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ABSTRACT 
Semen  productivity of imported  Brahman Bulls rearing at Moncada 

Pham Van Tiem*, Le Van Thong,  Le Ba Que,  Phung The Hai  and Vo Thi Xuan Hoa 

Brahman bulls imported from Australia rearing at Moncada were used to investigate their semen productivity under 
Vietnamese condition. It  was found that V, A, C, pH, K survival rate of sperm  and VAC  were 6.89ml ; 65.32%; 1.06 
billion and 6.68; 12.58%, 78.51%; 4.93 billion,  respectively. The above figures were met the requirement of bull 
semen as stated in Vietnamese Agricultural  standard : 10TCN 531 -2002. On everage, one Brahman bull produced 
16,808 straws/year. 
Key words: Semen, VAC, Frozen semen, Brahman bulls 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Giống bò Vàng Việt Nam có khả năng sinh sản tốt, chịu đựng kham khổ, khả năng chống chịu 
bệnh tật cao. Tuy nhiên, do tầm vóc nhỏ bé, khả năng cho thịt, cho sữa thấp nên không thể 
khai thác hàng hoá từ chúng. Vì vậy, để phát triển giống bò Việt Nam cung cấp một lượng 
hàng hoá thịt, sữa cho xã hội cần phải cải tạo bằng nhóm bò Zê bu gồm giống bò Sind, 
Sahywal, đặc biệt là giống Brahman tạo ra con lai F1, F2... làm nền để lai tạo định hướng thịt 
hay sữa là con đường khoa học, đúng đắn đã và đang được triển khai rộng rãi trong cả nước. 
Đàn bò đực giống Brahman có chất lượng thịt cao nhập từ Australia đang được nuôi dưỡng và 
sản xuất tinh đông lạnh tại Môncađa. Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu về khả 
năng sản xuất tinh của đàn bò đực giống này trong điều kiện nuôi tại nước ta. Đánh giá khả 
năng sản xuất tinh của bò đực giống có ý nghĩa quan trọng, giúp cơ sở chăn nuôi bò đực giống 
chọn lọc được những bò đực giống tốt nhất để sản xuất tinh đông lạnh, loại thải những bò sản 
xuất tinh kém, đồng thời giúp cơ sở chăn nuôi có kế hoạch, chủ động số lượng bò đực giống 
cần thiết để sản xuất tinh đông lạnh cung cấp thoả mãn nhu cầu thị trường, góp phần giảm chi 
phí, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò đực giống. Nhằm xác định được khả năng 
sản xuất tinh đông lạnh của bò giống Brahman nuôi tại Môncađa, chúng tôi tiến hành đề tài 
‘’Khả năng sản xuất tinh đông lạnh của bò đực giống Brahman nuôi tại Môncađa’’ 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Vật liêu nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu: Gồm 6 bò đực giống Brahman nhập từ Australia; khối lượng từ 718 kg 
đến 844 kg. Bò được chọn lọc kỹ theo từng cá thể thông qua lý lịch 3 đời (ông bà, bố mẹ và bản 
thân). Bố là những bò đặc cấp kỷ lục của Australia. Cả 6 bò đực giống đều có ngoại hình, sinh 
trưởng, phát triển tốt đạt đặc cấp kỷ lục được Cục Chăn nuôi, Viện Chăn nuôi đánh giá và công 
nhận bò đực giống quốc gia 2008-2009 (Cục chăn nuôi, 2008): lý lịch đầy đủ, khả năng sinh 
trưởng phát triển tốt, cân đối, không bệnh tật, khả năng tăng khối lượng cao (830g-
880g/con/ngày), tỷ lệ thịt xẻ từ 53,5% đến 54,7% phù hợp để cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò 
thịt Việt Nam được chi tiết trong danh bạ bò đực cao sản (Nguyễn Văn Thiện và cs, 2008). 
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Địa điểm nghiên cứu: Trạm nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh Môncađa, Ba Vì, Hà Nội. 
Điều kiện nghiên cứu: Bò được nuôi dưỡng theo quy trình kỹ thuật đáp ứng quyết định 
66/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT(Bộ Nông nghiệp và PTNT,2005): Mỗi bò 
được nuôi trong ô chuồng riêng (45 m2 trong đó 20m2 có mái che và 25 m2 sân chơi không 
mái), có máng ăn, uống riêng cho từng con. Hàng ngày, chuồng trại, máng ăn, uống được vệ 
sinh sạch sẽ, vận động tắm chải vào buổi sáng 2 lần/tuần. Quản lý cá thể và phòng bệnh được 
thực hiện nghiêm ngặt, kiểm tra thú y định kỳ 2 lần/năm. 
Chế độ dinh dưỡng: Bò được ăn theo chế độ dinh dưỡng tính sẵn cho từng cá thể theo tiêu 
chuẩn NRC của Mỹ năm 1987. 

Chế độ khai thác tinh: Bò được khai thác theo cùng chế độ 2 lần/tuần. Kiểm tra số lượng, chất 
lượng và sản xuất tinh đông lạnh theo quy trình của JICA Nhật Bản; Môi trường pha chế gồm: 
Môi trường A không có Glyceryl (Tris, Citric axit, Lactose, Raffinose, nước cất 2 lần, lòng đỏ 
trứng gà, Peniciline, streptomycine) và môi trường B (môi trường A + glycerol). 
Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 7 năm 2008 đến 6 năm 2009. 

Nội dung nghiên cứu  
Số lượng và chất lượng tinh dịch: Thể tích tinh dịch (ml/lần) ; Nồng độ tinh trùng (tỷ/ml); 
Hoạt lực tinh trùng (%) ; pH tinh dịch; Tỷ lệ tinh trùng sống (%) ; Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình 
(%) ; Tổng số tinh trùng tiến thẳng/ lần khai thác (tỷ/lần khai thác) 

Khả năng sản xuất tinh đông lạnh : Hoạt lực tinh trùng sau giải đông (%) ; Tổng số liều tinh cọng 
rạ sản xuất được/con/năm 

Phương pháp nghiên cứu 
Chỉ tiêu số lượng, chất lượng tinh dịch bò được đánh giá: 
Thể tích tinh dich: Bằng quan sát trên ống đong có vạch chia ml. 
pH tinh dịch: Bằng máy đo pH; Nồng độ tinh trùng: Bằng máy so màu SDM-5 của hãng 
MINITUB; Hoạt lực tinh trùng: Bằng kính hiển vi có kết nối với màn hình theo phương pháp 
Nhật Bản;Tỷ lệ tinh trùng sống: Nhuộm Eosine và Nogrosin theo phương pháp của Milovanov 
Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình: Bằng phương pháp nhuộm mầu Fucsin và đếm trên kính hiển vi 500 
tinh trùng rồi tính toán bằng phép tính số học thông dụng. 
Tổng số tinh trùng tiến thẳng/lần khai thác bằng nhân các thành phần V, A và C. 

Khả năng sản xuất tinh đông lạnh của bò đực giống Brahman được đánh giá: 

Hoạt lực tinh trùng sau giải đông (%): Lấy ngẫu nhiên 1-2 cọng rạ giải đông ở nhiệt độ 36-
370C, thời gian 30 giây theo từng ngày sản xuất của từng bò đực để đánh giá sức hoạt động 
sau đông lạnh của lô tinh đó bằng kính hiển vi có kết nối với màn hình.  
Tổng số liều tinh cọng rạ sản xuất được/con/năm: Ghi chép tổng số liều tinh sản xuất được 
của từng bò đực giống/năm/con 
Xử lý số liệu: Các số liệu được xử lý bằng phần mềm SAS 8.0 (2000). So sánh  sự sai khác 
giữa các giá trị trung bình theo phương pháp Duncan 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Số lượng và chất lượng tinh dịch  

 Thể tích tinh dịch: Thể tính tinh dịch (V) liên quan chặt chẽ với giống, tuổi, chăm sóc nuôi  



 
PHẠM VĂN TIỀM  – Khả năng sản xuất tinh của bò đực ... 

 

 9 

dưỡng, kỹ thuật lấy tinh, kích thước dịch hoàn... V khai thác trong thí nghiệm này là 6,89 ml, 
cao hơn kết quả 6,0ml tại nghiên cứu của Brito và cs (2002) trên giống bò Brahman tại Brazil. 
V khai thác đạt cao nhất ở bò 8069 (7,49ml) và thấp nhất ở bò 8056 (5,89 ml). V đạt tiêu 
chuẩn sản xuất trung bình của 6 bò Brahman là 6,92 ml, đều đạt tiêu chuẩn Nông nghiệp Việt 
Nam 10TCN 531-2002 (≥ 3ml) với tỷ lệ đạt tiêu chuẩn cao trung bình là 99,34%. 

Bảng 1. Thể tích tinh dịch của bò đực giống Brahman (ml/lần) 

V khai thác V đạt tiêu chuẩn Số hiệu bò 
đực giống n Mean ± SE n Mean ± SE Tỷ lệ đạt TC (%) 

8016 103 7,41a ± 0,18 103 7,41a ± 0,18 100,00 
8017 103 7,45a ± 0,19 101 7,55a ± 0,18 98,06 
8056 89 5,89c ± 0,16 88 5,93c ± 0,16 98,88 
8060 105 6,53b ± 0,16 105 6,53b ± 0,16 100,00 
8069 112 7,49a ± 0,19 111 7,54a ± 0,19 99,11 
8071 95 6,34c ± 0,19 95 6,34cb ± 0,19 100,00 
Tổng 607 6,89 ± 0,08 603 6,92 ± 0,08 99,34 

Trong cùng cột, các giá trị trung bình có chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

Hoạt lực tinh trùng: Hoạt lực tinh trùng (A) là tỷ lệ % tinh trùng sống và hoạt động tiến thẳng 
trong tinh dịch. A có tầm quan trọng đặc biệt trong pha loãng tinh dịch, khả năng thụ tinh. A 
phụ thuộc vào giống, tuổi, mùa vụ, chế độ dinh dưỡng. Kết quả nghiên cứu về A của bò đực 
giống Brahman nuôi tại Môncađa được trình bày ở Bảng 2.   

Bảng 2. Hoạt lực tinh trùng của bò đực giống Brahman (%) 

A khai thác A đạt tiêu chuẩn Số hiệu bò 
đực giống n Mean ± SE n Mean ± SE 

Tỷ lệ đạt Tiêu chuẩn 
(%) 

8016 103 66,83bc ± 0,61 72 70,00b ± 0,07 69,90 
8017 103 64,22c ± 1,19 74 70,14b ± 0,09 71,84 
8056 89 60,11d ± 1,63 53 70,00b ± 0,00 59,55 
8060 105 70,24a ± 0,37 102 70,74a ± 0,18 97,14 
8069 112 60,98d ± 1,17 60 70,08b ± 0,00 53,57 
8071 95 69,42ab ± 0,27 88 70,11b ± 0,08 92,63 
Tổng 607 65,32 ± 0,43 449 70,20 ± 0,05 73,97 

 Trong cùng cột, các giá trị trung bình có chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

A khai thác trung bình của bò đực giống Brahman nuôi tại Môncađa là 65,32%, cao nhất ở bò 8060 
(70,24%) và thấp nhất ở bò 8056 (60,11%). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn kết quả của 
tác giả Hà Văn Chiêu (1999) nghiên cứu trên bò Zêbu (A=58,76%), Tatman và CS (2004) nghiên 
cứu trên bò Brahman ở Mỹ (A=60%). Theo tiêu chuẩn sản xuất tinh đông lạnh, chỉ có những lần 
khai thác tinh đạt A từ 70% trở lên mới được đưa vào sản xuất. Bảng 2 cho thấy, A các lần 
khai thác của 6 bò Brahman đạt tiêu chuẩn sản xuất tinh trung bình là 70,20%, dao động từ 
70,00% đến 70,74% và đều đạt tiêu chuẩn Nông nghiệp Việt nam 10TCN531-2002 (A70%).  
Nồng độ tinh trùng: Nồng độ tinh trùng (C) là tổng số tinh trùng có trong một ml tinh dịch. C 
là chỉ tiêu quan trọng và có ý nghĩa lớn không chỉ để phân loại mà còn để pha loãng trong sản 
xuất tinh đông lạnh. C phụ thuộc vào giống, tuổi, chế độ dinh dưỡng.  
C khai thác của bò Brahman trung bình là 1,06 tỷ/ml, cao nhất là 1,22 tỷ/ml (bò số 8016) và thấp 
nhất là 0,90 tỷ/ml (bò số 8069). Kết quả này cao hơn kết quả 0,94 tỷ/ml của Hà Văn Chiêu (1999) 
nghiên cứu trên bò ZêBu. Kết quả cao trong nghiên cứu này có thể do những năm gần đây công tác 
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chọn, nhập khẩu bò đực giống rất được quan tâm nên đã tuyển chọn được những đực giống rất tốt 
để sản xuất tinh đông lạnh phục vụ công tác giống nhằm nâng cao chất lượng giống bò Việt Nam 

Bảng 3. Nồng độ tinh trùng của bò đực giống Brahman (tỷ/ml) 

C khai thác C đạt tiêu chuẩn Số hiệu bò đực 
giống n Mean ± SE n. Mean ± SE 

Tỷ lệ đạt TC (%) 

8016 103 1,22a ± 0,03 94 1,28a ± 0,03 91,26 
8017 103 1,13a ± 0,03 91 1,21b ± 0,03 88,35 
8056 89 0,97b ± 0,04 65 1,14b ± 0,03 73,03 
8060 105 1,14a ± 0,02 102 1,15b ± 0,02 97,14 
8069 112 0,90b ± 0,03 78 1,06c ± 0,03 69,64 
8071 95 0,96b ± 0,02 91 0,98d ± 0,02 95,79 
Tổng 607 1,06 ± 0,01 521 1,14 ± 0,01 85,83 

 Trong cùng cột, các giá trị trung bình có chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

 C đạt tiêu chuẩn là những lần khai thác tinh có C  0,8 tỷ/ml. Tỷ lệ C đạt tiêu chuẩn của đàn bò 
đực giống trung bình là 85,83%; trong đó C đạt tiêu chuẩn sản xuất trung bình là 1,14 tỷ/ml, cao 
nhất là bò số 8016 (1,28 tỷ/ml), thấp nhất là bò số 8071 (0,98 tỷ/ml) và đều đạt tiêu chuẩn Nông 
nghiệp Việt Nam 10TCN531-2002.  
Độ pH, tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K) và  tỷ lệ tinh trùng sống: pH khai thác trung bình của bò 
đực giống Brahman nuôi tại Môncada là 6,68, dao động từ 6,64 đến 6,73. Kết quả này phù 
hợp với kết quả 6,2-6,8 của Hoàng Kim Giao và Nguyễn Thanh Dương (1997); 6,4-7,0 của 
Nguyễn Tấn Anh và Nguyễn Quốc Đạt (1997) và đạt tiêu chuẩn Nông nghiệp Việt Nam 
10TCN 53-2002, (pH: 6,5-6,8). 

Bảng 4. pH, K và tỷ lệ tinh trùng sống của bò đực Brahman 

pH khai thác Tinh trùng sống khai thác (%) K khai thác (%) Số hiệu bò 
đực giống n Mean ± SE n Mean ± SE n Mean ± SE 
8016 103 6,67bc ± 0,02 103 78,91ab ± 0,40 12 13,58a ± 0,63 
8017 103 6,73a ± 0,01 103 78,02bc ± 0,48 12 7,63b ± 0,48 
8056 89 6,67bc ± 0,02 89 77,97bc ± 0,70 12 13,75a ± 0,80 
8060 105 6,66bc ± 0,01 105 80,00a ± 0,27 12 12,83a ± 0,63 
8069 112 6,69ab ± 0,02 112 76,91c ± 0,65 13 14,00a ± 0,72 
8071 95 6,64c ± 0,02 95 79,33ab ± 0,30 12 13,58a ± 0,71 
Tổng 607 6,68 ± 0,01 607 78,51 ± 0,20 73 12,58 ± 0,37 

Trong cùng cột, các giá trị trung bình có chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

Theo Cheng Ruihe (1992), nhiệt độ không khí cao sẽ ảnh hưởng xấu đến các hoạt động tự 
nhiên của con vật, khi nhiệt độ không khí quá cao thì thân nhiệt của con đực cao và ảnh hưởng 
xấu đến quá trình sinh tinh, sức hoạt động, mật độ tinh trùng giảm và làm tăng tinh trùng kỳ 
hình. K của 6 bò đực giống Brahman nuôi tại Môncađa thấp, trung bình là 12,58%, cao nhất là 
bò số 8069 (14,00% ), thấp nhất là bò số 8017 (7,63%) và tất cả các lần kiểm tra đều đạt tiêu 
chuẩn để sản xuất tinh đông lạnh. Kết quả của chúng tôi thấp hơn kết quả của Hà Văn Chiêu 
(1999) với K=18% và phù hợp với tiêu chuẩn Nông nghiệp Việt Nam 10TCN 531-2002 và 
Quyết định 1712/QĐ-BNN-CN với K<20%. Có kết quả này có thể do những năm gần đây 
Trạm Môncađa đã đầu tư cải tiến quy trình, công nghệ trong khai thác, kiểm tra chất lượng 
tinh dịch trong sản xuất tinh đông lạnh và đầu tư hiện đại hệ thống chuồng trại và quá trình 
nghiên cứu đàn bò ở độ tuổi trưởng thành nên tỷ lệ tinh trùng kỳ hình giảm. 
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Tỷ lệ tinh trùng sống ảnh hưởng đến sức hoạt động của quần thể tinh trùng: Nếu tinh trùng sống cao 
thì sức hoạt động cao và ngược lại. Tỷ lệ tinh trùng sống phụ thuộc vào tuổi, sức khoẻ, tần suất khai 
thác, khí hậu, chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc, kỹ thuật khai thác. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi  cho 
thấy tỷ lệ tinh trùng sống trong tinh dịch trung bình của đàn bò đực giống Brahman nuôi tại 
Môncada là 78,51%, cao nhất ở bò số 8060 là 80,00% và thấp nhất ở bò số 8069 là 76,91%.  
Tổng số tinh trùng sống tiến thẳng/lần khai thác(VAC): Là chỉ tiêu tổng hợp quan trọng nhất 
để đánh giá khả năng sản xuất tinh đông lạnh của từng bò đực giống. Trong sản xuất tinh 
đông lạnh, tinh dịch đạt tiêu chuẩn sản xuất phải đảm bảo đạt tất cả các chỉ tiêu kiểm tra gồm 
V,A,C,pH,K, tỷ lệ tinh trùng sống, mầu sắc tinh dịch... Nếu một trong các chỉ tiêu mà không 
đạt thì tinh đó bị loại bỏ, không được đưa vào sản xuất. Qua kết quả nghiên cứu trên đàn bò 
Brahman chúng tôi thấy các chỉ tiêu V, A, C là những chỉ tiêu ảnh hưởng rõ rệt nhất đến số 
lượng, chất lượng tinh dịch của bò đực giống trong sản xuất tinh đông lạnh, đặc biệt là hoạt 
lực tinh trùng bởi nó liên quan chặt chẽ tới lượng môi trường pha chế và tương quan thuận với 
số liều tinh cọng rạ sản xuất được trong một lần khai thác. Để đánh giá số lượng và chất lượng 
tinh dịch và khả năng sản xuất tinh của từng bò đực giống chúng tôi tiến hành nghiên cứu chỉ 
tiêu tổng hợp VAC. Kết quả được trình bầy ở Bảng 5. 

Bảng 5. Tổng số tinh trùng sống tiến thẳng/ lần khai thác của bò đực giống Brahman                       
(tỷ/lần khai thác)  

VAC khai thác VAC đạt tiêu chuẩn đưa vào 
 sản xuất Số hiệu bò 

đực giống n Mean ± SE n Mean ± SE 

Tỷ lệ đạt TC 
(%) 

8016 103 6,17a ± 0,25 72 7,00bc ± 0,26 69,90 
8017 103 5,75ab ± 0,26 73 6,83a ± 0,24 70,87 
8056 89 3,71d ± 0,22 53 4,87bc ± 0,21 59,55 
8060 105 5,16b ± 0,14 102 5,26a ± 0,13 97,14 
8069 112 4,39c ± 0,23 60 5,88b ± 0,27 53,57 
8071 95 4,24cd ± 0,15 88 4,36c ± 0,15 92,63 
Tổng 607 4,93 ± 0,09 448 5,66 ± 0,09 73,81 

Trong cùng cột, các giá trị trung bình có chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

Chỉ tiêu V, A và C đều chịu ảnh hưởng chính bởi giống, chế độ dinh dưỡng, chế độ chăm sóc 
nuôi dưỡng. Nếu chỉ một trong 3 chỉ tiêu V, A hoặc C không đạt tiêu chuẩn thì tích VAC 
không đạt tiêu chuẩn và phải loại bỏ không được sản xuất. Vì vậy, trong nuôi dưỡng bò đực 
giống để sản xuất tinh đông lạnh chúng ta phải tìm cách nâng cao kết quả của cả ba chỉ tiêu V, 
A, và C đảm bảo 3 chỉ tiêu đều phải đạt tiêu chuẩn sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế trong 
chăn nuôi bò đực giống. Muốn vậy, chúng ta phải không ngừng tuyển chọn, nhập khẩu những 
bò đực giống ưu tú, cao sản của thế giới, không ngừng nghiên cứu chế độ dinh dưỡng, khẩu 
phần ăn thích hợp cho bò đực giống theo giống, tuổi, cá thể, chế độ khai thác và thực hiện 
nghiêm ngặt các quy trình, kỹ thuật trong chăn nuôi... 
Bảng 5 cho thấy, VAC khai thác trung bình là 4,93 tỷ/ lần khai thác, thấp hơn trung bình của 
VAC đạt tiêu chuẩn (5,66 tỷ/lần khai thác) do VAC đạt tiêu chuẩn là tích của 3 chỉ tiêu V,A,C 
phải thoả mãn đồng thời cả  3 thành  phần cấu tạo nên nó: V 3ml; A70%, C0,8 tỷ/ml với 
tỷ lệ VAC đạt tiêu chuẩn trung bình 73,81%. 

Khả năng sản xuất tinh đông lạnh của bò đực giống Brahman nuôi tại Moncađa 
Hoạt lực tinh trùng sau giải đông (%): Hoạt lực tinh trùng (A) sau giải đông có ý nghĩa quan 
trọng trong công tác thụ tinh nhân tạo: A sau giải đông cao thì tỷ lệ thụ thai cao và ngược lại. Kết 
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quả nghiên cứu của chúng tôi được trình bầy ở Bảng 6. A tinh đông lạnh sau giải đông của đàn 
bò Brahman trung bình là 40,54%; cao nhất là bò số 8060 (A=42,55%) và thấp  nhất là bò số 
hiệu 8016 (A=38,96%). A đạt tiêu chuẩn sau đông lạnh là những lô tinh có A  40%, những lô 
tinh A<40% thì loại bỏ. A trung bình sau giải đông đạt tiêu chuẩn đưa vào sử dụng của đàn bò 
Brahman là 41,21% và đều đạt tiêu chuẩn kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam 10TCN 531-2002. Tỷ 
lệ A sau đông lạnh đạt tiêu chuẩn đưa vào sản xuất của các cá thể khác nhau, chứng tỏ khả 
năng chịu lạnh của tinh trùng ở mỗi cá thể là không giống nhau, trung bình đạt 90,18%; giao 
động từ 77,78% đến 99,02%.Điều này cho thấy không phải tất cả các lần lấy tinh có các chỉ 
tiêu sinh học đạt tiêu chuẩn và đưa vào pha chế, sản xuất tinh đông lạnh thì đều được đưa vào 
sử dụng mà còn loại thải sau đông lạnh trung bình 9,82%. 

Bảng 6.  Hoạt lực tinh trùng sau giải đông 

A sau giải đông A sau giải đông đạt tiêu 
chuẩn đưa vào sử dụng Số hiệu bò 

 đực giống n. Mean ± SE n. Mean ± SE 

Tỷ lệ đạt tiêu 
chuẩn (%) 

8016 72 38,96d ± 0,33 56 40,27bc ± 0,15 77,78 
8017 73 41,10b ± 0,39 66 41,97a ± 0,30 90,41 
8056 53 39,81cd ± 0,30 47 40,43bc ± 0,21 88,68 
8060 102 42,55a ± 0,31 101 42,62a ± 0,30 99,02 
8069 60 40,25bc ± 0,34 53 40,94b ± 0,27 88,33 
8071 88 39,66cd ± 0,19 81 40,12c ± 0,09 92,05 
Tổng 448 40,54 ± 0,14 404 41,21 ± 0,12 90,18 

Trong cùng cột, các giá trị trung bình có chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

Tổng số liều tinh cọng rạ sản xuất đạt tiêu chuẩn/con/năm: Số lượng cọng rạ sản xuất 
/con/năm là tổng số liều tinh sản xuất được trong một năm của mỗi bò đực giống. Chỉ tiêu này 
giúp các nhà chăn nuôi biết được năng lực thực sự về khả năng sản xuất tinh dịch của mỗi bò 
đực giống để có kế hoạch chọn lọc, loại thải và kế hoạch số lượng cơ cấu đực giống trong sản 
xuất tinh đông lạnh đáp ứng thoả mãn nhu cầu thị trường. Số cọng rạ sản xuất đạt tiêu chuẩn 
sau đông lạnh là thước đo hiệu quả trong chăn nuôi bò đực giống sản xuất tinh đông lạnh nói 
chung và đối với từng bò đực giống nói riêng.  

Bảng 7. Tổng số liều tinh cọng rạ sản xuất đạt tiêu chuẩn/con/năm theo từng đực giống  

Số hiệu bò đực giống Số lượng cọng rạ đạt tiêu chuẩn/con/năm 
8060 23.365 
8017 20.135 
8016 17.077 
8071 15.694 
8069 14.221 
8056 10.359 
Trung bình 16.808 

Bảng 7 cho thấy, số lượng cọng rạ bình quân của một đực giống Brahman nuôi tại Môncađa 
sản xuất được 16.808 liều/con/năm, cao nhất là 23.365 liều/con/năm ở bò số 8060 và thấp 
nhất là 10.359 liều/con/năm ở bò số 8056.  

So sánh với tiêu chuẩn của bò Brahman giống gốc của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Quyết định 
1712/ QĐ-BNN-CN)[7], bò Brahman giống gốc sản xuất tinh đạt ≥ 10.000 liều/con/năm thì cả 6 
bò đực giống Brahman trong nghiên cứu này đều đat tiêu chuẩn bò Brahman giống gốc. Điều đó 
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chứng tỏ trong quá trình nhập khẩu giống, bò đực giống đã được tuyển chọn rất kỹ các đặc 
tính kỹ thuật thông qua lý lịch ông bà, bố mẹ và bản thân, đồng thời trong sản xuất công tác 
chọn lọc đã được chú trọng nên đã loại thải những bò chất lượng giống và khả năng sản xuất 
tinh kém vì vậy cho kết quả tốt trong sản xuất. 

KẾT LUẬN 
Bò đực giống Brahman được tuyển chọn nhập khẩu từ Australia về Việt Nam nuôi tại Trạm 
nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh Moncada thuộc Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương 
đạt tiêu chuẩn giống gốc quốc gia theo quy định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
được phép sản xuất, bảo quản, tiêu thụ tinh đông lạnh (thương hiệu VINALICA) cho cả nước và 
xuất khẩu. 

Số lượng, chất lượng tinh: Số lượng và chất lượng tinh đông lạnh của bò đực giống Brahman sản 
xuất tại Trạm nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh Môncađa (thương hiệu VINALICA) trước và 
sau đông lạnh đều đạt tiêu chuẩn Nông nghiệp Việt Nam 10TCN 531-2002 
Khả năng sản xuất tinh đông lạnh: Khả năng sản xuất tinh đông lạnh của bò đực giống 
Brahman nhập từ Australia đạt khá cao, trung bình 16.808 liều/con/năm; cao nhất đạt 23.365 
cọng rạ/con/năm và thấp nhất 10.359 cọng rạ/con/năm  
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