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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá hiện trạng nuôi dưỡng và năng suất sinh sản của bò cái Lai Brahman 

khi được phối tinh đực giống Charolais, Droughtmaster và Red Angus nuôi trong nông hộ ở tỉnh Quảng Ngãi. Tổng 

cộng 90 hộ chăn nuôi bò Lai Brahman sinh sản (75% máu Brahman và 25% máu bò địa phương) được lựa chọn để 

đánh giá hiện trạng nuôi dưỡng khi được phối bởi 3 loại tinh nêu trên. Thêm vào đó, 373 bò cái Lai Brahman được 

phối tinh giống Charolais (127 con), Droughtmaster (120 con) và Red Angus (116 con) được chọn để đánh giá năng 

suất sinh sản. Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng vật chất khô (DM), protein thô (CP) và năng lượng (ME) ăn vào 

của bò cái Lai Brahman không có sự sai khác (P >0,05) khi được phối bởi 3 loại đực giống nêu trên. Lượng DM, CP 

và ME ăn vào của bò mẹ giai đoạn mang thai lần lượt giao động trong khoảng 6,9-7,5 kg/ngày; 0,6-0,7 kg/ngày và 

14,6-15,5 Mcal/ngày, ở giai đoạn 3 tháng sau khi đẻ lần lượt dao động trong khoảng 7,5-7,6 kg/ngày; 0,7kg/ngày và  

15,5-15,9 Mcal/ngày. Khoảng cách lứa đẻ của bò cái Lai Brahman khi phối tinh với giống Charolais, Droughtmaster 

và Red Angus dao động trong khoảng từ 394-397 ngày (P >0,05). Kết quả này cho thấy năng suất sinh sản của bò 

cái Lai Brahman khi phối tinh với các giống bò chuyên thịt nuôi trong nông hộ tại Quảng Ngãi là khá tốt. Nên tiếp tục 

đánh giá sinh trưởng và sức sản xuất thịt của các tổ hợp lai giữa bò cái Lai Brahman với đực Charolais, 

Droughmaster và Red Angus. 

Từ khoá: Brahman, Charolais, Droughtmaster, Red Angus, Quảng Ngãi, sinh sản. 

Current Feeding Situation and Reproductive Performance  
of Brahman Crossbred Cows Bred with Charolais,  

Droughtmaster and Red Angus Semen at Smallholders in Quang Ngai Province 

ABSTRACT  

The objective of this study was to evaluate the current feeding situation and reproductive performance of 

Brahman crossbred cows bred with Charolais, Droughtmaster and Red Angus semen at smallholders in Quang Ngai 

province. A total of 90 households with Brahman crossbred were evaluated for cow feed and feeding situation. In 

addition, 373 Brahman crossbred cows were used to evaluate the reproductive performance, in which 127 cows were 

inseminated by Charolais, 120 by Droughtmaster and 116 by Red Angus. The results showed that the dry matter 

(DM), crude protein (CP) and energy (ME) intake of Brahman crossbred cows were not different (P >0.05) and 

independent from being bred with Charolais, Droughtmaster or Red Angus. The amount of DM, CP and ME intaken 

by the pregnant cows was 6.9-7.5; 0.6-0.7 kg/day and 14.6-15.5 Mcal/day, respectively, and 3-month after calving 

was 7.5-7.6; 0,7 kg/day and 15.5-15.9 Mcal/day respectively. The calving interval of Brahman crossbred cows bred 

with Charolais, Droughtmaster and Red Angus semen varied between 394-397 days (P >0.05). Further studies 

should be done on the growth and performance of the progeny of the crosses between Brahman crossbred cows and 

Charolais, Droughtmaster and Red Angus bulls. 

Keywords: Brahman, Charolais, Droughtmaster, Red Angus, Quang Ngai, reproductive. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chën nuöi bñ có vai trò quan trõng trong 

sinh kế cþa người dân Quâng Ngãi. Tính đến 

ngày 1/1/2020, tùng đàn bñ cþa tînh là 277.333 

con chiếm 4,57% tùng đàn câ nước, trong đò đàn 

bò lai chiếm 72%, cao hơn so với trung bình câ 

nước là 60% (Tùng cục Thøng kê, 2020). Giøng bò 

thðt đã được nuôi phù biến täi Quâng Ngãi là con 

lai giữa bò cái Lai Brahman với đực Brahman 

(Nguyễn Thð Mỹ Linh & cs., 2019). Để đáp ứng 

nhu cæu tiêu thụ thðt bñ ngày càng tëng cao về sø 

lượng và chçt lượng, đñi hói sự thay đùi cþa hệ 

thøng chën nuöi trong đò cò con giøng. Người 

chën nuöi ở tînh Quâng Ngãi đã bít đæu sử dụng 

tinh các giøng bò chuyên thðt như Charolais, 

Droughtmaster và Red Angus để phøi giøng với 

bò cái nền lai 75% Brahman và 25% bò đða 

phương để täo ra đời con lai nuôi thðt.  

Các tính träng sinh sân là tính träng có hệ 

sø di truyền thçp (Bourdon, 1997). Nëng suçt 

sinh sân là chî sø tøt để đánh giá mức đû phù 

hợp giữa con giøng và điều kiện chëm sòc nuöi 

dưỡng cþa hệ thøng sân xuçt. Nghiên cứu về 

khâ nëng sinh sân cþa đời bø mẹ là khởi đæu 

cho việc quyết đðnh sử dụng đời con lai thương 

phèm cho mục tiêu sân xuçt, đøi với chën nuöi 

bò thðt là nëng suçt và chçt lượng thðt. 

Nghiên cứu này nhìm mục tiêu đánh giá 

hiện träng nuôi dưỡng và nëng suçt sinh sân 

cþa bò cái lai 75% máu Brahman khi phøi tinh 

Charolais, Droughtmaster hoặc Red Angus để 

làm cơ sở quan trõng cho việc đề xuçt những 

chính sách và giâi pháp nhìm phát triển chën 

nuôi bò thðt täi tînh Quâng Ngãi. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đánh giá hiện trạng nuôi dưỡng bò cái 

Lai Brahman khi phối tinh Charolais, 

Droughtmaster hoặc Red Angus nuôi trong 

nông hộ 

Nghiên cứu được tiến hành trên 90 nông hû 

chën nuöi bò cái Lai Brahman (75% Brahman 

và 25% bñ Vàng đða phương), trong đò múi mût 

nhóm 30 hû có bò cái Lai Brahman được phøi 

giøng bởi tinh cþa mût trong ba giøng: 

Charolais, Droughtmaster hay Red Angus. Khøi 

lượng bò mẹ được xác đðnh bìng phương pháp 

dùng thước dây chuyên dụng để đo vñng ngực 

sau đò ước tính khøi lượng. Trung bình khøi 

lượng bò mẹ là 283,2kg. Nghiên cứu được tiến 

hành täi ba xã g÷m Tðnh Giang, Tðnh Đöng và 

Tðnh Hiệp cþa huyện Sơn Tðnh, đäi diện cho 

chën nuöi bñ thðt tînh Quâng Ngãi trên hai khía 

cänh về tùng đàn và phương thức chën nuöi. Sø 

liệu về loäi và lượng thức ën được cân, ghi chép 

täi nông hû từ khi bñ mang thai đến 3 tháng sau 

khi đẻ và được chia thành 4 giai đoän: 3 tháng 

đæu, 3 tháng giữa, 3 tháng cuøi thời kỳ mang 

thai và 3 tháng sau đẻ. Múi ngày, bò được cho 

ën 3 læn: sáng, trưa và chiều. Thức ën được cân 

bìng cân đ÷ng h÷ Nhơn Hòa (30kg, đû chính xác 

đến 0,1kg) khi cho ën và thức ën thừa hàng 

ngày được cân vào buùi sáng hôm sau. Trong 

múi nhóm hû, múi ngày tiến hành xác đðnh loäi 

và lượng thức ën cho bñ täi 5 hû, bò cþa múi hû 

được xác đðnh liên tục 3 ngày. Hoàn thành hết 

hû cuøi cùng cþa trong múi nhóm thì trở läi cân 

täi hû ban đæu cþa nhòm đò. Nghïa là múi con 

bò cþa múi hû được cân các loäi và lượng thức ën 

trong mût tháng là 18 ngày. 

Lượng vêt chçt khô (DM), protein thô (CP) 

và nëng lượng trao đùi (ME) ën vào cþa bñ được 

tính toán hàng ngày, dựa vào khøi lượng thức ën 

ën vào và hàm lượng DM, CP và ME có trong 

thức ën. Giá trð DM, CP và ME cþa múi loäi thức 

ën được sử dụng từ các kết quâ nghiên cứu đã 

được công bø (Viện Chën nuöi, 2000) các loäi thức 

ën cöng nghiệp được lçy các giá trð dinh dưỡng 

trên bao bì sân phèm (Bâng 1). Cën cứ vào lượng 

thức ën và các chçt dinh dưỡng ën vào hàng 

ngày, tiến hành đánh giá lượng thức ën ën vào 

và các chçt dinh dưỡng ën vào từng giai đoän 

g÷m 3 tháng đæu, 3 tháng giữa, 3 tháng cuøi thời 

kỳ mang thai và 3 tháng sau khi đẻ. 

2.2. Đánh giá năng suất sinh sân của bò cái 

Lai Brahman khi phối tinh Charolais, 

Droughtmaster, Red Angus nuôi trong 

nông hộ 

Tùng 373 con bñ cái Lai Brahman được phøi 

tinh bởi các giøng chuyên thðt, trong đò 137 con 

được phøi tinh Charolais, 120 con bởi 

Droughtmaster, 116 con bởi Red Angus được 

đánh giá nëng suçt sinh sân. Các chî tiêu 
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nghiên cứu bao g÷m thời gian mang thai (ngày), 

sø liều tinh/bò có chửa (liều), tỷ lệ bò sơ sinh còn 

søng đến 3 tháng tuùi (%), tỷ lệ bò mẹ đẻ khó 

(%), thời gian đûng dục läi sau đẻ (ngày), thời 

gian phøi có chửa sau đẻ (ngày) và khoâng cách 

lứa đẻ (ngày). Các chî tiêu được xác đðnh thông 

qua sù ghi chép cho từng cá thể bò được phøi 

giøng. Múi bò cái khi phøi tinh có 1 mût sù ghi 

đæy đþ thông tin về loäi tinh phøi, ngày phøi, 

ngày đẻ, ngày đûng dục läi sau khi đẻ, ngày 

phøi läi. Thời gian nghiên cứu từ tháng 1 nëm 

2017 đến tháng 12 nëm 2019. 

Bâng 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 nghiệp
1
 86,0 18,0 3,00 

Thức ăn công nghiệp
2
 86,0 16,0 2,90 

Khô dầu lạc 91,1 49,2 2,67 

Ghi chú: 1 Thức ăn hỗn hợp 9700 của Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam; 2Thức ăn hỗn hợp Higro 

595 của công ty C.P. Việt Nam, DM: Vật chất khô; CP : Protein thô; ME: Năng lượng trao đổi. 

Bâng 2. Loại thức ăn và tỷ lệ hộ (%) sử dụng làm thức ăn cho bò cái Lai Brahman  

khi phối tinh bò Charolais, Droughtmaster, 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 xơ 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 

Thân lá ngô 9 30,0 4 13,3 2 6,7 

Rơm lúa 21 70,0 22 73,3 18 60 

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 

Higro 595 7 21,0 4 13,3 1 3,3 

Khô dầu lạc 2 6,7 1 3,3 2 6,7 
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2.3. Quân lý và xử lý số liệu 

Tçt câ các sø liệu thu thêp được quân lý 

bìng phæn mềm Excel (2010) và được xử lý bìng 

phæn mềm SPSS 20 (2011). Sø liệu được trình 

bày dưới däng trung bình và đû lệch chuèn. 

Phân tích phương sai (ANOVA) được sử dụng để 

phân tích sự khác nhau về DM, CP, ME ën vào, 

nëng suçt sinh sân (ngoäi trừ tính träng đẻ khó 

và sø bê chết) cþa bñ cái Lai Brahman khi được 

phøi tinh bò Charolais, Droughtmaster, Red 

Angus, mô hình xử lý thøng kê cþa các chî tiêu 

này như sau: 

 Yij =  + Gi + eij 

Trong đò: Yij: là biến phụ thuûc; Gi: là ânh 

hưởng cþa giøng bñ đực; eij: là sai sø ngéu nhiên.  

So sánh các giá trð trung bình bìng phép 

thử Tukey, so sánh các tỷ lệ sử dụng phương 

pháp phân tích khi bình phương 2. Sự sai khác 

giữa các giá trð trung bình và các tỷ lệ được cho 

là sai khác thøng kê khi P <0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Loại và lượng thức ăn được các hộ sử 

dụng cho bò cái Lai Brahman qua các giai 

đoạn mang thai và tiết sữa 

Kết quâ đánh giá tình hình sử dụng thức ën 

cho bò cþa các nông hû được thể hiện ở bâng 2 

cho thçy, ngu÷n thức ën cho bñ mẹ là đa däng. 

Thức ën thö như có voi, có tự nhiên và rơm lýa 

là ba loäi chþ yếu được sử dụng cho bò với tỷ lệ 

hû sử dụng læn lượt là 100, 90-100 và 60-73,3%. 

Ngoài ra, các ngu÷n phụ phèm nông nghiệp 

khác như thån lá ngö, dåy khoai lang cÿng được 

các hû sử dụng làm thức ën cho bñ, tuy nhiên 

với tỷ lệ hû sử dụng ít hơn. Bên cänh thức ën 

thô xanh, các loäi thức ën tinh như cám gäo, bût 

sín, bût ngô cÿng được sử dụng khá phù biến với 

từ 99,3-100% hû sử dụng. Chưa có nhiều hû sử 

dụng thức ën công nghiệp cho chën nuöi bñ. Đặc 

biệt, ngu÷n thức ën tinh giàu protein như bût 

cá, các loäi khô dæu… hay ngu÷n nitơ phi protein 

chưa được các hû sử dụng. 

Bâng 3 cho thçy lượng thức ën ën vào cþa 

bñ cái Lai Brahman khi được phøi với đực giøng 

Charolais, Droughtmaster hoặc Red Angus là 

không khác nhau (P >0,05). Lượng DM, CP và 

ME ën vào cþa bò mẹ giai đoän mang thai læn 

lượt dao đûng trong khoâng 6,9-7,5 kg/ngày; 

0,6-0,7 kg/ngày và 14,6-15,5 Mcal/ngày. 

Theo Kearl (1982), đøi với bò mang thai 3 

tháng cuøi có khøi lượng cơ thể từ 250-300 kg 

thì lượng DM ën vào hàng ngày dao đûng từ 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 cò DM, CP và ME ën vào læn 

lượt là 7,2-7,5 kgDM/ngày; 0,7 kg/ngày; 15,1-

15,5 Mcal/ngày. Cÿng theo Kearl (1982), bñ tiết 

sữa 3 tháng đæu sau đẻ cæn lượng DM, CP và 

ME ën vào læn lượt là 6,4-7,3kg DM/ngày, 0,65-

0,69 kg/ngày; 14,0-15,2 Mcal/ngày. Bò cái Lai 

Brahman trong nghiên cứu này cò lượng DM ën 

vào là 7,5-7,6kg DM/ngày, CP là 0,7 kg/ngày, và 

ME là 15,5-15,9 Mcal/ngày. Tçt câ các giá trð 

DM, CP và ME ën vào trong nghiên cứu này 

đều tương đương hoặc cao hơn so với mức tiêu 

chuèn do Kearl (1982) đưa ra cho bñ mang thai 

và cho con bú (cùng khøi lượng, trung bình 

283,2kg) ở các nước vùng nhiệt đới. Điều này 

cho thçy người chën nuöi đã cò sự quan tåm đæu 

tư cho chën nuöi bñ cái sinh sân Lai Brahman.  

3.2. Năng suất sinh sân của bò cái Lai 

Brahman phối tinh bò Charolais, 

Droughtmaster và Red Angus 

Nëng suçt sinh sân cþa bò cái Lai Brahman 

được phøi tinh đực Charolais, Droughtmaster và 

Red Angus được trình bày ở bâng 4. Kết quâ ở 

bâng 4 cho thçy thời gian mang thai cþa bò cái 

Lai Brahman khoâng 285 ngày và không có sự 

khác nhau khi được mang thai bởi đực 

Charolais, Droughmaster và Red Angus (P = 

0,654). Thời gian này dài hơn so với nghiên cứu 

cþa Phäm Vën Quyến & cs. (2017) trên bò cái 

Lai Sind khi được phøi với các giøng bò thðt 

Droughtmaster, Charolais, Brahman với thời 

gian mang thai dao đûng từ 276-282 ngày. Sø 

liều tinh/bò có chửa trung bình là 1,2 liều khi bò 

cái Lai Brahman phøi tinh Charolais, 

Droughtmaster và Red Angus (P >0,05). Sø liều 

tinh/ bò có chửa cþa nghiên cứu này cao hơn so 

với kết quâ nghiên cứu cþa cùng tác giâ trong 

cüng điều kiện chën nuöi khi sử dụng tinh đực 

Brahman phøi cho bò cái Lai Brahman này với 

1,14 liều (Nguyễn Thð Mỹ Linh & cs., 2019). 
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Bâng 3. Lượng thức ăn ăn vào (trung bình ± đû lệch tiêu chuèn) theo giai đoạn mang thai  

và sau khi sinh của bò cái Lai Brahman khi phối tinh bò Charolais,  

Droughtmaster và Red Angus 

Chỉ tiêu 
Giống bò đực phối với cái Lai Brahman 

P 
Charolais Drougtmaster Red Angus 

3 tháng đầu thời kỳ mang thai 

Thức ăn tinh ăn vào (kg DM/ngày) 0,5 ± 0,4 0,6 ± 0,4 0,5 ± 0,5 0,393 

Thức ăn thô ăn vào (kg DM/ngày) 6,4 ± 1,0 6,3 ± 0,8 6,5 ± 0,7 0,526 

Tổng thức ăn ăn vào (kgDM/ngày) 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/ngày) 0,6
 
± 0,1 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,950 

ME ăn vào (Mcal/ngày) 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/ngày) 0,5 ± 0,4 0,6 ± 0,4 0,4 ± 0,5 0,130 

Thức ăn thô ăn vào (kg DM/ngày) 6,6 ± 0,9 6,5 ± 0,8 6,6 ± 0,7 0,916 

Tổng thức ăn ăn vào (kgDM/ngày) 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/ngày) 0,7 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,572 

ME ăn vào (Mcal/ngày) 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/ngày) 0,6 ± 0,5 0,7 ± 0,5 0,5 ± 0,5 0,178 

Thức ăn thô ăn vào (kg DM/ngày) 6,9 ± 1,0 6,5 ± 1,0 6,7 ± 0,7 0,244 

Tổng thức ăn ăn vào (kgDM/ngày) 7,5 ± 1,1 7,3 ± 1,1 7,2
 
± 0,8 0,625 

Tỷ lệ thức ăn tinh (%) 7,3 ± 6,1 10,1 ± 7,3 7,1 ± 5,6 0,136 

Protein thô ăn vào (kg/ngày) 0,7 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,696 

ME ăn vào (Mcal/ngày) 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/ngày) 0,8 ± 0,5 0,8 ± 0,5 0,9 ± 0,5 0,837 

Thức ăn thô ăn vào (kg DM/ngày) 6,7 ± 1,2 6,9 ± 1,1 6,7 ± 0,8 0,806 

Tổng thức ăn ăn vào (kgDM/ngày) 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/ngày) 0,7 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,769 

ME ăn vào (Mcal/ngày) 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 

 

Tỷ lệ nuôi søng bê từ sơ sinh đến 3 tháng 

tuùi dao đûng từ 98,5-100% và không có sự sai 

khác giữa các giøng bñ đực khi phøi với cái Lai 

Brahman (P >0,05). Kết quâ này cao hơn kết 

quâ nghiên cứu cþa Lê Xuån Cương & cs. (2001) 

với 86,2% trên đøi tượng bò Lai Sind và bò lai 

(Charolais × Lai Sind); Phäm Vën Quyến (2009) 

và Phäm Vën Quyến & cs. (2018) với 84 và 93% 

læn lượt trên đøi tượng bò Droughtmaster thuæn 

và bò lai (Red Angus × Lai Sind). Kết quâ này 

tương đương với kết quâ cþa Trương La (2016) 

với bê nuôi søng được sinh ra từ bò cái Lai Sind 

phøi tinh bò Brahman, Drounghtmaster và Red 

Angus là 100%.  
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 Bâng 4. Năng suất sinh sân (trung bình ± đû lệch tiêu chuèn)  

của bò cái Lai Brahman phối tinh đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus 

Tính trạng 
Giống bò đực 

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) 28,6
a 
± 3,2 27,2

b 
± 3,4 27,5

b 
± 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 

Ghi chú: a,bCác giá trị trung bình trong cùng hàng có các chữ trên đầu khác nhau là khác nhau (P <0,05). 

Bñ cái Lai Brahman khi được mang thai bởi 

đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus có 

tỷ lệ bñ đẻ khó læn lượt là 3,7%, 1,7% và 2,6%  

(P >0,05), cao hơn kết quâ nghiên cứu cþa 

Trương La (2016) trên bñ mẹ Lai Sind phøi tinh 

bò Brahman, Drounghtmaster và Red Angus. 

Điều này có thể là do sự khác nhau về khøi lượng 

bê sơ sinh giữa các kết quâ nghiên cứu. Trong 

nghiên cứu này khøi lượng bê sơ sinh cþa bò mẹ 

Lai Brahman khi được mang thai bởi đực 

Charolais, Droughtmaster và Red Angus đều đät 

ở mức cao và læn lược là 28,6; 27,2 và 27,5 kg/con 

(P = 0,002). Kết quâ này cao hơn mût sø kết quâ 

nghiên cứu trước đåy. Phí Như Liễu & cs. (2017) 

cho biết đàn bê lai (Red Angus × Lai Brahman), 

(Droughtmaster × Lai Brahman) nuôi ở An 

Giang læn lượt có khøi lượng sơ sinh là 25,8; 25,2 

kg. Nguyễn Thanh Hâi & cs. (2019) cho biết đàn 

bê lai (Red Angus × Brahman) và 

Droughtmaster thuæn có khøi lượng sơ sinh læn 

lượt là 24,0; 24,94kg. Dương Nguyên Khang & cs. 

(2019) cho biết đàn bê lai (Red Angus × Lai Sind) 

ở Tiền Giang có khøi lượng sơ sinh là 23,83kg. 

Kết quâ này thçp hơn kết quâ nghiên cứu cþa 

Dương Nguyên Khang & cs. (2019) trên đàn bê 

lai (Charolais × Lai Sind) ở Bến Tre với khøi 

lượng sơ sinh là 30,1kg. Sở dï khøi lượng bê sơ 

sinh trong nghiên cứu này thçp hơn khøi lượng 

sơ sinh cþa bê lai ở Bến Tre có lẽ là do đàn bñ mẹ 

Lai Sind trong nghiên cứu cþa nhóm tác giâ có 

khøi lượng trung bình 382kg, cao hơn khøi lượng 

trung bình cþa đàn bñ cái Lai Brahman trong 

nghiên cứu cþa chúng tôi là 283,2kg. 

Thời gian đûng dục läi sau khi đẻ cþa bò cái 

Lai Brahman khi phøi tinh Charolais, 

Droughtmaster, Red Angus dao đûng trong 

khoâng từ 107-110 ngày (P = 0,784). Kết quâ 

này dài hơn khi bò cái Lai Brahman được phøi 

tinh đực Brahman cÿng täi đða bàn nghiên cứu 

và cÿng trong điều kiện nông hû với 102 ngày 

(Nguyễn Thð Mỹ Linh & cs., 2019). Sở dï thời 

gian đûng dục dài hơn có thể là do khi phøi tinh 

cþa các giøng bò chuyên thðt chçt lượng cao, bê 

con sinh ra có khøi lượng sơ sinh lớn nên bò mẹ 

cæn có thời gian dài hơn để tử cung cÿng như 

chức nëng cþa các bû phên sinh dục khác h÷i 

phục để tiếp tục chu kỳ sinh sân tiếp theo 

(Ferrell, 1991).  

Thời gian phøi giøng sau khi đẻ thành công 

là mût trong những chî tiêu quan trõng đánh giá 

khâ nëng sinh sân cþa bò cái; có ânh hưởng lớn 

nhçt đến khoâng cách lứa đẻ, bởi vì thời gian 

mang thai cþa bò ít biến đûng. Thời gian phøi 

giøng thành công sau khi đẻ cþa bò cái Lai 

Brahman khi mang thai với đực Charolais, 

Droughtmaster và Red Angus dao đûng trong 

khoâng từ 109-111 ngày (P = 0,919). Kết quâ 

này ngín hơn nhiều so với kết quâ nghiên cứu 

cþa Lương Anh Dÿng (2011), Phäm Vÿ Tuån 

(2014), Nguyễn Ngõc Hâi & cs. (2017), Phäm 

Vën Quyến & cs. (2017) trên bò cái Lai 

Brahman được phøi các loäi tinh này với læn 
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lượt là 217; 215; 132; 145-166 ngày. Sở dï kết 

quâ này ngín hơn là do (i) đàn bñ cái ở vùng 

nghiên cứu được chëm sòc nuöi dưỡng tøt, (ii) 

người chën nuöi đã theo dôi và phát hiện đûng 

dục kðp thời, (iii) dén tinh viên có tay nghề cao. 

Kết quâ này dài hơn khi bò cái Lai Brahman khi 

mang thai với bñ đực Brahman cÿng trong điều 

kiện chën nuöi nöng hû täi đða bàn nghiên cứu 

với thời gian phøi giøng thành cöng sau đẻ là 

106,7 ngày (Nguyễn Thð Mỹ Linh & cs., 2019).  

Khoâng cách lứa đẻ cþa bò cái Lai Brahman 

khi đẻ con với bñ đực Charolais, Droughtmaster, 

Red Angus dao đûng trong khoâng từ 394-397 

ngày (P = 0,834). Khoâng cách lứa đẻ trong 

nghiên cứu này ngín hơn so với mût sø kết quâ 

nghiên cứu cþa Lương Anh Dÿng (2011), Phäm 

Vÿ Tuån (2014), Nguyễn Ngõc Hâi & cs. (2017), 

Phäm Vën Quyến & cs. (2017) cÿng trên bñ cái 

Lai Brahman đẻ con với bñ đực Charolais, 

Droughmaster và Red Angus với khoâng cách 

lứa đẻ læn lượt là 504,6; 499,5; 417,1; 426 – 480 

ngày; kết quâ nghiên cứu cþa Siller (2017) trên 

bò cái Lai Brahman khi phøi tinh bò Charolais 

và Red Angus ở Dominican với khoâng cách lứa 

đẻ là 462 ngày; Segura & cs. (2017) trên đàn bñ 

Brahman nuôi ở Mexico với 446 ngày; Husnul & 

cs. (2018) trên đàn bñ cái Lai Brahman phøi 

tinh Brahman, Limousin, Simmental với trung 

bình là 426 ngày. Kết quâ này tương đương kết 

quâ cþa Gate (2013) trên đàn bò Lai Brahman ở 

Anh với 394 ngày. Khoâng cách lứa đẻ cþa đàn 

bò trong nghiên cứu cþa chúng tôi nìm trong 

khoâng 365-420 ngày được coi là tøi ưu cho các 

giøng bò nhiệt đới (Aboagye, 2002). 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Lượng vêt chçt khô, protein thö và nëng 

lượng trao đùi ën vào cþa bò mẹ lai Brahman 

khi được phøi tinh Charolais, Droughtmaster 

hoặc Red Angus được nuôi trong nông hû cþa 

tînh Quâng Ngãi đâm bâo theo khuyến cáo về 

dinh dưỡng cho chën nuöi bñ sinh sân. 

Bñ cái Lai Brahman khi được phøi tinh 

Charolais, Droughtmaster và Red Angus có khâ 

nëng sinh sân khá tøt, thời gian phøi có chửa 

sau đẻ dao đûng từ 109-112 ngày; khoâng cách 

lứa đẻ từ 394-397 ngày.  

Các nông hû chën nuöi bñ sinh sân nên tiếp 

tục sử dụng ba loäi tinh này để phøi giøng cho 

đàn bñ cái Lai Brahman đang được nuôi trên  

đða bàn. 

Cæn nghiên cứu khâ nëng sinh trưởng, sức 

sân xuçt thðt cþa đời con lai khi bò cái Lai 

Brahman được phøi tinh Charolais, 

Droughtmaster và Red Angus để có chiến lược 

tùng thể về việc sử dụng 3 giøng bò chuyên  

thðt này. 
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