Những giống gà cho trứng siêu lợi nhuận
Viết bởi Administrator
Thứ tư, 11 Tháng 5 2016 03:15 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 11 Tháng 5 2016 03:26

Cùng điểm qua 3 giống gà siêu trứng được nhập khẩu từ nước ngoài về và nuôi thành công tại
nước ta, cho năng suất trứng hàng năm tăng cao, đem lại hiệu quả kinh tế khá ổn định cho nhà
chăn nuôi :

- Gà New Hampshire: Xuất xứ từ Mỹ. Đây là giống gà đẻ sai, lượng trứng mỗi năm trung bình
được 180 quả.

Gà giống New Hampshire có những ưu điểm như sau:
Tuy xuất xứ vùng ôn đới nhưng lại thích hợp với phong thổ nước ta nên dễ nuôi, ít bệnh.
Minh gà có sắc lông đỏ lợt, chân và mỏ mài vàng như gà Tàu, thịt cũng thơm ngon nên hợp với
sở thích của người tiêu dùng Việt Nam.
Gà tăng trọng nhanh, lại lớn con. Trong điều kiện nuôi dưỡng tốt, gà trống trưởng thành nặng
khoảng 4 ký, gà mái cũng nặng hơn 3 ký.
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Giống gà này đẻ sai và đẻ sớm. Gà mái khoảng 4 tháng tuổi đã bắt đầu đẻ.
Trứng gà New Hampshire vỏ màu nâu lợt, lớn hơn trứng gà Rhode Island Red nên được người
tiêu dùng ưa chuộng.

Gà Isa Brown xuất xứ từ Hà Lan, là giống gà siêu trứng trên 200 trứng

Gà Isa Brown thân mình chỉ bằng con gà Tàu nên tốn rất ít thức ăn. Con trống trưởng thành
cân nặng chừng 3 ký, gà mái nặng khoảng 2,5 ký. Thân gà phủ lông màu nâu, chân và mỏ màu
vàng, trứng lớn và vỏ trứng màu nâu lợt.

Ưu điểm của gà Isa Brown là đẻ sai, trứng lớn, sắc lông và chân màu vàng hợp với sở thích của
người tiêu dùng nước ta. Duy có khuyết điểm là khả năng chịu đựng thời tiết nóng bức của gà
này rất kém, nên số người nuôi không nhiều.
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Gà Leghorn xuất xứ từ Ý:

Giống gà này không những đẻ sai mà còn đẻ sớm. Mới năm tháng tuổi, trong điều kiện nuôi
dưỡng tốt, gà đã bắt đầu sinh sản. Có điều trứng gà Leghorn màu trắng lại nhỏ hơn trứng gà
Tàu nên bán không được cao giá (vì đa số các bà nội trợ của ta thường có thói quen thích ăn
trứng gà màu vàng nâu, chê trứng màu trắng).

Gà mái Leghorn trưởng thành chỉ cân nặng khoảng 1,8kg còn gà trống trưởng thành cũng chỉ
cân nặng độ hơn 2 kg mà thôi. Gà Leghorn chân vàng, bắp đuôi lớn. Gà trống lanh lẹ, phủ mái
hăng nên trứng có nhiều cồ. Mồng gà trống cao to, thẳng đứng, màu đỏ tươi, và rìa mồng hình
răng cưa. Mồng gà mái cũng có hình dáng như mồng gà trống, có điều kích thước nhỏ hơn và
nằm ngã oặt, sang một bên, che tầm nhìn một bên mắt. Vì thế, gà mái Leghorn mới di chuyển
chậm chạp, cách ăn uống cũng không được lanh lẹ như những gà khác. Những con gà mái có
mồng quá lớn thường được hớt ngắn bớt để không cản trở tầm nhìn của nó. Nhờ đó mà nó ăn
uống được nhiều nên năng suất trứng cao hơn.

Nguồn : Tổng hợp internet
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