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ABSTRACT

The objective of the experiment was to evaluate the effectiveness of
Exzolt (contaning fluralaner) to control mite and improve behavior
relating to welfare in layers. Monitoring and recording indicators of
livestock productivity, level of mite infection, number of eggs with
red dots, and behavior of hens before and after using Exzolt were
performed. 4 cameras to monitor hens’ behavior from 18 pm of
the previous night to 6 am of the following morning were installed
to record the layer’s behavioral indicators caused by the mite
including number of shakes, wing flaps, scratches, preening, bites,
pecking (aggressive), before and after using Exzolt. As a result,
the studied farm was heavily infected with mites with an average
infection level of 1.79 on a scale of 0 - 2. After the treatment with
Exzolt, the farm became totally free of the mites in layers for
many weeks thereafter. The use of Exzolt did not affect daily feed
intake, mortality. The proportion of eggs with red spots decreased
significantly. Especially, the layer’s behavioral expression causing
annoying was significantly reduced after using Exzolt. This is the
reason for good recommendation to use this product to control
mite for layer farm.
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Hiệu quả của fluralaner cung cấp qua đường uống trong việc kiểm soát mạt và cải
thiện phúc lợi ở gà đẻ
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TÓM TẮT

Mục tiêu của đề tài là nhằm đánh giá hiệu quả diệt mạt của sản phẩm
Exzolt (thành phần chính là fluralaner) và đồng thời giúp cải thiện phúc
lợi trên gà mái đẻ. Tiến hành theo dõi và ghi nhận các chỉ tiêu về năng
suất chăn nuôi, đánh giá mức độ nhiễm mạt, số lượng trứng có chấm
đỏ, các biểu hiện về tập tính của gà mái trước và sau khi sử dụng thuốc
Exzolt bằng việc quan sát qua camera. Kết quả cho thấy trại khảo sát
nhiễm mạt rất nặng với mức độ nhiễm trung bình là 1,79 trên thang
điểm 0 - 2. Sau liệu trình điều trị mạt bằng thuốc Exzolt, trại khảo sát
đã không còn sự hiện diện của mạt trên gà mái đẻ, đồng thời hiệu quả
của thuốc được tiếp tục duy trì và kéo dài nhiều tuần sau đó. Việc sử
dụng thuốc diệt mạt Exzolt không ảnh hưởng đến lượng thức ăn ăn vào
hằng ngày và tỷ lệ gà chết và loại thải. Tỷ lệ trứng có chấm đỏ giảm rõ
rệt. Đặc biệt, các chỉ tiêu về tập tính gây khó chịu cho gà mái đẻ đều
giảm xuống rõ rệt so với lúc chưa sử dụng thuốc diệt mạt. Đây là lý do
khuyến cáo sử dụng sản phẩm này trong việc kiểm soát mạt trên gà đẻ.

1. Đặt Vấn Đề

Ngành chăn nuôi gia cầm tại Việt Nam đang
ngày càng phát triển, nhiều trại chăn nuôi gà đẻ
công nghiệp được đầu tư máy móc hiện đại và
thực hiện đầy đủ quy trình vệ sinh sát trùng trong
và ngoài trại. Những bệnh do vi khuẩn hay do
vi rút được đặc biệt quan tâm bằng những biện
pháp kiểm soát dịch bệnh nhưng thỉnh thoảng
bệnh vẫn xảy ra và năng suất chăn nuôi cũng
chưa được tối ưu. Một vấn đề quan trọng mà hầu
như các trại chăn nuôi gà đẻ thường không quan
tâm đến là mạt gà. Mạt gà có liên quan đến năng
suất cũng như tình trạng sức khỏe của gia cầm.

Mạt gà (Dermanyssus gallinae) đã được mô tả
trong nhiều thập kỷ là mối đe dọa lớn đối với
ngành công nghiệp sản xuất trứng, gây ra những
tác hại nghiêm trọng về sức khỏe và phúc lợi động
vật (Mentz & ctv., 2015). Đây là loại côn trùng

hút máu, sống trong chuồng, xung quanh chuồng
hoặc ký sinh ngay trên da của gà mái, từ đó dẫn
đến các phản ứng tự nhiên của gà mái nhằm loại
bỏ mạt ra khỏi cơ thể như: lắc mình, duỗi cánh,
gãi đầu, rỉa lông, rỉa cánh,. . . quá trình này kéo
dài sẽ khiến gà mái bị căng thẳng và tình trạng
nhiễm mạt có thể cao đến mức dẫn đến thiếu máu
và thậm chí gây chết. Sự phá hoại cũng có thể dẫn
đến suy giảm chất lượng trứng (thông qua việc
làm mỏng vỏ và đốm trên vỏ trứng) và suy giảm
năng suất trứng (George & ctv., 2015). Ngoài ra,
mạt gà có thể đóng vai trò là một véc tơ truyền lây
nhiều loại vi rút và vi khuẩn gây bệnh như bệnh
ký sinh trùng máu, bệnh thương hàn, bệnh xoắn
khuẩn. Gà nhiễm mạt được cho là giảm phúc lợi
vì gia tăng tình trạng căng thẳng, từ đó làm cho
gà dễ mắc bệnh hơn (Pham & ctv., 2011) và hơn
nữa nhiều báo cáo đã chỉ ra rằng mạt còn có thể
tấn công vào các vật chủ khác, bao gồm cả con
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người, gây ra các tổn thương trên da. Trên người,
thường bị mạt cắn ở bàn tay, cẳng tay, sau lưng
hoặc trên cổ, tại nơi mạt cắn thường bị viêm da,
ngứa dữ dội, nổi ban đỏ và có thể tìm thấy mạt
tại những vùng bị tổn thương (Abdigoudarzi &
ctv., 2013).

Trên thực tế, việc điều trị mạt thật sự rất khó
khăn, chi phí cao và thường không đạt hiệu quả
cao. Các sản phẩm điều trị thường chỉ diệt được
mạt chứ không diệt được trứng của chúng, vì vậy
cần phải điều trị lần thứ hai, cách một vài ngày
sau khi điều trị lần thứ nhất để hiệu quả diệt mạt
cao hơn. Mặt khác, đa số các loại thuốc diệt mạt
được sử dụng bằng cách phun, xịt và đây là đường
cấp đã được chứng minh là có hiệu quả thấp đối
với việc kiểm soát mạt vì có những con mạt có
thể thoát khỏi khỏi điều trị do thuốc không đến
được những kẽ hở, những khe nứt sâu nơi mạt ẩn
nấp (Lima-Barbero & ctv., 2020).

Với những lý do trên, nghiên cứu này được thực
hiện nhằm mục đích tìm hiểu rõ hơn về ảnh hưởng
của mạt đối với chăn nuôi gà đẻ, đồng thời đánh
giá hiệu quả của thuốc diệt mạt của một sản
phẩm dạng uống Exzolt (fluralaner) trong việc
tiêu diệt mạt và những tác động tích cực của việc
loại trừ mạt lên năng suất chăn nuôi và phúc lợi
gà mái đẻ.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Vật liệu

Nghiên cứu được thực hiện trên gà mái đẻ Isa
Brown từ 45 tuần tuổi tại trại gà đẻ lâu năm ở khu
vực Đông Nam Bộ. Trại được đánh giá là có hiện
diện của mạt, và toàn bộ trại (10 ngàn gà) được
khảo sát liên tục trong 2 tháng. Trong trại được
lắp 4 carema quan sát. Đây là các camera hồng
ngoại (có thể ghi hình trong điều kiện không có
ánh sáng) lắp cố định và ghi hình liên tục trên hệ
thống lưu trữ CCTV (Closed-circuit television).
Vị trí lắp đặt camera trên thành chuồng nuôi gà
hoặc trên nóc trại sao cho trong vùng quan sát
của camera có thể theo dõi rõ được từ 3 lồng nuôi
gà (mỗi chuồng nuôi từ 3 - 4 gà mái đẻ) (Hình 1).
Video quan sát từ camera được ghi lại trong thẻ
nhớ gắn trong camera. Để thực hiện việc phân
tích video cần 1 máy vi tính, 1 thiết bị giúp máy
vi tính có thể đọc được dữ liệu ghi trong thẻ nhớ.

Thuốc diệt mạt Exzolt được cung cấp bởi công
ty MSD Animal Health Vietnam. Mỗi mL Exzolt
chứa 10 mg fluralaner, dạng dung dịch, được cấp

qua đường uống, sử dụng trong điều trị mạt trên
gia cầm với liệu trình sử dụng là dùng hai lần liên
tiếp, lần thứ hai cách lần thứ nhất 7 ngày. Liều
lượng là 0,5 mg fluralaner cho mỗi kg trọng lượng
cơ thể gia cầm (tương đương 0,05 mL Exzolt).

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Khảo sát chăn nuôi tại trại

Sau khi điều tra một số trại chăn nuôi gà đẻ,
trại đang có vấn đề về mạt được chọn. Thực hiện
hỏi và ghi nhận thông tin từ chủ nuôi, kết hợp với
khảo sát thực tế tại trại và ghi nhận tất cả các số
liệu về năng suất của trại trong quá trình chăn
nuôi gồm năng suất trứng trên ngày, tỷ lệ đẻ trên
ngày, số lượng trứng có những chấm đỏ trên vỏ
rõ ràng, lượng thức ăn gà ăn vào trên ngày, số gà
chết và loại 2 tuần trước và sau khi sử dụng uống
thuốc diệt mạt Exzolt.

2.2.2. Đánh giá mức độ nhiễm mạt

Việc đánh giá mức độ nhiễm mạt được thực
hiện tại 8 thời điểm: 1 ngày trước cấp thuốc lần
thứ nhất, 1 ngày sau cấp thuốc lần thứ nhất, 1
tuần sau cấp thuốc lần thứ nhất, 1 tuần sau cấp
thuốc lần thứ hai, 2 tuần sau cấp thuốc lần thứ
hai, 3 tuần sau cấp thuốc lần thứ hai, 4 tuần sau
cấp thuốc lần thứ hai, 5 tuần sau cấp thuốc lần
thứ hai. Tổng số 43 con được chọn (tại nơi có đặt
camera) để đánh giá mạt và cố định những con
này cho toàn bộ khảo sát sự hiện diện của mạt
trên gà.

Phương pháp của Stringham và ctv. (2003) để
đánh giá mức độ nhiễm mạt trên gà. Theo đó, bắt
ngẫu nhiên 43 con gà phân bố đều trong chuồng
có quan sát được bằng camera. Mỗi gà vạch lông
kiểm tra mạt ở 3 vị trí: dưới gốc cánh, xung quanh
hậu môn và lưng (vùng tiếp giáp 2 khớp hông -
đùi). Đếm số lượng mạt và ghi nhận điểm nhiễm
như sau: “0” khi không có mạt hiện diện của mạt;
“1” khi có 1 - 5 con mạt/1 cm2 bề mặt da - lông
và “2” khi có trên 5 con mạt/1 cm2 bề mặt da
- lông. Hình 2 mô tả cách đánh giá mạt trên bề
mặt da của gà.

2.2.3. Phân tích video ghi hình từ camera

Khoảng thời gian ghi hình của camera là từ 18
giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau
(thời gian tập tính thể hiện ít bị ảnh hưởng bởi
yếu tố bên ngoài) nên chúng tôi sử dụng camera
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Hình 1. Hình chụp từ video ghi hình từ camera.

Hình 2. Đánh giá mức độ nhiễm mạt trên gà.
Trong 1 cm2 có nhiều hơn 5 con mạt, cho thấy gà
nhiễm mạt ở mức độ 2.

hồng ngoại để có thể quan sát được tập tính của
gà mái đẻ vào ban đêm (khoảng thời gian trại

không chiếu sáng). Đánh dấu những chuồng nuôi
gà nằm trong vùng quan sát rõ nhất của camera
bằng băng keo đen để phân biệt với những chuồng
nuôi khác khi phân tích video ghi hình từ camera.
Tổng số 43 gà trong 12 lồng nuôi, mỗi lồng 3 - 4
con, mỗi camera quan sát rõ được 3 lồng.

Lắc mình: gà đứng thẳng 2 chân, lông dựng
đứng kết hợp với rung lắc cơ thể giúp loại bỏ mạt
bám trên lông, da.

Duỗi cánh: gà đứng, 1 chân duỗi về phía sau,
trong khi phần cánh cùng phía với chân đó cũng
duỗi thẳng về phía sau cùng hướng với chân đang
duỗi.

Gãi đầu: gà đứng thẳng, 1 chân đưa lên hướng
đầu, dùng ngón chân gãi phần dưới mỏ hoặc trên
đầu.

Rỉa lông, rỉa cánh: gà dùng mỏ rỉa lông ở những
vùng mà mỏ gà có thể chạm tới được như lông
phần lưng, cánh, đùi, ức,. . .

Cắn, mổ nhau: gà sử dụng mỏ mổ thẳng vào cơ
thể gà khác, thường là phần đầu, cánh, hoặc há
mỏ kẹp lấy phần da, thịt của gà khác kết hợp với
hành động kéo, dựt phần da, thịt đang kẹp được
về phía mình. Vì các con trong cùng một lồng
không thể phân biệt nên kết quả sẽ tính theo số
lần có hành vi trong 1 đêm khảo sát trong lồng
4 con. Trong trường hợp lồng 3 con sẽ hiệu chỉnh
trung bình con rồi hiệu chỉnh thành lồng 4 con.
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2.2.4. Chỉ tiêu khảo sát

Các chỉ tiêu về năng suất: thu thập các số liệu
hằng ngày cho toàn trại về lượng thức ăn tiêu
thụ, năng suất trứng, tỷ lệ đẻ, trọng lượng trứng,
tỷ lệ chết và loại thải, trong 4 tuần theo hai giai
đoạn: 2 tuần trước khi sử dụng thuốc diệt mạt và
2 tuần sau khi sử dụng thuốc diệt mạt. Số lượng
trứng, tỷ lệ trứng có chấm đỏ trước và sau khi sử
dụng thuốc diệt mạt.

Các chỉ tiêu về tập tính của gà: số lần lắc mình,
số lần duỗi cánh, số lần gãi đầu, số lần rỉa lông/rỉa
cánh, số lần cắn, mổ nhau trước và sau khi sử
dụng thuốc diệt mạt. Mức độ nhiễm mạt trên gà
theo 3 mức độ: 0, 1, và 2, vào các thời điểm trước
và sau khi cấp thuốc.

2.2.5. Xử lý số liệu

Các chỉ số về năng suất như lượng thức ăn
trung bình, tỷ lệ chết và loại thải, tỷ lệ đẻ trứng,
và tỷ lệ trứng có chấm đỏ được thu thập hằng
ngày cho toàn trại và được coi là một giá trị quan
sát. Các giá trị này được chia làm 2 nhóm: trước
và sau khi sử dụng thuốc diệt mạt Exzolt. Trắc
nghiệm F được dùng để so sánh trung bình của
các chỉ tiêu này giữa 2 nhóm. Từ đó đánh giá
hiệu quả của thuốc trên năng suất. Chỉ số mức
độ nhiễm mạt đánh giá cho từng con được so
sánh trước và sau khi sử dụng thuốc diệt mạt
Exzolt bằng trắc nghiệm phi tham số (Kruskal -
Wallis). Tương tự, giá trị hành vi của gà mái đẻ
theo các chuồng khảo sát được tính trung bình
chung cho chuồng (4 gà mái). Số liệu mỗi ngày
của từng camera được xem như một đơn vị khảo
sát. Mô hình hồi quy hỗn hợp (biến phụ thuộc là
từng số lần biểu hiện tập tính, biến độc lập là sử
dụng thuốc - trước/sau, biến kết cụm - cluster -
là thứ tự chuồng thu thập), được sử dụng để đánh
giá tác động của việc sử dụng thuốc diệt mạt lên
các biểu hiện vể tập tính của gà mái đẻ. Các xử
lý phân tích này được tiến hành trên phần mềm
STATA 14.2 (2017, College Station TX 77845,
USA).

3. Kết Quả và Thảo luận

3.1. Kết quả

Ảnh hưởng của thuốc diệt mạt Exzolt đến các
chỉ tiêu: lượng thức ăn ăn vào, tỷ lệ chết và loại
thải, tỷ lệ đẻ và tỷ lệ trứng có chấm đỏ đườc trình
bày trong Bảng 1. Thông qua xử thống kê, việc

sử dụng thuốc diệt mạt Exzolt không ảnh hưởng
đến lượng thức ăn ăn vào hằng ngày và tỷ lệ gà
chết và loại thải trước và sau khi dùng thuốc (P
> 0,05). Tỷ lệ đẻ và tỷ lệ trứng có chấm đỏ trên
vỏ theo ngày trong suốt quá trình khảo sát được
trình bày trong Hình 3.

Mức độ nhiễm mạt trên gà khảo sát theo tường
thời điểm được trình bày trong Bảng 2. Trong đó
mạt đã giảm đáng kể đến 1 tuần sau cấp thuốc
lần 2 không còn hiện diệt mạt trên gà. Kết quả
này làm thay đổi các tập tính trên gà liên quan
đến phúc lợi động vật. Phân tích video ghi hình
từ 4 camera quan sát tập tính của 43 gà mái đẻ
trong 12 lồng nuôi (mỗi một camera quan sát 3
lồng nuôi) về số lần lắc mình; số lần duỗi cánh;
số lần gãi đầu; số lần rỉa lông, rỉa cánh; số lần
cắn, mổ nhau, ở thời điểm trước và sau khi sử
dụng thuốc diệt mạt Exzolt được thể hiện qua
biểu đồ trong Hình 4. Tính chung cho khảo sát,
những hành động tập tính này giảm đánh kể sau
khi sử dụng thuốc có ý nghĩa về mặt thống kê (P
< 0,001; Bảng 3).

3.2. Thảo luận

Trại khảo sát nhiễm mạt rất nặng với mức độ
nhiễm trung bình là 1,79 trên thang điểm 0, 1, 2.
Sau liệu trình điều trị mạt bằng thuốc Exzolt gồm
hai lần cấp thuốc cách nhau 7 ngày, trại khảo sát
đã không còn sự hiện diện của mạt trên gà mái đẻ,
đồng thời, hiệu quả của thuốc được tiếp tục duy
trì và kéo dài nhiều tuần sau đó. Hinkle (2018)
và Thomas (2018) đã chứng minh được khả năng
diệt mạt của fluralaner trong Exzolt invitro lẫn
invivo. Chưa có thử nghiệm tại Việt Nam, do đó
đây có thể là những khảo sát lâm sàng đầu tiên
đánh giá hiệu quả diệt mạt bằng đường uống.

Sau liệu trình sử dụng thuốc diệt mạt, tỷ lệ
trứng có chấm đỏ giảm rất rõ rệt (P < 0,001),
giảm 1,3 lần (từ 0,42% giảm còn 0,32%) so với
lúc chưa sử dụng thuốc diệt mạt Exzolt. Đây là
loại trứng thường bị người thu mua ép giá. Theo
Chauve (1998), tỷ lệ trứng có chấm đỏ liên quan
mật thiết với tình trạng nhiễm mạt trên gà do
chúng thường khu trú và hút máu tại vùng da lỗ
huyện nên khi gà đẻ trứng sẽ tạo ra những chấm
đỏ máu trên vỏ. Kết quả này thấy rõ hiệu quả
giảm mạt trên gà.

Tất cả các chỉ tiêu khảo sát về tập tính của
gà mái đẻ đều giảm xuống rõ rệt (P < 0,001) so
với lúc chưa sử dụng thuốc diệt mạt. Từ đó, cho
thấy hiệu quả vô cùng rõ rệt của thuốc diệt mạt
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Bảng 1. Ảnh hưởng của thuốc diệt mạt Exzolt đến các chỉ tiêu về lượng thức ăn ăn vào, tỷ lệ chết và
loại thải, tỷ lệ đẻ và tỷ lệ trứng có chấm đỏ (tính trung bình trên 1.000 gà mái)

Chỉ tiêu khảo sát Giai đoạn 14 ngày
trước dùng thuốc

Giai đoạn 14 ngày
sau dùng thuốc

Tính chung 28
ngày khảo sát

Thức ăn (kg/1.000 con) 116,82 ± 0,11 118,34 ± 0,11 117,58 ± 0,11
Chết và loại thải (%) 0,34 ± 0,01 0,33 ± 0,004 0,34 ± 0,01
Tỷ lệ đẻ (%) 89,05 ± 0,06 86,38 ± 0,07 87,71 ± 0,08
Tỷ lệ trứng chấm đỏ (%) 0,42 ± 0,001 0,32 ± 0,002 0,37 ± 0,002

Bảng 2. Bảng khảo sát mức độ nhiễm mạt của gà mái đẻ trước và sau khi sử dụng thuốc diệt mạt Exzolt

Thời điểm khảo sát Số gà khảo sát
(con)

Mức độ nhiễm mạt ở trại (con)
0 1 2 Trung bình Trung vị

1 ngày trước cấp thuốc lần thứ nhất 43 0 9 34 1,79 2
1 ngày sau cấp thuốc lần thứ nhất 43 0 26 17 1,40 1
1 tuần sau cấp thuốc lần thứ nhất 43 7 28 8 1,02 1
1 tuần sau cấp thuốc lần thứ hai 43 43 0 0 0 0
2 tuần sau cấp thuốc lần thứ hai 43 43 0 0 0 0
3 tuần sau cấp thuốc lần thứ hai 43 43 0 0 0 0
4 tuần sau cấp thuốc lần thứ hai 43 43 0 0 0 0
5 tuần sau cấp thuốc lần thứ hai 43 43 0 0 0 0

Bảng 3. Trung bình các chỉ tiêu về tập tính của gà mái đẻ trước và sau khi sử dụng thuốc diệt mạt Exzolt
(đơn vị: lần/ngày khảo sát/lồng 4 con)

Chỉ tiêu khảo sát
Trung bình của 1
tuần trước dùng

thuốc

Trung bình của 2
tuần sau dùng

thuốc

% so với
trước dùng

thuốc
P

Số lần lắc mình 1,67 0,62 37,06 < 0,001
Số lần duỗi cánh 1,06 0,37 34,83 < 0,001
Số lần gãi đầu 12,71 5,94 46,72 < 0,001
Số lần rỉa lông/rỉa cánh 388,63 142,77 36,47 < 0,001
Số lần cắn mổ nhau 33,49 18,91 56,47 < 0,001

Exzolt và ảnh hưởng rất tích cực từ việc sử dụng
thuốc diệt mạt Exzolt đến phúc lợi của gà mái
đẻ. Thomas (2019) cũng đã công bố tương tự về
việc giảm các hành vi khó chịu của gà sau khi
loại trừ mạt. Điều này không chỉ mang lại hiệu
quả về góc độ phúc lợi động vật mà còn về năng
suất vì gà không bị stress với những phiền toái
này cũng như tiết kiệm được năng lượng cho sản
xuất trứng hay nâng cao sức khác bệnh.

Về năng suất, tỷ lệ loại thải và lượng thức ăn
ăn vào không có thay đổi đáng kể. Trong nghiên
cứu này, không ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ
nào của việc sử dụng thuốc diệt mạt Exzolt đối
với chất lượng của trứng và sức khỏe của gà mái
đẻ. Chỉ có vấn đề về tỷ lệ đẻ. Tỷ lệ đẻ đạt đỉnh
vào ngày 10 của khảo sát sau đó giảm dần, đến
ngày khảo sát 14 (thời điểm sử dụng thuốc diệt
mạt lần thứ nhất). Theo như dự tính của chúng

tôi, sau khi sử dụng thuốc diệt mạt, gà mái đẻ sẽ
giảm các biểu hiện của sự căng thẳng dẫn đến tỷ
lệ đẻ sẽ bắt đầu tăng trở lại. Nhưng thực tế khảo
sát, sau khi sử dụng thuốc, tỷ lệ đẻ tiếp tục giảm
sâu, cho đến ngày 18 của khảo sát (4 ngày sau sử
dụng thuốc lần 1). Mặc dù, chúng tôi đã rất cố
gắng trong việc hạn chế các yếu tố có khả năng
tác động xấu đến kết quả khảo sát nhưng vẫn
không tránh khỏi việc một số yếu tố khách quan,
cụ thể là yếu tố thức ăn ảnh hưởng và làm suy
giảm tỷ lệ đẻ. Trong khoảng thời gian từ ngày
14 - 18 của khảo sát, thức ăn cung cấp từ nhà
máy thay đổi, cám trở nên rất ướt, chất cám rất
nát, ít lượng cám viên, khiến cho lượng cám ăn
vào hằng ngày của gà mái giảm mạnh, dẫn đến
tình trạng tỷ lệ đẻ giảm mạnh (nhưng vẫn giữ ở
mức trên 80%). Sau ngày 18 của khảo sát, thức
ăn đã được ổn định trở lại, cùng với việc sử dụng

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 20(1) www.jad.hcmuaf.edu.vn

http://jad.hcmuaf.edu.vn


Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 37

Hình 3. Tỷ lệ đẻ (%) và tỷ lệ trứng có chấm đỏ (%) tại trại khảo sát trước và sau khi sử dụng thuốc diệt
mạt Exzolt.

Hình 4. Sự thay đổi về tập tính của gà mái đẻ tại trại theo ngày khảo sát (trước và sau khi sử dụng thuốc
diệt mạt Exzolt) (đơn vị: lần/ngày khảo sát/lồng 4 con) (trong đó giá trị Số lần rỉa lông/rỉa cánh sử dụng
trục tung bên phải, còn các giá trị còn lại sử dụng trục tung bên trái).
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thuốc diệt mạt lần thứ hai theo liệu trình điều trị
(vào ngày 21 của khảo sát) nhằm tiêu diệt toàn
bộ mạt trong trại đã giúp tỷ lệ đẻ được cải thiện
và tăng dần, phù hợp với tính toán của chúng tôi.
Nếu kéo dài thời gian khảo sát, có lẽ năng suất
đẻ sẽ ổn định và cải thiện hơn. Một điều rõ ràng
là sau khi sử dụng thuốc lần thì năng suất trứng
vẫn tiếp tục tăng, điều đó cho thấy việc sử dụng
thuốc không có ảnh hưởng xấu đến khả năng đẻ
của gà.

4. Kết Luận

Nghiên cứu thực địa cho thấy việc sử dụng
thuốc diệt mạt Exzolt để điều trị mạt là có hiệu
quả, thời gian tác động của thuốc rất nhanh và
hiệu quả tiêu diệt mạt của thuốc còn kéo dài
nhiều tuần sau đó. Bên cạnh đó, thuốc còn tác
động tích cực đến việc nâng cao năng suất chăn
nuôi và cải thiện rõ rệt các hành vi của gà đẻ liên
quan đến phúc lợi động vật trong chăn nuôi.
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