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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành để đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của bê lai F2[BBB × 

F1(BBB × Lai Sind)] nuôi trong điều kiện nông hộ ở Ba Vì, Hà Nội. Tổng số 20 bê lai F2[BBB × F1(BBB × Lai Sind)] 

bao gồm 10 bê đực và 10 bê cái có độ tuổi từ 6 đến 12 tháng tuổi được sử dụng trong nghiên cứu này. Bê được 

nuôi nhốt cá thể, cho ăn hỗn hợp thức ăn gồm thức ăn thô xanh và thức ăn tinh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: Bê 

lai F2[BBB × F1(BBB × Lai Sind)] có khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn tốt trong điều kiện chăn nuôi 

nông hộ. Bê có khối lượng cơ thể đạt 198,9kg lúc 6 tháng tuổi và 356,05kg lúc 12 tháng tuổi. Tăng khối lượng tuyệt 

đối giai đoạn 6-12 tháng tuổi đạt 873,05 g/con/ngày. Hiệu quả sử dụng thức ăn giai đoạn 6-12 tháng tuổi đạt 8,55kg 

VCK/kg tăng khối lượng. Tính biệt ảnh hưởng đến khối lượng tích lũy, tăng khối lượng tuyệt đối và hiệu quả sử dụng 

thức ăn (P <0,05). Bê đực có khối lượng cơ thể, tăng khối lượng tuyệt đối cao hơn và tiêu tốn thức ăn (kg VCK/kg 

tăng KL) thấp hơn so với bê cái.  

Từ khóa: Bê lai F2 [BBB × F1(BBB x Lai Sind)], sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn. 

Growth Performance and Feed Conversion Ratio of [BBB × F1(BBB × Lai Sind)] 
Crossbred Calves from 6 to 12 Months of Age Raised in Hanoi  

ABSTRACT 

The study was conducted to evaluate the growth performance and feed conversion ratio (FCR) of [BBB × F1(BBB × 

Lai Sind)] crossbred calves raised in farm condition in Ba Vi district, Hanoi city, Vietnam. A total of 20 animals iconsisting 

of 10 male and 10 female calves from 6 to 12 months of age were used in this study. Calves were kept in individualy and 

fed a mixture of forage and concentrate. The results showed that [BBB × F1(BBB × Lai Sind)] crossbred calves grew well 

with good feed efficiency in farm conditions. Calves weighed 198.9 kg and 356.05 kg at 6 and 12 months, respectively. 

Average daily gain (ADG) in the period of 6-12 months of age was 873.05 g/head/day. Feed conversion ratio in the 

period of 6-12 months was 8.55 kg DM/kg. Gender affected body weight, ADG, and FCR (P<0.05). The male calves had 

higher body weight, ADG and lower FCR as compared to female calves. 
Keywords: [BBB × F1 (BBB × Lai Sind)] crossbred calf, growth performance, feed conversion ratio. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Để nâng cao hiệu quâ sân xuçt thðt bò, việc 

täo ra những tù hợp lai cò nëng suçt và chçt 

lượng thðt là mût trong những phương pháp 

được sử dụng rûng rãi (Lunstra & Cundiff, 2003; 

Clarke & cs., 2009) và là hướng đi bền vững, an 

toàn, phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế 

xã hûi của nước ta. Bò Blanc Blue Belge (BBB) 

là giøng bò thðt đặc biệt của thế giới được täo ra 

từ nëm 1919 nhờ lai täo giøng bñ đða phương 

của Bî với bñ Shorthorn (Pháp). Đåy là giøng bò 

đặc biệt cò cơ bíp phát triển siêu trûi (hệ thøng 

cơ đöi), ngoäi hình đẹp, khâ nëng sử dụng thức 

ën tøt, thðt thơm ngon, hiệu quâ kinh tế cao, bò 

BBB rçt hiền lành. Tuy nhiên giøng bò này phù 
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hợp với điều kiện thời tiết khí hêu ön đới, nhu 

cæu dinh dưỡng cao, hơn nữa do trõng lượng lớn, 

khung xương chêu bé khi bñ đẻ trên 90% phâi 

mù lçy bê sơ sinh (Charlier& cs., 1995). Vì vêy, 

lai täo giøng bò BBB với các giøng bñ đða phương 

là cæn thiết nhìm täo đàn bñ thích nghi với điều 

kiện khí hêu và điều kiện chën nuöi của đða 

phương; đ÷ng thời xây dựng được vùng nguyên 

liệu thðt bò an toàn chçt lượng đáp ứng yêu cæu 

của thð trường trong nước.  

Dự án täo đàn bñ lai giữa bñ đực BBB với bò 

cái nền Lai Sind được triển khai trên đða bàn 

thành phø Hà Nûi từ nëm 2002 cho đến nay. 

Giai đoän đæu, tù hợp lai F1 giữa bñ đực BBB với 

bò cái nền Lai Sind đã được täo ra và được đánh 

giá tương đøi toàn diện về khâ nëng sân xuçt từ 

sơ sinh đến khi giết thðt và khâ nëng sinh sân. 

Kết quâ (Nguyễn Thð Nguyệt & Büi Đäi Phong, 

2015; Nguyễn Thð Nguyệt & Nguyễn Thð Vinh, 

2017; Nguyen Thi Vinh & Nguyen Thi Nguyet, 

2019; Nguyễn Thð Nguyệt & cs., 2020) cho thçy, 

con lai F1 BBB sinh ra khóe mänh, thích nghi 

với điều kiện, möi trường søng, tøc đû phát 

triển, tëng trõng nhanh, chçt lượng thðt và khâ 

nëng sinh sân tøt. Bò lai F1(BBB × Lai Sind) có 

khøi lượng sơ sinh, 3, 6, 12 tháng tuùi læn lượt là 

29,9kg; 186,2kg; 326,4kg (Nguyễn Thð Nguyệt & 

Büi Đäi Phong, 2015); Bò có khøi lượng cơ thể 

đät 496,60 lúc 18 tháng tuùi; tëng khøi lượng 

tuyệt đøi giai đoän 12-18 tháng tuùi đät  

939,44 g/con/ngày; hiệu quâ sử dụng thức ën 

giai đoän 12-18 tháng tuùi đät 10,36 (Nguyễn 

Thð Nguyệt & Nguyễn Thð Vinh, 2017). Khøi 

lượng lúc 24 tháng tuùi đät 699,40kg; tiêu tøn 

thức ën giai đoän 24 tháng và hiệu quâ sử dụng 

thức ën giai đoän 23-24 tháng tuùi læn lượt đät 

13,13kg và 12,93 (Nguyen Thi Vinh & Nguyen 

Thi Nguyet, 2019). Bò cái lai F1(BBB × Lai Sind) 

có tuùi đûng dục læn đæu, tuùi phøi giøng læn 

đæu và tuùi đẻ lứa đæu trung bình tương ứng 

425,6; 451,85 và 759,8 ngày. Khoâng cách lứa đẻ 

và thời gian phøi läi læn lượt là 372,2 và  

82,3 ngày. Tỷ lệ đẻ đät 98,03%. Hệ sø phøi giøng 

là 1,35 læn (Nguyễn Thð Nguyệt & cs., 2020).  

Để tiếp tục phát huy ưu điểm của bò BBB 

cũng như đáp ứng với tình hình chën nuöi ở 

nước ta là bò cái F1(BBB × Lai Sind) täo ra läi bð 

giết thðt trong khi đang thiếu hụt bò cái nền Lai 

Sind; nên công tác lai täo giữa bò cái F1(BBB × 

Lai Sind) với tinh bñ BBB để täo con lai F2 

mang 75% máu bñ BBB cò nëng suçt, chçt 

lượng cao hơn là rçt cæn thiết. Bê lai  

F2(3/4 BBB) vừa đáp ứng nhu cæu của người tiêu 

dùng vừa có thể là hướng mới cho lai täo giøng 

bò thðt ở Việt nam nói chung và Hà Nûi nói 

riêng. Khâ nëng sân xuçt của bê lai F2[BBB × 

F1(BBB × Lai Sind)] ở giai đoän sơ sinh đến 6 

tháng tuùi đã được đánh giá (Nguyễn Thð 

Nguyệt & cs., 2020), nghiên cứu này tiếp tục 

đánh giá khâ nëng sinh trưởng và hiệu quâ sử 

dụng thức ën của bê lai F2[BBB × F1(BBB × Lai 

Sind)] giai đoän 6 đến 12 tháng tuùi. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Động vật, thức ăn và quân lý  

Vêt liệu nghiên cứu là bê lai F2[BBB × 

F1(BBB × Lai Sind)] bao g÷m 10 bê đực và 10 bê 

cái cò đû tuùi từ 6 đến 12 tháng tuùi đâm bâo 

đ÷ng đều về đû tuùi được nuôitäi 3 hû chën nuöi 

cò điều kiện chëm sòc nuöi dưỡng như nhau ở 

Ba Vì, Hà Nûi từ tháng 9/2019 đến 8/2020. 

Bê được nuôi nhøt riêng theo cá thể, có 

máng ën và uøng riêng, thức ën và nước uøng 

được cung cçp täi chu÷ng. Bê được nuôi thích 

nghi 1 tháng trước khi tiến hành thí nghiệm. 

Trong thời gian này bê được tiêm phòng bệnh lở 

m÷m long móng, tụ huyết trùng và tèy giun sán 

theo quy đðnh thú y.  

Bê lai được cung cçp hún hợp thức ën g÷m 

thức ën thö xanh (cò có voi, thân cây ngô ủ 

chua, bã bia) được cho ën tự do và bù sung thêm 

thức ën tinh (g÷m cám ngô và cám hún hợp). Có 

voi được thu cít täi thời điểm 45 ngày tuùi sau 

đò được cít ngín 10-15cm trước khi cho ën, cåy 

ngö được thu hoäch giai đoän chín sáp, sau đò 

được chế biến ủ chua và được bâo quân trong 

khoâng thời gian 30-60 ngày trước khi cho ën, 

bã bia, cám ngô và cám công nghiệp. Thức ën 

được cung cçp hàng ngày 2 læn vào buùi sáng 

(8h) và buùi chiều (16h) đâm bâo đáp ứng đủ 

nhu cæu vêt chçt khö, nëng lượng và protein 

theo tiêu chuèn của Kearl (1982). Nước uøng và 

tâng đá liếm được cung cçp tự do.   
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2.2. Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp  

xác định 

Khøi lượng tích lũy của bê täi các thời điểm 

6, 7, 8, 9,10, 11 và 12 tháng tuùi được xác đðnh 

bìng cån điện tử (Rud Weight 1200, sai sø ± 

0,05kg). Bê được cân theo cá thể vào buùi sáng 

trước khi cho ën. Tëng khøi lượng được xác đðnh 

dựa vào khøi lượng cuøi kỳ và đæu kỳ. 

Sinh trưởng tuyệt đøi (g/con/ngày) và sinh 

trưởng tương đøi (%) của các giai đoän 6-8, 8-10 

và 10-12 tháng tuùi được xác đðnh thông qua 

khøi lượng bê và thời gian theo dõi ở múi giai 

đoän tuùi. 

Thức ën cho ën và thức ën thừa được cân 

hàng ngày để xác đðnh lượng thức ën thu nhên. 

Tiêu tøn thức ën (FCR) được xác đðnh thông qua 

lượng thức ën thu nhên và tëng khøi lượng 

trong múi giai đoän tuùi.  

2.3. Xử lý số liệu 

Sø liệu được xử lý thøng kê bìng phân tích 

phương sai mût nhân tø sử dụng phæn mềm SAS 

9.1 (2002). Các giá trð trung bình được so sánh 

sự sai khác ở mức ý nghïa P <0,05 bìng phương 

pháp so sánh cặp Duncan. Mô hình thøng kê 

được sử dụng cho thí nghiệm là: Yij = µ + Si + eij ; 

trong đò: Yij: chî tiêu nëng suçt sinh trưởng;  

µ: giá trð trung bình; Si: ânh hưởng của tính biệt 

ith (i = 2; đực, cái); eij: sai sø ngéu nhiên. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Sinh trưởng tích lũy 

Sinh trưởng là sự tëng thêm về khøi lượng, 

kích thước, thể tích của từng bû phên hay của 

toàn cơ thể con vêt. Kết quâ về sinh trưởng tích 

lũy của bê lai F2[BBB × F1(BBB × Lai Sind)] từ 

6 đến 12 tháng tuùi được trình bày ở bâng 1. 

Kết quâ ở bâng 1 cho thçy: Tính chung đực 

+ cái, bê lai F2[BBB × F1(BBB × Lai Sind)] có 

khøi lượng cơ thể 6 tháng tuùi đät 198,90kg;  

9 tháng tuùi đät 274,45kg và 12 tháng tuùi đät 

356,05kg. Tëng khøi lượng cơ thể toàn kỳ 

6-12 tháng tuùi đät 157,15kg. 

Tính biệt có ânh hưởng đến khøi lượng cơ 

thể ở các giai đoän từ 6 đến 12 tháng tuùi và 

tëng khøi lượng toàn kỳ (P <0,05). Bê đực có 

khøi lượng và tëng khøi lượng cơ thể câ kỳ cao 

hơn bê cái. Khøi lượng tích lũy của bê đực và cái 

tëng qua các tháng tuùi đät các giá trð læn lượt ở 

6 tháng tuùi là 204,6 và 193,2kg; 9 tháng tuùi 

đät 284,65 và 264,25kg; 12 tháng tuùi đät 

370,25 và 341,85kg. Tëng khøi lượng toàn kỳ ở 

bê đực và cái F2[BBB × F1(BBB × Lai Sind)] đät 

læn lượt là 165,65kg và 148,65kg. 

Khi đánh giá tiềm nëng tëng trưởng của 

giøng bò lai BBB trên thế giới cho thçy bò lai 

F1(BBB × HF), F1(BBB × Meuse-Rhin-Yssel) và 

F1(BBB × HF) có khøi lượng cơ thể lúc 12 tháng 

tuùi læn lượt là 480,1; 485,4 và 394,52kg (Hanset 

& cs., 1987; Tahiri & cs., 2017). Như vêy trong 

cüng đû tuùi là 12 tháng tuùi thì khøi lượng cơ 

thể của con lai F2[BBB × F1(BBB × Lai Sind)] ở 

nước ta thçp hơn so với bò lai BBB trên thế giới.  

Kết quâ nghiên cứu của Nguyễn Thanh Hâi 

& Đú Hòa Bình (2020) cho thçy khøi lượng sơ 

sinh cao nhçt ở bê F1(BBB × Droughtmaster) 

(33,4kg), kế đến Droughtmaster (28,3kg), F1(Red 

Angus × Brahman) (27,2kg), Brahman (26,5kg) 

và thçp nhçt bê Lai Sind (23,9kg). Khøi lượng 12 

tháng tuùi cao nhçt vén ở F1(BBB × 

Droughtmaster) (356,3kg), kế đến Droughtmaster 

(314,7kg), F1(Red Angus × Brahman) (297,5kg), 

Brahman (287,0kg) và thçp nhçt Lai Sind 

(212,4kg). Như vêy, so sánh với các kết quâ khâo 

sát về nhòm bñ lai hướng thðt nuôi ở thành phø 

H÷ Chí Minh thì kết quâ nghiên cứu này thçp 

hơn so với con lai F1 (BBB × Droughtmaster), 

nhưng cao hơn so với các con lai khác. 

Theo Nguyễn Thð Nguyệt & Büi Đäi Phong 

(2015) con lai F1(BBB × Lai Sind) ở 12 tháng tuùi 

tính chung đực và cái đät 326,4kg, con đực là 

338,5kg, con cái là 314,3kg.Theo kết quâ nghiên 

cứu của Hoàng Kim Vũ (2011) thì khøi lượng F1 

Droughtmaster lúc 9 tháng tuùi là 194,9kg (con 

đực); 187,45kg (con cái); 191,18kg (chung đực + 

cái); ở 12 tháng tuùi của con đực, con cái và chung 

đực cái có khøi lượng læn lượt là 235,95; 231,75; 

233,85kg. Nghiên cứu của Đinh Vën Câi (2006) 

cho thçy F1(Droughtmaster × Lai Sind) lúc 12 

tháng tuùi đät khøi lượng 214,7kg; F1Charolais 

164,6kg. Bê lai F1(Red Angus × Lai Sind) 12 

tháng tuùi đät 178,6kg (Đinh Vën Tuyền & cs., 

2010). Theo Lê Viết Ly & cs. (1995) khøi lượng 12 

tháng tuùi của F1 Limuosin là 139,0kg,  

F1 Simmantal là 168,0kg. 
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Bâng 1. Khối lượng bê lai F2[BBB × F1(BBB × Lai Sind)] từ 6 đến 12 tháng tuổi (kg) 

Tháng tuổi 
Chung (n = 20) 

Mean ± SE 

Tính biệt 
P 

Đực (n = 10) Cái (n = 10) 

6 198,90 ± 2,43 204,60
a
 ± 3,16 193,20

b
 ± 2,78 0,0144 

7 223,30 ± 2,53 230,40
a
 ± 3,03 216,20

b
 ± 2,58 0,0022 

8 248,43 ± 2,71 257,10
a
 ± 2,97 239,75

b
 ± 2,33 0,0002 

9 274,45 ± 2,92 284,65
a
 ± 2,90 264,25

b
 ± 2,13 <0,0001 

10 301,35 ± 3,17 313,00
a
 ± 2,92 289,70

b
 ± 1,96 <0,0001 

11 328,43 ± 3,40 341,35
a
 ± 2,95 315,50

b
 ± 1,71 <0,0001 

12 356,05 ± 3,67 370,25
a
 ± 3,06 341,85

b 
± 1,60 <0,0001 

TKL cả kỳ 157,15 ± 2,40 165,65
a 
± 2,08 148,65

b 
± 2,00 <0,0001 

Ghi chú: Những giá trị trung bình của đực và cái trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì sai khác 

có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

So sánh với các kết quâ trên cho thçy, khøi 

lượng cơ thể của bê lai F2[BBB × F1(BBB × Lai 

Sind)] từ 6 đến 12 tháng tuùi trong nghiên cứu 

này cao hơn so với bê Lai Sind ở các khu vực 

khác trong nước. Tuy nhiên so với các con lai 

BBB trên thế giới thì thçp hơn. 

3.2. Tốc độ sinh trưởng 

Kết quâ ở bâng 2 cho thçysinh trưởng tuyệt 

đøi của bê lai F2[BBB × F1(BBB × Lai Sind)] giai 

đoän 6-8 tháng tuùi, 8-10 tháng tuùi và 10-12 

tháng tuùi đät læn lượt là 825,42; 882,08 và 

911,67 g/con/ngày. Sinh trưởng tuyệt đøi chung 

cho câ giai đoän 6-12 tháng tuùi đät 873,05 

g/con/ngày. Sinh trưởng tương đøi giai đoän 6-8 

tháng tuùi đät 22,17%; giai đoän 8-10 tháng tuùi 

đät 19,26% và giai đoän 10-12 tháng tuùi đät 

16,65%. Sinh trưởng tương đøi câ giai đoän 6-12 

tháng tuùi đät 56,60%.  

Sinh trưởng tuyệt đøi có sự sai khác có ý 

nghïa thøng kê giữa bê đực và bê cái ở tçt câ các 

giai đoän tuùi (P <0,05). Bê đực cò sinh trưởng 

tuyệt đøi cao hơn so với bê cái. Sinh trưởng 

tương đøi không có sự sai khác giữa bê đực và bê 

cái ở tçt câ các giai đoän tuùi theo dõi (P>0,05). 

Sinh trưởng tuyệt đøi của đûng vêt nói 

chung có liên quan tới chçt lượng con giøng và 

chế đû chëm sòc nuöi dưỡng. Thông qua chî tiêu 

này có thể đánh giá khâ nëng sinh trưởng, hiệu 

quâ của phương thức nuöi dưỡng cũng như tiềm 

nëng nuöi thðt của phèm giøng. Sinh trưởng 

tuyệt đøi của bê lai F2[BBB × F1(BBB × Lai 

Sind)] trong nghiên cứu này đät kết quâ khá 

cao, giai đoän 6-8 tháng tuùi đät 875,00 g/ngày 

ở con đực và 775,83 g/ngày ở con cái; giai đoän 

8-10 tháng tuùi đät 931,67 g/ngày ở con đực và 

832,50 g/ngày ở con cái; giai đoän 10-12 tháng 

tuùi đät 954,17 g/ngày ở con đực và 869,17 

g/ngày ở con cái; và sinh trưởng tuyệt đøi câ kỳ 

(6-12 tháng tuùi) đät 920,28 g/ngày ở con đực và 

825,83 g/ngày ở con cái. Trong các giai đoän tuùi 

theo dôi thì giai đoän 6-8 tháng tuùi sinh trưởng 

tuyệt đøi đät thçp nhçt ở câ con đực và con cái 

do đåy là giai đoän mới cai sữa; các giai đoän 

sau mức tëng khøi lượng cao hơn. 

Sinh trưởng tương đøi của bê lai F2[BBB × 

F1(BBB × Lai Sind)] tuân theo quy luêt giâm 

dæn. Ở giai đoän 6-8 tháng tuùi đät 22,79% ở 

con đực và 21,55% ở con cái; giai đoän 8-10 

tháng tuùi đät 19,63% ở con đực và 18,89% ở con 

cái; giai đoän 10-12 tháng tuùi đät 16,77% ở con 

đực và 16,53% ở con cái; và sinh trưởng tương 

đøi câ kỳ (6-12 tháng tuùi) đät 57,63% ở con đực 

và 55,56% ở con cái. 

Đinh Vën Câi & cs. (2001) cho biết con lai 

F1 sau giai đoän 3 tháng tuùi mức tëng khøi 

lượng của bê lai giâm dæn, thçp nhçt giai đoän 

6-9 tháng tuùi tëng khøi lượng của bê lai 

F1Charolais, F1Abondance, F1Tarentaise læn 

lượt là 259,38; 143,23; 253,88 g/ngày. Mức tëng 

khøi lượng của bê tëng trở läi lúc 9-12  

tháng tuùi læn lượt là 351,79; 323,98 và  

270,28 g/con/ngày. 
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Bâng 2. Sinh trưởng tuyệt đối và sinh trưởng tương đối  

của bê lai F2[BBB × F1(BBB × Lai Sind] từ 6 đến 12 tháng tuổi 

Tháng tuổi 
Chung (n = 20) Tính biệt(Mean ± SE) 

P 
Mean ± SE Đực (n = 10) Cái (n = 10) 

Sinh trưởng tuyệt đối (g/con/ngày)  

6-8 825,42 ± 13,61 875,00
a 
± 11,65 775,83

b
 ± 9,97 <0,0001 

8-10 882,08 ± 14,03 931,67
a 
± 12,53 832,50

b 
± 11,28 <0,0001 

10-12 911,67 ± 12,89 954,17
a 
± 11,80 869,17

b 
± 12,67 0,0001 

6-12  873,05 ± 7,33 920,28
a 
± 11,55 825,83

b 
± 11,09 <0,0001 

Sinh trưởng tương đối (%)  

6-8 22,17 ± 0,37  22,79 ± 0,49 21,55 ± 0,49 0,0903 

8-10 19,26 ± 0,25 19,63 ± 0,34 18,89 ± 0,35 0,1498 

10-12 16,65 ± 0,18 16,77 ± 0,23 16,53 ± 0,29 0,5257 

6-12 56,60 ± 0,53 57,63 ± 0,57 55,56 ± 0,49 0,1647 

Ghi chú: Những giá trị trung bình của đực và cái trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì sai khác 

có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

 Theo Nguyễn Thð Nguyệt & Büi Đäi Phong 

(2015), sinh trưởng tuyệt đøi của bê lai F1(BBB 

× Lai Sind) giai đoän 9-12 tháng tuùi tëng cao 

hơn so với giai đoän 6-9 tháng tuùi. Bê đực tëng 

khøi lượng là: 843,7 g/con/ngày; bê cái đät  

775,3 g/con/ngày; tính chung đực và cái đät là: 

809,5 g/con/ngày.  

Kết quâ nghiên cứu của Nguyễn Quøc Đät 

& cs. (2008) khâo sát nuôi ở thành phø H÷ Chí 

Minh cho biết tëng khøi lượng câ giai đoän 1-12 

tháng tuùi cao nhçt ở bñ DraughtMaster, đät 

1.552 g/con/ngày, thçp nhçt ở bñ Laisind đät 

952 g/con/ngày, trung bình ở bò Brahman là 

1.183 kg/con/ngày. Như vêy, kết quâ nghiên cứu 

này thçp hơn so với kết quâ nghiên cứu của 

Nguyễn Quøc Đät & cs. (2008). 

So với các nghiên cứu trên thì bê lai F2[BBB 

× F1(BBB × Lai Sind)] cũng tuån theo quy luêt 

sinh trưởng theo giai đoän tương tự, nhưng cò 

tøc đû sinh trưởng cao hơn so với con lai F1(BBB 

× Lai Sind) và cao hơn khá nhiều so với các con 

lai khác ở cüng đû tuùi. 

3.3. Khâ năng thu nhậnvà hiệu quâ sử 

dụng thức ăn 

Kết quâ ở bâng 3 cho thçy lượng thu nhên 

thức ën và tiêu tøn thức ën (kg VCK/kg tëng 

KL) của bê lai F2[BBB ×F1(BBB × Lai Sind)] 

tëng dæn qua các giai đoän tuùi. Lượng thức ën 

thu nhên giai đoän 6-8 tháng tuùi, 8-10 tháng 

tuùi và 10-12 tháng tuùi đät læn lượt là 6,46; 

7,44 và 8,42kg VCK/con/ngày. Lượng thức ën 

thu nhên chung cho câ giai đoän 6-12 tháng 

tuùi đät 7,44kg VCK/con/ngày. Tiêu tøn thức ën 

giai đoän 6-8 tháng tuùi đät 7,86kg VCK/kg 

tëng KL; giai đoän 8-10 tháng tuùi đät 8,46 kg 

VCK/kg tëng KL và giai đoän 10-12 tháng tuùi 

đät 9,27kg VCK/kg tëng KL. Câ giai đoän 6-12 

tháng tuùi tiêu tøn thức ën đät 8,55kg VCK/kg 

tëng KL. 

Tính biệt có ânh hưởng đến lượng thu nhên 

thức ën và hiệu quâ sử dụng thức ën. Bê đực có 

lượng thu nhên thức ën cao hơn so với bê cái 

ngoäi trừ giai đoän 6-8 tháng tuùi; nhưng tiêu 

tøn thức ën (kg VCK/kg tëng KL) thçp hơn so 

với bê cái ở tçt câ các giai đoän tuùi (P <0,05). 

Thu nhên thức ën của bê đực lai F2[BBB × 

F1(BBB × Lai Sind)] giai đoän 6-8 tháng tuùi,  

8-10 tháng tuùi và 10-12 tháng tuùi đät læn lượt 

là 6,53; 7,58 và 8,58kg VCK/con/ngày. Ở bê cái 

læn lượt là: 6,38; 7,30 và 8,27kg VCK/con/ngày. 

Lượng thức ën thu nhên trung bình câ giai đoän 

ở bê đực là 7,56kg VCK/con/ngày; Ở bê cái là 

7,32kg VCK/con/ngày. 
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Bâng 3. Lượng thức ăn thu nhận và hiệu quâ sử dụng thức ăn 

củabê lai F2[BBB × F1(BBB × Lai Sind)] giai đoạn 6 đến 12 tháng tuổi 

Tháng tuổi Chung (n = 20) Tính biệt (Mean ± SE) P 

Mean ± SE Đực (n = 10) Cái (n = 10) 

Lượng thức ăn thu nhận (kg VCK/con/ngày)  

6-8 6,46 ± 0,04 6,53 ± 0,06 6,38 ± 0,05 0,0622 

8-10 7,44 ± 0,05 7,58
a 
± 0,05 7,30

b 
± 0,05 0,0007 

10-12 8,42 ± 0,04 8,58
a 
± 0,03 8,27

b 
± 0,04 <0,0001 

6-12 7,44 ± 0,17 7,56
a 
± 0,04 7,32

b 
± 0,04 0,0002 

Tiêu tốn thức ăn FCR (kg VCK/kg tăng KL)  

6-8 7,86 ± 0,12 7,48
b 
± 0,12 8,24

a 
± 0,13 0,0004 

8-10 8,46 ± 0,11 8,15
b 
± 0,14 8,77

a 
± 0,11 0,0028 

10-12 9,27 ± 0,11 9,00
b 
± 0,09 9,54

a 
± 0,15 0,0066 

6-12 8,55 ± 0,11 8,23
b 
± 0,11 8,87

a 
± 0,12 0,0011 

Ghi chú: Những giá trị trung bình của đực và cái trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì sai khác 

có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Tiêu tøn thức ën (kg VCK/kg tëng KL) của 

bê đực lai F2[BBB ×F1(BBB × Lai Sind)] giai 

đoän 6-8 tháng tuùi, 8-10 tháng tuùi và 10-12 

tháng tuùi đät læn lượt là 7,48; 8,15; và 9,00kg 

VCK/kg tëng KL. Ở bê cái các giai đoän tương 

ứng đät læn lượt là 8,24; 8,77; và 9,54kg VCK/kg 

tëng KL. 

Mût sø nghiên cứu trên thế giới về bò lai 

BBB với Holstein Friesian và với Meuse-Rhin-

Yssel cò lượng thu nhên hún hợp thức ën thö 

xanh và thức ën tinh ở giai đoän 7-12 tháng 

tuùi là 8,62 và 8,69kg VCK/con/ngày (Hanzen & 

cs., 1987). Kết quâ này cũng tương đương với 

kết quâ nghiên cứu trên. 

Tuy nhiên, kết quâ về tiêu tøn thức ën 

trong nghiên cứu này cao hơn so với nghiên cứu 

của Vũ Chí Cương & cs. (2001) cho biết tiêu tøn 

thức ën của bñ dao đûng khoâng 6,3-7,9kg 

VCK/kg tëng KL.  

Khi nghiên cứu trên các giøng bò lai 

F1(Charolais × Holstein Freisian), F1(BBB × 

Holstein Freisian); F1(Simmental × Holstein 

Freisian) và F1(Aberdeen Angus × Holstein 

Freisian) Tahiri & cs.(2017) chî ra rìng hiệu 

quâ sử dụng thức ën của các giøng bò lai trên ở 

giai đoän 12-15 tháng tuùi đät giá trð læn lượt là 

9,70; 9,88; 10,22; 11,00kg VCK/ kg tëng KL. So 

với các nghiên cứu trên thì tiêu tøn thức ën (kg 

VCK/kg tëng KL) của bê lai F2[BBB × F1(BBB × 

Lai Sind)] giai đoän 6-12 tháng tuùi thçp hơn. 

Kết quâ nghiên cứu của Nguyễn Thanh Hâi 

và Đú Hòa Bình (2020), hệ sø sử dụng thức ën 

(kg VCK/kg TKL) 6-12 tháng tuùi thçp nhçt ở 

F1(BBB × Droughtmaster) (6,80), kế đến 

Droughtmaster (7,35), F1(Red Angus × 

Brahman) (7,36), Brahman (7,52) và cao nhçt 

Lai Sind (9,13). Như vêy, tiêu tøn thức ën (kg 

VCK/kg tëng KL) của bê lai F2[BBB × F1(BBB × 

Lai Sind)] giai đoän 6-12 tháng tuùi cao hơn so 

với các con lai F1(BBB × Droughtmaster), 

Droughtmaster, F1(Red Angus × Brahman), 

Brahman và nhưng thçp hơn bê Lai Sind. 

Kết quâ nuôi khâo sát bò lai ở thành phø 

H÷ Chí Minh của Nguyễn Quøc Đät & cs. (2008) 

cho thçy tiêu tøn thức ën (kg VCK/kg tëng KL) 

thçp nhçt ở bò Draughtmaster là 6,29kg, cao 

nhçt ở bò Lai Sind là 8,73kg, trung bình ở bò 

Brahman là 6,90kg VCK. Như vêy so với kết 

quâ nghiên cứu này cao hơn so với các bê 

Draughtmaster, Brahman, nhưng cao hơn so với 

bò Lai Sind. 

Như vêy, với ưu thế về khâ nëng sinh 

trưởng và chuyển hóa thức ën của bò BBB, việc 

lai täo giữa bñ đực BBB với bò cái F1(BBB × Lai 
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Sind) đã täo ra con lai F2 với 75% máu bò BBB 

có khâ nëng sinh trưởng tøt hơn so với con lai 

F1(BBB × Lai Sind) và mût sø con lai khác đã 

được nghiên cứu ở Việt Nam. 

4. KẾT LUẬN 

Bê lai F2[BBB x F1(BBB × Lai Sind)] từ 6 

tháng đến 12 tháng tuùi có khâ nëng sinh 

trưởng và hiệu quâ sử dụng thức ën tøt. Khøi 

lượng cơ thể lúc 12 tháng tuùi đät 356,05kg, 

tëng khøi lượng tuyệt đøi từ 6 đến 12 tháng tuùi 

đät 873,05 g/con/ngày, hiệu quâ sử dụng thức ën 

giai đoän 6 đến 12 tháng tuùi đät 8,55kg 

VCK/kg tëng KL. 
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