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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá cơ cấu đàn và khả năng sinh sản của đàn bò sữa 
tại trại hiện nay. Khả năng sinh sản của đàn bò sữa nuôi tại trại đạt khá: Tuổi phối giống lần đầu và 
tuổi đẻ lứa đầu trung bình tương ứng là 19,27 và 28,55 tháng ở HF; 19,02 và 28,28 tháng ở bò F3; 18,37  

và 27,70  tháng ở F2; toàn đàn tương ứng là 18,87 và 28,18 tháng. Tỷ lệ thụ thai toàn đàn đạt 66,42%; ở 
F2 là 69,90%, cao hơn so với F3 (66,67%) và HF (63,64%). Hệ số phối giống của toàn đàn là 1,61; trong 
đó cao nhất ở bò HF (1,7); tương ứng ở F3 và F2 là 1,59 và 1,53. Tỷ lệ đẻ toàn đàn đạt trung bình 
63,40%; cao nhất là ở bò F2 (66,99 %) và thấp nhất ở bò HF (60,84 %). Thời gian động dục lại sau khi đẻ 
tăng lên theo tỷ lệ máu HF; trung bình của cả đàn, HF, F3 và F2 tương ứng là 83,66; 86,32; 83,77 và 
79,60 ngày (P<0,05). Khoảng cách lứa đẻ trung bình toàn đàn khá dài (460,34 ngày) và cao nhất là ở 
HF (467,25 ngày). Tỷ lệ bò sẩy thai dao động từ 4,16 - 4,90%. 

Từ khoá: Bò sữa, khả năng sinh sản, khoảng cách lứa đẻ toàn đàn, tỷ lệ thụ thai, tỷ lệ đẻ toàn đàn. 

SUMMARY 

A survey was conducted to evaluate reproductive performance of dairy cows raised in Sao Vang 
farm (Thanh Hoa province). The dairy cows  kept in the farm included purebred Holstein Friessian (HF)  
F3 (7/8HF, 1/8 Jerrsey); F2 (3/4HF, 1/4 Jersey) and  others. It was found that the rate of cows in their 
reproductive life was 61.89% of the total heard. In general, reproductive performance of the dairy cows  
raised in the farm was relatively good. The age at the first breeding and at first calving  was 
respectively 19.27 and 28.55 months in HF; 19.02 and 28.28 months in F3; 18.37 and 27.70 months in 
F2; and  18.87 and 28.18 months on the average for the whole herd. The conception rate was 66.42% 
for the total herd, whereas it was 69.90% for F2 compared to 66.67% for F3 and 63.64% for HF. The 
conception ratio (number of inseminations/conception) was 1.61 for thewhole herd with it being 
highest in HF (1.7), followed by  F3 (1.59) and F2  (1.53). The calving rate of the bred cows reached an 
average of 63.40%, being highest in F2 (66.99%) and lowest in HF (60.84%). The return-to-estrus time 
after calving increased with increasing  HFinheritance, being 83.66; 86.32; 83.77 and 79.60 days for the 
whole herd, HF, F2 and F3, respectively (P<0,05). The calving interval of the whole herd was relatively 
long (460.34 days) with the longest being for HF (467.25 days). The rate of abortion ranged from 4.16 
to 4.90%. 

Key words: Calving rate, calving interval, conception, dairycows, reproductive performance.
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1. ®Æt vÊn ®Ò 

Thanh Ho¸ lμ mét trong nh÷ng tØnh cã 
tiÒm n¨ng ph¸t triÓn ch¨n nu«i bß s÷a. N¨m 
2003, tØnh ®·  x©y dùng Trung t©m Gièng bß 
s÷a Sao Vμng t¹i huyÖn Thä Xu©n. Sù ph¸t 
triÓn ch¨n nu«i bß s÷a t¹i Thanh Ho¸ phô 
thuéc nhiÒu vμo kh¶ n¨ng sinh s¶n cña ®μn 
bß s÷a h¹t nh©n cña Trung t©m nμy. Tuy 
nhiªn, ®μn bß t¹i ®©y ®· ph¸t triÓn kh«ng 
tèt, chu kú sinh s¶n dμi, bß cßn m¾c bÖnh 
s¶n khoa vμ ®Æc biÖt lμ hiÖn t−îng chËm 
sinh, v« sinh cßn kh¸ cao. Th¸ng 9 n¨m 
2007, C«ng ty Vinamilk ®· mua l¹i cæ phÇn 
vμ ®æi tªn Trung t©m thμnh “Tr¹i bß s÷a Sao 
Vμng”. Ngoμi viÖc sö dông phÇn mÒm qu¶n 
lý gièng bß s÷a Afifam cña Israel, Tr¹i cßn cã 
nhiÒu ®æi míi vÒ kü thuËt, ®Çu t− vμ trang 
thiÕt bÞ.  

§Ò tμi nμy ®−îc tiÕn hμnh nh»m ®¸nh 
gi¸ kh¶ n¨ng sinh s¶n cña ®μn bß s÷a nu«i 
t¹i Tr¹i trong giai ®o¹n míi thuéc vÒ c«ng ty 
Vinamilk, lμm c¬ së ®Ó ¸p dông mét sè biÖn 
ph¸p kü thuËt nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng sinh 
s¶n cña ®μn bß.  

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 

Nghiªn cøu thùc hiÖn t¹i Tr¹i bß s÷a 
Sao Vμng, Thä Xu©n - Thanh Ho¸; thêi gian 
tõ th¸ng 6/2008 - 6/2009. Kh¶ n¨ng sinh s¶n 
®−îc ®¸nh gi¸ trªn ®μn bß Holstein Friesian 
(HF), con lai F2 (3/4HF, 1/4Jersey) vμ F3 
(7/8HF, 1/8Jersey).  

Bß ®−îc nu«i nhèt; chuång nu«i cã qu¹t 
giã vμ hÖ thèng phun h¬i n−íc tù ®éng ®Ó 
chèng nãng. Thøc ¨n cho bß gåm c©y ng« 
non, cá kh« Alfafa nhËp khÈu, cá ñ, rØ mËt, 
b· bia vμ b· ®Ëu. Thøc ¨n tinh sö dông lμ 
d¹ng viªn BS 018 vμ BS 580 cña c«ng ty 
Guyomarc. KhÈu phÇn ¨n ®−îc quy ®Þnh cho 
tõng lo¹i bß. Bß ®−îc phßng bÖnh theo quy 
tr×nh ch¨n nu«i c«ng nghiÖp. Víi phÇn mÒm 
qu¶n lý gièng bß s÷a Afifam cña Israel, bß 
hËu bÞ vμ bß sinh s¶n ®−îc g¾n chÝp ®iÖn tö 
®Ó theo dâi søc khoÎ vμ ph¸t hiÖn ®éng dôc.  

C¬ cÊu ®μn ®−îc ®iÒu tra trùc tiÕp trªn 
®μn bß nu«i t¹i tr¹i vμ tham kh¶o sæ s¸ch 
ghi chÐp cña tr¹i. 

C¸c chØ tiªu sinh s¶n ®−îc theo dâi qua 
sæ s¸ch gièng, qua phÇn mÒm qu¶n lý gièng 
bß s÷a Afifam vμ ®−îc tÝnh to¸n theo c¸c 
ph−¬ng ph¸p th−êng qui sö dông trong ch¨n 
nu«i tr©u bß.  

§μn bß ®−îc phèi gièng b»ng tinh cäng 
r¹. Tû lÖ thô thai lμ tû lÖ (%) gi÷a sè gia sóc 
cã chöa vμ sè gia sóc ®−îc phèi gièng. HÖ sè 
phèi gièng lμ sè lÇn phèi cho mét bß cã chöa. 
Tû lÖ ®Î (%) ®−îc tÝnh theo tû lÖ gi÷a sè bß ®Î 
vμ sè bß ®−îc phèi, vμ tÝnh theo tû lÖ gi÷a sè 
bß ®Î vμ sè cã chöa. 

Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 løa ®Î ®−îc tÝnh 
b»ng kho¶ng thêi gian gi÷a lÇn ®Î tr−íc vμ 
lÇn ®Î tiÕp sau. Thêi gian ®éng dôc l¹i sau 
khi ®Î ®−îc tÝnh tõ lóc ®Î ®Õn lÇn ®éng dôc 
l¹i ®Çu tiªn sau ®ã.  

Nh÷ng bß sau khi phèi cã chöa 3-8,5 
th¸ng mμ ®Î, s¶y thai hoÆc teo biÕn thai, 
®−îc coi lμ ®Î non vμ sÈy thai. Bß ®−îc coi lμ 
sãt nhau nÕu sau khi ®Î 6 giê mμ nhau thai 
kh«ng ra.  

Bª s¬ sinh ®−îc c©n ®Ó x¸c ®Þnh khèi 
l−îng tr−íc khi bó s÷a ®Çu.  

C¸c sè liÖu thu thËp ®−îc xö lý b»ng 
phÇn mÒm Minitab phiªn b¶n 15.1. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. C¬ cÊu ®μn bß cña Tr¹i 

KÕt qu¶ ph©n tÝch c¬ cÊu cña ®μn bß 
nu«i t¹i Tr¹i ®−îc tr×nh bμy ë b¶ng 1. 

Tæng ®μn bß cña tr¹i ®Õn th¸ng 6/2009 
lμ 753 con, trong ®ã bß HF chiÕm tû lÖ cao 
nhÊt (39,44%); tû lÖ bß F3 vμ F2 t−¬ng øng lμ 
34,40 % vμ 17,26%; c¸c lo¹i bß kh¸c chiÕm 
kho¶ng gÇn 9%. Sè l−îng bß F1 cña Tr¹i kh¸ 
Ýt, chØ cßn 20 con, chiÕm 2,66% tæng ®μn. Do 
bß F1 cã n¨ng suÊt s÷a thÊp nªn ®−îc nu«i Ýt 
nhÊt. §ã còng lμ xu h−íng chung cña c¸c 
tr¹i nu«i bß hiÖn nay. 
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B¶ng 1. C¬ cÊu ®μn bß s÷a t¹i Tr¹i vμo th¸ng 6/2009 

Tổng Bò sinh sản Bò hậu bị Sinh sản -12 tháng tuổi 

Tỷ lệ (%) Loại 
bò Số 

lượng 
(con) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số 
lượng 
(con) Cùng 

loại 
Tổng 
đàn 

Số lượng 
(con) 

Tỷ lệ 
cùng loại

(%) 

Số lượng 
(con) 

Tỷ lệ  
cùng loại 

(%) 

HF 297 39,44 143 48,15 18,99 53 17,84 101 34,01 

F3 (7/8HF) 259 34,40 153 59,07 20,32 35 13,51 71 27,41 

F2 (3/4HF) 130 17,26 103 79,23 13,68 10 7,69 17 13,08 

F1 (JxHF) 20 2,66 20 100 2,66 - - - - 

Jersey 6 0,80 6 100 0,80 - - - - 

Bò khác 41 5,44 41 100 5,44 - - - - 

∑ 753  466   98  189 - 

So ∑ đàn - 100 - - 61,89 - 13,01 - 25,10 

 

Sè bß sinh s¶n cña tr¹i lμ 466 con, chiÕm 
61,89% tæng ®μn. F2 cã (130 con) sè l−îng Ýt 
h¬n F3 (259 con) song l¹i cã tû lÖ bß sinh s¶n 
cao (79,23%) vμ cao h¬n c¶ HF (48,15%).  

3.2. Kh¶ n¨ng sinh s¶n cña ®μn bß 

3.2.1. Tuæi phèi gièng lÇn ®Çu 

Tuæi phèi gièng vμ tuæi ®Î lÇn ®Çu cña 
®μn bß ®−îc thÓ hiÖn ë b¶ng 2. Bß thuÇn HF 
nu«i t¹i tr¹i cã tuæi phèi lÇn ®Çu muén nhÊt  
vμ F2 ®−îc phèi sím nhÊt. Sù sai kh¸c gi÷a  
bß F2 víi F3 vμ HF lμ râ rÖt (P<0,05). Tuy 
nhiªn, kh«ng cã sù sai kh¸c gi÷a HF vμ F3 
(P>0,05). Tû lÖ m¸u bß HF t¨ng lªn th× tuæi 
phèi gièng lÇn ®Çu còng t¨ng theo. HÖ sè biÕn 
®éng cña chØ tiªu nμy cao nhÊt ë bß HF 
(17,36%) vμ thÊp nhÊt ë  F2 (9,52%) cho thÊy 
tuæi phèi gièng lÇn ®Çu cña bß F2 æn ®Þnh h¬n 
F3 vμ HF.  

Bß F2 (3/4HF) vμ F3 (7/8HF) cña tr¹i Sao 
Vμng cã tuæi phèi gièng lÇn ®Çu (t−¬ng øng 
lμ 18,37 vμ 19,02 th¸ng), n»m trong kho¶ng 
dao ®éng mμ Vò ChÝ C−¬ng vμ cs. (2005) ®· 
th«ng b¸o. Theo c¸c t¸c gi¶ trªn, bß 3/4HF 
nu«i t¹i Ba V×, Phï §æng - Hμ Néi vμ TP Hå 
ChÝ Minh cã tuæi ®Î løa ®Çu t−¬ng øng lμ 

16,53; 20,7 vμ 18,8 th¸ng tuæi; cßn ë bß 
7/8HF t−¬ng øng lμ 16,93; 19,30 vμ 20,30 
th¸ng). C¸c t¸c gi¶ trªn còng th«ng b¸o r»ng 
chØ tiªu nμy ë ®μn F2, F3 h¹t nh©n ®−îc chän 
läc lμ 18,7 ± 0,2 th¸ng tuæi. 

3.2.2. Tuæi ®Î løa ®Çu 
Tuæi ®Î løa ®Çu lμ chØ tiªu kinh tÕ kü 

thuËt quan träng, ph¶n ¸nh thêi gian ®−a bß 
s÷a vμo khai th¸c sím hay muén (NguyÔn 
Xu©n Tr¹ch vμ cs., 2006). B¶ng 2 cho thÊy, bß 
F2 cña Tr¹i ®−îc phèi lÇn ®Çu sím nhÊt, nªn 
cã tuæi ®Î løa ®Çu thÊp nhÊt (27,7 th¸ng) vμ 
muén nhÊt vÉn lμ HF (28,55 th¸ng). Sù sai 
kh¸c gi÷a bß F2 víi F3 vμ HF lμ râ rÖt 
(P<0,05). HÖ sè biÕn ®éng cña chØ tiªu nμy ë 3 
nhãm bß ®Òu kh¸ thÊp (10,36 - 11,86%) cho 
thÊy tuæi ®Î løa ®Çu gi÷a c¸c c¸ thÓ trong 
cïng mét nhãm bß t−¬ng ®èi æn ®Þnh. 

So víi bß HF nu«i t¹i L©m §ång cã tuæi 
®Î løa ®Çu lμ 27,87 th¸ng (NguyÔn Ngäc 
ThiÖp vμ cs., 2004), kÕt qu¶ chung cña Tr¹i 
(28,18 th¸ng) ®¹t t−¬ng ®−¬ng, song riªng 
HF (28,55 th¸ng) vμ F3 (28,28 th¸ng) ®Î løa 
®Çu muén h¬n. Theo Vò ChÝ C−¬ng vμ cs. 
(2005), chØ tiªu nμy ë ®μn F2 vμ F3 h¹t nh©n 
lμ 29,3 ± 0,2 th¸ng. 
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B¶ng 2. Tuæi phèi gièng lÇn ®Çu vμ tuæi ®Î løa ®Çu (th¸ng) 

Tuổi phối giống lần đầu Tuổi đẻ lứa đầu 
Loại bò 

n X ± m x  Cv (%) n X ± m x  Cv (%) 

HF 111 19,27a ± 0,63 17,36 107 28,55b±0,64 11,86 
F3 (7/8HF) 124 19,02a ± 0,23 11,19 119 28,28b ±0,32 10,36 
F2 (3/4HF) 85 18,37b ± 0,47 9,53 82 27,70a± 0,89 11,54 
Trung bình  18,87 ± 0,44 12,69  28,18 ± 0,93 11,25 

 

      Ghi chú: Trong cùng một cột, sự sai khác giữa các giá trị trung bình có một chữ cái khác nhau là có  ý nghĩa (P< 0,05). 

3.2.3. Thêi gian ®éng dôc l¹i sau khi ®Î 

Thêi gian ®éng dôc l¹i sau khi ®Î lμ mét 
chØ tiªu quan träng, ¶nh h−ëng tíi kho¶ng 
c¸ch gi÷a hai løa ®Î vμ n¨ng suÊt sinh s¶n. 
B¶ng 3 cho thÊy, sù sai kh¸c gi÷a 3 nhãm bß 
lμ râ rÖt (P<0,05). Thêi gian ®éng dôc l¹i sau 
khi ®Î t¨ng lªn theo tû lÖ m¸u HF vμ trung 
b×nh ë ®μn bß nu«i t¹i tr¹i lμ 83,66 ngμy. HÖ 
sè biÕn ®éng ë chØ tiªu nμy kh«ng cao, dao 
®éng tõ 9,78 -12,93%. 

§μn bß nu«i t¹i Tr¹i cã thêi gian ®éng 
dôc l¹i sau ®Î sím h¬n so víi c«ng bè cña 
T¨ng Xu©n L−u (1999) t¹i Ba V× (ë bß F1 lμ 
91,88 ngμy, F2 lμ 109,17 ngμy) vμ cßn sím 
h¬n nhiÒu so víi bß F1 vμ F2 trong kÕt qu¶ 
nghiªn cøu cña Th¸i Kh¾c Thanh (2008) t¹i 
NghÜa §μn vμ Quúnh L−u, NghÖ An (ë F1 vμ 
F2 t−¬ng øng lμ 123,53 vμ 127,57 ngμy). 

3.2.4. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai løa ®Î  

B¶ng 3 cho thÊy, kho¶ng c¸ch gi÷a 2 løa 
®Î cña ®μn bß nu«i t¹i Tr¹i kh¸ dμi, trung 
b×nh lμ 460,34 ngμy. ThÊp nhÊt lμ ë F2 lμ 
(453,60 ngμy) vμ cao nhÊt ë HF (467,25 
ngμy). Gi÷a 2 bß lai, sù kh¸c nhau kh«ng râ 
rÖt (P>0,05), song cã chªnh lÖch kh¸ râ gi÷a 
2 nhãm bß lai víi HF (P<0,05). KÕt qu¶ nμy 
ph¶n ¸nh mét thùc tÕ t¹i tr¹i: nh÷ng bß cho 
nhiÒu s÷a th−êng ®−îc khai th¸c s÷a thêi 
gian dμi sau ®Î. 

Theo NguyÔn Xu©n Tr¹ch (2003), 
kho¶ng c¸ch gi÷a hai løa ®Î cña c¸c nhãm bß 
nu«i t¹i Hμ Néi lμ 475,6 ngμy ë F1 vμ 480,3 
ngμy ë F2; t¹i Méc Ch©u, kÕt qu¶ t−¬ng øng 
lμ 386,9 vμ 382,9 ngμy. Khi nghiªn cøu trªn 

bß HF nu«i t¹i Méc Ch©u, Mai ThÞ Th¬m 
(2005) cho biÕt, kho¶ng c¸ch gi÷a hai løa ®Î 
toμn ®μn chØ lμ 395,85 ngμy, ng¾n h¬n so víi 
bß HF cña Tr¹i Sao Vμng.  Nh− vËy, chØ tiªu 
nμy cña ®μn bß s÷a Tr¹i Sao Vμng kh¸ cao. 
V× môc ®Ých kÐo dμi thêi gian khai th¸c s÷a, 
Tr¹i ®· kh«ng phèi gièng ngay cho nh÷ng 
con ®éng dôc ®ang cho nhiÒu s÷a. 

3.2.5. Tû lÖ thô thai vμ  hÖ sè phèi gièng 

KÕt qu¶ theo dâi tû lÖ thô thai vμ hÖ sè 
phèi gièng t¹i Tr¹i ®−îc thÓ hiÖn ë b¶ng 4. 

Tû lÖ thô thai toμn ®μn ®¹t 66,42%. Trong 
ba nhãm, bß F2 cã tû lÖ thô thai 69,90%, cao 
h¬n so víi F3 (66,67%) vμ HF (63,64%). HÖ sè 
phèi gièng cña toμn ®μn ®¹t 1,61; trong ®ã cao 
nhÊt lμ ë bß HF (1,7); t−¬ng øng ë F3 vμ F2 
lμ 1,59 vμ 1,53. TrÇn TiÕn Dòng vμ cs. (2003) 
cho biÕt, tû lÖ thô thai trung b×nh ë c¸c nhãm 
F2 vμ F3 ®¹t thÊp h¬n c¸c kÕt qu¶ trªn 
(57,17%). NguyÔn Xu©n Tr¹ch (2003) khi 
nghiªn cøu trªn ®μn bß F2 vμ F3 ë Hμ Néi vμ 
c¸c vïng phô cËn, ®· th«ng b¸o r»ng hÖ sè 
phèi gièng cao h¬n, dao ®éng trong kho¶ng 
2,2 - 2,4. Tuy nhiªn, ®μn bß s÷a HF nu«i t¹i 
C«ng ty gièng bß s÷a Méc Ch©u cã hÖ sè phèi 
gièng lμ 1,56 (Mai ThÞ Th¬m, 2005), t−¬ng 
®−¬ng víi kÕt qu¶ cña Tr¹i Sao Vμng.  

3.2.6. Tû lÖ ®Î toμn ®μn, sÈy thai vμ sãt nhau 

B¶ng 4 cho thÊy, ®μn bß cña Tr¹i cã tû lÖ 
®Î toμn ®μn ®¹t 63,41%, cao nhÊt ë bß F2 

(66,99%) vμ thÊp nhÊt ë bß HF (60,84%). 
Nh− vËy, tû lÖ ®Î toμn ®μn cã t−¬ng quan 
thuËn víi tû lÖ bß ®−îc thô thai. Bß F2 cã tû 
thô thai toμn ®μn cao th× tû lÖ ®Î còng cao. 
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B¶ng 3. Thêi gian ®éng dôc l¹i sau khi ®Î vμ kho¶ng c¸ch løa ®Î (ngμy) 

Loại bò n X ± m x  
Cv (%) Min – Max 

Thời gian động dục lại sau đẻ: 

HF 107 86,32c ± 0,69 9,78 63 – 103 

F3 (7/8HF) 119 83,77b ± 0,80 11,15 70 – 103 
F2 (3/4HF) 82 79,60a ± 1,02 12,93 63 – 102 
Trung bình  83,66 ± 0,49 11,51  

Khoảng cách lứa đẻ: 
HF 107 467,25b ± 3,42 10,33 348 – 518 
F3 (7/8HF) 119 458,20a ± 2,25 12,68 350 – 587 
F2 (3/4HF) 82 453,60a ± 1,65 11,38 345 – 497 
Trung bình  460,34  ± 1,65 11,35  

       Ghi chú: Trong cùng một cột, sự sai khác giữa các giá trị trung bình có một chữ cái khác nhau là có  ý nghĩa (P< 0,05) 

B¶ng 4. Tû lÖ thô thai, hÖ sè phèi gièng, tû lÖ ®Î, sÈy thai vμ sãt nhau 

Bò chửa 
Tỷ lệ đẻ 

(%) 
Bò 

sẩy thai 
Bò 

sót nhau Loại bò 

Bò 
được 
phối 
(con) (con) (%) 

Số lần 
phối 
(lần) 

Hệ 
số 

phối 

Số 
bò đẻ 
(con) /phối /chửa con % con % 

HF 143 91 63,64 155 1,70 87 60,84 95,60 4 4,40 6 6,90 
F3 (7/8HF) 153 102 66,67 162 1,59 97 63,40 95,10 5 4,90 6 6,19 
F2 (3/4HF) 103 72 69,90 110 1,53 69 66,99 95,83 3 4,17 3 4,35 

∑ 399 265 - 427 - 253 -  12 - 15  

So với ∑ - - 66,42 - 1,61 - 63,41 95,47 - 4,53 - 5,93 

B¶ng 5. Khèi l−îng bª s¬ sinh (kg/con) 

Loại bò n X ± m x  
Cv (%) Min – Max 

HF 38 33,92c ± 0,19 6,64 31,70 – 36,20 

F3 (7/8HF) 35 32,55b ± 0,25 7,60 30,10 – 34,05 

F2 (3/4HF) 53 30,90a ± 0,24 8,02 28,50 – 32,50 

Chung 126 32,26 ± 0,24 8,02 25,00 – 35,00 

      Ghi chú: Trong cùng một cột, sự sai khác giữa các giá trị trung bình có một chữ cái khác nhau là có  ý nghĩa (P< 0,05) 

So víi ®μn bß s÷a nu«i t¹i Hμ Néi (tû lÖ 
®Î ®¹t kho¶ng 65% theo Phan V¨n KiÓm vμ 
cs., 2003) vμ t¹i Ba V× (kho¶ng 63,38% theo 
T¨ng Xu©n L−u, 1999), tû lÖ ®Î toμn ®μn cña 
bß s÷a nu«i t¹i tr¹i Sao Vμng ®¹t gÇn t−¬ng 
®−¬ng.  

Tû lÖ bß sÈy thai vμ sãt nhau cña 3 
nhãm bß kh«ng cao, dao ®éng tõ 4,17 - 
4,90%, cao nhÊt ë F3 vμ thÊp nhÊt ë bß F2.  

Tû lÖ sãt nhau toμn ®μn lμ 5,93%, dao 
®éng tõ 4,35 - 6,90% gi÷a c¸c nhãm bß. 

So víi ®μn HF nu«i t¹i Méc Ch©u trong 
nghiªn cøu cña Mai ThÞ Th¬m (2005), bß cña 
tr¹i Tr¹i  Sao Vμng cã tû lÖ sÈy thai thÊp h¬n. 

3.2.7. Khèi l−îng bª s¬ sinh 

Khèi l−îng bª s¬ sinh cña Tr¹i ®¹t trung 
b×nh 32,26 ± 0,24 kg/con (B¶ng 5). Sù sai 
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kh¸c gi÷a c¸c nhãm bß kh¸ râ rÖt. Bª F2 vμ 
F3 thÊp h¬n so víi HF (P<0,05). HÖ sè biÕn 
®éng ë 3 nhãm kh¸ thÊp (6,64 - 8,02 %) cho 
thÊy chÊt l−îng ®μn gièng tèt, khèi l−îng 
kh¸ ®ång ®Òu trong mçi nhãm bß (B¶ng 5). 

4. KÕT LUËN 

VÒ c¬ cÊu ®μn bß cña tr¹i, trong tæng 
753 con (n¨m 2009), bß HF chiÕm tû lÖ cao 
nhÊt 39,44 %; 34,40 % lμ F3; 17,26% lμ bß F2 
vμ 8,9% lμ c¸c lo¹i bß kh¸c. Bß sinh s¶n 
chiÕm 61,89% tæng ®μn. 

Kh¶ n¨ng sinh s¶n cña ®μn bß s÷a nu«i 
t¹i Tr¹i ®¹t kh¸: Tuæi phèi gièng lÇn ®Çu vμ 
tuæi ®Î løa ®Çu trung b×nh t−¬ng øng lμ 
19,27 vμ 28,55 th¸ng ë HF; 19,02 vμ 28,28 
th¸ng ë bß F3; 18,37  vμ 27,70  th¸ng ë F2; 
toμn ®μn t−¬ng øng lμ 18,87 vμ 28,18 th¸ng. 
Tû lÖ thô thai toμn ®μn ®¹t 66,42%; ë F2 lμ 
69,90%, cao h¬n so víi F3 (66,67%) vμ HF 
(63,64%). HÖ sè phèi gièng cña toμn ®μn lμ 
1,61; trong ®ã cao nhÊt ë bß HF (1,7); t−¬ng 
øng ë F3 vμ F2 lμ 1,59 vμ 1,53.  

Tû lÖ ®Î toμn ®μn ®¹t trung b×nh 
63,40%; cao nhÊt lμ ë bß F2 (66,99%) vμ thÊp 
nhÊt ë bß HF (60,84%). Thêi gian ®éng dôc 
l¹i sau khi ®Î t¨ng lªn theo tû lÖ m¸u HF; 
trung b×nh cña c¶ ®μn, HF, F3 vμ F2 t−¬ng 
øng lμ 83,66; 86,32; 83,77 vμ 79,60 ngμy 
(P<0,05). Kho¶ng c¸ch løa ®Î trung b×nh 
toμn ®μn kh¸ dμi (460,34 ngμy) vμ cao nhÊt 
lμ ë HF (467,25 ngμy). Tû lÖ bß sÈy thai dao 
®éng tõ 4,16 - 4,90%. 
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