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T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A                           TCVN             :2022 

 

Quy trình kiểm tra năng suất cá thể vật nuôi để làm giống 

Phần xx - Ngựa đực giống  

The regulation of individual production control for breeding purpose 

Part xx - Male horses 

1  Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định các bước kiểm tra năng suất cá thể ngựa đực để làm giống. 

2   Thuật ngữ và định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa như sau: 

2.1 Kiểm tra năng suất cá thể, là việc theo dõi và đánh giá một số chỉ tiêu kỹ thuật của từng cá 

thể ngựa đực giống để lựa chọn ngựa đực hậu bị đủ tiêu chuẩn sử dụng làm giống nuôi theo một 

quy trình chăn nuôi. 

2.2 Ngựa đực hậu bị, được tính từ 24 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi. 

2.3 Ngựa đực giống, được tính từ trên 36 tháng tuổi. 

2.4 Tổng số tinh trùng tiến thẳng (VAC), tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần xuất tinh là 

tích của lượng tinh xuất (V) sau khi lọc bỏ chất keo phèn với hoạt lực tinh trùng (A) và mật độ tinh 

trùng (C). 

2.5 Tinh trùng kỳ hình (K), là tinh trùng có hình thái bất thường ở đầu, cổ, thân và đuôi. 

VÍ DỤ: tinh trùng có hai đầu, tinh trùng méo đầu, tinh trùng đuôi gập, đuôi cụt, đuôi xoắn lại......) 

2.6 Tinh đông lạnh cọng rạ, được đông lạnh từ tinh nguyên đạt tiêu chuẩn sau khi pha loãng với 

môi trường đông lạnh và được bảo quản trong nitơ lỏng nhiệt độ -196C. 

3 Ký hiệu và thuật ngữ viết tắt 

V, là thể tích tinh dịch trong một lần xuất tinh. 
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A, là hoạt lực tinh trùng, là tỷ lệ tinh trùng có hoạt động tiến thẳng so với tổng số tinh trùng có 

trong vi trường quan sát được, được tính bằng phần trăm. 

C, là mật độ tinh trùng, là số lượng tinh trùng có trong một mililit tinh nguyên chưa pha loãng. 

K, tỷ lệ tinh trùng kỳ hình, là tỷ lệ tinh trùng không bình thường so với tổng số tinh trùng có trong vi 

trường quan sát được, được tính bằng phần trăm. 

VAC, là tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một đơn vị thể tích. 

4. Dụng cụ và thiết bị 

4.1 Cân điện tử, cân thông thường, xác định khối lượng ngựa. 

4.2 Dụng cụ, âm đạo giả, dụng cụ pha môi trường, hóa chất, phiến kính, lam kính,... 

4.3 Cốc hứng tinh hoặc ống đong, có chia vạch đến mililít. 

4.4 Kính hiển vi điện tử, phần mềm chuyên dụng, đánh giá chất lượng tinh được công nhận. 

4.5 Buồng đếm hồng/bạch cầu hoặc phương pháp so màu bằng máy, phần mềm chuyên 

dụng. 

4.6 Máy in cọng rạ, tủ bảo quản, tủ sấy, bể giữ nhiệt, buồng cân bằng, máy đông lạnh.... 

5. Phương pháp xác định các chỉ tiêu 

5.1 Ngoại hình 

Ngoại hình được đánh giá khi ngựa đực giống đạt trên 36 tháng tuổi. 

Cho ngựa đực giống đi, đứng tự nhiên trên địa điểm bằng phẳng để quan sát và đánh giá từng bộ 

phận được quan sát trực tiếp bằng mắt thường. 

Các đặc điểm ngoại hình bao gồm màu lông, kết cấu cơ thể, đặc điểm các phần trên cơ thể. 

5.1.1 Màu lông 

Đánh giá bằng phương pháp quan sát trực tiếp. 

Màu lông đồng nhất, toàn thân chỉ có một mầu lông, không có sự pha tạp các mầu lông khác trong 

một cá thể ngựa. 
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Lông mượt, sợi lông thẳng đều theo cùng hướng với mặt da ngựa.  

5.1.2 Kết cấu cơ thể 

Cho gia súc đi lại ở trạng thái bình thường trên một cung đường bằng phẳng, hai khuỷu chân 

trước phải và trái; hai khuỷu chân sau phải và trái không chạm vào nhau. Kết cấu giữa các bộ 

phận trên cơ thể cân đối, chắc chắn. 

5.1.3 Đặc điểm các phần trên cơ thể  

Đế móng lõm, nhân móng lõm lên trên, nhân móng không nằm cùng một mặt phẳng với chu vi 

vành móng. 

Móng tròn đứng, vành móng hình tròn, đứng so với mặt đường khi ngựa đứng ở tư thế bình 

thường trên mặt đường phẳng. 

Móng không bị nứt, vành móng không bị nứt vỡ, thành móng nhẵn bóng.  

5.2 Xác định khối lượng ngựa sơ sinh, khối lượng ngựa các giai đoạn tuổi và khả năng tăng 

khối lượng trên ngày, gam. 

Sử dụng loại cân điện tử, cân thông thường (4.1). 

Khối lượng ngựa sơ sinh, tính bằng kilogam, được cân sau khi đã lau khô lông da và trước khi cho 

ăn sữa đầu. Xác định khối lượng ngựa bằng cân bàn hoặc cân điện tử với độ chính xác ± 0,1 kg. 

Khối lượng xác định tại 6, 12, 24, 36 tháng tuổi, tính bằng kilogam, được cân vào buổi sáng trước 

khi cho ăn và uống, được xác định bằng cân điện tử với độ chính xác ± 0,1 kg. 

Khả năng tăng khối lượng ngựa trên ngày được tính bằng tổng khối lượng ngựa hơi tăng trong giai 

đoạn kiểm tra (gam) chia cho số ngày kiểm tra của cá thể ngựa. 

Khối lượng đến 36 tháng tuổi được xác định trên sổ sách ghi chép của các hộ, các cơ sở chăn nuôi. 

Khối lượng 36 tháng tuổi được cân tại cơ sở kiểm tra năng suất cá thể trước khi đưa vào đánh giá các 

chỉ tiêu tiếp theo. 

5.3 Xác định tuổi bắt đầu sản xuất tinh, tháng 

Tuổi bắt đầu sản xuất tinh của ngựa đực giống được tính bằng số tháng, từ khi ngựa được sinh ra 

cho đến khi bắt đầu được khai thác tinh. 

5.4 Xác định thể tích tinh dịch, V, ml 
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Tinh dịch của ngựa đực giống sau khi đã lọc bỏ chất keo phèn.  

Dùng cốc hứng tinh hoặc ống đong có chia vạch đến mililit để đo lượng tinh xuất ra của một lần 

ngựa đực xuất tinh sau khi đã lọc bỏ chất keo phèn. Đặt cốc hứng tinh, ống đong hoặc cốc đong 

trên mặt bàn phẳng, ngang tầm mắt, đọc kết quả ở mặt cong dưới của tinh dịch. 

5.5. Xác định hoạt lực tinh trùng, A, % 

Tỷ lệ tinh trùng có hoạt động tiến thẳng so với tổng số tinh trùng có trong vi trường quan sát được, 

được tính bằng phần trăm. 

Đánh giá ngay sau khi khai thác tinh dịch. Đánh giá bằng kính hiển vi điện tử hoặc phần mềm 

chuyên dụng đánh giá xác định hoạt lực tinh trùng (4.4). 

Lấy một giọt tinh dịch đặt lên phiến kính khô, sạch, ấm (ở nhiệt độ từ 350C đến 370C). Đặt tiêu bản 

lên kính hiển vi có độ phóng đại từ 200 đến 600 lần và có hệ thống sưởi ấm (ở nhiệt độ từ 370C 

đến 380C) và xác định.  

CHÚ THÍCH: Để đánh giá đầy đủ hoạt lực của tinh trùng, cần kết hợp 2 yếu tố: Tỷ lệ % tinh trùng tiến thẳng là số tinh 

trùng có chuyển động tiến thẳng được quan sát trong vi trường và lực chuyển động của tinh trùng.  

VÍ DỤ: “0,8+++” tức là có 80 % số tinh trùng trong vi trường còn sống và có hoạt động tiến thẳng mạnh. 

5.6 Xác định mật độ tinh trùng, C, % 

Số lượng tinh trùng có trong một minilit tinh nguyên chưa pha loãng. Xác định bằng phương pháp 

đếm bởi buồng đếm hồng/bạch cầu hoặc các phương pháp khác đã được công nhận, (4.4),(4.5). 

Phương pháp xác định: Sử dụng buồng điếm hồng cầu Newbawer, sử dụng ống hút bạch cầu. 

Cách tiến hành: Dùng ống hút bạch cầu khô, sạch hút tinh dịch đến vạch 0,5 sau đó hút tiếp dung 

dịch pha loãng NaCl 3 % đến vạch 11 (để giết chết tinh trùng), bịt hai đầu ống pha loãng đảo nhẹ 

nhàng ống hút, khi đã tinh dịch được pha loãng 20 lần. (khi hút không để hiện tượng sủi bọt). Bỏ đi 

3 đến 4 giọt ban đầu và dùng lamen khô sạch đậy lên mặt buồng đếm, đặt miệng ống hút bạch 

cầu vào mép của lá kính ở khu vực buồng đếm để đưa tinh dịch vào buồng đếm. Sau đó đưa 

buồng đếm lên kính hiển vi với độ phóng đại 200 - 400 lần, tiến hành đếm tinh trùng trong 5 ô nằm 

ở 4 góc và 1 ô nằm giữa đường chéo. Mỗi ô lớn gồm 16 ô nhỏ, mỗi ô nhỏ có thể tích (mm3): 

(1/20)x(1/20)x(1/10). Sử dụng công thức tính sau: 

C = n x 106 
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Trong đó: 

C, là mật độ tinh trùng trong tinh dịch, triệu/ml. 

n, là số tinh trùng đếm được ở 5 ô lớn. 

106, là chỉ số quy đổi mật độ tinh trùng về 1 minilit tinh nguyên. 

5.7 Xác định tổng số tinh trùng tiến thẳng 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng trong 1 lần xuất tinh hoặc khai thác tinh (VAC, tỷ tinh trùng) được tính 

bằng cách nhân thể tích tinh dịch của một lần xuất tinh(V) với hoạt lực tinh trùng (A) và mật độ tinh 

trùng (C). 

5.8 Xác định tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K, %) 

Là số tinh trùng không bình thường so với tổng số tinh trùng có trong vi trường quan sát được, 

được tính bằng phần trăm, được xác đinh bằng kính hiển vi điện tử hoặc phần mềm chuyên dụng, 

(4.4),(4.5). 

Cách tiến hành: 

Phết tiêu bản: Lấy một phiến kính A khô sạch, không có vết xước trên mặt. Ghi số hiệu đực giống, 

ngày kiểm tra ở một đầu phiến kính, lấy một giọt tinh dịch kéo ngang trên phiến kính. Đặt chiều 

rộng lam kính B trùng khít với cạnh ngang tinh dịch và nghiêng phiến kính A một góc 450, kéo xuôi 

nhẹ một lần sao cho tinh dịch dàn đều trên phiến kính A. 

Cố định: Để phiến kính có tinh dịch dàn đều tự khô trong không khí hoặc hơ nhẹ trên ngọn lửa đèn 

cồn ở nhiệt độ 70 0C để tinh trùng dính chặt trên lam kính để cố định 2 min đến 3 min. Sau đó cho 

giọt nước chảy thật nhẹ từ từ vào lam kính (tránh tinh trùng bị trôi mất), vẩy khô. 

Nhuộm: Dùng methylen 5 % hoặc đá fucxin 5 % hoặc rosa bengad 5 % nhỏ lên phiến kính để 3 

phut, sau đó từng giọt nước trôi thật nhẹ nhàng trên lamen bằng nước sạch, vẩy khô. 

Quan sát trên kính hiển vi và đếm: Đặt phiến kính lên kính hiển vi với độ phóng đại 400 lần, đếm 

số tinh trùng có hình thái bất thường (n1) và tổng số tinh trùng có có trong vi trường (n). 

Đếm hết tinh trùng trong vi trường này xong mới chuyển sang vi trường khác cho đủ tổng số tinh 

trùng trong khoảng 300 đến 500. Nếu vi trường có tinh trùng quá dầy thì chọn vi trường khác để 

đếm.  
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Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình tính theo công thức: K (%) = (n1 x 100)/n. 

5.9 Hoạt lực tinh trùng sau giải đông, A, % 

Là tỷ lệ tinh trùng có hoạt động tiến thẳng so với tổng số tinh trùng có trong vi trường quan sát được. 

Được xác định sau khi bảo quản tinh đông lạnh sau 24 giờ ở nhiệt độ -196oC, lấy kiểm tra ngẫu 

nhiên 1 cọng rạ tinh của từng lô tinh cọng rạ trong từng lần khai thác tinh đạt tiêu chuẩn của từng 

ngựa đực, giải đông tinh cọng rạ ở nhiệt độ 37°C trong 30 giây.  

Tiến hành: Lấy một giọt tinh dịch trong cọng rạ sau khi giải đông nhỏ lên phiến kính khô, sạch, ấm 

(ở nhiệt độ từ 350C đến 370C). Đặt tiêu bản lên kính hiển vi có độ phóng đại từ 400 đến 600 lần và 

có hệ thống sưởi ấm (ở nhiệt độ từ 38 0C đến 39 0C) và xác định bằng kính hiển vi điện tử hoặc 

phần mềm chuyên dụng, (4.4). 

5.10 Xác định số lượng tinh trùng hoạt động tiến thẳng trong 1 cọng rạ (triệu) 

Số lượng tinh trùng hoạt động tiến thẳng được xác định theo công thức:  

Tổng số tinh trùng tiến thẳng có trong một cọng rạ là tích số của thể tích cọng tinh (V) với hoạt lực 

tinh trùng (A) và mật độ tinh trùng (C). 

Tiến hành: Lấy một giọt tinh dịch trong cọng rạ nhỏ lên phiến kính khô, sạch, ấm (ở nhiệt độ từ 

350C đến 370C). Đặt tiêu bản lên kính hiển vi có độ phóng đại từ 400 đến 600 lần và có hệ thống 

sưởi ấm (ở nhiệt độ từ 380C đến 390C) và xác định bằng kính hiển vi điện tử hoặc phần mềm 

chuyên dụng, (4.4). 

6 Quy trình kiểm tra năng suất cá thể ngựa đực giống 

6.1 Đối tượng và thời gian kiểm tra 

6.1.1 Ngựa đực hậu bị kiểm tra cá thể, ngựa đực phải có lý lịch rõ ràng; khỏe mạnh, không có 

bệnh tật. 

6.1.2 Số lượng ngựa đực kiểm tra cá thể của một đợt, phải có từ 3 con trở lên. 

6.1.3 Số lượng mẫu tinh nguyên để kiểm tra, các chỉ tiêu lượng xuất tinh (V), hoạt lực tinh trùng 

(A), mật độ tinh trùng (C), tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K) là 05 mẫu đối với mỗi ngựa đực giống. 

6.1.4 Kiểm tra cá thể ngựa đực giống, được tiến hành theo phương pháp thời gian. 
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Thời gian kiểm tra năng suất cá thể tính từ khi bắt đầu đưa vào kiểm tra (tháng tuổi) đến khi kết 

thúc theo dõi được tất cả các chỉ tiêu đáp ứng yêu cầu của kiểm tra năng suất cá thể (tháng tuổi).  

Đối với các chỉ tiêu khối lượng, tăng khối lượng ngựa đực hậu bị là từ 24 đến lúc tròn 36 tháng 

tuổi. 

Đánh giá chất lượng tinh tươi và tinh cọng rạ, ngoại hình ngựa đực giống là trên 36 tuổi. 

6.2 Chế độ nuôi dưỡng 

6.2.1 Chuồng nuôi kiểm tra 

Mỗi cá thể ngựa đực được nuôi trong một ô chuồng riêng với diện tích là 10 - 12m2, có máng ăn 

và máng uống riêng cho từng con.  

6.2.2 Thức ăn và chế độ cho ăn 

Ngựa đực giống trong thời gian kiểm tra năng suất được cho ăn cùng chế độ dinh dưỡng tính sẵn 

cho từng cá thể theo tiêu chuẩn cơ sở dựa trên Quyết định số 3368/QĐ-BNN ngày 06/9/2022 v/v 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho đàn vật nuôi giống gốc. Các loại thức ăn thô được ăn tự 

do gồm có cỏ Alfalfa, cỏ pangola, cỏ ghinê, cỏ VA06 và thức ăn tinh có tỷ lệ protein không nhỏ 

hơn 16%, nước uống đầy đủ, ngoài ra còn bổ sung khoáng bằng đá liếm. 

6.2.3 Chăm sóc vận động 

Ngựa đực giống đưa vào kiểm tra năng suất đều được chăm sóc, nuôi dưỡng theo cùng quy trình 

kỹ thuật đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo 

Quyết định số 3368/QĐ-BNN ngày 06/9/2022 v/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho đàn vật 

nuôi giống gốc và Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNTngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và 

sản phẩm giống vật nuôi. 

6.3 Các chỉ tiêu theo dõi khi kiểm tra năng suất cá thể 

6.3.1 Các chỉ tiêu về ngoại hình của ngựa đực giống  

Đặc điểm chung của giống và các phần cơ thể (Đầu, cổ, thân mình, chân, đuôi và cơ quan sinh 

dục). 

Tuổi đánh giá ngoại hình, 36 tháng tuổi. 

http://luattrongtay.vn/ViewFullText?DocumentNo=22/2019/TT-BNNPTNT
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Bảng 1 – Ngoại hình của ngựa đực giống 

A. Đặc điểm chung 

Ngoại hình 

Toàn thân phát triển cân đối, kết cấu cơ thể vững chắc, khoẻ mạnh, lông da 

bóng mượt. Tầm vóc to khoẻ, toàn thân kết hợp chắc chắn, cân đối; đi lại hoạt 

bát, tính đực hăng; màu lông đồng nhất 

B. Đặc điểm các phần cơ thể 

Đầu, cổ, tai 
Đầu và cổ kết hợp chặt chẽ, đầu và cổ dài vừa phải; mắt to, lồi, tinh nhanh; tai 

dựng đứng về phía trước. 

Thân mình 
Ngực nở sâu và rộng; vai nở; lưng thẳng, phẳng, rộng; mình dài; bụng thon 

chắc và gọn; mông nở, dài, rộng, ít dốc 

Chân, đuôi 

Chân cao, thẳng chắc, to khoẻ, đi đứng vững chắc, không bị chạm khoeo; vành 

móng dày; đế móng lõm; móng tròn đứng, móng không bị nứt, không bị hà thối  

Đuôi thẳng, dài đến khoeo, linh hoạt, gốc đuổi to, mỏm cuối của đuôi chụm. 

Cơ quan sinh 

dục 

Bao hòn rõ đều, cân đối, đến 24 tháng tuổi hai hòn cà xuống bao dịch hoàn, 

dương vật rõ và thẳng 

6.3.2 Các chỉ tiêu về năng suất của ngựa đực giống  

6.3.2.1 Đối với ngựa đực giống hậu bị 

Bảng 2 – Khối lượng của ngựa đực giống hậu bị 

Chỉ tiêu 

Mức yêu cầu 

đối với ngựa 

đực nội 

Mức yêu cầu 

đối với ngựa 

đực Cabadin 

Khối lượng sơ sinh, tính bằng kilogam, không nhỏ hơn 24 38 

Khối lượng 6 tháng tuổi, tính bằng kilogam, không nhỏ hơn 75 105 

Khối lượng 12 tháng tuổi, tính bằng kilogam, không nhỏ hơn 150 180 

Khối lượng 24 tháng tuổi, tính bằng kilogam, không nhỏ hơn 210 270 

Khối lượng 36 tháng tuổi, tính bằng kilogam, không nhỏ hơn 250 310 

Tăng khối lượng/con/ngày, tính bằng gam 164 247 

6.3.2.2 Đối với ngựa đực giống khai thác tinh 

Tuổi huấn luyện để khai thác và đánh giá chất lượng tinh là 24-36 tháng tuổi. 
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Bảng 3 – Định mức kỹ thuật đối với đực khai thác tinh 

Stt Chỉ tiêu 

Mức yêu cầu 

đối với ngựa 

đực nội 

Mức yêu cầu 

đối với ngựa 

đực Cabadin 

1 Tuổi bắt đầu khai thác tinh, tính bằng tháng, không lớn hơn 30 36 

2 Lượng  tinh xuất (V), tính bằng mililit, không nhỏ hơn 23 55 

3 Hoạt lực tinh trùng (A), tính bằng phần trăm, không nhỏ hơn 65 65 

4 Mật độ tinh trùng (C), tính bằng triệu/ml, không nhỏ hơn 130 130 

5 Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình, tính bằng phần trăm, không lớn hơn 20 20 

4.5.2.3 Đối với tinh cọng rạ đông lạnh 

Tuổi huấn luyện để khai thác, sản xuất tinh cọng rạ và đánh giá chất lượng tinh cọng rạ đông lạnh 

trên 36 tháng tuổi. 

Bảng 4 – Định mức kỹ thuật đối tinh cọng rạ 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính 

1 Thể tích cọng rạ, tính bằng mililit 0,5 

2 
Số lượng tinh trùng hoạt động tiến thẳng trong 1 cọng rạ trước khi 

đông lạnh (triệu), không nhỏ hơn 

60 

3 Hoạt lực sau khi giải đông (A), tính bằng phần trăm, không nhỏ hơn 35 

  

Thư mục tài liệu tham khảo 

[1] Luật chăn nuôi số: 32/2018/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 19/11/2018 có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/01/2020; 
[2] Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về 
xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và xây dụng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
[3]  TCVN 9371:3012, Ngựa giống - Yêu cầu kỹ thuật. 

_____________________________ 

 


