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TIÊU CHUẨN QUỐC GIA                            TCVN xxx 

 

Gà giống nội - Phần 7: Gà Ác - yêu cầu kỹ thuật  

Ac chicken – Part 7– Technical Specification 

 

1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với gà Ác dùng làm giống 

2. Thuật ngữ và định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 

2.1.  Ngoại hình  

Yêu cầu về ngoại hình của gà Ác được quy định trong bảng 1  

Bảng 1 - Ngoại hình gà Ác 

Chỉ tiêu 
01 ngày 

tuổi 

  tuần tuổi  Trưởng thành (3  tuần tuổi) 

Trống  ái Trống  ái 

 Hình dáng Nhỏ, gọn Thon, chắc khoẻ Thon nhỏ Thon, chắc khoẻ Thon nhỏ 

 Màu lông 

-  ầu 

- Cổ  

- Thân 

- Cánh 

-  uôi 

 àu trắng 

hoặc hơi 

phớt vàng 

chanh 

Lông xước màu 

trắng bao phủ 

toàn thân. Lông 

cánh và đuôi 

màu trắng xước 

hơi phẳng 

Lông xước màu 

trắng bao phủ 

toàn thân. Lông 

cánh và đuôi 

màu trắng xước 

hơi phẳng 

Lông xước màu 

trắng bao phủ 

toàn thân. Lông 

cánh và đuôi 

màu trắng xước 

hơi phẳng 

Lông xước 

màu trắng bao 

phủ toàn thân. 

Lông cánh và 

đuôi màu trắng 

xước hơi 

phẳng 

Màu da   àu  đen  àu  đen  àu  đen  àu  đen  àu  đen 

 ỏ 
 ỏ màu 

đen 

 ỏ dài, nhọn 

màu đen 

 ỏ dài, nhọn 

màu đen 

 ỏ dài, nhọn 

màu đen 

 ỏ dài, nhọn 

màu đen 

Chân 

 àu  đen, 

chân có 5 

ngón 

 àu đen, chân 

có 5 ngón 

 àu đen, chân 

có 5 ngón 

 àu đen, chân 

có 5 ngón 

 àu đen, chân 

có 5 ngón 

Màu mào, 

tích 
 

 ào màu đỏ, 

mào to và đỏ 

thẫm hơn mào 

con mái. Tích 

đỏ, màu tím 

xanh 

 ào màu đỏ,  

nhỏ. Tích đỏ, 

màu tím xanh 

 ào màu đỏ, 

mào to và đỏ 

thẫm hơn mào 

con mái. Tích 

đỏ, màu tím 

xanh 

 ào màu đỏ,  

nhỏ. Tích đỏ, 

màu tím xanh 

Kiểu mào   ào cờ đơn  ào cờ đơn  ào cờ đơn  ào cờ đơn 
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2.2. Kích thước các chiều đo cơ thể  

Yêu cầu về kích thước của gà Ác được quy định trong bảng 2  

Bảng 2. Kích thước của gà Ác 

Chỉ tiêu ĐVT 

Yêu cầu 

08 tuần tuổi Trưởng thành (38 

tuần tuổi) 

Trống Mái Trống Mái 

Chiều dài thân, trong khoảng cm 9-11 7-9 15-17 12-14 

Chu vi vòng ngực, trong khoảng cm 15-17 14-16 22-24 19-21 

Chu vi vòng ngực/chiều dài thân 

không nhỏ hơn 

 
1,6 1,5 1,4 1,5 

Chiều dài lườn, trong khoảng cm 6-8 5-7 9-11 7-9 

Chiều dài lông cánh, trong khoảng cm 10-11 9-10 13-14 12-13 

Chiều dài ống chân, trong khoảng cm 4-6 3-5 6-9 5-7 

2.3. Khối lượng cơ thể 

Yêu cầu về khối lượng của gà Ác được quy định trong bảng 3  

Bảng 3. Khối lượng cơ thể gà Ác 

Chỉ tiêu ĐVT 
Yêu cầu 

Trống Mái 

Khối lượng  1 ngày tuổi, không nhỏ hơn  gram 20 19 

Khối lượng    tuần tuổi, trong khoảng gram Từ 350 đến 400  Từ 27  đến 320  

Khối lượng tại thời điểm đẻ 5% (từ 19 đến 

2  tuần tuổi), trong khoảng 

gram Từ  5  đến 950 Từ 65  đến 750  

Khối lượng tại thời điểm trưởng thành (3  

tuần tuổi), trong khoảng 

gram Từ 11   đến 1200  Từ 80  đến 900  

2.4. Sinh sản   

Yêu cầu về khả năng sinh sản của gà Ác được quy định trong bảng 4  

   Bảng  4.  Khả năng sinh sản gà Ác 

Chỉ tiêu ĐVT Yêu cầu 

Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên, trong  khoảng  Tuần 16-18 

Tỷ lệ đẻ bình quân/4  tuần đẻ, không nhỏ hơn % 22 



 
                                               TCVN xxx GIỐNG GÀ NỘI - PHẦN 7: GÀ ÁC 

 

 
 

Năng suất trứng/số mái đầu k /4  tuần đẻ, không nhỏ hơn quả 65 

Năng suất trứng/số mái bình quân/4  tuần đẻ, không nhỏ hơn quả 70 

Tiêu tốn thức ăn cho 1  quả trứng, không lớn hơn kg 3,5 

Tỷ lệ chết, loại/tháng, không lớn hơn % 1,5 

 2.5. Chất lượng trứng và tỷ lệ ấp nở.   

        Yêu cầu về chất lượng trứng và tỷ lệ ấp nở của gà Ác được quy định trong bảng 5 

                  Bảng 5. Chất lượng trứng và tỷ lệ ấp nở của gà Ác 

Chỉ tiêu ĐVT Yêu cầu 

Khối lượng trứng trung bình, trong khoảng  gram  Từ 29 đến 33 

 ường kính lớn, trong khoảng mm Từ 4  đến 45 

 ường kính nhỏ, trong khoảng mm Từ 34 đến 3  

Chỉ số hình thái ( /d), trong khoảng  Từ 1,2  đến 1,32 

Tỷ lệ lòng đỏ, trong khoảng % Từ 34 đến 36 

Chỉ số lòng đỏ, không nhỏ hơn  0,35 

Tỷ lệ lòng trắng, trong khoảng % Từ 49 đến 53 

Chỉ số lòng trắng, không nhỏ hơn  0,1 

Tỷ lệ vỏ, trong khoảng % Từ 12 đến 14 

 ơn vị Haugh, không nhỏ hơn  81 

Tỷ lệ trứng đủ tiêu chuẩn giống, không nhỏ hơn % 90 

Tỷ lệ ấp /trứng có phôi, không nhỏ hơn % 78 

Tỷ lệ nở/tổng số trứng ấp, không nhỏ hơn % 75 

Tỷ lệ gà loại 1/tổng số gà nở, không nhỏ hơn % 87 

3. Lấy mẫu 

Mẫu được lấy ngẫu nhiên, số lượng bằng 1  % tổng đàn (tối thiểu 3  con), cân từng con 

một, cân riêng trống mái vào một ngày cố định trong tuần, buổi sáng trước khi cho ăn.  

4.  Phương pháp xác định 

4.1. Ngoại hình của gà Ác 

Hình dáng, màu lông, màu mỏ, màu chân, kiểu mào, màu da, được quan sát bằng mắt 

thường hoặc chụp ảnh ở các giai đoạn lúc  1 ngày tuổi,    tuần tuổi và trưởng thành ở 38 

tuần tuổi.  

4.2. Kích thước của gà Ác 

4.2.1.  ụng cụ 

 ùng thước dây đo chiều dài thân, chu vi vòng ngực, chiều dài lườn và thước cứng đo 

chiều dài lông cánh, cao chân ở   tuần tuổi và thời điểm trưởng thành 3  tuần tuổi. 

4.2.2. Cách tiến hành 

- Chiều dài thân:  o từ đốt xương cổ cuối cùng tới đốt xương sống đuôi đầu tiên. 

- Chu vi vòng ngực:  o chu vi vòng quanh ngực sát sau gốc cánh. 

- Chu vi vòng ngực/chiều dài thân: Tính bằng chu vi vòng ngực/chiều dài thân 

- Chiều dài lườn:  o từ điểm đầu xương ức đến điểm cuối xương ức. 
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- Chiều dài lông cánh:  o chiều dài lông cánh thứ tư hàng thứ nhất. 

- Cao chân:  o từ khớp khuỷu gối đến khớp bàn chân. 

4.2.3. Tính kết quả 

Tiến hành đo kích thước trên từng gà Ác được lấy mẫu, kết quả là số đo trung bình đối 

với từng kích thước, tính đến số nguyên. 

4.3. Khối lượng gà 

4.3.1.  ụng cụ 

Cân điện tử có độ chính xác đến 0,01 g. Cân đồng hồ có độ chính xác đến 0,5 g 

4.3.2. Cách tiến hành 

 ẫu được lấy theo mục 3, tương ứng với từng thời điểm quy định trong bảng 3.  ùng 

cân (mục 4.3.1) cân riêng rẽ từng con. 

4.3.3. Tính kết quả 

Cân khối lượng trên từng gà Ác được lấy mẫu, lấy kết quả trung bình, tính đến số 

nguyên. 

Khối lượng trung bình (g)  = 
  Tổng khối lượng con cân (g) 

       ung lượng mẫu (con) 

4.4. Sinh sản 

- Xác định tuổi đẻ của đàn gà (tuổi thành thục về tính) được tính bằng số tuần tuổi khi 

đàn gà đạt tỷ lệ đẻ 5 %. 

-  Xác định năng suất trứng:  ược xác định bằng tổng số trứng đẻ ra trong 4  tuần đẻ 

trên số mái có mặt đầu k  hoặc số mái bình quân có mặt trong k , được tính theo công thức 

sau: 

  X =
N

M
 

trong đó: 

       X: Là năng suất trứng/48 tuần đẻ, tính bằng quả. 

M : là tổng số trứng đẻ ra trong 4  tuần, tính bằng quả/mái. 

N : Số mái có mặt đầu k  hoặc số mái bình quân có mặt trong 4  tuần, tính bằng con. 

-  Xác định tiêu tốn thức ăn cho 1  quả trứng: Tiêu tốn thức ăn cho 1  quả trứng 

được tính bằng kilogam (kg), tính  theo công thức sau: 

A = 10
X

Y
 

trong đó:   

 A: là tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng, tính bằng kilogam. 

X : là tổng số trứng đẻ ra trong mỗi giai đoạn, tính bằng quả 

Y : là tổng thức ăn cho gà mái ăn trong giai đoạn tính bằng kilogram (kg); 
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- Xác định tỷ lệ loại thải: tính bằng %, bằng tổng số mái loại thải, số mái chết/tổng số 

mái đầu k , tính bằng công thức sau: 

Y = 100 x A-B 

                                                                      A 

trong đó:   

 Y: là tỷ lệ loại thải. 

 A: là tổng số mái đầu k , tính bằng con 

 B: là tổng số mái cuối k , tính bằng con 

4.5. Xác định tỷ lệ trứng giống: Tính bằng % bằng số trứng giống/tổng số trứng đẻ ra, 

trong giai đoạn nuôi nhất định, tính bằng công thức sau: 

X = 100 x A 

                                                                      B 

trong đó:   

 X: là tỷ lệ trứng giống. 

 A: là tổng số trứng giống trong giai đoạn nuôi nhất định, tính bằng quả 

 B: là tổng số trứng đẻ ra trong giai đoạn nuôi nhất định, tính bằng quả 

4.6.  Xác định khối lượng trứng 

4.6.1.  ụng cụ: cân có độ chính xác đến  ,1g 

4.6.2. Cách tiến hành: Trứng được lấy mẫu ở tuần tuổi 37 và 3  của gà mái theo phương 

pháp ngẫu nhiên, cân từng quả một, dùng cân (mục 4.6.1), chính xác đến  ,1g. 

4.6.3. Tính kết quả 

Khối lượng trứng được tính theo công thức sau: 

P =
n

X
n

i

i
1

 

trong đó:  

  P: là khối lượng trứng 

i
X : là khối lượng quả trứng thứ i  tính bằng gam (g), ni ,...,2,1 ; 

n  : là tổng số quả trứng được cân; 

   Lấy kết quả trung bình, tính đến số nguyên. 

4.7.  Xác định chỉ số hình thái của quả trứng 

4.7.1.  ụng cụ: Thước kẹp Panme có độ chính xác  , 1 mm 

4.7.2. Cách tiến hành: Trứng được lấy mẫu ở tuần tuổi 37 và 3  của gà mái theo phương 

pháp ngẫu nhiên, đo riêng rẽ từng quả một, dùng thước (mục 4.7.1), chính xác đến  , 1mm 

để đo chiều dài, chiều rộng quả trứng. 

4.7.3. Tính kết quả 
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Chỉ số hình dạng trứng được tính theo công thức sau. 

Y =
d

D
 

trong đó:  

Y: là chỉ số hình dạng trứng 

D : là chiều dài của quả trứng, tính bằng milimét (mm).  

d: là chiều rộng của quả trứng, tính bằng milimét (mm).  

               Lấy kết quả trung bình, kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân. 

4.8. Xác định thành phần, chất lượng trứng,  

- Xác định tỷ lệ lòng đỏ trứng : Tính bằng phần trăm (%), được xác định bằng tỷ lệ giữa 

khối lượng lòng đỏ trứng so với khối lượng trứng, tính đến số nguyên. 

-  Xác định tỷ lệ lòng trắng trứng: Tính bằng phần trăm (%), được xác định bằng tỷ lệ 

giữa khối lượng lòng trắng trứng so với khối lượng trứng, tính đến số nguyên. 

- Xác định tỷ lệ vỏ trứng: Tính bằng phần trăm (%), được xác định bằng tỷ lệ giữa khối 

lượng vỏ trứng so với khối lượng trứng. 

- Chỉ số lòng đỏ trứng: Tính đến một số thập phân, theo công thức sau :  

X = 
H 

D 

trong đó : 

X : là chỉ số lòng đỏ 

H : là chiều cao lòng đỏ, tính bằng milimét (mm) 

D: là đường kính lòng đỏ, tính bằng milimét (mm) 

- Chỉ số lòng trắng trắng: Tính đến một số thập phân, theo công thức sau : 

A = 
2H 

D + d 

trong đó : 

A : là chỉ số lòng trắng 

H : là chiều cao lòng trắng đặc, tính bằng milimét (mm) 

D: là đường kính lớn của lòng trắng đặc, tính bằng milimét (mm) 

d: là đường kính nhỏ của lòng trắng đặc, tính bằng milimét (mm) 

- Xác định đơn vị Haugh (HU) : Tính đến một số nguyên, theo công thức sau : 

 ơn vị Haugh được xác định thông qua xác định chiều cao của lòng trắng đặc (đo bằng 

thước 3 chân có độ chính xác  , 1 mm tại điểm tiếp giáp với lòng đỏ của trứng) và khối 

lượng của quả trứng. Công thức tính như sau: 

)7,157,7log(100 37,0WHHU   

trong đó:   

HU: là đơn vị Haugh của quả trứng; 

H : là chiều cao lòng trắng, tính bằng minimét (mm); 

W : là khối lượng trứng, tính bằng gam (g); 
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4.9.  Xác định tỷ lệ nở/ trứng có phôi 

Tỷ lệ nở/ tổng số trứng có phôi, tính bằng %, tính đến số nguyên, theo công thức sau : 

A = 100
X

Y
  

trong đó:   

 A: là tỷ lệ nở/tổng trứng có phôi (quả) 

X : là tổng số trứng có phôi sau 7 ngày ấp, tính bằng quả. 

Y : là số gà con nở ra, tính bằng con. 

4.10.  Xác định tỷ lệ nở/ tổng trứng ấp 

Tỷ lệ nở/ tổng số trứng ấp, tính bằng %, tính đến số nguyên, theo công thức sau : 

B = 
N 

x 100 
Y 

trong đó:   

 B: là tỷ lệ nở/tổng số trứng ấp 

N : là số gà con nở ra, tính bằng con. 

Y : là tổng số trứng đưa vào ấp, tính bằng quả 
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