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Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi 

Thú y, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, quý Thầy Cô giáo Trường Đại học Nông 
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Cô, các bạn sinh viên trong nhóm nghiên cứu đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ tôi trong 
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Tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã tạo 

điều kiện thuận lợi về mọi mặt, luôn giúp đỡ và động viên để tôi hoàn thành luận án này. 

 Thừa Thiên Huế, ngày   tháng  năm 2022 

 Nghiên cứu sinh 
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a* Độ vàng 

b* Độ đỏ 

BBB Blanc - Blue - Belgium 

CP Curde protein (Protein thô) 

CSDT Chỉ số dài thân 

CSKL Chỉ số khối lượng 

CSTM Chỉ số tròn mình 

CV Cao vây 

cs Cộng sự 

DFD Dark, firm, dry (sẫm màu, cứng, khô) 

DM Dry matter (Vật chất khô) 

DTC Dài thân chéo 

HSCH TĂ Hệ số chuyển hóa thức ăn 

IMF Intramuscular fat (Mỡ trong cơ thăn) 

KLGM Khối lượng giết mổ 

L* Độ sáng 

LW Live weight (Khối lượng cơ thể) 

Max Giá trị lớn nhất 

ME Metabolisable energy (Năng lượng trao đổi) 

Min Giá trị nhỏ nhất 

n Số lượng mẫu 

NT Nghiệm thức 

pH1 Giá trị pH sau 1 giờ giết mổ 

pH12 Giá trị pH sau 12 giờ giết mổ 

pH24 Giá trị pH sau 24 giờ giết mổ 

pH48 Giá trị pH sau 48 giờ giết mổ 

PSE Pale, Soft, Exudative (nhạt màu, nhiều nước, nhão) 

SD Standard deviation (Độ lệch tiêu chuẩn) 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TKL Tăng khối lượng 

VN Vòng ngực 
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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Chăn nuôi bò là một nghề truyền thống ở nước ta, từ xưa đến nay nó luôn đóng 

vai trò rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho 

người chăn nuôi, và là nguồn cung cấp thịt đỏ lớn chỉ sau thịt heo cho nhu cầu thực 

phẩm của con người. Năm 2020, cả nước có 6.325.627 con bò, trong đó bò thịt là 

5.912.891 con, chiếm tỷ lệ 93,5% tổng đàn bò, và chăn nuôi bò đã cung cấp 441.511 

tấn thịt hơi (chiếm 6,1% tổng sản lượng thịt hơi các loại) cho nhu cầu sử dụng thịt 

trong nước (Cục Thống kê Việt Nam, 2021). Tuy nhiên, hiện nay sản lượng thịt bò sản 

xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu sử dụng thịt của người tiêu dùng, 

tức là 50% còn lại phải nhập khẩu (Cục Chăn nuôi, 2019). Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ 

thịt bò trong nước, trong những năm gần đây nước ta đã nhập khẩu một lượng lớn bò sống 

cũng như thịt bò từ các nước như Ốt-xtrây-lia, tuy nhiên giải pháp nhập khẩu bò sống 

chỉ là tạm thời và làm tăng sự phụ thuộc của nền kinh tế nước ta vào nước ngoài. Vì 

vậy, chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045 của Thủ 

tướng chính phủ ở Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 là đến năm 2030 đàn 

bò thịt ổn định ở quy mô 6,5 – 6,6 triệu con, trong đó khoảng 30% được nuôi trong 

trang trại và tầm nhìn đến năm 2045 chăn nuôi Việt Nam là ngành kinh tế kỹ thuật 

hiện đại và được công nghiệp hóa ở hầu hết các khâu. Cùng với thực tế và định hướng 

chiến lược này thì việc tạo giống, dòng bò chất lượng là điều rất cần thiết.  

Công tác giống có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao tầm vóc đàn bò nội và là con 

đường ngắn nhất để nâng cao năng suất và chất lượng thịt bò sản xuất trong nước. Tiến bộ 

di truyền do chọn lọc đàn bò nội để nâng cao khả năng sản xuất thịt là nhỏ và chậm 

trong khi đó lai tạo có thể tạo nên cải biến sức sản xuất thịt bò trong nước nhanh hơn 

nhiều. Vì lai tạo vừa tận dụng được ảnh hưởng bổ sung vừa tạo được ưu thế lai từ đó nâng 

cao khả năng sản xuất của vật nuôi (Bourdon, 1997). Công tác lai tạo giống bò thịt để 

nâng cao năng suất, chất lượng thịt đồng thời thích nghi với hệ thống sản xuất của 

nước ta đã được tiến hành khá lâu. Từ những năm 1960 – 1970, chương trình Red 

Sindhi hóa đàn bò Vàng và sau này là Zebu hóa đã được thực hiện (Đinh Văn Cải, 

2007a). Sử dụng đực hoặc tinh bò Zebu (ví dụ bò Red Sindhi, Brahman) phối cho bò 

cái Vàng đã được chọn lọc để tạo ra con lai Zebu có tầm vóc được cải thiện. Bước tiếp 

theo là đàn cái lai Zebu này được sử dụng làm cái nền để phối tinh bò chuyên thịt như 

Charolais, Red Angus, Droughtmaster, Hereford… tạo ra con lai hướng thịt để nâng 

cao khả năng sản xuất thịt bò trong nước (Đinh Văn Cải, 2017). Sinh trưởng, năng 

suất, chất lượng thịt của con lai không chỉ phụ thuộc vào các giống làm bố mẹ mà còn 

phụ thuộc vào điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng của từng hệ thống sản xuất cụ thể. Do 

vậy, song song với lai tạo, cải biến điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng là giải pháp bổ trợ 

quan trọng để nâng cao sức sản xuất thịt của đàn bò trong nước. 
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Ở Việt Nam, một số công trình nghiên cứu lai tạo các giống bò thịt và đánh giá 

khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng thịt ở đời con đã được thực hiện. Phạm 

Thế Huệ (2010) đã nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất thịt, chất lượng thịt 

của bò Lai Sind, Brahman × Lai Sind và Charolais × Lai Sind nuôi tại Đăk Lăk. 

Nguyễn Xuân Tân (2016) nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất thịt của bò lai 

giữa bò đực Droughtmaster, Red Angus với bò cái nền Lai Brahman nuôi tại Bình 

Định. Phạm Văn Quyến (2009) nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất thịt của 

bò Droughtmaster × Lai Sind, Charolais × Lai Sind nuôi tại miền Đông Nam Bộ. Các 

kết quả nghiên cứu này cho thấy khi thực hiện lai tạo, khả năng sinh trưởng, năng suất 

và chất lượng thịt của thế hệ con lai cao hơn so với bò địa phương. 

Chăn nuôi bò đóng vai trò quan trọng trong sinh kế của người dân Quảng Ngãi. 

Năm 2019 trên toàn tỉnh có 177.333 con bò, trong đó có 199.680 con bò lai chiếm 

72% (Chi Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi, 2020). Trong nhóm bò lai giữa Zebu và bò 

Vàng Việt Nam, con lai Brahman có nhiều ưu điểm về khả năng thích nghi và sức sản 

xuất thịt nên đã được người chăn nuôi ưa chuộng, nhất là các tỉnh Duyên hải Nam 

Trung bộ trong đó có tỉnh Quảng Ngãi (Nguyễn Hữu Văn, 2012). Điều này chứng tỏ 

người dân đã có mối quan tâm rất lớn đến việc phát triển đàn bò lai thay thế cho giống 

bò địa phương. Về mặt chính sách, quyết định số 628/QĐ-SNNPTNT ngày 

29/10/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra 

mục tiêu chăn nuôi bò ở Quảng Ngãi phải được xác định phát triển thành chăn nuôi 

hàng hóa, sản lượng thịt bò hằng năm không những cung cấp đủ cho nhu cầu sử dụng 

thịt trong tỉnh mà còn xuất sang các địa phương lân cận. Thêm vào đó, định hướng 

phát triển chăn nuôi bò của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 là ổn định ở quy mô 

300.000 - 320.000 con, trong đó tối thiểu phải 15% được nuôi trong trang trại, và tỷ lệ 

bò lai đạt tối thiểu 78% (Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi, 2021). Bên cạnh đó, nhu 

cầu tiêu thụ thịt bò về số lượng và chất lượng tăng cao nên chăn nuôi bò lai giữa bò 

Vàng và bò Zebu lấy thịt không còn là lựa chọn chiến lược. Do vậy, việc sử dụng đàn 

bò cái Lai Brahman làm bò cái nền để phối giống với các giống bò chuyên thịt như 

Charolais, Droughtmaster, Red Angus…nhằm nâng cao năng suất và chất lượng thịt 

của đàn bò thịt tại địa phương, đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người 

chăn nuôi bò thịt là hướng đi cần thiết. 

Bò Charolais là giống bò hướng thịt ôn đới có nguồn gốc từ vùng Charolles của 

nước Pháp. Bò có kết cấu cơ thể cân đối, cơ bắp nổi rõ và nó nổi tiếng thế giới bởi lớn 

nhanh, hiệu quả sản xuất thịt cao. Con đực nặng 1.200 – 1.300 kg, con cái 700 – 800 

kg, tỷ lệ thịt xẻ đạt trên 65%. Đây là nguyên liệu tốt để lai kinh tế với các giống bò 

khác tạo ra con lai hướng thịt. Bò Droughtmaster được tạo ra ở vùng Bắc Queensland 

(Ốt-xtrây-lia) trên cơ sở lai tạo giữa bò đực có u (Bos Indicus) Brahman Mỹ với giống 

bò cái không có u (Bos Taurus) của Anh. Con đực trưởng thành đạt tới khối lượng 900 
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– 1.000 kg, con cái 650 – 700 kg, tỷ lệ thịt xẻ trên 55%. Bò thích nghi tốt ở vùng nhiệt 

đới. Bò Red Angus có nguồn gốc từ vùng cao nguyên phía Bắc Scotland. Ưu điểm nổi 

bật là chất lượng thịt tốt, có vân mỡ xen kẽ trong thớ thịt giúp thịt mềm và béo. Bò cái 

trưởng thành nặng 550 – 650 kg, bò đực 800 – 950 kg, tỷ lệ thịt xẻ bình quân 66% 

(Đinh Văn Cải, 2007b). Các giống bò này đã được nhập vào Việt Nam để cải thiện khả 

năng sản xuất thịt của đàn bò trong nước. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu 

nào thực hiện tại Quảng Ngãi nói riêng và miền Trung nói chung để đánh giá về năng 

suất sinh sản của đàn bò cái nền Lai Brahman khi phố tinh các giống bò đực chuyên 

thịt như Charolais, Droughtmaster hay Red Angus, cũng như chưa có nghiên cứu đánh 

giá khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của đời con nuôi trong nông hộ. 

Từ cơ sở khoa học và thực tiễn đó, để góp phần nâng cao sức sản xuất thịt của 

đàn bò thịt tại tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi tiến hành đề tài: “Khả năng sinh sản của 

bò cái Lai Brahman được phối giống Droughtmaster, Charolais, Red Angus và 

sức sản xuất thịt của đời con nuôi tại tỉnh Quảng Ngãi” 

2.  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 

2.1. Mục tiêu tổng quát  

Cung cấp cơ sở dữ liệu về năng suất sinh sản của bò cái Lai Brahman khi được 

phối giống bò Charolais, Droughtmaster, Red Angus và khả năng sinh trưởng, năng suất, 

chất lượng thịt của đời con trong điều kiện chăn nuôi ở Quảng Ngãi từ đó đưa ra các 

khuyến cáo về lựa chọn con giống, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng thịt và hiệu 

quả kinh tế trong chăn nuôi bò của tỉnh Quảng Ngãi 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Đánh giá được hiện trạng chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Quảng Ngãi  

- Đánh giá được năng suất sinh sản của đàn bò cái Lai Brahman khi được phối 

giống bò Charolais, Droughtmaster và Red Angus tại tỉnh Quảng Ngãi 

- Đánh giá được khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của các tổ 

hợp lai giữa bò cái Lai Brahman với đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus tại 

tỉnh Quảng Ngãi 

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

3.1. Ý nghĩa khoa học 

 Kết quả nghiên cứu của đề tài bổ sung thêm tư liệu khoa học về khả năng sinh 

sản của bò cái Lai Brahman; khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của các 

tổ hợp lai giữa bò cái Lai Brahman với bò đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus 
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3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để khuyến cáo và lựa chọn các tổ hợp 

bò lai giữa bò cái Lai Brahman với các giống bò đực Charolais, Droughtmaster, Red 

Angus nuôi tại tỉnh Quảng Ngãi 

- Kết quả nghiên cứu góp phần phát triển vùng sản xuất bò thịt chất lượng cao 

tại tỉnh Quảng Ngãi 

- Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo có giá trị góp phần phục vụ công tác 

nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực chăn nuôi 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI BÒ THỊT Ở VIỆT NAM  

1.1.1. Tổng đàn và sự phân bố 

 Số lượng, tốc độ tăng quy mô đàn bò, sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ở 

Việt Nam năm 2015 – 2019 được thể hiện ở hình 1.1 và bảng 1.1. Số lượng đàn bò 

của nước ta tăng đều trong giai đoạn 2015 – 2019, từ 5,4 triệu con lên gần 6,1 triệu 

con, tăng khoảng 13%. Trong các vùng sinh thái của cả nước, Bắc Trung bộ và 

Duyên hải miền Trung luôn là vùng có đàn bò lớn nhất cả nước (chiếm gần 40% tổng 

đàn bò). Vùng Miền núi và Trung du chiếm hơn 17%, tiếp theo là vùng Đồng Bằng 

Sông Cửu Long với hơn 14%, thấp nhất là vùng Đông Nam Bộ với 6,9% tổng đàn bò 

cả nước (Bảng 1.1).  

 

Hình 1.1. Tổng đàn bò và sản lượng thịt bò của Việt Nam giai đoạn 2015 – 2019 

(Nguồn: Cục chăn nuôi, 2016; 2020) 

 Số lượng bò lai ở Việt Nam năm 2015 là khoảng 3,0 triệu con nhưng đến năm 

2019 số lượng này là khoảng 3,7 triệu con, tăng 23,6%. Điều này cho thấy chăn nuôi 

bò lai ở Việt Nam hiện nay có tốc độ phát triển rất nhanh. Người chăn nuôi dần dần đã 

nuôi bò lai thay thế giống bò Vàng địa phương. Sở dĩ đàn bò lai tăng cao là do: (1) 

Nhà nước đã có nhiều chính sách hổ trợ nhân giống và chăn nuôi bò chuyên thịt cao 

sản, (2) người chăn nuôi nhận thấy được ưu điểm của việc nuôi bò lai đã đem lại năng 

suất sinh trưởng và sản lượng thịt vượt trội hơn so với các giống bò địa phương, (3) 

thịt bò lai cũng được thị trường tiêu thụ ưa chuộng hơn, và (4) hệ thống giết mổ đã 

thay đổi phù hợp hơn cho bò có khối lượng lớn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, 2019). Năm 2015, tỷ lệ bò lai cao nhất ở vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền 
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Trung chiếm 37,2% tổng đàn bò lai cả nước, tiếp đến là vùng Đồng Bằng Sông Cửu 

Long chiếm tỷ lệ với 19,4%, thấp nhất là vùng Miền núi và Trung du chỉ chiếm tỷ lệ 

5,9% so với tổng đàn bò lai cả nước. Đến năm 2019, tỷ lệ bò lai cao nhất vẫn là vùng 

Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung với 43,2% so với tổng đàn bò lai cả nước, 

thấp nhất là vùng Miền núi và Trung du chỉ với 7,4% tổng đàn bò lai. Tốc độ phát triển 

đàn bò lai phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tập quán chăn nuôi, nhận thức của người 

chăn nuôi, điều kiện môi trường và các yếu tố xã hội khác. Một số tỉnh có tỷ lệ bò lai 

đạt cao trên 70% như: Nghệ An, Bình Định, Quảng Ngãi, Bến Tre, … (Cục chăn nuôi, 

2016; 2020).   

 Cùng với việc tổng đàn tăng thì sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng trong nước 

cũng tăng. Năm 2015 tổng sản lượng thịt hơi là 299.324 tấn đến năm 2019 là 355.288 

tấn, tăng 18,7%. So sánh tốc độ tăng giữa tỷ lệ bò lai và sản lượng thịt cho thấy, tuy tỷ 

lệ bò lai tăng khá nhanh nhưng sản lượng thịt vẫn còn tăng chậm. Điều này cho thấy 

đàn bò lai ngày càng tăng về số lượng, nhưng năng suất thịt chưa thực sự cao. 

Bảng 1.1. Phân bố đàn bò (con) theo vùng sinh thái giai đoạn 2015 – 2019 

Vùng sinh thái 
Năm 

2015 2016 2017 2018 2019 

ĐB Sông Hồng 496.670 394.981 416.563 499.912 496.562 

Miền núi và TD 943.007 204.195 990.141 1.022.704 1.081.577 

Bắc TB và DHMT 2.185.673 2.238.384 2.303.160 2.365.879 2.380.331 

Tây Nguyên 685.582 717.744 754.679 771.078 831.450 

Đông Nam bộ 367.135 377.361 389.460 394.907 420.462 

ĐB Sông Cửu Long 689.011 711.915 726.791 748.427 849.642 

     ĐB: Đồng bằng, TD: Trung du, TB: Trung bộ, DHMT: Duyên hải miền Trung 

(Nguồn: Cục chăn nuôi, 2016; 2020) 

 Phân bố sản lượng thịt bò theo vùng sinh thái từ năm 2015 đến 2019 được trình 

bày ở bảng 1.2. Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung có sản lượng thịt bò cao 

nhất với hơn 42% tổng sản lượng thịt bò xuất chuồng của cả nước. Khu vực Đồng 

Bằng Sông Cửu Long tuy có số lượng đàn bò thấp hơn vùng Miền núi và Trung du 

(849.642 so với 1.081.577) nhưng có sản lượng thịt cao thứ 2 cả nước (chiếm gần 

17%). Các vùng còn lại có sản lượng thịt cơ bản tương đương nhau. 
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Bảng 1.2. Phân bố sản lượng thịt bò (tấn) theo vùng sinh thái giai đoạn 2015 – 2019 

Vùng sinh thái 
Năm 

2015 2016 2017 2018 2019 

ĐB Sông Hồng 32.995 33.658 34.714 35.700 35.288 

Miền núi và TD 30.363 30.536 31.619 34.037 37.086 

Bắc TB và DHMT 128.687 131.069 136.552 141.858 149.716 

Tây Nguyên 36.366 38.618 40.444 39.800 46.166 

Đông nam bộ 24.264 25.335 26.034 26.431 25.808 

ĐB Sông Cửu Long 46.648 49.389 52.302 56.645 60.071 

ĐB: Đồng bằng, TD: Trung du, TB: Trung bộ, DHMT: Duyên hải miền Trung 

(Nguồn:Cục Chăn nuôi, 2016; 2020) 

 Về phân bố địa phương, theo Cục chăn nuôi (2020) cho thấy một số tỉnh có sản 

lượng thịt bò lớn như Thanh Hóa (17.929 tấn), Nghệ An (17.014 tấn), Quảng Ngãi 

(19.849 tấn), Bình Định (30.244 tấn) và Gia Lai (22.295 tấn). 

1.1.2. Phương thức chăn nuôi  

 Chăn nuôi bò thịt ở nước ta có 03 phương thức chủ yếu đó là chăn nuôi thâm 

canh, bán thâm canh và quảng canh. Phương thức chăn nuôi thâm canh được hiểu là 

phương thức nuôi nhốt, bò được cung cấp thức ăn thô, thức ăn tinh và nước uống tại 

chuồng, giống bò nuôi là bò lai hoặc bò thuần chuyên thịt. Phương thức chăn nuôi bán 

thâm canh được hiểu là phương thức kết hợp chăn thả và bổ sung thức ăn tại chuồng, 

thức ăn bổ sung gồm thức ăn thô và thức ăn tinh, giống bò nuôi chủ yếu là bò lai hoặc 

bò thuần chuyên thịt. Phương thức chăn nuôi bò quảng canh được hiểu là chăn thả là 

chủ yếu, thời gian chăn thả dài, bò không được bổ sung thức ăn tại chuồng, hoặc nếu có 

bổ sung thì thường là thức ăn thô với lượng thấp, giống bò chủ yếu là bò địa phương. 

  Chăn nuôi bò theo phương thức bán thâm canh quy mô nông hộ 2 – 3 con ở 

đồng bằng là phổ biến, tận dụng phụ phế phẩm nông nghiệp và lao động nhàn rỗi. 

Chăn nuôi bò quảng canh chủ yếu tập trung ở vùng miền núi. Chăn nuôi bò thâm canh 

chủ yếu ở đồng bằng và trung du với quy mô nông hộ từ 3 – 4 con chiếm tỷ lệ gần 70 

% (Cục Chăn nuôi, 2019). Khuynh hướng chăn nuôi bò gia trại, trang trại ngày càng 

phát triển. Chăn nuôi trang trại với quy mô 100 con trở lên bước đầu đã hình thành và 

được tập trung ở các tỉnh Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận và các tỉnh miền Đông 

Nam bộ và Tây Nguyên (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019). Các trang 

trại đã đầu tư chăn nuôi bò thịt theo hướng thâm canh, nuôi các giống bò hướng thịt, 
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trồng các loại cây thức ăn có năng suất cao kết hợp với việc sử dụng thức ăn tinh hỗn 

hợp. Tuy nhiên, công nghệ chăn nuôi ở các trang trại đổi mới chưa nhiều, chỉ mới tập 

trung đầu tư nâng cấp chuồng trại mà chưa áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý 

đàn bò và kỹ thuật vỗ béo bò thịt. 

1.1.3. Thuận lợi và khó khăn 

 Ngành chăn nuôi bò thịt ở Việt Nam hiện nay có nhiều thuận lợi. Thị trường 

tiêu thụ thịt bò trong nước rất tiềm năng, nhu cầu tiêu thụ thịt bò của nước ta đang tăng 

nhanh, do thu nhập cao và mức sống được cải thiện. Hiện nay, sản lượng thịt bò chỉ 

chiếm 4 – 5% tổng sản lượng thịt xẻ (Cục Chăn nuôi, 2019). Thực tế cho thấy, sản 

xuất thịt bò trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu nội địa, đặc biệt là thịt bò chất 

lượng cao. Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới năm 2006 và Hiệp định 

Đối tác xuyên Thái Bình Dương năm 2016 đã mở ra nhiều cơ hội đối với ngành chăn 

nuôi bò thịt. Ví dụ, ngành chăn nuôi bò sẽ được tiếp cận nhanh với các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật mới từ các quốc gia có nền chăn nuôi bò hiện đại, tiên tiến hơn hẵn nước 

ta. Cùng với các ngành sản xuất khác, ngành chăn nuôi bò sẽ được thừa hưởng các 

thuận lợi to lớn từ việc cải cách thể chế, hoàn thiện cơ chế chính sách, cải cách thủ tục 

hành chính… theo xu thế hội nhập sâu, rộng. Ngành chăn nuôi bò sẽ thu hút được các 

nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Ngoài ra, Nước ta có nguồn lao động dồi dào, 

nguồn thức ăn phong phú và đa dạng. Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển 

ngành chăn nuôi bò thịt ở Việt Nam.  

 Bên cạnh những thuận lợi trên thì ngành chăn nuôi bò thịt nước ta cũng còn gặp 

rất nhiều khó khăn thách thức. Việt Nam chưa có giống bò chuyên thịt. Con giống 

người dân nuôi hiện nay chủ yếu là giống địa phương và con lai của chúng với các 

giống chuyên thịt ở các mức độ máu khác nhau. Những giống này tuy chống chịu bệnh 

tốt nhưng năng suất còn thấp và tiêu tốn thức ăn cao. Các giống bò hiện nay có khối 

lượng trưởng thành thấp 250 – 300 kg, và tỷ lệ thịt xẻ thấp với 43 – 44%, chiếm 52% 

tổng đàn (Cục Chăn nuôi, 2019). Một số giống bò thịt được nuôi phổ biến ở nước ta 

như Lai Sind, Lai Brahman, … các tổ hợp bò lai có máu bò chuyên thịt như 

Droughtmaster × Lai Sind, Charolais × Lai Brahman, Blanc - Blue – Belgium (BBB) × 

Lai Brahman, Red Angus × Lai Brahman hay các giống bò chuyên thịt thuần chủng…  

được nuôi rất hạn chế. Kinh nghiệm của người chăn nuôi về chăn nuôi bò thịt chuyên 

thịt chưa nhiều. Chăn nuôi quy mô nhỏ, phân tán, thiếu đồng bộ, khó cơ giới hóa. 

Chăn nuôi bò thịt trên 90% vẫn là chăn nuôi nhỏ, phân tán và đang chuyển dần từ chăn 

nuôi quảng canh sang chăn nuôi bán thâm canh và thâm canh (Hoàng Kim Giao, 

2018). Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến còn hạn chế, thiếu đồng 

bộ. Sự liên doanh, liên kết giữa người chăn nuôi với cơ sở thu mua, giết mổ, chế biến 

thịt chưa bền chặt, đôi khi bất hòa về lợi nhuận. Việc chỉ đạo quản lý, phát triển theo 
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chuỗi ngành hàng về thịt chưa theo hệ thống, thường bị phân khúc, vì thế giá các sản 

phẩm thường cao và không ổn định (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019).  

1.2. LAI GIỐNG VÀ ƯU THẾ LAI 

1.2.1. Khái niệm về lai giống và ưu thế lai 

 Lai giống là phương pháp nhân giống bằng cách cho con đực và con cái thuộc 

hai quần thể khác nhau phối giống với nhau. Hai quần thể này có thể là hai dòng, hai 

giống hoặc hai loài khác nhau. Do vậy, đời con không còn là dòng, giống thuần mà là 

con lai giữa hai dòng, giống khởi đầu. Lai giống có hai tác dụng chủ yếu là tạo ra ưu 

thế lai và bổ sung tính trạng giữa các dòng, giống. 

Theo Nguyễn Xuân Trạch và cs (2021), những lý do cơ bản để thực hiện lai 

giống trong chăn nuôi bò thịt là: khai thác sức sống và sức sản xuất vượt trội có được ở 

con lai so với các cá thể thuộc giống thuần của bố mẹ, tức là ưu thế lai; khai thác các 

ưu điểm của các giống khác nhau, tức tổ hợp được các đặc tính tốt của giống bố và 

giống mẹ, ở trong thế hệ con lai; thay thế đàn bò sinh sản, tức sử dụng các cá thể con 

lai vào mục đích sinh sản; tạo ra giống mới trên cơ sở tổ hợp nguồn gen từ các giống 

khác nhau, tức lai gây thành.  

 Ưu thế lai là hiện tượng trong đó con lai thu được bằng cách lai hai bố mẹ khác 

nhau về mặt di truyền (giữa các dòng, các giống, các loài) tỏ ra ưu việt hơn bố mẹ 

chúng về sinh trưởng, sức chống chịu và năng suất. Ưu thế lai được tính bằng phần 

trăm năng suất tăng lên của con lai so với trung bình của bố mẹ chúng (Shull, 1914). 

Zachary và Zamir (2007), Getahun và cs (2019) cho biết một số yếu tố ảnh hưởng đến 

ưu thế lai như: Nguồn gốc di truyền của bố mẹ đem lai, hệ số di truyền của tính trạng 

nghiên cứu, chiều hướng của phép lai. 

1.2.2. Các loại ưu thế lai 

 Ưu thế lai cá thể: là thành phần ưu thế lai do kiểu gen của cá thể quyết định. Ưu 

thế lai cá thể như khối lượng cai sữa, tăng khối lượng tuyệt đối, đặc điểm thân thịt 

(Bennet, 2017). 

 Ưu thế lai của mẹ: là thành phần ưu thế lai do kiểu gen con mẹ quyết định. Ưu 

thế lai con mẹ như tuổi động dục lần đầu sớm, khoảng cách lứa đẻ ngắn, tỷ lệ nuôi sống 

bê con đến lúc cai sữa và các đặc điểm sinh sản khác (Matthew và Spangler, 2017). 

 Ưu thế lai của bố: là thành phần ưu thế lai do kiểu gen con bố quyết định 

(Buchanan và cs, 2011). Nó là sự cải thiện trong đặc điểm sản xuất và sinh sản của bò 

đực. Ưu thế lai của bố là rút ngắn tuổi dậy thì, cải thiện nồng độ tinh trùng, tăng tỷ lệ 

có thai và tỷ lệ bê con cai sữa khi phối giống với bò cái. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168952506004094#!
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1.2.3. Cơ sở di truyền của ưu thế lai 

 Ưu thế lai là hiện tượng sinh học phức tạp mà loài người đã biết và sử dụng nó 

từ rất lâu, cơ sở di truyền của nó đã được thảo luận trong gần một thế kỷ. Hiện nay, ưu 

thế lai được giải thích bằng thuyết trội, thuyết siêu trội và thuyết tương tác gen. 

 - Thuyết trội: Thuyết này cho rằng khi lai giữa các giống/dòng, ở con lai sẽ có 

hiện tượng lấn át sự biểu hiện của các alen lặn không mong muốn từ giống/dòng 

bố/mẹ này bởi các alen trội từ giống/dòng mẹ/bố khác. Mức độ ưu thế lai sẽ tỷ lệ thuận 

với số lượng gen trội được đóng góp bởi mỗi bố, mẹ. Vì vậy, sức sản xuất của con lai 

sẽ cao hơn so với trung bình của bố mẹ, đôi khi cao hơn sức sản xuất của con bố/mẹ 

tốt hơn (Getahun và cs, 2019). 

- Thuyết siêu trội: Sự vượt trội của kiểu gen dị hợp có thể do hoạt động tích lũy 

của các alen khác nhau. Các alen sai khác nhau nhiều hơn sẽ biểu hiện ưu thế lai cao 

hơn so với các alen sai khác nhau ít hơn. Sự đa dạng về di truyền tại một locus siêu 

trội được duy trì bởi sự chọn lọc cân bằng, và sự đa hình alen trong quần thể là bền 

vững. Vì vậy, động vật được tạo ra bởi lai tạo có số lượng locus dị hợp tử ở mức tối đa 

và có sức sống và sức sản xuất vượt trội so với bố mẹ (Getahun và cs, 2019). 

- Thuyết tương tác gen: Thuyết tương tác gen cho rằng, ở con lai có sự kết hợp 

mới của các gen từ các locus khác nhau. Các gen khác nhau khi được kết hợp với nhau 

trong con lai sẽ tương tác lẫn nhau và tạo ra hiệu ứng lớn hơn khi các gen đó tách riêng 

nhau trong các bố mẹ khác nhau (Getahun và cs, 2019; Vandana và cs, 2018). 

1.2.4. Một số phương pháp lai bò phổ biến 

1.2.4.1. Lai kinh tế đơn giản  

Lai kinh tế đơn giản là lai giữa hai cá thể của hai giống hoặc hai dòng. Lai kinh 

tế đơn giản có ưu điểm là đơn giản, dễ tiến hành, ở ngay thế hệ F1 tất cả con lai đều 

được sử dụng vào mục đích kinh tế (nuôi lấy thịt) để tận dụng ưu thế lai. Công thức 

phổ biến nhất là cho một giống nội (thường là con cái) lai với một giống ngoại (thường 

là con đực) thế hệ con sinh ra (F1) có ưu thế lai cao để nuôi lấy thịt.  

1.2.4.2. Lai kinh tế phức tạp 

 Lai kinh tế phức tạp là lai giữa ba giống, dòng trở lên. Người ta tiếp tục cho lai 

thế hệ con cái của các phép lai kinh tế đơn giản hơn với các giống khác để tạo ra con 

lai mang nhiều máu của nhiều giống khác nhau. Lai kinh tế phức tạp lợi dụng triệt để 

ưu thế lai ở cái lai F1 để khắc phục nhược điểm của lai kinh tế đơn giản, lợi dụng được 

ưu thế lai từ các giống dòng khác nhau.  

 Như vậy, so với lai đơn giản giữa 2 giống hoặc 2 dòng, lai giữa 3 giống hoặc 3 

dòng do sử dụng mẹ lai (hoặc bố lai) nên con lai AB × C ngoài ưu thế lai cá thể còn có 
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ưu thế lai của mẹ lai (hoặc bố lai). Con lai 4 giống hoặc dòng, do cả bố và mẹ đều là 

con lai nên con lai (AB) × (CD) có được ưu thế lai cá thể, ưu thế lai của mẹ lai và ưu 

thế lai của bố lai. Ngoài ra, lai kinh tế phức tạp còn tổng hợp được nhiều đặc tính 

mong muốn từ các giống khác nhau. 

1.2.4.3. Lai cải tạo 

 Được áp dụng trong trường hợp một giống về cơ bản không đáp ứng được yêu 

cầu, có nhiều đặc điểm hạn chế cần được cải tạo. Trong trường hợp này, người ta sử 

dụng một giống có nhiều đặc điểm tốt (giống cao sản) cho giao phối với giống cần 

được cải tạo để cải tạo các đặc điểm xấu của chúng. Trong chăn nuôi bò, người ta 

thường dùng một giống bò có năng suất cao để cải tạo một giống địa phương có năng 

suất thấp, và chọn lọc qua nhiều thế thệ lai, các đặc điểm xấu của giống địa phương 

dần được khắc phục. Khi con lai ở một thế hệ lai nhất định đạt được mục tiêu sản xuất, 

người ta cho các con vật trong cùng thế hệ này phối giống với nhau để cố định các đặc 

điểm tốt của giống.  

1.2.4.4. Lai cải tiến 

Được áp dụng trong trường hợp một giống về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, 

chỉ còn một vài nhược điểm cần được cải tiến. Trong trường hợp này, người ta lai 

giống cần được cải tiến này với một giống có ưu điểm nổi bật về các tính trạng cần 

được cải tiến (giống đi cải tiến). Giống đi cải tiến chỉ được dùng một lần để tạo ra con 

lai thế hệ thứ nhất (F1). Các thế hệ tiếp theo, các con bò cái lai được phối giống trở lại 

với các con đực của chính giống cần được cải tiến. Trên cơ sở lai ngược trở lại và chọn 

lọc qua các thế hệ lai, nhược điểm của giống cần được cải tiến dần được khắc phục. 

Khi các tính trạng cần được cải tiến đạt được mục tiêu mong muốn ở một thế hệ lai 

nhất định, người ta cho các con vật trong cùng thế hệ này phối giống với nhau, để cố 

định các tính trạng vừa mới được hoàn thiện của giống. 

1.2.4.5. Lai tổ hợp (Lai gây thành) 

 Là một phương pháp lai sử dụng hai hay nhiều giống tốt phối hợp lại để tạo nên 

giống mới hội tụ được các đặc điểm tốt của các giống gốc tham gia. Trong phép lai 

này nếu chỉ sử dụng hai giống thì gọi là lai tổ hợp đơn giản, còn dùng ba giống trở lên 

thì gọi là lai tổ hợp phức tạp. Người ta lần lượt cho các giống tham gia vào tổ hợp lai, 

mỗi giống có thể được tham gia một, hai hay nhiều lần trong quá trình lai. Trong quá 

trình lai người ta theo dõi, đánh giá các con lai được tạo ra và chọn lọc những cá thể 

đạt yêu cầu để tiếp tục lai. Khi đã có được một tổ hợp lai như ý muốn, người ta ngừng 

công việc lai và tiến hành chọn lọc các cá thể tốt cho chúng tự giao với nhau để cố 

định các tính trạng và hình thành giống mới. Hầu hết các giống cao sản hiện nay đều là 

kết quả của lai tổ hợp.  
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1.3. NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA BÒ CÁI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 

1.3.1. Một số chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh sản của bò 

Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11908:2017 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, 2017) các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh sản của bò cái bao gồm: 

- Tuổi động dục lần đầu (tháng) 

- Tuổi đẻ lứa đầu (tháng) 

- Khoảng cách giữa hai lứa đẻ (ngày) 

- Thời gian động dục lại sau đẻ (ngày) 

- Thời gian phối giống thành công sau đẻ (ngày) 

- Khối lượng bê sơ sinh (kg) 

1.3.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bò 

 Năng suất sinh sản thường là yếu tố quyết định chính đến hiệu quả sinh học và 

kinh tế của chăn nuôi bò. Năng suất sinh sản của bò cái bị ảnh hưởng bởi các yếu tố 

như: di truyền, dinh dưỡng, lứa đẻ, mùa vụ, chăm sóc quản lý (Shiferaw và cs, 2003). 

1.3.2.1. Ảnh hưởng của di truyền và lai tạo 

Ngoại trừ các tính trạng mang tính đặc trưng của loài/giống như thời gian mang 

thai, chu kỳ động dục, ... phần lớn các tính trạng sinh sản ở bò có hệ số di truyền từ 

thấp đến trung bình (Michaela và cs, 2019; Raphael và cs, 2015). Một số nghiên cứu 

hệ số di truyền đối với các tính trạng sinh sản ở bò cái được thể hiện ở bảng 1.3. 

Bảng 1.3. Hệ số di truyền của một số tính trạng sinh sản 

Tính trạng 
Hệ số di 

truyền 
Nguồn 

Tuổi động dục lần đầu 0,04 – 0,31 Bernardes và cs (2015); Boligon và cs (2011) 

Tuổi đẻ lứa đầu 0,14 – 0,36 Canaza-Cayo và cs (2017); Ulhôa và cs (2016) 

Thời gian động dục lại 

sau đẻ 
0,05 Carthy và cs (2015) 

Thời gian phối giống 

thành công sau đẻ 
0,11 Berry và cs (2014b) 

Khoảng cách lứa đẻ 0,03 – 0,08 Canaza-Cayo và cs (2017); Berry và cs (2014a) 

 Bên cạnh hệ số di truyền thấp thì mối tương quan di truyền của một số tính 

trạng sinh sản cũng thấp. Michaela và cs (2019) cho biết hệ số tương quan di truyền 
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giữa tính trạng tuổi đẻ lứa đầu và khoảng cách lứa đẻ giữa lứa thứ nhất và thứ hai là - 

0,074, thời gian mang thai và tuổi đẻ lứa đầu là 0,04, thời gian mang thai và khoảng 

cách lứa đẻ là 0,13. Mặc dù có một số tương quan di truyền thuận giữa các tính trạng, 

nhưng việc chọn lọc tính trạng này thường có hiệu quả thấp, do hệ số di truyền thấp. 

 Giống là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của bò cái. 

Các giống khác nhau có năng suất sinh sản khác nhau và trong cùng một giống có các 

dòng khác nhau cũng có năng suất sinh sản khác nhau. Các giống bò sữa thường có 

tuổi thành thục về tính sớm hơn các giống bò chuyên thịt (Hall, 2004), các giống bò 

ngoại thường có tuổi thành thục về tính sớm hơn các giống bò nội (Đinh Văn Cải, 

2007a). Một số nghiên cứu về tuổi động dục lần đầu của Nguyễn Ngọc Hải và cs 

(2017) ở bò Brahman là 23,9 tháng, Nguyễn Thị Nguyệt và cs (2020) ở bò F1 (BBB × 

Lai Sind) là 14,2 tháng. Michaela và cs (2019) cho biết bò Charolais có tuổi đẻ lứa đầu 

là 35,9 tháng, cao hơn so với bò Aberdeen Angus là 25,2 tháng; khoảng cách lứa đẻ 

của bò Aberdeen Angus là 12,3 tháng, trong khi đó bò Charolais là 13,1 tháng. Segura-

Correa và cs (2017a) cho biết khoảng cách lứa đẻ của bò Brahman là 14,9 tháng, bò 

Guzerat là 16,0 tháng và bò Nellore là 13,8 tháng. Đinh Văn Tuyền và cs (2008) cho biết 

tuổi đẻ lứa đầu của bò Droughtmaster và Brahman được nuôi ở thành phố Hồ Chí Minh 

lần lượt là 39,2 và 38,3 tháng, tương tự khoảng cách lứa đẻ lần lượt là 15,0 và 13,7 tháng.  

 Các tính trạng sinh sản có hệ số di truyền thấp nên khi lai tạo ưu thế lai có ảnh 

hưởng lớn đến năng suất sinh sản. Lai tạo là một lựa chọn cải thiện di truyền trên toàn 

thế giới để khắc phục các vấn đề cụ thể ở đàn bò thịt, đặc biệt là cải thiện năng suất 

sinh sản (Heins, 2006). Bò lai có tốc độ sinh trưởng nhanh, rút ngắn thời gian thành 

thục về tính và tuổi đẻ lứa đầu (Tomar, 2009). Lai tạo giữa bò nhiệt đới (Bos Indicus) 

và bò ôn đới (Bos Taurus) hiện là một phương pháp được sử dụng rộng rãi và là chiến 

lược chăn nuôi có lợi nhất để cải thiện năng suất sinh sản của đàn bò ở vùng nhiệt đới 

(VanRaden và Sanders, 2003). Lai tạo đã cải thiện năng suất của con lai trên mức 

trung bình của các giống bố mẹ (Lundgren, 2011). Galukande và cs (2013) đã tổng 

hợp từ 23 nghiên cứu khác nhau đánh giá năng suất sinh sản của bò nhiệt đới (Bos 

Indicus) lai với bò ôn đới (Bos Taurus) cho biết đối với bò có 50% máu Bos Taurus đã 

làm giảm khoảng cách lứa đẻ xuống còn 0,8 lần và tuổi đẻ lứa đầu giảm còn 0,9 lần so 

với bò 100% máu Bos Indicus, tương tự số bê con sinh ra trong một đời bò mẹ tăng 1,2 

lần. Manz và cs (2019) cho biết khi được nuôi dưỡng trong cùng một điều kiện thì 

khoảng cách lứa đẻ của bò Ankole thuần là 498 ngày, nhưng khi được lai tạo với các 

giống Jersey, Sahiwal là 454 ngày. Nghiên cứu của Mulugeta và Brlayeneh (2013) ở 

cộng hòa Ethiopia cho biết tuổi đẻ lứa đầu của các giống bò bản địa trung bình là 46,2 

tháng trong khi đó các giống bò lai giữa bò cái bản địa và bò đực hướng thịt là 38,0 

tháng. Duarte và cs (2010) đã tiến hành nghiên cứu tuổi đẻ lứa đầu và khoảng cách lứa 

đẻ của bò Santa Guzerat, Gyr, Brahman, Charolais × Santa Guzerat, Charolais × Gyr 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=E.%20Galukande%20&eventCode=SE-AU
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được nuôi ở Mexico. Kết quả cho thấy bò lai Charolais × Santa Guzerat, Charolais × 

Gyr có tuổi đẻ lứa đầu sớm hơn 67 ngày so với bò Santa Guzerat, Gyr, và sớm hơn 92 

ngày so với bò Brahman. Bò Charolais × Santa Guzerat, Charolais × Gyr có khoảng 

cách lứa đẻ ngắn nhất.   

 Tất cả các kết quả nghiên cứu ở trên đã chỉ ra rằng lai giống là một công cụ hữu 

ích để cải thiện năng suất sinh sản ở bò thịt. 

1.3.2.2 Ảnh hưởng của đực giống 

 Năng suất sinh sản của bò cái không chỉ được biểu hiện qua các tính trạng trên 

bản thân con cái mà còn được thể hiện ở đời con. Vì thế, trong lai tạo, giống đực sẽ có 

ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của bò cái thông qua thành phần ưu thế lai do kiểu 

gen của nó quyết định trên đời con. Do vậy, các tính trạng liên quan đến khả năng 

sống sót và khả năng sinh trưởng của đời con như khối lượng sơ sinh sẽ chịu ảnh 

hưởng lớn bởi yếu tố này. Phạm Văn Quyến và cs (2019) cho biết khối lượng sơ sinh 

của bò Lai Sind là 13,74 kg trong khi đó bò lai Angus × Lai Sind là 20,7 kg và bò lai 

Brahman × Lai Sind là 16,8 kg. Dương Nguyên Khang và cs (2019a, 2019b) cho biết 

khối lượng sơ sinh của bò lai BBB × Lai Sind là 29,4 kg, Red Angus × Lai Sind là 

23,3 kg, Brahman × Lai Sind là 19,2 kg, Charolais × Lai Sind là 30,1 kg.  

1.3.2.3 Ảnh hưởng của lứa đẻ 

 Lứa đẻ liên quan đến hoạt động sinh lý của cơ thể, trong đó chủ yếu là liên quan 

đến sự phát triển của bộ máy sinh dục. Segura-Correa và cs (2017b), Asimwe và 

Kifaro (2007) cho biết có sự khác nhau về tỷ lệ phối giống thành công giữa các lứa đẻ. 

Tỷ lệ phối giống thành công thấp ở những con bò đẻ lứa đầu tiên, sau đó tăng dần từ 

lứa thứ 2 đến lứa thứ 7, và bắt đầu giảm dần từ lứa thứ 8. Sasaki và cs (2016) cho biết 

ở lứa đẻ đầu tiên tỷ lệ bò cái mang thai khi phối liều tinh đầu tiên là 60,0% và đến lứa 

đẻ thứ 9 tỷ lệ này là 43,1% trong tổng đàn. Những con bò cái già qua quá trình sinh 

sản lâu năm thì hệ sinh dục đã bắt đầu suy yếu. Segura-Correa (2017a) nghiên cứu trên 

bò cái Brahman, Guzerat, Nellore và bò cái lai của các giống này với bò đực Brown 

Swiss, cho biết khối lượng bê con sinh ra thấp ở lứa đầu tiên, sau đó tăng và ổn định từ 

lứa thứ 2 đến lứa thứ 6, và bắt đầu giảm dần từ lứa thứ 7. Kết quả này phù hợp với kết 

quả của Magaña và cs (2002) đã quan sát thấy ở bê con được đẻ ở lứa thứ 7 trở lên có 

khối lượng cơ thể thấp hơn bê được đẻ từ lứa thứ 2 đến lứa thứ 6. Rekwot và cs (2000) 

cho biết bò cái Bos indicus có khoảng thời gian trung bình từ khi sinh con đến khi 

phục hồi hoạt động của buồng trứng và tử cung đối với bò đẻ từ lứa thứ 3 đến lứa thứ 

5 là 65,1 ngày, sớm hơn đáng kể so với giá trị 71,2 ngày đối với bò đẻ từ lứa thứ 1 đến 

lứa thứ 2. Asimwe và Kifaro (2007) cho biết những con bò đẻ lứa đầu có thời gian 

động dục lại sau đẻ là 184,7 ngày, trong khi những con đẻ ở lứa thứ 4 trở lên có 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378432000001639#!
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khoảng thời gian này ngắn nhất với 170,8 ngày. Sukanta và Dayal (2018) cho biết 

khoảng cách lứa đẻ của bò cái từ lứa thứ 1 đến lứa thứ 2 là 457,3 ngày, và từ lứa thứ 2 

đến lứa thứ 4 dao động từ 439,8 đến 444,7 ngày, từ lứa thứ 5 trở đi là 428,2 ngày. 

Tương tự, Segura-Correa (2017a), Osorio-Arce và Segura-Correa (2010) cho biết 

khoảng cách lứa đẻ ở bò cái đẻ lứa đầu tiên dài hơn so với bò cái trưởng thành.  

 Sở dĩ năng suất sinh sản của bò cái thấp ở lứa đẻ thứ 1 và từ lứa đẻ thứ 8 trở về sau 

là do: (1) lứa 1 bò mẹ còn non, khối lượng cơ thể thấp và cơ quan sinh dục chưa hoàn 

thiện, bò mẹ ở lứa thứ 8 trở đi thì đã già, chức năng của các cơ quan sinh dục suy giảm 

(Plasse, 1997), (2) những con bò cái đẻ lứa đầu tiên thường bị căng thẳng do tiết sữa nuôi 

con, (3) thực tế sau khi đẻ lứa đầu tiên, bò mẹ tiếp tục phát triển, nên dinh dưỡng được 

cung cấp từ khẩu phần ăn được phân chia để đáp ứng các yêu cầu duy trì, tăng trưởng, tiết 

sữa và sinh sản. Nên lứa đẻ là một trong những nguồn biến thiên quan trọng ảnh hưởng 

đến năng suất sinh sản của bò cái (Asimwe và Kifaro, 2007; Segura-Correa, 2017a).  

1.3.2.4 Ảnh hưởng của dinh dưỡng 

 Chế độ dinh dưỡng trong tất cả các giai đoạn sinh trưởng và sinh sản của bò cái 

đều ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của bò cái. Các yếu tố dinh dưỡng chính ảnh hưởng 

đến năng suất sinh sản của bò cái như năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất.  

Ảnh hưởng của năng lượng 

Việc cung cấp không đủ năng lượng, protein, vitamin và các khoáng chất vi 

lượng, đa lượng đều có liên quan đến năng suất sinh sản của bò cái dưới mức tối ưu. 

Trong số những tác động dinh dưỡng này đối với sự sinh sản, năng lượng có lẽ là yếu 

tố dinh dưỡng quan trọng nhất liên quan đến chức năng sinh sản kém ở bò cái 

(Puls,1994). Năng lượng ăn vào thấp kéo dài có thể làm giảm hiệu suất sinh sản của bò 

cái. Nếu bò cái không có đủ năng lượng từ khẩu phần thì chúng bắt đầu huy động 

lượng mỡ dự trữ trong cơ thể để đáp ứng nhu cầu năng lượng của nó và rơi vào trạng 

thái cân bằng năng lượng âm (Gaillard và cs, 2016). Kreplin và Yaremcio (2013) cho 

biết khi bò cái được cho ăn không đủ năng lượng, chúng sẽ phát dục rất trể và thời 

gian động dục lại sau sinh kéo dài.  

Khi bò cái rơi vào trạng thái cân bằng năng lượng âm thì hàm lượng glucose 

huyết tương thấp, insulin giảm, giảm tiết kích thích tố LH và progesterone dẫn đến 

buồng trứng hoạt động yếu (Gross và cs, 2015). Các sự cố như giảm khả năng sinh sản 

hoặc vô sinh có thể xẩy ra sau sinh (Fenwick và cs, 2008). Cân bằng năng lượng âm 

trong 3 tuần đầu sau đẻ có tương quan cao với khoảng thời gian động dục lại sau đẻ. 

Hocmon sinh sản, sản xuất phụ thuộc vào tình trạng năng lượng trong cơ thể của bò. 

Do đó, năng lượng thấp trong thời kỳ đầu sau đẻ hoặc cân bằng năng lượng âm sẽ dẫn 

đến giảm nội tiết tố sinh sản, và sẽ trì hoãn sự rụng trứng nên thời gian động dục lại 

sau đẻ chậm, và tỷ lệ thụ thai thấp do nang trứng kém phát triển (Butler, 2003; Wathes 
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và cs, 2011). Bò cái thiếu năng lượng dẫn đến lượng progesterone bài xuất thấp có thể 

có nguy cơ mắc bệnh hoàng thể cao hơn những con bò bình thường với mức 

progesterone ổn định và cân bằng năng lượng dương. Khi bò cái thiếu năng lượng hiện 

tượng sót nhau và keton sau khi đẻ sẽ xuất hiện với tỷ lệ cao (Esposito và cs, 2014). 

Năng suất sinh sản cao tức khoảng cách lứa đẻ phải ngắn nhưng cân bằng năng 

lượng âm có ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời gian động dục lại sau đẻ, sau đó dẫn 

đến hiện tượng vô sinh tăng lên (Fahar và cs, 2018). 

Khi bò cái được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt, đáp ứng đủ yêu cầu năng lượng 

trong giai đoạn mang thai, tiết sữa thì sự hồi phục tử cung sau đẻ sẽ nhanh hơn, động 

dục lại sớm hơn và khả năng phối giống thành công sau đẻ cao hơn những con bò cái 

nuôi dưỡng kém. Tuy nhiên, nếu chế độ dinh dưỡng trong khẩu phần quá cao, năng 

lượng thừa thường được tích lũy vào cơ thể dưới dạng mỡ, gây nên hiện tượng béo 

phì, mỡ bao bọc quanh buồng trứng, ống dẫn trứng, các tuyến nội tiết, … cố định 

hocmon gây trở ngại cho hoạt động sinh dục của con cái (Nguyễn Xuân Trạch, 2004). 

Những con bò được cho ăn mức năng lượng quá cao khi đẻ chúng có tỷ lệ sót nhau 

thai cao hơn, nhiễm trùng tử cung và buồng trứng đa nang cao hơn, làm giảm hiệu quả 

sinh sản ở kỳ sinh sản tiếp theo (Fahar và cs, 2018). Theo Kear (1982) đối với bò cái 

mang thai 3 tháng cuối có khối lượng cơ thể từ 300 đến 400 kg cần cung cấp năng 

lượng từ 14,2 đến 17,8 Mcal/ngày.  

Ảnh hưởng của protein  

 Bisinotto và cs (2012), Smith và Chase (2010) chỉ ra rằng sự thiếu hụt protein 

nghiêm trọng hoặc hàm lượng protein quá cao trong khẩu phần đều có ảnh hưởng đến 

năng suất sinh sản của bò cái. Westwood và cs (2002) cho biết chế độ ăn có hàm lượng 

protein thấp có liên quan đến suy sinh sản ở bò. Nhưng, Canfield và cs (1990) cho biết 

bò cái có chế độ ăn quá giàu protein có tỷ lệ thụ thai thấp hơn đáng kể so với bò cái có 

chế độ ăn ít protein. Law và cs (2009) cho biết lượng protein bò cái ăn vào là 173 g 

protein/kg vật chất khô (DM) thì tiêu tốn số liều tinh cao nhất cho mỗi lần thụ thai. Bò 

cái ăn vào 144 g protein/kg DM tiêu tốn số liều tinh cho mỗi lần thụ thai ít hơn so với 

bò cái ăn vào 114 g protein/kg DM. Valiente và cs (2018) nghiên cứu trên bò Angus 

sử dụng hai mức protein là 6% và 12% trong khẩu phần trong thời gian 121 ngày trước 

khi đẻ. Bò cái được cho ăn với mức 12% protein có khối lượng cơ thể lớn hơn 

trong giai đoạn trước khi đẻ và có xu hướng đạt được điểm thể trạng cao hơn so với bò 

cái ăn khẩu phần 6%. Chế độ ăn trước khi đẻ không ảnh hưởng đến thời gian mang 

thai hoặc khoảng thời gian từ khi đẻ đến khi động dục lại. Tỷ lệ mang thai, chất lượng 

sữa và sản lượng sữa không bị ảnh hưởng bởi hàm lượng protein. Valiente và cs 

(2018) kết luận rằng mức protein bò thịt ăn vào giai đoạn chữa cuối có ảnh hưởng đến 

sự thay đổi khối lượng cơ thể lúc đẻ mà không ảnh hưởng đến năng suất sinh sản, chất 

lượng và sản lượng sữa. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030209705910#bib45
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030209705910#bib7
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030209705910#!
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/prepartum-period
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 Ngoài năng lượng và protein, vitamin và khoáng chất có vai trò quan trọng ảnh 

hưởng đến năng suất sinh sản của bò cái (Fahar và cs, 2018). Ví dụ, ở bò cái thiếu 

vitamin A sẽ chậm thành thục về giới tính, sảy thai, đẻ ra bê con chết hoặc yếu, sót 

nhau thai và viêm tử cung. Bò cái bị thiếu hụt hay mất cân bằng một số khoáng chất 

như Ca, P, …có thể gây rối loạn sinh sản (Fahar và cs, 2018).  

1.3.2.5 Ảnh hưởng của mùa vụ   

Nhiệt độ và độ ẩm môi trường sẽ thay đổi theo các mùa khác nhau trong năm. 

Đối với bò cái sinh sản, stress nhiệt là một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng 

đến năng suất sinh sản. Một trong những phản ứng đầu tiên của bò cái đối với stress 

nhiệt là ăn ít thức ăn hơn, nên mức thu nhận năng lượng thấp là một trong những 

nguyên nhân cản trở hoạt động sinh sản của chúng (Smal, 2013). Thứ hai, stress nhiệt 

làm rối loạn sự phân tiết các hocmon sinh dục (Dash và cs, 2016). 

Sakatani và cs (2012), Segura-Correa và cs (2017b), Sasaki và cs (2016) cho 

biết mùa vụ có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất sinh sản của bò cái. Biểu hiện động 

dục của bò cái bị giảm đáng kể vào mùa hè so với mùa đông. Thời gian của chu kỳ 

động dục kéo dài hơn vào mùa hè với 23,4 ngày so với mùa đông với 21,5 ngày, và sự 

gia tăng nồng độ progesterone sau động dục có xu hướng bị trì hoãn vào mùa hè. Bò 

đẻ vào mùa xuân và mùa đông có thời gian động dục lại sau đẻ dài nhất. Vì sau các 

mùa đó sẽ là mùa hè và mùa khô, nhiệt độ môi trường tăng cao đã ảnh hưởng tiêu cực 

đến khả năng thể hiện hành vi giao phối tự nhiên của bò, và làm giảm cả thời gian và 

cường độ biểu hiện động dục (Orihuela, 2000). Thời gian động dục lại sau đẻ của bò 

cái đẻ vào cuối mùa mưa dài hơn so với bò cái đẻ vào cuối mùa hè. Segura-Correa và 

cs (2017a), Sasaki và cs (2016) cho biết bò được phối giống vào mùa đông hoặc mùa 

hè có tỷ lệ thụ thai thấp hơn khoảng 5% so với những con được phối giống trong mùa 

xuân hoặc mùa thu. Cùng với nhận định trên thì DeRensis và cs (2017) cho biết tỷ lệ 

thụ thai ở bò cái trong mùa hè giảm hơn so với mùa đông từ 20 đến 30%. Tỷ lệ bò đẻ 

trong mùa khô cao hơn so với bò đẻ vào mùa mưa (Segura-Correa và cs, 2017a; 

Asimwe và Kifaro, 2007). Các vấn đề này được lý giải là do thiếu thức ăn và nhiệt độ 

cao xẩy ra ở mùa khô đã ảnh hưởng đến khả năng thụ thai ở bò cái.  

Ngoài ra, quá trình chăm sóc, quản lý, phẩm chất tinh dịch và kỹ thuật dẫn tinh 

cũng là những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất sinh sản của bò cái (Chastant 

và Dizier, 2019; Orihuela và Galina, 2019) 

Như vậy, năng suất sinh sản của bò cái chịu ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền và 

một số yếu tố ngoại cảnh chính như lứa đẻ, dinh dưỡng, mùa vụ và phương pháp chăm 

sóc, quản lý. Về mặt di truyền, các giống/dòng khác nhau có khả năng sinh sản khác 

nhau. Mặt khác, các tính trạng sinh sản thường có hệ số di truyền thấp nên lai tạo 

thường có ưu thế lai cao cho các tính trạng này. Vì vậy, để nâng cao khả năng sinh sản 

của bò cái, cần cải tiến về di truyền cho các tính trạng sinh sản bằng cách chọn lọc các 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/mating-behavior
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030217308494#bib71
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/conception-rate
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/conception-rate
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dòng/giống có khả năng sinh sản tốt và cho lai tạo giữa các dòng/giống đó nhằm tăng 

thêm giá trị cho các tính trạng này thông qua ưu thế lai. Bên cạnh đó cũng cần áp dụng 

các biện pháp nuôi dưỡng và quản lý thích hợp.  

1.4. ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG THỊT BÒ VÀ 

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG  

1.4.1. Một số chỉ tiêu đánh giá sinh trưởng và năng suất thịt 

 Các chỉ tiêu quan trọng đánh giá khả năng sinh trưởng của bò được các nhà 

nghiên cứu trong và ngoài nước thường đề cập đến là: 

- Khối lượng tích lũy (kg) 

- Cao vây (cm), vòng ngực (cm) và dài thân chéo (cm) 

- Sinh trưởng tuyệt đối (gam/con/ngày) 

- Sinh trưởng tương đối (%) 

 Năng suất thịt là yếu tố được người chăn nuôi rất quan tâm, các chỉ tiêu để 

đánh giá sức sản xuất thịt của bò bao gồm: 

- Khối lượng hơi (kg) 

- Khối lượng (kg) và tỷ lệ thịt xẻ (%)  

- Khối lượng (kg) và tỷ lệ thịt tinh (%) 

- Khối lượng (kg) và tỷ lệ thịt loại 1 (%) 

- Khối lượng (kg) và tỷ lệ thịt loại 2 (%) 

- Khối lượng (kg) và tỷ lệ thịt loại 3 (%) 

- Khối lượng (kg) và tỷ lệ xương (%) 

- Khối lượng (kg) và tỷ lệ mỡ (%) 

- Diện tích cơ thăn (cm2) 

 Khối lượng gia súc các tháng tuổi chính là độ sinh trưởng tích lũy. Đường 

cong sinh trưởng tích lũy lý thuyết có dạng chữ S, thoai thoải khi gia súc nhỏ, dốc 

dựng hơn khi gia súc ở giai đoạn sinh trưởng nhanh rồi thoải dần tiến tới nằm ngang, 

không tăng nữa ứng với giai đoạn con vật đã thành thục về thể vóc. Tăng trưởng trung 

bình trong 1 tháng hay trong 1 ngày của gia súc chính là độ sinh trưởng tuyệt đối. 

Đường cong sinh trưởng tuyệt đối có dạng hình chuông, tăng dần để đạt giá trị cực đại 

sau đó giảm dần. Cường độ sinh trưởng tương đối lý thuyết có dạng đường tiệm cận 

Hyperbol. Bò càng lớn tuổi quá trình sinh trưởng càng chậm lại. 

 Để ước tính sinh trưởng của bò, mô hình toán học và đồ thị mối tương quan 

giữa khối lượng cơ thể và các độ tuổi thường được sử dụng (Bathaei và Leory, 1996). 
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Việc ước tính sinh trưởng của bò qua độ tuổi khác nhau là rất quan trọng, nó cung cấp 

cho nhà khoa học, nhà chăn nuôi có những thông tin đáng tin cậy về đặc điểm sinh 

trưởng của động vật qua các độ tuổi, từ đó có thể xây dựng được các chương trình dinh 

dưỡng, quản lý giống hợp lý cho từng giai đoạn, góp phần tăng hiệu quả chăn nuôi. 

Các mô hình hồi quy phi tuyến tính giữa khối lượng với độ tuổi thường được sử dụng 

để mô phỏng sinh trưởng của bò (Garnero và cs, 2006; Forni và cs, 2009; Souza và cs, 

2010) trên các đối tượng bò khác nhau như Hereford (Brown và cs, 1976), Angus 

(Beltran và cs, 1992), BBB (Behr và cs, 2001), và Nelore (Forni và cs, 2009). Nhiều 

hàm hồi quy đã được sử dụng để dự đoán tốc độ sinh trưởng của bò thịt bao gồm 

Brody, Bertalanfy, Logistic, Gompertz và Richards (Brown và cs, 1976, Fitzhugh, 

1976). Một số hàm hồi quy phổ biến được trình bày ở bảng 1.4. 

Bảng 1.4. Một số mô hình ảnh hưởng cố định hàm hồi quy phi tuyến tính 

Tên mô hình Công thức Nguồn 

Logistic 𝑌𝑖,𝑡 =
𝑚

1 + 𝑒(𝑎−𝑏𝑇)
+ 𝜀𝑖,𝑡 Robertson (1908) 

von Bertalanffy 𝑌𝑖,𝑡 = 𝑚(1 − 𝑎𝑒(−𝑏𝑇))3 + 𝜀𝑖,𝑡 Bertalanffy (1938) 

Gompertz Yi,t = me(−ae−bT) + εi,t Gompertz (1825) 

Yi,t: Khối lượng ước tính của bò thứ i tại ngày tuổi thứ t (kg), m: Khối lượng lúc 

trưởng thành ước tính (kg), a: Hằng số tích hợp liên quan đến khối lượng sơ sinh, b: 

Hằng số liên quan đến tốc độ sinh trưởng, e = 2,7182818, εi,t: Sai số ngẫu nhiên 

Ở Việt Nam, một số nghiên cứu cũng đã sử dụng các hàm hồi quy phi tuyến 

tính để mô hình hóa quá trình sinh trưởng của một số giống được trình bày ở bảng 1.5.  

Bảng 1.5. Kết quả một số nghiên cứu sử dụng hàm hồi quy 

Giống Hàm sinh trưởng Nguồn 

HF × LS 𝑌𝑖,𝑡 = 444,48𝑒(−2,3𝑒−0,105𝑇), R2 = 99,34% Trần Quang Hạnh 

(2010) HF 𝑌𝑖,𝑡 = 498,82𝑒(−2,37𝑒−0,108𝑇), R2 = 98,58% 

LS 𝑌𝑖,𝑡 = 267,216𝑒(−2,417𝑒−0,112𝑇), R2 = 96,92% 
 

Phạm Thế Huệ, 

(2010) 

Br × LS 𝑌𝑖,𝑡 = 333,64𝑒(−2,358𝑒−0,101𝑇), R2 = 96,64% 

Ch × LS 𝑌𝑖,𝑡 = 383,99𝑒(−2,342𝑒−0,905𝑇), R2 = 97,05% 

BBB × LS 𝑌𝑖,𝑡 = 140,51(1 − 0,66𝑒−0,05𝑇)3, R2 = 99,34% Trần Thị Vinh và 

cs (2020) BBB × LS 𝑌𝑖,𝑡 = 861,48(1 − 0,63𝑒−0,07𝑇)3, R2 = 99,20% 

HF: Holstein Friesian, LS: Lai Sind, Br: Brahman, BBB: Blanc - Blue – 

Belgium, Ch: Charolais 
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1.4.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất thịt 

 Sự sinh trưởng, năng suất thịt của động vật bị ảnh hưởng bởi các yếu tố di 

truyền và không di truyền. Trong đó yếu tố không di truyền là hệ thống sản xuất, tuổi, 

giới tính, dinh dưỡng, môi trường (Bourdon, 1997). 

1.4.2.1 Ảnh hưởng của di truyền và lai tạo 

 Các tính trạng liên quan đến sinh trưởng, năng suất thịt của bò có hệ số di 

truyền ở mức trung bình đến cao nên chịu ảnh hưởng lớn bởi yếu tố di truyền. Một số 

nghiên cứu về hệ số di truyền của các tính trạng sinh trưởng và năng suất thịt được thể 

hiên ở bảng 1.6.  

Bảng 1.6. Hệ số di truyền của các tính trạng sinh trưởng và năng suất thịt của bò 

Tính trạng Hệ số di truyền Nguồn 

Khối lượng sơ sinh 0,38 – 0,41 Rahman và cs (2015), 

Lopes và cs (2016) 

Chen và cs (2012) 
Khối lượng cai sữa 0,46 – 0,5 

Tỷ lệ thịt xẻ 0,52 

Nephawe và cs (2004) 

Tỷ lệ mỡ dắt 0,46 

Độ dày mỡ lưng 0,17 – 0,53 Nephawe và cs (2004) 

Davis và cs (2003) Diện tích cơ thăn 0,2 – 0,57 

 Giống là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và năng suất 

thịt của của bò. Hàng loạt nghiên cứu trên các giống/dòng khác nhau cho thấy, 

giống/dòng khác nhau có khả năng sinh trưởng, năng suất thịt khác nhau. Shejuly và cs 

(2020) cho biết bò Brahman có các dòng 14BR0043, 7BR-524, 14BR0040, 7BR-527, 

14BR0041 và 7BR-522 có khối lượng 24 tháng lần lượt là 852,6; 824,3; 903,3; 900,0; 

845,2 và 859,6 kg. Tương tự, tăng khối lượng trung bình từ sơ sinh đến 24 tháng của 

các dòng này lần lượt là 1127; 1085; 1193; 1190; 1114 và 1133 gam/con/ngày. Khan 

và cs (2019) nghiên cứu khả năng sinh trưởng của các giống bò Simmental, Angus và 

Charolais kết quả cho thấy khối lượng trung bình khi cai sữa cao nhất là ở giống 

Simmental với 159,2 kg, tiếp theo là giống Angus với 147,8 kg, và Charolais với 135,8 

kg. Pesonen và Maiju (2020) khi nghiên cứu đặc điểm thân thịt của bò Heroford và 

Charolais cho biết tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ thịt tinh của bò Charolais cao hơn so với bò 

Heroford. Bartoň và cs (2006) cho biết tỷ lệ thịt tinh của bò Aberdeen Angus, 

Charolais, Simmental, Heroford lần lượt là 81,6; 80,6; 81,6 và 80,0%. Tương tự, độ 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11250-016-1179-2#ref-CR7
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dày mỡ lưng được đo tại vị trí giữa xương sườn thứ 8 và 9 lần lượt là 10,4; 6,5; 7,2 và 

11,2 mm. Diện tích cơ thăn được đo ở cùng vị trí xương sườn với độ dày mỡ lưng lần 

lượt là 15,34; 16,97; 15,86 và 15,24 cm2. 

Một trong những giải pháp đầu tiên và nhanh để cải thiện các tính trạng sinh 

trưởng và năng suất thịt là cải thiện chất lượng con giống thông qua phương pháp lai 

tạo (Bourdon, 1997). Mendonca và cs (2019) thực hiện nghiên cứu đánh giá khả năng 

sinh trưởng của bò Angus, Hereford, Nelore, Angus × Heroford, Heroford × Angus, 

Angus × Nelore, Nelore × Angus cho biết bò lai có khối lượng trưởng thành cao hơn, 

thành thục sớm hơn, và tiêu tốn nhiều năng lượng ăn vào hơn so với bò thuần chủng. 

Bên cạnh đó, tùy vào công thức lai, giống nào làm bố, giống nào làm mẹ mà cho các 

kết quả về năng suất sinh trưởng khác nhau. Frisch (2009) so sánh tốc độ sinh trưởng 

của bò Brahman thuần và bò lai Charolais × Brahman trong các điều kiện môi trường 

khác nhau cho thấy ưu thế lai về tốc độ tăng trưởng của bò lai Charolais × Brahman tốt 

hơn so với bò Brahman thuần. Nhưng khả năng chống chịu sự bất lợi của môi trường 

thì ngược lại. Văn Tiến Dũng (2012) nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất 

thịt của 4 giống bò lai gồm Lai Sind, Droughtmaster × Lai Sind, Red Angus × Lai Sind 

và Limousin × Lai Sind có kết quả sinh trưởng tuyệt đối của các nhóm bò từ sơ sinh 

đến 21 tháng tuổi lần lượt là 340; 430; 462 và 391 gam/con/ngày. Tương tự, tỷ lệ thịt 

xẻ lần lượt là 45,7; 50,76; 52,60 và 48,53%. Tỷ lệ thịt tinh lần lượt là 35,4; 39,16; 

40,71 và 37,63%. Diện tích cơ thăn tại vị trí giữa xương sườn 11 và 12 lần lượt là 

61,87; 77,36; 80,50 và 73,54 cm2. Các kết quả này cho thấy khả năng sinh trưởng và 

năng suất thịt của các tổ hợp bò lai đều cao hơn so với bò Lai Sind. Elzo và cs (2012) 

nghiên cứu trên bò Angus, Brahman và Angus × Brahman cho biết thịt bò Brahman có 

tỷ lệ mỡ dắt thấp hơn và diện tích cơ thăn nhỏ hơn so với thịt bò Angus, nhưng tăng 

khối lượng, tỷ lệ thịt xẻ và diện tích cơ thăn của bò lai Angus × Brahman cao hơn so 

với bò Brahman thuần. Waheed và cs (2013) tổng hợp các nghiên cứu trong vòng 23 

năm trên ba giống bò Bhagnari, Droughtmaster, Droughtmaster × Bhagnari, 

(Droughtmaster × Bhagnari) × Bhagnari ở Pakistan cho biết khối lượng sơ sinh, cai 

sữa và tăng khối lượng hằng ngày của bò Bhagnari là thấp nhất. Nhưng khi lai tạo với 

tỷ lệ máu Droughtmaster là 25% và Bhagnari là 75% thì đã nâng khối lượng sơ sinh, 

cai sữa và tăng khối lượng hằng ngày lên lần lượt là 13,0; 5,73 và 9,7%. Tương tự, tỷ 

lệ máu Droughtmaster là 50% và Bhagnari là 50% thì đã tăng lên 27,3; 3,3 và 7,0%. 

Các nghiên cứu trên cho thấy lai tạo là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để 

nâng cao khả năng sinh trưởng và năng suất thịt. 

  

https://link.springer.com/article/10.1007/s11250-016-1179-2#ref-CR7
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309174011002257#!
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1.4.2.2 Ảnh hưởng của dinh dưỡng 

Ảnh hưởng của năng lượng  

 Mức năng lượng trong khẩu phần quyết định việc thu nhận thức ăn cũng như 

việc cung cấp protein và các chất dinh dưỡng khác, nó có một vai trò quan trọng trong 

quá trình sinh trưởng của bò (Jobgen và cs, 2006). Zhang và cs (2015) cho biết việc 

tăng mức năng lượng trong khẩu phần ăn có thể cải thiện đáng kể hệ số chuyển hóa 

thức ăn, nồng độ hocmon tăng trưởng và yếu tố tăng trưởng insulin 1 ở bò. Ngược lại, 

nếu chế độ ăn quá nhiều năng lượng cũng ảnh hưởng đến quá trình lên men bình 

thường của dạ cỏ và giảm khả năng tiêu hóa chất xơ, dẫn đến tích tụ nhiều thức ăn thô 

xanh trong dạ cỏ và giảm lượng thức ăn ăn vào, ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất 

thịt ở bò (Roberts và cs, 2005).  

 Nghiên cứu của Kang và cs (2020) thử nghiệm với 3 mức năng lượng khác 

nhau: năng lượng thấp với 3,72, trung bình với 4,52 và cao với 5,32 MJ/kg DM trên bò 

Yak của Tây Tạng được nuôi trong vòng 4 tháng. Kết quả cho thấy có sự ảnh hưởng 

của các mức năng lượng khác nhau trong khẩu phần đến năng suất sinh trưởng của bò 

Tây Tạng. Với sự gia tăng năng lượng trong khẩu phần, khối lượng cuối giai đoạn nuôi 

thử nghiệm và tăng khối lượng tuyệt đối tăng lên đáng kể, trong khi tỷ lệ thu nhận thức 

ăn giảm rõ rệt. So với nhóm năng lượng thấp, khối lượng bò ở giai đoạn cuối thử 

nghiệm của nhóm năng lượng trung bình và cao tăng lần lượt là 10,90 và 45,16%. 

Diện tích cơ thăn tại vị trí giữa xương sườn 12 và 13 của nhóm năng lượng thấp, trung 

bình và cao lần lượt là 30,03; 32,83 và 35,69 cm2. So với nhóm năng lượng thấp, tỷ lệ 

thịt xẻ của nhóm năng lượng trung bình và cao tăng 3,50% và 9,83%. Wang và cs 

(2019) nghiên cứu trên bò Holstein được cho ăn với 3 mức năng lượng, năng lượng 

thấp với 10,12, trung bình với 10,90 và cao với 11,68 MJ/kg DM trong vòng 9 tháng 

trước khi giết mổ cho biết tăng khối lượng và tỷ lệ thịt xẻ tỷ lệ thuận với mức năng 

lượng ăn vào. Ngược lại, hệ số chuyển hóa thức ăn tỷ lệ nghịch với mức năng lượng ăn 

vào. Zhang và cs (2014), Dong và cs (2006), Long và cs (2004) cũng cho biết việc cải 

thiện nồng độ năng lượng trong khẩu phần ăn đã làm tăng khối lượng thân thịt, tỷ lệ 

thịt xẻ và độ dày mỡ lưng.  

 Tất cả các minh chứng trên cho thấy năng lượng có tầm ảnh hưởng quan trọng 

đến năng suất sinh trưởng và sản xuất thịt của bò.  

Ảnh hưởng của protein  

Khẩu phần ăn của bò có hàm lượng protein khác nhau cũng làm ảnh hưởng đến 

sinh trưởng và năng suất thịt của bò. Khi thiếu protein sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao 

đổi chất của con vật, sinh trưởng và phát triển bị kìm hãm, làm cho con vật chậm lớn, 

giảm khả năng chống lại bệnh tật, giảm cân bằng nitơ, giảm tính ngon miệng, giảm 

khả năng chuyển hóa thức ăn, giảm nồng độ protein huyết thanh, giảm khả năng tổng 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/vms3.306#vms3306-bib-0021
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kang%2C+Kun
https://orcid.org/0000-0002-6979-5070
https://orcid.org/0000-0002-6979-5070
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hợp một số hocmon và gây hiện tượng tích mỡ trong gan (Bobe và cs, 2004; 

Grummer, 2008). Khi mức protein trong khẩu phần thấp, nhu cầu protein cho việc 

hình thành các tế bào mô cơ không được đáp ứng thì tăng khối lượng sẽ bị giảm và 

một phần lớn năng lượng (dư thừa tương đối so với protein) sẽ được sử dụng để tích 

mỡ. Ngược lại, khi thừa protein trong khẩu phần cũng làm con vật giảm tăng trưởng 

(Grummer và cs, 2008). Theo khuyến cáo của Kear (1982) mức protein cần cung cấp 

cho bò thịt có khối lượng trưởng thành 450 kg và tăng khối lượng hằng ngày từ 1,0 

đến 1,5 kg là từ 975 đến 1.018 gam/ngày. 

Cortese và cs (2019) cho biết bò đực Charolais khi cho ăn khẩu phần với hai 

mức protein là 15,5% và 13,5% cho thấy đối với mức protein 13,5% thì DM ăn vào là 

10,1 và ở mức 15,5% là 10,7kg/ngày. Tương tự, tăng khối lượng lần lượt là 1,36 và 

1,47 kg/ngày. Hệ số chuyển hóa thức ăn lần lượt là 7,5 và 7,29. Tỷ lệ thịt xẻ lần lượt là 

60,3 và 60,7%. Dinh Van Dung và cs (2014) thực hiện thí nghiệm nuôi vỗ béo bò vàng 

Việt Nam ở độ tuổi từ 15 đến 18 tháng bằng các khẩu phần có tỷ lệ protein trong thức 

ăn tinh là 10% (nghiệm thức 1), 13% (nghiệm thức 2), 16% (nghiệm thức 3) và 19% 

(nghiệm thức 4). Kết quả cho thấy tỷ lệ thịt xẻ thấp nhất ở nghiệm thức (NT) 1 

(46,4%) và cao nhất ở NT 4 (48,8%). Diện tích mắt thịt ở giữa xương sườn 12 và 13 

có xu hướng tăng từ NT 1 (53,25 cm2) đến NT 4 (62,85 cm2). Li và cs (2014) nghiên 

cứu sử dụng hai mức protein 11,9% và 14,3% trong khẩu phần cho bò lai F1 (Angus × 

bò Vàng Trung Quốc). Kết quả đối với mức protein 11,9% bò có tỷ lệ thịt xẻ là 54,0% 

và bò được ăn mức protein 14,3% là 54,75%. Tương tự tỷ lệ thịt tinh/ khối lượng thịt 

xẻ là 64,29% và 67,65%. Long và cs (2012) thử nghiệm trên bò lai Angus × Gelbvieh 

với hai khẩu phần thức ăn. Khẩu phần 1 với lượng protein là 10,0% DM và các chất 

dinh dưỡng khác được cung cấp đúng 100% theo khuyến cáo NRC, khẩu phần 2 với 

lượng protein là 17,1% DM và các chất dinh dưỡng khác được cung cấp chỉ 70% theo 

khuyến cáo NRC (1984). Kết quả cho thấy với khẩu phần 10,0% protein có tỷ lệ thịt xẻ, 

diện tích mắt thịt và độ dày mỡ lưng được đo ở xương sườn 12 lần lượt là 63,4%; 83 

cm2 và 1,14 cm. Tương tự với khẩu phần 17,1% lần lượt là 63,1%; 86 cm2 và 1,02 cm. 

Điều này cho thấy khi bò cho ăn với mức protein cao và thành phần các chất dinh dưỡng 

không cân đối đã không đạt được năng suất thịt cao như mong muốn, dẫn đến hiện 

tượng lãng phí protein.  

 Năng lượng và protein là hai yếu tố dinh dưỡng quan trọng quyết định đến khả 

năng sinh trưởng và năng suất thịt. Ngoài ra, theo một số nghiên cứu của Trương La 

(2010), Zafer (2017), Ngô Đình Tân và cs (2018), Swanson và cs (2017), Chiofalo và 

cs (2020) thì các yếu tố như vitamin, khoáng chất, tỷ lệ xơ, nguồn thức ăn xơ thô khác 

nhau trong khẩu phần cũng có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh trưởng và năng 

suất thịt của bò.  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S109002330700425X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S109002330700425X#!
javascript:;
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1.4.2.3 Ảnh hưởng của tính biệt 

 Tính biệt là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến khả năng sản xuất của bò. Mahbubul và 

Hoque (2020) nghiên cứu trên bê lai 50% máu Brahman cho biết khối lượng sơ sinh, 12 

và 24 tháng tuổi ở con đực lần lượt là 23,9; 265,7 và 576,4 kg, trong khi đó ở con cái lần 

lượt là 22,9; 251,1 và 513,3 kg. Papry và cs (2020), Hernandez và cs (2015), Haque và cs 

(2016) nghiên cứu trên bê lai Brahman cho biết năng suất sinh trưởng và tăng khối lượng 

bình quân hằng ngày của bê đực cao hơn bê cái ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau. 

Các kết quả này được giải thích là do ảnh hưởng của sự khác biệt về nội tiết tố trong chức 

năng nội tiết và sinh lý. Đồng thời, thời gian mang thai con đực của bò mẹ dài hơn so với 

mang thai con cái. Nên con đực phát triển mạnh hơn và đạt khối lượng trưởng thành lớn 

hơn trong khi con cái có tốc độ tăng trưởng chậm hơn và đạt đến độ trưởng thành ở kích 

thước nhỏ hơn. Ngoài ra, con đực có khung xương lớn hơn góp phần vào khối lượng cơ 

thể nặng hơn con cái (Koger và Knox, 2009).  

 Giới tính không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của bò, mà còn ảnh 

hưởng đến năng suất thịt. Li và cs (2014) nghiên cứu ở bò lai F1 (Angus × bò Vàng 

Trung Quốc) cho biết tỷ lệ thịt xẻ ở bò đực là 54,0% và bò cái là 52,75%. Tỷ lệ thịt 

tinh so với khối lượng thịt xẻ ở bò đực là 64,29%, trong khi đó ở con cái là 62,78%. 

Độ dày mỡ lưng, diện tích mắt thịt được đo ở giữa xương sườn 12 và 13 ở con đực là 

1,10 cm và 65,71cm2, tương tự con cái là 0,76 cm và 59,3 cm2. Ngoài ra, Rodriguez và 

cs (2018), Vaz và cs (2010) cũng cho biết bò đực có tỷ lệ thịt xẻ, chiều dài thân thịt và 

diện tích mắt thịt đều cao hơn so với bò cái. Tuy nhiên, thân thịt của con cái có sự 

phân bố mỡ dắt đồng đều hơn và màu mỡ vàng hơn so với thân thịt của con đực. Qua 

các kết quả nghiên cứu trên ta thấy năng suất sản xuất thịt ở con đực bao giờ cũng cao 

hơn con cái. 

 Sinh trưởng và năng suất thịt của bò ngoài chịu sự ảnh hưởng di truyền, lai tạo, 

dinh dưỡng, tính biệt thì còn chịu ảnh hưởng bởi mùa vụ, hệ thống chăn nuôi, … 

Manzi và cs (2018), Thiwarat Koon và cs (2018) đã đưa ra nhận định có sự ảnh hưởng 

đáng kể của mùa vụ đến tăng khối lượng của bê/bò từ cai sữa đến 18 tháng tuổi. 

Rashid và cs (2016), Savoia và cs (2019) cho biết khối lượng trung bình ở các lứa tuổi, 

tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ thịt tinh, diện tích mắt thịt, độ dày mỡ lưng của bò được nuôi trong 

hệ thống chăn nuôi thâm canh luôn cao hơn ở bán thâm canh.  

1.4.3. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng thịt 

Chất lượng thịt có thể được xem xét, đánh giá trên các khía cạnh cảm quan, công 

nghệ, giá trị dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm (Hocquette và cs, 2012). Theo Bass 

(2000) các tính trạng quan trọng thường được sử dụng để đánh giá chất lượng thịt nói 

chung là: 

- Độ pH thịt  

javascript:;
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309174018307058#!
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- Màu sắc thịt 

- Tỷ lệ mất nước bảo quản của thịt (%)  

 - Tỷ lệ mất nước chế biến của thịt (%) 

- Lực cắt của thịt (Warner – Bratzler, N)  

 - Hàm lượng vật chất khô (%)  

 - Hàm lượng protein thô (%) 

 - Hàm lượng mỡ tổng số (%) 

 - Hàm lượng khoáng tổng số (%) 

 Hầu hết các tính trạng đánh giá chất lượng thịt đều được xác định trên cơ thăn 

(Musculus longissimus dorsi) vì cơ thăn là vùng cơ lớn đại diện cho sự tích lũy nạc của cơ 

thể, có thành phần hóa học đặc trưng của phẩm giống. Theo Lyasota và cs (2019) thịt bò 

được chia thành 3 loại: thịt bình thường là thịt có màu đỏ, chắc và không rỉ nước 

(RFN); thịt nhạt màu, mềm và rỉ nước (PSE); thịt sẫm màu, săn chắc và khô (DFD).  

1.4.4.  Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thịt  

1.4.4.1. Ảnh hưởng của di truyền và lai tạo 

 Các tính trạng chất lượng thịt (ngoại trừ tính trạng tỷ lệ mỡ giắt) thường có hệ 

số di truyền ở mức thấp đến trung bình. Một số nghiên cứu hệ số di truyền về các tính 

trạng chất lượng thịt được thể hiện ở bảng 1.7.  

Bảng 1.7. Hệ số di truyền của các tính trạng chất lượng thịt bò 

Tính trạng Hệ số di truyền Nguồn 

Lực cắt 0,3; 0,11; 0,14;0,19 
Johnston và cs (2003), Boukha và cs 

(2011), Mateescu và cs (2015) 

L* 0,18; 0,17; 0,32 Johnston và cs (2003),  

Boukha và cs (2011) a* 0,13; 0,33 

b* 0,14 Boukha và cs (2011) 

Mất nước chế biến 0,2; 0,15; 0,07 
Johnston và cs (2003),  

Boukha và cs (2011) 

Mất nước bảo quản 0,24 
Boukha và cs (2011) 

pH24h 0,06 

Điểm mỡ dắt 0,76 
Mateescu và cs (2015) 

IMF 0,38 

L*: độ sáng, a*: độ vàng, b*: độ đỏ; IMF: tỷ lệ axit béo trong cơ thăn 
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 Bên cạnh hệ số di truyền còn có các hệ số tương quan di truyền giữa các tính 

trạng chất lượng thịt. Boukha và cs (2011) cho biết hệ số tương quan di truyền của mất 

nước chế biến và mất nước bảo quản với L* và b* là tương quan dương, nhưng tương 

quan âm với a*. Mateescu và cs (2015) cho biết hệ số tương quan di truyền của điểm 

mỡ giắt với độ mềm, độ mọng nước lần lượt là 0,57; 1,00. Tương quan di truyền giữa 

hàm lượng axit béo trong cơ thăn với độ mềm, độ mọng nước 0,56; 1,00. Tương quan 

di truyền giữa lực cắt với độ mềm, độ mọng nước lần lượt là -0,99; -0,33. 

 Hàng loạt nghiên cứu trên các giống/dòng/tổ hợp lai khác nhau cho thấy, 

giống/dòng/tổ hợp lai khác nhau có chất lượng thịt khác nhau. Cafferky và cs (2019) 

thực hiện nghiên cứu các đặc điểm chất lượng thịt của các giống bò thịt Aberdeen 

Angus, BBB, Charolais, Hereford, Limousin, Salers và Simmental. Kết quả chỉ ra rằng 

tỷ lệ axit béo, tỷ lệ mất nước chế biến, tỷ lệ mất nước bảo quản có liên quan đến giống, 

trong khi lực cắt, pH, màu sắc (L *, a *, b *) không bị ảnh hưởng bởi giống. Tương tự, 

Mazzucco và cs (2016) cũng cho biết giống không ảnh hưởng đến giá trị L *, a * 

hoặc b* khi so sánh hai giống Angus và Heroford. Tuy nhiên, Cuvelier và cs (2006) 

nhận thấy giống có ảnh hưởng đến cả giá trị L * và a * khi so sánh bò đực Angus, 

BBB và Limousin. Bò đực BBB có thịt cơ thăn sáng hơn và ít đỏ hơn, bò Angus 

có thịt cơ thăn tối nhất và đỏ nhất. Gagaoua và cs (2016) cho biết giống bò có ảnh 

hưởng đáng kể đến tỷ lệ axit béo có trong cơ thăn. Với bò đực Angus thịt cơ thăn có tỷ 

lệ axit béo cao gấp đôi so với thịt cơ thăn của bò đực giống bản địa được kiểm tra 

trong nghiên cứu của họ. Sự khác biệt về giá trị axit béo trong thịt cơ thăn giữa các 

giống chủ yếu là do di truyền, các giống trưởng thành sớm như Angus, Heroford, 

Charolais có lượng mỡ giắt cao hơn so với các giống trưởng thành muộn như 

Brahman, Limousin, Red Sindhi (Mazzucco và cs, 2016). Waritthitham và cs (2010) 

cho biết thịt bò Charolais × bò bản địa Thái Lan có lượng axit béo trong cơ thăn và 

điểm mỡ giắt cao hơn, màu sắc tương đối đẹp hơn thịt bò Brahman × bò bản địa Thái 

Lan. Mặc dù diện tích sợi cơ tương tự nhau đối với cả hai kiểu gen, nhưng giá trị lực 

cắt cao hơn đối với thịt bò Charolais × bò bản địa Thái Lan. Khả năng giữ nước tốt 

hơn đối với thịt bò Charolais × bò bản địa Thái Lan thể hiện qua việc giảm mất nước 

trong quá trình bảo quản, rã đông và chế biến. Xie và cs (2012) so sánh chất lượng thịt, 

đặc điểm sợi cơ, quá trình oxy hóa lipid và axit béo trong thịt cơ thăn của bò 

Limousin, Simmtental, Luxi, Qinchuan và Jinnan đưa ra cùng một chế độ ăn ở Trung 

Quốc. Kết quả cho thấy giống ít ảnh hưởng đến hầu hết các chỉ số màu thịt và chất béo 

ngoại trừ b*. Thịt của giống Limousin cho thấy pH24 cao hơn và khả năng giữ nước tốt 

hơn các giống khác. Thịt của giống Limousin có hàm lượng DM thấp nhất nhưng CP 

cao nhất. Thịt của giống Luxi và Limousin có tỷ lệ và mật độ sợi cơ đỏ cao hơn các 

giống khác. Quá trình oxy hóa lipid trong thịt của Limousin thấp hơn đáng kể so với 

thịt của Qinchuan, thịt của Luxi, Simmtental và Jinnan có các giá trị trung gian. So với 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309174011001288#!
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bốn giống bò khác, thịt của giống Qinchuan cung cấp giá trị cao nhất của axit béo 

không bão hòa đa, axit béo n-6 và axit béo n-3.  

 Lai tạo là một giải pháp quan trọng để cải thiện chất lượng thịt bò và khả năng 

thích ứng trong hệ thống sản xuất bò thịt ở các nước nhiệt đới. Gama và cs (2013) đã 

thực hiện nghiên cứu trên bò Bos Taurus, bò Bos Indicus và bò lai Bos Taurus × Bos 

Indicus cho biết việc lai tạo giống Bos Taurus và Bos Indicus có lợi cho chất lượng thịt 

và cấu trúc axit béo. Ưu thế lai đã cải thiện độ mềm của thịt của các giống bò lai được 

chăn thả trên đồng cỏ và ưu thế lai đã cải thiện độ nạc của thịt và cấu trúc axit béo 

trong thịt của bò được cho ăn ngũ cốc. Elzo và cs (2012) cho biết thịt bò Brahman dai 

hơn, có nhiều mô liên kết hơn và ít ngon ngọt hơn so với thịt bò Angus. Nhưng ưu thế 

lai đã làm tăng tỷ lệ mỡ dắt trong cơ thăn, và làm giảm độ dai của thịt bò lai Angus × 

Brahman so với bò Brahman. Kết quả chỉ ra rằng các con lai với khoảng 50% máu 

Brahman cho thấy đã hạn chế được các tác động tiêu cực đến chất lượng thịt. Phạm 

Thế Huệ (2010) cũng thực hiện nghiên cứu chất lượng thịt của bò Lai Sind và các con 

lai Charolais × Lai Sind và Brahman × Lai Sind kết quả là lực cắt, màu sắc, mất nước 

bảo quản và mất nước chế biến thịt của các tổ hợp bò lai Charolais × Lai Sind và 

Brahman × Lai Sind đều tốt hơn so với thịt bò Lai Sind. Phạm Văn Quyến (2009) cho 

biết thịt của bò Lai Sind có hàm lượng mỡ tổng số thấp nhất khi so sánh với thịt bò lai 

Droughtmaster × Lai Sind, Brahman × Lai Sind và Charolais × Lai Sind. Hàm lượng 

mỡ tổng số trong thịt của bò lai Droughtmaster × Lai Sind, Brahman × Lai Sind, 

Charolais × Lai Sind và Lai Sind lần lượt là 22,11; 21,24; 22,45 và 20,20%. Pereira và 

cs (2015) cho biết khi so sánh chất lượng thịt của bò Nellore và các con lai Brahman × 

Nellore, Angus × Nellore kết quả thu được điểm mỡ giắt cao nhất thuộc về thịt bò 

Angus × Nellore, sau đó là thịt bò Brahman × Nellore và thấp nhất là thịt bò Nellore. 

Tương tự, thì lực cắt của thịt bò Angus × Nellore là thấp nhất và cao nhất là thịt bò 

Nellore. Nghiên cứu này đã khẳng định rằng bò Zebu có chất lượng thịt kém hơn so với 

giống bò lai Angus × Nellore được nuôi trong điều kiện nhiệt đới. Schutt và cs (2009) đã 

thực hiện nghiên cứu chất lượng thịt trên 1.346 mẫu thịt được lấy từ bò Brahman thuần 

và các con lai của nó với đực giống Belmont Red, Santa Gertudis, Angus, Hereford, 

Shorthorn, Charolais và Limousin được nuôi ở vùng cận nhiệt đới phía bắc Ốt-xtrây-lia. 

Kết quả thu được thịt bò Brahman thuần chủng có lực cắt, và tỷ lệ mất nước chế biến là 

cao nhất trong các nhóm bò nghiên cứu. Bò Brahman thuần chủng là kiểu gen duy nhất 

không đáp ứng được các tiêu chuẩn phân loại chất lượng thịt cảm quan để xuất khẩu 

sang thị trường Nhật Bản. Thế hệ con cháu với tỷ lệ máu Brahman 75% đã đáp ứng 

thành công các ngưỡng chất lượng thịt tối thiểu về mặt cảm quan và yêu cầu của người 

tiêu dùng về độ mềm của thịt. Chaiwang và cs (2015) nghiên cứu sự khác biệt về chất 

lượng thịt giữa giống bản địa Thái Lan (Bos Indicus) và Charolais × bò bản địa Thái Lan 

(F1, 75% tỷ lệ máu Charolais). Kết quả pH45 và pH24 sau giết mổ của con lai F1 cao hơn 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174012002720#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309174011002257#!
https://www.tandfonline.com/author/Chaiwang%2C+N
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so với bò thuần chủng. Độ sáng của thịt thấp hơn, độ đỏ cao hơn ở con lai F1, và không 

có sự khác biệt về giá trị độ vàng giữa thịt bò F1 và thịt bò thuần chủng. Thịt bò của các 

con lai F1 có tỷ lệ mất nước bảo quản, mất nước chế biến thấp hơn. Thịt của con lai F1 

có độ ẩm thấp hơn, nhiều protein, chất béo và cholesterol hơn thịt của bò thuần chủng, 

đồng thời giàu collagen tổng số và hòa tan hơn. Thịt bò của con lai F1 được cho là mềm 

hơn thịt của bò thuần chủng. Những nghiên cứu trên cho thấy chất lượng thịt bò có thể 

được cải biến nhờ lai tạo.  

1.4.4.2 . Ảnh hưởng của dinh dưỡng 

 Nhiều nghiên cứu về dinh dưỡng nhằm cải thiện chất lượng thịt đã được thực 

hiện. Các nghiên cứu này chủ yếu bao gồm đánh giá ảnh hưởng của các chất dinh 

dưỡng cụ thể trong khẩu phần như năng lượng, protein … và chế độ cho ăn ảnh hưởng 

đến chất lượng thịt bò. 

Ảnh hưởng của năng lượng  

 Kang và cs (2020) thực hiện nghiên cứu cho bò ăn khẩu phần với ba mức năng 

lượng thấp 3,72 MJ/kg, trung bình 4,52 MJ/kg và cao 5,32 MJ/kg DM. Tăng nồng độ 

năng lượng trong khẩu phần dẫn đến giảm đáng kể tỷ lệ mất nước chế biến, và độ dai 

của thịt. Độ dai của thịt nhóm năng lượng trung bình và cao giảm lần lượt là 17,57% 

và 30,48% so với thịt của nhóm năng lượng năng lượng thấp. Xét về thành phần hóa 

học, hàm lượng mỡ dắt trong thịt cơ thăn (IMF) của nhóm năng lượng trung bình và 

cao tăng lần lượt là 36,62% và 76,76% so với thịt của nhóm năng lượng thấp. Hơn 

nữa, độ ẩm trong thịt giảm khi mức năng lượng trong khẩu phần ăn tăng lên. Nồng độ 

năng lượng trong khẩu phần có ảnh hưởng không đáng kể đến pH45, pH24, và các thông 

số về màu sắc thịt, hàm lượng protein, khoáng, canxi và phốt pho trong cơ thăn. Manni 

và cs (2013), Moloney và Drennan (2013) cho biết khi tăng năng lượng trong khẩu 

phần sẽ làm giảm độ dai của thịt. Điều này có thể giải thích là do sự gia tăng hàm 

lượng axit béo trong thịt. Mặt khác, người ta cho rằng hàm lượng axit béo trong thịt 

ảnh hưởng đến sự thay đổi tình trạng sợi cơ, thành phần và hàm lượng của mô liên kết, 

và cấu hình của protease trong cơ, có thể ảnh hưởng đến độ dai của cơ. Li và cs (2014) 

cho biết pH24, hàm lượng protein và thành phần axit béo của mỡ giắt trong cơ thăn bị 

ảnh hưởng đáng kể bởi mức năng lượng. Với pH24 thấp hơn (5,71 so với 5,79), hàm 

lượng protein thấp hơn (68,6 so với 74,9% DM) và tỷ lệ axit béo trong cơ thăn cao hơn 

(29,9 so với 22,8% DM) được phát hiện trong thịt bò có khẩu phần năng lượng cao so 

với năng lượng thấp. Giá trị lực cắt, mất nước bảo quản, mất nước chế biến và khả 

năng giữ nước của thịt không bị ảnh hưởng bởi mức năng lượng. Thành phần axit béo 

và thành phần axit amin trong thịt không bị ảnh hưởng bởi năng lượng nhưng tỷ lệ axit 

béo không bão hòa trên axit béo bão hòa cao hơn ở thịt của nghiệm thức năng lượng 

cao so với thịt của nghiệm thức năng lượng thấp.  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kang%2C+Kun
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/vms3.306#vms3306-bib-0032
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/vms3.306#vms3306-bib-0035
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Ảnh hưởng của protein 

 Tahuk và cs (2020) thực hiện nghiên cứu với 3 mức protein 11, 13 và 15% DM 

trên bò Bali đã không tìm thấy sự khác nhau giữa các mức protein đối với các đặc 

điểm chất lượng thịt như hàm lượng protein, nước, mỡ, collagen, cholesterol, lực cắt, 

pH, mất nước chế biến và độ giữ nước trên thân thịt. Nhưng Tahuk và cs (2018), cho 

biết với các mức protein khác nhau đã có những ảnh hưởng nhất định đến chất lượng 

thịt bò. Trong thí nghiệm của Tahuk và cs (2018) đàn bò được chia ngẫu nhiên thành 3 

nhóm T0, T1, T2. Bò nhóm T0 được cho ăn khẩu phần truyền thống của nông dân 

(100% thức ăn thô xanh). Bò nhóm T1 được cho ăn khẩu phần với 12% protein. Bò 

nhóm T2 được cho ăn khẩu phần với 15% protein. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm 

lượng protein trong thịt của bò nhóm T2 và T0 tương tự nhau, thịt bò nhóm T1 là cao 

nhất. Hàm lượng chất béo của thịt bò nhóm T1 cao hơn so với thịt bò của nhóm T0, 

trong khi độ ẩm và mất nước chế biến của thịt bò nhóm T0 cao hơn so với thịt bò 

nhóm T1 và T2. Thịt bò nhóm T2 có hàm lượng collagen tương tự như thịt bò nhóm 

T1 và T0. Lực cắt của thịt bò nhóm T1 thấp hơn so với thịt bò của T0 và T2. Kết luận 

rằng những con bò đực được ăn khẩu phần với 12 % protein có thể làm tăng chất 

lượng thịt. Điều này chứng tỏ rằng chất lượng thịt của bò đực có thể tăng lên khi được 

cho ăn khẩu phần có đầy đủ protein với hàm lượng năng lượng cân đối. Cortese và cs 

(2019) khi nghiên cứu trên bò Charolais ăn hai mức protein 15,5 và 13,5% trong khẩu 

phần khi giết mổ ở độ tuổi 16 tháng tuổi cho biết tỷ lệ mất nước chế biến và lực cắt 

không bị ảnh hưởng bởi mức protein, nhưng màu sắc thịt (L*, a*) sau một giờ bảo 

quản đều thấp hơn đáng kể đối ở mức 13,5% so với 15,5% protein. Chế độ ăn có 

protein thấp đã làm giảm đáng kể độ sáng, và tăng độ đỏ của thịt. Nhưng không có sự 

khác biệt nào về độ sáng và độ đỏ sau 24 giờ tiếp xúc với không khí. Dinh Van Dung 

(2014) thực hiện nuôi vỗ béo bò vàng Việt Nam ở độ tuổi từ 15 đến 18 tháng bằng các 

khẩu phần có tỷ lệ protein trong thức ăn tinh lần lượt là 10; 13; 16; 19% DM. Kết quả 

thu được với các mức protein khác nhau đã không ảnh hưởng đáng kể đến protein, mỡ 

thô, khoáng, mất nước chế biến, mất nước bảo quản của thịt cơ thăn ở bò địa phương 

Việt Nam. Độ pH của thịt được đo tại thời điểm 1, 12, 24 giờ sau khi giết mổ không bị 

ảnh hưởng đáng kể bởi mức protein nhưng lúc 48 giờ, pH đã bị ảnh hưởng đáng kể. 

 Ngoài hai yếu tố dinh dưỡng là năng lượng và protein thì tỷ lệ thức ăn tinh:thô 

trong khẩu phần ăn, loại thức ăn sử dụng trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng bò thịt 

cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng thịt bò (Hwang và Joo, 2017; Mapiye và cs, 

2013; Chiofalo và cs, 2020). 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309174013001113#!
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1.4.4.3 Ảnh hưởng của tính biệt 

 Cafferky và cs (2019), Moran và cs (2017), Nian và cs (2018) cho biết giới tính 

có ý nghĩa quan trọng đối với tỷ lệ IMF trong thịt. Tỷ lệ IMF trong thịt ở bò đực thiến 

và bò cái cao gần gấp đôi so với bò đực. Tỷ lệ IMF trong thịt của bò đực thiến cao hơn 

được cho là do tác dụng sinh lý của androgen giảm đi, làm giảm lipid huyết tương, 

tăng phân giải lipid bởi tế bào mỡ và kích thích thụ thể androgen (Lee và cs, 2013). 

Moran và cs (2017), Nian và cs (2018) cho biết thịt của bò đực thiến và bò cái có tỷ lệ 

mất nước chế biến thấp hơn thịt của bò đực. Điều này được giải thích là do đường kính 

sợi cơ của thịt bò đực lớn hơn so với thịt của bò đực thiến và bò cái, đã làm tăng diện 

tích mặt cắt ngang của sợi cơ. Ngoài ra, còn bị ảnh hưởng bởi nội tiết tố androgen đã 

làm tăng tỷ lệ mất nước chế biến trong thịt của bò đực (Venkata và cs, 2015; 

Waritthitham và cs, 2010). Cafferky và cs (2019),  Pogorzelska và cs (2018) cho biết 

thịt của bò đực thiến có pH24, tỷ lệ mất nước chế biến, và lực cắt thấp hơn so với thịt 

của bò đực trưởng thành. Các giá trị về màu sắc L*, a* và b* của thịt không bị ảnh 

hưởng bởi giới tính. Moran và cs (2017) cũng cho biết không có sự khác biệt nào khi 

so sánh các giá trị màu sắc thịt giữa bò đực và bò cái. Nian và cs (2018) cũng không 

tìm thấy ảnh hưởng đáng kể nào của giới tính đối với giá trị L* của thịt. Tuy nhiên, thịt 

của bò cái có giá trị a* và b* cao hơn đáng kể so với thịt của bò đực.  

1.4.4.4. Ảnh hưởng của tuổi giết mổ 

 Arik và Karaca (2017) cho biết bò đực được giết mổ từ 30 tháng tuổi trở lên thịt 

có pH48 cao hơn và giá trị L*, b* thấp hơn so với thịt của bò đực nhỏ tuổi hơn. Biraima 

và cs (2019) cho biết bò Nyalawi và Mesairi giết mổ ở 4 – 4,5 tuổi thì thịt có giá trị 

trung bình của độ sáng (L*= 43,33) cao hơn và giá trị của độ đỏ (a*=13,99) thấp hơn 

so với thịt của bò đực giết mổ ở 5 – 5,5 tuổi (L*=42,5; a*=14,4). Điều này được giải 

thích do sự khác biệt về hàm lượng myoglobin, vì thịt sẫm màu có liên quan đến việc 

tăng myoglobin trong cơ (Lawrie và Ledward, 2006). Nồng độ myoglobin trong thịt 

tăng lên khi bò càng lớn tuổi (Humada và cs, 2014). Với sự gia tăng này thịt của 

những con bò già hơn có xu hướng cao hơn về giá trị a* và thấp hơn về giá trị L* 

(Vestergaard và cs, 2000; Gil và cs, 2001; De Palo và cs, 2012). Wang và cs (2019) 

thực hiện nghiên cứu trên bò đực Holstein với 3 độ tuổi giết mổ khác nhau 20, 23, và 

26 tháng tuổi. Kết quả thu được là không có sự ảnh hưởng của tuổi giết mổ lên pH, 

tỷ lệ mất nước chế biến, tỷ lệ mất nước bảo quản. Nhưng ảnh hưởng đến lực cắt và 

lượng mỡ tổng số có trong thịt. Khi tuổi giết mổ càng cao thì độ mềm của thịt bò 

càng giảm, do sự gia tăng collagen giữa các cơ đã làm cho thịt trở nên dai hơn, cứng 

hơn, và ít dễ bị biến tính hơn (Nishimura và cs, 1999). 

Bên cạnh các yếu tố đã được phân tích ở trên, thì việc xử lý bò trước giết mổ 

và phương pháp giết mổ cũng có những ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng thịt bò 

(Arik và Karaca, 2017; Biraima và cs, 2019) 

https://cdnsciencepub.com/doi/full/10.1139/cjas-2017-0148#pill-con1
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1.5. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG LAI GIỐNG ĐỂ NÂNG CAO 

SỨC SẢN XUẤT CỦA BÒ TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

1.5.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới  

1.5.1.1.  Nghiên cứu và ứng dụng lai giống để nâng cao năng suất sinh sản của bò  

 Phần lớn các tính trạng sinh sản ở bò có hệ số di truyền thấp. Vì thế, lai tạo là 

giải pháp hiệu quả để nâng cao năng suất sinh sản. Tùy thuộc vào sự khác biệt về di 

truyền giữa các giống/dòng được sử dụng trong lai tạo và sự phối hợp khác nhau giữa 

các giống/dòng (công thức lai) mà mức độ ưu thế lai thu được ở đời con là khác nhau. 

Việc nghiên cứu và ứng dụng lai tạo nhằm nâng cao năng suất sinh sản của bò được 

thực hiện từ rất lâu trên nhiều giống ở các nước trên thế giới. 

 Suyadi và cs (2014) cho biết năng suất sinh sản của bò cái Peranakan Ongole 

(PO) là giống bò địa phương của Indonesia và con lai của nó Limousin × PO được 

nuôi ở miền Đông Java, bò PO có tuổi phối giống lần đầu muộn hơn so với bò 

Limousin × PO (21,9 so với 20,0 tháng) và không có sự khác biệt đáng kể về tính 

trạng thời gian động dục lai sau đẻ (4,89 so với 4,85 tháng) và khoảng cách lứa đẻ 

(14,51 và 14,34 tháng) giữa bò PO và bò Limousin × PO. Adhikary và cs (2021) thực 

hiện nghiên cứu lai tạo giữa bò cái bản địa của Bangladesh và bò đực Brahman, 

Sahiwal, Holstein cho biết tuổi phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu của bò cái lai 

Brahman × bò bản địa là sớm nhất với 32,3 tháng, tiếp đến là bò cái lai Holstein × bò 

bản địa với 39,1 tháng, sau đó là bò cái lai Sahiwal × bò bản địa với 41,7 tháng, và trể 

nhất là bò cái bản địa với 43,5 tháng. Tuy nhiên, số liều tinh sử dụng cho một lần đậu 

thai cao nhất ở bò cái lai Brahman × bò bản địa với 1,7 liều và thấp nhất là bò bản địa 

với 1,4 liều. Kết quả cho thấy năng suất sinh sản của đàn bò cái lai tốt hơn so với bò 

cái thuần chủng, đặc biệt là bò cái lai Brahman × bò bản địa. Những kết quả này cho 

thấy so với giống thuần chủng thì qua quá trình lai tạo năng suất sinh sản của bò cái đã 

được cải thiện đáng kể ở thế hệ con lai. 

 Khotimah và cs (2018) nghiên cứu đánh giá năng suất sinh sản của bò cái Lai 

Brahman khi được phối tinh các giống Bali, Brahman, Limousin, và Simmental ở 

Indonesia cho biết số liều tinh sử dụng cho một lần mang thai trung bình là 1,48 liều. 

Số con mang thai khi sử dụng liều tinh đầu tiên là 69,3%. Tỷ lệ bò mang thai trung 

bình là 88,0%. Tỷ lệ sinh bê là 80,7% và khoảng cách lứa đẻ là 14,2 tháng. Alvarado 

và cs (2015) tiến hành lai tạo giữa bò nhiệt đới (Bos Indicus) và bò ôn đới (Bos 

Taurus) ở Mexico cho biết tỷ lệ máu bò Bos Taurus càng cao thì tuổi đẻ lứa đầu của 

bò cái càng sớm và khối lượng cai sữa của đàn con lai càng cao. Madalena và 

Hinojosa (1976) cho biết bò cái Zebu có khoảng thời gian động dục lại sau khi đẻ dài 

hơn 57,8 ngày và từ khi đẻ đến khi phối giống thành công sau đẻ dài hơn 46,0 ngày so 

với bò cái lai Charolais × Zebu. Tỷ lệ xuất hiện động dục theo chu kỳ bình thường 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=F.%20E.%20Madalena%20&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=A.%20Hinojosa%20C.%20&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=A.%20Hinojosa%20C.%20&eventCode=SE-AU
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được phát hiện ở bò cái lai Charolais × Zebu là 72,9% cao hơn so với bò Zebu là 

63,1%. Thời gian mang thai của bò cái Zebu và bò cái lai Charolais × Zebu lần lượt là 

288,8 và 283,1 ngày. Các kết quả cho thấy khi sử dụng bò ôn đới lai tạo với bò nhiệt 

đới đã nâng cao năng suất sinh sản của đàn bò nhiệt đới. 

Peacock và Koger (1980) nghiên cứu ảnh hưởng của giống và ưu thế lai đến 

năng suất sinh sản của bò cái Angus, Brahman, Charolais, Angus × Brahman, Angus × 

Charolais và Brahman × Charolais khi được phối giống Angus, Brahman và Charolais. 

Bò cái khi được phối giống Brahman, Charolais và Angus có tỷ lệ đẻ lần lượt là 90; 83 

và 80% và tỷ lệ bê sống đến 24 giờ sau sinh lần lượt là 93; 91; 94%. Tỷ lệ đẻ của bò 

cái Angus × Brahman là cao nhất với 92% và thấp nhất là bò cái Angus và Angus × 

Charolais với 82%. Tỷ lệ bê sống đến 24 giờ sau sinh được sinh ra từ bò mẹ Angus là 

86% và các giống bò mẹ khác dao động từ 92 – 96%. Kết quả cho thấy bố và mẹ đã có 

những ảnh hưởng khác nhau đến năng suất sinh sản của bò cái. Newman và Deland 

(1991) nghiên cứu năng suất sinh sản của bò cái Heroford × Shorthorn, Heroford × 

Holstein, Hereford × Jersey khi được thụ tinh với bò đực Sahiwal, Charolais, 

Simmental và Brahman cho biết, bò cái được phối tinh Charolais và Simmental sinh bê 

có khối lượng sơ sinh cao hơn, tỷ lệ đẻ thấp hơn và khoảng cách lứa đẻ dài hơn so với 

các bò cái được phối giống Sahiwal và Brahman. Bò cái Heroford × Holstein, 

Hereford × Jersey có tuổi động dục lần đầu sớm hơn, tỷ lệ đẻ cao hơn và khoảng cách 

lứa đẻ ngắn hơn so với bò cái Heroford × Shorthorn. Williams và cs (1990) khi thực 

hiện nhân gống thuần chủng các giống bò Angus, Brahman, Charolais, Hereford, và lai 

hai giống Angus × Brahman, Charolais × Brahman và Hereford × Brahman lai ba 

giống AngusBrahman × Charolais, AngusBrahman × Hereford và CharolaisHereford × 

Brahman và lai bốn giống AngusBrahman × CharolaisHereford cho biết các tổ hợp lai 

luân chuyển có xu hướng vượt trội hơn so với nhân giống thuần chủng về khối lượng 

bê sơ sinh, tỷ lệ sinh bê, tỷ lệ đẻ khó, tỷ lệ bê sống 24 giờ sau sinh và tỷ lệ bê cai sữa. 

Như vậy, so với nhân giống thuần chủng thì lai giữa 2 giống, 3 giống hay 4 giống đã 

đem lại ưu thế lai cao đối với tính trạng sinh sản cho thế hệ sau do có được ưu thế lai 

của mẹ lai hoặc bố lai hay ưu thế lai của cả bố và mẹ lai kết hợp với ưu thế lai cá thể.  

1.5.1.2. Nghiên cứu và ứng dụng lai giống nâng cao sinh trưởng, năng suất, chất 

lượng thịt bò 

 Nâng cao chất lượng con giống để nâng cao khả năng sinh trưởng, năng suất và 

chất lượng thịt bò là yếu tố hàng đầu, then chốt được các nhà nghiên cứu, các tập đoàn 

chăn nuôi của mọi quốc gia trên thế giới quan tâm. Thông qua lai tạo sẽ xuất hiện ưu 

thế lai, đặc biệt con lai thế hệ F1 luôn có ưu thế lai cao nhất. Mỗi nước có phương thức 

chăn nuôi khác nhau, điều kiện sinh thái môi trường khác nhau. Để có được giống bò 

thịt chuyên dụng phù hợp với điều kiện của từng quốc gia thì lai tạo giữa giống bò 

chuyên thịt với bò cái nền là các giống địa phương sẵn có là giải pháp tốt nhất. Nhiều 
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giống bò thịt được hình thành từ lai tạo như bò Brangus là bò lai có 5/8 máu bò Angus 

(mẹ) và 3/8 máu bò Brahman (bố). Bò Droughtmaster là bò lai có 5/8 máu bò 

Shorthorn (mẹ) và 3/8 máu bò Brahman (bố). Lai tạo đã tạo ra nhiều giống bò thịt 

thích nghi với điều kiện khí hậu, trình độ chăn nuôi của từng quốc gia, làm cho khả 

năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt được nâng cao. 

 Flowers và cs (2018) thực hiện đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và 

chất lượng thịt của bò Angus × 75% Brahman, Angus × 50% Brahman, Angus × 25% 

Brahman, Angus, Brahman thuần chủng và cho biết các tổ hợp bò lai khác nhau có 

khối lượng sơ sinh, khối lượng cai sữa, khối lượng trưởng thành, tỷ lệ thịt xẻ, diện tích 

cơ thăn, điểm mỡ dắt, và lực cắt khác nhau. Tất cả các chỉ tiêu trên đều giảm khi tỷ lệ 

máu Brahman tăng lên ngoại trừ tỷ lệ thịt xẻ và lực cắt. Thịt cơ thăn của các tổ hợp lai 

có tỷ lệ máu Brahman cao có ít mỡ giắt hơn, hàm lượng axit béo bão hòa và axit béo 

không bão hòa đơn thấp hơn, nhưng hàm lượng axit béo không bão hòa đa tương 

đương với thịt cơ thăn của bò Angus thuần chủng. Haque và cs (2016) cho biết bò lai 

50% Brahman và 25% Brahman lai với bò địa phương ở Banglades nuôi trong cùng 

điều kiện thì khối lượng sơ sinh của bò lai 50% và 25% máu Brahman lần lượt là 21,4 

và 19,8 kg; tương tự khối lượng lúc 12 tháng là 229,6 và 172,6 kg. Mức tăng khối 

lượng trung bình hằng ngày là 570,5 và 530 gam/con/ngày. Kết quả cho thấy, khi cùng 

chung giống bố hoặc mẹ, nhưng tỷ lệ máu của giống tham gia lai tạo khác nhau đã cho 

năng suất và chất lượng thịt khác nhau.  

Favero và cs (2019) đánh giá năng suất sinh trưởng của đàn bò Nellore thuần 

chủng và đàn con lai được sinh ra từ mẹ Nellore và bố Red Angus, Caracu cho biết thế 

hệ con lai đều có khối lượng sơ sinh, khối lượng cai sữa, tăng khối lượng đều cao hơn 

so với đàn con thuần chủng. Trong số các con lai, khối lượng sơ sinh của con lai Red 

Angus × Nellore là cao nhất với 34,0kg, tiếp đến là con lai Caracu × Nellore với 32,0 

kg, cuối cùng là Nellore với 31,5 kg. Tương tự, tăng khối lượng của con lai Red Angus 

× Nellore, Caracu × Nellore và Nellore lần lượt là 0,80; 0,80; 0,73 kg/con/ngày. Độ 

dày mỡ lưng ở vị trí giữa xương sườn 12 và 13 của các con lai thấp hơn so với con 

thuần chủng (3,41 và 4,02 mm). Pesonen (2020) cho biết lai tạo đã ảnh hưởng năng 

suất và chất lượng thịt của bò đực giống Heroford, Charolais thuần chủng và bò đực 

lai Heroford × Charolais. Bò đực Charolais có xu hướng tăng khối lượng nhanh hơn, 

tạo ra ít chất béo trong thịt hơn và có tỷ lệ thịt xẻ cao hơn so với những con bò đực 

Heroford. Nhưng độ mềm và độ ngọt của thịt bò đực Heroford tốt hơn so với thịt bò 

đực Charolais. Những con bò đực lai Heroford × Charolais có thân thịt nặng hơn so 

với bò Heroford và chất lượng thịt phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng hơn so với bò 

Charolais. Rudder và cs (2014) cho biết bò lai Charolais × Brahman tăng khối lượng 

hằng ngày cao hơn 0,280 kg/con/ngày so với bò Brahman trong giai đoạn trước cai 

sữa. Và giai đoạn sau cai sữa tăng khối lượng của bò Charolais × Brahman cao hơn bò 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731119000855#!
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Brahman là 0,168 kg/ngày. Rezagholivand  và cs (2021) so sánh năng suất sinh 

trưởng, đặc điểm thân thịt giữa bốn giống Holstein, Angus × Holstein, Charolais × 

Holstein, Limousin × Holstein, INRA 95 × Holstein. Kết quả chỉ ra rằng mức tăng 

khối lượng trung bình hàng ngày ở bê lai cao hơn đáng kể so với bê Holstein thuần. Bê 

lai Charolais và bê Holstein có hệ số chuyển hóa thức ăn tốt hơn đáng kể so với các 

nhóm khác. Tỷ lệ thịt xẻ đối với con lai Charolais × Holstein, Limousin × Holstein và 

INRA 95 × Holstein cao hơn so với bò Holstein thuần và bò lai Angus × Holstein. Tất 

cả những điều này cho thấy, sử dụng lai tạo đã cải thiện được các tính trạng sinh trưởng, 

năng suất, chất lượng thịt trên đàn con lai tốt hơn so với các giống thuần chủng. Bên 

cạnh đó, cùng giống bò mẹ, cùng điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng nhưng khi lai tạo với 

các đực giống khác nhau đời con sinh ra có khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng 

thịt khác nhau. Giống bò đực tốt hơn sẽ tạo ra thế hệ con cháu tốt hơn, nhờ thành phần 

ưu thế lai con bố.  

  Kapitula và cs (2016) thực hiện nghiên cứu tác động của việc lai tạo đối với 

hàm lượng collagen, lực cắt và mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với thịt bò 

đực lai Holstein × Limousine, Holstein × Charolais, Holstein × Hereford. Lai tạo ảnh 

hưởng đến lực cắt, mùi vị, tổng hàm lượng collagen hòa tan và không hòa tan trong 

nước, cũng như tỷ lệ collagen hòa tan trong axit của thịt cơ thăn. Lực cắt có tương 

quan nghịch đáng kể với hàm lượng collagen hòa tan trong nước. Thịt cơ thăn của bò 

đực Holstein × Limousine và Holstein × Hereford có giá trị lực cắt thấp hơn so với thịt 

cơ thăn của bò đực Holstein × Charolais. Domingo và cs (2015) cho biết thịt cơ thăn 

của bò lai Holstein × Rubia Gallega đỏ hơn với a*= 13,31 và nhạt hơn với L*= 39,55 

so với thịt cơ thăn của bò lai Holstein × Limousine và Holstein × BBB. Đối với axit 

béo trong cơ thăn của các tổ hợp bò lai, thì axit béo bão hòa là axit béo phong phú 

nhất, tiếp theo là axit béo không bão hòa đơn và axit béo không bão hòa đa.  

1.5.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 

1.5.2.1. Nghiên cứu và ứng dụng lai giống để nâng cao năng suất sinh sản  

 Trong chăn nuôi bò thịt, năng suất sinh sản của bò cái là yếu tố tiền đề quyết 

định năng suất của đàn vật nuôi, vì vậy để nâng cao năng suất sinh sản của bò cái điều 

đầu tiên cần được quan tâm nghiên cứu chính là nâng cao chất lượng con giống. Trong 

giải pháp về giống, chọn lọc và lai tạo là hai hướng đi song song nhằm cải tiến về di 

truyền cho các tính trạng sản xuất. Tuy nhiên, tiến bộ di truyền do chọn lọc thường 

chậm và chỉ có hiệu quả khi tính trạng được chọn lọc có hệ số di truyền cao. Đối với 

các tính trạng có hệ số di truyền thấp như các tính trạng sinh sản, lai tạo là giải pháp 

nhanh hơn và hiệu quả hơn. Vì thế, lai tạo đã được áp dụng ở nhiều hệ thống chăn nuôi 

bò sinh sản không chỉ trên thế giới mà ngay cả ở Việt Nam trong nhiều thập kỷ để 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871141320319624#!
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nâng cao năng suất sinh sản của bò thịt, nhờ tận dụng lợi thế của ưu thế lai và ảnh 

hưởng bổ sung của các giống. 

 Giống bò Vàng Việt Nam có đặc tính khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thích nghi lâu 

đời với điều kiện khí hậu nhiệt đới, chịu được các điều kiện kham khổ và thiếu thốn 

thức ăn, sức chống chịu bệnh tật tốt. Nhưng nhược điểm là tầm vóc nhỏ, khối lượng sơ 

sinh và trưởng thành thấp, chậm thành thục về tính, năng suất sữa thấp, …Để tạo một 

đàn bò thịt có tầm vóc lớn hơn, nước ta đã tiến hành sử dụng bò cái Vàng phối tinh bò 

đực Red Sindhi để nâng cao tầm vóc đàn bò trong nước. Đến năm 2003 bò Lai Sind 

chiếm khoảng 30% tổng đàn bò Việt Nam. Đàn cái nền Lai Sind đã trở thành nguồn 

nguyên liệu quý cho lai tạo bò sữa từ những năm 1985 và lai tạo bò thịt từ những năm 

1995 ở nước ta (Đinh Văn Cải, 2007a). Nguyễn Mạnh Hà (2003) cho biết khi đánh giá 

năng suất sinh sản của bò Vàng và bò Lai Sind, biểu hiện động dục lần đầu ở bò Vàng 

và bò Lai Sind ở độ tuổi 15 - 24 tháng lần lượt là 89,2% và 76,2%. Nhưng tỷ lệ bò 

phối giống có chửa là 55,3% ở bò Lai Sind và 51,4% ở bò Vàng. Số bò đẻ/số bò có 

chửa là 87,9% đối với bò Lai Sind và 84,1% đối với bò Vàng. Bò Vàng động dục lại 

sau đẻ trước 4 tháng chiếm tỷ lệ 75,2% và bò Lai Sind là 70,0% nhưng sự sai khác này 

không có ý nghĩa thống kê. Kết quả này tương tự kết quả của Trần Văn Tường và Phan 

Đình Thắm (1999) khi thực hiện nghiên cứu lai tạo và đánh giá năng suất sinh sản của 

bò Red Sindhi × bò Vàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nguyễn Hữu Văn và cs 

(2009) cho biết đàn bò mẹ được chăm sóc nuôi dưỡng cùng điều kiện trong suốt quá 

trình mang thai và sinh con thì khối lượng sơ sinh của bò Vàng là 12,0 kg, trong khi đó 

bò Lai Sind là 18,3 kg. Kết quả cho thấy lai tạo đã từng bước cải thiện được năng suất 

sinh sản của đàn bò địa phương. 

 Nguyễn Xuân Bả và cs (2015) cho biết đàn bò Lai Sind, Brahman × Lai Sind và 

Lai Brahman nuôi trong nông hộ vùng Duyên hải miền Trung có tuổi động dục lần đầu 

là 24,6 tháng, tuổi phối giống lần đầu là 24,8 tháng, thời gian động dục lại sau đẻ là 157 

ngày, thời gian phối giống thành công sau đẻ là 163 ngày và khoảng cách lứa đẻ là 437 

ngày. Nguyễn Trung Trực (2013) cho biết đàn bò cái Lai Sind, Brahman × Lai Sind và 

Lai Brahman được nuôi ở tỉnh Tiền Giang có tuổi phối giống lần đầu trung bình là 16,8 

tháng, tuổi đẻ lứa đầu trung bình là 25,8 tháng, thời gian phối giống lại sau đẻ trung bình 

là 2,6 tháng và khoảng cách giữa 2 lứa đẻ là 12,8 tháng. Ngô Thị Diệu (2016) cho biết 

năng suất sinh sản của bò cái lai Brahman × Lai Sind và Lai Sind được nuôi ở Quảng 

Bình có tuổi động dục lần đầu lúc 25,0 tháng, tuổi phối giống lần đầu là 25,5 tháng, tuổi 

đẻ lứa đầu là 35,0 tháng, thời gian động dục lại sau đẻ là 138 ngày, thời gian phối giống 

thành công sau đẻ là 147 ngày và khoảng cách lứa đẻ là 430 ngày. 

 Nhu cầu sử dụng thịt bò ngày càng cao về số lượng lẫn chất lượng của người 

tiêu dùng trong nước cùng với các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò, nước 

ta đã từng bước tiến hành sử dụng các công thức lai tạo khác nhau, các giống bò 
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chuyên thịt cao sản cho giao phối với đàn bò cái nền Lai Sind. Phạm Văn Quyến 

(2001) khi phối tinh bò Charolais, Heroford và Simental trên đàn bò cái Lai Sind cho 

thấy, tỷ lệ phối giống đậu thai ở lần phối giống đầu tiên bình quân đạt 63,75%, dao 

động từ 55% đến 65% tùy thuộc vào tinh của mỗi giống. Tỷ lệ bò đẻ trên số bò đậu 

thai là 98,6%. Đinh Văn Cải và cs (2009) cho biết khi sử dụng tinh của các giống bò 

Droughtmaster, Brahman và Charolais phối cho đàn bò cái Lai Sind có tỷ lệ đậu thai ở lần 

phối giống đầu tiên biến động từ 52,92 đến 56,00%, tỷ lệ đẻ khó rất thấp. Con lai sinh ra 

khỏe mạnh, tỷ lệ sống hầu như đạt 100%. Nguyễn Thị Nguyệt và cs (2020) cho biết bò cái 

lai F1 (BBB × Lai Sind) nuôi ở Hà Nội có tuổi động dục lần đầu, tuổi phối giống lần đầu, 

tuổi đẻ lứa đầu trung bình lần lượt là 426; 452 và 760 ngày. Khoảng cách lứa đẻ và thời 

gian phối lại lần lượt là 372 và 82 ngày. Tỷ lệ đẻ đạt 98,03%. Số liều tinh sử dụng cho 1 

lần đậu thai là 1,3 liều. Tác giả kết luận có thể sử dụng bò cái F1 (BBB × Lai Sind) làm bò 

cái nền tiếp tục lai tạo tăng máu BBB để con lai có khả năng sinh trưởng tốt.  

1.5.2.2. Nghiên cứu và ứng dụng lai giống nâng cao sinh trưởng, năng suất, chất 

lượng thịt   

Trong những năm 1980, nước ta nhập bò Red Sindhi và Sahiwal từ Pakistan và 

nghiên cứu công thức lai cải tạo bò cái Vàng với bò đực Zebu. Con lai cho năng suất 

cao hơn khi tỷ lệ máu bò Zebu cao. Kết quả 40 năm chương trình Sind hoá đàn bò cho 

thấy: Bò Lai Sind có năng suất thịt tinh từ 90 đến 100kg/con, gấp gần 2 lần so với bò 

Vàng (Đinh Văn Cải, 2007a). Đã có rất nhiều công thức lai giống giữa các giống bò 

chuyên thịt với các giống bò địa phương ở các mức độ di truyền khác nhau. Mục đích 

là tạo ra con lai có nhiều ưu điểm mới, nâng cao tầm vóc và năng suất thịt, cải thiện 

chất lượng thịt của các thế hệ con lai trong khi vẫn giữ được những ưu thế về khả năng 

chịu đựng, tính thích nghi cao của các giống địa phương. Nhiều nghiên cứu lai tạo để 

nâng cao khả năng sinh trưởng, cải tiến năng suất, chất lượng thịt được tiến hành giữa 

bò thịt ôn đới với bò nội đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

 Nguyễn Văn Thưởng và cs (1985) tiến hành nghiên cứu dùng bò đực Red 

Sindhi lai cải tạo bò Vàng Việt Nam đã nâng khối lượng bò cái từ 200 kg lên 270 – 

280 kg, bò đực từ 250 kg lên 380 – 420 kg, tỷ lệ thịt xẻ tăng 5%. Hoàng Văn Trường 

(2001) cho biết khả năng sinh trưởng và năng suất thịt của bò lai F1 (Brahman × Lai 

Sind) và bò lai F2 (3/4 Brahman x 1/4 Lai Sind) có tăng khối lượng lần lượt là 286 và 

406 gam/con/ngày khi được nuôi trong điều kiện nông hộ tại Bình Định. 

 Phạm Văn Quyến và cs (2001) nghiên cứu trên bò lai F1 (Charolais × Lai Sind), 

F1 (Heroford × Lai Sind) và F1 (Simmental × Lai Sind) cho thấy tăng khối lượng 

trung bình từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi cao nhất đối với bò lai F1 (Charolais × Lai 

Sind) với 533 gam/con/ngày, kế đến là bò lai F1 (Heroford × Lai Sind) với 500 

gam/con/ngày, bò lai F1 (Simmental × Lai Sind) với 370 gam/con/ngày và thấp nhất là 
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bò Lai Sind với 344 gam/con/ngày. Đinh Văn Cải và cs (2009) nghiên cứu khả năng 

sinh trưởng của các tổ hợp bò lai F1 (Charolais × Lai Sind), F1 (Droughtmaster × Lai 

Sind), F1 (Brahman x Lai Sind) và bò Lai Sind cho biết tăng khối lượng từ sơ sinh đến 

24 tháng tuổi cao nhất là bò lai F1 (Charolais × Lai Sind), kế đến là bò lai F1 

(Droughtmaster × Lai Sind), bò lai F1 (Brahman × Lai Sind) và thấp nhất là bò Lai 

Sind. Các kết quả nghiên cứu này cho thấy trong cùng điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng 

nhưng tổ hợp bò lai Charolais × Lai Sind, Droughtmaster × Lai Sind và Brahman × 

Lai Sind luôn có khả năng sinh trưởng và năng suất thịt cao hơn so với bò Lai Sind. 

Trương La và cs (2017) nghiên cứu sinh trưởng của các giống bò lai được sinh ra từ bò 

cái Lai Sind và bố là bò Brahman, Red Angus, Droughtmaster, Red Sindhi nuôi tại 

Lâm Đồng trong cùng điều kiện chăn nuôi và mức dinh dưỡng như nhau. Kết quả khối 

lượng của các con lai lần lượt ở các lứa tuổi sơ sinh, 12 tháng, 18 tháng và tăng khối 

lượng qua các giai đoạn tuổi đều cao hơn so với bò Red Sindhi × Lai Sind. Dương 

Nguyên Khang và cs (2019b) nghiên cứu khả năng sinh trưởng của các giống bò lai 

BBB, Red Angus và Brahman nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy bò 

lai BBB có khả năng sinh trưởng cao nhất, tiếp đến là bò lai Red Angus và thấp nhất là 

bò Lai Brahman. 

 Đinh Văn Cải và cs (2006) nghiên cứu năng suất thịt của các tổ hợp bò lai 

Charolais × Lai Sind, Droughtmaster × Lai Sind và Brahman × Lai Sind và bò Lai 

Sind giết mổ lúc 18 tháng tuổi cho biết tỷ lệ thịt xẻ lần lượt là 53,4; 50,76; 49,06 và 

47,92%, và tỷ lệ thịt tinh lần lượt là 43,6; 40,96; 39,95 và 38,35%. Phạm Văn Quyến 

(2009) cho biết tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ thịt tinh và diện tích mắt thịt của bò lai F1 (Charolais 

× Lai Sind) là cao nhất, kế đến là bò Droughtmaster, bò lai F1 (Droughtmaster × Lai 

Sind) và F1 (Brahman × Lai Sind), thấp nhất là bò Lai Sind. Các giá trị dinh dưỡng ở 

thịt cơ thăn của bò như hàm lượng protein dao động từ 20,20% đến 22,45%. Hàm 

lượng lipit ở bò Lai Sind là 6,22% cao hơn so với các tổ hợp lai còn lại, F1 (Charolais 

× Lai Sind) với 4,26%, Droughtmaster với 3,9%, F1 (Droughtmaster × Lai Sind) với 

4,11% và F1 (Brahman × Lai Sind) với 4,98%. Phạm Thế Huệ (2010) nghiên cứu ảnh 

hưởng của lai tạo đến khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng thịt bò, cho biết bò 

Brahman × Lai Sind và Charolais × Lai Sind có khối lượng trưởng thành khá lớn. Khối 

lượng cao nhất ở bò Charolais × Lai Sind và thấp nhất ở bò Lai Sind. Bò Brahman × 

Lai Sind và Charolais × Lai Sind có tỷ lệ thịt xẻ và thịt tinh cao hơn so với bò Lai 

Sind. Thịt bò lai có màu sắc, pH nằm trong giới hạn cho phép. Thịt thăn của bò 

Charolais × Lai Sind có lực cắt thấp hơn thịt thăn của bò Brahman × Lai Sind và Lai 

Sind. Văn Tiến Dũng (2012) nghiên cứu ảnh hưởng của lai tạo đến khả năng sinh 

trưởng, năng suất, chất lượng thịt bò, cho biết bò lai Droughtmaster × Lai Sind, Red 

Angus × Lai Sind và Limousine × Lai Sind có tốc độ sinh trưởng và năng suất thịt cao 

hơn bò Lai Sind. Trong số các giống bò lai, bò lai Droughtmaster × Lai Sind, Red 
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Angus × Lai Sind có tốc độ sinh trưởng cao hơn Limousine × Lai Sind. Bò Red Angus 

× Lai Sind có năng suất thịt cao nhất. Màu sắc, tỷ lệ mất nước chế biến, tỷ lệ mất nước 

bảo quản thịt của bò lai chuyên thịt tốt hơn so với bò Lai Sind. Tuy nhiên, không có sự 

khác biệt về lực cắt. Từ các kết quả nghiên cứu trên, ta thấy với điều kiện khí hậu, và 

trình độ chăn nuôi của người chăn nuôi Việt Nam các giống bò lai hướng thịt hiện nay 

đều thể hiện khả năng thích nghi khá tốt, tăng khối lượng nhanh, có khối lượng vượt 

trội hơn và năng suất, chất lượng thịt tốt hơn so với các giống bò địa phương.  

 Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh trưởng, năng suất thịt và cải tiến chất lượng 

thịt bò được tiến hành liên tục từ năm 1975 đến nay. Các kết quả nghiên cứu là cơ sở 

vững chắc cho việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi bò thịt chất lượng cao 

nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và hạn chế nhập 

khẩu thịt bò. Các nghiên cứu lai tạo ở nước ta trong thời gian qua tập trung vào lai tạo 

giữa các giống bò chuyên thịt với bò địa phương. Nhưng sau hơn 40 năm triển khai 

các nghiên cứu lai tạo giống để phát triển chăn nuôi bò thịt, đến nay trong thực tế sản 

xuất, chúng ta vẫn chưa có giống bò chuyên thịt mang đặc trưng riêng, chưa có con lai 

của giống nào đóng vai trò chủ lực trong sản xuất thịt. Vì vậy, cần có những nghiên 

cứu sâu hơn về con giống, thức ăn và quy trình nuôi dưỡng nhằm từng bước tạo ra sản 

phẩm thịt ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Chúng ta cần tiếp tục tiến hành 

nghiên cứu lựa chọn các tổ hợp bò lai phù hợp để sản xuất có hiệu quả với điều kiện 

từng vùng miền và địa phương. 
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP  

NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

- Các nông hộ chăn nuôi bò thịt  

- Bò cái Lai Brahman (75% bò Brahman và 25% bò địa phương) nuôi trong nông hộ 

- Các tổ hợp bò lai hướng thịt Charolais × Lai Brahman, Droughtmaster × Lai 

Brahman và Red Angus × Lai Brahman 

2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Địa điểm nghiên cứu 

- Nghiên cứu hiện trạng chăn nuôi bò thịt; khả năng sinh sản của bò Lai 

Brahman phối giống Charolais, Droughtmaster và Red Angus; khả năng sinh trưởng 

của tổ hợp bò lai Charolais × Lai Brahman; Droughtmaster × Lai Brahman và Red 

Angus × Lai Brahman từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi được tiến hành tại các nông hộ 

chăn nuôi bò thuộc 3 xã Tịnh Giang, Tịnh Hiệp, Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi  

- Đánh giá khả năng sinh trưởng của các tổ hợp bò lai Charolais × Lai 

Brahman, Droughtmaster × Lai Brahman và Red Angus × Lai Brahman nuôi vỗ béo từ 

18 đến 21 tháng tuổi tại trạng trại chăn nuôi bò xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

- Phân tích chất lượng thịt được thực hiện tại phòng thí nghiệm thuộc khoa Chăn 

nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

2.2.2. Thời gian nghiên cứu 

- Nghiên cứu hiện trạng chăn nuôi bò thịt được tiến hành từ tháng 1 năm 2017 

đến tháng 6 năm 2017 

- Nghiên cứu năng suất sinh sản của bò cái Lai Brahman khi phối giống 

Charolais, Droughtmaster và Red Angus được tiến hành từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 

9 năm 2019 

- Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của các tổ hợp bò lai Charolais × Lai 

Brahman, Droughtmaster × Lai Brahman và Red Angus × Lai Brahman từ sơ sinh đến 

18 tháng tuổi được tiến hành từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 10 năm 2020 

- Nghiên cứu sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của các tổ hợp bò lai 

Charolais × Lai Brahman, Droughtmaster × Lai Brahman và Red Angus × Lai 

Brahman giai đoạn vỗ béo từ 18 đến 21 tháng tuổi được tiến hành từ tháng 10 năm 

2020 đến tháng 12 năm 2020 
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2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Quảng Ngãi 

Nội dung 2: Đánh giá năng suất sinh sản của bò cái Lai Brahman phối giống bò 

đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus nuôi trong nông hộ tại tỉnh Quảng Ngãi 

Nội dung 3: Đánh giá sinh trưởng của các tổ hợp bò lai Charolais × Lai 

Brahman, Droughtmaster × Lai Brahman và Red Angus × Lai Brahman từ sơ sinh đến 

18 tháng tuổi nuôi trong nông hộ tại tỉnh Quảng Ngãi 

Nội dung 4: Đánh giá tăng khối lượng, năng suất và chất lượng thịt của các tổ 

hợp bò lai Charolais × Lai Brahman, Droughtmaster × Lai Brahman và Red Angus × 

Lai Brahman nuôi vỗ béo từ 18 đến 21 tháng tuổi tại tỉnh Quảng Ngãi 

2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.4.1. Phương pháp nghiên cứu nội dung 1: Đánh giá hiện trạng chăn nuôi bò thịt tại 

tỉnh Quảng Ngãi 

2.4.1.1. Chỉ tiêu nghiên cứu 

Đánh giá hệ thống chăn nuôi bò: Các chỉ tiêu đánh giá hệ thống chăn nuôi bò gồm 

các nhóm chỉ tiêu như nhóm chỉ tiêu về nguồn lực của nông hộ (tổng số nhân khẩu, số 

lao động chính, diện tích đất trồng cỏ); nhóm chỉ tiêu về đàn bò (quy mô đàn, cơ cấu 

tuổi, cơ cấu giống); và nhóm chỉ tiêu về quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng đàn bò (quản lý 

chăm sóc, phương thức nuôi, chuồng trại, phối giống, thức ăn). 

 Các chỉ tiêu đánh giá năng suất sinh sản của bò cái Lai Brahman khi phối giống 

bò đực Brahman: Được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 11908:2017 (Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, 2017). Các chỉ tiêu đánh giá bao gồm tuổi động dục lần đầu 

(tháng), tuổi phối giống lần đầu (tháng), tuổi đẻ lứa đầu (tháng), thời gian mang thai 

(ngày), thời gian động dục lại sau đẻ (ngày), thời gian từ khi đẻ đến khi phối giống 

thành công (ngày), khoảng cách lứa đẻ (ngày) và số liều tinh phối để có chửa (liều). 

Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh trưởng của tổ hợp bò lai Brahman × Lai 

Brahman: Khối lượng tích lũy (kg), kích thước các chiều đo (vòng ngực (cm), dài thân 

chéo (cm), cao vây (cm)), chỉ số cấu tạo thể hình của bê/bò qua các tháng tuổi (%).  

2.4.1.2. Phương pháp xác định các chỉ tiêu nghiên cứu 

Đánh giá hệ thống chăn nuôi: Nghiên cứu được tiến hành trên 180 nông hộ chăn 

nuôi bò thịt được lựa chọn ngẫu nhiên ở 3 xã, mỗi xã chọn 60 hộ từ các hộ có chăn nuôi 

bò, chiếm tương ứng 11,2; 10,3 và 13,5% số hộ nuôi bò lần lượt của các xã Tịnh Giang, 

Tịnh Hiệp và Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là vùng đại diện cho 

ngành chăn nuôi bò thịt tỉnh Quảng Ngãi trên hai khía cạnh tổng đàn và phương thức 

chăn nuôi. Đàn bò huyện Sơn Tịnh (36.277 con), chiếm tỷ lệ 13,1% tổng số đàn bò 
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toàn tỉnh, trong đó tổng đàn bò lai của huyện (26.265 con), chiếm tỷ lệ 14,6% tổng đàn 

bò lai toàn tỉnh, và là huyện có số lượng bò lớn nhất so với các huyện khác (Chi cục 

thống kê tỉnh Quảng Ngãi, 2017). Bên cạnh đó, phương thức chăn nuôi chủ yếu của 

huyện là chăn thả có bổ sung thức ăn và nuôi nhốt hoàn toàn, đây cũng là 2 phương 

thức nuôi chăn nuôi chính hiện nay tại tỉnh Quảng Ngãi. 

Các thông tin cần thiết cho lượng hóa các chỉ tiêu đánh giá hiện trạng chăn nuôi 

bò tại nông hộ được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp chủ hộ bằng bảng hỏi đã 

chuẩn bị sẵn. Bảng hỏi được soạn và kiểm tra về tính hợp lý tại hiện trường trước khi 

được sử dụng chính thức.  

Đánh giá năng suất sinh sản của bò cái Lai Brahman khi phối giống Brahman: 

Năng suất sinh sản của đàn bò cái Lai Brahman khi được phối giống bò đực Brahman 

được đánh giá thông qua việc khảo sát trên 351 con bò cái Lai Brahman đã đẻ từ lứa 

thứ 2 đến lứa thứ 6 (xã Tịnh Giang 122 con; xã Tịnh Đông 117 con và xã Tịnh Hiệp 

112 con). Các chỉ tiêu này được định nghĩa như sau: 

Tuổi động dục lần đầu (tháng): Được tính từ khi con bò được sinh ra cho đến 

khi xuất hiện những biểu hiện động dục đầu tiên 

Tuổi phối giống lần đầu (tháng): Được tính từ khi con bò được sinh ra cho đến 

khi phối giống lần đầu tiên 

Tuổi đẻ lứa đầu (tháng): Được tính từ khi con bò được sinh ra cho đến khi đẻ 

lứa đầu tiên. 

Thời gian mang thai (ngày): Là thời gian từ khi phối giống thành công đến khi đẻ. 

Thời gian động dục lại sau đẻ (ngày): Là khoảng thời gian từ khi đẻ đến lúc có 

biểu hiện động dục lại sau khi đẻ. 

Thời gian từ khi đẻ đến khi phối giống thành công (ngày): Là khoảng thời gian 

từ khi đẻ đến lúc phối giống mang thai lại sau khi đẻ. 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày): Là khoảng thời gian giữa hai lần đẻ kế tiếp nhau. 

Số liều tinh phối để có chửa (liều): Là số liều tinh sử dụng cho 1 lần mang thai 

Các chỉ tiêu sinh sản được thu thập thông qua phỏng vấn chủ hộ bằng bảng hỏi 

chuẩn bị sẵn và sổ quản lý gia súc của hộ. Các chỉ tiêu về thời gian mang thai, thời gian 

động dục lại sau đẻ, thời gian từ khi đẻ đến khi phối giống thành công được thu thập ở lứa 

đẻ gần nhất. Khoảng cách lứa đẻ từng cá thể bò được tính toán từ hai lứa đẻ gần nhất.  

Đánh giá khả năng sinh trưởng của tổ hợp bò lai Brahman × Lai Brahman: 

Tổng cộng có 513 con bò lai Brahman × Lai Brahman từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi 

(272 con đực và 241 con cái) nuôi trong nông hộ (xã Tịnh Giang 205 con, xã Tinh 

Hiệp 178 con, xã Tịnh Đông 130 con), được cân đo để đánh giá khả năng sinh trưởng. 
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Khối lượng bê sơ sinh được xác định bằng cân đồng hồ có độ chính xác đến 0,2 kg. 

Khối lượng bê/bò từ 1 tháng tuổi trở lên được xác định bằng cân điện tử chuyên dùng 

cho đại gia súc của hãng RudWeight có độ chính xác đến 0,5 kg. Vòng ngực đo chu vi 

ngay phía sau xương bã vai, theo phương thẳng đứng bằng thước dây. Dài thân chéo 

được tính từ mỏm trước xương bả vai đến u xương ngồi, đo bằng thước dây. Cao vây 

được tính từ mặt đất lên đến u vai, đo bằng thước gậy.  

Từ kích thước vòng ngực (VN), dài thân chéo (DTC), cao vây (CV) các chỉ số 

về cấu tạo hình thể của tổ hợp bò lai được tính toán dựa theo các công thức: 

Chỉ số dài thân (CSDT, %)     =  (DTC/CV) *100 

Chỉ số tròn mình (CSTM, %)  =  (VN/DTC) *100 

Chỉ số khối lượng (CSKL, %) =  (VN/CV)  *100 

2.4.1.3. Phương pháp quản lý và xử lý số liệu 

          Tất cả các số liệu thu thập đều được mã hóa, quản lý bằng phần mềm Excel 

(2010) và được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0. Số liệu được trình bày dưới dạng 

trung bình và độ lệch chuẩn. Ngoài ra, ảnh hưởng của giới tính đến khả năng sinh 

trưởng được phân tích ANOVA theo mô hình sau: 

  Yij = μ + Gi + eij.  

Trong đó: Yij: là biến phụ thuộc; μ: là trung bình nghiệm thức; Gi: là ảnh hưởng 

của giới tính; eij: là sai số ngẫu nhiên. Các giá trị trung bình được cho là sai khác thống 

kê khi p<0,05.  

2.4.2. Phương pháp nghiên cứu nội dung 2: Đánh giá năng suất sinh sản của bò cái 

Lai Brahman phối giống bò Charolais, Droughtmaster và Red Angus nuôi trong nông 

hộ tại tỉnh Quảng Ngãi 

2.4.2.1. Chỉ tiêu nghiên cứu  

Các chỉ tiêu đánh giá hiện trạng nuôi dưỡng đàn bò cái Lai Brahman khi phối 

giống bò đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus: Bao gồm loại và lượng thức ăn 

mà các hộ sử dụng cho bò cái Lai Brahman qua các giai đoạn mang thai 3 tháng đầu, 3 

tháng giữa, 3 tháng cuối thời kỳ mang thai và 3 tháng sau khi đẻ. 

Các chỉ tiêu năng suất sinh sản bao gồm: Thời gian mang thai (ngày), số liều 

tinh/bò có chửa (liều), tỷ lệ bò sơ sinh còn sống đến 3 tháng tuổi (%), tỷ lệ bò mẹ đẻ 

khó (%), thời gian động dục lại sau đẻ (ngày), thời gian phối có chửa sau đẻ (ngày) và 

khoảng cách lứa đẻ (ngày), khối lượng bê sơ sinh (kg).  

2.4.2.2. Phương pháp xác định các chỉ tiêu nghiên cứu 

- Loại và lượng thức ăn sử dụng cho bò: Tổng cộng 90 hộ tại 3 xã (Tịnh Giang 

Tịnh Hiệp và Tịnh Đông) được theo dõi. Trong 90 hộ có 30 hộ nuôi bò cái lai 
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Brahman phối tinh bò đực Charolais, 30 hộ nuôi bò cái lai Brahman phối tinh bò đực 

Droughtmaster và 30 hộ nuôi bò cái lai Brahman phối tinh bò đực Red Angus. Các hộ  

được lựa chọn ngẫu nhiên trong mỗi xã để đánh giá loại và lượng thức ăn sử dụng cho 

bò. Loại và lượng thức ăn bò được cho ăn được cân, ghi chép tại nông hộ từ khi bò mang 

thai đến sau khi đẻ 3 tháng. Thức ăn được cân bằng cân đồng hồ Nhơn Hòa (30 kg với độ 

chính xác 0,1 kg) khi cho ăn và thức ăn thừa hàng ngày được cân vào buổi sáng hôm sau. 

Trong mỗi nhóm hộ, mỗi ngày tiến hành xác định loại và lượng thức ăn cho bò tại 5 hộ, 

bò của mỗi hộ được xác định liên tục 3 ngày. Hoàn thành hết hộ cuối cùng của trong mỗi 

nhóm thì trở lại cân tại hộ ban đầu của nhóm đó. Nghĩa là mỗi con bò của mỗi hộ được 

cân các loại và lượng thức ăn trong một tháng là 18 ngày. 

Lượng DM, CP, ME ăn vào của bò được tính toán hàng ngày, dựa vào khối 

lượng thức ăn ăn vào và hàm lượng DM, CP và ME có trong thức ăn. Giá trị DM, CP và 

ME của mỗi loại thức ăn được sử dụng từ các kết quả nghiên cứu đã được công bố 

(Viện chăn nuôi, 2000) các loại thức ăn công nghiệp được lấy các giá trị dinh dưỡng trên 

bao bì sản phẩm (Bảng 2.1). Căn cứ vào lượng thức ăn và các chất dinh dưỡng ăn vào 

hàng ngày, tiến hành đánh giá lượng thức ăn ăn vào và các chất dinh dưỡng ăn vào từng 

giai đoạn gồm 3 tháng đầu, 3 tháng giữa, 3 tháng cuối thời kỳ mang thai và 3 tháng sau 

khi đẻ. 

Bảng 2.1. Vật chất khô, protein thô và năng lượng trao đổi của các loại thức ăn được 

nông hộ sử dụng cho bò cái Lai Brahman 

Loại thức ăn 
Chỉ tiêu 

DM (%) CP (%DM) ME (Mcal/kg DM) 

Thức ăn xơ thô 

Cỏ voi 20,2 8,71 2,11 

Cỏ tự nhiên 19,9 11,08 2,11 

Thân lá ngô 24,2 7,9 2,17 

Rơm lúa 87,5 5,4 1,65 

Thức ăn tinh 

Bột sắn 87,7 2,4 2,35 

Cám gạo 89,1 11,8 2,40 

Bột ngô 86,9 10,4 2,70 

Thức ăn công nghiệp1 86,0 18,0 3,00 

Thức ăn công nghiệp2 86,0 16,0 2,90 

Khô dầu lạc 91,1 49,2 2,67 

1 Thức ăn hỗn hợp 9700 của công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam, 2Thức ăn 

hỗn hợp Hi Gro 595 của công ty CP Việt Nam, DM: Vật chất khô, CP: Protein thô, 

ME: Năng lượng trao đổi 
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- Các chỉ tiêu đánh giá năng suất sinh sản: Năng suất sinh sản được đánh giá trên 

373 con bò cái Lai Brahman (xã Tịnh Giang 138 con, xã Tịnh Hiệp 127, xã Tịnh Đông 

110 con) đẻ từ lứa thứ 2 đến lứa thứ 5, có khối lượng từ 250 kg trở lên. Khối lượng bò 

mẹ được xác định bằng phương pháp dùng thước dây chuyên dụng để đo vòng ngực sau 

đó ước tính khối lượng. Trung bình khối lượng bò mẹ là 283,2 kg. Bò cái được phối bởi 

các giống chuyên thịt, trong đó 137 con được phối giống Charolais, 120 con phối 

giống Droughtmaster, 116 con phối giống Red Angus. Tinh của các giống bò 

Charolais, Droughtmaster và Red Angus dùng để phối giống cho bò cái Lai Brahman 

được nhập từ trung tâm sản xuất tinh Moncada. Mỗi bò cái khi phối giống có 1 sổ theo 

dõi được ghi đầy đủ thông tin về loại tinh phối, ngày phối, ngày đẻ, ngày động dục lại 

sau khi đẻ, ngày phối lại. 

2.4.2.5. Phương pháp phân tích số liệu 

Tất cả các số liệu thu thập được quản lý bằng phần mềm Excel (2010) và được 

xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0. Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình và độ 

lệch chuẩn. Phân tích phương sai ANOVA được sử dụng để phân tích sự khác nhau về 

DM, CP, ME ăn vào, năng suất sinh sản (ngoại trừ tính trạng đẻ khó và số bê chết). 

Mô hình xử lý thống kê của các chỉ tiêu này như sau: 

  Yij = μ + Gi + eij.  

Trong đó: Yij: là biến phụ thuộc, μ: là trung bình nghiệm thức, Gi: là ảnh hưởng 

của đực giống, eij: là sai số ngẫu nhiên.  

Phân tích khi bình phương (𝜒2) được sử dụng để đánh giá sự sai khác về tỷ lệ 

đẻ khó và tỷ lệ bê sinh ra chết giữa các đực giống khác nhau. Các giá trị trung bình và 

các tỷ lệ được cho là sai khác thống kê khi p <0,05. Khi giá trị p của phân tích phương 

sai <0,05, kiểm tra Tukey được sử dụng để so sánh sự khác nhau giữa các nghiệm thức 

2.4.3. Phương pháp nghiên cứu nội dung 3: Khả năng sinh trưởng của các tổ hợp bò 

lai Charolais × Lai Brahman, Droughtmaster × Lai Brahman và Red Angus × Lai 

Brahman từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi nuôi trong nông hộ tại tỉnh Quảng Ngãi 

2.4.3.1. Chỉ tiêu nghiên cứu 

 Lượng thức ăn ăn vào của bò: Bao gồm lượng vật chất khô, protein thô và năng 

lượng trao đổi ăn vào của các tổ hợp bò lai ở các giai đoạn 6 – 9, 10 – 12, 13 – 15 và 16 

– 18 tháng tuổi. 

Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh trưởng gồm: Khối lượng tích lũy (kg), tăng 

khối lượng tuyệt đối (gam/con/ngày), tăng khối lượng tương đối (%), vòng ngực (cm), dài 

thân chéo (cm), cao vây (cm), chỉ số cấu tạo thể hình của bê/bò qua các tháng tuổi (%).  
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2.4.3.2. Phương pháp xác định các chỉ tiêu nghiên cứu 

 Lượng thức ăn ăn vào của bò: Lượng thức ăn ăn vào của các tổ hợp bò lai được 

đánh giá bằng cách cân khối lượng thức ăn cho bò ăn và dư thừa tại 90 hộ, mỗi tổ hợp 

lai 30 hộ. Việc cân khối lượng thức ăn cho bò cũng như thưc ăn dư thừa được tiến hành 

giống như xác định lượng thức ăn cho bò mẹ ở nội dung 2 (mục 2.4.2.2) 

 Khả năng sinh trưởng: Nghiên cứu được tiến hành trên 246 bê/bò lai giữa bò 

cái Lai Brahman với các giống bò chuyên thịt Charolais, Droughtmaster và Red Angus 

nuôi trong nông hộ ở ba xã Tịnh Giang, Tịnh Đông và Tịnh Hiệp của huyện Sơn Tịnh. 

Trong đó, tổ hợp lai Charolais × Lai Brahman là 91 con (50 con đực, 41 con cái); tổ 

hợp lai Droughtmaster × Lai Brahman là 81 con (46 con đực, 35 con cái); tổ hợp lai 

Red Angus × Lai Brahman là 74 con (44 con đực, 30 con cái). Việc xác định các chỉ 

tiêu đánh giá khả năng sinh trưởng được thực hiện tương tự như đánh giá khả năng 

sinh trưởng của tổ hợp bò lai Brahman × Lai Brahman ở nội dung 1 (mục 2.4.1.2). 

- Tăng khối lượng tuyệt đối (gam/ngày): là khối lượng cơ thể tăng lên trong một 

đơn vị thời gian, được xác định bằng công thức: 

Tăng khối lượng (gam/ngày) =
Khối lượng cuối kỳ (kg) − Khối lượng đầu kỳ (kg)

Thời gian nuôi (ngày)
x1000 

- Tăng khối lượng tương đối (%): là tỉ lệ phần trăm khối lượng cơ thể tăng thêm so 

với trung bình của hai thời điểm sinh trưởng sau và trước, được  xác định bằng công thức: 

Tăng khối lượng (%) =
Khối lượng cuối kỳ (kg) − Khối lượng đầu kỳ (kg)

(
Khối lượng cuối kỳ (kg) + Khối lượng đầu kỳ (kg)

2
)

x100 

2.4.3.3. Phương pháp quản lý và xử lý số liệu 

 Tất cả các số liệu thu thập đều được mã hóa, quản lý bằng phần mềm Excel (2010) 

và được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 Mô hình phân tích phương sai như sau:  

Yijk =μ + Ci + Pj +  Ci x Pj + eijk 

Trong đó: yijk=biến phụ thuộc, μ = trung bình nghiệm thức, Ci= ảnh hưởng của tổ hợp lai i,   

Pj= ảnh hưởng của giới tính j, Ci x Pj = ảnh hưởng của tương tác giữa tổ hợp lai i và giới 

tính j, eijk = sai số ngẫu nhiên. 

 Số liệu được trình bày dưới dạng giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. Các giá trị 

trung bình được cho là sai khác thống kê khi p<0,05.  

2.4.4. Phương pháp nghiên cứu nội dung 4: Đánh giá tăng khối lượng, năng suất và 

chất lượng thịt của các tổ hợp bò lai Charolais × Lai Brahman, Droughtmaster × Lai 

Brahman và Red Angus × Lai Brahman nuôi vỗ béo từ 18 đến 21 tháng tuổi tại tỉnh 

Quảng Ngãi 
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2.4.4.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được thiết kế theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn, gồm 3 nghiệm thức 

tương ứng với ba tổ hợp bò lai. Tổng cộng 18 con bò đực lai lúc 18 tháng tuổi, mỗi tổ 

hợp lai 6 con được sử dụng để tiến hành thí nghiệm. Khối lượng lúc 18 tháng tuổi của 

các tổ hợp bò lai Charolais × Lai Brahman, Droughtmaster × Lai Brahman và Red 

Angus × Lai Brahman lần lượt là 408,3; 371,2 và 382,2 kg. Đàn bò được sinh ra từ mẹ 

là bò cái Lai Brhaman được phối giống Charolais, Droughtmaster, Red Angus nuôi 

trong nông hộ đến 18 tháng tuổi và đưa vào thí nghiệm. Trước khi đưa vào thí nghiệm, 

bò được tiêm phòng vắc-xin tụ huyết trùng, lở mồm long móng và tẩy sán lá gan theo 

hướng dẫn của thú y. Sơ đồ bố trí thí nghiệm được thể hiện ở bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Sơ đồ bố trí thí nghiệm nội dung 4 

Chỉ tiêu 

Tổ hợp lai 

Charolais × 

Lai Brahman 

Droughtmaster 

× Lai Brahman 

Red Angus × 

Lai Brahman 

Số lượng bò (con) 6 6 6 

Tuổi (tháng) 18 18 18 

Thời gian nuôi thích nghi 

(ngày) 
15 15 15 

Thời gian thí nghiệm (ngày) 90 90 90 

Phương thức nuôi Nuôi nhốt Nuôi nhốt Nuôi nhốt 

Khẩu phần ăn 

Thức ăn tinh (kg vật chất khô 

theo % LW) 
1,2 1,2 1,2 

Rơm (kg/con/ngày) Ăn tự do Ăn tự do Ăn tự do 

Cỏ voi (kg/con/ngày) 20-25 20-25 20-25 

             LW: Khối lượng cơ thể 

2.4.4.2. Thức ăn, khẩu phần thí nghiệm 

 Khẩu phần thức ăn sử dụng cho bò thí nghiệm được áp dụng theo tiêu chuẩn 

Kear (1982). Thức ăn thô bao gồm thức ăn thô xanh và thức ăn tinh. Thức ăn thô xanh 

gồm cỏ voi và rơm lúa khô. Cỏ voi được thu cắt hàng ngày tại vườn cỏ của trang trại 

và được băm ngắn trước khi cho bò ăn. Thức ăn tinh là hỗn hợp tự phối trộn từ các 

nguồn nguyên liệu là vỏ lạc khô, bã bia ướt, bã đậu nành ướt, cám gạo và bột ngô. 

Thành phần hoá học của cỏ voi, rơm lúa và các nguyên liệu phối trộn thức ăn tinh 
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được thể hiện ở bảng 2.3. Tỷ lệ phối trộn hỗn hợp thức ăn tinh cũng như thành phần 

hoá học của thức ăn tinh được thể hiện ở bảng 2.4.  

  Bò được cho ăn theo từng cá thể, thức ăn tinh được chia thành 2 bữa, cho bò ăn 

vào lúc 7.00 giờ và 14.00 giờ. Cỏ voi được cho ăn hạn chế từ 20-25 kg tươi/con và cho 

ăn 1 lần vào lúc 10.00 giờ. Rơm được cho ăn tự do vào ban đêm. Nước uống được 

cung cấp đầy đủ, thường xuyên để bò uống tự do. Hàng ngày chuồng trại được vệ sinh 

sạch sẽ. 

Bảng 2.3. Thành phần hóa học của các loại thức ăn dùng trong thí nghiệm 

Thức ăn %DM 
%DM ME (Mcal/kg 

DM) CP ADF NDF Ash 

Cám gạo 89,37 10,22 11,54 16,06 6,91 3,07 

Bã bia ướt 20,43 29,49 30,87 50,51 3,55 3,68 

Bã đậu nành ướt 16,26 22,72 29,72 35,05 3,96 3,64 

Bột ngô 87,00 10,50 3,80 8,41 1,10 5,73 

Vỏ lạc 89,65 6,31 83,14 89,73 3,24 4,91 

Cỏ voi 20,20 8,71 30,20 64,40 2,10 2,11 

Rơm 87,50 5,40 39,70 70,10 2,20 1,65 

DM: vật chất khô, CP: protein thô, NDF: xơ không hoà tan trong dung môi trung tính, 

ADF: xơ không hoà tan trong dung môi axit, Ash: khoáng tổng số, ME: năng lượng 

trao đổi (Viện Chăn nuôi, 2000) 

Sau khi phối trộn, hỗn hợp thức ăn tinh được lấy mẫu 1 lần nữa để phân tích 

xác định thành phần hóa học. Tỷ lệ phối trộn, giá trị dinh dưỡng của hỗn hợp thức ăn 

tinh được trình bày ở bảng 2.4. 

Bảng 2.4. Tỷ lệ phối trộn, và giá trị dinh dưỡng của hỗn hợp thức ăn 

Loại thức ăn Tỷ lệ phối trộn (%) DM 

Cám gạo 20 

Bã bia ướt 30 

Bã đậu ướt 20 

Bột ngô  20 

Vỏ lạc 10 
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Loại thức ăn Tỷ lệ phối trộn (%) DM 

Giá trị dinh dưỡng 

%DM 26,85 

CP (%DM) 16,2 

ADF (%DM) 23,86 

NDF (%DM) 35,82 

Ash (%DM) 4,21 

DM: vật chất khô, CP: protein thô, NDF: xơ không hoà tan trong dung môi trung tính, 

ADF: xơ không hoà tan trong dung môi axit, Ash: khoáng tổng số 

2.4.4.3. Chỉ tiêu nghiên cứu 

- Lượng thu nhận thức ăn và hệ số chuyển hóa thức ăn 

- Tăng khối lượng của bò 

- Năng suất thịt: 

Khối lượng giết mổ (kg) 

Khối lượng (kg) và tỷ lệ thịt xẻ (%) 

Khối lượng (kg) và tỷ lệ thịt tinh, thịt loại 1, thịt loại 2, thịt loại 3 (%) 

Khối lượng (kg) và tỷ lệ xương (%) 

Khối lượng (kg) và tỷ lệ mỡ (%) 

Diện tích cơ thăn (cm2) 

- Chất lượng thịt:  

Giá trị pH tại thời điểm 1 giờ, 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ sau khi giết mổ 

Màu sắc thịt tại thời điểm 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ sau khi giết mổ (L*: màu 

sáng, a*: màu đỏ, b*: màu vàng)  

Tỷ lệ mất nước bảo quản tại thời điểm 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ sau khi giết mổ (%) 

Tỷ lệ mất nước chế biến tại thời điểm 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ sau khi giết mổ (%) 

Độ dai của thịt tại thời điểm 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ sau giết mổ (N) 

Hàm lượng vật chất khô (%), hàm lượng khoáng (%), hàm lượng protein (%), 

hàm lượng lipit (%) 

- Hiệu quả kinh tế 
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2.4.4.4. Phương pháp xác định các chỉ tiêu nghiên cứu 

  Lượng thu nhận thức ăn và hệ số chuyển hóa thức ăn: Hàng ngày cân lượng thức 

ăn cho ăn và lượng thức ăn thừa của từng loại. Mẫu thức ăn cho ăn và thức ăn thừa được 

sấy khô ở nhiệt độ 1050C để xác định hàm lượng DM ăn vào. Lượng DM ăn vào được 

xác định dựa trên số liệu thức ăn cho ăn và còn thừa được cân hàng ngày và kết quả 

phân tích hàm lượng DM của các loại thức ăn tương ứng. Tổng DM ăn vào của bò là 

tổng DM của cỏ voi, rơm lúa và thức ăn tinh ăn vào. 

 Hệ số chuyển hóa thức ăn được xác định theo công thức:  

HSCH TĂ =
Tổng lượng DM ăn vào trong thời gian thí nghiệm (kg)

Tổng khối lượng tăng trong thời gian thí nghiệm (kg)
 

  Tăng khối lượng của bò: Tăng khối lượng của bò thí nghiệm được xác định từ 

kết quả cân bò tại các thời điểm bắt đầu nuôi và cứ sau 1, 2 và 3 tháng. Bò được cân 

hàng tháng và cân lúc 7h trước khi cho ăn bữa ăn đầu tiên trong ngày, cân liên tục 3 

ngày. Khối lượng tại mỗi thời điểm là kết quả trung bình khối lượng của 3 ngày cân liên 

tiếp. Công thức tính tăng khối lượng tuyệt đối của bò tương tự nội dung 3 (mục 2.4.3.2). 

 Các chỉ tiêu đánh giá năng suất thịt: Kết thúc thí nghiệm, tiến hành mổ khảo 

sát 12 con bò (4 con/tổ hợp lai), có khối lượng gần nhất với khối lượng trung bình của 

mỗi tổ hợp bò lai trong thí nghiệm. Năng suất thịt xẻ của bò được xác định theo mô tả 

của Đinh Văn Cải (2007b). Trước khi mổ, bò được nhịn đói 24 giờ và xác định khối 

lượng sống bằng cân điện tử dùng cho đại gia súc của hãng RudWeight có độ chính 

xác đến 0,5kg. Các chỉ tiêu xác định năng suất thịt bao gồm: 

 Khối lượng giết mổ (kg): Là khối lượng bò tại thời điểm ngay trước khi giết mổ 

và đã nhịn ăn 24 giờ. Khối lượng giết mổ được xác định bằng cân điện tử dùng cho đại 

gia súc của hãng RudWeight có độ chính xác đến 0,5 kg.  

  Khối lượng thịt xẻ (kg): Là khối lượng bò sau khi mổ đã bỏ da, huyết, đầu (tại 

xương át lát), phủ tạng (cơ quan tiêu hoá, hô hấp, sinh dục và tiết niệu, tim), bốn vó 

chân (từ gối trở xuống) và đuôi. 

Tỷ lệ thịt xẻ (%) =
Khối lượng thịt xẻ (kg)

Khối lượng giết mổ (kg)
x100 

Khối lượng thịt tinh (kg): là khối lượng thịt được tách ra từ thịt xẻ. 

Tỷ lệ thịt tinh (%) =
Khối lượng thịt tinh (kg)

Khối lượng giết mổ (kg)
x100 

Khối lượng thịt loại 1 (kg): Bao gồm khối lượng thịt của hai đùi sau, thăn lưng, 

thăn chuột 
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Tỷ lệ thịt loại 1 (%) =
Khối lượng thịt loại 1 (kg)

Khối lượng thịt tinh (kg)
x100 

Khối lượng thịt loại 2 (kg): Bao gồm thịt của hai đùi trước, thịt cổ và thịt ở 

vùng ngực 

Tỷ lệ thịt loại 2(%) =
Khối lượng thịt loại 2 (kg)

Khối lượng thịt tinh (kg)
x100 

Khối lượng thịt loại 3 (kg): Bao gồm thịt phần bụng, hai bên sườn và một số 

phần lọc ra từ thịt loại 1 và loại 2 

Tỷ lệ thịt loại 3 (%) =
Khối lượng thịt loại 3 (kg)

Khối lượng thịt tinh (kg)
x100 

Khối lượng xương (kg): Là khối lượng của xương từ thịt xẻ sau khi lọc bỏ hết 

thịt và mỡ. 

Tỷ lệ xương (%) =
Khối lượng xương (kg)

Khối lượng giết mổ (kg)
x100 

Khối lượng mỡ (kg): Bao gồm mỡ bao ngoài phần thịt, mỡ trong phần bụng và 

ngực. Thu lại phần mỡ này và cân lên. Đó chính là khối lượng mỡ của bò. 

Tỷ lệ mỡ (%) =
Khối lượng mỡ (kg)

Khối lượng giết mổ (kg)
x100 

Diện tích cơ thăn (cm2): Diện tích cơ thăn được xác định tại vị trí giữa xương sườn 

số 11 và số 12. Trên thân thịt nóng (sau khi giết mổ không quá 1 giờ) cắt một đường 

vuông góc với trục lưng và cơ thăn tại điểm giữa xương sườn 11 và 12. Cắt khớp nối 

ngay giữa xương sườn 11 và 12 để có một mặt cắt vuông góc với cơ thăn. Dùng giấy 

bóng mờ (có thể nhìn xuyên qua) áp sát lên mặt cơ thăn, dùng bút xạ đánh dấu chu vi 

phần tiết diện cơ thăn lên mặt giấy bóng và đo diện tích phần cơ thăn bằng thiết bị Polar 

planimeter (REISS precision 3005, Germany). 

Sau khi hoàn thành việc đánh giá các chỉ tiêu năng suất thịt, cơ thăn có chiều 

dài khoảng 15 - 20 cm tính từ xương sườn số 7 về sau đến xương sườn số 12, khối 

lượng khoảng 2,5 kg/mẫu được lấy để phân tích chất lượng thịt. Tổng cộng có 12 mẫu 

cơ thăn (4 mẫu/tổ hợp lai). Mẫu cơ thăn sau khi lấy dùng túi plastic loại tốt gói kín, cho 

vào trong thùng có đá lạnh và vận chuyển đến phòng thí nghiệm. Tại phòng thí nghiệm, 

mẫu thịt cơ thăn được cắt thành 7 mẫu nhỏ. Trong đó, 6 mẫu dùng để đo màu sắc thịt, giá 

trị pH, mất nước bảo quản, mất nước chế biến và lực cắt của thịt. Một mẫu dùng để phân 

tích thành phần hóa học. 

Xác định độ pH của thịt: pH thịt được đo bằng máy đo pH cầm tay (HI99163, 

HANNA, Rumani). Giá trị pH được đo tại các thời điểm 1 giờ (pH1), 12 giờ (pH12), 24 
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giờ (pH24) và 48 giờ (pH48) sau giết mổ, trong đó pH1 được đo tại lò mổ, các giá trị pH 

còn lại đo tại phòng thí nghiệm. Mỗi lần đo, cân 10g thịt cơ thăn đã băm nhỏ cho vào 

cốc đong 400 ml, thêm 100 ml nước cất, đồng hoá mẫu và ly tâm với 7000 vòng/phút, 

dùng máy đo pH thịt cầm tay đo pH dung dịch càng nhanh càng tốt sau li tâm.  

Dựa vào giá trị pH48, chất lượng thịt được đánh giá theo các loại theo phương 

pháp của Honikel (1998) như sau: 

        Thịt bình thường: 5,4 ≤  pH48 ≤ 5,8  

        Thịt PSE: pH48 < 5,3 

 Thịt DFD: pH48  > 5,8  

Màu sắc thịt: Màu sắc của thịt thăn được đo theo hệ màu CIE, đo giá trị màu 

sáng L* (brightness), màu đỏ a* (redness) và màu vàng b* (yellowness) bằng máy 

CR400 Minolta (Nhật Bản) với nguồn sáng D65 và đo theo phương pháp của Houben 

và cs (2000). Màu sắc của thịt được đo tại các thời điểm 12, 24 và 48 giờ sau khi giết 

mổ. Mỗi thời điểm đo 5 lần, kết quả cuối cùng của mỗi thời điểm là trung bình của 5 

lần đo. 

 Dựa vào màu sắc của thịt thăn lúc 48 giờ sau giết mổ, chất lượng thịt được xếp 

loại theo tiêu chuẩn Honikel (1998), như sau:  

  Thịt nhạt màu: L* > 40 

  Thịt bình thường: 35 ≤ L* ≤ 40 

  Thịt sẫm màu: L* < 35 

Mất nước bảo quản của thịt: Được xác định theo phương pháp của Honikel và 

Hamm (1994). Mất nước bảo quản được xác định tại các thời điểm 12, 24 và 48 giờ 

sau giết mổ. Mẫu cơ thăn có độ dày 2,5 – 3,0 cm (khối lượng khoảng 100g ± 2g) và 

cân khối lượng mẫu (Pb1). Bảo quản mẫu ở túi nhựa kín và đặt lên giá ở nhiệt độ 40C. 

Sau thời gian bảo quản, mẫu được lấy ra, thấm khô bề mặt bằng khăn mềm và tiến 

hành cân xác định khối lượng mẫu (Pb2). Tỷ lệ mất nước bảo quản được xác định 

theo công thức: 

Tỷ lệ mất nước bảo quản (%) =
Pb1−Pb2

Pb1

x100 

Dựa vào tỷ lệ mất nước bảo quản tại 48 giờ sau giết mổ, thịt được xếp loại theo tiêu 

chuẩn phân loại của Traore và cs (2012) như sau:  

  Tỷ lệ mất nước thấp: < 2,6% 

  Tỷ lệ mất nước trung bình: 2,6% – 4%     

  Tỷ lệ mất nước cao:  > 4 % 
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 Mất nước chế biến của thịt: Mất nước chế biến của thịt được xác định ở các 

thời điểm 12, 24 và 48 giờ sau giết mổ theo phương pháp của Boccard và cs (1981). 

Mẫu thịt cơ thăn ngay sau khi đã xác định mất nước bảo quản được dùng để xác định 

mất nước do chế biến. Mẫu thịt được dùng để xác định mất nước do chế biến (Pc1) có 

khối lượng bằng với khối lượng của mẫu thịt sau khi xác định mất nước bảo quản (Pc1 

= Pb2). Bỏ mẫu vào trong túi nhựa chịu nhiệt và luộc trong Waterbath ở nhiệt độ 750C 

trong 60 phút. Sau khi luộc, giữ nguyên mẫu trong túi nhựa và làm lạnh ở nhiệt độ 1 - 

50C cho đến khi có nhiệt độ cân bằng với nhiệt độ môi trường. Tiếp theo là lấy mẫu 

thịt ra khỏi túi, thấm khô bề mặt bằng khăn mềm và cân xác định khối lượng mẫu sau 

chế biến (Pc2). Tỷ lệ mất nước chế biến được xác định theo công thức: 

Tỷ lệ mất nước chế biến (%) =
Pc1−Pc2

Pc1

x100 

Độ dai của thịt: Độ dai của thịt được xác định theo phương pháp của American 

Meat Science Association (2015), và được đo bằng máy đo độ dai WDS-1 với vận tốc 

lưỡi dao 300 mm/phút. Mẫu thịt sau khi xác định tỷ lệ mất nước chế biến được bảo 

quản ở 40C trong 12 giờ (bọc kín trong túi bóng). Sau đó lấy ra khoan 5 thỏi thịt có 

đường kính 1,25 cm theo chiều dọc của thớ cơ. Thiết bị lấy mẫu phải sắc, đường 

kính mẫu đồng nhất để tránh sai số khi cắt. Sau đó đưa mẫu vào máy đo lực cắt, cắt 

vuông góc với sợi cơ. Độ dai của mẫu thịt được xác định thông qua lực cắt. Thông số 

lực cắt của mỗi mẫu thịt là giá trị trung bình của 5 lần đo.  

Dựa vào độ dai của thịt tại 48 giờ sau giết mổ, thịt được phân loại theo tiêu chuẩn 

phân loại của USDA (1997) (trích dẫn bởi Shackelford và cs., 1997) như sau:  

        Thịt mềm: <60 N 

        Thịt dai trung bình: 60 – 90 N 

        Thịt dai: >90 N 

Hiệu quả kinh tế: Là chênh lệch giữa tổng thu và tổng chi, trong đó, phần thu 

chủ yếu từ bán bò thịt (khối lượng thịt hơi tăng lên khi nuôi vỗ béo, không tính phân 

bón) và chi thức ăn (không tính công lao động, khấu hao chuồng trại, điện, nước và lãi 

suất ngân hàng). 

2.4.4.5. Phân tích thành phần hóa học của các loại thức ăn và thịt thăn 

Phân tích thành phần hóa học của thức ăn: Mẫu thức ăn được phân tích thành 

phần hóa học gồm DM theo AOAC (1996 - 930.15), hàm lượng Ash theo AOAC 

(1990 - 942.05), hàm lượng CP thông qua phân tích lượng nitơ tổng số theo AOAC 

(1990 - 984.13) (CP = N * 6,25), hàm lượng ADF theo AOAC (1990 - 973.18), và 

hàm lượng NDF theo phương pháp Van Soest (1991). 
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 Phân tích thành phần hóa học của thịt: Mẫu thịt được phân tích thành phần hoá 

học gồm hàm lượng DM trong cơ thăn được xác định theo AOAC (1990 - 950.46B), 

hàm lượng Ash theo AOAC (1990 - 942.05), hàm lượng CP theo AOAC (1990 - 

981.10), và hàm lượng mỡ thô theo AOAC (1990 - 960.39). 

2.4.4.6. Phương pháp quản lý và xử lý số liệu 

 Số liệu theo dõi được quản lý trên phần mềm Microsoft Excel 2010 và phân 

tích bằng phần mềm SPSS 20.0. Các chỉ tiêu được xử lý và đánh giá bằng các tham số 

thống kê trung bình, độ lệch chuẩn. Mô hình phân tích phương sai như sau: 

yij =μ+Ci+ eij 

 Trong đó: yij=biến phụ thuộc, μ= trung bình nghiệm thức, Ci= ảnh hưởng của 

tổ hợp lai i, eij = sai số ngẫu nhiên. 

 Khi giá trị p của phân tích phương sai <0,05, kiểm tra Tukey được sử dụng để 

kiểm tra sự sai khác giữa các cặp nghiệm thức, các giá trị trung bình được cho là sai 

khác có ý nghĩa thống kê khi p <0,05.  
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI BÒ THỊT TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI 

3.1.1. Đặc điểm nguồn lực của các nông hộ  

 Nguồn lực của nông hộ là yếu tố quan trọng giúp cho người nông dân lựa chọn 

đối tượng, phương thức và chiến lược phát triển chăn nuôi (Nelson và Cramb, 1998; 

Savadogo và cs, 1998). Đối với chăn nuôi gia súc nhai lại, lao động sẵn có và diện tích 

đất, đặc biệt là đất nông nghiệp là các yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chăn 

nuôi của nông hộ.  

 Đặc điểm nguồn lực của các hộ điều tra được thể hiện ở bảng 3.1. Số nhân 

khẩu/hộ điều tra là 4,4 người, trong đó hơn 62% là số lao động chính. Trong vùng 

Duyên hải miền Trung, so với nghiên cứu của Nguyễn Xuân Bả và cs (2015) ở Phú 

Yên thì số người trong độ tuổi lao động ở vùng nghiên cứu cao hơn, tuy vậy lại thấp 

hơn so với số người trong độ tuổi lao động của các hộ chăn nuôi nuôi bò ở Quảng 

Nam trong nghiên cứu của Đinh Văn Dũng và cs (2016).  

Bảng 3.1. Đặc điểm nguồn lực các hộ điều tra 

Chỉ tiêu Trung bình Độ lệch chuẩn Min Max 

Tổng số nhân khẩu (người) 4,4 1,4 1 9 

Số lao động chính (người) 2,8 1,4 1 7 

Tổng diện tích đất (sào)a 24,5 24,2 3 184 

Đất nông nghiệp (sào) 9,4 6,9 1 55 

Đất rừng (sào) 12,8 21,6 0 160 

Đất trồng cỏ (sào) 3,2 1,9 0,5 10 

Cỏ Voi (sào) 2,3 1,5 0,5 10 

Cỏ VA 06 (sào) 0,04 0,3 0 4 

Cỏ tự nhiên (sào) 0,7 1,2 0 7,5 

Cỏ Sả (sào) 0,2 0,51 0 5 

a1 sào = 500m2 

Diện tích đất của các hộ điều tra tương đối cao với 24,5 sào/hộ, trong đó diện 

tích đất nông nghiệp chiếm 39%. Trong diện tích đất nông nghiệp, một lượng khá lớn 

diện tích đất (33,8%) được dùng để trồng cỏ nuôi bò. Điều này cho thấy, ở vùng nghiên 

cứu, người chăn nuôi đã quan tâm đầu tư cho phát triển chăn nuôi bò. Song diện tích đất 

trồng cỏ có sự biến động khá lớn, từ 0,5 đến 10 sào/hộ. Sở dĩ có sự biến động này là do 
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quy mô chăn nuôi cũng như mức độ đầu tư cho chăn nuôi bò của các nông hộ khác 

nhau. Một số giống cỏ được trồng phổ biến bao gồm cỏ Voi, cỏ VA06, cỏ sả. Thêm vào 

đó, một số hộ tận dụng cỏ tự nhiên để chăm sóc và thu cắt cho bò. Điều này cho thấy 

người chăn nuôi ở vùng nghiên cứu đã rất quan tâm đến giải quyết thức ăn chăn nuôi bò.  

Diện tích đất trồng cỏ trong nghiên cứu này so với kết quả nghiên cứu của Lê 

Đức Ngoan và cs (2015) ở Đông Anh, Hà Nội thì thấp hơn nhưng tương đương diện tích 

đất trồng cỏ ở An Giang trong nghiên cứu của Lê Đình Phùng và cs (2016) và cao hơn ở 

Quảng Nam trong nghiên cứu của Đinh Văn Dũng và cs (2016). Đồng thời, diện tích 

này cũng cao hơn so với diện tích đất trồng cỏ của các hộ nuôi bò sinh sản tại Phú Yên 

và Bình Định trong nghiên cứu của Nguyễn Xuân Bả và cs (2015).  

3.1.2. Quy mô, cơ cấu tuổi và cơ cấu giống của đàn bò  

Quy mô chăn nuôi bò của các hộ điều tra được thể hiện qua bảng 3.2. Tổng số bò 

của mỗi hộ điều tra là 3,9 con/hộ. Quy mô này thấp hơn so với quy mô chăn nuôi bò ở 

Quảng Nam trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Mỹ Linh (2016) với 4,73 con/hộ, ở Bình 

Định và Phú Yên trong nghiên cứu của Nguyễn Xuân Bả và cs (2015) với lần lượt là 

4,53 con/hộ và 7,74 con/hộ. Nhưng kết quả này cao hơn so với kết quả nghiên cứu của 

Lê Đức Ngoan và cs (2015) ở Đông Anh, Hà Nội với 3,7 con/hộ và của Nguyễn Hữu 

Văn và cs (2014) ở Quảng Trị với 2,8 con/hộ. Ở vùng điều tra, quy mô chăn nuôi từ 3 

đến 5 con chiếm tỷ lệ cao nhất (66,1%), và thấp nhất là quy mô nuôi >8 con (0,6%). 

Điều này cho thấy chăn nuôi bò ở tỉnh Quãng Ngãi chủ yếu là chăn nuôi quy mô nhỏ. 

Bảng 3.2. Qui mô, cơ cấu theo tuổi và giống của đàn bò của các hộ điều tra 

Chỉ têu Chỉ tiêu Tỷ lệ (%) 

Quy mô đàn bò (con/hộ) 3,9 ± 1,8a - 

Tỷ lệ theo quy mô đàn (%) 1 – 2 16,7 

3 – 5 66,1 

6 – 8 16,6 

>8 0,6 

Cơ cấu tuổi đàn bò Bò đã đẻ 45,9 

Bò <6 tháng 17,9 

Bò 6–12 tháng 13,4 

Bò >12-24 tháng 17,1 

Bò tơ >24 tháng 5,7 

Cơ cấu giống Bò lai 75% máu Brahman 98,3 

Bò khác 1,7 

a: Độ lệch tiêu chuẩn 
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Trong cơ cấu đàn bò, bò mẹ chiếm tỷ lệ cao nhất (45,9%), tỷ lệ các loại bò khác 

theo cơ cấu tuổi là thấp. Điều này là do đặc trưng của hệ thống chăn nuôi bò ở đây 

người dân nuôi bò sinh sản và bán bê. Kết quả điều tra cho thấy người dân chủ yếu bán 

bò trước 12 tháng tuổi (60,3%). Kết quả điều tra về cơ cấu giống cho thấy có đến 

98,3% là bò lai Brahman. 

3.1.3. Quản lý, chăm sóc và phương thức nuôi dưỡng đàn bò  

 Quản lý, chăm sóc và phương thức nuôi dưỡng đàn bò được trình bày ở bảng 

3.3. Người dân đã rất quan tâm đến quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng đàn bò. Cụ thể số 

hộ tiêm vắc-xin cho bò sinh sản chiếm tỷ lệ 97,2%, tắm chải là 95% và tẩy giun là 

77,8%, song việc bổ sung vitamin và khoáng các hộ áp dụng còn thấp, lần lượt là 10% 

và 28,9% số hộ điều tra. Tương tự, đối với bò thịt người dân cũng có sự quan tâm, 

chăm sóc, nuôi dưỡng nhất định như tỷ lệ bò được tiêm vắc-xin là 84,9%, tắm chải là 

92,1%, tẩy giun là 71,4%. Ở vùng nghiên cứu trên 90% số hộ ghi chép lại thời gian 

phối giống và dự đoán ngày sinh của bò, đỡ đẻ cho bò, tách bò mẹ sắp sinh ra khỏi 

đàn, kết quả này tương đương với kết quả nghiên cứu ở vùng Duyên hải Nam trung bộ 

của Nguyễn Xuân Bả và cs (2015). Tuy nhiên, người dân chưa có sự quan tâm nhiều 

đến việc cần cai sữa sớm cho bê con (37,9%). Đây là một trong những biện pháp kỹ 

thuật cần được chú ý khi thâm canh hoá chăn nuôi bò. 

Bảng 3.3. Quản lý chăm sóc và nuôi dưỡng đàn bò của các hộ điều tra 

Chỉ tiêu Chỉ tiêu 
Tỷ lệ hộ áp dụng (%) 

Bò sinh sản Bò thịt 

Quản lý chăm sóc  Bổ sung muối 99,4 93,18 

Tiêm vắc-xin 97,2 84,9 

Tắm 95,0 92,1 

Ghi chép thời điểm phối giống 93,3 - 

Tách bò sắp sinh 92,8 - 

Dự đoán thời điểm sinh 91,7 - 

Đỡ đẻ 90,6 - 

Tẩy giun  77,8 71,4 

Theo dõi động dục 55,6 - 

Cai sữa sớm 37,9 - 

Bổ sung khoáng 28,9 20,5 
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Chỉ tiêu Chỉ tiêu 
Tỷ lệ hộ áp dụng (%) 

Bò sinh sản Bò thịt 

Bổ sung vitamin 10,0 7,2 

Phương thức  

chăn nuôi  

Nuôi nhốt 73,9 73,9 

Chăn thả có bổ sung thức ăn 26,1 26,1 

Chuồng trại  Kiên cố 97,8 97,8 

Tạm bợ 2,2 2,2 

Phương pháp  

phối giống  

Thụ tinh nhân tạo 91,6 - 

Nhảy trực tiếp 8,4 - 

Phương thức chăn nuôi là chỉ tiêu phản ánh tiềm năng và trình độ thâm canh 

trong chăn nuôi bò của nông hộ. Kết quả cho thấy, các hộ nuôi bò tại vùng nghiên cứu 

áp dụng hai phương thức nuôi là nuôi nhốt và chăn thả có bổ sung thức ăn. Đối với 

phương thức nuôi nhốt bò được cho ăn thức ăn thô xanh và bổ sung thức ăn tinh tại 

chuồng, cho vận động 1 – 2 giờ/ngày tại khu vực xung quanh chuồng nuôi đối với bò 

sinh sản, và nhốt hoàn toàn đối với bò thịt. Phương thức nuôi nhốt chiếm 73,9% số hộ 

điều tra. Kết quả này cao hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Xuân Bả và cs (2015) với 

32,8% và 50% lần lượt ở Phú Yên và Bình Định, và của Nguyễn Hữu Văn và cs 

(2014) ở Quảng Trị với 13,3%. Phương thức chăn thả có bổ sung thức ăn, bò được 

chăn thả 5 – 7 giờ ở bãi chăn, bổ sung thêm thức ăn xanh và thức ăn tinh vào ban đêm 

tại chuồng. Phương thức chăn thả có bổ sung thức ăn chiếm 26,1% số hộ điều tra. Kết 

quả này tương đương với kết quả nghiên cứu của Parsons và cs (2013) tại Bình Định 

và Phú Yên. 

Chuồng trại là một trong những chỉ tiêu phản ánh mức độ đầu tư của nông hộ 

cho chăn nuôi bò. Tỷ lệ hộ có chuồng bò kiên cố chiếm 97,8%. Chuồng kiên cố là 

chuồng nền được làm bằng ximăng, lợp mái ngói, các ô chuồng được ngăn cách bởi 

các song gỗ, có hố lưu giữ chất thải, có máng ăn kiên cố. Chuồng bò tạm bợ là chuồng 

nền đất, mái lợp tôn, các ô chuồng được ngăn cách bằng mành hoặc lưới sắt nhỏ, 

không có hố lưu giữ chất thải, máng ăn được tận dụng từ đồ dùng của gia đình. Số hộ 

có chuồng bò tạm bợ chỉ chiếm 2,2% số hộ điều tra. Phần lớn các hộ chăn nuôi đã xác 

định nghề nuôi bò là nghề quan trọng và lâu dài nên trước khi tiến hành chăn nuôi đã 

đầu tư chuồng trại kiên cố. 

Phương pháp phối giống được người dân áp dụng phổ biến tại vùng nghiên cứu 

là thụ tinh nhân tạo với 91,6% hộ điều tra. Điều này là do hệ thống thụ tinh nhân tạo 

(đội ngũ dẫn tinh viên, trang thiết bị…) ở các địa phương này có chất lượng tốt. 
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3.1.4. Loại thức ăn sử dụng cho bò  

Loại thức ăn nông hộ sử dụng cho bò là khá đa dạng (Bảng 3.4). Các loại thức ăn 

thô gồm cỏ trồng, rơm, cỏ tự nhiên và phụ phẩm. Loại thức ăn thô chủ lực vẫn là cỏ 

trồng và rơm, với lần lượt 97,2% và 69,4% hộ có sử dụng cho bò sinh sản, tương tự 

lần lượt với 97,2% và 97,2% số hộ sử dụng cho bò thịt. Các loại thức ăn tinh bao gồm 

cám gạo, bột ngô, bột sắn, gạo, thức ăn công nghiệp, lúa nghiền và khô dầu. Trong đó 

cám gạo, bột ngô, bột sắn là loại thức ăn tinh được sử dụng nhiều nhất. Đối với bò 

mang thai, các loại thức ăn tinh như cám gạo, bột ngô và bột sắn có tỷ lệ hộ sử dụng 

cao lần lượt là 87,9; 70,7 và 49,4%, tương tự với bò sau khi đẻ lần lượt là 90,5; 63,9 và 

44,4% hộ sử dụng, và bò thịt lần lượt là 98,4; 66,7 và 40,6%. Ngoài ra, một số hộ sử 

dụng thêm gạo nấu cháo, lúa nghiền, khô dầu và thức ăn công nghiệp cho bò mang 

thai với lần lượt 5,5; 7,8; 3,3 và 3,9% số hộ sử dụng, tương tự, bò sau khi đẻ lần lượt là 

3,3; 5,5; 5,0 và 6,7% hộ sử dụng, và bò thịt lần lượt là 3,3; 6,7; 2,8 và 5,6%. Kết quả này 

cho thấy các hộ chủ yếu sử dụng các nguồn thức ăn tinh giàu năng lượng, trong khi đó các 

nguồn thức ăn giàu đạm vẫn chưa được chú trọng sử dụng cho bò sinh sản và bò thịt.  

Bảng 3.4. Các loại thức ăn sử dụng cho bò của các hộ điều tra 

Loại thức ăn 

Bò mang thai Bò sau đẻ Bò thịt 

Số hộ sử 

dụng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số hộ sử 

dụng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số hộ 

sử dụng 

Tỷ lệ 

(%) 

Cỏ trồng 175 97,2 175 97,2 175 97,2 

Rơm lúa 125 69,4 125 69,4 175 97,2 

Cỏ tự nhiên 43 23,9 48 26,7 45 25,0 

Phụ phẩm 17 9,4 25 13,9 14 7,8 

Cám gạo 158 87,8 163 90,5 161 89,4 

Bột ngô 127 70,8 115 63,9 120 66,7 

Bột sắn 89 49,4 80 44,4 73 40,6 

Gạo 10 5,5 6 3,3 6 3,3 

Lúa nghiền 14 7,8 10 5,5 12 6,7 

Khô dầu 6 3,3 9 5,0 5 2,8 

Cám công nghiệp 7 3,9 12 6,7 10 5,6 
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3.1.5.  Năng suất sinh sản của đàn bò cái Lai Brahman phối đực giống Brahman  

 Kết quả đánh giá năng suất sinh sản của đàn bò cái Lai Brahman nuôi trong 

nông hộ tỉnh Quảng Ngãi được thể hiện ở bảng 3.5. Tuổi động dục lần đầu trung bình 

của đàn bò là 20,3 tháng. Kết quả này là sớm hơn so với đàn bò cái Brahman thuần ở 

thành phố Hồ Chí Minh với 24 tháng (Đinh Văn Cải, 2006), ở Bình Dương với 23,9 

tháng (Nguyễn Ngọc Hải và cs, 2017), và đàn bò cái lai Zebu ở Quảng Bình với 25,4 

tháng (Ngô Thị Diệu và cs, 2016). Nhưng kết quả tuổi động dục lần đầu của đàn bò 

trong nghiên cứu này muộn hơn so với đàn bò cái lai Brahman × Angus trong nghiên 

cứu của Rahman (2020) với 18,01 tháng. 

 Tuổi đẻ lứa đầu phụ thuộc vào kết quả phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu của 

đàn bò cái Lai Brahman trong nghiên cứu này là 30,0 tháng. Kết quả này sớm hơn so 

với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Xuân Bả và cs (2015) trên đàn bò cái lai Brahman 

ở Bình Định với 33,3 tháng, kết quả của Hoàng Văn Trường và Nguyễn Tiến Vởn 

(2008) trên đàn bò cái Brahman thuần ở Bình Định từ 43,1 đến 47,2 tháng, kết quả của 

Đinh Văn Tuyền và cs (2008) trên bò cái Brahman thuần và bò cái Droughtmaster 

thuần ở Thành phố Hồ Chí Minh với lần lượt 38,3 và 39,2 tháng, kết quả của Đinh 

Văn Cải (2006) trên đàn bò cái Droughtmaster thuần nuôi tại Bình Dương với 34,84 

tháng, kết quả của Ngô Thị Diệu và cs (2016) trên đàn bò cái lai Zebu ở Quảng Bình 

với 34,96 tháng. 

Bảng 3.5. Năng suất sinh sản của đàn bò cái Lai Brahman phối giống đực Brahman 

Chỉ tiêu Số bò 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 
Min Max 

Tuổi động dục lần đầu (tháng) 191 20,3 3,73 12 36 

Tuổi phối giống lần đầu (tháng) 191 20,6 3,61 12 36 

Tuổi đẻ lứa đầu (tháng) 191 30,0 3,56 21,0 45,3 

Số liều tinh phối để có chửa (liều) 351 1,14 0,46 1 5 

Thời gian mang thai (ngày) 351 285,1 6,84 270 303 

Thời gian động dục lại sau khi đẻ (ngày) 351 102,1 55,1 29 300 

Thời gian phối lại có chửa sau khi đẻ (ngày) 351 106,7 55,1 30 300 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 351 391,8 56,0 320 593 

 Số liều tinh sử dụng/1 bò có chửa trung bình là 1,14 liều, thấp hơn so với kết 

quả nghiên cứu của Phạm Văn Thanh (2016) trên đàn bò cái lai Brahman tại tỉnh Vĩnh 

Phúc với 1,5 – 1,6 liều/1 bò có chửa. Sở dĩ số liều tinh cần/1 bò có chửa trong nghiên 

cứu này thấp có thể là do các yếu tố (1) tinh sử dụng có chất lượng tốt, (2) các cán bộ 
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dẫn tinh viên có trình độ tay nghề cao và (3) người dân có ý thức theo dõi quá trình 

động dục của bò cái.  

 Thời gian mang thai của đàn bò sinh sản ở các hộ điều tra trung bình là 285,1 

ngày, kết quả nghiên cứu này là tương tự kết quả nghiên cứu trên bò lai Brahman nuôi 

ở Bình Định của Nguyễn Xuân Bả và cs (2015), kết quả nghiên cứu trên bò Brahman 

thuần nuôi ở Bình Định của Hoàng Văn Trường và Nguyễn Tiến Vởn (2008), Đinh 

Văn Tuyền và cs (2008) ở thành phố Hồ Chí Minh.  

 Thời gian động dục lại sau khi đẻ là một chỉ tiêu quan trọng ảnh hưởng tới 

khoảng cách lứa đẻ và năng suất sinh sản của đàn bò. Các quá trình xẩy ra trong giai 

đoạn sau đẻ chịu sự chi phối của một số yếu tố, chủ yếu là quá trình tiết sữa và điều 

kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, ngoài ra còn ảnh hưởng của giống, tuổi, mùa vụ (Nguyễn 

Xuân Trạch và Mai Thị Thơm, 2004). Kết quả nghiên cứu ở đàn bò cái Lai Brahman ở 

tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, thời gian động dục lại trung bình 102,1 ngày, thời gian phối 

giống thành công sau khi đẻ là 106,7 ngày (3,56 tháng). Thời gian động dục lại sau đẻ 

cũng như thời gian phối giống thành công sau khi đẻ của đàn bò cái trong nghiên cứu 

này là ngắn hơn so với đàn bò cái Lai Brahman ở Bình Định (Nguyễn Xuân Bả và cs, 

2015), đàn bò cái Brahman thuần ở Bình Dương (Nguyễn Ngọc Hải và cs, 2017) và 

đàn bò cái lai Zebu ở Quảng Bình (Ngô Thị Diệu và cs, 2016). 

 

Hình 3.1. Thời gian từ sau khi đẻ đến khi phối giống thành công của bò cái  

Lai Brahman phối giống đực Brahman 

 Có hơn 55% số bò khảo sát có thời gian phối giống thành công sau khi đẻ từ 1 

đến 3 tháng, hơn 70% số bò khảo sát có thời gian phối giống thành công sau khi đẻ 

nhỏ hơn hoặc bằng 4 tháng (Hình 3.1). Như vậy, thời gian phối giống thành công sau 
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khi đẻ của đàn bò là rất tốt. Một trong những lí do để có kết quả thời gian phối giống 

thành công sau khi đẻ ngắn là (1) thời gian động dục lại của bò cái sau khi đẻ ngắn 

(trung bình 3,4 tháng), (2) trình độ tay nghề của đội ngũ dẫn tinh viên cao, (3) người 

dân đã đầu tư thâm canh chăn nuôi bò sinh sản, bò được nuôi nhốt hoặc bán chăn thả 

nên đã được cung cấp thức ăn đầy đủ là một trong những yếu tố giúp bò động dục lại 

sau đẻ sớm, và quá trình theo dõi, chăm sóc diễn ra thường xuyên nên đã phát hiện 

động dục kịp thời.  

 Khoảng cách lứa đẻ trung bình của đàn bò cái Lai Brahman ở tỉnh Quảng Ngãi 

là 391,8 ngày tương đương 13,1 tháng. Khoảng cách lứa đẻ của đàn bò cái Lai 

Brahman trong nghiên cứu này là ngắn hơn kết quả nghiên cứu của Hoàng Văn Vinh 

và cs (2001) trên đàn bò cái lai 75% máu Brahman ở Bình Định với 14 tháng, kết quả 

nghiên cứu của Nguyễn Xuân Bả và cs (2015) trên đàn bò cái lai Brahman ở Bình Định 

với 15,9 tháng, kết quả của Nguyễn Ngọc Hải và cs (2017) trên đàn bò Brahman thuần ở 

Bình Dương với 13,9 tháng. Có 32% số bò khảo sát có khoảng cách lứa đẻ từ 10,7 đến 

dưới 12 tháng, 44% số bò khảo sát có khoảng cách lứa đẻ từ 12 đến 14 tháng, như vậy 

trong tổng số bò khảo sát có hơn 74% số bò có khoảng cách lứa đẻ từ 10,7 đến 14 tháng 

(Hình 3.2). Kết quả cho thấy khoảng cách lứa đẻ của đàn bò cái Lai Brahman ở vùng 

nghiên cứu là rất tốt. 

 

Hình 3.2. Khoảng cách lứa đẻ của bò cái Lai Brahman phối giống đực Brahman 
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3.1.6. Khả năng sinh trưởng của tổ hợp bò lai Brahman × Lai Brahman từ sơ sinh 

đến 18 tháng tuổi  

3.1.6.1. Khối lượng tích lũy 

Khối lượng cơ thể phản ánh rõ nhất khả năng sinh trưởng của bò đồng thời đánh 

giá khả năng sản xuất của chúng. Kết quả theo dõi sinh trưởng tích lũy của bò lai 

Brahman × Lai Brahman từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi được trình bày ở hình 3.3 và 

bảng 3.6.  

Hình 3.3 cho thấy, giai đoạn từ sơ sinh đến 9 tháng tuổi bò đực có khối lượng 

cao hơn so với bò cái nhưng không đáng kể, từ 10 đến 18 tháng tuổi khối lượng bò đực 

cao hơn so với bò cái rất rõ. Nhìn chung, từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi khối lượng bò 

đực luôn cao hơn so với khối lượng bò cái. Kết quả này đã được khẳng định bởi nhiều 

tác giả nghiên cứu trước đây (Khan và cs, 2019; Haque và cs, 2016), nguyên nhân chủ 

yếu được giải thích là do tác dụng của hocmon testosterone chỉ có ở con đực mà không 

có ở con cái. Nên con đực phát triển nhanh hơn và đạt khối lượng trưởng thành lớn 

hơn, trong khi đó con cái có tốc độ tăng trưởng chậm hơn và đạt đến độ trưởng thành ở 

kích thước nhỏ hơn.   

 

Hình 3.3. Diễn biến khối lượng của tổ hợp bò Brahman × Lai Brahman từ sơ sinh đến 

18 tháng tuổi  

Bảng 3.6 cho thấy, khối lượng sơ sinh trung bình của tổ hợp bò lai Brahman × 

Lai Brahman trong nghiên cứu này ở con đực là 25,4 kg và con cái là 24,3 kg 

(p>0,05). Khối lượng sơ sinh trong nghiên cứu này là tương đương với khối lượng sơ 

sinh của tổ hợp bò lai giữa bố là bò Brahman khi phối với cái lai Zebu nuôi ở một số 

địa phương trong cả nước. Kết quả nghiên cứu của Phí Như Liễu và cs (2017) trên bê 

lai Brahman × Lai Brahman nuôi ở tỉnh An Giang cho thấy, khối lượng sơ sinh trung 
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bình là 26,3 kg đối với con đực và 25,8 kg đối với con cái. Hoàng Văn Phú và Nguyễn 

Tiến Vởn (2012) cho biết khối lượng sơ sinh của bê lai Brahman × bò địa phương nuôi 

ở tỉnh Bình Định là 24,4 kg. Nguyễn Xuân Bả và cs (2015) cho biết khối lượng sơ sinh 

của bò Brahman × Lai Sind nuôi ở Bình Định là 24,0 kg.  

Khối lượng sơ sinh của tổ hợp bò lai trong nghiên cứu của chúng tôi cũng cao 

hơn so với kết quả nghiên cứu của một số tác giả khác khi đánh giá tổ hợp bò lai giữa 

bò đực Brahman với cái lai Zebu. Phạm Thế Huệ (2010) cho biết bê lai Brahman × Lai 

Sind được nuôi ở Đắk Lắk có khối lượng sơ sinh bê đực là 22,7 kg và bê cái là 21,3 

kg. Ngô Thị Diệu (2016) cho biết khối lượng sơ sinh của bê Brahman đỏ × Lai Sind 

nuôi trong nông hộ ở Quảng Bình là 20,25 kg và bê Brahman trắng × Lai Sind là 22,37 

kg. Phạm Văn Quyến và cs (2018) cho biết khối lượng sơ sinh trung bình của bê lai 

Brahman × Lai Sind nuôi tại Tây Ninh ở bê đực là 17,2 kg và bê cái là 16,3 kg. Kết 

quả khối lượng sơ sinh của bò trong nghiên cứu của chúng tôi cao có thể là do tỷ lệ 

máu Brahman trong con lai cao (87,5%). Hơn nữa, Nguyễn Thị Mỹ Linh và cs (2019) 

cho biết người chăn nuôi bò ở Quảng Ngãi đã chăm sóc nuôi dưỡng đàn bò cái Lai 

Brahman tốt, đặc biệt là giai đoạn mang thai, điều đó đã làm tăng khối lượng bê sơ 

sinh của đàn bò mẹ Lai Brahman. 

Bảng 3.6. Khối lượng tích lũy (kg) của tổ hợp bò lai Brahman × Lai Brahman qua các 

tháng tuổi (Trung bình ± SD) 

Tuổi 

(tháng) 

Đực Cái 
p 

n Trung bình ± SD n Trung bình ± SD 

Ss 22 25,4 ± 3,0 20 24,3 ± 3,5 0,289 

3 16 84,4 ± 9,5 13 74,3 ± 9,7 0,009 

6 16 130,2 ± 17,3 13 123,6 ± 17,1 0,315 

9 15 170,5 ± 31,2 11 162,5 ± 26,2 0,502 

12 18 210,2 ± 34,5 14 186,3 ± 26,5 0,040 

15 16 250,6 ± 32,6 15 222,7 ± 23,4 0,011 

18 20 289,5 ± 433,4 14 255,6 ± 28,1 0,013 

SD: Độ lệch tiêu chuẩn, Ss: Sơ sinh 

Khối lượng một năm tuổi của bò lai trong nghiên cứu này ở con đực là 210,2 kg 

và con cái là 186,3 kg (p<0,05), kết quả này là khá cao. Tuy nhiên, khối lượng của bò 

lai một năm tuổi trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với tổ hợp bò lai 

Brahman × Lai Brahman nuôi ở An Giang (219,2 kg đối với con đực và 214,4 kg đối 

với con cái) (Phí Như Liễu và cs, 2017). Đồng thời cũng thấp hơn so kết quả nghiên 

cứu của Trương La (2017) trên bò lai Brahman × Lai Sind nuôi ở Lâm Đồng (221,7 
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kg), và thấp hơn rất nhiều so với khối lượng bò Brahman thuần nuôi ở Trung tâm 

giống Moncada (270,9 kg) (Lê Văn Thông và cs, 2010). Sở dĩ kết quả trong nghiên 

cứu của chúng tôi thấp hơn các kết quả nghiên cứu trên có lẽ do các nghiên cứu đó 

được thực hiện trong khuôn khổ thí nghiệm với số mẫu ít. 

Khối lượng trung bình của bò lai lúc 18 tháng tuổi trong nghiên cứu này ở con 

đực là 289,5 kg và con cái là 255,6 kg (p<0,05). Kết quả này cao hơn kết quả nghiên 

cứu của Phạm Thế Huệ (2010) trên bò lai Brahman × Lai Sind nuôi ở Đắk Lắk có khối 

lượng lúc 18 tháng tuổi ở con đực là 264,8 kg và con cái là 228,9 kg. Đinh Văn Cải 

(2006) cho biết bò Brahman trắng thuần được nuôi ở Bình Định lúc 18 tháng tuổi có 

khối lượng con đực là 286,0 kg và con cái là 280,0 kg, bò lai F1 Brahman đỏ × Lai 

Sind với điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng tốt có khối lượng là 269,2 kg. Lương Anh 

Dũng (2011) cho biết bò Brahman thuần nuôi ở trung tâm giống Moncada lúc 18 tháng 

tuổi có khối lượng của con đực là 275,3 kg và con cái là 261,4 kg. Như vậy, có thể 

thấy khối lượng đàn bò lai Brahman × Lai Brahman nuôi trong nông hộ tại tỉnh Quảng 

Ngãi có khối lượng tương đối cao.  

3.1.6.2. Kích thước một số chiều đo cơ bản  

Vòng ngực của bò qua các tháng tuổi 

Chiều đo vòng ngực là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá khả năng sinh 

trưởng của một giống bò thịt. Kích thước vòng ngực không những phụ thuộc vào phẩm 

giống mà còn phụ thuộc vào quá trình chăm sóc nuôi dưỡng. Kích thước vòng ngực có 

tương quan thuận với quá trình tăng khối lượng của bò, hệ số tương quan di truyền 

giữa hai tính trạng này là r > 0,80 (Nguyễn Văn Thiện, 1995). Kích thước vòng ngực 

của tổ hợp bò lai Brahman × Lai Brahman được trình bày ở bảng 3.7.  

Bảng 3.7. Vòng ngực (cm) của tổ hợp bò lai Brahman × Lai Brahman  

qua các tháng tuổi (Trung bình ± SD) 

Tuổi 

(tháng) 

Đực Cái 
p 

n Trung bình ± SD n Trung bình ± SD 

SS 22 70,9 ± 4,79 20 68,5 ± 4,4 0,103 

3 16 97,3 ± 8,3 13 95,7 ± 5,1 0,544 

6 16 117,9 ± 6,9 13 114,9 ± 8,1 0,005 

9 15 127,5 ± 11,0 11 125,7 ± 8,1 0,653 

12 18 139,3 ± 9,9 14 135,9 ± 7,6 0,296 

15 16 148,0 ± 11,6 15 142,9 ± 9,3 0,043 

18 20 157,2 ± 12,8 14 151,3 ± 9,1 0,018 

SD: Độ lệch tiêu chuẩn, SS: Sơ sinh 
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Bảng 3.7 cho thấy, vòng ngực của tổ hợp bò lai Brahman × Lai Brahman ở độ 

tuổi sơ sinh, 3, 9, 12 tháng tuổi không có sự khác nhau giữa con đực và con cái 

(p>0,05). Tuy nhiên, giai đoạn 6, 15 và 18 tháng tuổi vòng ngực của con đực cao hơn 

so với con cái (p<0,05). Trung bình vòng ngực của tổ hợp bò lai Brahman × Lai 

Brahman tại các thời điểm sơ sinh, 12, 18 tháng lần lượt ở con đực là 70,9; 139,3 và 

157,2 cm, và con cái lần lượt là 68,5; 135,9 và 151,3 cm. Kết quả chiều đo vòng ngực 

trong nghiên cứu của chúng tôi có cao hơn so với một số nghiên cứu trước đây. Lương 

Anh Dũng (2011) cho biết bò Brahman thuần có vòng ngực trung bình lúc 12 và 18 

tháng tuổi lần lượt là 134,1; 148,5 cm đối với con đực, và con cái lần lượt là 126,1; 

142,9 cm. Hoàng Văn Trường và Nguyễn Tiến Vởn (2008) nghiên cứu trên bò 

Brahman thuần nuôi tại Bình Định có vòng ngực trung bình lúc 12 và 18 tháng lần 

lượt là 131,7 và 145,6 cm. Phạm Thế Huệ (2010) cho biết bò lai Brahman × Lai Sind 

nuôi ở Đắk Lắk có vòng ngực trung bình lúc 12 và 18 tháng lần lượt là 127,87; 146,8 

cm, trong đó con đực lần lượt là 129,9 và 149,3 cm và con cái lần lượt là 125,8 và 

144,2 cm. Kết quả của chúng tôi cao hơn có thể là do tỷ lệ máu bò lai trong nghiên cứu 

của chúng tôi là cao (87,5%). 

Dài thân chéo của bò qua các tháng tuổi   

Kết quả đánh giá chiều dài thân chéo của tổ hợp bò lai Brahman × Lai 

Brahman được trình bày ở bảng 3.8. Dài thân chéo của đàn bò ở giai đoạn sơ sinh, 

12, 18 tháng lần lượt ở con đực là 59,9; 115,8 và 126,2 cm, con cái lần lượt là 55,9; 

110,6 và 122,9 cm. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đương hoặc cao hơn so 

với một số nghiên cứu trước đây. Phạm Thế Huệ (2010) nghiên cứu trên bò lai 

Brahman × Lai Sind lúc 12, 18 tháng có dài thân chéo của con đực lần lượt là 110,8 

và 126,6 cm, con cái lần lượt là 109,5 và 119,8 cm. Lương Anh Dũng (2011) cho biết 

bò Brahman thuần có chiều dài thân chéo lúc 12 tháng tuổi ở con đực là 110,7 cm, 

con cái là 106,4 cm, 18 tháng tuổi dài thân chéo của con đực là 121,2 cm, và con cái 

là 118,7 cm. Hoàng Văn Trường và Nguyễn Tiến Vởn (2008) cho biết bò Brahman 

thuần lúc 12 tháng tuổi có chiều dài thân chéo là 111,4 cm và 18 tháng là 120,9 cm. 

Bảng 3.8. Dài thân chéo (cm) của tổ hợp bò lai Brahman × Lai Brahman qua các 

tháng tuổi (Trung bình ± SD) 

Tuổi 

(tháng) 

Đực Cái 
p 

n Trung bình ± SD n Trung bình ± SD 

SS 22 59,9 ± 3,8 20 55,9 ± 4,7 0,005 

3 16 80,2 ± 10,1 13 76,3 ± 8,6 0,281 

6 16 93,2 ± 7,0 13 91,8 ± 4,6 0,540 
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Tuổi 

(tháng) 

Đực Cái 
p 

n Trung bình ± SD n Trung bình ± SD 

9 15 104,1 ± 6,1 11 102 ± 12,4 0,578 

12 18 115,8 ± 7,7 14 110,6 ± 7,9 0,040 

15 16 120,9 ± 4,9 15 117,7 ± 9,2 0,042 

18 20 126,2 ± 9,9 14 122,9 ± 7,1 0,041 

SD: Độ lệch tiêu chuẩn, SS: Sơ sinh 

Cao vây của bò qua các tháng tuổi 

Cao vây của tổ hợp bò lai Brahman × Lai Brahman qua các tháng tuổi được 

trình bày ở bảng 3.9. Chiều cao vây của tổ hợp bò lai lúc sơ sinh, 3, 15 và 18 tháng 

tuổi có sự khác nhau giữa con đực và con cái (p<0,05), nhưng không có sự sai khác ở 

các tháng tuổi thứ 6, 9 và 12 (p>0,05). Chiều cao vây của tổ hợp bò lai ở độ tuổi sơ 

sinh, 12, và 18 tháng tuổi lần lượt ở con đực là 67,8; 111,8 và 119,2 cm, chiều cao của 

con cái lần lượt là 66,3; 110,7 và 116,1 cm. Kết quả chiều cao vây trong nghiên cứu 

này tương đương hoặc cao hơn so với kết quả nghiên cứu của Lương Anh Dũng 

(2011), Phạm Thế Huệ (2010), Đinh Văn Tuyền và cs (2008) nghiên cứu trên đàn bò 

Brahman thuần chủng hoặc là bò Lai Brahman được sinh ra từ bố Brahman và mẹ là 

bò Lai Sind.   

Bảng 3.9. Cao vây (cm) của tổ hợp bò lai Brahman × Lai Brahman qua các tháng tuổi 

(Trung bình ± SD) 

Tuổi 

(tháng) 

Đực Cái 
p 

n Trung bình ± SD n Trung bình ± SD 

SS 22 67,8 ± 4,1 20 66,3 ± 3,8 0,027 

3 16 87,9 ± 5,9 13 84,9 ± 5,4 0,036 

6 16 99,4 ± 7,3 13 98,2 ± 4,4 0,603 

9 15 106,6 ± 5,6 11 105,6 ± 9,0 0,751 

12 18 111,8 ± 4,8 14 110,7 ± 3,4 0,469 

15 16 115,6 ± 4,4 15 113,0 ± 5,4 0,042 

18 20 119,2 ± 8,0 14 116,1 ± 5,5 0,028 

SD: Độ lệch tiêu chuẩn, SS: Sơ sinh 
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Bảng 3.8 và 3.9 cho thấy, từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi ở bê đực và cả bê cái của 

tổ hợp bê lai Brahman × Lai Brahman có chiều cao vây lớn hơn chiều dài thân chéo, 

nhưng từ 12 tháng tuổi trở đi thì ngược lại, chiều dài thân chéo lớn hơn chiều cao vây. 

Kết quả này là phù hợp với quy luật phát triển nhanh xương trục sau khi sinh. Hình 

dáng của bò thay đổi theo tuổi, bê mới sinh có chiều cao phát triển hơn chiều dài, bò 

trưởng thành có chiều dài phát triển hơn chiều cao. Vòng ngực ở mọi lứa tuổi đều lớn 

hơn so chiều cao vây và dài thân chéo.  

3.1.6.3. Các chỉ số cấu tạo thể hình  

Trong chăn nuôi bò thịt, việc theo dõi các chỉ tiêu về kích thước riêng lẻ chỉ nói 

lên đặc điểm phát triển riêng của từng bộ phận mà không cho biết về mối quan hệ 

tương quan giữa chúng. Tỷ lệ đạt được giữa các chiều đo chủ yếu trên cơ thể bò có thể 

phản ánh được hướng sản xuất và năng suất dự kiến của chúng. Với bò chuyên thịt để 

đánh giá tổng thể về khả năng sinh trưởng và sản xuất thịt, người ta thường dùng các 

chỉ số dài thân, chỉ số tròn mình và chỉ số khối lượng, đây là 3 chỉ số quan trọng trong 

quá trình quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng bò thịt. Chỉ số dài thân, chỉ số tròn mình và 

chỉ số khối lượng theo từng thời điểm của tổ hợp bò lai Brahman × Lai Brahman nuôi 

trong nông hộ tại tỉnh Quảng Ngãi được trình bày ở bảng 3.10. 

Bảng 3.10. Chỉ số cấu tạo thể hình (%) của tổ hợp bò lai Brahman × Lai Brahman 

qua các tháng tuổi (Trung bình ± SD) 

Tuổi 

(tháng) 
Chỉ tiêu 

Đực Cái 
p 

n Trung bình ± SD n Trung bình ± SD 

SS Dài thân  

22 

88,4 ± 4,7  

20 

84,7 ± 6,4 0,036 

Tròn mình 118,7 ± 8,1 122,8 ± 7,8 0,101 

Khối lượng 104,8 ± 8,4 103,5 ± 6,1 0,580 

3 Dài thân  

16 

90,9 ± 7,9  

13 

89,5 ± 7,3 0,619 

Tròn mình 122,4 ± 12,4 126,5 ± 11,0 0,355 

Khối lượng 110,6 ± 5,5 112,8 ± 5,5 0,295 

6 Dài thân  

16 

93,7 ± 3,7  

13 

93,9 ± 3,6 0,897 

Tròn mình 126,8 ± 8,6 125,7 ± 12,7 0,788 

Khối lượng 118,2 ± 7,7 117,5 ± 9,0 0,830 

9 Dài thân  

15 

97,8 ± 4,9  

11 

96,4 ± 4,9 0,475 

Tròn mình 122,6 ± 10,2 124,4 ± 11,5 0,689 

Khối lượng 119,8 ± 10,8 119,4 ± 7,9 0,011 
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Tuổi 

(tháng) 
Chỉ tiêu 

Đực Cái 
p 

n Trung bình ± SD n Trung bình ± SD 

12 Dài thân  

18 

103,6 ± 6,3  

14 

99,8 ± 6,6 0,109 

Tròn mình 120,2 ± 4,2 123,2 ± 8,7 0,203 

Khối lượng 123,7 ± 9,5 122,8 ± 6,9 0,520 

15 Dài thân  

16 

104,6 ± 4,0  

15 

104,2 ± 7,3 0,868 

Tròn mình 122,5 ± 8,4 121,6 ± 8,1 0,763 

Khối lượng 128,1 ± 9,8 126,7 ± 9,4 0,678 

18 Dài thân  

20 

106,1 ± 5,1  

14 

105,9 ± 4,2 0,878 

Tròn mình 123,2 ± 4,5 123,0 ± 4,2 0,933 

Khối lượng 130,7 ± 7,1 130,2 ± 5,5 0,838 

SD: Độ lệch tiêu chuẩn, SS: Sơ sinh 

 Bảng 3.10 cho thấy, lúc sơ sinh chỉ số dài thân của tổ hợp bò lai Brahman × 

Lai Brahman ở con đực là 88,4% và đến 18 tháng tuổi là 106,1%. Tương tự, đối với 

con cái lần lượt là 84,7% và 105,9%. Chỉ số dài thân của tổ hợp bò lai Brahman × Lai 

Brahman ở con đực từ 12 đến 18 tháng tuổi đều lớn hơn 100%, tuy nhiên đối với con 

cái phải trên 12 tháng tuổi. Chỉ số tròn mình của tổ hợp bò lai Brahman × Lai Brahman 

lúc sơ sinh ở con đực là 118,7% và lúc 18 tháng tuổi là 123,2%, tương tự đối với con 

cái lần lượt là 122,8 và 123,0%. Chỉ số khối lượng lần lượt lúc sơ sinh và 18 tháng tuổi 

ở con đực là 104,8 và 130,7%, ở con cái lần lượt là 103,5 và 130,2%. Các kết quả này 

cao hơn so với kết quả của Phạm Thế Huệ (2010), Lương Anh Dũng (2011) và Văn 

Tiến Dũng (2012) khi nghiên cứu trên bò Lai Brahman được sinh ra từ bố là bò 

Brahman và mẹ là bò Lai Sind. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu này cho thấy chăn nuôi bò trong nông hộ tỉnh 

Quảng Ngãi mang tính thâm canh với quy mô nhỏ. Bò Lai Brahman chiếm tỷ lệ rất 

cao (98,3%) trong tổng đàn. Bò cái Lai Brahman khi phối giống Brahman đã cho năng 

suất sinh sản cao, tương đương hoặc cao hơn so với các nghiên cứu trước đây ở nước 

ta khi được phối giống Lai Sind hay Brahman. Bên cạnh đó, tổ hợp bò lai Brahman × 

Lai Brahman có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện chăn nuôi nông hộ của tỉnh 

Quảng Ngãi. Hệ thống chăn nuôi mang tính thâm canh, năng suất sinh sản của đàn cái 

nền tốt, đây là những điều kiện quan trọng để Quảng Ngãi tiếp tục sử dụng các giống 

bò đực chuyên thịt như Charolais, Droughtmaster và Red Angus cho phối với đàn bò 

cái nền Lai Brahman, nhằm tạo ra các tổ hợp bò lai chuyên thịt có năng suất cao hơn 

so với tổ hợp bò lai nuôi thịt hiện tại Brahman × Lai Brahman ở tỉnh Quảng Ngãi. 
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3.2. NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA BÒ CÁI LAI BRAHMAN PHỐI GIỐNG BÒ 

CHAROLAIS, DROUGHTMASTER VÀ RED ANGUS NUÔI TRONG NÔNG 

HỘ TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI 

 Với hệ thống chăn nuôi bò thịt có tính thâm canh, đàn bò cái Lai Brahman khi 

phối đực giống Brahman có năng suất sinh sản cao, thế hệ con lai có khả năng sinh 

trưởng tốt trong chăn nuôi nông hộ của tỉnh Quảng Ngãi. Để tiếp tục nâng cao hơn nữa 

năng suất chăn nuôi bò thịt, Quảng Ngãi có thể sử dụng tinh của các giống bò chuyên 

thịt như Charolais, Droughtmaster và Red Angus phối với bò cái Lai Brahman. Một điều 

băn khoăn là khi phối tinh với các giống bò lai chuyên thịt có khối lượng lớn này có thể 

xảy ra hiện tượng khó đẻ, khoảng cách lứa đẻ dài và đòi hỏi chăm sóc nuôi dưỡng cao 

hơn so với các giống/tổ hợp bò lai hiện có tại địa phương. Mục tiêu nghiên cứu của nội 

dung 2 này là đánh giá hiện trạng nuôi dưỡng và năng suất sinh sản của bò cái lai 75% 

máu Brahman khi được phối đực giống Charolais, Droughtmaster và Red Angus tại tỉnh 

Quảng Ngãi. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học quan trọng để đề xuất những chính 

sách và giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt năng suất và chất lượng thịt cao, đáp ứng 

nhu cầu của người tiêu dùng, góp phần nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi. 

3.2.1. Loại và lượng thức ăn sử dụng cho bò cái Lai Brahman ở các giai đoạn 

mang thai và nuôi con 

 Năng suất sinh sản của bò cái không chỉ chịu ảnh hưởng của yếu tố giống, mùa 

vụ, hay lứa đẻ mà còn phụ thuộc rất lớn vào chế độ dinh dưỡng được cung cấp. Để góp 

phần đánh giá năng suất sinh sản của bò cái Lai Brahman khi được phối các giống 

Charolais, Droughtmaster và Red Angus trong chăn nuôi nông hộ của tỉnh Quảng 

Ngãi, chúng tôi đã đánh giá loại và lượng thức ăn ăn vào của đàn bò cái Lai Brahman 

trong suốt quá trình mang thai và 3 tháng sau đẻ thông qua các chỉ tiêu về loại và 

lượng thức ăn bò mẹ được cung cấp. 

Hiện trạng sử dụng thức ăn cho bò của các nông hộ được thể hiện ở bảng 3.11. 

Nguồn thức ăn cho bò mẹ là đa dạng. Thức ăn thô như cỏ voi, cỏ tự nhiên và rơm lúa 

là ba loại chủ yếu được sử dụng cho bò với tỷ lệ hộ sử dụng lần lượt là 100, 90 – 100 

và 60 – 73,3%. Ngoài ra, các nguồn phụ phẩm nông nghiệp khác như thân lá ngô, 

dây khoai lang cũng được các hộ sử dụng làm thức ăn cho bò, tuy nhiên với tỷ lệ hộ 

sử dụng ít hơn. Bên cạnh thức ăn thô xanh, các loại thức ăn tinh như cám gạo, bột 

sắn, bột ngô cũng được sử dụng khá phổ biến từ 99,3 đến 100% hộ sử dụng. Chưa có 

nhiều hộ sử dụng thức ăn công nghiệp cho chăn nuôi bò. Đặc biệt, nguồn thức ăn 

tinh giàu protein như bột cá, các loại khô dầu… hay nguồn nitơ phi protein chưa 

được các hộ sử dụng.  
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Bảng 3.11. Loại thức ăn và tỷ lệ hộ (%) sử dụng làm thức ăn cho bò cái Lai Brahman 

khi phối giống đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus 

Loại thức ăn 

Hộ sử dụng tinh bò đực phối với cái Lai Brahman 

Charolais Drougtmaster Red Angus 

n % n % n % 

Thức ăn thô 30 100 30 100 30 100 

      Cỏ voi 30 100 30 100 30 100 

      Cỏ tự nhiên 29 99,7 30 100 27 90 

      Rơm lúa 21 70,0 22 73,3 18 60 

      Thân lá ngô 9 30,0 4 13,3 2 6,7 

Thức ăn tinh 28 93,3 30 100 28 93,3 

     Bột sắn 8 26,7 7 21 6 20,0 

     Bột ngô 12 40,0 14 46,7 9 30,0 

    Cám gạo 24 80,0 26 86,7 23 76,7 

    9700 GreenFeed 3 10,0 2 6,7 4 13,3 

    Hi-GRO 595 7 21,0 4 13,3 1 3,3 

    Khô dầu lạc 2 6,7 1 3,3 2 6,7 

 Lượng thức ăn ăn vào của bò mẹ Lai Brahman khi phối giống đực Charolais, 

Droughtmaster và Red Angus được trình bày ở bảng 3.12. Lượng thức ăn ăn vào của 

bò cái Lai Brahman khi được phối với đực giống Charolais, Droughtmaster hoặc Red 

Angus là không khác nhau (p >0,05). Lượng DM, CP và ME ăn vào của bò mẹ giai 

đoạn mang thai lần lượt dao động trong khoảng 6,9 – 7,5 kg/ngày, 0,6 – 0,7 kg/ngày 

và 14,6 – 15,5 Mcal/ngày. 

Theo Kearl (1982), đối với bò mang thai 3 tháng cuối có khối lượng cơ thể 250 

– 300 kg thì lượng DM ăn vào hằng ngày dao động 6,5 – 7,4 kgDM/ngày, CP là 0,58 – 

0,61 kg/ngày, ME là 12,5 – 14,2 Mcal/ngày. Bò cái Lai Brahman trong nghiên cứu này 

có DM, CP và ME ăn vào lần lượt là 7,2 – 7,5 kgDM/ngày, 0,7 kg/ngày và 15,1 – 15,5 

Mcal/ngày. Cũng theo Kearl (1982), bò tiết sữa 3 tháng đầu sau đẻ cần lượng DM, CP 

và ME ăn vào lần lượt là 6,4 – 7,3 kgDM/ngày, 0,65 – 0,69 kg/ngày và 14,0 – 15,2 

Mcal/ngày. Bò cái Lai Brahman trong nghiên cứu này có lượng DM ăn vào là 7,5 – 7,6 

kgDM/ngày, CP là 0,7 kg/ngày và ME là 15,5 – 15,9 Mcal/ngày. Tất cả các giá trị 

DM, CP và ME ăn vào trong nghiên cứu này đều tương đương hoặc cao hơn so với 
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mức tiêu chuẩn do Kearl (1982) đưa ra cho bò mang thai và cho con bú (cùng khối 

lượng, trung bình 283,2 kg) ở các nước vùng nhiệt đới. Điều này cho thấy người chăn 

nuôi đã có sự quan tâm đầu tư cho chăn nuôi bò cái sinh sản Lai Brahman khi được 

phối đực giống Charolais, Droughtmaster và Red Angus.  

Bảng 3.12. Lượng thức ăn ăn vào/ngày theo giai đoạn mang thai và nuôi con của bò 

cái Lai Brahman khi phối giống đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus    

(Trung bình ± SD) 

Chỉ tiêu 

Giống bò đực phối với cái Lai Brahman 

p Charolais 

(n=30) 

Droughtmaster 

(n=30) 

Red Angus 

(n=30) 

3 tháng đầu thời kỳ mang thai 

Thức ăn tinh ăn vào (kg DM) 0,5 ± 0,4 0,6 ± 0,4 0,5 ± 0,5 0,393 

Thức ăn thô ăn vào (kg DM) 6,4 ± 1,0 6,3 ± 0,8 6,5 ± 0,7 0,526 

Tổng thức ăn ăn vào (kgDM) 7,0 ± 1,2 6,9 ± 0,9 7,0 ± 0,8 0,943 

Tỷ lệ thức ăn tinh (%) 7,4 ± 6,2 9,0 ± 6,0 6,7 ± 6,5 0,354 

Protein thô ăn vào (kg) 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,950 

ME ăn vào (Mcal) 14,7 ± 2,3 14,6 ± 1,8 14,7 ± 1,8 0,948 

Protein thô trong thức ăn (%) 9,3 ± 0,4 9,2 ± 0,5 9,2 ± 0,6 0,586 

3 tháng giữa thời kỳ mang thai 

Thức ăn tinh ăn vào (kg DM) 0,5 ± 0,4 0,6 ± 0,4 0,4 ± 0,5 0,130 

Thức ăn thô ăn vào (kg DM) 6,6 ± 0,9 6,5 ± 0,8 6,6 ± 0,7 0,916 

Tổng thức ăn ăn vào (kgDM) 7,1 ± 0,9 7,1 ± 1,1 7,0 ± 0,9 0,854 

Tỷ lệ thức ăn tinh (%) 7,4 ± 5,9 8,2 ± 5,0 5,1 ± 5,9 0,094 

Protein thô ăn vào (kg) 0,7 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,572 

ME ăn vào (Mcal) 14,8 ± 1,9 15,1 ± 2,4 14,5 ±1,9 0,575 

Protein thô trong thức ăn (%) 9,4 ± 0,6 9,2 ± 0,4 9,2 ± 0,7 0,437 

3 tháng cuối thời kỳ mang thai 

Thức ăn tinh ăn vào (kg DM) 0,6 ± 0,5 0,7 ± 0,5 0,5 ± 0,5 0,178 

Thức ăn thô ăn vào (kg DM) 6,9 ± 1,0 6,5 ± 1,0 6,7 ± 0,7 0,244 

Tổng thức ăn ăn vào (kgDM) 7,5 ± 1,1 7,3 ± 1,1 7,2 ± 0,8 0,625 



72 
 

 

Chỉ tiêu 

Giống bò đực phối với cái Lai Brahman 

p Charolais 

(n=30) 

Droughtmaster 

(n=30) 

Red Angus 

(n=30) 

Tỷ lệ thức ăn tinh (%) 7,3 ± 6,1 10,1 ± 7,3 7,1 ± 5,6 0,136 

Protein thô ăn vào (kg) 0,7 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,696 

ME ăn vào (Mcal) 15,5 ± 2,4 15,4 ± 2,3 15,1 ± 1,9 0,760 

Protein thô trong thức ăn (%) 9,2 ± 0,6 9,2 ± 0,6 9,2 ± 0,7 0,966 

3 tháng sau khi đẻ 

Thức ăn tinh ăn vào (kg DM) 0,8 ± 0,5 0,8 ± 0,5 0,9 ± 0,5 0,837 

Thức ăn thô ăn vào (kg DM/ 6,7 ± 1,2 6,9 ± 1,1 6,7 ± 0,8 0,806 

Tổng thức ăn ăn vào (kgDM/) 7,5 ± 1,2 7,6 ± 1,1 7,6 ± 1,0 0,886 

Tỷ lệ thức ăn tinh (%) 10,5 ± 7,0 9,9 ± 6,9 10,9 ± 5,9 0,865 

Protein thô ăn vào (kg) 0,7 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,769 

ME ăn vào (Mcal) 15,9 ± 2,8 15,9 ± 2,3 15,5 ±2,2 0,791 

Protein thô trong thức ăn (%) 9,5 ± 0,7 9,3 ± 0,7 9,1 ± 0,8 0,273 

3.2.2. Năng suất sinh sản  

Năng suất sinh sản của bò cái Lai Brahman được phối giống đực Charolais, 

Droughtmaster và Red Angus được trình bày ở bảng 3.13. Thời gian mang thai của bò 

cái Lai Brahman khoảng 285 ngày và không có sự khác nhau khi được phối giống bởi 

đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus (p =0,654). Thời gian này tương đương 

với nghiên cứu của Sanders và cs (2005) trên bò cái Lai Brahman phối đực giống 

Angus với 286,0 ngày. Nhưng thời gian mang thai này dài hơn so với nghiên cứu của 

Phạm Văn Quyến và cs (2017) trên bò cái Lai Sind khi được phối với các giống bò thịt 

Droughtmaster, Charolais, Brahman với thời gian dao động từ 276 đến 282 ngày. Số 

liều tinh/bò có chửa trung bình là 1,2 liều khi bò cái Lai Brahman phối đực giống 

Charolais, Droughtmaster và Red Angus (p >0,05). Số liều tinh/bò có chửa của bò cái 

Lai Brahman khi phối đực giống Charolais, Droughtmaster và Red Angus cao hơn 

chút ít khi bò mẹ này phối đực giống Brahman là 1,14 liều như đã được nghiên cứu ở 

nội dung 1, và cao hơn kết quả nghiên cứu của Rahman (2020) trên bò cái lai F1 

Brahman phối giống bò chuyên thịt ở Bangladesh với 1,10 liều. Nhưng thấp hơn so 

với kết quả nghiên cứu của Khotimah và cs (2018) trên bò cái lai Brahman phối giống 

bò chuyên thịt ở Indonesia với 1,48 liều. 
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Bảng 3.13. Năng suất sinh sản của bò cái Lai Brahman khi phối giống đực Charolais, 

Droughtmaster và Red Angus (Trung bình ± SD) 

Tính trạng 

Giống bò đực phối với cái Lai Brahman 

p Charolais 

(n=137) 

Droughtmaster 

(n=120) 

Red Angus 

(n=116) 

Thời gian mang thai (ngày) 285,2 ± 5,1 285,4 ± 5,9 284,7 ± 6,4 0,654 

Số liều tinh/bò có chửa (liều) 1,2 ± 0,5 1,2 ± 0,5 1,2 ± 0,5 0,909 

Tỷ lệ bò sơ sinh còn sống (%) 99,2 98,5 100 0,346 

Tỷ lệ bò mẹ đẻ khó (%) 3,7 1,7 2,6 0,637 

Khối lượng sơ sinh (kg/con) 28,6a ± 3,2 27,2b ± 3,4 27,5b ± 3,0 0,002 

Thời gian động dục lại sau đẻ 

(ngày) 
110,4 ± 42,9 107,7 ± 41,6 106,8 ± 44,4 0,784 

Thời gian phối có chửa sau 

đẻ (ngày) 
111,2 ± 42,4 110,3 ± 40,6 109,0 ± 43,7 0,919 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 396,4 ± 42,4 395,7 ± 40,6 393,7 ± 43,5 0,874 

a,b: Các giá trị trung bình trong cùng 1 hàng có các chữ trên đầu khác nhau là khác 

nhau, p <0,05 

Tỷ lệ nuôi sống bê từ sơ sinh đến 3 tháng tuổi dao động từ 98,5 đến 100% và 

không có sự sai khác giữa các giống bò đực khi phối với cái Lai Brahman (p > 0,05). 

Kết quả này cao hơn kết quả nghiên cứu của Lê Xuân Cương và cs (2001) với 86,2% 

trên đối tượng bò Lai Sind và bò lai Charolais × Lai Sind, Phạm Văn Quyến (2009) và 

Phạm Văn Quyến và cs (2018) với 84 và 93% lần lượt trên đối tượng bò 

Droughtmaster thuần và bò lai Red Angus × Lai Sind.  Kết quả này tương đương với 

công bố của Trương La (2016) với tỷ lệ nuôi sống bê được sinh ra từ bò cái Lai Sind 

phối giống bò Brahman, Droughtmaster và Red Angus là 100%.  

Bò cái Lai Brahman khi được phối giống với bò đực Charolais, Droughtmaster 

và Red Angus có tỷ lệ bò đẻ khó lần lượt là 3,7; 1,7 và 2,6% (p > 0,05), cao hơn kết 

quả nghiên cứu của Trương La (2016) trên bò mẹ Lai Sind phối tinh bò Brahman, 

Droughtmaster và Red Angus. Điều này có thể là do sự khác nhau về khối lượng bê sơ 

sinh giữa các kết quả nghiên cứu. Trong nghiên cứu này khối lượng bê sơ sinh của bò 

mẹ Lai Brahman khi được phối giống với bò Charolais, Droughtmaster và Red Angus 

đều đạt ở mức cao và lần lượt là 28,6; 27,2 và 27,5 kg/con (p = 0,002). Kết quả này 

cao hơn một số kết quả nghiên cứu trước đây. Phí Như Liễu và cs (2017) cho biết đàn 

bê lai Red Angus × Lai Brahman, Droughtmaster × Lai Brahman nuôi ở An Giang lần 
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lượt có khối lượng sơ sinh là 25,8 và 25,2 kg. Nguyễn Thanh Hải và cs (2019) cho biết 

đàn bê lai Red Angus × Brahman và Droughtmaster thuần có khối lượng sơ sinh lần 

lượt là 24,0 và 24,94 kg. Dương Nguyên Khang và cs (2019a) cho biết đàn bê lai Red 

Angus × Lai Sind ở Tiền Giang có khối lượng sơ sinh là 23,83 kg. Kết quả này thấp 

hơn kết quả nghiên cứu của Dương Nguyên Khang và cs (2019c) trên đàn bê lai 

Charolais × Lai Sind ở Bến Tre với khối lượng sơ sinh là 30,1 kg. Sở dĩ khối lượng bê 

sơ sinh trong nghiên cứu này thấp hơn khối lượng sơ sinh của bê lai ở Bến Tre có lẽ là 

do đàn bò mẹ Lai Sind trong nghiên cứu của nhóm tác giả có khối lượng trung bình 

382 kg cao hơn khối lượng trung bình của đàn bò cái Lai Brahman trong nghiên cứu 

của chúng tôi là 283,2 kg. 

Thời gian động dục lại sau khi đẻ của bò cái Lai Brahman khi phối giống đực 

Charolais, Droughtmaster, Red Angus dao động trong khoảng từ 107 đến 110 ngày (p 

= 0,784). Kết quả này dài hơn khi bò cái Lai Brahman được phối đực Brahman tại địa 

bàn nghiên cứu và cũng trong điều kiện nông hộ với 102 ngày (nội dung nghiên cứu 

1). Sở dĩ thời gian động dục dài hơn có thể là do khi phối giống với các giống bò 

chuyên thịt chất lượng cao bê con sinh ra có khối lượng sơ sinh lớn nên bò mẹ cần có 

thời gian dài hơn để tử cung hồi phục cũng như chức năng của các bộ phận sinh dục 

khác để tiếp tục chu kỳ sinh sản tiếp theo (Ferrell, 1991).  

Thời gian phối giống thành công sau khi đẻ là một trong những chỉ tiêu quan 

trọng đánh giá khả năng sinh sản của bò cái, có ảnh hưởng lớn nhất đến khoảng cách 

lứa đẻ, bởi vì thời gian mang thai của bò ít biến động. Thời gian phối giống thành công 

sau khi đẻ của bò cái Lai Brahman khi mang thai với đực giống Charolais, 

Droughtmaster và Red Angus dao động trong khoảng từ 109 đến 111 ngày (p = 0,919). 

Kết quả này ngắn hơn nhiều so với kết quả nghiên cứu của Lương Anh Dũng (2011), 

Phạm Vũ Tuân (2014), Nguyễn Ngọc Hải và cs (2017), Phạm Văn Quyến và cs (2017) 

trên bò cái Lai Brahman được phối các giống bò này với lần lượt là 217; 215; 132; 145 

– 166 ngày. Sở dĩ kết quả này ngắn hơn là do (1) đàn bò cái ở vùng nghiên cứu được 

chăm sóc nuôi dưỡng tốt, (2) người chăn nuôi đã theo dõi và phát hiện động dục kịp 

thời, (3) dẫn tinh viên có tay nghề cao. Tuy nhiên, kết quả này dài hơn so với bò cái 

Lai Brahman khi được phối bởi bò đực Brahman cũng trong điều kiện chăn nuôi nông 

hộ tại địa bàn nghiên cứu với thời gian phối giống thành công sau đẻ là 106,7 ngày 

(nội dung nghiên cứu 1). Điều này là do khi phối đực giống Charolais, Droughtmaster 

và Red Angus bò cái Lai Brahman có thời gian động dục lại sau đẻ dài hơn so với khi 

được phối giống bởi đực giống Brahman. 

Khoảng cách lứa đẻ của bò cái Lai Brahman khi phối giống đực Charolais, 

Droughtmaster, Red Angus dao động trong khoảng từ 394 đến 397 ngày (p =0,834), 

dài hơn so với khoảng cách lứa đẻ của bò cái lai này khi được phối giống với đực 

Brahman với 391,8 ngày (nội dung nghiên cứu 1). Khoảng cách lứa đẻ trong nghiên 
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cứu này ngắn hơn so với một số kết quả nghiên cứu của Lương Anh Dũng (2011), 

Phạm Vũ Tuân (2014), Nguyễn Ngọc Hải và cs (2017), Phạm Văn Quyến và cs (2017) 

cũng trên bò cái Lai Brahman khi phối với các giống bò đực này với khoảng cách lứa 

đẻ lần lượt là 504,6; 499,5; 417,1; 426 – 480 ngày. Kết quả nghiên cứu của Siller 

(2017) trên bò cái Lai Brahman khi phối giống bò Charolais và Red Angus ở 

Dominican với khoảng cách lứa đẻ là 462 ngày, Segura và cs (2017) trên đàn bò 

Brahman nuôi ở Mexico với 446 ngày, Husnul và cs (2018) trên đàn bò cái Lai 

Brahman phối giống Brahman, Limousin, Simmental với trung bình là 426 ngày. Kết 

quả này tương đương kết quả của Gate (2013) trên đàn bò Lai Brahman ở Anh với 394 

ngày. Khoảng cách lứa đẻ của đàn bò trong nghiên cứu của chúng tôi nằm trong 

khoảng 365 – 420 ngày được coi là tối ưu cho các giống bò nhiệt đới (Aboagye, 2002). 

Như vậy, kết quả nghiên cứu về hiện trạng nuôi dưỡng và năng suất sinh sản 

của bò cái Lai Brahman khi phối tinh các giống bò Charolais, Droughtmaster hoặc Red 

Angus cho thấy, DM, CP và ME ăn vào của bò mẹ được nuôi trong nông hộ của tỉnh 

Quảng Ngãi đảm bảo theo khuyến cáo về dinh dưỡng cho chăn nuôi bò sinh sản. Bò 

cái Lai Brahman khi được phối giống Charolais, Droughtmaster và Red Angus có khả 

năng sinh sản tốt, tương đương khi được phối giống bởi bò đưc Brahman. Cần tiếp tục 

nghiên cứu về khả năng sinh trưởng của đời con lai sinh ra khi bò cái Lai Brahman 

được phối với các đực giống Charolais, Droughtmaster và Red Angus. 
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3.3. KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CÁC TỔ HỢP BÒ LAI CHAROLAIS × 

LAI BRAHMAN, DROUGHTMASTER × LAI BRAHMAN VÀ RED ANGUS × 

LAI BRAHMAN TỪ SƠ SINH ĐẾN 18 THÁNG TUỔI NUÔI TRONG NÔNG 

HỘ TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI 

Kết quả nghiên cứu ở nội dung 2 cho thấy, bò Lai Brahman khi được phối với 

các giống bò chuyên thịt Charolais, Droughtmaster và Red Angus có khả năng sinh 

sản tốt. Mục tiêu tiếp theo trong nghiên cứu của chúng tôi là đánh giá khả năng sinh 

trưởng của các tổ hợp bò lai được sinh ra từ các giống bò đực Charolais, 

Droughtmaster và Red Angus với cái Lai Brahman nuôi trong nông hộ, để có những 

định hướng phát triển trong thời gian tới đối với các tổ hợp bò lai này tại tỉnh Quảng 

Ngãi nói riêng và miền Trung nói chung. 

3.3.1. Lượng thức ăn ăn vào  

Lượng thức ăn ăn vào của các tổ hợp bò lai được thể hiện ở bảng 3.14. Lượng 

thức ăn ăn vào của các tổ hợp bò lai tăng dần theo từng giai đoạn tuổi, ở mỗi giai 

đoạn lượng thức ăn ăn vào của các tổ hợp lai là tương đương, trừ giai đoạn 10 – 12 

tháng tuổi có DM ăn vào và CP ăn vào có sự khác nhau (p<0,05). Tổng lượng thức 

ăn ăn vào của các tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus với 

cái Lai Brahman ở giai đoạn 6 – 9, 10 – 12, 13 – 15 và 16 – 18 tháng tuổi lần lượt là 

2,8; 5,5; 6,6 và 8,0 kgDM/ngày, 2,9; 5,8; 6,5 và 8,1 kgDM/ngày và 2,9; 5,3; 6,6 và 

8,1 kgDM/ngày; tương tự cho lượng CP ăn vào lần lượt là 0,3; 0,5; 0,6 và 0,8 

kg/ngày, 0,2; 0,5; 0,5 và 0,7 kg/ngày, 0,2; 0,4; 0,6 và 0,7 kg/ngày và ME ăn vào lần 

lượt là 5,9; 11,3; 13,6 và 16,6 Mcal/ngày, 6,2; 11,7; 13,1 và 16,5 Mcal/ngày, 6,2; 

10,8; 13,5 và 16,5 Mcal/ngày. Lượng thức ăn ăn vào của bê/bò ở các giai đoạn tuổi 

trong nghiên cứu này là tương đương với các khuyến cáo của Kearl (1982) cho bò 

thịt ở các nước đang phát triển theo từng độ tuổi khác nhau có tăng khối lượng trung 

bình là 0,5kg/con/ngày. Kết quả nghiên cứu này cho thấy, cơ bản người chăn nuôi đã 

quan tâm và cung cấp thức ăn đủ cho bò, mặc dù lượng thức ăn tinh trong khẩu phần 

ăn vào vẫn còn thấp (dao động 10 – 16%). 
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Bảng 3.14. Lượng thức ăn ăn vào/ngày của các tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, 

Droughtmaster và Red Angus với cái Lai Brahman qua các giai đoạn tuổi  

(Trung bình±SD) 

Chỉ tiêu 

Tổ hợp lai 

p 
Charolais  

×  

Lai Brahman 

(n=30) 

Droughtmaster 

×  

Lai Brahman 

(n=30) 

Red Angus  

×  

Lai Brahman 

(n=30) 

6-9 tháng tuổi 

Thức ăn tinh ăn vào (kg DM) 0,3±0,3 0,4±0,3 0,4±0,2 0,414 

Thức ăn thô ăn vào (kg DM) 2,5±0,6 2,6±0,4 2,5±0,4 0,578 

Tổng thức ăn ăn vào (kg DM) 2,8±0,8 2,9±0,5 2,9±0,5 0,558 

Tỷ lệ thức ăn tinh (%) 10,3±8,3 12,4±9,2 15,5±8,0 0,067 

Protein thô ăn vào (kg) 0,3±0,1 0,2±0,5 0,2±0,1 0,936 

ME ăn vào (Mcal) 5,9±1,6 6,2±1,1 6,2± 0,9 0,541 

Protein thô trong thức ăn (%) 8,9±0,7 8,5±0,5 8,8±0,6 0,069 

10-12 tháng tuổi 

Thức ăn tinh ăn vào (kg DM) 0,8±0,5 0,6±0,5 0,7±0,5 0,314 

Thức ăn thô ăn vào (kg DM) 4,7a±1,1 5,2b±1,0 4,6a±0,8 0,040 

Tổng thức ăn ăn vào (kg DM) 5,5±1,3 5,8±1,2 5,3±1,1 0,219 

Tỷ lệ thức ăn tinh (%) 14,6±8,3 10,1±6,9 12,3±8,3 0,092 

Protein thô ăn vào (kg) 0,5±0,1 0,5±0,1 0,4±0,1 0,222 

ME ăn vào (Mcal) 11,3±2,5 11,7±2,5 10,8±2,0 0,315 

Protein thô trong thức ăn (%) 8,9a±0,8 8,4b±0,8 8,4b±0,8 0,005 

13-15 tháng tuổi 

Thức ăn tinh ăn vào (kg DM) 0,9±0,5 0,8±0,4 0,9±0,5 0,251 

Thức ăn thô ăn vào (kg DM) 5,6±0,9 5,7±0,7 5,7±0,9 0,973 

Tổng thức ăn ăn vào (kg DM) 6,6±1,1 6,5±0,7 6,6±1,1 0,811 

Tỷ lệ thức ăn tinh (%) 15,2±6,5 12,3±5,4 13,9±6,8 0,205 

Protein thô ăn vào (kg) 0,6±0,1 0,5±0,1 0,6±0,1 0,386 
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Chỉ tiêu 

Tổ hợp lai 

p 
Charolais  

×  

Lai Brahman 

(n=30) 

Droughtmaster 

×  

Lai Brahman 

(n=30) 

Red Angus  

×  

Lai Brahman 

(n=30) 

ME ăn vào (Mcal) 13,6±2,5 13,1±1,4 13,5±2,3 0,608 

Protein thô trong thức ăn (%) 9,1±0,95 8,8±0,78 8,9±0,84 0,190 

16-18 tháng tuổi 

Thức ăn tinh ăn vào (kg DM) 1,2±0,4 1,1±0,4 1,1±0,5 0,583 

Thức ăn thô ăn vào (kg DM) 6,8±1,5 6,9±0,8 7,0±1,3 0,774 

Tổng thức ăn ăn vào (kg DM) 8,0±1,6 8,1±0,8 8,1±1,3 0,930 

Tỷ lệ thức ăn tinh (%) 15,7±6,7 14,3±4,8 13,7±5,5 0,356 

Protein thô ăn vào (kg) 0,8±0,7 0,7±0,1 0,7±0,1 0,440 

ME ăn vào (Mcal) 16,3±3,4 16,5±1,7 16,5±2,8 0,948 

Protein thô trong thức ăn (%) 10,2±11,5 8,9±0,4 8,8±0,5 0,354 

SD: Độ lệch tiêu chuẩn, a,b: Các giá trị trong cùng hàng có chữ cái khác nhau thì khác 

nhau (p<0,05), DM: Vật chất khô, ME: Năng lượng trao đổi  

3.3.2. Khả năng sinh trưởng  

3.3.2.1. Khối lượng tích lũy  

Kết quả nghiên cứu về khối lượng tích lũy của các tổ hợp bò lai nuôi trong nông 

hộ tại Quảng Ngãi từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi được trình bày ở bảng 3.15. Giống, giới 

tính có ảnh hưởng đến khối lượng tích lũy của các tổ hợp bò lai ở các độ tuổi khác 

nhau (p<0,05), tuy nhiên sự tương tác giữa giống và giới tính không có ảnh hưởng 

(p>0,05).  

Khối lượng bê sơ sinh của các tổ hợp bê lai dao động từ 27,8 đến 29,1 kg đối 

với bê đực, và dao động từ 26,5 đến 28,2 kg đối với bê cái. Tổ hợp bê lai Charolais × 

Lai Brahman có khối lượng sơ sinh cao nhất, sau đó đến tổ hợp bê lai Droughtmaster × 

Lai Brahman và Red Angus × Lai Brahman (p<0,05). Khối lượng sơ sinh ở các tổ hợp 

bê lai này đều cao hơn so với khối lượng sơ sinh của bê sinh ra từ bò mẹ Lai Brahman 

phối giống đực Brahman nuôi tại Quảng Ngãi (nội dung nghiên cứu 1) từ 9,4 đến 

14,6% đối với bê đực, và từ 9,0 đến 16,0% đối với bê cái. Đồng thời, kết quả nghiên 

cứu của chúng tôi là tương đương hoặc cao hơn so với một số kết quả nghiên cứu gần 

đây trên cùng tổ hợp lai hoặc các tổ hợp lai bò thịt khác được nuôi ở nhiều nơi trong cả 
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nước. Nguyễn Thanh Hải và cs (2019) cho biết khối lượng sơ sinh của bê lai Red 

Angus × Brahman, bê Droughtmaster thuần và bê lai BBB × Droughtmaster lần lượt là 

24,0; 24,9 và 26,1 kg. Dương Nguyên Khang và cs (2019a) cho biết khối lượng sơ sinh 

của bê lai Red Angus × Lai Sind ở Tiền Giang là 23,8 kg. Phí Như Liễu và cs (2017) 

cho biết khối lượng sơ sinh của bê lai Red Angus × Lai Brahman và bê lai 

Droughtmaster × Lai Brahman ở An Giang lần lượt là 25,8 và 25,2 kg, trong đó bê đực 

có khối lượng lần lượt là 26,4 và 25,8 kg và bê cái lần lượt là 25,3 và 24,7 kg. Trương 

La và cs (2017) cho biết khối lượng sơ sinh của bê lai Red Angus × Lai Sind và bê lai 

Droughtmaster × Lai Sind ở Lâm Đồng lần lượt là 21,6 và 21,8 kg. Văn Tiến Dũng 

(2012) khi tiến hành nghiên cứu trên đàn bê lai Droughtmaster × Lai Sind, Red Angus 

× Lai Sind nuôi trong nông hộ ở Đăk Lăk cho biết con đực có khối lượng sơ sinh lần 

lượt là 25,4 và 24,7 kg, con cái lần lượt là 25,0 và 24,0 kg. Phạm Thế Huệ (2010) cho 

biết khối lượng sơ sinh của bê đực lai Charolais × Lai Sind nuôi trong nông hộ tại Đăc 

Lăk là 23,3 kg và con cái là 22,6 kg. Phạm Văn Quyến và cs (2018) cho biết bê lai Red 

Angus × Lai Sind tại Tây Ninh có khối lượng sơ sinh ở con đực là 21,3 kg, con cái là 

20,1 kg. Sở dĩ, kết quả của chúng tôi cao hơn có thể là do (1) bò mẹ trong nghiên cứu 

là bò mẹ Lai Brahman và có tỷ lệ máu Brahman cao (75%), (2) bò mẹ được chăm sóc 

nuôi dưỡng tốt trong suốt quá trình mang thai với lượng năng lượng và protein được 

cung cấp ở mỗi giai đoạn mang thai tương đương hoặc cao hơn so với khuyến cáo của 

Kear (1982). Tuy nhiên, kết quả khối lượng đàn bò sơ sinh trong nghiên cứu của 

chúng tôi có thấp hơn một số nghiên cứu trên bò lai F2 (BBB x F1(BBB x Lai Sind)) 

trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Nguyệt và cs (2020) nuôi tại Ba Vì với khối lượng 

sơ sinh của bê đực là 32,1 kg và bê cái là 29,0 kg; Dương Nguyên Khang và cs 

(2019c) cho biết, bê lai F1 (BBB x Lai Sind) nuôi tại Bến Tre với khối lượng sơ sinh 

trung bình 30,2 kg; Nguyễn Văn Thanh (2016) cho biết, bê lai F1 (BBB x lai Zebu) tại 

nuôi Vĩnh Phúc có khối lượng sơ sinh trung bình 29,96 kg.  

Khối lượng của các tổ hợp bò lai lúc 1 năm tuổi dao động trong khoảng từ 

230,2 đến 256,1 kg đối với bò đực, và dao động từ 217,4 đến 240,3 kg đối với bò cái. 

Tổ hợp lai giữa bò đực Charolais và cái Lai Brahman có khối lượng vượt trội hơn so 

với 2 tổ hợp lai còn lại, tổ hợp lai giữa đực Red Angus và cái Lai Brahman có khối 

lượng cao hơn so với tổ hợp lai giữa đực Droughtmaster và cái Lai Brahman (p<0,05), 

và trong cùng tổ hợp lai thì khối lượng con đực luôn cao hơn so với khối lượng con cái 

(p<0,05). Khối lượng lúc 1 năm tuổi của các tổ hợp bò lai này cao hơn so với khối 

lượng của tổ hợp bò lai Brahman x Lai Brahman (nội dung nghiên cứu 1) ở cùng độ 

tuổi từ 9,5 đến 21,8% đối với con đực, và từ 16,7 đến 29,0% đối với con cái. 
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Bảng 3.15. Khối lượng tích lũy (kg) của các tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus với cái Lai Brahman  

qua các tháng tuổi (Trung bình ± SD) 

Tuổi 

(tháng) 

Tổ hợp lai 

P G P GT P G*GT 

Charolais x Lai 

Brahman 

Droughtmaster x Lai 

Brahman 

Red Angus x Lai 

Brahman 

Đực 

(n = 50) 

Cái 

(n = 41) 

Đực 

(n = 46) 

Cái 

(n = 35) 

Đực 

(n = 44) 

Cái 

(n = 30) 

SS 29,1±2,6 28,2±2,9 27,8±2,9 26,5±2,9 27,9±2,8 26,9±2,9 0,001 0,004 0,909 

3 99,5±10,0 88,0±7,6 92,9±12,3 85,2±13,4 94,5±11,1 85,7±6,8 0,011 <0,001 0,508 

6 152,7±18,1 143,2±15,4 141,7±10,8 133,6±16,1 146,7±17,8 137,6±14,9 <0,001 <0,001 0,961 

9 202,8±24,8 188,6±21,3 183,4±21,8 174,2±19,2 191,5±26,6 185,7±23,8 <0,001 0,001 0,520 

12 256,1±32,8 240,3±23,2 230,2±26,2 217,4±25,3 238,4±29,6 231,3±19,7 <0,001 <0,001 0,596 

15 319,2±32,1 289,6±23,2 280,3±32,2 258,9±26,4 291,0±29,1 278,4±20,6 <0,001 <0,001 0,162 

18 382,8±35,9 336,1±25,2 331,7±34,3 302,4±26,7 350,7±31,8 323,5±25,2 <0,001 <0,001 0,080 

SS: Sơ sinh, SD: Độ lệch tiêu chuẩn, G: Giống, GT: Giới tính
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Khối lượng lúc 18 tháng tuổi là chỉ tiêu quan trọng đánh giá khả năng sinh 

trưởng, năng suất trong chăn nuôi bò thịt. Tổ hợp bò lai Charolais × Lai Brahman có 

khối lượng con đực là 382,8 kg, con cái là 336,1 kg. Tổ hợp bò lai Red Angus × Lai 

Brahman có khối lượng con đực là 350,7 kg, và con cái là 323,5 kg. Tổ hợp bò lai 

Droughtmaster × Lai Brahman có khối lượng con đực là 331,7 kg, và con cái là 302,4 

kg. Tương tự lúc 12 tháng tuổi, ở độ tuổi này tổ hợp bò lai giữa đực Charolais và cái 

Lai Brahman cũng có khối lượng vượt trội hơn so với 2 tổ hợp lai còn lại, và tổ hợp bò 

lai giữa đực Red Angus và cái Lai Brahman có khối lượng cao hơn so với tổ hợp bò lai 

giữa đực Droughtmaster và cái Lai Brahman (p<0,05). Và ở độ tuổi này trong cùng 

một tổ hợp bò lai thì khối lượng con đực cao hơn so với khối lượng con cái (p<0,05). 

Kết quả trên cho thấy, đàn bò lai được sinh ra từ bò mẹ Lai Brahman và bố là các 

giống Charolais, Droughtmaster và Red Angus tại Quảng Ngãi có khối lượng khá cao, 

và vượt trội hơn so với tổ hợp bò lai Brahman × Lai Brahman, từ 14,6 đến 32,2% đối 

với con đực và từ 18,3 đến 31,4% đối với con cái. Đồng thời, kết quả khối lượng của 

các tổ hợp bò lai Charolais × Lai Brahman, Droughtmaster × Lai Brahman và Red 

Angus × Lai Brahman trong nghiên cứu này cao hơn so với một số nghiên cứu trong 

nước. Khối lượng lúc 18 tháng của tổ hợp bò lai Charolais × Lai Sind là 308,8 kg 

(Phạm Văn Quyến và cs, 2001), tổ hợp bò lai Charolais × Lai Sind và Droughtmaster 

× Lai Sind lần lượt là 333,5 và 309,8 kg (Đinh Văn Cải, 2006), tổ hợp bò lai Charolais 

× Lai Sind và Red Angus × Lai Sind ở con đực là 242,5 và 299,7 kg và con cái là 

201,9 và 260,7 kg (Vũ Chí Cương, 2007), tổ hợp bò lai Droughtmaster × Lai Sind và 

Red Angus × Lai Sind lần lượt là 320,0 và 327,3 kg (Trương La và cs, 2017). Điều này 

có thể do (1) ảnh hưởng của yếu tố di truyền, (2) hệ thống nuôi dưỡng bò thịt trong 

nông hộ ở Quảng Ngãi là tốt thông qua lượng thức ăn mà các tổ hợp bò lai được ăn 

vào trong suốt quá trình nuôi dưỡng. Như vậy, có thể khẳng định các tổ hợp bò lai 

giữa bò cái Lai Brahman với các giống bò đực Charolais, Droughtmaster và Red 

Angus được nuôi trong nông hộ tại Quảng Ngãi có khối lượng khá lớn. 

3.3.2.2. Tăng khối lượng  

Tăng khối lượng là một chỉ tiêu quan trọng trong chăn nuôi và đặc biệt đối với 

chăn nuôi bò thịt. Thông qua kết quả sinh trưởng tuyệt đối có thể đánh giá khả năng sinh 

trưởng của gia súc, hiệu quả của phương thức chăn nuôi cũng như tiềm năng cho thịt của 

giống. Kết quả đánh giá tăng khối lượng của các tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, 

Droughtmaster, Red Angus và bò cái Lai Brahman được trình bày ở bảng 3.16. 
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Bảng 3.16. Tăng khối lượng (gam/con/ngày) của các tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus với cái Lai 

Brahman qua các tháng tuổi (Trung bình ± SD) 

Tuổi 

(tháng) 

Tổ hợp lai 

 

P G 

 

P GT 

 

P G* GT 

Charolais x Lai Brahman Droughtmaster x Lai Brahman Red Angus x Lai Brahman 

Đực  

(n = 50) 

Cái  

(n = 41) 

Đực  

(n = 46) 

Cái  

(n = 35) 

Đực  

(n = 44) 

Cái  

(n = 30) 

SS - 3 781,9±118,6 664,8±79,0 724,4±136,6 652,2±137,2 739,6±120,5 653,9±62,9 0,116 <0,001 0,424 

4-6 557,8±253,5 518,3±161,9 495,1±170,1 467,0±135,4 513,4±196,5 494,4±175,1 0,146 0,242 0,943 

7-9 563,8±311,0 526,6±223,9 502,4±214,3 470,0±122,5 140,4±211,3 501,3±205,3 0,244 0,220 0,996 

10-12 611,7±322,3 600,2±173,5 528,4±208,1 475,2±165,5 553,8±135,2 541,9±285,2 0,012 0,382 0,801 

13-15 712,1±269,0 537,3±132,8 563,3±197,2 463,2±133,0 603,9±167,5 526,8±220,3 0,001 <0,001 0,247 

16-18 731,2±269,1 521,0±143,7 651,0±417,8 457,9±114,1 667,2±201,1 511,8±359,8 0,240 <0,001 0,817 

SS-6 686,5±102,6 639,0±86,8 632,9±59,5 595,0±83,0 659,5±94,5 615,3±84,0 0,001 <0,001 0,935 

SS-12 630,5±94,4 589,1±63,9 562,3±73,2 530,4±69,7 584,5±80,6 567,8±54,8 <0,001 0,002 0,583 

SS-18 654,9±67,7 570,1±46,5 562,8±63,8 511,0±49,3 597,7±57,9 549,4±47,0 <0,001 <0,001 0,075 

SS: Sơ sinh, SD: Độ lệch tiêu chuẩn, G: Giống, GT: Giới tính
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Bảng 3.16 cho thấy, giống, giới tính có ảnh hưởng đến tăng khối lượng của các tổ 

hợp bò lai ở các giai đoạn sơ sinh – 6 tháng, sơ sinh – 12 tháng và sơ sinh – 18 tháng 

(p<0,05), nhưng sự tương tác giữa giống và giới tính không có ảnh hưởng (p>0,05). 

Giai đoạn từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi tăng khối lượng của các tổ hợp bò lai 

Charolais × Lai Brahman, Droughtmaster × Lai Brahman và Red Angus × Lai 

Brahman ở con đực lần lượt là 630,5; 562,3 và 584,5 gam/con/ngày, và con cái lần 

lượt là 589,1; 530,4 và 567,8 gam/con/ngày. Tương tự, tăng khối lượng từ giai đoạn sơ 

sinh đến 18 tháng tuổi của các tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster, Red 

Angus và cái Lai Brahman có tăng khối lượng trung bình lần lượt ở con đực là 654,9; 

562,8 và 597,7 gam/con/ngày và con cái là 570,1; 511,0 và 549,4 gam/con/ngày. Tăng 

khối lượng từ giai đoạn sơ sinh đến 12 tháng, và từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi cao nhất 

là tổ hợp bò lai Charolais × Lai Brahman và thấp nhất là tổ hợp bò lai Droughtmaster 

× Lai Brahman (p<0,05). Trong cùng một tổ hợp bò lai thì con đực luôn có tăng khối 

lượng cao hơn so với con cái (p<0,05). Kết quả cho thấy bản chất di truyền của con bố, 

và giới tính có ảnh hưởng rất rõ đến sinh trưởng tuyệt đối ở thế hệ con lai qua các giai 

đoạn tuổi. 

Kết quả nghiên cứu của Văn Tiến Dũng (2012) cho biết, tổ hợp bò lai 

Droughtmaster × Lai Sind và Red Angus × Lai Sind được nuôi trong nông hộ tỉnh Đăk 

Lăk có sinh trưởng tuyệt đối giai đoạn sơ sinh đến 12 tháng tuổi là 532 và 493 

gam/con/ngày ở con đực, và con cái là 461 và 489 gam/con/ngày. Đinh Văn Cải 

(2006) cho biết tăng khối lượng từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi của tổ hợp bò lai 

Charolais × Lai Sind và Droughtmaster × Lai Sind nuôi ở Bình Dương lần lượt là 543 

và 494 gam/con/ngày. Phạm Văn Quyến (2001) cho biết tăng khối lượng từ sơ sinh 

đến 18 tháng ở bò lai Charolais × Lai Sind ở Bình Dương là 523 gam/con/ngày. Lê 

Viết Ly và cs (1995) cho biết bò lai Charolais × Lai Sind tăng khối lượng từ sơ sinh 

đến 18 tháng là 380 gam/con/ngày. Như vậy, so với kết quả của các nghiên cứu này thì 

kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn rất nhiều.  

Tuy nhiên, tăng khối lượng của các tổ hợp bò lai trong nghiên cứu này là tương 

đương hoặc thấp hơn chút ít so với một số kết quả nghiên cứu gần đây. Dương Nguyên 

Khang và cs (2019b) cho biết tăng khối lượng từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi của tổ hợp 

bò lai Charolais × Lai Sind nuôi ở thành phố Hồ Chí Minh là 670 gam/con/ngày. Phạm 

Văn Quyến và cs (2019) cho biết tổ hợp bò lai Red Angus × Lai Sind và tổ hợp bò lai 

Droughtmaster × Lai Sind nuôi ở Trà Vinh có tăng khối lượng giai đoạn sơ sinh đến 

12 tháng lần lượt là 641 và 619 gam/con/ngày. Phạm Văn Quyến và cs (2018) cho biết 

tổ hợp lai Red Angus × Lai Sind giai đoạn sơ sinh đến 12 tháng nuôi ở Tây Ninh có 

tăng khối lượng là 639 gam/con/ngày, con đực là 657 gam/con/ngày, con cái là 620 

gam/con/ngày. Dương Nguyễn Khang và cs (2019c) cho biết tổ hợp lai BBB x Lai 
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Sind giai đoạn từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi nuôi ở Bến Tre có tăng khối lượng trung 

bình là 690 gam/con/ngày. Sở dĩ kết quả trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn có 

thể do các nghiên cứu này được thực hiện trong điều kiện chăn nuôi thí nghiệm với số 

mẫu ít, trong khi đó nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện đại trà trong các nông 

hộ, khẩu phần thức ăn và phương pháp chăm sóc, quản lí, nuôi dưỡng có thể không 

được tốt như trong các nghiên cứu thí nghiệm. 

3.3.2.3. Sinh trưởng tương đối  

Sinh trưởng tương đối là tính trạng phản ánh quá trình sinh trưởng của bò. Tốc 

độ sinh trưởng tương đối của các tổ hợp bò lai được thể hiện ở bảng 3.17. Giống và 

giới tính cũng như tương tác giữa giống và giới tính không có ảnh hưởng đến sinh 

trưởng tương đối của giai đoạn từ sơ sinh đến 6 tháng và từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi 

(p>0,05). Tuy nhiên, giống và giới tính có ảnh hưởng đến sinh trưởng tương đối của 

giai đoạn từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi (p<0,05), nhưng không có sự tương tác giữa 

giống và giới tính đến sinh trưởng tương đối ở giai đoạn này (p>0,05). Sinh trưởng 

tương đối của các tổ hợp bò lai giảm dần theo tháng tuổi và tuân theo quy luật sinh 

trưởng phát triển không đồng đều và quy luật sinh trưởng phát triển theo giai đoạn của 

gia súc. Gia súc non có tốc độ sinh trưởng tương đối cao hơn so với gia súc trưởng 

thành. Sinh trưởng tương đối của các tổ hợp bò lai cao ở giai đoạn sơ sinh đến 3 tháng 

tuổi, sau đó giảm mạnh qua các giai đoạn sau.  
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Bảng 3.17. Sinh trưởng tương đối (%) của các tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus với cái Lai Brahman 

qua các tháng tuổi (Trung bình ± SD) 

 

Tuổi 

(tháng) 

Tổ hợp lai 

 

P G 

 

P GT 

 

P G*GT 

Charolais x Lai Brahman Droughtmaster x Lai Brahman Red Angus x Lai Brahman 

Đực 

(n = 50) 

Cái 

(n = 41) 

Đực 

(n = 46) 

Cái 

(n = 35) 

Đực 

(n = 44) 

Cái 

(n = 30) 

SS - 3 109,1±9,8 102,9±8,5 107,4±11,2 104,4±9,4 108,3±9,3 104,6±6,6 0,928 0,001 0,508 

4-6 24,4±7,6 24,4±10,4 23,6±8,4 23,8±7,6 23,4±8,9 24,1±9,3 0,840 0,775 0,965 

7-9 18,2±10,3 18,2±7,1 17,9±7,2 17,8±4,6 18,4±6,6 17,7±6,9 0,951 0,762 0,947 

10-12 15,3±8,1 16,3±4,8 14,8±5,8 14,0±4,3 15,1±3,6 15,5±8,5 0,321 0,803 0,668 

13-15 14,5±6,0 11,9±3,9 12,9±4,3 11,5±3,6 13,4±4,2 12,0±5,0 0,344 0,002 0,586 

16-18 12,2±4,3 9,8±2,8 12,8±9,2 9,6±2,5 12,2±3,8 9,9±7,2 0,973 <0,001 0,858 

SS-6 135,4±8,6 133,4±8,2 134,4±6,6 133,5±6,6 135,5±7,7 134,2±8,8 0,765 0,175 0,895 

SS-12 158,7±5,9 157,8±5,3 156,6±6,3 156,2±5,8 157,6±5,6 158,2±5,1 0,097 0,752 0,722 

SS-18 171,5±3,8 168,9±3,6 168,9±3,6 167,6±4,1 170,4±3,2 169,2±3,7 0,002 <0,001 0,392 

SS: Sơ sinh, SD: Độ lệch tiêu chuẩn, G: Giống, GT: Giới tính
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Ở giai đoạn sơ sinh đến 6 tháng tuổi, tốc độ sinh trưởng của các tổ hợp bò lai 

Charolais × Lai Brahman, Droughtmaster × Lai Brahman, và Red Angus × Lai 

Brahman là tương đương nhau lần lượt ở bê đực là 135,4; 134,4 và 135,5%, đối với bê 

cái lần lượt là 133,4; 133,5 và 134,2%. Giai đoạn sơ sinh đến 6 tháng tuổi là thời kỳ bò 

non, nên quá trình sinh trưởng mạnh, các tổ hợp bê lai này đã thể hiện rõ là bê hướng 

thịt với ưu thế lai của con đực chuyên thịt có tăng khối lượng nhanh, khối lượng lớn. 

Đây là giai đoạn phát triển quan trọng có ảnh hưởng quyết định tới quá trình sinh 

trưởng về sau của bò. Giai đoạn sơ sinh đến 18 tháng tuổi các tổ hợp bò lai Charolais × 

Lai Brahman, Droughtmaster × Lai Brahman và Red Angus × Lai Brahman có tăng 

khối lượng tương đối lần lượt ở con đực là 171,5; 168,9 và 170,4%, con cái lần lượt là 

168,9; 167,6 và 169,2%. Trong ba tổ hợp bò lai, tổ hợp bò lai Droughtmaster × Lai 

Brahman có tốc độ sinh trưởng tương đối thấp nhất, và tốc độ sinh của hai tổ hợp bò 

lai Charolais x Lai Brahman, Red Angus x Lai Brahman là tương đương nhau 

(p<0,05), và trong cùng tổ hợp bò lai thì tốc độ sinh trưởng tương đối của con đực cao 

hơn so với con cái (p<0,05). 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đương với các kết quả đã công bố về 

tốc độ sinh trưởng tương đối của các tổ hợp bò lai hướng thịt trong nước như: Phạm 

Thế Huệ (2011) cho biết, bò lai Charolais × Lai Sind nuôi trong nông hộ có tốc độ sinh 

trưởng từ sơ sinh đến 6 tháng ở con đực là 133,1 và con cái là 130,5%, Văn Tiến Dũng 

(2012) cho biết bò lai Droughtmaster × Lai Sind, Red Angus × Lai Sind có tốc độ sinh 

trưởng tương đối từ sơ sinh đến 6 tháng lần lượt ở con đực là 133,9; 133,1%, ở con cái 

là 102,2; 105,2%, và từ sơ sinh đến 12 tháng lần lượt ở con đực là 158,5l; 156,9%, ở 

con cái là 154,1; 157,6%. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu có thấp hơn so với kết quả 

của Lương Anh Dũng (2018) cho biết bò đực Red Angus thuần có tốc độ sinh trưởng 

tương đối từ sơ sinh đến 6 tháng là 153,1%. 

3.3.2.4. Kích thước một số chiều đo cơ bản  

Hình dáng bên ngoài thể hiện khả năng sản xuất của bò và là đặc điểm đặc 

trưng của một giống cụ thể. Để đánh giá ngoại hình hay khả năng sinh trưởng của bò 

người ta có thể dùng phương pháp đo các chiều trên cơ thể như: Chiều cao, chiều dài 

và chiều rộng. Trong nghiên cứu của chúng tôi, để đánh giá khả năng sinh trưởng của 

các tổ hợp bò lai nghiên cứu, chúng tôi tiến hành đo một số chiều cơ bản trên cơ thể bò 

như: cao vây, vòng ngực, dài thân chéo, đây là các chiều đo thường được sử dụng trên 

bò chuyên thịt. Trên cơ sở đó tính toán các chỉ số mang tính chuyên sâu cho bò thịt 

gồm: chỉ số tròn mình, dài thân và khối lượng.  

Vòng ngực qua các tháng tuổi 

Kích thước vòng ngực là chỉ tiêu quan trọng đánh giá sự sinh trưởng của gia 

súc. Vòng ngực của các tổ hợp bò lai qua các tháng tuổi được trình bày ở bảng 3.18. 
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Bảng 3.18. Vòng ngực (cm) của các tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus với cái Lai Brahman qua các 

tháng tuổi (Trung bình ± SD) 

 

Tuổi 

(tháng) 

Tổ hợp lai 

 

P G 

 

P GT 

 

P G*GT 

Charolais x Lai Brahman Droughtmaster x Lai Brahman Red Angus x Lai Brahman 

Đực 

(n = 50) 

Cái 

(n = 41) 

Đực 

(n = 46) 

Cái 

(n = 35) 

Đực 

(n = 44) 

Cái 

(n = 30) 

SS 77,2±6,0 75,4±3,7 75,2±4,6 73,1±3,9 75,5±4,7 72,3±6,1 0,008 0,001 0,940 

3 104,3±6,9 102,2±7,6 98,9±5,5 97,1±7,0 100,3±7,2 97,2±8,9 <0,001 0,013 0,838 

6 124,5±6,6 119,4±8,7 119,5±6,6 117,2±5,4 122,9±9,2 117,2±12,7 0,019 <0,001 0,423 

9 138,3±6,9 134,9±6,5 132,1±7,0 129,5±7,8 136±8,5 133,5±6,9 <0,001 0,003 0,934 

12 149,1±8,2 146,1±6,0 142,5±7,7 138,2±8,0 147,4±9,4 143,9±6,1 <0,001 <0,001 0,854 

15 163,0±7,2 157,5±5,7 153,2±8,3 147,5±9,0 159,2±7,2 154,5±7,2 <0,001 <0,001 0,918 

18 174,7±7,8 168,9±6,6 167,6±4 159,2±8,6 173,7±28,0 166,3±7,4 <0,001 <0,001 0,826 

SS: Sơ sinh, SD: Độ lệch tiêu chuẩn, G: Giống, GT: Giới tính
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Bảng 3.18 cho thấy, giống, giới tính có ảnh hưởng đến kích thước vòng ngực 

của các tổ hợp bò lai ở các độ tuổi khác nhau (p<0,05), nhưng sự tương tác giữa 

giống và giới tính không có ảnh hưởng (p>0,05). Lúc 12 và 18 tháng tuổi, kích thước 

vòng ngực của tổ hợp bò lai Charolais × Lai Brahman và Red Angus × Lai Brahman 

là tương đương nhau, và tổ hợp bò lai Droughtmaster × Lai Brahman là thấp nhất 

(p<0,05). Kết quả kích thước vòng ngực của các tổ hợp bò lai này cao hơn so với 

kích thước vòng ngực của tổ hợp bò lai Brahman × Lai Brahman (nội dung nghiên 

cứu 1). Kết quả nghiên cứu này cũng cao hơn chút ít so với các kết quả đã công bố 

trước đây khi nghiên cứu kích thước vòng ngực ở cùng lứa tuổi của các tổ hợp bò lai 

giữa bò cái Lai Sind với bò đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus (Phạm Văn 

Quyến và cs, 2017; Văn Tiến Dũng, 2012; Phạm Thế Huệ, 2010; Phạm Văn Quyến, 

2009). Điều này có thể do bê/bò sinh ra trong nghiên cứu của chúng tôi là con lai 

giữa các bò đực với bò mẹ là bò Lai Brahman, trong khi ở các nghiên cứu đã công bố 

bò mẹ là bò Lai Sind. 

Dài thân chéo qua các tháng tuổi 

Dài thân chéo ở bò là chỉ tiêu quan trọng phản ánh sự phát triển của xương trục 

và liên quan mật thiết đến sức sản xuất thịt. Kết quả nghiên cứu kích thước dài thân 

chéo của các tổ hợp bò lai qua các tháng tuổi được thể hiện ở bảng 3.19. 
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Bảng 3.19. Dài thân chéo (cm) của các tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus với cái Lai Brahman qua các 

tháng tuổi (Trung bình± SD) 

 

Tuổi 

(tháng) 

Tổ hợp lai 

 

P G 

 

P GT 

 

P G*GT 

Charolais x Lai Brahman Droughtmaster x Lai Brahman Red Angus x Lai Brahman 

Đực 

(n = 50) 

Cái 

(n = 41) 

Đực 

(n = 46) 

Cái 

(n = 35) 

Đực 

(n = 44) 

Cái 

(n = 30) 

SS 65,8±4,4 64,5±5,9 65,6±5,1 62,1±4,1 62,8±3,7 62,6±5,1 0,005 0,007 0,079 

3 85,1±5,2 82,3±5,6 81,3±4,9 80,4±6,2 83,3±6,6 80,7±5,6 0,005 0,006 0,497 

6 98,9±5,4 96,9±7,1 95,8±5,1 94,1±6,6 99,3±7,1 95,6±6,1 0,005 0,002 0,583 

9 110,4±5,5 107,5±5,4 106,9±5,8 105,1±6,3 109,0±6,3 106,4±4,9 0,004 0,005 0,734 

12 120,7±6,2 119,6±4,9 117,1±7,1 115,0±5,6 118,8±5,6 117,2±5,1 <0,001 0,042 0,864 

15 129,3±5,4 126,9±4,5 125,3±5,7 121,3±5,4 126,5±4,8 124,9±6,6 <0,001 <0,001 0,353 

18 136,5±6,1 132,7±4,3 131,9±6,1 127,7±6,8 133,2±4,5 131,5±3,9 <0,001 <0,001 0,347 

SS: Sơ sinh, SD: Độ lệch tiêu chuẩn, G: Giống, GT: Giới tính
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 Bảng 3.19 cho thấy, dài thân chéo cũng phát triển giống như xu hướng phát 

triển của vòng ngực. Giống, giới tính có ảnh hưởng đến kích thước dài thân chéo của 

các tổ hợp bò lai ở các độ tuổi khác nhau (p<0,05), nhưng sự tương tác giữa giống và 

giới tính không có ảnh hưởng (p>0,05). Dài thân chéo của các tổ hợp bò lai trong 

nghiên cứu này là cao hơn kết quả nghiên cứu của kích thước dài thân chéo của tổ hợp 

bò lai Brahman × Lai Brahman (nội dung nghiên cứu 1) và của Phạm Văn Quyến và cs 

(2018), Văn Tiến Dũng (2012), Đinh Văn Tuyền và cs (2010), Trương La (2008) cũng 

nghiên cứu trên các tổ hợp lai giữa các giống bò đực này với bò cái Lai Sind ở cùng 

lứa tuổi.     

Cao vây qua các tháng tuổi 

Cao vây của các tổ hợp bò lai biến đổi tuân theo quy luật phát triển không đồng 

đều của gia súc và tỷ lệ thuận với quá trình tăng khối lượng theo từng tháng tuổi. Kích 

thước cao vây của các tổ hợp bò lai qua các tháng tuổi được trình bày ở bảng 3.20. 

Giống, giới tính có ảnh hưởng đến kích thước cao vây của các tổ hợp bò lai ở các độ 

tuổi khác nhau (p<0,05), tuy nhiên sự tương tác giữa giống và giới tính không có ảnh 

hưởng (p>0,05). Chiều cao vây giai đoạn sơ sinh, 6, 12 và 18 tháng tuổi của các tổ hợp 

bò lai giữa bò cái Lai Brahman với bò đực Charolais, Droughtmaster, Red Angus lần 

lượt ở con đực là 71,2; 103,7; 115,4 và 124,1cm; 69,8; 100,2; 112,8 và 121,5 cm; 69,9; 

102,8; 114,7 và 122,5 cm. Tương tự, đối với con cái lần lượt là 69,9; 100,7; 113,6 và 

121,1 cm; 67,4; 99,6; 110,7 và 120,2 cm; 68,6; 101,3; 113,7 và 121,1 cm. Nhìn chung, 

cao vây phát triển nhanh nhất từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi. Cao vây phát triển tương đối 

từ 6 đến 12 tháng và chậm dần từ 12 đến 18 tháng tuổi. Bảng 3.19 và 3.20 cho thấy, từ 

giai đoạn sơ sinh đến dưới 12 tháng tuổi bê có chiều cao vây lớn hơn dài thân chéo, từ 

12 tháng tuổi trở đi thì ngược lại chiều dài thân chéo lớn hơn cao vây. Kết quả này phù 

hợp với việc phát triển nhanh xương trục sau khi sinh và thực tế hình dáng của bò thay 

đổi theo tuổi, lúc mới sinh có dạng cao hơn dài và bò trưởng thành có dạng dài hơn 

cao (Nguyễn Đức Hưng và cs, 2008). 
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Bảng 3.20. Cao vây (cm) của các tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus với cái Lai Brahman  

qua các tháng tuổi (Trung bình ± SD) 

 

Tuổi 

(tháng) 

Tổ hợp lai 

 

P G 

 

P GT 

 

P G*GT 

Charolais x Lai Brahman Droughtmaster x Lai Brahman Red Angus x Lai Brahman 

Đực 

(n = 50) 

Cái 

(n = 41) 

Đực 

(n = 46) 

Cái 

(n = 35) 

Đực 

(n = 44) 

Cái 

(n = 30) 

SS 71,2±3,5 69,9±3,9 69,8±4,1 67,4±3,9 69,9±3,7 68,6±3,7 0,003 0,001 0,573 

3 91,9±5,3 89,9±4,2 87,1±4,2 86,9±4,9 91,0±5,9 87,8±3,8 <0,001 <0,001 0,099 

6 103,7±4,8 100,7±5,6 100,2±4,5 99,6±5,3 102,8±6,4 101,3±3,9 0,009 0,015 0,323 

9 111,8±4,3 108,7±5,8 108,6±5,8 107,5±4,9 109,2±6,6 108,3±4,4 0,030 0,016 0,362 

12 115,4±5,4 113,6±4,0 112,8±5,5 110,7±5,1 114,7±3,9 113,7±3,7 <0,001 0,009 0,790 

15 119,9±3,9 117,9±2,5 117,7±4,7 114,7±4,5 118,7±2,8 116,8±3,8 <0,001 <0,001 0,658 

18 124,1±3,6 121,1±2,2 121,5±4,1 120,2±3,1 122,5±2,9 121,1±1,8 0,002 <0,001 0,119 

SS: Sơ sinh, SD: Độ lệch tiêu chuẩn, G: Giống, GT: Giới tính
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3.3.2.5. Các chỉ số cấu tạo thể hình  

Kết quả đánh giá chỉ số hình thể của các tổ hợp bò lai nuôi trong nông hộ được 

trình bày ở bảng 3.21, 3.22 và 3.23. Chỉ số dài thân, tròn mình, khối lượng của ba tổ 

hợp bò lai tăng dần từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi. Giống có ảnh hưởng đến chỉ số dài 

thân của các tổ hợp bò lai ở độ tuổi sơ sinh (p<0,05), tuy nhiên không có sự ảnh hưởng 

tương tác giữa giống và giới tính đến chỉ số này ở độ tuổi sơ sinh (p>0,05). Chỉ số dài 

thân của các tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster, Red Angus và cái Lai 

Brahman ở độ tuổi sơ sinh tương ứng là 92,5; 94,1 và 89,8% đối với bê đực, đối với bê 

cái lần lượt là 92,3; 92,2 và 91,1%. Trong ba tổ hợp bò lai, chỉ số dài thân của tổ hợp 

bò lai Charolais × Lai Brahman và Droughtmaster × Lai Brahman là tương đương 

nhau, tổ hợp bò lai Red Angus × Lai Brahman là thấp nhất (p<0,05). Tương tự, lúc18 

tháng tuổi, giống, giới tính có ảnh hưởng đến chỉ số dài thân của các tổ hợp bò lai 

(p<0,05), nhưng sự tương tác giữa giống và giới tính không có ảnh hưởng (p>0,05). 

Chỉ số dài thân của các tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster, Red Angus 

và cái Lai Brahman ở độ tuổi này đối với bò đực lần lượt là 109,9; 108,5 và 108,8%, 

đối với bò cái lần lượt là 109,7; 106,3 và 108,5%, (Bảng 3.21). Ở độ tuổi này, chỉ số 

dài thân của tổ hợp bò lai Charolais × Lai Brahman là cao nhất, tiếp đến là tổ hợp bò 

lai Red Angus × Lai Brahman và thấp nhất là tổ hợp bò lai Droughtmaster × Lai 

Brahman. Chỉ số dài thân của tất cả các tổ hợp bò lai từ 12 đến 18 tháng ở con đực và 

con cái đều lớn hơn 100%, điều này cho thấy chiều dài thân chéo luôn lớn hơn chiều 

cao vây. Theo Nguyễn Xuân Trạch và cs (2021) trong giai đoạn sinh trưởng thì cường 

độ phát triển của xương trục mạnh hơn xương ngoại vi, làm cho cơ thể phát triển theo 

chiều dài nhanh hơn chiều rộng và chiều cao.  
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Bảng 3.21. Chỉ số dài thân (%) của các tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus với cái Lai Brahman qua các 

tháng tuổi (Trung bình ± SD) 

 

Tuổi 

(tháng) 

Tổ hợp lai 

 

P G 

 

P GT 

 

P G*GT 

Charolais x Lai Brahman Droughtmaster x Lai Brahman Red Angus x Lai Brahman 

Đực 

(n = 50) 

Cái 

(n = 41) 

Đực 

(n = 46) 

Cái 

(n = 35) 

Đực 

(n = 44) 

Cái 

(n = 30) 

SS 92,5±7,7 92,3±7,9 94,1±5,5 92,2±5,8 89,8±5,1 91,1±4,3 0,032 0,731 0,300 

3 92,8±6,9 92,6±5,3 93,4±5,4 92,6±6,0 91,6±4,8 92,0±5,3 0,402 0,807 0,823 

6 95,5±4,0 96,2±4,8 95,6±3,4 94,5±5,5 96,6±4,8 94,4±5,8 0,511 0,14 0,120 

9 98,8±3,6 99,0±4,1 98,5±3,6 97,8±4,6 98,9±4,0 98,2±2,9 0,431 0,396 0,671 

12 104,7±4,6 105,3±3,1 103,9±4,6 104,4±4,9 103,5±4,2 103,1±3,8 0,039 0,831 0,742 

15 107,8±3,9 107,6±2,7 106,5±2,6 105,7±3,4 106,5±3,1 106,9±4,7 0,009 0,666 0,563 

18 109,9±3,9 109,6±2,6 108,5±3,1 106,3±4,7 108,8±2,2 108,5±3,1 <0,001 0,027 0,103 

SS: Sơ sinh, SD: Độ lệch tiêu chuẩn, G: Giống, GT: Giới tính



94 
 

 

Chỉ số tròn mình phản ánh độ rộng, sâu của cơ thể và liên quan mật thiết với 

sức sản xuất thịt của bò. Chỉ số tròn mình của ba tổ hợp bò lai Charolais × Lai 

Brahman, Droughtmaster × Lai Brahman và Red Angus × Lai Brahman tăng dần theo 

lứa tuổi và phụ thuộc vào từng giai đoạn sinh trưởng (Bảng 3.22). Thời điểm sơ sinh, 

chỉ số tròn mình của các tổ hợp bò lai dao động từ 115,0 đến 120,4% đối với bê đực, 

và từ 117,2 đến 118,2% đối với bê cái (p>0,05). Thời điểm này chỉ số tròn mình của 

các tổ hợp bò lai đều lớn hơn 100%, điều này cho thấy các tổ hợp bò lai đã thể hiện 

hướng sản xuất thịt ngay từ khi còn non. Thời điểm 12 tháng tuổi, giống có ảnh hưởng 

đến chỉ số tròn mình của các tổ hợp bò lai (p<0,05), nhưng giới tính và sự tương tác 

giữa giống và giới tính không có ảnh hưởng (p>0,05).  Chỉ số tròn mình của các tổ hợp 

bò lai dao động từ 122,2 đến 124,2% đối với bò đực, từ 120,2 đến 122,9 đối với bò cái. 

Thời điểm 18 tháng tuổi, chỉ số tròn mình của các tổ hợp bò lai dao động từ 127,2 đến 

130,5% đối với con đực, và từ 125,0 đến 127,3% đối với con cái. 
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Bảng 3.22. Chỉ số tròn mình (%) của các tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus với cái Lai Brahman qua 

các tháng tuổi (Trung bình ± SD) 

Tuổi 

(tháng) 

Tổ hợp lai 

P G P GT P G*GT 
Charolais x Lai Brahman Droughtmaster x Lai Brahman Red Angus x Lai Brahman 

Đực 

(n = 50) 

Cái 

(n = 41) 

Đực 

(n = 46) 

Cái 

(n = 35) 

Đực 

(n = 44) 

Cái 

(n = 30) 

Ss 117,8±8,9 117,4±10,5 115,0±8,1 118,2±7,7 120,4±6,9 117,2±6,9 0,264 0,867 0,061 

3 122,9±9,3 124,4±9,5 122,0±7,9 121,1±8,5 120,7±7,9 120,7±11,6 0,089 0,862 0,695 

6 125,9±4,9 123,5±8,2 124,9±7,3 124,9±7,0 124,1±8,9 122,6±9,7 0,381 0,187 0,614 

9 125,3±5,4 125,7±6,3 123,7±7,5 123,4±5,7 126,2±7,4 125,5±5,1 0,061 0,803 0,865 

12 123,6±5,2 122,2±5,3 122,0±7,0 120,2±5,6 124,2±7,0 122,9±4,3 0,029 0,050 0,957 

15 126,2±5,4 124,2±4,5 122,3±5,7 121,6±5,3 125,9±5,4 123,9±6,5 <0,001 0,025 0,652 

18 128,1±5,9 127,3±4,3 127,2±4,8 125,0±9,6 130,5±21 126,5±4,8 0,346 0,087 0,640 

Ss: Sơ sinh, SD: Độ lệch tiêu chuẩn, G: Giống, GT: Giới tính 
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Tương tự, chỉ số khối lượng của các tổ hợp bò lai tăng dần qua các tháng tuổi. 

Giai đoạn 6 tháng tuổi chỉ số khối lượng của tổ hợp bò lai Charolais × Lai Brahman, 

Droughtmaster × Lai Brahman và Red Angus × Lai Brahman là 120,1; 119,4; 119,8% 

đối với bê đực, và 118,7; 117,8; 115,8% đối với bê cái. Tương tự, giai đoạn 18 tháng 

tuổi lần lượt là 140,8; 137,9 và 141,8% đối với con đực, 139,5; 132,5 và 137,2 đối với 

con cái (Bảng 3.23). Chỉ số khối lượng cho thấy bò lai hướng thịt phát triển mạnh 

chiều sâu hơn chiều cao, và đây là đặc trưng của nhóm bò hướng thịt. 
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Bảng 3.23. Chỉ số khối lượng (%) của các tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus với cái Lai Brahman qua 

các tháng tuổi (Trung bình ± SD) 

 

Tuổi 

(tháng) 

Tổ hợp lai 

 

P G 

 

P GT 

 

P G*GT 

Charolais x Lai Brahman Droughtmaster x Lai Brahman Red Angus x Lai Brahman 

Đực 

(n = 50) 

Cái 

(n = 41) 

Đực 

(n = 46) 

Cái 

(n = 35) 

Đực 

(n = 44) 

Cái 

(n = 30) 

Ss 108,4±4,3 107,9±8,2 107,9±5,9 108,6±6,3 108±5,5 106,6±5,8 0,575 0,607 0,550 

3 113,9±8,9 115,0±8,2 113,7±7,1 111,9±7,9 110,3±7,0 110,7±9,2 0,010 0,944 0,487 

6 120,1±5,4 118,7±8,3 119,4±6,7 117,8±6,3 119,8±8,9 115,8±12,7 0,435 0,026 0,552 

9 123,8±5,1 124,4±7,5 121,9±7,5 120,5±5,1 124,8±8,8 123,3±6,0 0,010 0,408 0,516 

12 129,4±6,1 128,7±6,2 126,6±7,8 124,9±6,5 128,5±8,0 126,7±5,5 0,008 0,112 0,826 

15 136,0±5,7 133,6±4,7 130,3±6,8 128,6±7,0 134,1±5,4 132,3±5,3 <0,001 0,011 0,909 

18 140,8±6,1 139,5±4,8 137,9±5,2 132,5±6,5 141,8±22 137,2±5,5 0,006 0,006 0,406 

Ss: Sơ sinh, SD: Độ lệch tiêu chuẩn, G: Giống, GT: Giới tính
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Như vậy, lượng DM, CP và ME ăn vào của các tổ hợp bò lai giữa đực 

Charolais, Droughtmaster và Red Angus với cái Lai Brahman được nuôi tại các nông 

hộ của tỉnh Quảng Ngãi là khá tốt. Các tổ hợp bò lai này có khả năng sinh trưởng tốt 

trong điều kiện chăn nuôi nông hộ của tỉnh Quảng Ngãi được thể hiện qua các chỉ tiêu 

khối lượng tích lũy (lúc 18 tháng tuổi, con đực dao động từ 331,7 đến 382,8 kg, và con 

cái dao động từ 302,4 đến 336,1 kg), tăng khối lượng từ sơ sinh đến 18 tháng (562,8 – 

654,9 gam/ngày đối với con đực, và 511,0-570,1 gam/ngày đối với con cái) và phát 

triển các chiều đo cơ bản trên cơ thể. Khối lượng tích lũy và tăng khối lượng từ sơ sinh 

đến 18 tháng tuổi cao nhất ở tổ hợp bò lai Charolais x Lai Brahman, tiếp đến là tổ hợp 

bò lai Red Angus x Lai Brahman, và thấp nhất ở tổ hợp bò lai Droughtmaster x Lai 

Brahman. Câu hỏi cần được trả lời tiếp theo là năng suất và chất lượng thịt của các tổ 

hợp bò lai này như thế nào.  
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3.4. TĂNG KHỐI LƯỢNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA CÁC 

TỔ HỢP BÒ LAI CHAROLAIS × LAI BRAHMAN, DROUGHTMASTER × 

LAI BRAHMAN VÀ RED ANGUS × LAI BRAHMAN NUÔI VỖ BÉO TỪ 18 

ĐẾN 21 THÁNG TUỔI TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI 

 Các tổ hợp bò lai Charolais × Lai Brahman, Droughtmaster × Lai Brahman và 

Red Angus × Lai Brahman nuôi trong nông hộ tại Quảng Ngãi có khả năng sinh 

trưởng cao, tăng khối lượng giai đoạn sơ sinh đến 18 tháng dao động từ 562,8 đến 

654,9 gam/ngày đối với bò đực, và từ 511,0 đến 570,1 gam/ngày đối với bò cái. Để có 

bức tranh tổng thể từ khả năng sinh sản của bò cái Lai Brahman khi phối giống 

Charolais, Droughtmaster, Red Angus đến sinh trưởng, năng suất chất lượng thịt của 

đời con, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu đánh giá khả năng tăng khối lượng, năng suất và 

chất lượng thịt của các tổ hợp bò lai này giai đoạn vỗ béo từ 18 đến 21 tháng tuổi.   

3.4.1. Lượng thức ăn ăn vào và tăng khối lượng  

 Kết quả theo dõi lượng thức ăn ăn vào của các tổ hợp bò lai hướng thịt được 

trình bày ở bảng 3.24. Lượng DM ăn vào ở các tổ hợp bò lai Charolais × Lai Brahman, 

Droughtmaster × Lai Brahman, và Red Angus × Lai Brahman lần lượt là 10,33; 9,50 

và 9,86 kgDM/con/ngày (p<0,05). Lượng DM ăn vào tính theo % LW ở tổ hợp bò lai 

Charolais ×  Lai Brahman (2,30%) thấp hơn so với hai tổ hợp bò lai còn lại (p<0,05), 

trong khi đó không có sự khác biệt về thu nhận giữa tổ hợp bò lai Red Angus × Lai 

Brahman (2,36%) và bò lai Droughtmaster × Lai Brahman (2,36%) (p>0,05). Lượng 

DM ăn vào của ba tổ hợp bò lai là phù hợp với khuyến cáo của Kearl (1982) cho bò 

thịt nuôi tại các nước đang phát triển vùng nhiệt đới. Theo McDonald và cs (1995), thì 

lượng DM thu nhận của bò thịt được ước tính khoảng 2,2% LW. Các kết quả theo dõi 

khi nuôi vỗ béo bò Lai Sind, Brahman × Lai Sind, bò Droughtmaster của một số 

nghiên cứu trong nước cho biết lượng DM bò thu nhận từ 2,0 đến 3,2% LW (Ba và cs, 

2008; Nguyễn Quốc Đạt và cs, 2008; Vũ Chí Cương và cs, 2007).  

Tỷ lệ thức ăn tinh thu nhận trong tổng DM thu nhận khá đồng đều ở các nghiệm 

thức chiếm từ 49,9 đến 52,2% DM ăn vào. Lượng thức ăn tinh, CP và ME ăn vào hằng 

ngày của bò ở các lô thí nghiệm có sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Sở dĩ, có 

sự khác nhau này là do khối lượng cơ thể của các tổ hợp bò lai khác nhau là khác 

nhau. Lượng thức ăn thô ăn vào không có sự sai khác giữa các tổ hợp bò lai (p>0,05), 

dao động từ 4,81 đến 5,15 kg DM/ngày. 

Hệ số chuyển hóa thức ăn không có sự sai khác giữa ba tổ hợp bò lai (p>0,05). 

Kết quả này có thể là do số mẫu trong nghiên cứu ở mỗi tổ hợp lai ít (n=6) và có sự 

biến động lớn giữa các lần lặp lại. Tuy nhiên, xét về giá trị tuyệt đối tổ hợp bò lai 

Charolais × Lai Brahman là thấp nhất (8,12 kg DM/kg tăng khối lượng (TKL)), trong 

khi đó ở tổ hợp bò lai Red Angus × Lai Brahman và Droughtmaster × Lai Brahman lần 
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lượt là 8,73 và 9,19 kg DM/kg TKL. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi nằm trong 

khoảng giá trị khuyến cáo của Kearl (1982), ARC (1984), NRC (1984) và AFRC 

(1993) với hệ số chuyển hóa thức ăn dao động trong khoảng từ 7,1 đến 10,41 kg 

DM/kg TKL. Văn Tiến Dũng (2012) thực hiện nuôi vỗ béo bò đực Droughtmaster × 

Lai Sind, Red Angus × Lai Sind và Limousin × Lai Sind từ 21 đến 24 tháng tuổi có hệ 

số chuyển hóa thức ăn lần lượt là 11,85; 10,2 và 10,42 kg DM/kg TKL. So với kết quả 

của Văn Tiến Dũng (2012) thì hệ số chuyển hóa thức ăn của các nhóm bò lai trong thí 

nghiệm này thấp hơn, nhưng cao hơn so với kết quả của Phạm Thế Huệ (2010) với hệ 

số chuyển hóa thức ăn của bò Brahman × Lai Sind và Charolais × Lai Sind nuôi vỗ béo 

từ 18 đến 21 tháng tuổi lần lượt là 7,42 và 7,18 kg DM/kg TKL. Nguyễn Quốc Đạt và cs 

(2008), vỗ béo bò Lai Sind, Brahman và Droughtmaster thuần ở độ tuổi từ 18 đến 21 

tháng, cho biết hệ số chuyển hóa thức ăn là từ 6,29 đến 8,73 kg DM/kg TKL. Phạm Văn 

Quyến (2009) cho biết hệ số chuyển hóa thức ăn của bò Droughtmaster thuần, 

Droughtmaster × Lai Sind, Charolais × Lai Sind vỗ béo ở độ tuổi từ 15 đến 18 tháng lần 

lượt là 7,03; 8,0 và 6,20 kg DM/kg TKL. Cortese và cs (2019) cho biết khi bò đực 

Charolais được nuôi vỗ béo lúc 13 – 16 tháng tuổi có lượng DM ăn vào hằng ngày là 

10,8 kg/ngày có hệ số chuyển hóa thức ăn là 8,37 kg DM/kg TKL. Sở dĩ có sự khác nhau 

giữa các kết quả nghiên cứu và kết quả của chúng tôi là do (1) các nhóm bò lai có giống 

bò mẹ khác nhau, (2) nguồn thức ăn và thành phần thức ăn sử dụng để vỗ béo khác nhau, 

(3) lứa tuổi đưa vào vỗ béo khác nhau.  

Bảng 3.24. Lượng thức ăn ăn vào, tăng khối lượng và hệ số chuyển hoá thức ăn của 

các tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus với cái Lai 

Brahman trong giai đoạn vỗ béo từ 18 đến 21 tháng tuổi (Trung bình ± SD) 

Chỉ tiêu 

Tổ hợp lai 

p Charolais × Lai 

Brahman  

(n=6) 

Droughtmaster 

× Lai Brahman 

(n=6) 

Red Angus × 

Lai Brahman 

(n=6) 

Tổng thức ăn ăn vào 

(kgDM/con/ngày) 
10,33a ± 0,37 9,50b±0,42 9,86ab±0,54 0,019 

Lượng DM ăn vào 

(% LW) 
2,30a±0,02 2,36b±0,03 2,36b±0,04 0,022 

Lượng TĂ tinh ăn 

vào (kgDM/ngày) 
5,18a±0,21 4,69b±0,24 4,92ab±0,35 0,023 

Lượng TĂ thô ăn vào 

(kg DM/ngày) 
5,15±0,17 4,81±0,23 4,94±0,21 0,120 
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Chỉ tiêu 

Tổ hợp lai 

p Charolais × Lai 

Brahman  

(n=6) 

Droughtmaster 

× Lai Brahman 

(n=6) 

Red Angus × 

Lai Brahman 

(n=6) 

HSCH TĂ 8,12±0,76 9,19±0,97 8,73±0,65 0,102 

KL bò ban đầu (kg) 408,3a±17,4 371,2b±22,9 382,2ab±27,6 0,037 

KL bò kết thúc (kg) 523,7a±18,9 465,0b± 27,5 484,3b±31,3 0,005 

TKL 18-21 tháng tuổi 

(gam/ngày) 
1.282a ±124 1.039b±113 1.134b±92 0,006 

HSCH TĂ: Hệ số chuyển hóa thức ăn, TKL: Tăng khối lượng, DM: Vật chất khô, TĂ: 

Thức ăn, a,b : Trong cùng hàng có các chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa  thống 

kê (p<0,05). 

 Khối lượng và tốc độ tăng khối lượng của bò được trình bày ở bảng 3.24. Khối 

lượng của bò lúc bắt đầu thí nghiệm (18 tháng tuổi) nằm trong khoảng từ 371,2 đến 

408,3 kg và có sự sai khác thống kê giữa các tổ hợp bò lai (p<0,05). Sau khi kết thúc 3 

tháng nuôi thì khối lượng bình quân ở tổ hợp bò lai với đực Charolais (523,7 kg/con) 

lớn hơn bò lai với đực Red Angus (484,3 kg/con) và bò lai với đực Droughtmaster 

(465,0 kg/con). Khối lượng của tổ hợp bò lai Charolais × Lai Brahman cao hơn và 

khác biệt có ý nghĩa thống kê với hai tổ hợp bò lai còn lại (p<0,05), trong khi đó 

không có sự sai khác thống kê giữa tổ hợp bò lai Red Angus × Lai Brahman và 

Droughtmaster × Lai Brahman về khối lượng kết thúc giai đoạn vỗ béo (p>0,05).  

Tăng khối lượng tuyệt đối của các tổ hợp bò lai khá cao (từ 1.039 đến 1.282 

gam/con/ngày). Tăng khối lượng của tổ hợp bò lai Charolais × Lai Brahman cao hơn 

so với hai tổ hợp bò lai Red Angus × Lai Brahman và Droughtmaster × Lai Brahman 

(p<0,05). Tuy nhiên, giữa tổ hợp bò lai Red Angus × Lai Brahman và Droughtmaster 

× Lai Brahman không có sự khác nhau về thống kê (p>0,05).  

Tăng khối lượng trong giai đoạn vỗ béo tùy thuộc vào một số yếu tố như khác 

nhau về tổ hợp bò lai, chất lượng thức ăn và phương thức nuôi dưỡng, chăm sóc, quản 

lý. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn các kết quả của Trương La và cs (2017) 

trên bò lai Brahman × Lai Sind, Droughtmaster × Lai Sind và Red Angus × Lai Sind 

nuôi tại Lâm Đồng từ 18 đến 21 tháng tuổi với TKL trung bình lần lượt là 801, 833 và 

882 gam/con/ngày. Phạm Thế Huệ và cs (2010) cho biết khi nuôi vỗ béo bò lai 

Brahman × Lai Sind, Charolais × Lai Sind từ 18 đến 21 tháng tuổi TKL đạt từ 876 đến 

989 gam/con/ngày. Tăng khối lượng bình quân giai đoạn vỗ béo của bò Lai Sind, 

Brahman × Lai Sind và Red Angus × Lai Sind nuôi tại Tây Ninh lần lượt là 689, 914 
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và 953 gam/con/ngày (Phạm Văn Quyến và cs, 2019). Tăng khối lượng bò lai Red 

Angus × Lai Sind nuôi vỗ béo từ 21 đến 24 tháng bình quân là 953 gam/con/ngày 

(Văn Tiến Dũng, 2012). Vũ Chí Cương và cs (2007) cho biết nuôi bò lai Brahman × 

Lai Sind giai đoạn từ 18 đến 21 tháng tuổi cho TKL từ 732 đến 845 gam/con/ngày. Và 

kết quả của chúng tôi tương đương với các kết quả nghiên cứu Bartoň và cs (2006) cho 

biết TKL của bò Angus thuần và Charolais thuần lần lượt là 1.170 và 1.428 gam/ngày 

khi vỗ béo ở giai đoạn từ 14 đến 17 tháng tuổi. Cortese và cs (2019) cho biết khi bò đực 

Charolais được nuôi vỗ béo từ 13 đến 16 tháng tuổi có lượng DM ăn vào hằng ngày là 

10,8 kg/ngày và TKL trung bình là 1.300 gam/ngày. Kết quả thí nghiệm các tổ hợp bò 

lai giữa bò cái Lai Brahman với các giống bò đực Charolais, Red Angus và 

Droughtmaster dựa trên nguồn thức ăn sẵn có ở Quảng Ngãi với tỷ lệ thức ăn tinh 

trong khẩu phần xấp xỉ 50% (theo DM) và hàm lượng protein thô khoảng từ 12,10 đến 

12,23% đã cho tăng khối lượng cao (1.039 – 1.282 gam/con/ngày). Điều này đã mở ra 

nhiều triển vọng lớn cho phát triển ngành chăn nuôi bò thịt ở Quảng Ngãi nói riêng và 

Việt Nam nói chung. 

3.4.2. Năng suất và thành phần thân thịt  

 Kết quả theo dõi năng suất thịt và thành phần thân thịt của các tổ hợp bò lai 

được trình bày ở bảng 3.25. Khối lượng giết mổ (KLGM) trung bình của tổ hợp bò lai 

Charolais × Lai Brahman là cao nhất, tiếp đến là tổ hợp bò lai Red Angus × Lai 

Brahman và tổ hợp bò lai Droughtmaster × Lai Brahman (p<0,05), trật tự này cũng 

tương tự khi so sánh khối lượng thịt xẻ của các tổ hợp bò lai (p<0,05). Tỷ lệ thịt xẻ (% 

KLGM) của ba tổ hợp bò lai không có sự sai khác thống kê (p>0,05), tương ứng lần 

lượt là 60,6; 60,3 và 62,1%.  

 Kết quả này cao hơn một số kết quả nghiên cứu như Trương La (2018) khi thực 

hiện trên các tổ hợp bò lai Brahman × Lai Sind, Limousin × Lai Sind và 

Droughtmaster × Lai Sind nuôi ở Đăk Lăk có tỷ lệ thịt xẻ lần lượt là 49,7; 53,3 và 

51,4%. Tương tự, Phùng Quang Trường và cs (2018) nghiên cứu trên tổ hợp bò lai 

BBB x Holstein Friesian có tỷ lệ thịt xẻ trung bình 52,18%. Trương La (2017) nghiên 

cứu trên các tổ hợp bò lai Brahman × Lai Sind, Droughtmaster × Lai Sind và Red 

Angus × Lai Sind ở Lâm Đồng có tỷ lệ thịt xẻ lần lượt là 50,8; 52,4 và 54,7%. Phạm 

Văn Quyến (2001) cho biết tỷ lệ thịt xẻ ở tổ hợp bò Charolais × Lai Sind, Hereford × 

Lai Sind, Simmental × Lai Sind và Red Sind × Lai Sind được giết mổ lúc 18 tháng tuổi 

tương ứng lần lượt là 56,32; 54,74, 48,33 và 44,62%. Tác giả cũng có nhận xét tổ hợp 

bò lai Charolais có khối lượng giết mổ lớn và tỷ lệ thịt xẻ đạt cao nhất so với các tổ 

hợp bò lai trong cùng điều kiện nuôi dưỡng. Phạm Văn Quyến và cs (2019) cho biết tổ 

hợp bò lai Brahman × Lai Sind, Red Angus × Lai Sind có tỷ lệ thịt xẻ lần lượt là 48,09 

và 52,07%. Nogalski và cs (2018) cho biết đối với bò Charolais × Holstein-Friesian 

được giết mổ lúc 18 tháng tuổi đạt khối lượng 539,5 kg có tỷ lệ thịt xẻ là 58,7%. 
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Bartoň và cs (2006) nghiên cứu trên bò Angus thuần và Charolais thuần được giết mổ 

lúc 17 tháng tuổi đạt khối lượng giết mổ lần lượt là 562,3 và 620,7 kg có tỷ lệ thịt xẻ 

lần lượt là 58,0 và 58,3%. Cortese và cs (2019) nghiên cứu trên bò Charolais thuần 

được giết mổ lúc 16 tháng tuổi đạt khối lượng 484 kg có tỷ lệ thịt xẻ 60,7%. 

Bảng 3.25. Năng suất và thành phần thân thịt của các tổ hợp bò lai giữa đực 

Charolais, Droughtmaster và Red Angus với cái Lai Brahman (Trung bình ± SD) 

Chỉ tiêu 

Tổ hợp bò lai 

p Charolais x Lai 

Brahman  

(n=4) 

Droughtmaster 

x Lai Brahman 

(n=4) 

Red Angus x 

Lai Brahman 

(n=4) 

Khối lượng giết mổ 

(kg) 
516,0a ± 13,7 457,0 b ± 21,2 475,3b ± 24,4 0,007 

Khối lượng thịt xẻ 

(kg) 
312,6a ± 13,3 275,6b± 13,5 295,5ab ± 23,3 0,043 

Tỷ lệ thịt xẻ % 60,6 ± 2,0 60,3 ± 1,2 62,1 ± 2,3 0,390 

Khối lượng thịt tinh 

(kg) 
233,2a ± 8,4 200,6b ± 6,7 202,3b ± 12,8 0,002 

Tỷ lệ thịt tinh 

(%KLGM) 
45,2a ± 0,9 43,9ab ± 1,1 42,6b ± 1,5 0,033 

Tỷ lệ thịt loại 1  

(% thịt tinh) 
48,8 ± 0,4 47,3 ± 1,3 47,7 ± 3,3 0,602 

Tỷ lệ thịt loại 2  

(% thịt tinh) 
42,5 ± 2,8 43,1 ± 1,4 42,9 ± 1,5 0,917 

Tỷ lệ thịt loại 3  

(% thịt tinh) 
8,7 ± 2,5 9,6 ± 1,5 9,4 ± 3,4 0,889 

Tỷ lệ mỡ (% KLGM) 4,7a ± 1,6 4,6a ± 0,5 8,1b ± 0,4 0,001 

Tỷ lệ xương  

(% KLGM) 
10,7 ± 0,8 11,8 ± 0,5 11,4 ± 1,2 0,237 

Diện tích mắt thịt 

(cm2) 
93,0 ± 6,1 85,8 ± 9,9 92,4 ± 6,4 0,414 

KLGM: Khối lượng giết mổ 

 



104 
 

 

Tỷ lệ thịt tinh (%KLGM) của ba tổ hợp bò lai Charolais × Lai Brahman, 

Droughtmaster × Lai Brahman và bò Red Angus × Lai Brahman khá cao (45,2; 43,9 

và 42,6%) (p<0,05). Tỷ lệ thịt loại 1, 2 và 3 so với khối lượng thịt tinh ở cả ba tổ hợp 

bò lai không có sự sai khác đáng kể (p>0,05).  

 Kết quả nghiên cứu của chúng tôi là tương đương, hoặc cao hơn một số công bố 

gần đây. Nguyễn Quốc Đạt và cs (2008) cho biết tỷ lệ thịt tinh của bò Lai Sind, 

Brahman, Droughtmaster tương ứng 40,39; 42,31 và 45,49%. Trương La (2018) thực 

hiện nghiên cứu ở Đăk Lăk cho biết tỷ lệ thịt tinh của bò Brahman × Lai Sind, 

Limousin × Lai Sind và Droughtmaster × Lai Sind được giết mổ lúc 20 tháng tuổi lần 

lượt là 40,5; 45,5 và 41,6%. Trương La (2017) thực hiện nghiên cứu ở Lâm Đồng cho 

biết tỷ lệ thịt tinh, tỷ lệ thịt loại 1, loại 2 của tổ hợp bò lai Brahman x Lai Sind được 

giết mổ lúc 21 tháng tuổi lần lượt là 41,5; 35,2 và 37,5%; tương tự trên tổ hợp bò lai 

Red Angus × Lai Sind lần lượt là 44,5; 38,8 và 36,0%; và tổ hợp bò lai Droughtmaster 

× Lai Sind lần lượt là 42,6; 36,8 và 36,8%. Phạm Văn Quyến và cs (2019) cho biết tỷ 

lệ thịt tinh của tổ hợp bò lai Brahman × Lai Sind và Red Angus × Lai Sind lần lượt là 

38,98 và 42,16%. Phạm Văn Quyến (2009) cho biết tỷ lệ thịt tinh của bò 

Droughtmaster thuần, Droughtmaster × Lai Sind và Charolais × Lai Sind lần lượt là 

42,71; 40,96 và 42,96%. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn kết quả của Bartoň 

và cs (2006) nghiên cứu trên bò Angus thuần và Charolais thuần có tỷ lệ thịt tinh lần 

lượt là 47,1 và 47%. Tuy nhiên, tỷ lệ thịt loại 1 của bò Angus thuần và Charolais thuần 

lần lượt là 39,19; 41,01%, tỷ lệ thịt loại 2 lần lượt là 41,99; 39,56%, tức là thấp hơn tỷ lệ 

thịt loại 1, 2 trong nghiên cứu của chúng tôi.  

 Diện tích mắt thịt ở tổ hợp bò lai Charolais × Lai Brahman, bò lai 

Droughtmaster × Lai Brahman và bò lai Red Angus × Lai Brahman đạt tương ứng 

93,0; 85,8 và 92,4 cm2 (p>0,05). Dinh Van Dung và cs (2019) cho biết diện tích mắt 

thịt ở vị trí giữa xương sườn 12 và 13 của bò lai Brahman nuôi vỗ béo có diễn biến từ 

75,6 đến 87 cm2. Nogalski và cs (2018) cho biết đối với tổ hợp bò lai Charolais × 

Holstein-Friesian được giết mổ lúc 18 tháng tuổi đạt khối lượng 539,5 kg có diện tích 

mắt thịt tại vị trí giữa xương sườn 10 và 11 là 93,6 cm2. Bartoň và cs (2006) cho biết 

diện tích mắt thịt ở vị trí giữa xương sườn số 8 và 9 của bò Angus thuần và Charolais 

thuần được giết mổ lúc 17 tháng tuổi là 100,1 và 106,5 cm2. Phạm Văn Quyến (2009) 

cho biết diện tích mắt thịt tại ví trí xương sườn 12 và 13 của bò Droughtmaster thuần 

nhập nội, bò lai Droughtmaster × Lai Sind và bò lai Charolais × Lai Sind giết mổ lúc 

18 – 21 tháng lần lượt là 115,33; 111,05 và 127,67cm2. Sở dĩ có các kết quả khác nhau 

là có thể do (1) bò được sinh ra từ các giống bò mẹ khác nhau, (2) tuổi giết mổ khác 

nhau và vị trí xác định diện tích mắc thịt khác nhau. 

 Như vậy, các chỉ tiêu về khối lượng giết mổ, tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ thịt tinh của ba 

tổ hợp bò lai hướng thịt trong thí nghiệm của chúng tôi được cải tiến đáng kể so với 

https://www.tandfonline.com/author/Nogalski%2C+Zenon
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các nghiên cứu trước đây. Điều này phản ánh chất lượng con giống và điều kiện chăm 

sóc nuôi dưỡng tốt cũng như sự tương thích giữa 2 yếu tố này trong hệ thống chăn 

nuôi bò thịt ở Quảng Ngãi. 

3.4.3. Chất lượng thịt  

 Khi đời sống kinh tế phát triển, nhu cầu sử dụng thực phẩm nói chung và nhu 

cầu sử dụng thịt bò của người tiêu dùng nói riêng không những quan tâm đến số lượng 

thịt bò được cung cấp mà còn cả chất lượng thịt. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho 

thấy các tổ hợp bò lai Charolais × Lai Brahman, Droughtmaster × Lai Brahman và Red 

Angus × Lai Brahman có khả năng sản xuất thịt cao. Để đánh giá một cách toàn diện 

về sức sản xuất thịt của các tổ hợp bò lai này, cần thiết nghiên cứu chất lượng thịt trên 

các chỉ tiêu pH, màu sắc, tỷ lệ mất nước, độ dai, thành phần hóa học của thịt. Đây là 

các chỉ tiêu có ảnh hưởng lớn đến sự hài lòng của người tiêu dùng (Bass, 2000; 

Dransfield và cs, 2003). 

3.4.3.1. Giá trị pH của thịt  

Giá trị pH thịt là chỉ tiêu chính quyết định đến chất lượng thịt. Sau giết mổ, quá 

trình cung cấp oxy ngừng lại, sự phân giải glycogen theo con đường yếm khí sản sinh 

axit lactic trong cơ làm pH trong cơ giảm. Thông thường, giá trị pH thịt giảm nhanh từ 

sau khi giết mổ đến 1 giờ, sau đó hàm lượng glycogen giảm dần nên mức độ giảm pH 

chậm dần và ổn định sau 24 giờ. Giá trị pH thịt của các tổ hợp bò lai được thể hiện ở 

bảng 3.26. pH thịt của các tổ hợp bò lai giảm dần sau thời gian giết mổ và không có sự 

sai khác tại từng thời điểm đánh giá giữa các tổ hợp bò lai (p>0,05). Giá trị pH thịt của 

cả 3 tổ hợp bò lai giảm nhanh kể từ sau giết mổ 1 giờ đến 12 giờ và giảm chậm từ 12 giờ 

đến 48 giờ. Cụ thể, giá trị pH1 dao động trong khoảng 6,3 – 6,4, pH12 giảm còn 5,7 – 

5,9, pH24 giảm còn 5,4 – 5,6 và tại thời điểm 48 giờ sau giết mổ là 5,3 – 5,4.  Như vậy, 

giá trị pH tại các thời điểm sau giết mổ phản ánh đúng quy luật biến đổi của pH thịt.  

Giá trị pH thịt của các các tổ hợp bò lai ở thời điểm 24 giờ sau giết mổ dao 

động từ 5,4 đến 5,6. Kết quả này nằm trong giới hạn bình thường và tương tự như các 

báo cáo trước đây của Xie và cs (2012), Muchenje và cs (2008), Bispo và cs (2010). 

Giá trị pH của thịt cơ thăn sau 48 giờ giết mổ trong nghiên cứu của chúng tôi tương 

đương với một số kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước. Phạm Thế Huệ (2010) cho 

biết giá trị pH48 của thịt bò lai Charolais × Lai Sind và bò lai Brahman × Lai Sind được 

giết mổ ở 24 tháng tuổi lần lượt là 5,7 và 5,6. Tương tự, Văn Tiến Dũng (2012) cho 

biết giá trị pH48 thịt của bò lai Droughtmaster × Lai Sind, Red Angus × Lai Sind lần 

lượt là 5,5 và 5,6. Cafferky và cs (2019) cho biết pH48 thịt cơ thăn của các giống bò 

Angus, Charolais và Heroford giết mổ lúc có khối lượng trung bình 678 kg lần lượt là 

5,55; 5,54 và 5,53. Li và cs (2014) cho biết bò lai Red Angus × Bò Vàng Trung Quốc 

giết mổ ở lứa tuổi 18 tháng, thịt có giá trị pH48 là 5,7.  
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Bảng 3.26. Giá trị pH thịt của các tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster 

và Red Angus với cái Lai Brahman (Trung bình ± SD) 

Chỉ 

tiêu 

Tổ hợp bò lai 

p Charolais  

× Lai Brahman 

(n=4) 

Droughtmaster  

× Lai Brahman  

(n=4) 

Red Angus  

× Lai Brahman 

(n=4) 

pH1 6,4 ± 0,2 6,3 ± 0,1 6,4 ±0,2 0,791 

pH12 5,8 ± 0,2 5,7 ± 0,1 5,9 ± 0,1 0,570 

pH24 5,6 ± 0,1 5,4 ± 0,1 5,6 ± 0,3 0,440 

pH48 5,5 ± 0,2 5,3 ± 0,1 5,4 ± 0,2 0,172 

Theo Lysota và cs (2019) và Honikel (1998) thịt có giá trị pH48 dao động 5,4 – 

5,8 là thuộc nhóm thịt bình thường (RFN) và giá trị pH48 <5,3 là thuộc nhóm thịt nhạt 

màu, nhiếu nước và nhão (PSE). Nếu dựa vào tiêu chuẩn phân loại chất lượng thịt này 

thì thịt của các tổ hợp bò lai trong nghiên cứu của chúng tôi thuộc nhóm thịt bình 

thường. Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn của Institus de l’Elevage (2006) thì thịt có pH48 dao 

động trong khoảng giá trị từ 5,2 – 5,5 là thịt thuộc nhóm PSE, nếu dựa vào tiêu chuẩn 

này thì thịt của các tổ hợp lai trong nghiên cứu của chúng tôi thuộc nhóm PSE. Sự khác 

nhau này là đương nhiên do khái niệm về chất lượng thịt bò có sự khác nhau giữa các 

tiêu chuẩn, giữa các nước, thậm chí trong cùng một nước, giữa các thị trường tiêu thụ 

khác nhau, các phân khúc khác nhau của ngành công nghiệp chế biến thịt thì khái niệm 

chất lượng thịt cũng khác nhau. 

3.4.3.2. Màu sắc thịt của thịt  

Người tiêu dùng thường xem màu là một trong những thuộc tính quan trọng 

nhất khi quyết định mua thịt bò, mặc dù màu sắc và chất lượng thịt có mối tương quan 

không chặt chẽ (Smith và cs, 2000). Màu sắc của thịt được quy định bởi cấu trúc vật lý 

của các sợi cơ, nồng độ, tính chất của myoglobin (sắc tố cơ) và hemoglobin (sắc tố 

máu) (MacDougall, 1982). 

Kết quả đánh giá màu sắc thịt của các tổ hợp bò lai được trình bày ở bảng 3.27. 

Tổ hợp bò lai không ảnh hưởng đến màu sắc của thịt (p>0.05). Giá trị độ sáng (L*) lúc 

12, 24 và 48 giờ sau giết mổ của các tổ hợp lai Charolais × Lai Brahman, 

Droughtmaster × Lai Brahman và Red Angus × Lai Brahman lần lượt dao động trong 

khoảng 34,4 – 35,1; 37,0 – 38,3 và 37,0 – 39,2. Giá trị độ đỏ (a*) của thịt cơ thăn của 

các tổ hợp lai lần lượt dao động trong khoảng 13,1 – 14,6; 14,1 – 15,5; và 14,0 – 15,6. 

Tương tự, giá trị độ vàng (b*) của thịt cơ thăn của các tổ hợp bò lai lần lượt dao động 

trong khoảng 6,0 – 7,2; 7,4 – 8,1; 7,7 – 8,0.  
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Màu sắc L*, a* và b* của thịt cơ thăn đã thay đổi theo các thời gian bảo quản. 

Kết quả cho thấy, màu sắc thịt L*, a*, b* của các tổ hợp bò lai có xu hướng tăng từ 12 

đến 48 giờ bảo quản. Theo tiêu chuẩn của Muchemje và cs (2009), khi độ sáng L* của 

thịt bò dao động trong khoảng 37 – 40,4 thì thịt thuộc nhóm thịt sẫm màu. Nếu dựa 

vào tiêu chuẩn này thì thịt của các tổ hợp bò lai trong nghiên cứu của chúng tôi thuộc 

nhóm thịt sẫm màu. Theo phân loại của Honikel (1998), khi thịt bò có giá trị L* từ 35 

đến 40 thì thịt được xếp vào nhóm thịt bình thường. Nếu dựa vào tiêu chuẩn này thì 

thịt của các tổ hợp bò lai trong nghiên cứu của chúng tôi thuộc nhóm bình thường. 

Theo Rooyen và cs (2017), giá trị a*=12 được coi là ngưỡng tối thiểu để thịt được 

chấp nhận bởi người tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy giá trị a* 

của thịt của các tổ hợp bò lai xác định tại tất cả các thời điểm đều lớn hơn giá trị 

ngưỡng tối thiểu. Như vậy, nếu dựa theo tiêu chuẩn này thì thịt của các tổ hợp lai trong 

nghiên cứu của chúng tôi đều được chấp nhận bởi người tiêu dùng.  

Bảng 3.27. Màu sắc thịt của các tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster và 

Red Angus với cái Lai Brahman (Trung bình ± SD) 

Chỉ tiêu 

Tổ hợp bò lai 

p 
Charolais × Lai 

Brahman  

(n=4) 

Droughtmaster × Lai 

Brahman  

(n=4) 

Red Angus × Lai 

Brahman  

(n=4) 

L* 

12 giờ 35,1 ± 1,5 34,4 ± 0,5 34,8 ± 2,1 0,855 

24 giờ 37,8 ± 1,5 38,3 ± 0,8 37,0 ± 4,5 0,839 

48 giờ 38,6 ± 0,7 39,2 ± 0,6 37,0 ± 1,9 0,129 

a* 

12 giờ 13,7 ± 1,4 13,1 ± 0,6 14,6 ± 1,6 0,384 

24 giờ 14,1 ± 1,1 14,5 ± 1,2 15,5 ± 1,4 0,322 

48 giờ 15,4 ± 0,9 14,0 ± 0,9 15,6 ± 1,3 0,180 

b* 

12 giờ 6,7 ± 1,1 6,0 ± 1,1 7,2 ± 1,0 0,349 

24 giờ 7,4 ± 0,7 7,5 ± 0,6 8,1 ± 1,1 0,543 

48 giờ 8,0 ± 0,6 7,7 ± 0,6 7,9 ± 0,4 0,454 
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Theo nghiên cứu của Văn Tiến Dũng (2012) giá trị L*, a* và b* của cơ thăn của 

tổ hợp lai Red Angus × Lai Sind ở thời điểm 24 giờ sau giết mổ lần lượt là 35,88; 

20,34 và 7,63, và tổ hợp lai Droughmtmaster × Lai Sind lần lượt là 35,47; 20,24 và 

7,43. Tương tự, Cafferky và cs (2019) và Mazzucco và cs (2016) cho biết giống không 

ảnh hưởng đến màu sắc thịt khi nghiên cứu trên các giống bò Charolais, Angus, 

Heroford và các con lai của chúng. Ngược lại, một số nghiên cứu cho rằng màu sắc 

thịt chịu ảnh hưởng của giống. Setthakul và cs (2008) cho biết giống có ảnh hưởng đến 

màu sắc thịt cơ thăn khi nghiên cứu trên các tổ hợp bò lai Brahman × bò bản địa Thái 

Lan và bò lai Charolais × bò bản địa Thái Lan, giá trị L*, a* và b* của hai tổ hợp lai 

lần lượt là 35,01 và 38,76; 16,05 và 21,49; và 5,07 và 8,55. Cuvelier và cs (2006) 

nghiên cứu trên 3 giống bò BBB, Limousin và Angus cho biết thịt của bò BBB là sáng 

nhất với L*= 41,9, tiếp theo là thịt bò Limousin với 39,7 và thịt bò Angus với 37,4, giá 

trị a* của 3 giống nghiên cứu lần lượt là 15,0; 16,9; và 17,6. Chambaz và cs (2003) 

nghiên cứu chất lượng thịt của bò Charolais, Red Angus và Limousin cho biết thịt cơ 

thăn của bò Charolais là sáng nhất, sau đó là bò Angus. Như vậy, kết quả nghiên cứu 

của chúng tôi phù hợp với kết quả nghiên cứu của Văn Tiến Dũng (2012), Cafferky 

và cs (2019), Mazzucco và cs (2016) khi kết luận rằng, giống không ảnh hưởng đến 

màu sắc của thịt. Tuy nhiên, chưa phù hợp với nghiên cứu của Setthakul và cs 

(2008), Cuvelier và cs (2006), và Chambaz và cs (2003) khi cho rằng giống có ảnh 

hưởng đến màu sắc thịt. 

3.4.3.3. Mất nước bảo quản và mất nước chế biến 

Tỷ lệ mất nước là một thông số quan trọng trong chất lượng thịt vì nó đóng vai 

trò cơ bản trong tổ chức cơ, ảnh hưởng đến màu sắc, độ mềm và độ ngọt của thịt sau 

khi chế biến (Rooyen và cs, 2017). Tỷ lệ mất nước phản ánh khả năng giữ nước của 

thịt, tỷ lệ mất nước càng cao chứng tỏ khả năng giữ nước của thịt càng kém và ngược 

lại. Khả năng giữ nước của thịt cao tạo thuận lợi cho quá trình chế biến thịt và làm tăng 

tính hấp dẫn bên ngoài của thịt trước người tiêu dùng. Nếu khả năng giữ nước của thịt 

kém (tỷ lệ mất nước của thịt cao) sẽ làm giảm khối lượng thịt và làm cho bề mặt thịt 

kém hấp dẫn (rỉ nước) nên sẽ làm giảm giá trị của thịt được bán dưới dạng tươi cũng 

như giảm tính ngon miệng của thịt lúc chế biến (Salami và cs, 2020) 

Kết quả đánh giá tỷ lệ mất nước bảo quản và mất nước chế biến của thịt cơ thăn 

được thể hiện ở bảng 3.28. Tỷ lệ mất nước bảo quản thịt của các tổ hợp bò lai lúc 12 

giờ và 48 giờ sau giết mổ là tương đương nhau, lần lượt dao động từ 1,6 – 3,5% và 4,5 

– 7,4% (p>0,05). Tuy nhiên, tỷ lệ mất nước bảo quản thịt 24 giờ sau giết mỗ của các tổ 

hợp lai có sự khác nhau (p<0,05). Cụ thể, mất nước bảo quản cao nhất ở thịt của tổ 

hợp lai Droughtmaster × Lai Brahman với 6,0%, và thịt của hai tổ hợp lai Charolais × 

Lai Brahman, Red Angus × Lai Brahman có tỷ lệ mất nước lần lượt là 2,3% và 3,6%.  
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Chaiwang và cs (2015) cho biết thịt bò 75% Charolais × 25% bò bản địa Thái 

Lan có tỷ lệ mất nước bảo quản ở 24 giờ là 3,2%, tương đương tỷ lệ mất nước bảo 

quản 24 giờ của 2 tổ hợp lai Charolais × Lai Brahman, Red Angus × Lai Brahman 

trong nghiên cứu của chúng tôi. Xie và cs (2012) nghiên cứu trên bò Limousin và 

Simmental cho biết tỷ lệ mất nước bảo quản của thịt bò ở 24 giờ lần lượt là 9,5 và 

10,29%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ mất nước của các tổ hợp lai trong nghiên cứu của 

chúng tôi.  

Theo Traore và cs (2012), tỷ lệ mất nước bảo quản lúc 48 giờ sau giết mổ có thể 

được phân loại như sau: tỷ lệ mất nước bảo quản thấp là <2,6%, tỷ lệ mất nước bảo 

quản trung bình là từ 2,6 đến 4,0% và cao là >4,0%. Theo sự phân chia này thì thịt 

trong nghiên cứu của chúng tôi thuộc nhóm thịt có tỷ lệ mất nước bảo quản cao.   

Bảng 3.28. Mất nước bảo quản và mất nước chế biến (%) của các tổ hợp bò lai giữa 

đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus với cái Lai Brahman (Trung bình ± SD) 

Chỉ tiêu 

Tổ hợp bò lai 

p 
Charolais × Lai 

Brahman 

(n=4) 

Droughtmaster × Lai 

Brahman 

(n=4) 

Red Angus × Lai 

Brahman 

(n=4) 

Mất nước bảo quản (%) 

12 giờ 1,6 ± 0,9 3,5 ± 0,7 2,2 ± 1,0 0,057 

24 giờ 2,3a ± 1,0 6,0b ± 1,4 3,6a ± 1,6 0,021 

48 giờ 4,5 ± 2,5 7,4 ± 1,5 5,0 ± 2,3 0,253 

Mất nước chế biến (%) 

12 giờ 26,6 ± 1,3 28,1 ± 1,2 27,3 ± 0,8 0,232 

24 giờ 27,9 ± 1,4 28,5 ± 1,2 28,7 ± 0,8 0,577 

48 giờ 28,9 ± 1,0 29,6 ± 0,9 29,3 ± 0,6 0,582 

Tỷ lệ mất nước chế biến thịt của các tổ hợp bò lai Charolais × Lai Brahman, 

Red Angus × Lai Brahman và Red Angus × Lai Sind ở 12 giờ dao động từ 26,6 đến 

28,1%; ở 24 giờ dao động từ 27,9 đến 28,5, và 48 giờ dao động từ 28,9 đến 29,6%. Kết 

quả nghiên cứu này là cao hơn so với kết quả của Văn Tiến Dũng (2012) khi đánh giá 

tỷ lệ mất nước chế biến thịt của các tổ hợp bò lai Droughtmaster × Lai Sind và Red 

Angus × Lai Sind) ở 12, 24 và 48 giờ lần lượt là 24,9; 24,4 và 29,4% và 23,9; 28,9 và 

29,1%; đồng thời cũng cao hơn kết quả nghiên cứu của Phạm Thế Huệ (2010) khi 

đánh giá tỷ lệ mất nước chế biến của thịt bò lai Charolais × Lai Sind ở 12 và 48 giờ lần 

lượt là 27,2 và 27,7%. Tuy nhiên, tỷ lệ mất nước chế biến lúc 48 giờ trong nghiên cứu 
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này là thấp hơn so với kết quả của Li và cs (2014) khi nghiên cứu trên bò lai Charolais 

× bò Vàng Trung Quốc với tỷ lệ mất nước chế biến thịt ở thời điểm 48 giờ sau giết mổ 

là 32,2%, nhưng kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đương với nghiên cứu của 

Cafferky và cs (2019) khi cho rằng, thịt bò Angus và Charolais có tỷ lệ mất nước chế 

biến lúc 48 giờ lần lượt là 30,2 và 29,7%. Sự khác nhau giữa các kết quả nghiên cứu là 

do ngoài yếu tố giống còn có các yếu tố khác như quản lý trước giết mổ, phương pháp 

giết mổ, hay do cấu trúc vật lý của các sợi cơ cũng có những ảnh hưởng nhất định đến 

tỷ lệ mất nước ở thịt bò (den Hertog-Meischke và cs, 1997). 

3.4.3.4. Độ dai của thịt 

Độ dai (lực cắt) là một trong những đặc điểm chất lượng thịt quan trọng nhất 

liên quan đến sự chấp nhận và hài lòng của người tiêu dùng (Killinger và cs, 2004). 

Mặc dù, màu thịt là yếu tố quan trọng trong việc đưa ra quyết định mua hàng, nhưng 

độ dai của thịt bò đã cho thấy đây là thuộc tính chất lượng quan trọng nhất khi tiêu thụ 

thịt bò (Savell và cs, 1987). Độ dai của thịt phụ thuộc vào sự sắp xếp và đặc tính vật lý 

của protein cấu trúc cũng như hàm lượng và sự trưởng thành của mô liên kết (Harris 

và cs, 1988).  

Kết quả đánh giá độ dai thịt của các tổ hợp bò lai được trình bày ở bảng 3.29. 

Độ dai của thịt cơ thăn ở thời điểm 12, 24, và 48 giờ sau giết mổ không khác nhau 

giữa 3 tổ hợp bò lai (p>0,05). Điều này có thể là do các tổ hợp lai đã không ảnh hưởng 

đến giá trị pH của thịt tại các thời điểm nói trên. pH là chỉ tiêu quan trọng nhất quyết 

định đến độ dai của thịt. Độ dai của thịt cơ thăn của ba tổ hợp bò lai Charolais × Lai 

Brahman, Droughtmaster × Lai Brahman và Red Angus × Lai Brahman ở 12, 24 và 48 

giờ sau giết mỗ lần lượt dao động từ 70,2 đến 75,8 N, từ 75,0 đến 85,5 N và từ 80,9 

đến 90,0 N.  

Bảng 3.29. Độ dai của thịt (N) của các tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, 

Droughtmaster và Red Angus với cái Lai Brahman (Trung bình ± SD) 

Chỉ tiêu 

Tổ hợp bò lai 

p 
Charolais × Lai 

Brahman 

(n=4) 

Droughtmaster × 

Lai Brahman 

(n=4) 

Red Angus × Lai 

Brahman 

(n=4) 

12 giờ 70,2 ± 8,2 74,0 ± 2,0 75,8 ± 7,4 0,530 

24 giờ 75,0 ± 6,6 85,5 ± 3,3 78,5 ± 9,0 0,206 

48 giờ 80,9 ± 5,0 90,0 ± 0,9 81,5 ± 6,0 0,071 
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Theo Boleman và cs (1997), giá trị lực cắt của cơ thăn từ 22,7 đến 35,8 N được 

coi là thịt mềm, từ 40,8 đến 54,0 N thịt có độ dai trung bình và từ 59,0 đến 72,1 N là 

thịt dai. Nếu theo tiêu chuẩn này thì thịt bò trong nghiên cứu của chúng tôi có độ dai 

cao. Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn phân loại thịt của USDA (1997) (trích dẫn bởi 

Shackelford và cs., 1997) đối với thịt bò Bos Indicus, độ dai của thịt bò tại thời điểm 48 

giờ sau giết thịt được phân loại thành 3 nhóm: nhóm thịt mềm có lực cắt <60 N, nhóm thịt 

dai trung bình 60 – 90 N và nhóm thịt dai >90 N. Như vậy, thịt trong nghiên cứu này có 

độ dai thuộc nhóm trung bình. Một số nghiên cứu trong nước như Phạm Thế Huệ (2010) 

cho biết thịt cơ thăn của bò lai Charolais × Lai Sind và Brahman × Lai Sind ở thời điểm 

12 giờ sau giết mổ có độ dai lần lượt là 72,9 và 72,3 N, tại thời điểm 48 giờ lần lượt là 

91,9 và 101,85 N. Văn Tiến Dũng (2012) cho biết thịt cơ thăn của bò lai Red Angus × Lai 

Sind và Droughtmaster × Lai Sind có độ dai lần lượt ở 12, 24 và 48 giờ sau giết mổ là từ 

79,0 đến 87,9 N, từ 86,54 đến 89,0 N và từ 98,4 đến 105,6 N. So với các kết quả này, độ 

dai của thịt trong nghiên cứu của chúng tôi là thấp hơn. Tuy nhiên, vẫn còn cao hơn nhiều 

so với các giống bò chuyên thịt hay các tổ hợp bò lai chuyên thịt trên thế giới. Honig và cs 

(2020) cho biết thịt bò Simmental có độ dai khi bò được giết mổ ở khối lượng 400kg là 

49,2 N, và ở 600kg là 42,1 N. Chiofalo và cs (2020) cho biết thịt bò Limousin giết mổ ở 

16 tháng tuổi có độ dai là 22,6 N. Lage và cs (2012) cho biết độ dai của thịt bò Nellore, 

1/2 Angus × 1/2 Nelore, 1/2 Simmental × 1/2 Nellore giết mổ ở 18 tháng tuổi lần lượt 

là 33,2; 28,8 và 27,4 N. Độ dai của thịt của các tổ hợp bò lai trong nghiên cứu của 

chúng tôi cao hơn so với nhiều giống bò/tổ hợp bò lai trên thế giới có thể là do ngoài 

chịu ảnh hưởng của yếu tố giống, thì độ dai của thịt còn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố 

khác rất quan trọng nhưng là hạn chế ở nước ta so với các nước trên thế giới như 

phương pháp xử lý gia súc trước giết mổ và phương pháp giết mổ. 

3.4.3.5. Thành phần hóa học của thịt 

Thành phần hóa học của thịt cơ thăn của các tổ hợp bò lai được trình bày ở 

bảng 3.30. Tổ hợp lai không ảnh hưởng đến hàm lượng vật chất khô, protein thô và 

khoáng tổng số (p>0,05) nhưng có ảnh hưởng đến hàm lượng mỡ thô trong thịt 

(p<0,05). Hàm lượng vật chất khô trong thịt của các tổ hợp lai đạt từ 22,7 đến 23,5%, 

hàm lượng protein thô đạt từ 21,1 đến 21,5%, và hàm lượng khoáng tổng số đạt từ 1,0 

đến 1,1%. Kết quả này tương đương với các kết quả của Phạm Thế Huệ (2010), Văn 

Tiến Dũng (2012) và Phạm Văn Quyến (2009) khi nghiên cứu trên đàn con lai được 

sinh ra từ bò mẹ Lai Sind và bố là bò Charolais, Droughtmaster, Red Angus. 
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Bảng 3.30. Thành phần hóa học ở thịt cơ thăn của các tổ hợp bò lai giữa đực 

Charolais, Droughtmaster và Red Angus với cái Lai Brahman (Trung bình ± SD) 

Chỉ tiêu 

Tổ hợp lai 

p 
Charolais × Lai 

Brahman 

(n=4) 

Droughtmaster × 

Lai Brahman 

(n=4) 

Red Angus × 

Lai Brahman 

(n=4) 

Vật chất khô (%) 23,5 ± 0,6 22,7 ± 0,1 23,0 ± 1,3 0,507 

Protein thô (% NT) 21,3 ± 0,3 21,5 ± 0,1 21,1 ± 0,8 0,528 

Mỡ thô (% NT) 1,6a ± 0,4 0,6b ± 0,2 1,4a ± 0,2 0,007 

Khoáng (% NT) 1,1 ± 0,04 1,0 ± 0,04 1,0 ± 0,3 0,430 

NT: Nguyên trạng 

Tỷ lệ mỡ thô trong cơ thăn phản ánh hàm lượng mỡ giắt có trong tổ chức thịt. 

Tìm kiếm các giải pháp để nâng cao hàm lượng mỡ giắt trong thịt bò là vấn đề đang 

nhận được sự quan tâm lớn của các nhà nghiên cứu hiện nay. Điều này là vì mỡ giắt có 

ảnh hưởng lớn đến chất lượng cảm quan và độ mềm của thịt. Tỷ lệ mỡ giắt trong cơ 

thăn có sự sai khác (p<0,05) giữa các tổ hợp bò lai, cụ thể, thấp nhất ở tổ hợp lai 

Droughtmaster × Lai Brahman với 0,6%, tổ hợp lai Red Angus × Lai Brahman và 

Charolais × Lai Brahman có chỉ tiêu này lần lượt là 1,4 và 1,6%. Một số kết quả 

nghiên cứu của các tác giả Chambaz và cs (2003), Bureš và cs (2006) và Ito và cs 

(2012) cho rằng, tỷ lệ mỡ giắt trong thịt cơ thăn của bò được sinh ra từ bố Angus cao 

hơn so với bố là bò Charolais. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của chúng tôi chưa 

khẳng định điều này.  

3.4.4. Hiệu quả kinh tế 

 Bên cạnh, năng suất và chất lượng thịt hiệu quả kinh tế chăn nuôi là một trong 

những mục tiêu rất quan trong trong việc phát triển các giống bò chuyên thịt này tại 

tỉnh Quảng Ngãi.  

Hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò trong nghiên cứu này dựa trên cơ sở giá thức ăn, 

giá mua và bán bò tại thời điểm bắt đầu và kết thúc thời gian nuôi thí nghiệm, không 

tính tới các chi phí khác. Kết quả ước tính hiệu quả kinh tế của ba tổ hợp bò lai hướng 

thịt được trình bày ở bảng 3.31.  
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Bảng 3.31. Ước tính hiệu quả kinh tế nuôi vỗ béo các tổ hợp bò lai giữa đực 

Charolais, Droughtmaster và Red Angus với cái Lai Brahman từ 18 đến 21 tháng tuổi 

Chỉ tiêu 

Tổ hợp bò lai 

Charolais × 

Lai Brahman 

(n=6) 

Droughtmaster 

× Lai Brahman 

(n=6) 

Red Angus × 

Lai Brahman 

(n=6) 

Giá nguyên liệu (đồng/kg) 

Cỏ voi tươi 1.000 1.000 1.000 

Rơm khô 2.000 2.000 2.000 

Bột ngô 6.500 6.500 6.500 

Cám gạo 6.000 6.000 6.000 

Vỏ lạc 1.000 1.000 1.000 

Bã đậu ướt 1.000 1.000 1.000 

Bã bia ướt 1.000 1.000 1.000 

Giá thức ăn tinh sau khi phối trộn 1.700 1.700 1.700 

Chi phí 

Giá mua bò (đồng/kg) 72.000 70.000 70.000 

Giá bán bò (đồng/kg) 77.000 75.000 75.000 

Tiền thức ăn vỗ béo (đồng/con) 7.100.003 6.567.575 6.705.832 

Tiền mua bò (đồng/con) 28.807.000 25.851.000 26.271.000 

Tiền bán bò (đồng/con) 39.732.000 34.275.000 35,647.500 

Tiền lãi cả kỳ (đồng/con) 3.824.796 1.856.424 2.670.667 

Tiền lãi/con/tháng 1.274.932 618.808 890.222 

Bảng 3.31 cho thấy, sau 3 tháng nuôi tiền lãi thu được từ nuôi tổ hợp bò lai 

Charolais × Lai Brahman, là cao nhất với 3.824.796 đồng/con, tiếp theo là tổ hợp bò 

lai Red Angus × Lai Brahman với 2.670.667 đồng/con, và thấp nhất là tổ hợp bò lai 

Droughtmaster × Lai Brahman với 1.856.424 đồng/con. Bò lai Charolais × Lai 

Brahman cho thu nhập cao hơn hai tổ hợp bò lai Droughtmaster × Lai Brahman và bò 

Red Angus × Lai Brahman lần lượt là 51,5% và 30,2%, lần lượt tương ứng là 

1.968.372 và 1.154.129 đồng/con.  
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Như vậy, với điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng của các nông hộ chăn nuôi bò tại 

tỉnh Quảng Ngãi khả năng sinh sản của đàn bò cái Lai Brahman khi phối giống 

Charolais, Droughtmaster và Red Angus là tốt, khả năng sinh trưởng của đời con cao, 

năng suất và chất lượng thịt đảm bảo. Lợi nhuận người chăn nuôi thu lại từ chăn nuôi 

các tổ hợp bò lai này là khá cao. Vì vậy, nên triển khai nhân rộng lai tạo, và chăn nuôi 

các tổ hợp bò lai này tại tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương lân cận có điều kiện chăn 

nuôi tương tự. 
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CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. KẾT LUẬN 

- Chăn nuôi bò trong nông hộ tại tỉnh Quảng Ngãi mang đặc trưng quy mô nhỏ 

với trung bình 3,94 con/hộ, tỷ lệ bò Lai Brahman chiếm 98,3% tổng đàn, và phương 

thức chăn nuôi đã mang tính thâm canh. Bò cái Lai Brahman khi phối giống với bò 

đực Brahman có khả năng sinh sản tốt, thời gian phối giống thành công sau khi đẻ là 

3,56 tháng, khoảng cách lứa đẻ là 13,1 tháng. Tổ hợp bò lai Brahman × Lai Brahman 

có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện chăn nuôi nông hộ của tỉnh Quảng Ngãi. 

Khối lượng sơ sinh trung bình ở bê đực là 25,4 kg, và bê cái là 24,3 kg, khối lượng lúc 

18 tháng tuổi lần lượt là 289,5 và 255,6kg.  

- Bò cái Lai Brahman khi được phối giống với bò đực Charolais, Droughtmaster 

và Red Angus có khả năng sinh sản tốt, thời gian phối thành công sau khi đẻ dao động 

từ 3,63 đến 3,73 tháng, khoảng cách lứa đẻ là 13,2 tháng.  

- Các tổ hợp bò lai Charolais × Lai Brahman, Droughtmaster × Lai Brahman và 

Red Angus × Lai Brahman có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện chăn nuôi nông 

hộ của tỉnh Quảng Ngãi. Tăng khối lượng từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi dao động từ 

597,7 đến 654,9 gam/con/ngày đối với con đực, và từ 511,0 đến 570,1 gam/con/ngày 

đối với con cái. Trong ba tổ hợp lai thì tăng khối lượng của tổ hợp bò lai Charolais × 

Lai Brahman là cao nhất, tiếp đến là tổ hợp bò lai Red Angus × Lai Brahman, và thấp 

nhất là tổ hợp bò lai Droughtmaster × Lai Brahman. 

- Bò lai Charolais × Lai Brahman được nuôi vỗ béo từ 18-21 tháng tuổi cho 

khối lượng trung bình lúc 21 tháng tuổi và tăng khối lượng trong thời gian vỗ béo cao 

nhất lần lượt là 523,7 kg và 1.282 gam/ngày; tiếp theo là bò lai Droughtmaster × Lai 

Brahman và Red Angus × Lai Brahman với lần lượt 465,0 kg và 1.039 gam/ngày; 

484,3 kg và 1.134 gam/ngày. Tỷ lệ thịt xẻ của các tổ hợp bò lai Charolais × Lai 

Brahman, Droughtmaster × Lai Brahman và Red Angus × Lai Brahman dao động từ 

60,3 đến 62,1%, tỷ lệ thịt tinh dao động từ 42,6 đến 45,2% KLGM. Chất lượng thịt của 

các tổ hợp bò lai này tại thời điểm 1, 12, 24 và 48 giờ sau giết mỗ nằm trong ngưỡng 

chất lượng thịt bình thường thể hiện qua các chỉ số pH và màu sắc. Thịt của các tổ hợp 

lai được xếp vào loại thịt có độ dai trung bình. Tỷ lệ mỡ giắt trong cơ thăn của tổ hợp 

lai Charolais × Lai Brahman là 1,6% và Red Angus × Lai Brahman là 1,4% cao hơn so 

với tổ hợp lai Droughtmaster × Lai Brahman là 0,6%. 

4.2. KIẾN NGHỊ 

- Bò cái Lai Brahman và các tổ hợp lai giữa nó với đực giống Charolais, 

Droughtmaster và Red Angus nên được sử dụng trong chăn nuôi nông hộ tỉnh 

Quảng Ngãi và các địa phương có điều kiện chăn nuôi tương tự. 
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88. Bartoň L., Řehák D., TeslíkV., Dbureš D., Zahrádková R. (2006), Effect of 

breed on growth performance and carcass composition of Aberdeen Angus, 

Charolais, Hereford and Simmental bulls, Czech Journal of Animal Science, 

51(2), pp. 47-53. 

89. Bass T. J. (2000), Meat Quality Traits and Genetic Selection, Iowa State 

University.  

90. Bathaei S. S. and Leroy P. L. (1996), Growth and mature weight of Mehraban 

Iranian fat tailed sheep, Small Ruminant Research, 22, pp. 155-162. 

91. Behr V., Hornick J. L., Cabaraux J. F., Alvarez A., Istasse L. (2001), Growth 

patterns of Belgian Blue replacement heifers and growing males in commercial 

farms, Livestock Production Science, 71, pp. 121-130.  

92. Beltran J. J., Butts W.T., Olson T.A., Koger M. (1992), Growth patterns of two 

lines of Angus cattle selected using predicted growth parameters, Jounal of 

Animal Science, 70, pp. 734-741. 

93. Bennet C. (2017), Mechanisms of Inbreeding Depression and Heterosis for 

Profitable Dairying, Extension Dairy Scientist, Genetics and Management 

Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, pp. 1-5. 

94. Bernardes P. A., Grossi D. A., Savegnago R. P., Buzanskas M. E., Urbinati I., 

Bezerra L. A. F., Lôbo R.B., Munar D. P. (2015), Estimates of genetic 

parameters and genetic trends for reproductive traits and weaning weight in 

Tabapuã cattle, Journal of Animal Science, 93 (11), pp. 5175-5185 

95. Bertalanffy L. V. (1938), A quantitative theory of organic growth (inquiries on 

growth laws. II), Human Biologyl, 10(2), pp. 181–213. 



126 
 

 

96. Berry D. P and Evans R. D. (2014a), Genetics of reproductive performance in 

seasonal calving beef cows and its association with performance traits, Journal 

of Animal Science, 92, pp. 1412-1422. 

97. Berry D. P., Wall E., Pryce J. E. (2014b), Genetics and genomics of 

reproductive performance in dairy and beef cattle, Animals, 8, pp. 105-121 

98. Biraima A. D. A., Mohammed A. M., Webb E. C. (2019), Effects of electrical 

stimulation and age at slaughter on carcass and meat quality of two Sudanese 

Baggara beef types, South African Journal of Animal Science, 49 (5), pp. 904-913.  

99. Bisinotto R. S., Greco L. F., Ribeiro E. S., Martinez N., Lima F. S., Staples C. 

R., ThatcherW. W., Santos J. E. P. (2012), Influences of nutrition and 

metabolism on fertility of dairy cows, Animal Reproduction, 9(3), pp. 260-272. 

100. Bispo E., Monserrat L., González L., Franco D., Moreno T. (2010), Effect of 

weaning status on animal performance and meat quality of Rubia Gallega 

calves, Meat Science, 86, pp. 832-838. 

101. Bobe G., Young J. W., Beitz D. C. (2004), Invited Review: Pathology, 

Etiology, Prevention, and Treatment of fatty liver in dairy Cows, Journal of 

Dairy Science, 87(10), pp. 3105-3124 

102. Boccard, R., Buchter, L., Casteels, E., Cosentino, E., Dransfield, E., Hood, D., 

Touraille. C. (1981), Procedures for measuring meat quality characteristics in 

beef production experiments, Report of a working group in the commission of 

the European communities’ (CEC) beef production research programme, 

Livestock Production Science, 8, pp. 385-397. 

103. Boleman S., Boleman S., Miller R., Taylor J., Cross H., Wheeler T., 

Koohmaraie M., Shackelford S., Miller M., West R. (1997), Consumer 

evaluation of beef of known categories of tenderness, Journal of Animal 

Science, 75, pp. 1521-1524. 

104. Boligon A. A. and Albuquerque L. G. (2011), Genetic parameters and relationships 

of heifer pregnacy and age at first calving with weight gain, yearling and mature 

weight in Nellore cattle, Livestock Science, 141(1), pp. 12-16. 

105. Boukha A., Bonfatti. V., Cecchinato A., AlberaL A., Gallo, Carnier P., Bittante 

G. (2011), Genetic parameters of carcass and meat quality traits of double 

muscled Piemontese cattle, Meat Science, 89(1), pp. 84-90 

106. Bourdon R. M. (1997), Understanding Animal Breeding, Colorado State 

University Prentice Hall Upper Saddle River, NJ 07458. 



127 
 

 

107. Brown J. E., Fitzhugh H. A., Cartwright T. C. (1976), A comparison of 

nonlinear models for 356 describing weight-age relationships in cattle, Jounal 

of Animal Science, 42, pp. 810-818.  

108. Buchanan D. A. (2011), The Genetic Principles of Crossbreeding, Iowa Beef 

Center, Iowa State University Animal Industry Report. 

109. Bureš D., Bartoň L, Zahrádková R., Teslík V., Krejčová M. (2006), Chemical 
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Bò thí nghiệm 

  

Vận chuyển bò đến lò mổ 
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Cân các thành phần thân thịt 

   

                    Đo pH thịt                 Mẫu thịt được vận chuyển đến phòng thí nghiệm 

  

       Xử lý thịt trước khi phân tích                            Đo màu sắc thịt 
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