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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này ước tính ảnh hưởng di truyền cộng gộp, ưu thế lai và di truyền theo mẹ lên khối lượng và tỉ lệ 

sống tại thời điểm thu hoạch trong phép lai hỗn hợp giữa 04 quần đàn cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) bao gồm 

NOVIT, GIFT, Trung Quốc và Philippines. Phương pháp ghép sinh sản hàng loạt được thực hiện để tạo ra các tổ 

hợp lai (60 cá đực và 60 cá cái cho mỗi tổ hợp lai) và nuôi đánh giá về tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống tại 03 địa điểm 

Quảng Nam, Tiền Giang và Bắc Ninh. Tổng số 8.001 con cá rô phi vằn đã được thu số liệu sau 06 tháng nuôi lớn. 

Mô hình tuyến tính kết hợp được áp dụng để ước tính ảnh hưởng di truyền cộng gộp, ưu thế lai và con mẹ lên khối 

lượng và tỉ lệ sống tại thời điểm thu hoạch. Kết quả nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng ưu thế lai là nhỏ và không có ý 

nghĩa thống kê cho các tính trạng nghiên cứu, trong khi đó ảnh hưởng di truyền cộng gộp là đáng kể trong nghiên 

cứu này (P <0,001). Dựa vào kết quả ước tính giá trị di truyền cộng gộp và ưu thế lai của các tổ hợp lai, tổ hợp lai 

cùng quần đàn Novit, tổ hợp lai khác quần đàn giữa Novit và Philippines có giá trị di truyền cộng gộp cao nhất. 

Từ khóa: Cá rô phi vằn, Oreochromis niloticus, di truyền cộng gộp, ưu thế lai, lai hỗn hợp. 

Survival rate and final weight at harvest of hybrid combinations of Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus) as influenced by genetic background of parental populations 

ABSTRACT 

This study was designed to estimate the additive genetic, heterotic, and maternal effects on harvest body weight 

and survival of tilapia (Oreochromis niloticus) combinations in a 4x4 complete diallel cross involving four populations, 

i.e. NOVIT, GIFT, China, and the Philippines. Mass spawning method was applied to produce hybrid combinations 

(with 60 males and 60 females per cross) for testing on harvest body weight and survival at three locations, Quang 

Nam, Tien Giang and Bac Ninh. A total of 8,001 Nile tilapia was evaluated after a grow-out period of 6 months. A 

linear mixed model was used to estimate strain additive genetic, heterotic, and maternal effects for body weight and 

survival at harvest. Research results showed that the non-additive genetic (heterotic) effects were small and not 

significantly different from zero for the traits studied, whereas the additive genetic effects were statistically significant 

(P <0,001). Based on heterotic and additive genetic effects among crosses, pure crosses between Novit and Novit 

showed the highest additive genetics effects, while different strain cross between Novit and the Philippines indicated 

the best additive genetics effects.  

Keywords: Nile tilapia, Oreochromis niloticus, additive genetics, heterosis, diallel cross. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cá rô phi vìn là đối tþợng thûy sân nþớc 

ngọt quan trọng trên thế giới và Việt Nam. 

Chọn giống cá rô phi đã đþợc thực hiện tÿ rçt 

sớm, nhþ chọn giống cá rô phi sinh trþởng 

nhanh, chðu länh và màu síc. Nhìm phát triển 

nghề nuôi cá rô phi vìn nhanh và bền vững thì 

vçn đề con giống đòng vai trñ then chốt. Hiện 

nay, nguồn giống cá rô phi trong nþớc vén chþa 

đáp ứng đþợc nhu cæu về mặt chçt lþợng. Chọn 

giống cá rô phi vìn đþợc tiến hành læn đæu tiên 

ở Việt Nam nëm 1998 täi Viện Nghiên cứu Nuôi 

trồng Thûy sân 1 (Viện 1) trong môi trþờng nuôi 

nþớc ngọt trên cơ sở 106 gia đình cá rô phi vìn 

GIFT thế hệ thứ 5 nhêp về Việt Nam nëm 1997 

(Luan & cs., 2008). Đến nay sau hơn 10 thế hệ 

chọn lọc theo hþớng nång cao tëng trþởng và mở 
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rộng thêm tính träng chðu länh, cá rô phi vìn 

chọn giống cûa Viện 1 (NOVIT4) thể hiện þu thế 

chọn lọc rõ ràng. Cá chọn giống có tốc độ sinh 

trþởng tëng > 33% so với quæn đàn ban đæu. 

Tuy nhiên tî lệ sống và sức sinh trþởng cûa cá 

rô phi vìn chọn giống NOVIT4 trong môi trþờng 

nþớc lợ chî đät 45-64% so với tî lệ sống và sức 

sinh trþởng cûa đàn cá này trong môi trþờng 

nþớc ngọt, do vêy theo Luan & cs. (2008) cæn có 

một chþơng trình chọn giống cá rô phi vìn riêng 

cho môi trþờng nþớc lợ. Trên cơ sở đò, chþơng 

trình chọn giống cá rô phi vìn sinh trþởng 

nhanh trong môi trþờng nþớc lợ mặn đþợc thực 

hiện tÿ nëm 2006. Kết quâ sau 6 thế hệ chọn lọc 

cho thçy cá rô phi vìn đã sinh sân trong môi 

trþờng nuôi nþớc lợ cò độ mặn 15‰. Chọn giống 

cá rô phi vìn GIFT và cá rô phi đó cüng đã đþợc 

triển khai täi Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thûy 

sân 2 (Viện 2). Tháng 7/2006, với 50 gia đình cá 

rô phi vìn GIFT thế hệ thứ 10 đþợc nhêp về tÿ 

WorldFish Center, Viện 2 tiếp týc chþơng trình 

chọn giống cá rô phi vìn GIFT đến thế hệ thứ 

13. Trong chþơng trình này, thời gian sân xuçt 

các gia đình đã đþợc rút ngín thông qua việc 

điều chînh phþơng pháp ghép phối một cá đực 

với nhiều cá cái. Các chþơng trình chọn giống cá 

rô phi triển khai täi Viện 1 và Viện 2 đều đã áp 

dýng phþơng pháp chọn giống gia đình theo tài 

liệu hþớng dén cûa WorldFish Center. Các phæn 

mềm chuyên phân tích di truyền số lþợng (SAS 

9.3 và ASReml 4.0) cüng nhþ các kỹ thuêt di 

truyền phân tử hiện đäi (chî thð phân tử 

microsatelite, RNA-Seq, công nghệ giâi trình tự 

thế hệ mới - Next Generation Sequencing„) và 

tin sinh học cüng đã bþớc đæu đþợc áp dýng 

nhìm nâng cao hiệu quâ chọn lọc (Thoa & cs., 

2016). Trong những nëm vÿa qua, cá rô phi vìn 

chọn giống cûa Viện 1 đã đþợc phát tán nuôi 

rộng rãi và phæn nào thúc đèy nghề nuôi cá rô 

phi vìn phát triển ở các vùng nþớc ngọt và nþớc 

lợ trên câ nþớc (Luan & cs., 2010; Thoa & cs., 

2016). Mặc dù vêy, chçt lþợng giống cá rô phi 

vìn vén chþa đáp ứng đþợc yêu cæu cûa ngþời 

nuôi do chþơng trình chọn giống ở nþớc ta 

không đþợc triển khai một cách thþờng xuyên, 

liên týc dén đến chçt lþợng không theo kðp yêu 

cæu cûa thực tế. Do đò, việc nhêp quæn đàn mới 

và tiến hành khởi động một chþơng trình chọn 

giống mới là hết sức cæn thiết nhìm góp phæn 

täo ra nguồn con giống chçt lþợng cao đáp ứng 

phát triển nghề nuôi cá rô phi bền vững. 

Để thực hiện một chþơng trình chọn giống 

hiệu quâ thì việc têp hợp đþợc các quæn đàn cá rô 

phi có nguồn gốc khác nhau đòng vai trñ rçt quan 

trọng. Việc đánh giá đa däng di truyền cûa các 

quæn đàn cüng nhþ mối quan hệ di truyền giữa 

các quæn đàn cò vai trñ rçt quan trọng trong việc 

nâng cao hiệu quâ chọn lọc và loäi bó cên huyết ở 

các thế hệ chọn giống sau này. Có nhiều phþơng 

pháp để đánh giá mức độ đa däng di truyền cûa 

các quæn đàn cá rô phi nhþ sử dýng chî thð phân 

tử hoặc đánh giá thông qua số liệu kiểu hình cûa 

cá thể täi thời điểm thu hoäch. Việc đánh giá các 

chî tiêu nhþ di truyền cộng gộp, þu thế lai, ânh 

hþởng di truyền theo con mẹ khi giao phối các 

quæn đàn cá với nhau là phþơng pháp đþợc sử 

dýng phổ biến hiện nay trên thế giới và Việt 

Nam. Một số chþơng trình chọn giống các đối 

tþợng thûy sân sử dýng phþơng pháp đánh giá 

dựa vào kiểu hình có thể kể đến nhþ chọn giống 

cá rô phi vìn trong môi trþờng lợ mặn (Thoa & 

cs., 2016) và hàu Bồ Đào Nha (In & cs., 2017). 

Đánh giá quæn đàn cò thể liên quan tới việc kiểm 

tra sự khác nhau về tốc độ tëng trþởng giữa các 

quæn đàn cá và đánh giá tiềm nëng cûa þu thế 

lai tÿ các phép lai giữa các quæn đàn (In & cs., 

2017). Phép lai giữa các quæn đàn khác nhau cò 

thể làm tëng dð hợp tử và giâm đồng hợp tử ở thế 

hệ con (Whitlock, 2000). 

Trong nghiên cứu này, phép lai hỗn hợp 

giữa 04 quæn đàn cá rô phi vìn đþợc thực hiện 

để þớc tính một số thông số di truyền nhþ giá di 

truyền cộng gộp, þu thế lai và ânh hþởng cûa di 

truyền theo mẹ lên khối lþợng và tî lệ sống täi 

thời điểm thu hoäch.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Thí nghiệm đþợc thực hiện bao gồm 04 

quæn đàn cá rô phi: (1) NOVIT, (2) Trung Quốc, 

(3) GIFT và (4) Philippines. Quæn đàn cá rô phi 

NOVIT là quæn đàn cá rô phi chọn giống nâng 

cao tốc độ sinh trþởng đþợc 12 thế hệ trong môi 

trþờng nþớc ngọt Viện Nghiên cứu Nuôi trồng 

Thûy sân 1 (Luan & cs., 2008) và đþợc lþu giữ 

täi Trung tâm Chọn giống cá rô phi - Quâng 
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Nam. Cá rô phi NOVIT đþợc đðnh kỳ ghép cặp 

2-3 nëm/læn để xây dựng đàn hêu bð phýc vý 

lþu giữ. Cá rô phi GIFT là quæn đàn cá chọn 

giống thế hệ G16 täi Viện Nghiên cứu Nuôi 

trồng Thûy sân 2 (Trọng & cs., 2013) và đþợc 

lþu giữ täi Trung tâm quốc gia Giống thûy sân 

nþớc ngọt Nam Bộ - Tiền Giang. Cá rô phi 

GIFT đþợc đình kỳ ghép cặp 2-3 nëm/læn để 

xây dựng đàn hêu bð phýc vý lþu giữ. Đàn cá 

rô phi vìn có nguồn gốc tÿ Philippines đþợc 

nuôi trong môi trþờng nþớc ngọt và nhêp khèu 

tÿ Trung tâm Nuôi trồng Thûy sân nþớc ngọt 

cûa Trþờng Đäi học bang Luzon, Philippines. 

Trong khi đò, cá rô phi Trung Quốc là quæn 

đàn chọn giống nâng cao tốc độ sinh trþởng và 

tî lệ phi lê cao cûa Công ty Trách nhiệm hữu 

hän Nuôi trồng thûy sân ProGIFT (đã đánh 

dçu PIT) có nguồn gốc tÿ đâo Hâi Nam, Trung 

Quốc. Hai đàn cá tÿ Trung Quốc và 

Phillippines đþợc nhêp nội tÿ nëm 2015 tÿ dự 

án “Phát triển giống cá rô phi”. Sau khi dự án 

kết thúc vào nëm 2017, hai đàn cá này tiếp týc 

đþợc lþu giữ täi Trung tâm Chọn giống cá rô 

phi - Quâng Nam, mỗi quæn đàn đþợc nhêp 

10.000 cá bột để þơng nuôi và sau đò lựa chọn 

để phýc vý nghiên cứu. Tçt câ 04 đàn cá rô phi 

bố mẹ đþợc nuôi täi Trung tâm Chọn giống cá 

rô phi, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thûy sân 

1. Tháng 1/2018 đã tiến hành phép lai hỗn hợp 

cûa 04 quæn đàn cá rô phi vìn (cá bố mẹ tÿ mỗi 

quæn đàn đþợc lçy ngéu nhiên). Khối lþợng 

trung bình cá đực là 500 g/con và cá cái là  

400 g/con. Phþơng pháp ghép sinh sân hàng 

loät đþợc thực hiện để täo 16 tổ hợp lai (60 cá 

đực và 60 cá cái cho mỗi tổ hợp). 

2.2. Sân xuất cá bột và ương lên cỡ cá  

đánh dấu  

Ghép cá rô phi sinh sân hàng loät cho 16 tổ 

hợp lai trong các giai sinh sân riêng với kích cỡ 

(5  4  1m, cỡ mít lþới 1mm) trong khoâng thời 

gian 02 tháng täi Trung tâm Chọn giống cá rô 

phi Quâng Nam, RIA1 theo sơ đồ lai ở bâng 1. 

Trþớc khi ghép sinh sân, cá đực và cá cái đþợc 

nuôi vỗ ở các giai riêng (kích cỡ 20  5  1,5m) 

trong 1 tháng. Cá cái đþợc chuyển tới giai sinh 

sân trþớc cá đực. Các giai sinh sân đþợc ghép 

ngéu nhiên trong 4 ao đçt có diện tích (50  20  

1,5m), mỗi ao ghép 20 giai. Trong mỗi giai ghép 

sinh sân, 20 cá cái đþợc thâ chung với 10 cá đực 

và mỗi tổ hợp gồm 05 læn lặp (05 giai sinh sân). 

Theo dõi các giai sinh sân hàng ngày để phát 

hiện sự xuçt hiện cûa cá bột mới nở. Cá bột mới 

nở tÿ mỗi giai đþợc thu và sau đò chuyển tới các 

giai þơng cò kích cỡ 2  1,5  1m với mêt độ þơng 

là 500 cá bột/giai þơng, mỗi giai þơng đþợc sử 

dýng để þơng cho một tổ hợp cûa mỗi læn thu. 

Ngày thu cûa cá bột tÿ mỗi tổ hợp đþợc ghi số 

liệu. Trong khoâng 05 tuæn þơng đæu tiên trong 

giai, cá bột đþợc cho ën 04 læn/ngày bìng thức ën 

công nghiệp däng bột mðn và däng viên cỡ 0,5 ly 

cûa Cargill 40% protein với tî lệ cho ën là 15% 

khối lþợng thån. Sau giai đoän þơng ban đæu, cá 

hþơng tiếp týc đþợc þơng với mêt độ 350 cá 

hþơng/giai (1,5  2  1m) để nuôi lớn trong 

khoâng thời gian 75 ngày bìng thức ën công 

nghiệp däng viên cỡ 1,0 và 1,5 ly cûa Cargill 30% 

protein. Sau khoâng thời gian þơng trong giai  

B-net, lçy ngéu nhiên 500 cá hþơng tÿ mỗi tổ 

hợp để dçu PITTag (Passive Integrated 

Transponders, đþợc sân xuçt bởi Công ty 

Biomark). Khối lþợng trung bình cûa cá täi thời 

điểm gín PIT là 15g và không có sự khác biệt cûa 

cá về khối lþợng giữa các tổ hợp lai. Sau khi gín 

PIT, cá đþợc thuæn và nuôi trong các giai trong 

khoâng thời gian 10 ngày. Cá sau đò đþợc chuyển 

đến nuôi ở 03 môi trþờng nuôi khác nhau: Tiền 

Giang, Quâng Nam, Bíc Ninh. 

2.3. Nuôi đánh giá cá rô phi thuộc các tổ 

hợp lai 

Sau khi đþợc gín PIT, cá cûa các tổ hợp lai 

đþợc thâ chung trong 5 ao đçt có diện tích 

1.000m2 täi 3 vùng miền khác nhau gồm 01 ao 

täi miền Bíc (Bíc Ninh), 03 ao täi miền Trung 

(Quâng Nam) và 01 ao täi miền Nam (Tiền 

Giang). Mêt độ thâ cûa cá ở các ao nuôi là 100 

cá/tổ hợp/ao nuôi, tþơng đþơng 1,6 cá/m2. Cá 

đþợc cho ën 02 læn/ngày bìng thức ën công 

nghiệp cûa CP 30% protein, khèu phæn tþơng 

đþơng 3-4% khối lþợng cơ thể cá, đþợc điều 

chînh phù hợp với tốc độ tëng trþởng cûa cá ở 

các khoâng thời gian nuôi. Trong tçt câ môi 

trþờng ao nuôi, thông số chçt lþợng nþớc nhþ 

nhiệt độ, pH và hàm lþợng oxy hña tan đþợc đo 

hàng ngày, các thông số khác nhþ độ kiềm và 

hàm lþợng ammonia đþợc đo 01 læn/tuæn. 
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Bâng 1. Sơ đồ lai của 04 quần đàn cá rô phi được sử dụng để tạo ra 16 tổ hợp lai 

Quần đàn NOVIT Philippines Trung Quốc GIFT 

NOVIT x x x x 

Philippines x x x x 

Trung Quốc x x x x 

GIFT x x x x 

Bâng 2. Thống kê tính trạng khối lượng thu hoạch 

và tỉ lệ sống của cá thí nghiệm nuôi ở 03 môi trường 

Tính trạng Môi trường nuôi 
Số lượng 

(con) 
Trung bình Độ lệch chuẩn 

Hệ số phân đàn 
(CV, %) 

Khối lượng (g) Bắc Ninh 1.600 759,4 187,96 79,63 

 Quảng Nam 4.801 794,93 137,84 44,16 

 Tiền Giang 1.600 718,36 172,37 97,5 

 Trung bình 2.667 756,53 166,06 73,76 

Tỉ lệ sống (%) Bắc Ninh 1.600 79,4 0,41 52,00 

 Quảng Nam 4.801 80,6 0,40 50,00 

 Tiền Giang 1.600 76,9 0,42 55,00 

 Trung bình 2.667 79,0 0,41 52,33 

 

Sau khi cá nuôi sinh trþởng đþợc 06 tháng, 

tçt câ cá đþợc thu hoäch và chuyển ngay tới các 

giai lớn trong khoâng 2 ngày để thuæn hóa. Cá 

không đþợc cho ën trong khoâng thời gian 

thuæn hóa. Sau khi thuæn hòa, cá đþợc xác đðnh 

mã số PIT, khối lþợng và giới tính cûa cá đþợc 

ghi chép. Do các tính träng kiểu hình nhþ khối 

lþợng toàn thân, chiều dài tổng số, chiều cao 

tổng số và độ dày cơ thể cá cò tþơng quan di 

truyền cao nên chî tính träng khối lþợng toàn 

thån đþợc báo cáo trong nghiên cứu này. Số 

lþợng cá cûa mỗi tổ hợp lai và môi trþờng nuôi 

täi thời điểm thâ ban đæu và thu hoäch đþợc sử 

dýng để tính tî lệ sống. Trong nghiên cứu này, tî 

lệ sống đþợc tính bao gồm cá chết và cá mçt 

PIT. Tî lệ cá mçt PIT trung bình khoâng 9,5% ở 

các môi trþờng nuôi. Thống kê về khối lþợng và 

tî lệ sống cûa cá täi thời điểm thu hoäch trong 

mỗi môi trþờng nuôi đþợc trình bày ở bâng 2. 

2.4. Phân tích số liệu 

Phân tích số liệu đþợc thực hiện trên phæn 

mềm ASReml 4.2 (Gilmour & cs., 2021). Phân 

tích thống kê cơ bân đþợc thực hiện trên 8.001 cá 

thể và số liệu tî lệ sống cûa các tổ hợp lai đþợc 

thu tÿ phép lai hỗn hợp giữa 04 quæn đàn cá rô 

phi. Các phån tích đæu tiên đþợc thực hiện để 

kiểm tra các yếu tố ânh hþởng cố đðnh lên các 

tính träng khối lþợng và tî lệ sống. Ảnh hþởng 

cûa các yếu tố cố đðnh bao gồm tổ hợp lai, môi 

trþờng, giới tính và tþơng tác giữa các yếu tố cố 

đðnh và hiệp phþơng sai cûa tuổi với các yếu tố cố 

đðnh. Khối lþợng cá täi thời điểm thâ không có sự 

khác biệt giữa các tổ hợp, do đò khối lþợng cá thâ 

không đþợc đþa vào mô hình phån tích. Mô hình 

toán đþợc sử dýng để phån tích nhþ sau: 

yijkn =  + Ej + Sk + (E × S)jk + b1A1 + αiai + 

αijhij + iri + eijkn 

Trong đò: yijkn là tính träng theo dõi cûa cá 

thể hàu thứ n;  là khối lþợng trình bình cûa 

quæn đàn; E, S læn lþợt là ânh hþởng cố đðnh cûa 

môi trþờng, giới tính và hiệp phþơng sai cûa tuổi, 

αi là tî lệ cûa gen đþợc đòng gòp bởi cá thể thứ n 

cûa đàn thứ i (αi = 0; 1 và 2 và αi = 2,0); ai là ânh 

hþởng di truyền cộng gộp cûa gen tÿ đàn cá i,  

αij là hệ số cûa þu thế lai tổng số cûa các tổ hợp 

lai giữa đàn i và đàn j (αij = 0,0 hoặc 2,0; i ≠ j và  

ij ≠ ji và +αij = 2); hij là ânh hþởng þu thế lai 
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tổng số cûa tổ hợp lai giữa đàn i và đàn j (i ≠ j và  

ij ≠ ji); i là hệ số cûa ânh hþởng theo mẹ cûa đàn 

i (i = 0 cho đàn thuæn; -0,5 là đàn cá đực và 0,5 

là đàn cá cái, i = 1,0 là giá trð giao phối giữa 

các đàn); ri ânh hþởng tổng số cûa con mẹ đàn i 

và eijkn là sai số ngéu nhiên cûa cá thể n. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thống kê cơ bân 

Khối lþợng, tî lệ sống cûa cá rô phi vìn täi 

thời điểm thu hoäch đþợc trình bày ở bâng 2. 

Khối lþợng trung bình thu hoäch cûa cá ở 

Quâng Nam cao hơn đáng kể về mặt thống kê so 

với cá nuôi ở Bíc Ninh và Tiền Giang (Bâng 2,  

P <0,001). Tþơng tự, tî lệ sống cûa cá nuôi đät 

cao nhçt ở Quâng Nam (80,6%), tiếp đến Bíc 

Ninh (79,4%) và Tiền Giang (76,9%), tuy nhiên 

không có sự khác biệt đáng kể về mặt thống kê  

(P >0,001). Tî lệ sống cûa các tổ hợp lai ở 03 đða 

điểm nghiên cứu đþợc trình bày trong bâng 3. 

3.2. Ảnh hưởng của yếu tố cố định tới tính 

trạng khối lượng và tỉ lệ sống 

Ảnh hþởng cûa các yếu tố cố đðnh lên tính 

träng khối lþợng và tî lệ sống đþợc trình bày ở 

bâng 4. Ảnh hþởng cố đðnh cûa môi trþờng 

nuôi, giới tính, tổ hợp lai lên khối lþợng và tî lệ 

sống täi thời điểm thu hoäch là cò ý nghïa  

(P <0,001). Do đò, các yếu tố ânh hþởng cố đðnh 

đþợc đþa vào mô hình toán để þớc tính các 

thông số di truyền. 

3.3. Ảnh hưởng di truyền cộng gộp  

Ước tính ânh hþởng di truyền cộng gộp lên 

khối lþợng và tî lệ sống đþợc trình bày ở Bâng 

5. Đối với tính träng khối lþợng, cá rô phi 

Philippines có giá trð di truyền cộng gộp cao 

nhçt, sau đò là NOVIT. Trong khi đò, con lai 

khác quæn đàn cò giá trð di truyền cộng gộp cao 

nhçt là tổ hợp lai giữa Novit và GIFT. Sự khác 

nhau đáng kể cûa giá trð di truyền cộng gộp 

cûa tính träng khối lþợng trong phép lai hỗn 

hợp có thể do vêt liệu di truyền, lðch sử chọn 

lọc và phþơng pháp lþu giữ các đàn cá. Cá 

Novit đã đþợc chọn giống thông qua 12 thế hệ 

täi Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thûy sân 1 sau 

khi đþợc nhêp tÿ Philippines vào nëm 1998 

(Tran, 2010). Ngoài ra, do kích cỡ quæn thể nhó 

do đò khò tránh khói hiện tþợng trôi dät di 

truyền cûa các quæn đàn và làm giâm đa däng 

di truyền. 

Bâng 3. Tỉ lệ sống (%) của các tổ hợp lai ở 03 địa điểm nuôi 

Tổ hợp lai Bắc Ninh Quảng Nam Tiền Giang 
Trung bình  

của 03 môi trường 

Tổ hợp lai cùng quần đàn     

NV 86,0 87,1 82,0 53,75 

TQ 73,0 74,0 71,0 45,75 

GI 82,0 83,0 83,0 51,75 

PH 78,0 79,7 75,0 49,00 

Tổ hợp lai giữa các quần đàn     

NV  TQ 77,5 78,3 69,5 78,13 

NV  GI 80,0 84,8 83,0 84,25 

NV  PH 80,0 83,5 79,0 83,13 

TQ  GI 78,5 79,7 76,0 79,38 

TQ  PH 76,0 77,0 72,5 76,75 

GI  PH 79,0 79,7 79,5 79,50 

Ghi chú: NV là đàn cá NOVIT, TQ là đàn cá Trung Quốc, GI là đàn cá GIFT, PH là đàn cá từ Philippines. 
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Bâng 4. Ảnh hưởng của các yếu tố cố định  

lên tính trạng khối lượng thu hoạch và tỉ lệ sống 

Ảnh hưởng 
Khối lượng (g) Tỉ lệ sống (%) 

Bậc tự do Giá trị P Bậc tự do Giá trị P 

E 2 <0,001 2 <0,001 

G 15 <0,001 15 <0,001 

G*E 30 <0,001 30 <0,001 

S 1 <0,001   

E*S 2 <0,001   

G*S 15 <0,001   

Age (E,G,S)  <0,001   

Ghi chú: E: Môi trường ao nuôi, G: Ảnh hưởng của tổ hợp lai, G*E: Ảnh hưởng tương tác của 

môi trường và tổ hợp lai, S: Ảnh hưởng của giới tính, E*S: Ảnh hưởng tương tác của môi 

trường với giới tính, Age(E,G,S): Hiệp phương sai của tuổi ở các môi trường, tuổi, giới tính. 

Bâng 5. Giá trị di truyền cộng gộp của tính trạng khối lượng  

và tỉ lệ sống tại thời điểm thu hoạch 

Trung bình 
Khối lượng ± SE (g) Tỉ lệ sống ± SE (%) 

Giá trị P 
775,9 ± 3,846 0,86 ± 0,01 

Tổ hợp lai cùng quần đàn    

NV 6,43 ± 3,15 0,016 ± 0,01 < 0,001 

TQ -17,44 ± 3,31 -0,036 ± 0,01 < 0,001 

GI -0,91 ± 3,17 0,02 ± 0,02 < 0,001 

PH 11,90 ± 3,20 -0,01 ± 0,01 < 0,001 

Tổ hợp lai giữa các quần đàn    

NV  TQ -11,01 -0,016 < 0,001 

NV  GI 5,53 -0,036 < 0,001 

NV  PH 18,34 0,02 < 0,001 

TQ  GI -18,34 -0,02 < 0,001 

TQ  PH -5,53 0,04 < 0,001 

GI  PH 11,01 -0,02 < 0,001 

Ghi chú: NV: Đàn cá NOVIT, TQ: Đàn cá Trung Quốc, GI: Đàn cá GIFT, PH: Đàn cá từ Philippines, 

SE là sai số tiêu chuẩn. 

3.4. Ảnh hưởng ưu thế lai 

Ảnh hþởng cûa þu thế lai tổng cûa tính träng 

khối lþợng và tî lệ sống täi thời điểm thu hoäch 

đþợc trình bày trong Bâng 6. Ưu thế lai cûa tính 

träng khối lþợng và tî lệ sống khác nhau giữa tổ 

hợp lai cùng quæn đàn và khác quæn đàn. Tuy 

nhiên, giá trð þu thế lai là rçt nhó và không đáng 

kể. Do đò, việc sử dýng phþơng pháp lai giữa các 

quæn đàn cá với mýc đích täo ra đàn cá cò sự câi 

thiện về khối lþợng và tî lệ sống là không hiệu 

quâ. Tçt câ các giá trð þu thế lai ở Bâng 6 đều âm 

cho tính träng khối lþợng, tþơng tự þu thế läi cho 

tính träng tî lệ sống xçp xî bìng không. Kết quâ 

cûa nghiên cứu này tþơng đồng với nghiên cứu 

cûa Thoa & cs. (2016), đánh giá tổ hợp lai hỗn hợp 

giữa 04 quæn đàn cá rô phi Đài Loan, Israel, Đài 

Loan và Thái Lan. Thoa & cs. (2016) đã chî ra 

rìng không có thành phæn þu thế lai đáng kể khi 

ghép sinh sân giữa các quæn đàn cá rô phi trên 
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với nhau. Một số nghiên cứu khác trên đối tþợng 

thûy sân cüng cho thçy þu thế lai thçp khi thực 

hiện phép lai hỗn hợp giữa các quæn đàn nhþ cá 

rô phi GIFT (Bentsen & cs., 1998), cá trôi (Gjerde 

& cs., 2002), tôm càng xanh (Thanh & cs., 2010) 

và hàu Bồ Đào Nha (In & cs., 2017). Tuy nhiên, 

kết quâ nghiên cứu cûa chúng tôi về þu thế lai 

giữa các quæn đàn là thçp hơn đáng kể so với các 

loài cá khác nhþ cá da trơn (Argue & cs., 2003), cá 

chép (Bakos & Gorda, 1995), cá rô phi đen 

(Maluwa & Gjerde, 2006). Giá trð þu thế lai khác 

nhau giữa các quæn đàn cò thể còn do cçu trúc 

quæn thể và sự kết hợp giữa các quæn đàn với 

nhau. Ưu thế lai chû yếu là do ânh hþởng trội. 

Ảnh hþởng þu thế lai trong nghiên cứu cûa chúng 

tôi cùng với những nghiên cứu đþợc báo cáo trþớc 

đò đối với loài cá rô phi cûa Bentsen & cs. (1998), 

cho thçy chþơng trình chọn giống đối với loài này 

trong tþơng lai nên dựa vào đa däng di truyền 

cộng gộp hơn là tên dýng þu thế lai giữa các quæn 

đàn (crossbreeding). 

3.5. Ảnh hưởng của con mẹ 

Nhìn chung, ânh hþởng cûa di truyền theo 

mẹ lên tính träng khối lþợng đät giá trð cao 

nhçt ở quæn đàn GIFT (GI), tiếp đến là quæn 

đàn Philippines. Ảnh hþởng cûa di truyền theo 

mẹ là không đáng kể ở 02 đàn cá rô phi NV và 

TQ. Tþơng tự, ânh hþởng cûa di truyền theo mẹ 

lên tính träng tî lệ sống là nhó và không đáng 

kể. Nghiên cứu cûa chúng tôi có kết quâ tþơng 

đồng với nghiên cứu trên cá rô phi (Thoa & cs., 

2016) và hàu Bồ Đào Nha (In & cs., 2017). Ảnh 

hþởng cûa di truyền theo mẹ là đáng kể đối với 

tính träng khối lþợng và rçt nhó hay không 

đáng kể đối với tính träng tî lệ sống. Do đò, 

trong các nghiên cứu tiếp theo þớc tính các 

thông số di truyền đối với quæn đàn cá rô phi 

này cæn phâi tính toán ânh hþởng cûa di truyền 

theo mẹ và môi trþờng nuôi chung (common 

environment). Giá trð cûa ânh hþởng di truyền 

theo mẹ lên khối lþợng và tî lệ sống täi thời 

điểm thu hoäch đþợc trình bày ở bâng 7. 

4. KẾT LUẬN 

Ảnh hþởng di truyền cộng gộp cûa các quæn 

đàn cá rô phi nghiên cứu là lớn, điều này cho 

thçy tốc độ tëng trþởng và tî lệ sống cûa quæn 

đàn ban đæu đþợc hình thành tÿ các tổ hợp lai 

có thể hiệu quâ cho chþơng trình chọn giống. 

Giá trð þu thế lai thçp và không đáng kể đối với 

tính träng khối lþợng và tî lệ sống. 

Bâng 6. Giá trị ưu thế lai của tính trạng khối lượng  

và tỉ lệ sống tại thời điểm thu hoạch 

Trung bình 
Khối lượng ± SE (g) Tỷ lệ sống ± SE (%) 

Giá trị P 
775,9 ± 3,846 0,86 ± 0,01 

Tổ hợp lai cùng quần đàn    

NV -21,91 -0,01 < 0,001 

TQ -15,35 -0,02 < 0,001 

GI -26,52 -0,01 < 0,001 

PH -31,65 -0,004 < 0,001 

Tổ hợp lai giữa các quần đàn    

NV  TQ -8,65 ± 7,56 -0,024 ± 0,015 < 0,001 

NV  GI -33,09 ± 7,236 0,002 ± 0,015 < 0,001 

NV  PH -24,00 ± 7,336 -0,0011 ± 0,015 < 0,001 

TQ  GI -6,47 ± 7,49 -0,021 ± 0,015 < 0,001 

TQ  PH -30,94 ± 7,60 -0,005 ± 0,015 < 0,001 

GI  PH -40,00 ± 7,41  -0,005± 0,015  < 0,001 

Ghi chú: NV: Đàn cá NOVIT, TQ: Đàn cá Trung Quốc, GI: Đàn cá GIFT, PH: Đàn cá từ Philippines, SE là sai số 

tiêu chuẩn. 
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Bâng 7. Ảnh hưởng của di truyền theo mẹ lên tính trạng khối lượng  

và tỉ lệ sống tại thời điểm thu hoạch 

Trung bình 
Khối lượng ± SE (g) Tỷ lệ sống ± SE (%) 

Giá trị P 
775,9 ± 3,846 0,86 ± 0,01 

Tổ hợp lai cùng quần đàn    

NV -13,23 -0,01 0,001 

TQ -5,50 0,012 0,001 

GI 10,72 -0,0033 0,001 

PH 8,01 -0,0003 0,001 

Tổ hợp lai giữa các quần đàn    

NV  TQ 9,82 ± 5,40 -0,015 ± 0,011 0,001 

NV  GI -19,62 ± 5.11 -0,012 ± 0,011  0,001 

NV  PH -29,87 ± 5,19 0,002 ± 0,011  0,001 

TQ  GI -4,87 ± 5,28 0,034 ± 0,011  0,001 

TQ  PH -1,83 ± 5,38 -0,013 ± 0,011  0,001 

GI  PH  7,67 ± 5,28  0,012 ± 0,011  0,001 

Ghi chú: NV: đàn cá NOVIT, TQ: đàn cá Trung Quốc, GI: đàn cá GIFT, PH: đàn cá từ Philippines, SE là 

sai số tiêu chuẩn. 
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