-10 tháng tuổi nuôi trong mùa khô lượng ăn 
vào lớn hơn và HSCHTA thấp hơn trong mùa mưa. Chất lượng thân thịt của đà điểu 
10 tháng tuổi không bị ảnh hưởng của mùa vụ, ngoại trừ tỷ lệ da và gân; trong mùa 
khô, tỷ lệ da cao và tỷ lệ gân thấp; tỷ lệ thịt xẻ: 65,2-65,8%; tỷ lệ cơ đùi: 41,9 - 42,16, 
xương: 25,84 - 25,93, nội tạng: 7,67 - 7,9, gân: 6,71-7,88 và da: 2,5-3% so với khối 
lượng thịt xẻ. 

Từ khóa: Ảnh hưởng mùa vụ, chất lượng thịt, đà điểu, tăng trọng. 

 

1. Đặt vấn đề 

Ở Việt Nam, đà điểu châu Phi (Struthio camelus) có sức sản xuất còn chưa cao vì 
yếu tố giống, dinh dưỡng, kỹ thuật và sự khắc nghiệt của các điều kiện khí hậu, thời tiết. 
Do vậy, năng suất và chất lượng thịt thấp, giá thành cao nên sức cạnh tranh sản phẩm 
trên thị trường xuất khẩu kém (Nguyễn Quyết Chiến, 2008). 

Charles (1980) cho rằng, khí hậu được đặc trưng bởi mùa vụ (mùa mưa và 
khô). Tác giả cũng cho thấy, lượng ăn vào của một con gà mái đẻ vào mùa mưa bị 
giảm liên tục trong sáu tháng (1,5g/ ngày). Oluyemi và Robert (1979) cho biết, 
nhiệt độ giảm xuống dưới vùng trung hòa (dưới 12,80C) làm giảm rõ rệt sản lượng 
trứng của đà điểu. Mặt khác, Calder và King (1974) nhận xét, khi nhiệt độ tăng để 
giảm sinh nhiệt thì gia cầm sẽ chọn cách giảm lượng ăn vào hơn là tăng khả năng 
thải nhiệt. 

Quảng Nam ở trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, được phân chia thành 2 
mùa rõ rệt trong năm: Mùa khô từ tháng 3 đến 8 và mùa mưa từ tháng 9 đến 2. Nhiệt độ 
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trung bình năm 250C (mùa mưa: 20 – 240C, mùa khô: 25- 300C); Độ ẩm không khí trung 
bình 84%; Lượng mưa năm: 2.000 - 2.500 mm, tập trung trong các tháng 9 - 11 (Sở 
NN&PTNT QN, 2009). Tuy nhiên, đà điểu được nuôi chủ yếu ở vùng cát có độ cao 
trung bình khoảng 10 m so mực nước biển, nhiệt độ giao động 20-210C (mùa mưa) và 
29-300C (mùa hè), so với vùng núi và vùng đồng bằng độ ẩm thấp hơn (78-80%) 
(Lương Thị Thủy, 2010).  

Trung tâm Giống đà điểu Quảng Nam là một trong những cơ sở sản xuất con 
giống lớn nhất nước, bắt đầu đi vào sản xuất chưa được 10 năm đã cung cấp cho thị 
trường miền Trung và cả nước một lượng con giống đáng kể (TT Giống đà điểu Quảng 
Nam, 2009). Số liệu thống kê cho thấy, tổng đàn đà điểu hiện nay của trung tâm là 7.520 
con (Nguyễn Quyết Chiến, 2011).  

Mặc dù, đà điểu đã được phát triển ở Việt Nam nhiều năm nay, đặc biệt là ở 
Quảng Nam, nhưng chưa có nghiên cứu nào công bố về ảnh hưởng của môi trường nuôi 
đến khả năng sinh trưởng, sức sản xuất thịt của đà điểu. Xuất phát từ các vấn đề trên và 
yêu cầu của cơ sở sản xuất, chúng tôi tiến hành đề tài: “Ảnh hưởng của mùa vụ đến khả 
năng sinh trưởng và đặc điểm thân thịt của đà điểu nuôi tại Quảng Nam”. 

Mục tiêu của đề tài là xác định ảnh hưởng của mùa vụ (mưa và khô) đến tăng 
trọng, chất lượng thân thịt đà điểu của 2 nhóm đà điểu (đà điểu con 2-4 tháng tuổi và đà 
điểu thịt 8-10 tháng tuổi) nuôi trong điều kiện tỉnh Quảng Nam. 

2.  Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu đã được tiến hành tại Trung tâm Giống đà điểu Quảng Nam (gọi tắt 
Trung tâm) từ tháng 11/2010 đến 7/2011. 

2.1. Đối tượng  

Các thí nghiệm được tiến hành trên 120 đà điểu con 2-4 tháng tuổi và đà điểu 
thịt 8-10 tháng tuôi (mỗi nhóm 60 con). Đà điểu chọn làm thí nghiệm khỏe mạnh, đồng 
đều về tuổi và khối lượng. Trước khi thí nghiệm, đà điểu được tiêm phòng và đánh số 
thứ tự để tiện theo dõi. 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm 1: Sinh trưởng của hai nhóm đà điểu (2 - 4 và 8-10 tháng tuổi) và 
chất lượng thân thịt của đà điểu 10 tháng tuổi nuôi trong mùa mưa.  

Thí nghiệm đã được tiến hành từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 2 năm 2011. Thí 
nghiệm được bố trí ngẫu nhiên trên 60 con đà điểu chia cho 2 nhóm (nhóm 2-4 và 8-10 
tháng tuổi). Đà điểu 2-4 tháng tuổi không phân biệt trống mái và đà điểu thịt 8-10 tháng 
tuổi gồm 15 trống và 15 mái. Mỗi nhóm 30 con nuôi trên 5 ô chuồng, tương ứng 5 lần 
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lặp lại; diện tích mỗi ô chuồng: 30m2 (2 - 4 tháng) và 250 m2 (8-10 tháng ). Nuôi theo 
qui trình của Trung tâm.  

Thí nghiệm 2: Sinh trưởng của hai nhóm đà điểu (2 - 4 và 8-10 tháng tuổi) và 
chất lượng thân thịt của đà điểu 10 tháng tuổi nuôi trong mùa khô. 

Thí nghiệm đã được tiến hành từ tháng 3 đến 5 năm 2011. Thí nghiệm cũng tiến 
hành trên 60 đà điểu và bố trí tương tự thí nghiệm 1.  

2.3. Thức ăn và nuôi dưỡng  

Ở cả hai thí nghiệm, khẩu phần thức ăn được phối hợp gồm cỏ Voi và thức ăn 
tinh. Cỏ được trồng tại Trung tâm, thu cắt vào cuối ngày hôm trước, sáng hôm sau đem 
cắt ngắn bằng máy và cho ăn. Lượng cỏ cho ăn được tính theo cách: Lượng cỏ tươi cho 
đà điểu 2-4 và 8-10 tháng tuổi, tương ứng bằng 1,2 và 1,5 x lượng thức ăn tinh. Thức ăn 
tinh do công ty Khatoco sản xuất, thành phần dinh dưỡng trình bày ở bảng 1. Thức ăn 
cho ăn 3 lần/ ngày và uống nước tự do. 

Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn tinh sử dụng trong thí nghiệm 

Chỉ tiêu 2- 3 tháng tuổi 4-7 tháng tuổi 8-10 tháng tuổi 

ME (kcal/kg) 2900 2500 2400 

CP (%) 21 17 14 

CF (%) 4 7 7 

Ca (%) 1,2 – 1,4 0,65- 0,70 1,0 – 1,2 

P (%) 0,71 0,71 0,6 – 0,65 

2.4. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 

Tỷ lệ nuôi sống. Theo dõi từng cá thể trong suốt quá trình nuôi, ghi chép tình 
hình bệnh tật, số con chết và tính tỷ lệ sống theo tuần.  

Khối lượng và tăng trọng. Cân khối lượng đà điểu hàng tháng vào buổi sáng 
trước khi cho ăn, cân từng con. Sử dụng cân Iconnix FX có độ chính xác 0,05kg. Cân cả 
người và đà điểu sau đó trừ khối lượng người. Từ khối lượng mỗi đà điểu chúng tôi tính 
tăng trọng theo ngày.  

Thu nhận thức ăn. Hằng ngày cân chính xác lượng thức ăn cho đà điểu theo 
từng ô chuồng, cho ăn lúc 7.00h, cân thức ăn còn thừa trong máng vào sáng hôm sau. 
Để hạn chế tối đa lượng thức ăn rơi vãi ra ngoài đặt tấm bao lớn dưới máng ăn. 
Lượng ăn vào được xác định cho từng ô chuồng và sau đó tính cho 1 kg khối lượng 
cơ thể (thể trọng).  
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Hệ số chuyển hóa thức ăn (HSCHTA). Xác định thông qua lượng ăn và tăng 
trọng hàng ngày. 

Chất lượng thân thịt. Để đánh giá chất lượng thân thịt, chúng tôi đã tiến hành 
mổ khảo sát vào cuối thí nghiệm lúc đà điểu ở 10 tháng tuổi. Chọn 20 con (10 trống, 10 
mái) và đồng đều khối lượng trước khi giết mổ để khảo sát. Tiến hành mổ khảo sát theo 
tài liệu của Bùi Quang Tiến (1993). 

Các chỉ tiêu đánh giá là:  

- Khối lượng sống khi giết thịt: Cân khối lượng sống đà điểu trước khi giết mổ 
(sau khi nhịn ăn 12h trong điều kiện đầy đủ nước). 

- Khối lượng và tỷ lệ da: Sau khi cắt tiết, vặt lông, lấy toàn bộ da đem cân. 

- Khối lượng thân thịt (thịt xẻ): là khối lượng đà điểu sau khi cắt tiết, vặt lông, bỏ 
các phần phụ khác như phần phủ tạng, khí quản, cơ quan sinh dục, mỡ bụng, đầu, chân, 
máu, lông, da. 

- Khối lượng thịt đùi và tỷ lệ thịt đùi: Rạch 1 đường cắt từ khớp xương đùi trái, song 
song với xương  cơ dẫn đến chỗ cơ đùi gắn vào xương. Tách cắt thịt đùi, cân khối lượng thịt 
đùi trái gồm: cơ đùi, mỡ dưới da và nhân đôi, sau đó tính tỷ lệ thịt đùi. 

- Khối lượng nội tạng  và tỷ lệ nội tạng: khi mổ tách các cơ quan nội tạng (tim, 
gan, ruột, dạ dày) ra khỏi thân thịt, dùng khăn lau sạch và cân lúc còn tươi. 

- Khối lượng xương và tỷ lệ xương: Tách lọc thịt và cơ quan nội tạng ra khỏi 
thân thịt còn lại xương, cân khối lượng xương sau đó tính tỷ lệ. 

- Khối lượng dạ dày và tỷ lệ dạ dày: Khi tách dạ dày ra khỏi thân thịt, cắt dọc dạ 
dày, bỏ phần thức ăn và lớp màng bên trong, cân dạ dày lúc còn tươi. 

- Khối lượng gân và tỷ lệ gân: Tách lọc gân ở chân, cân khối lượng sau đó tính 
tỷ lệ theo thịt xẻ. 

2.5. Xử lý số liệu 
Các số liệu theo dõi được nhập hàng ngày và quản lý trên máy vi tính bởi phần 

mềm Excel. Số liệu thu được của 2 thí nghiệm sẽ được xử lý thống kê trên phần mềm 
Minitab 15.12 (2007) theo mô hình tương quan tuyến tính (GLM). Thuật toán thống kê: 

Yjk = µ + Ajk + e; Trong đó:  µ giá trị trung bình, Aj: nhóm tuổi J (1-2) theo ô 
chuồng k (1-5) và e: sai số ngẫu nhiên. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Tỷ lệ nuôi sống 

Tỷ lệ nuôi sống là chỉ tiêu phản ánh sức sống của vật nuôi. Tỷ lệ nuôi sống của 
đà điểu được chúng tôi theo dõi và kết quả được thể hiện ở bảng 2. 
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Bảng 2. Tỷ lệ nuôi sống qua các tháng thí nghiệm 

Giai đoạn (tháng tuổi) 

2-4 8-10 Mùa Tháng trong 
năm 

Con % Con % 

 Bắt đầu 30 100 30 100 

12 28 93,3 28 93,3 

1 27 90 27 90 Mùa mưa 

2 26 86 27 90 

3 29 96 30 100 

4 29 96 30 100 Mùa khô 

5 29 96 30 100 

Tỷ lệ nuôi sống đà điểu ở 2 đối tượng thí nghiệm đạt khá cao. Kết quả bảng 2 
cho thấy, đà điểu chết nhiều trong mùa mưa hơn mùa khô ở cả 2 nhóm tuổi. Ở giai đoạn 
8-10, đà điểu có xu hướng chết ít hơn 2-4 tháng tuổi.  

Mùa có ảnh hưởng lớn đến kết quả tỷ lệ nuôi sống của đà điểu. Tỷ lệ sống 
của đà điểu ở mùa mưa thấp hơn mùa khô. Ở 2-4 tháng tuổi, tỷ lệ nuôi sống trong 
mùa mưa là 89,8% thấp hơn mùa khô 7,8%. Trong mùa khô, đà điểu 8-10 tháng tuổi 
không chết.  

Phùng Đức Tiến và cộng sự (2004) cho biết, đà điểu nuôi tại Việt Nam có tỷ lệ 
nuôi sống ở giai đoạn 0-3 tháng tuổi: 77-85%, 4- 10 tháng tuổi: 90-95%. Harting (1991) 
nghiên cứu 45 đà điểu ở giai đoạn dưới 3 tháng tuổi thấy rằng, 11% chết đột ngột không 
rõ nguyên nhân. Peters (1989) và Smith (1993) cho rằng cát, rơm rạ, cỏ úa và vật thể lạ 
là những vật cản trong dạ dày và là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết trong giai đoạn 
đà điểu non. 

Trong quá trình theo dõi, chúng tôi nhận thấy rằng: đà điểu chết chủ yếu do mắc các 
bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp. Riêng đà điểu 8-10 tháng tuổi, có 1 con chết do va chạm 
vào hàng rào và bị trật khớp không thể đi lại được, suy kiệt dần và chết. 

3.2. Khối lượng và tăng trọng 

Kết quả theo dõi khối lượng của 2 nhóm đà điểu trong 2 mùa được trình bày ở 
bảng 3. Qua bảng 3 chúng ta thấy, từ tháng tuổi thứ 3 (nhóm 1) và 9 (nhóm 2) khối 
lượng đà điểu ở mùa mưa thấp hơn ở mùa khô (P<0,05). Ở 4 tháng tuổi, khối lượng 
tương ứng 32,99 và 37,36kg; 10 tháng tuổi tương ứng 91,47 và 96,88 kg.  
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Phùng Đức Tiến và cộng sự (2003) cho biết, khối lượng cơ thể của các dòng đà 
điểu và con lai ở 3 tháng tuổi từ 19,1 - 21,6 kg. Đặng Quang Huy (2001) công bố, 10 
tháng tuổi con trống đạt 99,41 kg, con mái đạt trung bình 87,75 kg. Hobnczuk (2002) 
nhận xét từ kết quả nghiên cứu rằng, khối lượng cơ thể của đà điểu phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố, một trong những yếu tố quan trọng là chế độ dinh dưỡng, mùa vụ…  

Bảng 3.  Khối lượng (kg) và tăng trọng (g/con/ngày) của đà điểu  
qua các tháng và từng mùa 

Giai đoạn (tháng tuổi) 

2-4 8-10 
Tháng trong 

năm 
Khối lượng Tăng trọng Khối lượng Tăng trọng 

Bắt đầu 

12 

1 

2 

3,77 

11,06 

21,35 

32,99 

- 

236 

330 

416 

70,64 

78,66 

86,90* 

91,47* 

- 

234 

236 

218 

Mùa mưa 320  229 

Bắt đầu 

3 

4 

5 

3,85 

11,22 

24,27 

37,36 

- 

304 

368 

440 

70,60 

78,65 

88,85* 

96,88* 

- 

318 

276 

260 

Mùa khô 370  285 

P (hai mùa) 0,18  0,003 

(*Có sự sai khác thống kê giữa hai mùa (P<0,05)). 

Kết quả ở bảng cho thấy, đà điểu 2-4 tháng tuổi tăng trọng tăng dần theo lứa tuổi, 
trong khi 8-10 tháng tuổi thì ngược lại. Quy luật này xảy ra ở cả 2 mùa. Tăng trọng của 
nhóm 2-4 tháng tuổi không có sự sai khác giữa các mùa (P>0,05), nhưng tăng trọng 
nhóm 8-10 tháng tuổi cao trong mùa khô hơn mùa mưa (P<0,05).  

Kết quả nghiên cứu của Cilliers (1995) cho thấy, tăng trọng của đà điểu lúc 1 
tháng tuổi là 105g, cao nhất ở 6 tháng tuổi là 420g. Đặng Quang Huy (2001) nghiên cứu 
khả năng sinh trưởng của đà điểu Châu Phi nuôi ở Việt Nam thế hệ 1 cho thấy, tăng 
trọng của đà điểu 1-6 tháng tuổi là 162 - 482 g/ngày. Tác giả còn cho biết ở 3 tháng tuổi, 
tăng trọng của đà điểu (tính chung cả trống và mái) đạt 381g. Như vậy, kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi phù hợp với các nghiên cứu trước đây. 
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3.3. Hệ số chuyển hóa thức ăn  

Hệ số chuyển hóa thức ăn (HSCHTA) là chỉ tiêu kinh tế quan trọng nhất trong 
chăn nuôi nói chung và đà điểu nói riêng. Lượng thức ăn thu nhận chịu ảnh hưởng của 
rất nhiều yếu tố, trong đó có khí hậu môi trường nuôi. Chúng tôi tiến hành theo dõi 
lượng thức ăn ăn vào và tính toán HSCHTA, kết quả trình bày ở bảng 4. 

Bảng 4. Lượng ăn vào (LAV, g/kg khối lượng cơ thể) và hệ số chuyển hóa thức ăn (HSCHTA) 
của hai nhóm đà điểu nuôi trong hai mùa 

2-4 tháng tuổi 8-10 tháng tuổi 
Tháng trong năm 

LAV HSCHTA LAV HSCHTA 

Mùa mưa 

12 40,90 1,27 19,37 6,19 

1 25,86 1,28 16,34 5,71 

2 34,70 2,27 15,90 7,02 

Trung bình 33,39 1,59 17,25 6,29 

Mùa khô 

3 33,26 0,94 18,82 4,51 

4 27,34 1,68 17,72 5,53 

5 29,97 2,37 16,96 6,16 

Trung bình 30,22 1,66 17,83 5,40 

P (hai mùa) 0,001 0,078 0,03 0,001 

Kết quả cho thấy, lượng ăn vào (tính theo g/kg thể trọng) chịu ảnh hưởng của 
mùa vụ (P<0,05) ở cả 2 nhóm đà điểu. Nhóm 2-4 tháng tuổi, lượng ăn vào trong mùa 
khô thấp hơn mùa mưa (30,22 so với 33,39 g/kg thể trọng), nhưng ở nhóm 8-10 tháng 
thì ngược lại (17,83 so với 17,25 g/kg thể trọng).   

Nguyên nhân ở đây là do tháng 3 nhiệt độ diễn biến thất thường, có lúc nhiệt 
độ giảm xuống đến 16-180C và tháng 5 nhiệt độ tăng cao 30-370C trong suốt 7 ngày 
liền làm giảm rõ rệt lượng ăn vào của đà điểu, đặc biệt đà điểu 2-4 tháng tuổi. Nhóm 
đà điểu 8-10 tháng tuổi có khả năng chịu sự thay đổi nhiệt độ tốt hơn nên ít ảnh 
hưởng lượng ăn vào. 

Kết quả nghiên cứu của Đặng Quang Huy (2001) cho biết, một đà điểu sử dụng 
hết 20g/kg thể trọng (2%) trong giai đoạn 2-10 tháng tuổi. Aganga và cộng sự (2003) kết 
luận rằng, đà điểu trưởng thành có thể ăn được lượng VCK lên đến 7,5% trọng lượng cơ 
thể. Trong khi thông tin của Hiệp hội đà điểu thế giới (2000) thì cho rằng, đà điểu 
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trưởng thành chỉ tiêu thụ lượng thức ăn chỉ bằng 1,4% khối lượng cơ thể mỗi ngày (gà 
có thể tiêu thụ thức ăn bằng 8,5% khối lượng cơ thể).  

Số liệu bảng 4 còn cho thấy, hệ số chuyển hóa thức ăn thấp rõ rệt ở đà điểu 2-4 
tháng ở cả 2 mùa mưa và khô so với 8-10 tháng tuổi, tương ứng 1,59 so với 6, 29 và 
1,66 so với 5,40 (P<0,05). So sánh giữa 2 mùa chúng tôi thấy, đà điểu 2-4 tháng tuổi có 
HSCHTA ở mùa mưa (1,59) có giá trị tuyệt đối thấp hơn ở mùa khô (1,66 ), nhưng sai 
khác không có ý nghĩa thống kê (P = 0,078); Trong khi, đà điểu 8-10 tháng tuổi thì 
ngược lại, HSCHTA ở mùa khô thấp hơn ở mùa mưa có nghĩa thống kê (P<0,05). 

Kết quả nghiên cứu của Trần Công Xuân và Nguyễn Thiện (1999) cho thấy rằng, 
giai đoạn 0-3 tháng tuổi, HSCHTA là 2,0;  6-10  tháng tuổi: 4,25- 6,5; 11-12 tháng tuổi: 
6,8. Theo Phùng Đức Tiến và cộng sự (2003), HSCHTA của đà điểu từ 1 đến 12 tháng 
tuổi: 2,5- 6,7. Các tác giả kết luận rằng, đà điểu càng lớn thì tiêu tốn thức ăn càng cao và 
thời gian nuôi đến giết thịt là 10 tháng tuổi thì sẽ có hiệu quả tốt.  

3.4. Chất lượng thân thịt của đà điểu 10 tháng tuổi 

Cuối mỗi mùa, 20 đà điểu cho mỗi nhóm đã được giết mổ để đánh giá chất lượng 
thân thịt. Các chỉ tiêu phân loại thân thịt dựa vào mà cơ sở đã tiến hành từ nhiều năm 
trước. Kết quả của các chỉ tiêu được ghi ở bảng 5.  

Bảng 5.  Kết quả mổ khảo sát đà điểu 10 tháng tuổi 

Mùa vụ 

Chỉ tiêu Mùa mưa 
(M ± SEM) 

Mùa khô 
(M ± SEM) 

P 

Khối lượng giết mổ (kg) 91,47 ± 0,47 96,88 ± 0,47 0,001 

Khối lượng thịt xẻ (kg) 59,87 ±  0,35 63,82  ±  0,35 0,350 

Tỷ lệ thịt xẻ (%) 65,20 ±  0,44 65,80 ±  0,44 0,359 

Khối lượng cơ đùi (kg) 25,24  ± 0,22 26,85 ± 0,22 0,001 

Tỷ lệ cơ đùi (%) 42,16  ±  0,61 41,93 ±   0,61 0,795 

Khối lượng xương (kg) 15,53  ± 0,31 17,37 ± 0,31 0,003 

Tỷ lệ xương (%) 25,93  ±  0,76 25,84 ±   0,76 0,932 

Khối lượng nội tạng (kg) 4,74 ± 0,18 6,78 ± 0,18 0,001 

Tỷ lệ nội tạng (%) 7,90  ±  0,21 7,67  ±  0,21 0,466 

Gân (kg) 4,72 ± 0,08 5,90 ± 0,08 0,003 
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Tỷ lệ gân (%) 7,88  ±  0,19 6,71 ±   0,19 0,003 

Da (kg) 2,23 ± 0,09 3,25 ± 0,09 0,001 

Tỷ lệ da (%) 2,50 ± 0,11 3,00 ± 0,11 0,015 

Ngoại trừ tỷ lệ gân và da, tất cả các chỉ tiêu (tính theo tỷ lệ) còn lại không có sự 
sai khác giữa hai mùa (P>0,05). Với đà điểu, da có ý nghĩa quan trọng vì làm các sản 
phẩm có giá trị kinh tế. Tỷ lệ da cao hơn ở mùa khô (3,0 so với 2,5%); trong khi tỷ lệ 
gân thấp hơn (6,71 so với 7,88%).  

Các chỉ tiêu khác như cơ đùi (phần thịt nhiều nhất của đà điểu), xương, nội tạng 
đều có khối lượng trong mùa khô cao hơn mùa mưa nhưng so với thân thịt thì tỷ lệ 
ngược lại và sự sai khác này không có ý nghĩa thống kê (P<0,05).  

Theo Phùng Đức Tiến và cộng sự (2003), khi mổ khảo sát 4 dòng đà điểu 
châu Phi nhập nội cho biết tỷ lệ thịt xẻ đạt 85 - 92%, tỷ lệ cơ đùi: 28 - 29% khối 
lượng cơ thể. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn công bố trên, có thể do 
phương pháp giết mổ khác nhau. Trong khi đó, Jefferey (1996) cho biết tỷ lệ thịt xẻ 
của đà điểu 57,57%. 

4. Kết luận  

Đà điểu châu Phi nuôi trong điều kiện Quảng Nam có tỷ lệ nuôi sống cao trong 
mùa khô hơn mùa mưa và đà điểu 2-4 tháng tuổi thấp hơn đà điểu 8-10 tháng tuổi.  

Tính năng sản xuất (khối lượng, tăng trọng, lượng ăn vào, HSCHTA) của hai 
nhóm đà điểu chịu ảnh hưởng rõ rệt của mùa vụ. Hai nhóm đà điểu có khối lượng và 
tăng trọng trong mùa mưa thấp hơn mùa khô. Đà điểu 2-4 tháng tuổi biểu hiện không rõ 
ảnh hưởng mùa vụ đến lượng ăn vào và HSCHTA, nhưng 8-10 tháng tuổi nuôi trong 
mùa khô lượng ăn vào lớn hơn và HSCHTA thấp hơn trong mùa mưa.  

Chất lượng thân thịt của đà điểu 10 tháng tuổi không bị ảnh hưởng của mùa vụ, 
ngoại trừ tỷ lệ da và gân; trong mùa khô, tỷ lệ da cao và tỷ lệ gân thấp; tỷ lệ thịt xẻ: 
65,2-65,8%; tỷ lệ cơ đùi: 41,9 - 42,16, xương: 25,84 - 25,93, nội tạng: 7,67 - 7,9, gân: 
6,71-7,88 và da: 2,5-3% so với khối lượng thịt xẻ. 
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EFECTS OF SEASONALITY ON GROWTH PERFORMANCE AND CARCASS 
CHARACTERISTICS OF OSTRICH IN QUANG NAM PROVINCE 
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Abstract. The experiments using 120 birds with 2 groups of age (2-4 and 8-10 
months) raised in 2 seasons (riany: 11-2 and dry: 3-5) at Quang Nam Centre for 
Ostrich Breeding were aimed at determining the effects of seasonality on the 
growth performance and carcass characters. Results have shown that in rainy 
season, the growth rate of 2 groups were lower than that in dry season. Ostrich of 2-
4 months of age have not shown to be clearly affected by seasonality on feed intake 
and FCR but not in the case of Ostrich 8-10 months. In dry season, feed intake is 
higher but FCR is lower in rainy one. Carcass quality of 10-month Ostrich was not 
affected by seasonality except for the skin percentage; in the dry season, there is 
higher skin percentage and lower tendon percentage;  carcass percentage: 65.2-
65.8%; leg muscle perc.: 41.9 - 42,16, bone perc.: 25.84 – 25.93, offal perc.: 7.67 – 
7.9, tendons: 6.71-7.88 and skin: 2.5-3% as carcass weight. 

Keywords: Carcass characteristics, growth performance, ostrich, seasonality effect. 

 


