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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này được thực hiện ở các nông hộ thuộc huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình trong năm 

2008 - 2009 nhằm xác định đặc điểm ngọai hình và khả năng sinh trưởng của dê Cỏ, F1 (Bách Thảo x 
Cỏ) và dê lai Boer x F1 (Bách Thảo x Cỏ). Kết quả nghiên cứu cho thấy, dê Cỏ có màu lông không đồng 
nhất, chủ yếu là màu vàng (55,47%), bụng to, chân ngắn, thân hình lùn, rắn chắc, nhanh nhẹn, leo trèo rất giỏi. 
Dê F1 (BT x Co) ngoại hình cân đối, màu lông đen hay loang vàng, tai to vừa phải, bụng thon nhỏ. Dê 
lai giữa Boer x F1 (BT x Co) có ngoại hình cân đối, đầu cổ thanh chắc, bụng thon gọn, tai to và rủ cụp 
xuống. Màu chủ yếu giống màu lông dê Boer (đầu đỏ và đầu đen) chiếm 58,26%, màu vàng toàn thân 
chiếm 15,35%, còn lại là các màu lông khác như đen toàn thân, trắng toàn thân… Khối lượng qua các 
giai đoạn tuổi của dê lai giữa Boer x F1 (BT x Co) là cao nhất sau đó là con lai F1 (BT x Co), sau cùng là 
dê Cỏ và dê đực luôn có khối lượng cao hơn dê cái ở mọi giai đoạn tuổi.  

Từ khoá: Bách Thảo, Boer, dê Cỏ, ngoại hình, sinh trưởng. 

SUMMARY 
A study was carried out at households of Nho Quan district, Ninh Binh provine from 2008 to 2009 

to determine characteristics of appearance and ability to the growth of Co goats, crossbred F1 (BT x 
Co) and crossbred F1 Boer x (BT xCo). Results showed that Co goat had colored hair heterogeneous, 
mostly yellow (55.47%), to belly, short legs, body dwarf, solid and fast, very good climbing.  F1 (Bach 
Thao x Co) had balanced appearance, color or black hair was stained yellow, ear to moderate, small 
stomach. Crossbred Boer x F1 (Bach Thao x Co) had a balanced appearance, head and neck bar sure, 
compact slim belly, pendulous ears and swept down. Mostly the same color hair color Boer goats (in 
the red and black) represent 58.26%, yellow full body constitute 15.35%, the rest is hair color such as 
black body, white Body. Body weight the period between the age of goats crossbred F1 Boer x (BT x 
Co) was the highest followed by the F1 (BT x Co) and Co goat, the male goats were always have a 
higher live weight than female goats at every stage of age. 

Key words: Characteristics of appearance, Co goats, growth, crossbred Boer x F1 (Bach Thao x 
Co), F1 (Bach Thao x Co).    

1. ®Æt vÊn ®Ò 

Dª lμ loμi gia sóc nhai l¹i nhá ®−îc nu«i 
ë nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi - tõ B¾c b¸n cÇu tíi 
Nam b¸n cÇu, tõ nh÷ng vïng rõng rËm Èm 
−ít tíi nh÷ng vïng kh« c»n, nói ®¸. Bëi dª 
¨n t¹p, thøc ¨n chÝnh cña dª lμ c¸c lo¹i c©y 

cá, l¸ c©y, phÕ phô phÈm n«ng nghiÖp… 

Mahatma Gandi, nhμ l·nh tô næi tiÕng Ên 
§é ®· gäi dª lμ “con bß s÷a cña ng−êi nghÌo”. 
Acharay, Chñ tÞch héi Ch¨n nu«i dª thÕ giíi 
cßn bæ sung “con dª chÝnh lμ vËt nu«i b¶o 
hiÓm ®¸ng tin cËy cña ng−êi nghÌo”.  
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HiÖn nay, viÖc ph¸t triÓn ch¨n nu«i dª 
h−íng thÞt ®−îc quan t©m nhiÒu nh−ng con 
gièng h−íng thÞt ®ang lμ mét vÊn ®Ò ®Æt ra 
cho c¸c nhμ khoa häc cÇn nghiªn cøu chän 
t¹o, ®Þnh h−íng vμ ph¸t triÓn phï hîp víi 
®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam.  

Ninh B×nh lμ mét tØnh cã ®iÒu kiÖn ph¸t 
triÓn ch¨n nu«i dª nhê cã nhiÒu nói ®¸ cã ®é 
dèc cao, víi nhiÒu tËp ®oμn c©y lïm bôi bao 
phñ. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp chiÕm trªn 80% 
nªn nguån phÕ phô phÈm lín, lao ®éng l¹i 
dåi dμo. Tuy nhiªn ngμnh ch¨n nu«i dª ë ®©y 
cßn kh¸ míi mÎ, gièng dª phæ biÕn lμ dª Cá 
cã tÇm vãc nhá, kh¶ n¨ng t¨ng khèi l−îng 
thÊp, nu«i theo ph−¬ng thøc qu¶ng canh.  

Bμi b¸o nμy tr×nh bμy kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ 
n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng thÞt cña mét sè tæ 
hîp lai cã sù tham gia cña gièng dª siªu thÞt 
Boer nu«i t¹i n«ng hé vïng ®åi nói Tam 
§iÖp, Nho Quan (Ninh B×nh) ®Ó khai th¸c 
tiÒm n¨ng cña con lai F1 (B¸ch Th¶o x Cá) 
(BT x Co) vμ con lai Boer x F1 (BT x Co) 
nh»m ®−a ra c¬ së lùa chän tæ hîp lai thÝch 
hîp cho s¶n xuÊt.  

2. VËT LIÖU, §ÞA §IÓM Vμ PH¦¥NG 
    PH¸P NGHI£N CøU 

2.1. VËt liÖu vμ ®Þa ®iÓm nghiªn cøu 

VËt liÖu nghiªn cøu lμ dª Cá, dª F1 (BT 
x Co) vμ dª lai Boer x F1 (BT x Co) tõ s¬ sinh 
®Õn 12 th¸ng tuæi ®−îc nu«i t¹i c¸c n«ng hé 
t¹i thÞ x· Tam §iÖp vμ huyÖn Nho Quan, 
tØnh Ninh B×nh. §μn dª ®−îc ch¨n th¶ 2 lÇn 
s¸ng, chiÒu, mçi lÇn 3 - 4h hoÆc 1 lÇn tõ 
kho¶ng 10h tr−a ®Õn kho¶ng 5 - 6h chiÒu, tèi 
®−îc nhèt t¹i chuång, n−íc ®−îc uèng tù do 
cã bæ sung muèi ¨n, kÕt hîp víi bæ sung thøc 
¨n tinh nh− ng«, s¾n l¸t. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

- TiÕn hμnh ®iÒu tra kh¶o s¸t 30 hé ch¨n 
nu«i dª t¹i x· Quang S¬n, thÞ x· Tam §iÖp, 

x· S¬n Hμ vμ Quúnh L−u huyÖn Nho Quan, 
mçi x· 10 hé bao gåm c¸c hé nu«i dª Cá, F1 
(BT x Co) vμ con lai Boer x F1 (BT x Co).  

- §iÒu tra ®Æc ®iÓm mμu s¾c l«ng b»ng 
ph−¬ng ph¸p quan s¸t, theo dâi, ph©n lo¹i 
265 dª cá, 304 dª F1 (BT x Co), 254 dª lai 
gi÷a Boer x F1 (BT x Co) vμ tÝnh tû lÖ trªn 
tæng ®μn dª nghiªn cøu. 

- X¸c ®Þnh thùc tÕ c¸c chØ tiªu theo c¸c 
néi dung trªn 3 gièng dª nh− sau: 

 + Khèi l−îng: C©n khèi l−îng dª ë c¸c 
giai ®o¹n s¬ sinh, 3, 6, 9, 12 th¸ng tuæi. C©n 
vμo buæi s¸ng sím tr−íc khi cho dª ¨n. Dª 
tõ 3 - 12 th¸ng tuæi ®−îc cho vμo còi vμ 
®−îc c©n b»ng c©n ®ång hå, råi trõ khèi 
l−îng cña còi ®Ó lÊy kÕt qu¶. Víi dª s¬ sinh, 
sau khi ®Î dïng kh¨n s¹ch lau kh« råi ®Æt 
lªn ®Üa c©n.  

+ T¨ng tr−ëng tuyÖt ®èi (A) tÝnh theo 
(TCVN239 - 77): 
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+ T¨ng tr−ëng t−¬ng ®èi (R%) tÝnh theo 
(TCVN 240 - 77): 

         R(%) = 
( ) 2/12
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Trong ®ã:  

 W1 - khèi l−îng ®Çu kú  

 W2 - khèi l−îng cuèi kú kh¶o s¸t 

 t1 - thêi gian ®Çu kú 

 t2 - thêi gian cuèi kú kh¶o s¸t. 

Toμn sè liÖu thu thËp ®−îc xö lý theo 
ph−¬ng ph¸p thèng kª sinh vËt häc b»ng 
phÇn mÒm SAS 8.1 (2000) trªn m¸y tÝnh t¹i 
Bé m«n Ho¸ sinh - Sinh lý ®éng vËt, Khoa 
Ch¨n nu«i vμ Nu«i trång thuû s¶n, Tr−êng 
§¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi. So s¸nh sù sai 
kh¸c gi÷a c¸c sè trung b×nh b»ng ph−¬ng 
ph¸p Duncan. 
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3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh  

Mμu s¾c l«ng lμ mét trong nh÷ng yÕu tè 
®Æc tr−ng cho phÈm gièng, dùa vμo ®Æc ®iÓm 
mμu s¾c l«ng ng−êi ta cã thÓ nhËn biÕt phÈm 
gièng hay tõng c¸ thÓ.  

Qua b¶ng 1 cho thÊy, mμu s¾c l«ng cña 
®μn dª Cá nu«i t¹i Ninh B×nh kh«ng ®ång 
nhÊt, cô thÓ mμu vμng lμ phæ biÕn chiÕm 
55,47%, mμu ®en chiÕm 18,49%, mμu x¸m 
chiÕm 11,69%, mμu tr¾ng vμ lang tr¾ng 
chiÕm 2,26 vμ 4,52%, cßn l¹i lμ mét sè mμu 
kh¸c kh«ng ®iÓn h×nh chiÕm 7,57%. KÕt qu¶ 
nghiªn cøu nμy t−¬ng ®−¬ng víi kÕt qu¶ ®· 
c«ng bè cña TrÇn Trang Nhung (2000), 
NguyÔn §×nh Minh (2002), Lª V¨n Th«ng 
(2004), Lª Anh D−¬ng (2007)... trªn ®μn dª 
Cá nu«i ë n−íc ta lμ dª Cá cã nhiÒu mμu 
l«ng kh¸c nhau, nh−ng chñ yÕu cã mμu l«ng 

 

vμng chiÕm trªn 50%, sau ®ã ®Õn mét sè 
mμu kh¸c nh−: ®en, x¸m, lang tr¾ng… Dª 
F1 (BT x Co) cã hai mμu l«ng chÝnh chiÕm tû 
lÖ cao ®ã lμ mμu vμng chiÕm tû lÖ 32,89% vμ 
mμu ®en chiÕm 30,60%, cßn l¹i lμ c¸c mμu 
kh¸c nh− x¸m 7,56%, tr¾ng 10,85%, lang 
tr¾ng 4,6%... 

Nh− vËy, kÕt qu¶ lai t¹o gi÷a bè B¸ch 
Th¶o vμ mÑ Cá ®· t¹o ra con lai F1 (BT x Co) 
cã mμu s¾c l«ng ®iÓn h×nh cña c¶ bè lÉn mÑ. 
KÕt qu¶ nghiªn cøu cña chóng t«i còng 
t−¬ng ®−¬ng víi kÕt qu¶ nghiªn cøu cña Lª 
Anh D−¬ng (2007) cho biÕt, dª lai F1 (BT x 
Co) cã mμu l«ng vμng chiÕm 32,24%, mμu 
l«ng ®en chiÕm 31,43% vμ mét sè mμu kh¸c 
chiÕm tû lÖ thÊp nh−: x¸m, tr¾ng, lang 
tr¾ng... NguyÔn §×nh Minh (1999) cho biÕt, 
dª lai F1 (BT x Co) cã mμu l«ng vμng chiÕm 
32%, mμu l«ng ®en chiÕm 30%, cßn l¹i lμ mét 
sè mμu kh¸c. 

 

B¶ng 1. Mμu s¾c l«ng cña dª Cá vμ F1 (BT x Co)  

Cỏ F1 (BT x Co) 
Màu lông 

Số con Tỷ lệ (%) Số con Tỷ lệ (%) 

Màu vàng 147 55,47 100 32,89 

Màu đen 49 18,49 93 30,60 

Màu xám 31 11,69 23 7,56 

Màu trắng 6 2,26 33 10,85 

Lang trắng 12 4.52 14 4,60 

Màu khác 20 7,57 41 13,50 

Tổng 265 100 304 100 

B¶ng 2.  Mμu s¾c l«ng cña con lai  gi÷a Boer x F1 (BT xCo) 

Đặc điểm màu lông Số con Tỷ lệ (%) 

Màu lông giống bố Boer đầu đỏ 93 36,61 

Màu lông giống bố Boer đầu đen 55 21,65 

Màu đen toàn thân 8 3,15 

Màu trắng toàn thân 19 7,48 

Màu vàng toàn thân 39 15,35 

Đốm, lang 24 9,45 

Màu khác 16 6,31 

Tổng 254 100 
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Qua b¶ng 2 cho thÊy, con lai Boer x F1 
(BT x Co) cã tû lÖ ph©n ly kiÓu h×nh mμu 
l«ng cßn ph©n t¸n, mμu l«ng gièng bè Boer 
®Çu ®á chiÕm 36,61%, mμu l«ng gièng bè 
Boer ®Çu ®en chiÕm 21,65%, cßn l¹i c¸c mμu 
kh¸c chiÕm 41,74%. Quan s¸t mμu l«ng cña 
con lai Boer x F1 (BT x Co) vμ so s¸nh víi tû 
lÖ mμu l«ng cña dª lai F1 (BT x Co), chóng 
t«i thÊy mμu l«ng ë ®êi con lai Boer x F1 (BT 
x Co) cã xu h−íng tréi vÒ mμu l«ng cña con 
bè Boer nhiÒu h¬n. §inh V¨n B×nh vμ cs. 
(2003) cho biÕt, con lai Boer x F1 (BT x Co) 
nu«i t¹i Hoμ B×nh cã mμu l«ng Boer ®Çu ®á 
chiÕm 34,4%, mμu l«ng Boer ®Çu ®en chiÕm 
22,2%, cßn l¹i lμ mét sè mμu kh¸c nh−: ®en, 
tr¾ng, vμng… KÕt qu¶ nμy còng t−¬ng ®−¬ng 
nh− kÕt qu¶ cña t¸c gi¶ trªn. 

Dª Cá cã khèi l−îng c¬ thÓ nhá, th©n 
h×nh ch¾c, dª ®ùc vμ dª c¸i th−êng cã r©u ë 
c»m, ë dª c¸i Ýt h¬n, sõng th−êng th¼ng lªn 
trªn vμ ng¶ vÒ phÝa sau, tai nhá, ng¾n, dùng 
®øng, cæ nhá dμi, bông to ch©n ng¾n, ®i l¹i 

nhanh nhÑn, leo trÌo giái. Dª lai F1 (BT x Co) 
cã ngo¹i h×nh c©n ®èi, ch¾c khoÎ, bèn ch©n 
th¼ng vμ cao h¬n so víi dª Cá, tai to rñ côp 
xuèng, ®Çu th« vμ dμi, mÆt nhiÒu con cã xuÊt 
hiÖn säc tr¾ng theo mÆt, bông thon gän h¬n 
so víi dª Cá, nhanh nhÑn vμ leo trÌo giái 
kh«ng kÐm dª Cá. Con lai gi÷a Boer x F1(BT 
x Co) cã th©n h×nh cao lín, v¹m vì, c©n ®èi, 
ch¾c khoÎ, c¬ b¾p rÊt ph¸t triÓn, ®Çu cæ 
thanh ch¾c, m«ng në, bông thon gän, tai to 
vμ rñ côp xuèng. 

3.2. Mét sè chØ tiªu vÒ sinh tr−ëng  

Khèi l−îng lμ mét trong nh÷ng chØ tiªu 
quan träng ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh tr−ëng 
cña gièng dª. Khèi l−îng cña dª phô thuéc 
vμo sù di truyÒn cña gièng dª ®ã, ®ång thêi 
nã chÞu t¸c ®éng bëi nh÷ng ®iÒu kiÖn nu«i 
d−ìng, ch¨m sãc qu¶n lý kh¸c nhau. Khèi 
l−îng ph¶n ¸nh chÊt l−îng cña gièng dª 
còng nh− t×nh h×nh ch¨n nu«i vμ lμ mét 
trong nh÷ng chØ tiªu x¸c ®Þnh ph−¬ng ¸n, 
hiÖu qu¶ ch¨n nu«i.  

B¶ng 3. Khèi l−îng cña dª qua c¸c th¸ng tuæi (kg) (n = 30) 

Thời điểm Tính biệt 
Cỏ 

( X  + xm ) 

CV 
(%) 

F1 (BT x Co) 

( X  + xm ) 
CV 
(%) 

Boer x F1 (BT x Co) 

( X  + xm ) 
CV 
(%) 

Đực 1,68c ± 0,03 14,88 1,89b ± 0,04 21,31 2,24a ± 0,08 31,75 
Sơ sinh 

Cái 1,51c ± 0,03 15,52 1,78b ± 0,04 20,14 1,90a ± 0,05 18,00 

Đực 3,38c ± 0,04 11,56 4,52b ± 0,09 18,09 5,54a ± 0,10 15,28 
1 tháng 

Cái 3,06c ± 0,05 11,61 4,15b ± 0,05 12,05 4,64a ± 0,10 16,13 

Đực 7,77c ± 0,10 9,95 10,45b ± 0,16 13,33 12,97a ± 0,25 15,32 
3 tháng 

Cái 6,73c ± 0,12 12,02 9,19b ± 0,14 14,20 10,69a ± 0,23 17,05 

Đực 12,82c ± 0,21 10,15 17,30b ± 0,18 9,38 22,06a ± 0,25 9,04 
6 tháng 

Cái 10,98c ± 0,22 12,39 15,28b ± 0,16 9,08 17,90a ± 0,27 11,61 

Đực 16,49c ± 0,23 7,88 22,75b ± 0,39 13,44 29,02a ± 0,36 9,04 
9 tháng 

Cái 14,05c ± 0,30 12,02 19,85b ± 0,25 9,80 23,39a ± 0,26 8,07 

Đực 19,99c ± 0,33 9,11 27,70b ± 0,34 8,13 35,52a ± 0,40 8,15 
12 tháng 

Cái 16,36c ± 0,32 10,98 23,64b ± 0,26 8,16 27,98a ± 0,20 5,27 

      Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng không mang ký tự giống nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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So s¸nh khèi l−îng cña Boer x F1 (BT x 
Co) víi dª Cá vμ dª lai F1 (BT x Co) cho  thÊy, 
con lai gi÷a Boer x F1 (BT x Co) ®Òu cã khèi 
l−îng cao h¬n (B¶ng 3).  

ë giai ®o¹n tõ s¬ sinh ®Õn 12 th¸ng tuæi, 
khèi l−îng cña con lai Boer x F1 (BT x Co) 
®Òu lín h¬n dª F1 (BT x Co) vμ dª Cá. Khèi 
l−îng s¬ sinh cña con lai gi÷a Boer x F1 (BT x 
Co) lμ 2,24 kg (®ùc) vμ 1,90 kg (c¸i) lín h¬n 
so víi khèi l−îng s¬ sinh cña dª lai F1 (BT x 
Co): 1,89 kg (®ùc), 1,78 kg (c¸i) vμ dª Cá: 

1,68 kg (®ùc), 1,51 kg (c¸i). ë thêi ®iÓm 3 
th¸ng tuæi, khèi l−îng cña con lai gi÷a Boer 
x F1 (BT x Co), F1 (BT x Co) vμ dª Cá t−¬ng 
øng: 12,96 - 10,69 kg (®ùc - c¸i); 10,45 - 9,19 
kg (®ùc - c¸i); 7,77 - 6,74 kg (®ùc - c¸i); thêi 
®iÓm 6 th¸ng tuæi cã khèi l−îng t−¬ng øng: 
22,06 - 17,90 kg (®ùc - c¸i), 17,30 - 15,29 kg 
(®ùc - c¸i), 12,82 - 10,98 kg (®ùc - c¸i); 9 
th¸ng tuæi cã khèi l−îng t−¬ng tøng: 29,02 - 
23,39 kg (®ùc - c¸i), 22,74 - 19,84 kg (®ùc - 
c¸i), 16,49 - 14,06 kg (®ùc - c¸i). KÕt qu¶ nμy 
cã ý nghÜa quan träng trong viÖc thuyÕt phôc 
ng−êi ch¨n nu«i dª tÝch cùc ch¨n nu«i dª lai. 
Bëi v×, cïng trong ®iÒu kiÖn ch¨n nu«i, dª Cá 
6 th¸ng tuæi trung b×nh chØ ®¹t 11,90 kg, 
t−¬ng øng dª lai F1 (BT x Co) ®¹t 16,29 kg, 
con lai gi÷a Boer x F1 (BT x Co) ®¹t 19,98 kg. 

So s¸nh víi khèi l−îng dª Cá nu«i ë c¸c 
vïng kh¸c nhau ë n−íc ta cho thÊy, dª Cá 
nu«i t¹i Th¸i Nguyªn - B¾c C¹n cã khèi 
l−îng: s¬ sinh, 3 th¸ng, 6 th¸ng, 9 th¸ng, 12 
th¸ng ë con ®ùc t−¬ng øng lμ: 1,63 kg; 7,55 
kg; 12,37 kg; 15,96 kg; 18,86 kg. Khèi l−îng 
t−¬ng øng ë con c¸i lμ: 1,48 kg; 7,12 kg; 
10,82 kg; 13,7 kg vμ 16,02 kg (NguyÔn §×nh 
Minh, 2002). Dª Cá nu«i ë mét sè tØnh trung 
du vμ miÒn nói vïng §«ng B¾c ViÖt Nam, cã 
khèi l−îng trung b×nh ë giai ®o¹n 6 th¸ng 
tuæi: 11,54 kg (dª ®ùc); 10,05 kg (dª c¸i), lóc 
12 th¸ng tuæi: 18,54 kg (dª ®ùc), 15,82 kg (dª 
c¸i). KÕt qu¶ nghiªn cøu cña §inh V¨n B×nh 
vμ Ng« Quang Tr−êng (2003) cho biÕt, dª Cá 
nu«i t¹i L¹c Thuû - Hoμ B×nh cã khèi l−îng 

s¬ sinh, 3, 6, 9 th¸ng tuæi t−¬ng øng: 1,64 kg, 
9,61 kg, 15,1 kg, 19,4 kg. Nh− vËy, kÕt qu¶ 
nμy t−¬ng ®−¬ng víi kÕt qu¶ nghiªn cøu cña 
c¸c t¸c gi¶ trªn. 

Khèi l−îng dª lai F1 (BT x Co) nu«i t¹i 
Ninh B×nh so víi khèi l−îng dª lai F1 (BT x 
Co) t¹i c¸c vïng kh¸c nhau ë n−íc ta th× 
thÊp h¬n. Theo Lª V¨n Th«ng (2004), dª lai 
F1 (BT x Co) nu«i t¹i vïng Thanh Ninh cã khèi 
l−îng lóc 6, 9, 12 th¸ng tuæi: 20,99 kg, 27,06 kg, 
31,07 kg (dª ®ùc) vμ 17,87 kg, 22,81 kg, 
36,34kg (dª c¸i). NguyÔn §×nh Minh (2002) 
cho biÕt khèi l−îng cña dª lai F1 (BT x Co) lóc 
6 th¸ng tuæi ®¹t: 19,47 kg - 17,67 kg (®ùc - c¸i), 
lóc 9 th¸ng tuæi ®¹t: 27,60 kg - 25,07 kg (®ùc - 
c¸i); 12 th¸ng tuæi ®¹t: 32,75 kg – 29,40 kg 
(®ùc - c¸i). Lª Anh D−¬ng (2007) cho biÕt, dª 
lai F1 (BT x Co) nu«i t¹i §¾k L¾k lóc 6 th¸ng 
tuæi ®¹t 21,80 kg (dª ®ùc); 17,92 kg (dª c¸i); 
lóc 12 th¸ng tuæi dª ®ùc ®¹t 32,40 kg vμ dª 
c¸i ®¹t 26,40 kg.  

Khi so s¸nh con lai Boer x F1 (BT x Co) 
nu«i t¹i Ninh B×nh víi con lai F2 Boer x (BT 
x Co) nu«i t¹i Trung t©m nghiªn cøu dª vμ 
thá S¬n T©y th× con lai Boer x F1 (BT x Co) 
nu«i t¹i Ninh B×nh cã khèi l−îng thÊp h¬n. 
Cô thÓ: con lai F2 Boer x (BT x Co) nu«i t¹i 
Trung t©m nghiªn cøu dª vμ thá S¬n T©y cã 
khèi l−îng lóc s¬ sinh lμ 3,05 kg (®ùc) vμ 
2,94 kg (c¸i), lóc 3 th¸ng tuæi lμ 15,70 kg 
(®ùc) vμ 13,80 kg (c¸i), lóc 6 th¸ng tuæi lμ 
21,30 kg - 18,4 kg (®ùc – c¸i) (§inh V¨n B×nh 
vμ cs., 2008). Së dÜ cã kÕt qu¶ kh¸c nhau 
trªn do dª lai F2 Boer x (BT x Co) nu«i t¹i 
Trung t©m nghiªn cøu dª vμ thá S¬n T©y 
®−îc mang 75% ®Æc ®iÓm di truyÒn tõ bè 
Boer lμ gièng cã khèi l−îng vμ th©n h×nh to 
lín, h¬n n÷a víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu còng nh− 
®iÒu kiÖn ch¨m sãc, nu«i d−ìng kh¸c nhau. 

T¨ng tr−ëng tuyÖt ®èi  

Tõ kÕt qu¶ thu ®−îc ë b¶ng 3, chóng t«i 
tÝnh to¸n ®−îc c−êng ®é sinh tr−ëng tuyÖt 
®èi cña dª (B¶ng 4). 
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B¶ng 4. T¨ng tr−ëng tuyÖt ®èi cña dª qua c¸c giai ®o¹n (g/con/ngμy) (n=3) 

Giai đoạn Tính biệt Cỏ F1 (BT x Co) Boer x F1 (BT x Co) 

Đực 56,36c 87,74b 110,02a 

Cái 51,66c 79,06b 91,26a Sơ sinh - 1 

Trung bình 54,01c 83,40b 100,64a 

Đực 73,18c 98,78b 123,68a 

Cái 61,28c 83,95b 100,87a 1 - 3 

Trung bình 67,23c 91,37b 112,28a 

Đực 56,22c 76,14b 101,02a 

Cái 47,14c 67,77b 80,09a 3 - 6 

Trung bình 51,68c 71,95b 90,55a 

Đực 40,75c 60,46b 77,39a 

Cái 34,19c 50,65b 60,95a 6 - 9 

Trung bình 37,47c 55,56b 69,17a 

Đực 38,92c 55,13b 72,22a 

Cái 25,64c 42,10b 50,96a 9 - 12 

Trung bình 32,28c 48,61b 61,59a 

Đực 50,17c 70,72b 91,17a 

Cái 40,70c 59,88b 71,42a Sơ sinh - 12 

Trung bình 45,43c 65,30b 81,30a 

          Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng không mang ký tự giống nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P < 0,05)

So s¸nh kh¶ n¨ng t¨ng tr−ëng tuyÖt ®èi 
cña con lai gi÷a Boer x F1 (BT x Co),  F1 (BT 
x Co) vμ dª Cá cho thÊy, con lai Boer x F1 
(BT x Co) cã t¨ng träng tuyÖt ®èi trung b×nh 
cao h¬n dª lai F1 (BT x Co) vμ dª Cá. Cô thÓ, 
ë giai ®o¹n s¬ sinh ®Õn 1 th¸ng tuæi, t¨ng 
träng tuyÖt ®èi trung b×nh cña con lai gi÷a 
Boer x F1 (BT x Co) lμ 100,64 g/con/ngμy cao 
h¬n dª F1 (BT x Co) (83,40 g/con/ngμy) vμ dª 
Cá (54,01 g/con/ngμy) (P < 0,05). Giai ®o¹n 1 
- 3 th¸ng tuæi, t¨ng träng tuyÖt ®èi cao nhÊt, 
trung b×nh cña con lai gi÷a Boer x F1 (BT x 
Co), dª lai F1 (BT x Co) vμ dª cá t−¬ng øng 
lμ: 112,28; 91,37; 67,23 g/con/ngμy. Giai ®o¹n 

3 - 6 th¸ng tuæi, t¨ng khèi l−îng tuyÖt ®èi: 
90,55; 71,95; 51,68 g/con/ngμy. Giai ®o¹n 9 - 
12 th¸ng tuæi, t¨ng träng tuyÖt ®èi cña con lai 
gi÷a Boer x F1 (BT x Co) lμ 61,59 g/con/ngμy 
cao h¬n h¬n dª lai F1 (BT x Co) (48,61 
g/con/ngμy) vμ dª Cá (32,28 g/con/ngμy). 

Trung b×nh tõ s¬ sinh - 12 th¸ng tuæi 
t¨ng träng tuyÖt ®èi cña dª lai gi÷a Boer x F1 
(BT x Co) (81,29 g/con/ngμy) cao h¬n dª lai 
F1 (BT x Co) (65,30 g/con/ngμy) vμ thÊp nhÊt 
lμ dª Cá (45,43 g/con/ngμy). §iÒu nμy chøng 
tá dª lai gi÷a Boer x F1 (BT x Co) cã tèc ®é 
sinh tr−ëng cao h¬n so víi dª lai F1 (BT x Co) 
vμ cao h¬n nhiÒu so víi dª Cá (BiÓu ®å 1). 
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BiÓu ®å 1. T¨ng khèi l−îng tuyÖt ®èi cña dª lai gi÷a Boer x F1 (BT x Co) 
so víi dª lai F1 (BT x Co) vμ dª Cá 

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ 

Dª Cá cã mμu l«ng kh«ng ®ång nhÊt, 
chñ yÕu lμ mμu vμng (55,47%), bông to, ch©n 
ng¾n, th©n h×nh lïn, r¾n ch¾c, nhanh nhÑn, 
leo trÌo rÊt giái thÝch øng cao víi ®iÒu kiÖn 
tù nhiªn vμ nu«i d−ìng kh¸c nhau nhÊt lμ 
vïng b¸n s¬n ®Þa. 

Dª F1 (BT x Co) ngo¹i h×nh c©n ®èi, mμu 
l«ng ®en hay loang vμng, tai to võa ph¶i, 
bông thon nhá, nhanh nhÑn, leo trÌo giái. 

Dª lai gi÷a Boer x F1 (BT x Co) cã ngo¹i 
h×nh c©n ®èi, ®Çu cæ thanh ch¾c, bông thon 
gän, tai to vμ rñ côp xuèng. Mμu chñ yÕu 
gièng mμu l«ng dª Boer (®Çu ®á vμ ®Çu ®en) 
chiÕm 58,26%, mμu vμng toμn th©n chiÕm 
15,35%, cßn l¹i lμ c¸c mμu l«ng kh¸c nh− 
®en toμn th©n, tr¾ng toμn th©n. 

Khèi l−îng qua c¸c giai ®o¹n tuæi cña dª 
lai gi÷a Boer x F1 (BT x Co) lμ cao nhÊt sau 
®ã lμ con lai F1 (BT x Co), sau cïng lμ dª Cá 

vμ dª ®ùc lu«n cã khèi l−îng cao h¬n dª c¸i ë 
mäi giai ®o¹n tuæi. 

TμI LIÖU THAM KH¶O 

§inh V¨n B×nh, Do·n ThÞ G¾ng, NguyÔn 
Duy Lý (2003). KÕt qu¶ nghiªn cøu ®¸nh 
gi¸ kh¶ n¨ng s¶n suÊt cña dª Boer nhËp 
néi n¨m 2000 t¹i Trung t©m nghiªn cøu 
dª vμ thá S¬n T©y, B¸o c¸o khoa häc ViÖn 
Ch¨n nu«i. 

§inh V¨n B×nh, Ng« Quang Tr−êng (2003). 
KÕt qu¶ nghiªn cøu sö dông dª ®ùc B¸ch 

Th¶o vμ Ên §é lai c¶i t¹o dª Cá t¹i L¹c 
Thuû - Hoμ B×nh, T¹p chÝ N«ng NghiÖp vμ 
Ph¸t triÓn N«ng th«n. 

§inh V¨n B×nh vμ cs. (2008). Th«ng b¸o kÕt 
qu¶ dª lai F1, F2 h−íng thÞt ViÖt Nam, 
T¹p chÝ Ng−êi nu«i dª tËp 23 sè 1/2008, tr. 
17-22. 



Đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh trưởng của dê cỏ, F1 (Bách Thảo  x  Cỏ) và con lai ...    

89 

Lª Anh D−¬ng (2007). Nguyªn cøu mét sè 
®Æc ®iÓm sinh häc vμ kh¶ n¨ng s¶n suÊt 
cña dª Cá, dª B¸ch Th¶o, con lai F1, con 
lai F2 nu«i t¹i §¾k L¾k”. LuËn v¨n Th¹c 
sÜ N«ng nghiÖp, Tr−êng §¹i häc N«ng 
nghiÖp Hμ Néi.  

NguyÔn §×nh Minh (1999). KÕt qu¶ lai t¹o 
gi÷a dª ®ùc B¸ch Th¶o víi dª Cá B¾c 
Th¸i, T¹p chÝ Ng−êi nu«i dª, tËp IV sè 
1/1999 - Héi nu«i dª Hμ T©y - ViÖt Nam. 
Tr. 18 - 24. 

NguyÔn §×nh Minh (2002). Nghiªn cøu dª lai 
B¸ch Th¶o víi dª Cá vμ kh¶ n¨ng s¶n 
xuÊt cña dª lai F1 (BT x C) t¹i tØnh Th¸i 

Nguyªn vμ mét sè tØnh phô cËn. LuËn ¸n 
tiÕn sÜ N«ng nghiÖp, ViÖn Ch¨n nu«i quèc 
Gia - Hμ Néi. 

Lª V¨n Th«ng (2004). Nghiªn cøu mét sè ®Æc 
®iÓm cña gièng dª Cá vμ kÕt qu¶ lai t¹o 
víi gièng dª B¸ch Th¶o t¹i vïng Thanh 
Ninh. LuËn ¸n tiÕn sÜ N«ng nghiÖp, ViÖn 
Khoa häc N«ng nghiÖp ViÖt Nam, Hμ Néi. 

Tiªu chuÈn ViÖt Nam (1977). Ph−¬ng ph¸p 
x¸c ®Þnh sinh tr−ëng tuyÖt ®èi cña gia sóc, 
TCVN 239-77. 

Tiªu chuÈn ViÖt Nam (1977). Ph−¬ng ph¸p 
x¸c ®Þnh sinh tr−ëng t−¬ng ®èi cña gia 
sóc, TCVN 140-77. 

 


