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2.3.2. Năng suất sinh sản của lợn Landrace và Yorkshire ............................. 44 
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3.1.2.4. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Landrace theo tính biệt ................ 71 
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- A           : Hoạt lực tinh trùng (%) 

- C  : Nồng độ tinh trùng (triệu/ml) 

- cs  : Cộng sự 

- h2            : Hệ số di truyền 

- K  : Tỉ lệ tinh trùng kì hình (%) 

- L   :  Landrace 

- LSM       : Trung bình bình phương nhỏ nhất 

- Lw   : Large white  

- Mean      : Số trung bình 

- n              : Dung lượng mẫu 

- Pi    : Pietrain 

- R2             : Hệ số xác định 

- r                : Độ chính xác 

- SD            : độ lệch chuẩn 

- SE             : Sai số tiêu chuẩn 

- TĂ             : Thức ăn 

- TCVN        : Tiêu chuẩn Việt Nam 

- V       : Thể tích tinh dịch (ml) 

- VAC      : Tổng số tinh trùng tiến thẳng (tỉ/lần) 

- Y                 : Yorkshire 
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Bảng 3.11. Khả năng sinh trưởng của lợn đực hậu bị Landrace qua các thế hệ ................ 73 

Bảng 3.12. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Yorkshire ..... 74 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hiện nay, hai giống lợn Landrace và Yorkshire được sử dụng phổ biến 

tại Việt Nam và trên thế giới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác chọn lọc 

và nhân thuần đóng vai trò quan trọng khi quyết định đến chất lượng của đời 

sau và các công thức lai của chúng trong chăn nuôi lợn nhằm phát triển bền 

vững và đạt được hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh chọn lọc về năng suất sinh 

trưởng, tỉ lệ nạc, tiêu tốn thức ăn; nâng cao tỉ lệ mỡ giắt là một tiêu chí quan 

trọng và cần thiết để không ngừng nâng cao chất lượng thịt. 

Nhập khẩu các nguồn gen vật nuôi có năng suất cao trên thế giới đóng 

vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến bộ di truyền, cải thiện năng suất 

và chất lượng đàn giống của Việt Nam. Số liệu thống kê của Tổng cục Hải 

quan cho thấy, cả nước đã nhập khẩu 11.441 con lợn giống các loại trong 6 

tháng đầu năm 2020 tăng 32,6 lần so với cùng kỳ năm 2019; trong đó 

Landrace (61,2%) và Yorkshire (36,5%) chiếm 97,7% các giống nhập ngoại 

(Cục Chăn Nuôi, 2020). Genplus (GEN+) là công ty của Pháp về nghiên cứu 

di truyền nhằm nâng cao năng suất và chất lượng các giống lợn cao sản trên 

thế giới. Năm 2015, Trung tâm Nghiên cứu lợn Thuỵ Phương đã nhập 45 lợn 

hậu bị Landrace (40 cái và 5 đực) và 45 lợn Yorkshire (40 cái và 5 đực) từ 

công ty giống này (Trịnh Hồng Sơn và cs., 2017b) và kết quả bước đầu cho 

thấy đàn lợn phát triển tốt trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp tại Trạm 

nghiên cứu và Phát triển giống lợn hạt nhân Kỳ Sơn thuộc Trung tâm Nghiên 

cứu lợn Thụy Phương. Các tham số di truyền của một số tính trạng sinh 

trưởng của đàn lợn này đã được đề cập đến trong nghiên cứu của Trịnh Hồng 

Sơn và cs. (2017a); Trịnh Hồng Sơn và Lê Văn Sáng (2018). Lợn Landrace 

và Yorkshire có nguồn gen từ Pháp còn được sử dụng kết hợp với các nguồn 
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gen từ các nước khác để tạo ra các dòng lợn thuần chủng nhằm tận dụng 

những ưu điểm của từng giống có xuất xứ khác nhau (Trịnh Hồng Sơn và cs., 

2019a; Trịnh Hồng Sơn và cs., 2019b). Đánh giá năng suất sinh sản của đàn 

lợn hạt nhân Landrace, Yorkshire được chọn tạo từ các nguồn gen khác nhau 

được đề cập đến trong nghiên cứu của Trịnh Hồng Sơn và cs. (2019c). Klimas 

và Klimiene (2011) nghiên cứu ảnh hưởng của thế hệ đến số con sơ sinh/ổ, số 

con cai sữa/ổ, tỷ lệ sống đến cai sữa và khối lượng cai sữa. 

Để đánh giá khả năng sinh trưởng, các nhóm chỉ tiêu nuôi vỗ béo được 

sử dụng trong chăn nuôi lợn. Theo Clutter và Brascamp (1998), các chỉ tiêu 

quan trọng về khả năng nuôi vỗ béo bao gồm: tăng khối lượng/ ngày, tiêu tốn 

thức ăn/kg tăng khối lượng, thu nhận thức ăn/ngày và tuổi đạt khối lượng giết 

thịt. Khả năng sinh trưởng phụ thuộc vào yếu tố di truyền và yếu tố ngoại 

cảnh. Ở giai đoạn trưởng thành, các chỉ tiêu nuôi vỗ béo như tăng khối 

lượng/ngày đêm, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng, thu nhận thức ăn/ngày 

có hệ số di truyền ở mức trung bình (h2 = 0,31) (Clutter và Brascamp, 1998). 

Các yếu tố ngoại cảnh gồm dinh dưỡng, mùa vụ, thời gian nuôi, chăm sóc 

nuôi dưỡng và một số yếu tố khác. Theo Gourdine và cs. (2006), trong suốt 

giai đoạn mùa hè, lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày giảm 20% ở giống lợn Y 

và 14% ở giống lợn địa phương, do có sức chịu đựng khí hậu nóng giống của 

lợn Yorkshire kém hơn giống lợn địa phương. Khi lượng thức ăn tiêu thụ 

giảm đã dẫn tới sinh trưởng giảm. Theo Stanley (1996), khi nhiệt độ chuồng 

nuôi tăng trên mức tối ưu thì lợn thịt giảm tăng khối lượng  và tăng chi phí 

thức ăn. 

Số lượng và chất lượng tinh dịch khai thác được chịu ảnh hưởng bởi 

bản thân lợn đực và những yếu tố ngoại cảnh như giống, tuổi khai thác, chế 

độ chăm sóc nuôi dưỡng và mùa vụ (Cheon và cs., 2002). Việc hiểu rõ những 

tác động của các yếu tố ngoại cảnh đến số lượng và chất lượng tinh dịch nhằm 
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cải thiện các chỉ tiêu này mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trong chăn nuôi 

lợn đực giống. Bên cạnh đó, việc hiểu rõ sự khác biệt về di truyền giữa những 

tính trạng sinh sản của lợn đực ở những giống khác nhau là cần thiết nhằm 

nâng cao hiệu quả sản xuất liều tinh trong thụ tinh nhân tạo. Do đó, việc thực 

hiện nghiên cứu này là cần thiết khi tập trung vào ảnh hưởng của các yếu tố 

ngoại cảnh, giống đến các chỉ tiêu về phẩm chất tinh dịch của lợn L và Y. 

Nghiên cứu về số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn L và Y thuần 

đã được đề cập trong các nghiên cứu của Castro và cs. (1996), Kunc và cs. 

(2001), Huang và cs. (2002), Phan Xuân Hảo (2006), Trịnh Văn Thân và cs. 

(2010), Kunowska-Slosarz và Makowska (2011). Tuy nhiên, các nghiên cứu 

này không đề cập rõ nguồn gốc của lợn L, Y. Theo hiểu biết của chúng tôi, 

chưa có nghiên cứu nào đề cập đến số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn 

L, Y có nguồn gen G+ từ Pháp tại Việt Nam. Giống lợn Landrace và 

Yorkshire có nguồn G+ từ Pháp trường mình, có tiềm năng sinh trưởng cao và 

khả năng sinh sản tốt. Đây là nguồn gen mới ở Việt Nam, nguồn nguyên liệu 

quý để chọn lọc nhân thuần, phục vụ các chương trình lai nhằm nâng cao 

năng suất và chất lượng đàn lợn tại Việt Nam. 

Đàn lợn từ nguồn gen Pháp đang được nhân thuần chủng và tạo đàn hạt  

nhân qua các thế hệ tại Trung tâm. Việc nghiên cứu khả năng sinh trưởng, 

năng suất sinh sản, số lượng và chất lượng của đàn lợn Landrace và Yorkshire 

có nguồn gen từ GEN+ của Pháp là cần thiết. Vì vậy, việc nghiên cứu “Khả 

năng sinh trưởng và năng suất sinh của lợn Landrace, Yorkshire có nguồn 

gen G+ từ Pháp” được thực hiện nhằm đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng khả 

năng sinh trưởng, năng suất sinh sản, số lượng và chất lượng tinh dịch của 

giống lợn Landrace và Yorkshire. Từ đó, đánh giá khả năng thích nghi và 

tiềm năng của hai giống lợn, giúp định hướng lựa chọn những con giống tốt 

để tăng năng suất và chất lượng đàn giống. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Đánh giá khả năng sinh trưởng và sinh sản của lợn Landrace và 

Yorkshire có nguồn gen G+ từ Pháp trong điều kiện chăn nuôi tại miền Bắc 

Việt Nam. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Xác định được ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng sinh trưởng, 

năng suất sinh sản, số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Landrace và 

Yorkshire có nguồn gen G+ từ Pháp. 

- Đánh giá được khả năng sinh trưởng và các  yếu tố ảnh hưởng của lợn 

hậu bị Landrace và Yorkshire có nguồn gen G+ từ Pháp. 

- Đánh giá số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực Landrace và 

Yorkshire có nguồn gen G+ từ Pháp. 

- Đánh giá được khả năng sinh sản và các yếu tố ảnh hưởng của lợn nái 

Landrace và Yorkshire có nguồn gen G+ từ Pháp. 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

3.1. Ý nghĩa khoa học 

  Luận án cung cấp thêm một số thông tin kỹ thuật về khả năng sinh 

trưởng, sinh sản, số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Landrace và 

Yorkshire có nguồn gen G+ từ Pháp phục vụ công tác giống nhằm năng cao 

năng suất và chất lượng đàn lợn hạt nhân. 

3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

  Đánh giá được khả năng thích nghi và tiềm năng di truyền của hai 

giống lợn Landrace và Yorkshire có nguồn gen G+ từ Pháp, từ đó giúp các 

nhà làm giống định hướng được chiến lược khai thác và phát triển nguồn gen 

mới.  
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  Nhóm lợn nái Landrace và Yorkshire có nguồn gen G+ từ Pháp có 

năng suất sinh sản tốt và nhóm lợn đực có khả năng sinh trưởng và tỷ lệ nạc 

cao, làm nguyên liệu tạo ra các dòng lợn bố mẹ có năng suất và chất lượng 

cao, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho ngành chăn nuôi lợn. 

4. Tính mới của đề tài 

Đây là công trình nghiên cứu có hệ thống về khả năng sinh trưởng, 

phẩm chất tinh dịch và năng suất sinh sản của lợn Landrace, Yorkshire từ 

nguồn gen G+ của Pháp được nhập vào Việt Nam và nuôi tại Trung tâm 

Nghiên cứu lợn Thụy Phương – Viện Chăn nuôi. 

 Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, phẩm chất tinh 

dịch và năng suất sinh sản của lợn Landrace, Yorkshire từ nguồn gen G+ của 

Pháp đã được phân tích và đánh giá. 

Kết quả nghiên cứu về khả năng sinh trưởng, phẩm chất tinh dịch và 

năng suất sinh sản của lợn Landrace, Yorkshire từ nguồn gen G+ của Pháp là 

cơ sở định hướng chiến lược khai thác và phát triển nguồn gen mới này góp 

phần nâng cao năng suất, chất lượng đàn hạt nhân trong hệ thống giống lợn ở 

nước ta. 
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Chương I 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. Cơ sở khoa học 

1.1.1. Khả năng sinh trưởng và các yếu tố ảnh hưởng 

1.1.1.1. Đặc điểm sinh lý về sự sinh trưởng của lợn 

Sinh trưởng là quá trình tích lũy các chất hữu cơ, là sự tăng lên về kích 

thước, khối lượng, thể tích của từng bộ phận hay của toàn cơ thể con vật. 

Thực chất của sự sinh trưởng chính là sự tăng trưởng và phân chia của các tế 

bào trong cơ thể vật nuôi. Để theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng của vật nuôi 

cần định kỳ cân, đo toàn cơ thể con vật. Khoảng cách giữa các lần cân, đo phụ 

thuộc vào đối tượng theo dõi và mục đích theo dõi đánh giá. Sự sinh trưởng 

của gia súc tuân theo quy luật chung của sinh vật. 

Sự sinh trưởng của gia súc nói chung và của lợn nói riêng đều tuân theo 

quy luật của sinh vật: quy luật sinh trưởng không đồng đều, quy luật theo giai 

đoạn và quy luật theo chu kỳ. 

 Quy luật sinh trưởng không đồng đều: Quy luật này thể hiện ở chỗ 

cường độ sinh trưởng thay đổi theo tuổi, các cơ quan bộ phận khác nhau trong 

cơ thể có sự sinh trưởng và phát triển khác nhau. Lợi dụng quy luật này người 

ta tác động thức ăn sao cho lợn tăng trọng nhanh ở giai đoạn đầu để tỷ lệ nạc 

cao hơn trong thành phần thịt xẻ. 

 Quy luật sinh trưởng theo giai đoạn: Đối với lợn là loài động vật có vú, 

quy luật theo giai đoạn được chia ra thành giai đoạn trong thai và giai đoạn 

ngoài thai. 

Giai đoạn trong thai được chia thành: Thời kỳ phôi thai là 1-22 ngày; 

thực tế sản xuất, người chăn nuôi cần chú ý lợn chửa ở 2 thời kỳ là thời kỳ I 
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được tính từ khi bắt đầu thụ thai cho đến trước 1 tháng trước khi đẻ, thời kỳ II 

là thời gian 1 tháng trước khi đẻ. Việc chia lợn chửa thành 2 thời kỳ I và II để 

thuận tiện cho việc chăm sóc, quản lý lợn nái có chửa. Trên thực tế lợn chửa 

kỳ II rất quan trọng, vì ảnh hưởng rất lợn đến khối lượng sơ sinh và tỷ lệ nuôi 

sống về sau, ¾ khối lượng sơ sinh được sinh trưởng ở giai đoạn chửa kỳ II. 

Lợn chửa II mà nuôi dưỡng kém, sau khi sinh ra, do dưỡng tốt lợn con vẫn 

chậm lợn ảnh hưởng đến khối lượng cai sữa và thời gian nuôi cho đến khối 

lượng xuất chuồng. 

 Giai đoạn ngoài cơ thể mẹ: giai đoạn này được chia làm 4 thời kỳ, thời 

kỳ bú sữa, thời kỳ thành thục, thời kỳ trưởng thành và thời kỳ già cỗi. Thời kỳ 

bú sữa ở lợn: Thông thường ở Việt Nam là 60 ngày (2 tháng). Trong thời kỳ 

này lợn con có tách mẹ sớm ở 21, 28, 35, 42... ngày tuổi thì chế độ dinh 

dưỡng cho lợn con vẫn là chế độ bú sữa mẹ. Thức ăn nhân tạo cho lợn con ở 

giai đoạn này phải chế biến sao cho phù hợp với khả năng tiêu hóa của lợn 

con. Sau khi tách mẹ, những ngày đầu thức ăn nhân tạo vẫn làm cho lợn con 

tăng trọng đều mỗi ngày như khi vẫn còn bú sữa mẹ. Có như vậy, khi đưa vào 

nuôi thịt hay nuôi hậu bị, lợn con không có hiện tượng chậm lớn. Đây là điều 

kiện để cai sữa sớm ở lợn con. 

1.1.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn 

 Để đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn người 

ta sử dụng các nhóm chỉ tiêu nuôi vỗ béo và thân thịt. Theo Clutter và 

Brascamp (1998) các chỉ tiêu quan trọng về khả năng nuôi vỗ béo bao gồm: 

tăng khối lượng ngày đêm, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng, thu nhận thức 

ăn/ngày và tuổi đạt khối lượng giết thịt. Sellier (1998) cho biết các chỉ tiêu 

thân thịt quan trọng bao gồm tỉ lệ móc hàm, tỉ lệ thịt xẻ, chiều dài thân thịt, tỉ 

lệ nạc hoặc tỉ lệ thịt nạc/thịt xẻ, độ dày mỡ lưng và diện tích cơ thăn. 
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1.1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng 

a. Yếu tố di truyền 

 Yếu tố dòng, giống ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh trưởng của 

lợn. Các giống khác nhau có khả năng sinh trưởng khác nhau hay quá trình 

tích lũy các chất mà chủ yếu là protein khác nhau. Tốc độ tổng hợp protein 

phụ thuộc vào sự hoạt động của gen điều khiển sự sinh trưởng của cơ thể và 

tiềm năng di truyền về sinh trưởng của gia súc thông qua hệ số di truyền. 

- Giống lợn 

Các giống khác nhau có tốc độ sinh trưởng khác nhau, các giống lợn 

nội có tốc độ sinh trưởng và sức sản xuất thấp hơn các giống lợn ngoại. Lợn 

Móng Cái có tốc độ tăng khối lượng đạt 179 - 480g/ngày. Trong khi đó trên 

đối tượng lợn ngoại theo kết quả nghiên cứu của Phùng Thị Vân và cs. (2001) 

lợn Landrace và Yorkshire giai đoạn từ 25 - 90 kg có khả năng tăng khối 

lượng là 551,4 g/ngày và 640,3 g/ngày. Phan Xuân Hảo (2002) công bố lợn 

Landrace và Yorkshire giai đoạn từ 20 - 100 kg có khả năng tăng khối lượng 

là 646,0 g/ngày và 619,7 g/ngày. 

Hệ số di truyền của các tính trạng sinh trưởng thường có giá trị ở mức 

trung bình. Theo Trịnh Hồng Sơn và cs. (2014) hệ số di truyền của tính trạng 

dày mỡ lưng ở dòng đực VCN03 (Dòng Duroc tổng hợp nguồn gốc PIC) có 

hệ số di truyền (h2 = 0,34). Theo Ngô Thị Kim Cúc và cs. (2015) hệ số di 

truyền tính trạng tăng khối lượng ở lợn Pietrain, Duroc và Landrace lần lượt 

là 0,29; 0,30 và 0,32. 

Bên cạnh hệ số di truyền, các tính trạng sinh trưởng còn có mối tương 

quan giữa các tính trạng. Tương quan di truyền giữa các cặp tính trạng là 

thuận và chặt chẽ như tăng khối lượng và thu nhận thức ăn r = 0,65). Tăng 

khối lượng và tiêu tốn thức ăn có mối tương quan di truyền nghịch và khá 

chặt chẽ và biến động từ -0,51 đến -0,56 (Nguyễn Văn Đức và cs., 2001). 
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Tương quan kiểu hình giữa khối lượng sơ sinh với các chỉ tiêu về khối 

lượng ở các mốc cai sữa, 70 ngày tuổi và 150 ngay tuổi lần lượt đạt 0,75; 0,58 

và 0,609. Điều này có thể thấy khối lượng sơ sinh có tương quan kiểu hình 

dương và tương quan chặt với khối lượng ở các mốc thời điểm kể trên. Hay 

hiểu theo cách khác thì khối lượng sơ sinh cao thì khối lượng lợn ở các mốc 

thời điểm sau cũng cao. Muns và cs. (2016), Johansen và cs. (2004), Theil và 

cs. (2012) và Quinion và cs. (2002) thì khối lượng sơ sinh có ảnh hưởng rõ rệt 

nhất tới khả năng tăng khối lượng của lợn con trong giai đoạn theo mẹ. Muns 

và cs. (2016) cho biết khối lượng sơ sinh có mối liên quan đến khả năng điều 

tiết thân nhiệt và khả năng cạnh tranh núm vú ở trong đàn. Theil và cs. (2012) 

cho biết khối lượng sơ sinh có tương quan thuận với khả năng điều tiết thân 

nhiệt của lợn. Lợn có khối lượng sơ sinh cao thì khả năng duy trì thân nhiệt 

tốt hơn lợn có khối lượng sơ sinh thấp dó đó tỷ lệ lợn con có khối lượng sơ 

sinh cao bị lợn mè đè chết trong giai đoạn theo mẹ thấp hơn. Trong cả giai 

đoạn từ sơ sinh đến khi lợn đạt 150 ngày tuổi thì tương quan kiểu hình giữa 

khối lượng sơ sinh với tăng khối lượng ở giai đoạn này đạt 0,628. Theo Miar 

và cs. (2014) thì tương quan kiểu hình của khối lượng sơ sinh và tính trạng 

tăng khối lượng là 0,42. 

Ở giai đoạn trưởng thành, các chỉ tiêu nuôi vỗ béo như tăng khối 

lượng/ngày đêm, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng, thu nhận thức ăn/ngày 

có hệ số di truyền ở mức trung bình (h2 = 0,31) (Clutter và Brascamp, 1998), 

các chỉ tiêu thân thịt như tỉ lệ nạc, độ dày mỡ lưng, diện tích cơ thăn có hệ số 

di truyền cao (h2 = 0,3 - 0,6) (Sellier, 1998). Bên cạnh hệ số di truyền, mối 

tương quan giữa các tính trạng cũng cần được xem xét. Tương quan di truyền 

giữa một số cặp tính trạng là thuận và chặt chẽ như giữa tăng khối lượng và 

thu nhận thức ăn (r = 0,65) (Clutter và Brascamp, 1998), tỉ lệ nạc với diện tích 

cơ thăn (r = 0,65), bên cạnh đó là các tương quan nghịch và chặt như giữa tỉ lệ 

nạc với độ dày mỡ lưng (r = - 0,87) (Stewart và Schinckel, 1989), tỉ lệ mất 
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nước với pH24 (r = - 0,71). Các chỉ tiêu thân thịt như tỉ lệ móc hàm, tỉ lệ nạc, 

độ dày mỡ lưng, chiều dài thân thịt và diện tích cơ thăn là khác nhau ở các 

giống lợn khác nhau. Cụ thể: lợn Landrace có chiều dài thân thịt dài hơn so 

với lợn Large White khoảng 1,5 cm, ngược lại tỉ lệ móc hàm ở Large White 

lại cao hơn so với Landrace (Sather và cs., 1991; Hammell và cs., 1993); lợn 

Hampshire có thân thịt nhiều nạc hơn nhưng thường ngắn hơn và có khối 

lượng lớn hơn so với lợn Large White (Smith và cs., 1990; Berger và cs., 

1994). 

- Tính biệt 

 Evan và cs. (2003) cho biết, lợn đực lớn nhanh hơn lợn cái. Lợn đực 

hậu bị có tốc độ lớn nhanh nhưng không được người tiêu dùng ưa thích vì mùi 

vị của nó Sencic và cs. (2000) cũng xác nhận lợn đực có khả năng tăng khối 

lượng cao hơn lợn cái tới 3%. 

b. Các yếu tố ngoại cảnh  

- Ảnh hưởng của dinh dưỡng 

Dinh dưỡng là yếu tố quan trọng nhất trong số các yếu tố ngoại cảnh 

chi phối sinh trưởng và khả năng cho thịt của gia súc. Mối quan hệ giữa năng 

lượng và protein trong khẩu phần thức ăn là yếu tố quan trọng giúp cho việc 

điều khiển tốc độ tăng trọng, tỉ lệ nạc mỡ và tiêu tốn thức ăn của lợn thịt. Tốc 

độ tăng khối lượng, chất lượng thịt cũng thay đổi tuỳ thuộc vào mối quan hệ 

giữa các vitamin với nhau và giữa vitamin với protein và khoáng. Việc bổ 

sung các axit amin giới hạn vào khẩu phần lợn thịt giúp tăng trọng tăng, tiết 

kiệm được thức ăn và protein. Chẳng hạn, bổ sung lysin đủ nhu cầu vào khẩu 

phần cho lợn sẽ làm cơ bắp phát triển nâng cao tỉ lệ nạc. 

Ở Việt nam đã có một số công trình nghiên cứu xác định nhu cầu năng 

lượng và axit amin cho lợn thịt, lợn nái. Tuy nhiên các nghiên cứu trên lợn cái 
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hậu bị hầu như chưa được quan tâm. Mặc dù vậy các nghiên cứu tiêu chuẩn 

ăn cho lợn ngoại trên lợn thịt, lợn nái giống ngoại từ những năm 80 đã trở nên 

lạc hậu với yêu cầu sản xuất thức ăn trong thời điểm hiện nay. Nguyên nhân 

đó là (i) sự khác biệt về tiến bộ di truyền giống giữa thời điểm tiến hành thí 

nghiệm và thời điểm hiện tại, vì vậy hiện nay các giống lợn kể cả giống nội 

cũng đòi hỏi yêu cầu dinh dưỡng cao hơn, (ii) các chỉ tiêu về tiêu chuẩn đưa 

ra không phù hợp với hệ thống đánh giá nhu cầu dinh dưỡng cho lợn ngày 

nay, vì sử dụng hệ thống đơn vị thức ăn, (iii) cách bố trí thí nghiệm còn đơn 

giản, các chỉ tiêu theo dõi đánh giá còn hạn chế và chưa đặc trưng. 

Phải nói rằng các nghiên cứu trên đối tượng lợn sinh sản về nhu cầu 

dinh dưỡng của chúng ở nước ta còn rất khiêm tốn, đặc biệt rất ít công trình 

nghiên cứu công bố về nhu cầu cho lợn nái  ngoại nuôi tại Việt nam. Cho đến 

nay, hầu hết các nhà chăn nuôi hay các nhà sản xuất thức ăn đã và đang áp 

dụng các khuyến cáo từ nước ngoài (NRC, 1998,), trong khi mà các khuyến 

cào này  cũng đang dần trở nên lạc hậu và cần phải cập nhật. Hơn thế nữa  các 

nghiên cứu trên lợn nái truớc đây cũng có những hạn chế. Nguyễn Thị Mai và 

cs. (1990) trên lợn nái lai kiểm định F1 về tiêu chuẩn năng lượng dựa trên 

mức protein cố định là 13% trong suốt giai đoạn mang thai. Mặc dù tác giả đã 

đưa ra được khuyến cáo về nhu cầu năng lượng và protein (axít amin) cho lợn 

nái lai kiểm định, song kết quả này vẫn chưa được chặt chẽ vì năng lượng ăn 

vào ở các mức protein khác nhau trong khẩu phần sẽ khác nhau. 

Bên cạnh đó chúng ta cũng chưa có các nghiên cứu xác định nhu cầu 

dinh dưỡng và axít amin cho lợn dưới dạng tiêu hóa. Đây là nguyên nhân làm 

cho các khẩu phần thức ăn chưa thực sự tối ưu về chất dinh dưỡng và hạn chế 

về hiệu quả kinh tế. Đồng thời cũng gây lãng phí các chất dinh dưỡng dư thừa 

và không có lợi cho môi trường. 
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Các công trình nghiên cứu về lĩnh vực nuôi dưỡng lợn cái hậu bị giống 

ngoại ở nước ta còn  rất ít. Phùng Thị Vân và cs. (2000) đã nghiên cứu chế độ 

ăn hạn chế ở lợn cái hậu bị Landrace, Yorkshire và cái lai YL, LY tới năng 

suất sinh sản của chúng qua 3 lứa đẻ. Tác giả đã đưa ra được qui trình nuôi 

dưỡng chúng, từ 30-65 kg ăn tự do với nhu cầu năng lượng 5512 Kcal ME 

/ngày ở khẩu phần 3000 Kcal ME/kg và 15% protein; từ 65 đến 14 ngày trước 

phối giống tương ứng với 5800 Kcal ME/ngày ở khẩu phần 2900 Kcal ME/kg 

và 14%protein. Kết quả cho thấy nhu cầu năng lượng trao đổi cũng như mật 

độ chất dinh dưỡng đó trong khẩu phần thấp hơn rất nhiều so với khuyến cáo 

của NRC (1998). Hơn nữa, nghiên cứu này vẫn còn hạn chế vì chỉ thực hiện 

tại một vùng sinh thái trong cả nước (Đồng bằng sông Hồng) và qui trình nuôi 

dưỡng này lại áp dụng chung cho cả 4 nhóm giống trên. 

- Ảnh hưởng của mức ăn 

Chế độ nuôi dưỡng ở giai đoạn hậu bị và độ dày mỡ lưng thời điểm lên 

giống có ảnh hưởng quan trọng tới tỷ lệ loại thải và năng suất sinh sản ở 

những giai đoạn tiếp theo. Để đạt được thể trạng tối ưu trước khi phối giống 

thì chế độ ăn tự do ở giai đoạn sinh trưởng (< 40-50 kg) và hạn chế ở giai 

đoạn sau sinh trưởng (> 50 kg) thường được sử dụng (Gueblez và cs., 1985; 

Esbenshade và cs., 1986; Gaughan và cs., 1995). 

Sorensen và cs. (2005)  trên lợn Yorkshire x Landrace khi áp dụng chế 

độ ăn hạn chế và tự do theo giai đoạn (28 - 90 và 90 - 165 ngày tuổi) cho thấy 

chế độ ăn tự do ở giai đoạn 1 không ảnh hưởng tới sự phát triển tuyến vú (số 

lượng tế bào, DNA, RNA) nhưng chế độ ăn tự do ở giai đoạn 2 đã ảnh hưởng 

đáng kể tới sự phát triển của tuyến vú so với chế độ ăn hạn chế. Lyvers-Peffer 

và Rozeboom (2001) cho rằng giảm mật độ dinh dưỡng khẩu phần ở lợn hậu 

bị Landrace và con lai Yorkshire x Landrace giai đoạn 9-25 tuần tuổi bằng 

cách thay thế tới 35% khẩu phần cơ bản ngô-khô dầu đỗ tương bằng vỏ hạt 
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hướng dương từ tuần 0-3 và tuần 9-13 đã cải thiện lượng thức ăn thu nhận ở 

giai đoạn nuôi con và làm tăng khối lượng lợn con khi cai sữa so với nhóm 

đối chứng. 

Philip và cs. (2007, 2008) đã nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ dinh 

dưỡng cho hai dòng lợn cái hậu bị YL và Nebraska Index Line (L45X) (60kg 

- phối giống) với hai chế độ ăn tự do (3400 Kcal ME/kg và 0,7% lysine tổng 

số) và ăn hạn chế 75% năng lượng ME ăn vào so với ăn tự do (3400 ME Kcal 

và 0,93% lysine tổng số) đến khả năng sinh trưởng và sinh sản qua 4 lứa đẻ. 

Kết quả cho thấy, tuy tốc độ sinh trưởng ở cả 2 giống YL và L45X khác nhau 

rõ rệt tại thời điểm 123 ngày tuổi và lúc phối giống, nhưng khối lượng cơ thể 

cũng như độ dày mỡ lưng vào lúc đẻ và cai sữa lợn con giữa hai giống và giữa 

hai chế độ ăn không có sự sai khác. Mặc dù chế độ ăn hạn chế đã làm giảm 

khối lượng cơ thể và độ dày mỡ lưng lúc phối giống nhưng không làm giảm 

năng suất sinh sản (số con cai sữa/ổ, khối lượng lợn con cai sữa/ổ) của lợn nái 

qua 4 lứa đẻ. 

Tuy đã có nhiều công trình nghiên cứu về việc nuôi dưỡng lợn cái hậu 

bị nhưng vẫn còn nhiều tranh luận, đặc biệt về vấn đề nuôi lợn cái hậu bị theo 

chế độ ăn tự do hay ăn hạn chế. Như vậy có thể nói rằng, tuỳ thuộc vào giống, 

độ dày mỡ lưng và khối lượng cơ thể của lợn cái hậu bị lúc phối giống mà có 

chế độ dinh dưỡng thích hợp. 

- Ảnh hưởng của mùa vụ 

Lợn điều chỉnh thân nhiệt của chúng bằng cách cân bằng nhiệt lượng 

mất đi với nhiệt tạo ra qua trao đổi chất và lượng nhiệt hấp thụ được. Khi sự 

khác nhau giữa thân nhiệt và nhiệt độ môi trường trở nên lớn thì tỉ lệ thoát 

nhiệt sẽ tăng lên. Về mùa lạnh nhiệt độ môi trường xuống thấp dưới nhiệt độ 

hữu hiệu thì tăng thêm chi phí thức ăn để tăng nhiệt lượng trao đổi chất để vật 

nuôi tự nó tạo ra nhiệt lượng để giữ ấm cho cơ thể. 
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Theo Stanley (1996), khi nhiệt độ thấp hơn 100C so với nhiệt độ tối ưu 

thì nhu cầu thức ăn/1 lợn nái/ngày đêm tăng 0,68 kg; với lợn choai có khối 

lượng trung bình 36 kg khi nhiệt độ giảm 70C so với nhiệt độ tối ưu thì nhu 

cầu thức ăn tăng 0,11 kg/con/ngày. 

Ảnh hưởng của mùa vụ đến lượng thức ăn tiêu thụ của lợn trong giai 

đoạn sinh trưởng là rất rõ rệt. Theo Gourdine và cs. (2006), trong suốt giai 

đoạn mùa hè, lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày giảm 20% ở giống lợn 

Yorkshire và 14% ở giống lợn địa phương, do có sức chịu đựng khí hậu nóng 

giống của lợn Yorkshire kém hơn giống lợn địa phương. Khi lượng thức ăn 

tiêu thụ giảm đã dẫn tới sinh trưởng giảm. 

- Ảnh hưởng của thời gian nuôi 

Thời gian nuôi ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng thịt. Sự thay 

đổi thành phần hoá học của mô cơ, mô mỡ lợn chủ yếu xảy ra trong giai đoạn 

trước 4 tháng tuổi. Dựa vào quy luật sinh trưởng tích lũy chất dinh dưỡng 

trong cơ thể lợn người ta đề ra hai phương thức nuôi: nuôi lấy nạc đòi hỏi thời 

gian nuôi ngắn, khối lượng giết thịt nhỏ hơn phương thức nuôi lấy thịt - mỡ, 

còn phương thức nuôi lấy mỡ cần thời gian nuôi dài, khối lượng giết thịt lớn 

hơn. 

- Ảnh hưởng của chăm sóc nuôi dưỡng 

Nhiệt độ chuồng nuôi thấp hoặc cao hơn nhiệt độ giới hạn thích ứng 

cho phép đều là các yếu tố bất lợi đối với sinh trưởng của lợn thịt. Các nhân 

tố stress trong thời gian chăn nuôi cũng ảnh hưởng xấu tới quá trình trao đổi 

chất, sức sản suất và chất lượng thịt của lợn. Theo Stanley (1996), khi nhiệt 

độ chuồng nuôi tăng trên mức tối ưu thì lợn thịt giảm tăng khối lượng  và tăng 

chi phí thức ăn. 
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1.1.2. Số lượng, chất lượng tinh dịch của lợn đực và các yếu tố ảnh hưởng  

1.1.2.1. Đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn đực 

Quá trình sản sinh ra tinh trùng từ trong ống dẫn tinh nhỏ, do tế bào 

Sectory sản sinh ra phần đầu trong dịch hoàn, sau đó phụ dọch hoàn sản sinh 

phần đuôi để hoàn chỉnh. Quá trình này được sản sinh liên tục trong dịch 

hoàn. Vào giai đoạn 50 ngày tuổi sau khi đẻ, trong các ống sinh tinh đã hình 

thành các tinh bào sơ cấp. Sau thời kỳ này, các biến đổi cơ thể và hormones 

cũng xuất hiện và thay đổi hình thái, cấu trúc dịch hoàn, các ống sinh tinh to 

lên nhanh chóng làm tăng nhanh kích thước và khối lượng của tinh hoàn. Ở 

giai đoạn 150 ngày tuổi, đường kính của các ống sinh tinh đã đạt 130 - 140 

μm, 210 ngày tuổi là 210 μm. 

Từ 3 tháng tuổi trong ống sinh tinh có tất cả các dạng tế bào sinh dục từ 

tinh nguyên bào đến tiền tinh trùng. Từ 4 tháng tuổi đã có nhiều tinh trùng và 

tới 8 tháng tuổi thì ống sinh tinh đạt mức ổn định về kích thước, các tế bào 

Sectoly dày đặc. Vào giai đoạn 5 - 6 tháng tuổi các tế bào Leydic đã sản xuất 

ra hoóc môn Androgen (Testosterone). Lợn đực nội (Ỉ, Móng cái), các đực lai 

F1(ĐB x I) hoặc ĐB x MC): Lợn đực sơ sinh, ống sinh tinh có kích thước nhỏ, 

không đều, các hormon sinh dục chưa hoạt động, chưa sản xuất tinh dịch. Lợn 

đực 15 ngày tuổi, số lượng ống sinh tinh nhiều hơn, kích thước ống rộng hơn, 

các tế bào dòng tinh đang phát triển, chúng liên tục tăng sinh và phát dục, 

nhưng chưa có tinh trùng. Lợn đực 30 ngày tuổi, số lượng ống sinh tinh nhiều 

hơn, kích thước to lớn, lòng ống rộng hơn, đã thấy xuất hiện tiền tinh trùng, 

chưa có tinh trùng. Giai đoạn từ 15 ngày tuổi: Lợn đực giống có ống sinh tinh 

rộng, lòng ống trống, tinh nguyên bào rất ít, tinh bào sơ cấp nhiều, đặc biệt 

tiền tinh trùng rất nhiều. Có thể coi 45 ngày tuổi là giai đoạn phát triển tinh 

trùng ở các giống lợn có lai máu lợn địa phương nước ta. Giai đoạn 60 ngày 
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tuổi: Lợn lai (ĐB x I) hoặc (Landrace x I) có tinh trùng chứa đầy trong các 

ống sinh tinh. Vì vậy có thể nói giai đoạn này là giai đoạn hình thành và phát 

triển tinh trùng của lợn đực lai với lợn ngoại. Quá trình sinh tinh ở lợn đực lai 

ĐB x I và LR x I từ sơ sinh tới 60 ngày tuổi. Ở các giống lợn nội (Ỉ, MC) sự 

phát triển tinh trùng của lợn đực càng sớm hơn; 40 ngày tuổi đã có tinh trùng 

thành thục, các hoạt lực 0,6 - 0,7; đến 50 - 60 ngày tuổi đã có thể phối giống 

và có chữa, do đó gây nên tình trạng lợn con nhảy lên mẹ. 

1.1.2.2. Các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực 

Để đánh giá số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực, các chỉ tiêu 

thể tích tinh dịch (V), nồng độ tinh trùng (C), hoạt lực tinh trùng (A), tỉ lệ tinh 

trùng kỳ hình (K), sức kháng tinh trùng (R), tổng số tinh trùng tiến thẳng một 

lần xuất tinh (VAC) và giá trị pH tinh dịch thường được sử dụng.  

1.1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn 

đực giống 

a. Yếu tố di truyền 

Các giống lợn đực khác nhau có số lượng và chất lượng tinh dịch khác 

nhau. Sự sinh tinh ở lợn đực đối với hầu hết các giống lợn bắt đầu lúc 4 - 6 

tháng tuổi, tuy nhiên nó cũng có giống lợn thành thục sớm hơn như Meishan 

thành thục trước 100 ngày tuổi. Số lượng và chất lượng tinh dịch sau đó dần 

dần được tăng lên cùng với sự phát triển của cơ quan sinh tinh. Tuy nhiên, 

cho đến 6 - 8 tháng tuổi lợn mới xuất hiện sự thành thục về khả năng sinh tinh 

và lúc đó nó sản xuất một khối lượng tinh thấp hơn nhiều so với mức khi 

trưởng thành về khối lượng cơ thể. Theo Rothschild và Bidanel (1998) thể 

tích tinh dịch của một lần xuất tinh đối với lợn đực trưởng thành khoảng 300 

ml và số lượng tinh trùng khoảng 80 - 120 tỉ (nếu một tuần khai thác tinh một 

lần). Nói chung, những giống lợn màu trắng (Yorkshire, Large White) hăng 
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về tính dục hơn và lúc còn non tỏ ra thành thạo hơn về phản xạ sinh dục so 

với một số giống lợn sẫm màu như Hampshire và Duroc (Zimmerman và cs., 

1996). 

Lợn đực lai phát triển tính dục sớm hơn so với lợn đực thuần chủng. 

Những đực lai non (7,5 tháng tuổi) cũng hăng hơn, là những đực giống thành 

thạo hơn về phản xạ sinh dục, cho tỉ lệ thụ thai ở lần phối đầu tiên cũng như 

trong suốt quá trình sử dụng cao hơn (5 - 9%) so với các đực giống thuần 

(Neely và Robinson, 1983; Czarnecki và cs., 2000). 

Các kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng và chất lượng tinh dịch của 

lợn nội thấp hơn so với lợn ngoại. Tổng số tinh trùng/1 lần xuất tinh/1 kg thể 

trọng của các giống lợn nội là 100 - 300 triệu trong khi đó của lợn ngoại là 

200 - 400 triệu. 

b. Các yếu tố ngoại cảnh 

Song song với các yếu tố di truyền, nhiều yếu tố ngoại cảnh cũng ảnh 

hưởng rõ ràng đến số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực. 

- Chế độ dinh dưỡng 

Theo Trekaxova (1978) (dẫn theo Lê Xuân Cương, 1986) thì lợn đực 

ăn không đủ tiêu chuẩn dinh dưỡng sẽ có hiện tượng phối giống miễn cưỡng, 

tinh dịch không có tinh trùng hoặc tỉ lệ tinh trùng kỳ hình cao. Khẩu phần ăn 

có 120 - 130 g protein/đơn vị thức ăn, với protein có nguồn gốc thực vật (đậu 

tương) thì nồng độ tinh trùng tăng 24,7%, với protein có nguồn gốc động vật 

(bột cá) thì nồng độ tinh trùng tăng 37,9%. Nếu tỉ lệ protein dưới 100 g/đơn vị 

thức ăn thì lượng xuất tinh ít (50 - 60 ml). Thiếu các chất khoáng (Ca, P, Na), 

các vitamin A, E đều làm tăng tỉ lệ tinh trùng kỳ hình, tuyến sinh dục bị teo 

và lợn đực mất phản xạ sinh dục. Trái lại, nếu cho ăn quá mức dinh dưỡng, 

nhất là quá thừa năng lượng thì lợn đực trở nên quá béo, uể oải, nằm lì giảm 

tính hăng và dẫn đến khả năng sản xuất tinh dịch sẽ bị giảm. 
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- Mùa vụ 

Các ảnh hưởng của mùa vụ đến các hoạt động sinh sản của lợn đã được 

quan tâm nghiên cứu. Ở những con lợn đực hoang dã, giai đoạn ngừng trệ các 

hoạt động giao phối thường xảy ra vào những tháng mùa hè và mùa thu 

(Mauget, 1982). Trong hệ thống chăn nuôi lợn công nghiệp, mặc dù các ảnh 

hưởng của mùa vụ đến các hoạt động sinh sản không phải là thường xuyên, 

song các yếu tố mùa vụ vẫn tồn và có ảnh hưởng nhất định đến năng suất sinh 

sản của chúng. 

Thời tiết khí hậu và các điều kiện nhiệt độ ánh sáng có ảnh hưởng rõ rệt 

tới số lượng và chất lượng tinh dịch. Tác hại của nhiệt độ cao của môi trường 

(31 - 350C) đến số lượng và chất lượng tinh dịch (làm giảm số lượng tinh 

trùng trong một lần xuất tinh và hoạt lực tinh trùng) và còn kéo dài thêm 

khoảng 6 tuần sau khi kết thúc stress nhiệt. Do vậy, thời kỳ stress nhiệt đối 

với lợn đực không được để kéo dài quá 72 giờ (thời gian đủ để tác hại tới số 

và chất lượng tinh dịch, đến khả năng thụ thai trong vòng 2 - 6 tuần sau stress 

nhiệt). Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, lợn đực được chiếu sáng 10 - 12 

giờ/ngày thì khả năng sinh tinh là tốt nhất, bên cạnh đó người ta cũng nhận 

thấy mùa vụ cũng có ảnh hưởng đến tỉ lệ thụ thai và tỉ lệ đẻ. Theo 

Zimmerman và cs. (1996) cho phối vào các tháng nóng trong mùa hè sẽ cho 

năng suất sinh sản kém nhất. Đánh giá khả năng thụ thai của lợn đực và lợn 

cái trong mùa hè cho thấy cả hai tính biệt đều chịu ảnh hưởng xấu của điều 

kiện nhiệt độ cao. 

Ngoài ra, tần suất khai thác tinh trong thụ tinh nhân tạo (hoặc phối 

giống) cũng ảnh hưởng lớn đến phẩm chất tinh dịch. Số lượng tinh trùng 

trong một lần xuất tinh giảm đi đều đặn nếu lợn đực được sử dụng hoặc khai 

thác nhiều hơn 1 lần trong 1 tuần, mặc dù thể tích tinh dịch có tăng một ít khi 

tăng tần suất khai thác tinh (Rothschild và Bidanel, 1998). Hơn nữa, đực sử 
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dụng quá mức (hơn 7 lần phối mỗi tuần) có thể làm giảm khả năng sinh sản. 

Tuy nhiên, phối kép làm tăng tỉ lệ thụ thai khoảng 10 - 30% (Evans và cs., 

1996). 

1.1.3. Năng suất sinh sản của lợn nái và các yếu tố ảnh hưởng 

1.1.3.1. Đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái 

Sự sinh sản là một quá trình sinh lý phức tạp của cơ thể động vật nhằm 

duy trì nòi giống và đảm bảo cho sự tiến hóa của sinh vật đồng thời là chức 

năng tái sản xuất của gia súc, gia cầm nói chung và của lợn nói riêng. 

Để tăng cường chức năng này nhằm nâng cao sức sản xuất của đàn lợn, 

trên cơ sở thực tiễn công tác chọn giống và tạo giống mới, hoàn thiện những 

giống chủ yếu, nuôi dưỡng chủ yếu những đàn gia súc cao sản, phòng và trị 

các bệnh về sinh sản, cần có sự hiểu biết đầy đủ về sinh lý sinh sản của lợn. 

a. Sự thành thục về tính 

Lợn thành thục về tính khi đạt đến khối lượng và tháng tuổi nhất định.  

Sự thành thục về tính khi bộ máy sinh dục phát triển tương đối hoàn 

chỉnh, lợn cái có đầy đủ biểu hiện về động dục, khi được phối giống sẽ thụ 

thai và đẻ con. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành thục về tính: 

- Giống: giống là nhân tố ảnh hưởng rõ nhất đến tuổi thành thục của 

lợn cái. Các giống khác nhau có tuổi thành thục về tính khác nhau. Các giống 

lợn nội thành thục về tính sớm hơn các giống lợn ngoại, lợn nội thường thành 

thục vào tháng tuổi thứ 3- 4, lợn ngoại vào tháng 6 - 7. 

- Điều kiện nuôi dưỡng và quản lý: Trong điều kiện chăm sóc nuôi 

dưỡng và quản lý tốt, chế độ sử dụng đúng, sức khỏe của lợn được tăng lên 

thì tính thành thục của gia súc xuất hiện sớm. Nếu điều kiện chăm sóc nuôi 
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dưỡng vật nuôi kém, chế độ quản lý sử dụng không hợp lý, sức khỏe giảm sút 

thì thành thục về tính xuất hiện muộn hơn. 

- Điều kiện ngoại cảnh: Khí hậu và nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến sự 

thành thục về tính của lợn cái. Với khí hậu nóng và ẩm làm cho lợn cái có 

tính thành thục sớm hơn. Do đó với những vùng khí hậu nhiệt đới như ở Việt 

Nam lợn thành thục sớm hơn ở các vùng ôn đới, hàn đới và đặc biệt lợn cái 

thành thục sớm hơn lợn đực. 

- Tuổi thành thục về thể vóc: Khi cơ thể đã thành thục về tính nhưng sự 

sinh trưởng và phát triển của cơ thể vẫn còn tiếp tục, trong giai đoạn này mà 

giao phối kết quả có thụ thai thì cơ thể mẹ chưa đảm bảo cho thai phát triển 

nên con đẻ ra nhỏ, đồng thời cơ quan sinh dục, bộ phận cấu tạo của khung 

xương chậu cũng hẹp dễ gây khó đẻ. Nhưng cũng không nên giao phối quá 

muộn sẽ không có lợi cho sinh sản, ảnh hưởng không tốt đến lợn nái. 

b. Chu kỳ  động dục 

Khi lợn cái thành thục về tính thì có hiện tượng động dục và hiện tượng 

này lặp đi lặp lại sau 1 khoảng thời gian nhất định gọi là chu kỳ động dục. Đa 

số lợn nội xuất hiện vào khoảng 4 - 5 tháng tuổi, lợn ngoại vào khoảng 6 - 7 

tháng tuổi nhưng 1 - 2 chu kỳ đầu chưa ổn định, sau đó ổn định dần. Mỗi chu 

kỳ động dục thường kéo dài từ 18 - 21 ngày và trải qua 4 giai đoạn: 

- Giai đoạn trước động dục:  

Thường kéo dài 2 - 3 ngày, đây là giai đoạn đầu của chu kỳ sinh dục, 

nó xuất hiện đầy đủ về các hoạt động sinh lý sinh dục. Tính thành thục trong 

đó bao gồm sự phát triển của bao noãn đã thành thục, buồng trứng to hơn bình 

thường, các tế bào vách ống dẫn trứng tăng cường sinh trưởng, số lượng lông 

nhung tăng lên, đường sinh dục sung huyết, nhu động tử cung tăng lên, màng 

nhầy âm đạo tiết ra nhiều dịch. Tất cả các biến đổi này đều chuẩn bị cho quá 

trình tách tế bào trứng ra khỏi bao trứng. 
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Biểu hiện bên ngoài âm đạo: sưng to, đỏ hồng, không có hoặc có ít dịch 

nhờn, lúc này lợn không chịu cho con đực nhảy, bỏ chạy khi ấn mạnh tay vào 

hông, ở giai đoạn này lợn thường ăn ít hoặc bỏ ăn, kêu rít, phá chuồng. Giai 

đoạn này không nên dẫn tinh, không phối ép, vì trứng chưa rụng hoặc rụng ít. 

- Giai đoạn động dục: 

Thường kéo dài 2 đến 3 ngày, giai đoạn này bên trong cơ thể tế bào 

trứng đã tách khỏi noãn bao, toàn bộ cơ thể gia súc và cơ quan sinh dục biểu 

hiện hàng loạt biến đổi sinh lý. 

Biểu hiện bên ngoài: âm hộ phù thũng, niêm mạc sung huyết, niêm dịch 

trong từ âm đạo chảy ra ngoài nhiều, ở giai đoạn này hưng phấn của con vật 

cao độ, con vật ở trạng thái yên tĩnh, xuất hiện các phản xạ như: đứng ì, hai 

chân dạng ra, đuôi cong về một bên, có biểu hiện sẵn sàng giao phối, giai 

đoạn này phối giống là tốt nhất. Trứng sẽ rụng sau 24 đến 30 giờ từ khi con 

vật bắt đầu chịu đực và kéo dài từ 45 đến 50 giờ. Giai đoạn này nếu được thụ 

thai có chửa thì chu kỳ sẽ dừng lại. Trường hợp lợn nái không thụ thai thì chu 

kỳ lại lập lại … 

- Giai đoạn sau động dục:  

Thường kéo dài từ 3 - 4 ngày, giai đoạn này toàn bộ cơ thể nói chung 

và cơ quan sinh dục nói riêng dần dần hồi được hồi phục trở lại trạng thái sinh 

lý bình thường. Tất cả các phản xạ động dục, biểu hiện động dục, tính hưng 

phấn mất hẳn và chuyển sang thời kỳ yên tĩnh. 

- Giai đoạn yên tĩnh: 

Thường kéo dài 10 - 12 ngày, đây là giai đoạn dài nhất, tùy thuộc vào 

sự tổn tại của thể vàng tiêu biến đi thì chu kỳ tính mới bắt đầu. 
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1.1.3.2. Các chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái 

Có nhiều chỉ tiêu sinh học đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái 

nhưng các nhà di truyền chọn giống lợn chỉ quan tâm tới một số chỉ tiêu năng 

suất sinh sản nhất định, đó là các chỉ tiêu có tầm quan trọng quyết định hiệu 

quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái. 

Trong các chỉ tiêu đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái thì chỉ tiêu số 

lợn con cai sữa do một lợn nái sản xuất trong một năm là chỉ tiêu đánh giá 

tổng hợp và chính xác nhất. Chỉ tiêu này phản ánh được đầy đủ toàn bộ chu kì 

sản suất của một lợn nái trong một năm. Số lợn con cai sữa do một nái sản 

xuất trong một năm là chỉ tiêu cấu thành tổng hợp từ các chỉ tiêu: số con sơ 

sinh sống, số con để nuôi, tỉ lệ hao hụt của lợn con trong thời gian theo mẹ, 

tuổi cai sữa, tuổi đẻ lứa đầu và thời gian phối giống có chửa sau cai sữa. 

Số lợn con cai sữa do một lợn nái sản xuất trong một năm phụ thuộc 

vào số trứng rụng, tỉ lệ lợn con sống lúc sơ sinh và tỉ lệ lợn con sống tới lúc 

cai sữa là các thành phần quan trọng nhất đánh giá năng suất sinh sản của lợn 

nái (Ducos, 1994). Do vậy, việc nâng cao chỉ tiêu số con sơ sinh sống và số 

con cai sữa là một vấn đề được quan tâm hàng đầu trong chăn nuôi lợn nái 

sinh sản. Mabry và cs. (1996) cho rằng, các tính trạng năng suất sinh sản chủ 

yếu của lợn nái bao gồm: số con sơ sinh sống, số con cai sữa, khối lượng 21 

ngày/ổ và số lứa đẻ/nái/năm. Các tính trạng năng suất sinh sản chủ yếu này có 

tầm quan trọng về mặt kinh tế và ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của người chăn 

nuôi. 

1.1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn nái 

a. Các yếu tố di truyền 

Yếu tố giống cũng ảnh hưởng rất lớn đến độ tuổi thành thục sinh dục, 

trong đó lợn cái lai hậu bị đạt độ tuổi thành thục sinh dục sớm hơn và số ngày 
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không  mang thai ngắn hơn so với lợn giống thuần (Bidanel và cs., 1996). Bên 

cạnh đó, sự biến động về độ tuổi thành thục sinh dục giữa các giống là trong 

khoảng 20 ngày và được giải thích bởi sự tiến bộ di truyền trong các giống và 

chế độ nuôi dưỡng. Mặt khác, lợn cái hậu bị nên đạt khối lượng cơ thể tối 

thiểu khoảng 75 kg trước khi đạt sự thành thục sinh dục. 

Các giống lợn khác nhau có khả năng sinh sản khác nhau, đã được 

nhiều tác giả nghiên cứu và công bố. Dựa vào năng suất sinh sản và sức sản 

xuất thịt, các giống lợn được chia làm 4 nhóm chính (Legault, 1985). Với mục 

đích đa dụng, các giống như Large White (LW), Landrace (L), một vài dòng 

nguyên chủng được xếp vào loại có khả năng sản xuất thịt và sinh sản khá. 

Các giống chuyên dụng “dòng bố” như Duroc (Du), Pietrain (Pi), Landrace 

Bỉ, Hampshire (HP) và Poland - China có năng suất sinh sản trung bình 

nhưng năng suất thịt cao. Các giống “dòng bố” thường có năng suất sinh sản 

thấp hơn so với các giống đa dụng. Ngoài ra chúng có chiều hướng kém về 

khả năng nuôi con, điều này được minh chứng là chúng có tỉ lệ lợn con chết 

trước lúc cai sữa cao hơn so với các giống đa dụng như Landrace và Large 

White (Blasco và cs., 1995). Các giống chuyên dụng “dòng mẹ”, đặc biệt một 

số giống nguyên sản của Trung Quốc như Taihu (điển hình là Meishan) có 

năng suất sinh sản đặc biệt cao nhưng năng suất thịt kém. Cuối cùng là nhóm 

các giống “nguyên sản” có năng suất sinh sản cũng như năng suất thịt thấp 

nhưng chúng có khả năng thích nghi tốt với môi trường riêng của chúng. 

Lợn thuộc các giống khác nhau thì sự thành thục về tính cũng khác 

nhau. Sự thành thục về tính ở các giống lợn có tầm vóc, khối lượng nhỏ 

thường sớm hơn các giống lợn có tầm vóc, khối lượng lớn. Sự thành thục về 

tính ở lợn cái được định nghĩa là thời điểm rụng trứng lần đầu tiên và xảy ra 

lúc 3 - 4 tháng tuổi đối với các giống lợn thành thục sớm (các giống lợn nội 

và một số giống lợn Trung Quốc) và 6 - 7 tháng tuổi đối với hầu hết các giống 
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lợn phổ biến ở các nước phát triển (Rothschild và Bidanel, 1998). Giống lợn 

Meishan có tuổi thành thục về tính sớm, năng suất sinh sản cao và chức năng 

làm mẹ tốt. So với giống lợn LW, lợn Meishan (MS) đạt tuổi thành thục về 

tính sớm hơn khoảng 100 ngày và có số con đẻ ra nhiều hơn 2,4 - 5,2 con/ổ 

(Despres và cs., 1992). 

Dan và Summer (1995) cho biết, cùng trong một cơ sở trại giống nái 

LW và nái L có số con sơ sinh/lứa lần lượt là 9,6 và 10,4 con; số con sơ sinh 

sống/lứa là 9,1 và 9,7 tương ứng cho 2 giống. Sự sai khác này có ý nghĩa 

thống kê (P<0,001). 

Một số tác giả nghiên cứu trên đàn lợn Landrace và Yorkshire, nhận thấy 

yếu tố giống ảnh hưởng đến tất cả các tính trạng số con/lứa (số con đẻ ra, số 

con sơ sinh sống, số con để nuôi và số con cai sữa), khoảng cách lứa đẻ và 

khối lượng toàn ổ giai đoạn sơ sinh, cai sữa (Hoque và cs., 2002; Tạ Thị Bích 

Duyên, 2003; Trần Thị Minh Hoàng và cs., 2006, 2008). Ngược lại, Trịnh 

Hồng Sơn và cs. (2019d) nghiên cứu trên đàn lợn Landrace và Yorkshire tại 

Trung tâm Nghiên cứu lợn Thuỵ Phương cho biết yếu tố giống không ảnh 

hưởng đến các chỉ tiêu năng suất sinh sản nghiên cứu. 

Các chỉ tiêu sinh sản thường có hệ số di truyền thấp, tuổi đẻ lứa đầu với 

h2 = 0,27 (Rydhmer và cs., 1995); hệ số di truyền cộng gộp đối với tính trạng 

số con đẻ ra/ổ và số con cai sữa/ổ của một số công bố đều dao động từ 0,03 

đến 0,12: số con đẻ ra/lứa với h2 = 0,12 (Damgaard và cs., 2003), h2 = 0,08 

(Smital và cs., 2005), h2 = 0,03 (Imboonta và cs., 2007), h2 = 0,09 (Lundgren 

và cs., 2010), h2 = 0,12 (Schneider và cs., 2011) và h2 = 0,19 (Trịnh Hồng Sơn 

và cs., 2014); số con cai sữa/ổ với h2 = 0,11 (Schneider và cs., 2011) và h2 = 

0,11 (Trịnh Hồng Sơn và cs., 2014). Khối lượng sơ sinh/ổ với h2 = 0,07 

(Grandinson và cs., 2005), h2 = 0,18 (Schneider và cs., 2011) và h2 = 0,10 

(Trịnh Hồng Sơn và cs., 2014); khối lượng sơ sinh/con với h2 = 0,44 
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(Schneider và cs., 2011) và h2 = 0,12 (Trịnh Hồng Sơn và cs., 2014); khối 

lượng cai sữa/ổ với h2 = 0,20 (Grandinson và cs., 2005), h2 = 0,21 (Lundgren 

và cs., 2010), h2 = 0,22 (Schneider và cs., 2011) và h2 = 0,12 (Trịnh Hồng Sơn 

và cs., 2014); khoảng cách giữ hai lứa đẻ với h2 = 0,08 (Rydhmer và cs., 

1995). Các chỉ tiêu sinh sản có hệ số di truyền thấp nên năng suất sinh sản 

chịu ảnh hưởng lớn bởi tác động của các yếu tố môi trường. Trong chọn lọc 

nhân thuần, các tính trạng năng suất sinh sản thường đạt tiến bộ di truyền 

chậm so với nhóm các tính trạng sinh trưởng và chất lượng thịt. Khi nghiên 

cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ưu thế lai ở lợn, cho đến nay các kết quả 

nghiên cứu đã khẳng định ở lợn các tính trạng sinh sản có hệ số di truyền thấp 

thì khi lai tạo đạt ưu thế lai cao.  

Đánh giá ảnh hưởng của lai giống đối với năng suất sinh sản, nhiều tác 

giả cho biết nhờ có ưu thế lai cao mà lai giống có thể cải thiện năng suất sinh 

sản của lợn. Các lợn nái lai có tuổi thành thục về tính sớm hơn (11,3 ngày), tỉ 

lệ thụ thai cao hơn (2 - 4%), số trứng rụng nhiều hơn (0,5 trứng), số con đẻ 

ra/ổ cao hơn (0,6 - 0,7 con) và số con cai sữa/ổ (0,8 con) nhiều hơn so với lợn 

nái thuần chủng. Tỉ lệ nuôi sống lợn con ở các lợn nái lai cao hơn (5%), khối 

lượng sơ sinh/ổ (1 kg), khối lượng 21 ngày/ổ (4,2 kg) cao hơn so với lợn nái 

giống thuần (Gunsett và Robison, 1990). Ngoài ra, năng suất sinh sản của lợn 

nái cũng chịu ảnh hưởng của cận huyết.  

Người ta đã thống kê được khoảng 6 - 8% lợn con chết khi sơ sinh là 

thông thường ở các trại nuôi lợn nái. Đây là các trường hợp thai chết ngay 

trước lúc sinh hoặc trong khi đẻ. Tuy nhiên, lợn nái nhạy cảm stress nhiệt có 

tỉ lệ chết sơ sinh cao hơn (Evans và cs., 1996). Tỉ lệ lợn con sơ sinh bị dị dạng 

hay khuyết tật di truyền chiếm 1%. Những dị tật này có thể do các yếu tố môi 

trường hay di truyền gây ra và hội chứng stress được xem như là một biến dị 

di truyền ảnh hưởng đến tỉ lệ này. 
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b. Các yếu tố ngoại cảnh  

Ngoài yếu tố di truyền, các yếu tố ngoại cảnh cũng ảnh hưởng rất rõ 

ràng và có ý nghĩa đến năng suất sinh sản của lợn nái. Chế độ nuôi dưỡng, 

bệnh tật, phương thức phối, lứa đẻ, mùa vụ, nhiệt độ, thời gian chiếu sáng đều 

có ảnh hưởng tới các chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái. 

- Chế độ dinh dưỡng  

Điều quan trọng đối với cái hậu bị và lợn nái là cần đủ số lượng và chất 

lượng dinh dưỡng cần thiết để đảm bảo cho khả năng sinh sản tốt. 

Zimmerman và cs. (1996) cho biết, các mức ăn khác nhau trong giai đoạn từ 

khi lợn nái cai sữa con đến lúc động dục trở lại và phối giống có ảnh hưởng 

tới tỉ lệ thụ thai. Cho ăn mức năng lượng cao trong vòng 7 - 10 ngày của chu 

kỳ động dục trước khi phối giống, số trứng rụng đạt được tối đa. Tuy nhiên, 

nếu tiếp tục cho ăn với mức năng lượng cao vào đầu giai đoạn có chửa sẽ làm 

tăng tỉ lệ chết phôi và giảm số lượng lợn con sinh ra trong ổ. Cho lợn ăn quá 

mức không những làm lãng phí mà còn làm tăng khả năng chết thai. Bên cạnh 

đó, một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng thiếu trầm trọng vitamin, khoáng 

cũng có thể gây chết toàn bộ phôi. 

- Ảnh hưởng của các mức ăn 

Ảnh hưởng của mức ăn trong giai đoạn nuôi con và giai đoạn chờ phối 

sau cai sữa đến năng suất sinh sản của lợn nái đã được nghiên cứu từ rất sớm. 

Mức ăn cao trong giai đoạn chờ phối sau cai sữa có ảnh hưởng tích cực tới tỷ 

lệ rụng trứng và số con đẻ ra/ổ của lứa đẻ tiếp theo nhưng mức ăn trong giai 

đoạn nuôi con không ảnh hưởng tới tỷ lệ rụng trứng, số con trong mỗi lứa đẻ 

tiếp theo và tỷ lệ hao hụt của lợn con (King và Williams, 1984). Cũng theo tác 

giả này thì trong giai đoạn nuôi con, tốc độ sinh trưởng của lợn con tăng lên 

khi lượng thức ăn ăn vào tăng lên và các ảnh hưởng này chủ yếu xảy ra trong 
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tuần cuối cùng trước khi cai sữa (King, 1986). Khối lượng trung bình của lợn 

con 21 ngày tuổi không bị ảnh hưởng bởi mức cho ăn, nhưng những con nái 

được cho ăn với mức ăn thấp có tỷ lệ hao mòn cơ thể lớn hơn những con nái 

được cho ăn mức ăn cao trong giai đoạn nuôi con, đặc biệt là tuần cuối trước 

khi cai sữa. Để đáp ứng đủ cho nhu cầu tiết sữa, những con nái được cho ăn 

mức ăn thấp phải huy động lượng mỡ dự trữ trong cơ thể, nên tỷ lệ hao mòn 

của những con nái này tăng lên. Trong thực tế sản xuất, các dữ liệu thu thập 

theo từng cá thể hay nhóm cá thể về mức ăn hầu như rất khó thực hiện, do vậy 

các ảnh hưởng này thường được quy chung về phương thức cho ăn, chăm sóc 

nuôi dưỡng khi thiết lập các nhóm tương đồng trong đánh giá di truyền. 

- Mùa vụ 

Các biểu hiện sinh sản bị ảnh hưởng theo mùa vụ có thể dễ nhận biết 

như lợn nái chậm thành thục về tính, thời gian chờ phối sau cai sữa kéo dài, tỷ 

lệ chết thai cao hơn và tỷ lệ xảy thai tăng lên cũng như số con đẻ ra/ổ giảm. 

Tuy vậy, ảnh hưởng quan trọng nhất của mùa vụ là giảm tỷ lệ phối giống đậu 

thai và tỷ lệ đẻ trong đàn nái (Love và cs., 1993). Nhiều nghiên cứu đã chia 

các ảnh hưởng này thành hai nhóm, bao gồm các ảnh hưởng của quang kỳ và 

các ảnh hưởng của nhiệt độ. Paterson và cs. (1978) đã cho biết nhiệt độ cao 

trên 320C vào những tháng mùa hè ở Úc đã làm tăng tỷ lệ không đậu thai của 

lợn nái lên 19,7% trong khi các mùa khác là 12,7%. Điều này đã được tác giả 

giải thích rằng chính các stress nhiệt vào thời điểm phối giống có thể ảnh 

hưởng đến quá trình rụng trứng và làm mất cân bằng nội tiết của các lợn nái. 

Ngoài ra, stress nhiệt còn ảnh hưởng đến quá trình tiết sữa của lợn nái trong 

giai đoạn nuôi con (Black và cs., 1993). Các gia súc tiết sữa có những cơ chế 

đặc biệt điều tiết giảm tiết sữa khi phải chịu đựng các bức xạ nhiệt từ môi 

trường nhiệt độ cao. Nghiên cứu của Gourdine và cs. (2006) đã chỉ ra rằng 

ảnh hưởng của mùa vụ đến lượng thức ăn tiêu thụ của lợn nái trong giai đoạn 
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tiết sữa là rất rõ rệt ở giống Yorkshire so với giống địa phương ở vùng 

Caribbean. 

Koketsu và cs. (1997), khi phân tích các nhân tố ảnh hưởng cho thấy, 

nái đẻ vào mùa hè và mùa xuân có thời gian từ cai sữa đến phối có chửa lứa 

tiếp theo là dài nhất, trong đó nái đẻ vào mùa hè có khối lượng cai sữa/lứa 

thấp hơn nái đẻ vào mùa xuân. Lorvelec và cs. (1998) nghiên cứu về ảnh 

hưởng của mùa vụ đến khả năng sinh sản của lợn nái Large White đã đưa ra 

kết luận số con sơ sinh/lứa của lợn nái đẻ ra trong mùa khô, mát cao hơn 25% 

so với mùa lạnh, ẩm ướt. Vázquez và cs. (1998) nghiên cứu trên 524 lứa đẻ từ 

năm 1987 - 1989 của 171 lợn nái đã nhận thấy yếu tố mùa vụ ảnh hưởng có ý 

nghĩa thống kê đến 4 tính trạng: số con sơ sinh/lứa, số con sơ sinh sống/lứa, 

khối lượng toàn ổ ở các thời điểm 21 và 56 ngày tuổi. Ngược lại, Samanta và 

cs. (1998) lại cho rằng mùa đẻ ảnh hưởng không có ý nghĩa thống kê đến các 

tính trạng số con đẻ ra/ổ và số con cai sữa/ổ. 

Đặng Vũ Bình (1999) phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến các tính 

trạng năng suất sinh sản trong một lứa đẻ của lợn nái ngoại đã kết luận yếu tố 

mùa vụ ảnh hưởng đến hầu hết các tính trạng (trừ tính trạng số con 35 ngày 

tuổi, khối lượng toàn ổ giai đoạn sơ sinh và 21 ngày tuổi). Khối lượng toàn ổ 

sơ sinh ở mùa đông cao hơn mùa thu (P<0,01). Trần Thị Minh Hoàng và cs. 

(2008); Phạm Thị Kim Dung và Trần Thị Minh Hoàng (2009) cũng cho biết 

yếu tố mùa vụ ảnh hưởng đến tất cả các tính trạng sinh sản mà các tác giả đã 

nghiên cứu. 

- Ảnh hưởng của lợn đực phối và phương thức phối giống  

Trong phối giống trực tiếp, việc lựa chọn lợn đực giống phù hợp để 

giao phối với lợn nái là rất quan trọng, ảnh hưởng của cá thể đực giống đối 

với tỉ lệ thụ thai là rất rõ rệt. Sử dụng đực giống quá già cũng sẽ làm giảm số 

con trong một lứa đẻ. Có thể tăng thêm tỉ lệ thụ thai và số con sinh ra trong ổ 
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bằng cách sử dụng hơn một đực cho một lợn nái (phối kép). Điều này tạo cơ 

hội để sử dụng tối đa lợn đực có khả năng thụ tinh và khả năng phù hợp trên 

lợn cái. Vì vậy, lợn đực phối có ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn nái. 

- Chế độ nuôi nhốt 

Nuôi nhốt lợn cái hậu bị hoàn toàn ảnh hưởng đến quá trình sinh lý và 

gây trở ngại cho phối giống, chủ yếu là gây hiện tượng lợn cái không hoặc 

chậm động dục. Các nhà chăn nuôi khuyến cáo khắc phục vấn đề này bằng 

cách không nhốt lợn cái hậu bị mà thả chúng ra bên ngoài trước thời kỳ phối 

giống (Zimmerman và cs., 1996). Việc nuôi nhốt cá thể hoặc nuôi riêng biệt 

từng lợn cái hậu bị cũng sẽ làm chậm thành thục về tính so với những cái hậu 

bị được nuôi theo nhóm. Do vậy, nhiều nhà nghiên cứu khuyến cáo không 

nên nuôi lợn cái giai đoạn hậu bị tách biệt đàn. Mật độ nuôi hậu bị không phù 

hợp cũng làm chậm tuổi động dục của lợn cái hậu bị. 

- Ảnh hưởng của yếu tố lứa đẻ 

Khi tổng kết về ảnh hưởng của lứa đẻ đến số con đẻ ra/ổ, một số tác giả 

đã cho biết số con đẻ ra/ổ thấp nhất ở lứa thứ nhất, tăng dần và đạt tối đa ở lứa 

thứ ba, lứa thứ tư và lứa thứ năm, sau đó ổn định và giảm dần ở các lứa tiếp 

theo (Yen và cs., 1987). Tuy nhiên, các tác giả này cũng lưu ý rằng trong mỗi 

lứa đẻ, các yếu tố ảnh hưởng đến số con đẻ ra/ổ cũng cần được xác định nhằm 

tránh lẫn lộn các ảnh hưởng của lứa đẻ với các yếu tố này. 

Khi nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố lứa đẻ đến các tính trạng sinh sản 

trên đàn lợn Landrace, Yorkshire nuôi tại An Khánh, Mỹ Văn và Tam Đảo, 

Trần Thị Minh Hoàng và cs. (2006) cho biết yếu tố lứa đẻ ảnh hưởng đến hầu 

hết các tính trạng (trừ tính trạng số con để nuôi). Trên đàn lợn Landrace và 

Yorkshire nuôi tại Mỹ Văn, Trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân 

Thụy Phương và Trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp, 
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tác giả Trần Thị Minh Hoàng và cs. (2008) cho biết yếu tố lứa đẻ ảnh hưởng 

có ý nghĩa thống kê rõ rệt đến tất cả các tính trạng năng suất sinh sản. Phạm 

Thị Kim Dung và Trần Thị Minh Hoàng (2009) cũng có kết luận tương tự. 

Về khả năng tiết sữa, nhiều tác giả đã chỉ ra rằng sản lượng sữa của 

những lợn nái kiểm định (lứa thứ nhất) thấp hơn khoảng 20% so với những 

lợn nái đẻ từ lứa hai trở lên. Sự khác biệt này có thể do lượng thức ăn tiêu thụ 

thấp hơn và nhu cầu đáp ứng cho tăng trưởng tiếp tục của lợn nái kiểm định. 

Thông thường, khả năng tiết sữa và nuôi con của lợn nái được đánh giá thông 

qua khối lượng lợn con 21 ngày tuổi/ổ. Chỉ tiêu năng suất này đạt cao nhất ở 

lứa thứ hai, rồi giảm dần trong các lứa tiếp theo (Rodigruez và cs., 1994; 

Rydhmer và cs., 1989). Như vậy, khi đánh giá di truyền trên các tính trạng số 

con sơ sinh sống/ổ và khối lượng 21 ngày tuổi/ổ, các yếu tố ảnh hưởng như 

tuổi phối giống lần đầu hay lứa đẻ của lợn nái nhất thiết phải được theo dõi 

ghi chép chính xác, đầy đủ. 

1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 

1.2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 

Nâng cao năng suất, chất lượng con giống trong quá trình sản xuất lợn 

thịt luôn là yếu tố hàng đầu, then chốt được các nhà nghiên cứu, các nhà chăn 

nuôi của mọi quốc gia trên thế giới quan tâm. Việc nghiên cứu chọn lọc dòng 

cao sản và lai tạo tìm ra các tổ hợp lai đạt số con sơ sinh sống/ổ cao, tỷ lệ nạc 

cao, tiêu tốn thức ăn thấp và độ dày mỡ lưng thấp đã thành công lớn ở các 

nước có trình độ chăn nuôi tiên tiến như: Mỹ, Đức, Canada, Anh, Hà Lan, 

Đan Mạch và Úc (Hermesch và cs., 1995). 

Nghiên cứu hai giống lợn Yorkshire và Landrace, ước tính hệ số di 

truyền của tính trạng số con sơ sinh sống/ổ và khối lượng 21 ngày tuổi/ổ đã 

được báo cáo là từ 0,03 - 0,20 (Hermesch và cs., 2000; Hanenberg và cs., 
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2001; Chen và cs., 2003; Hamann và cs., 2004; Arango và cs., 2005; Rho và 

cs., 2006; Imboonta và cs., 2007). Đối với tăng khối lượng bình quân/ngày, hệ 

số di truyền đã được công bố cũng có sự khác biệt đáng kể giữa các nghiên 

cứu, biến động trong khoảng từ 0,13 - 0,42 (Chen và cs., 2003; Van Wijk và 

cs., 2005; Roh và cs., 2006; Imboonta và cs., 2007 ; Chang và cs., 2017). 

Tương tự như vậy, hệ số di truyền của độ dày mỡ lưng đã được báo cáo từ  

0,50 - 0,71 (Chen và cs., 2003; Rho và cs., 2006; Imboonta và cs., 2007). Sở 

dĩ có sự khác biệt khá lớn giữa các kết quả nghiên cứu là do các quần thể khác 

nhau về tần số gen, bên cạnh sự khác biệt về nguồn dữ liệu cũng như các 

phương pháp tính toán khác nhau. 

Năng suất sinh trưởng của lợn hậu bị Landrace và Yorkshire cũng đã 

được đề cập đến trong nghiên cứu của Zebua và cs. (2017) và Chang và cs. 

(2017). Zebua và cs. (2017) kết luận rằng tăng khối lượng của Yorkshire cao 

hơn Landrace nhưng tiêu tốn thức ăn/ kg tăng khối lượng không có sự sai 

khác giữa hai giống. 

Ảnh hưởng của tăng khối lượng/ ngày đến phẩm chất tinh dịch của lợn 

Landrace và Yorkshire đã được đề cập đến trong nghiên cứu của Szostak và 

cs. (2018). Tác giả cho biết, thể tích tinh dịch lớn hơn đối với lợn đực trong 

giai đoạn hậu bị có tăng khối lượng nhanh hơn. 

Klimas và cs. (2020) đã nghiên cứu ảnh hưởng của lứa đẻ đến năng 

suất sinh sản của lợn Landrace và Yorkshire. Tác giả kết luận rằng năng suất 

sinh sản tăng từ lứa 1 đến lứa 5. 

Trong công nghiệp chăn nuôi lợn ở Mỹ, đã sử dụng phương pháp 

BLUP từ những năm 1988 để đánh giá di truyền trong từng đàn và hiện nay 

đã mở rộng chương trình đánh giá di truyền qua các đàn trong toàn quốc 

(Stages). Theo John Mabry (1998), các tính trạng về sinh sản được đánh giá 

trên từng ổ lợn bao gồm: Số lợn con đẻ ra còn sống/ổ, số lợn con cai sữa và 
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khối lượng toàn ổ vào khoảng 21 ngày tuổi của thời kỳ tiết sữa. Các tham số 

di truyền được dùng trong phân tích di truyền qua tất cả các đàn được ước 

lượng từ toàn bộ dãy số liệu của từng giống thuần ở Mỹ trên cơ sở sử dụng 

quy trình phân tích thành phần phương sai của mô hình động vật BLUP đa 

tính trạng. Kết quả cho thấy giá trị tương đối của một lợn nái khi có thêm một 

lợn con đẻ ra còn sống/lứa là xấp xỉ 15 USD. Thêm một Pound (0,454 gam) 

khối lượng toàn ổ lúc cai sữa sẽ đưa lại lợi nhuận xấp xỉ 0,50 USD. Trong 10 

năm đầu sử dụng quy trình đánh giá di truyền bằng phương pháp BLUP, các 

quần thể giống thuần ở Mỹ đã có tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, không có một tiến 

bộ nào được thấy trong 1-2 năm đầu của chương trình. Trong 10 năm đầu mỗi 

một giống thuần đã có những cải tiến giá trị di truyền về số lợn con đẻ ra 

trong một lứa là lớn hơn 0,5 số con đẻ ra còn sống/ổ cho toàn bộ quần thể, 

trong khi đó ở các đàn tốt hơn đã có sự cải tiến là hơn 1 lợn con còn sống/ổ.  

Các quốc gia khác cũng có nhiều công trình nghiên cứu về giá trị giống 

của các giống lợn khác nhau (Yen và cs., 2001) cho biết, giá trị giống về số 

con sơ sinh sống/ổ của giống lợn Hampshire sau 11 năm nghiên cứu là rất nhỏ 

(0,0039 con). 

Theo Mabry và cs. (2001) nghiên cứu trên lợn Yorkshire Mỹ cho biết, 

giá trị giống của số con sơ sinh sống/ổ sau 15 năm tăng lên 0,36 con. Holl và 

Robinson (2003) cho biết, giá trị giống về số con sơ sinh sống/ổ ở dòng lợn 

được chọn lọc thế hệ thứ 9 đã tăng lên 0,63 con. Boyette và cs. (2005) cho 

biết, giá trị giống của số con sơ sinh sống/ổ của lợn Mỹ là 0,63 con 

Kết quả nghiên cứu của Tummaruk và cs. (2000) từ 19 đàn lợn hạt 

nhân bao gồm 20.275 lứa đẻ của 6.989 lợn nái thuần trong giai đoạn 1994-

1997 cho kết quả lần lượt đối với lợn nái Landrace và Yorkshire được nuôi ở 

Thụy Điển cho kết quả tuổi đẻ lứa đầu là 355,6 ngày và 368 ngày; số con sơ 

sinh/ổ là 11,61 con và 11,54 con; số con sơ sinh sống/ổ là 10,94 con và 10,58 
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con. Wolf và cs (2012) khi nghiên cứu về lợn Landrace và Yorkshire ở cộng 

hòa Séc từ năm 1995 đến năm 2008 với 9.891 ổ Landrace và 27.717 ổ 

Yorkshire cho biết: Thời gian mang thai của lợn nái trong khoảng từ 105 đến 

125 ngày; Tuổi đẻ lứa đầu đạt 300 ngày; Khoảng cách lứa đẻ từ 130 đến 300 

ngày; Các chỉ tiêu khác đối với lợn Landrace và Yorkshire lần lượt như: số 

con sơ sinh sống/ổ đạt 11,7 con và 11,5 con; số con cai sữa/ổ đạt 10,4 con và 

10,2 con. Danbred (2014) cho biết lợn Landrace và Yorkshire có khả năng 

sinh sản rất tốt, các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh sản của cá thể tốt nhất đạt 

được như sau: Số con cai sữa/nái/năm đạt 38,4 con; Số con sơ sinh sống/ổ đạt 

18 con; Số con cai sữa/ổ đạt 16,1 con; Số ngày cai sữa là 28 ngày thì khối 

lượng cai sữa/con đạt 7,0 kg. Như vậy, lợn Landrace và Yorkshire Đan Mạch 

có tiềm năng về sinh sản rất tốt. 

Theo Mabry và cs. (2001) nghiên cứu trên lợn Yorkshire Mỹ cho biết, 

giá trị giống của số con sơ sinh sống/ổ sau 15 năm tăng lên 0,36 con. Holl và 

Robinson (2003) cho biết, giá trị giống về số con sơ sinh sống/ổ ở dòng lợn 

được chọn lọc thế hệ thứ 9 đã tăng lên 0,63 con. Boyette và cs. (2005) cho 

biết, giá trị giống của số con sơ sinh sống/ổ của lợn Mỹ là 0,63 con. 

1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 

Chăn nuôi lợn được coi là quan trọng nhất trong ngành chăn nuôi ở 

Việt Nam. Ngành chăn nuôi lợn đã phát triển nhanh trong những thập kỷ qua, 

đã tạo ra lượng sản phẩm hàng hóa với quy mô tương đối lớn, cho hiệu quả 

kinh tế và có chiều hướng tăng theo xu hướng phát triển kinh tế của xã hội 

hiện nay. Thịt lợn lại được tiêu thụ nhiều nhất trong các loại thịt, chiếm tới 

70%. Chăn nuôi lợn ở Việt Nam hiện nay không những đáp ứng nhu cầu thịt 

trong nước mà còn tham gia xuất khẩu. 

Giống lợn Landrace và Yorkshire là hai giống lợn ngoại được nhập nội, 

chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu đàn lợn nái nước ta và được phân bổ rộng khắp 
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toàn quốc. Khả năng sản xuất của chúng đã được nhiều tác giả trong nước 

quan tâm nghiên cứu và công bố 

Trịnh Hồng Sơn và cs. (2017) cho biết kết quả nuôi thích nghi các 

giống lợn Landrace, Yorkshire và Duroc nhập từ Pháp, Mỹ và Canada nuôi tại 

Trạm Nghiên cứu và Phát triển giống Lợn hạt nhân Kỳ Sơn thuộc Trung tâm 

Nghiên cứu Lợn Thụy Phương, Viện Chăn nuôi từ tháng 9 năm 2015 đến 

tháng 10 năm 2016, kết quả nuôi thích nghi đối với 90 con lợn nhập từ Pháp 

(Landrace gồm 40 cái và 5 đực; Yorkshire gồm 40 cái và 5 đực), 140 con lợn 

nhập từ Mỹ (Landrace gồm 60 cái và 10 đực; Yorkshire gồm 60 cái và 10 

đực) và 60 con Duroc nhập từ Canada (50 cái và 10 đực). Kết quả bước đầu 

các giống lợn Landrace, Yorkshire và Duroc nhập từ Pháp, Mỹ và Canada đã 

thích nghi tại Việt Nam, có khả năng sinh trưởng và sinh sản tốt. Khả năng 

tăng khối lượng bình quân giai đoạn từ 40 kg đến 100 kg của Duroc Canada 

đạt cao nhất là 953,96 g/ngày, tiếp đến là Landrace Mỹ, Landrace Pháp, 

Yorkshire Pháp và thấp nhất là Yorkshire Mỹ đạt 868,07 g/ngày. Tuổi động 

dục lần đầu của lợn Landrace và Yorkshire nhập từ Pháp (177,74 và 172,93 

ngày) sớm hơn so với nhập từ Mỹ (200,63 và 213,25 ngày); lợn Duroc 

Canada là 188,96 ngày, sớm hơn so với Landrace và Yorkshire nhập từ Mỹ 

nhưng muộn hơn Landrace và Yorkshire nhập từ Pháp. Các giống lợn 

Landrace và Yorkshire nhập từ Pháp và Mỹ có tiềm năng sinh sản cao, số con 

sơ sinh tại lứa 1 đạt từ 11,90 đến 15,36 con/ổ. Duroc Canada có khả năng tăng 

khối lượng cao nhưng số con sơ sinh tại lứa 1 thấp hơn, đạt được 9,87 con/ổ. 

Số con sơ sinh sống đối với Landrace và Yorkshire đạt từ 10,17 đến 13,42 

con/ổ, đối với Duroc đạt 7,84 con/ổ. Số con cai sữa cao nhất ở Yorkshire 

Pháp đạt 12,32 con/ổ, Landrace Pháp, Landrace Mỹ và Yorkshire Mỹ giao 

động trong khoảng 9,36 đến 9,66 con/ổ, Duroc thấp nhất đạt 7,0 con/ổ. Khối 

lượng sơ sinh sống đạt từ 1,43 đến 1,56 kg/con, khối lượng cai sữa đạt từ 6,41 

đến 6,76 kg/con. 



35 
 

Trịnh Hồng Sơn và cs. (2017), nghiên cứu thực hiện trên 240 cá thể lợn 

cái nguồn gốc Đan Mạch, trong đó gồm 120 con lợn Landrace (60 con lợn thế 

hệ 1 và 60 con lợn thế hệ 2) và 120 con lợn Yorkshire (60 con lợn thế hệ 1 và 

60 con lợn thế hệ 2) nuôi tại Trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt 

nhân Tam Điệp thuộc Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương (NPRDC) từ 

năm 2015 đến năm 2016 nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và các yếu tố 

ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của lợn cái Landrace, Yorkshire nguồn 

gốc Đan Mạch. Các tính trạng quan tâm gồm tăng khối lượng bình quân/ngày 

(kí hiệu ADG) và độ dày mỡ lưng (kí hiệu BF). Kết quả cho thấy: Yếu tố 

giống không ảnh hưởng tới ADG nhưng ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê tới 

BF (P<0,001). Trong khi đó, yếu tố thế hệ ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê tới 

ADG (P<0.01) và BF (P<0,05). Lợn cái Landrace và Yorkshire đều có khả 

năng sinh trưởng tốt trong điều kiện chăn nuôi của NPRDC. ADG của lợn cái 

Landrace và Yorkshire lần lượt là 782,55 g/ngày và 785,41 g/ngày. Lợn 

Landrace và Yorkshire ở thế hệ 2 có khả năng sinh trưởng cao hơn lợn thế hệ 

1: Lợn Landrace tăng khối lượng/ngày thế hệ 2 đạt 788,52 g/ngày còn ở thế 

hệ 1 là 776,57 g/ngày; Lợn Yorkshire đạt tương ứng là 790,41 g/ngày và  

780,41 g/ngày. Độ dày mỡ lưng tương ứng của Landrace và Yorkshire lần 

lượt đạt 12,18 mm và 12,92 mm. 

Những năm gần đây, các tác giả chủ yếu đi sâu nghiên cứu về các chỉ 

tiêu sinh trưởng, thân thịt và chất lượng thịt lợn. Đoàn Văn Soạn và cs., 

(2010)  cho biết khả năng tăng khối lượng trung bình trong thời gian từ 60 

đến 165 ngày tuổi của các tổ hợp lai giữa nái lai F1(L x Y), F1(Y x  L) phối 

với lợn đực Duroc và đực L19 đạt từ 680 - 702 g/ngày và cùng trên tổ hợp lai 

giữa lợn đực Duroc, lợn đực L19 với nái F1(L x Y) và F1( Y x L) tác giả 

Phan Văn Hùng và Đặng Vũ Bình (2008) cho biết tỉ lệ móc hàm từ 75,33 - 

75,94%, tỉ lệ thịt xẻ 68,57 - 69,64%, tỉ lệ nạc từ 57,21 - 58,87%, dài thân thịt 

87,38 - 90,87 cm. 
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Phan Xuân Hảo và cs., (2010) công bố tổ hợp lai Omega x F1(L x Y) 

có diện tích cơ thăn là 56,25 cm2, dày mỡ lưng là 10,56 mm so với PiDu x 

F1(L x Y) có giá trị tương ứng là 49,71 cm2 và 17,60 mm với sự sai khác 

tương ứng là P < 0,01 và P < 0,001. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sử dụng 

đực lai Omega và PiDu phối với nái lai F1(L x Y) có thể nâng cao được tỷ lệ 

thịt nạc và vẫn đảm bảo được chất lượng thịt tốt. 

Nguyễn Văn Đức và cs. (2010), công bố năng suất sinh sản của lợn 

Landrace và Yorkshire nuôi tại huyện Đông Anh – Hà Nội như sau: Số con sơ 

sinh sống/ổ là 10,63 và 10,14 con; số con cai sữa/ổ là 9,0 con và 8,85 con 

(tương ứng lợn Landrace và Yorkshire). 

Lê Đình Phùng và cs. (2011), nghiên cứu trên lợn nái Landrace, 

Yorkshire và lợn nái Yorkshire phối với đực Landrace cho kết quả tuổi phối 

lần đầu của lợn nái Landrace, Yorkshire và lợn nái Yorkshire phối với đực 

Landrace lần lượt là 269,6; 269; 275,7 ngày; tuổi đẻ lứa đầu là 385,2; 384,2; 

391,6 ngày; số con sơ sinh/ổ là 10,9; 11,2; 11,3 con; số con cai sữa là 9,8; 9,8; 

10,3 con; khối lượng sơ sinh/con là 1,44; 1,41; 1,38 kg; khối lượng cai 

sữa/con là 6,25; 6,14; 6,03 kg; thời gian cai sữa là 24,7; 24,4 và 23,8 ngày; tỷ 

lệ sống đến cai sữa là 89,8; 86,3; 89,3%. 

Hoàng Thị Thủy (2011), nghiên cứu năng suất sinh sản trên lợn nái 

Landrace và Yorkshire ở bốn công thức: nái Landrace nhân thuần, nái 

Landrace phối với đực Yorkshire, nái Yorkshire nhân thuần và nái Yorkshire 

phối với đực Landrace nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương cho 

kết quả tuổi phối lần đầu của bốn công thức trên lần lượt là 227,73; 226,83; 

227,88; 227,56 ngày; tuổi đẻ lứa đầu lần lượt là 342,97; 341,54; 343,11; 

341,90 ngày; số con sơ sinh/ổ lần lượt là 9,72; 10,14; 9,94; 10,25 con; số con 

sơ sinh sống/ổ lần lượt là 9,60; 9,91; 9,82; 10,07 con; tỷ lệ sơ sinh sống lần 

lượt là 98,62; 97,48; 98,57; 97,95%; khối lượng sơ sinh/ổ lần lượt là 13,08; 
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13,65; 13,13; 13,63kg; khối lượng sơ sinh/con lần lượt là 1,37; 1,39; 1,34; 

1,36kg; số con để nuôi lần lượt là 9,37; 9,60; 9,55; 9,75 con; sổ con cai sữa/ổ 

lần lượt là 8,80; 9,09; 9,01; 8,98 con; tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa lần lượt là 

91,91; 90,78; 90,86; 89,19%; khối lượng cai sữa/ổ lần lượt là 55,56; 59,54; 

57,90; 55,29kg; khối lượng cai sữa/con lần lượt là 6,34; 6,56; 6,42; 6,15kg; 

thời gian cai sữa lần lượt là 22,69; 22,59; 22,64; 22,63 ngày; khoảng cách lứa 

đẻ lần lượt là 153,98; 150,56; 150,01; 152,63 ngày. 

Phạm Khánh Từ và cs. (2014), cho biết các chỉ tiêu về phát dục như 

tuổi và khối lượng động dục lần đầu, tuổi và khối lượng phối giống lần đầu, 

tuổi đẻ lứa đầu của lợn nái hậu bị Landrace và Yorkshire nuôi tại vùng gò đồi 

Cam Lộ, Quảng Trị không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Các 

chỉ tiêu tuổi động dục lần đầu là 244,1 ngày và 240 ngày, tuổi phối giống lần 

đầu là 247,36 ngày và 243 ngày và tuổi đẻ lứa đầu là 369 và 356 ngày tương 

tự giống này được nuôi ở vùng đồng bằng và vùng sinh thái khác. 

Nguyễn Thị Phương Thảo (2015), nghiên cứu trên đàn lợn nái 

Landrace nuôi tại trang trại chăn nuôi Hưng Thịnh CP 63 – Hưng Yên cho kết 

quả công thức nái Landrace phối với đực Yorkshire: tuổi phối lần đầu là 241 

ngày; số con sơ sinh/ổ là 11,78 con; số con sơ sinh sống/ổ là 10,50 con; số 

con để nuôi/ổ là 10,39 con; số con cai sữa/ổ là 9,66 con; khối lượng sơ sinh/ổ 

là 15,12 kg; khối lượng sơ sinh/con là 1,44 con; khối lượng cai sữa/ổ là 63,06 

kg; khối lượng cai sữa/con là 6,53 kg; tỷ lệ sơ sinh sống là 83,09 %; tỷ lệ nuôi 

sống là 93,68 %; thời gian cai sữa là 22,20 ngày; thời gian phối lại có chửa là 

4,93 ngày; khoảng cách lứa đẻ là 141,78 ngày. 

Đoàn Phương Thúy và cs. (2015), nghiên cứu trên lợn nái Landrace và 

Yorkshire cho kết quả tuổi đẻ lứa đầu của lợn nái Landrace và Yorkshire lần 

lượt là 357,55 và 358,17 ngày; khoảng cách lứa đẻ lần lượt là 147,83 và 

145,35 ngày; số con sơ sinh/ổ lần lượt là 11,47 và 11,91 con; số con sơ sinh 
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sống/ổ lần lượt là 10,48 và 10,85 con; số con để nuôi/ổ lần lượt là 10,49 và 

10,48 con; số con cai sữa/ổ lần lượt là 10,35 và 10,31 con. 

Trịnh Hồng Sơn và cs. (2019c) Nghiên cứu đánh giá một số yếu tố ảnh 

hưởng đến năng suất sinh sản của đàn lợn hạt nhân Landrace và Yorkshire 

nuôi tại Trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp thuộc 

Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương từ năm 2017 đến năm 2019. Đánh 

giá trên 100 nái Landrace với 400 ổ đẻ và 80 nái Yorkshire với 80 ổ đẻ, từ lứa 

1 đến lứa 4. Đàn lợn hạt nhân Landrace và Yorkshire có năng suất sinh sản 

cao, các chỉ tiêu sinh lý sinh sản của hai giống sai khác không có ý nghĩa 

thống kê. Lợn nái Landrace và Yorkshire lần lượt có tuổi đẻ lứa đầu 351,99 

và 352,00 ngày, số con sơ sinh sống/ổ là 13,03 và 12,93 con, số con cai sữa/ổ 

là 12,41 và 12,39 con, khối lượng cai sữa/ổ là 80,32 và 80,43 kg, số con cai 

sữa/nái/năm là 28,63 và 28,70 con. Năng suất sinh sản của hai giống Landrace 

và Yorkshire đều có xu hướng tăng từ lứa 1 đến lứa 4 (P<0,05), thấp nhất tại 

lứa 1 và cao nhất tại lứa 4. Yếu tố giống không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu 

nghiên cứu. Yếu tố lứa đẻ không ảnh hưởng đến tỷ lệ sơ sinh sống và thời 

gian cai sữa nhưng ảnh hưởng rất rõ rệt đến các chỉ tiêu nghiên cứu còn lại. 

Yếu tố mùa vụ không ảnh hưởng đến tỷ lệ sơ sinh sống, thời gian cai sữa và 

khối lượng sơ sinh sống/con, ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ cai sữa và ảnh hưởng 

rất rõ rệt các chỉ tiêu còn lại. 

Trịnh Hồng Sơn và cs. (2020), Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả 

trao đổi nguồn gen của đàn lợn Landrace và Yorkshire giữa ba cơ sở Bình 

Thắng, Thái Dương và Thụy Phương nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu và phát 

triển chăn nuôi heo Bình Thắng từ năm 2016 đến 2019. Đàn lợn nái trước trao 

đổi gen gồm 500 nái: 200 Landrace (551 ổ), 200 Yorkshire (578 ổ), 70 Duroc 

(177 ổ) và 30 Pietrain (72 ổ). Đàn lợn hạt nhân được lựa chọn sau trao đổi gen 

gồm 190 nái: 80 Landrace (320 ổ), 70 Yorkshire (280 ổ), 30 Duroc (120 ổ) và 
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10 Pietrain (40 ổ). Kết quả cho thấy năng suất sinh sản của đàn lợn sau khi 

được trao đổi nguồn gen tăng lên rõ rệt so với trước. Các chỉ tiêu số con cai 

sữa/ổ, khối lượng cai sữa/ổ và số con cai sữa/nái/năm của cả 4 giống đều tăng 

hơn trên 10%. Đàn nái Landrace, Yorkshire, Duroc và Pietrain sau khi được 

trao đổi nguồn gen có số con cai sữa/ổ lần lượt là 12,39; 12,32; 10,84 và 

10,40 con, khối lượng cai sữa/ổ là 80,85; 80,30; 73,28 và 68,34 kg, số con cai 

sữa/nái/năm là 28,54; 28,24; 23,97 và 22,78 con. Tuổi phối giống lần đầu và 

tuổi đẻ lứa đầu của cả 4 giống ổn định, tuổi phối giống lứa đầu giao động từ 

238,10 đến 243,62 ngày, tuổi đẻ lứa đầu giao động từ 352,51 đến 358,53 

ngày. Khối lượng sơ sinh sống/con, khối lượng cai sữa/con và số lứa 

đẻ/nái/năm của các giống được giữ ổn định. 

Lợn Landrace và Yorkshire của Công ty Axiom (Gen+) nuôi tại Pháp là 

hai giống lợn cao sản được biết đến với khả năng sinh sản và sinh trưởng cao. 

Theo Axiom (2015) công bố chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn Landrace về 

số con cai sữa/nái/năm đạt 33,3 con; Số con sơ sinh sống/ổ đạt 16,7 con; Số 

con cai sữa/ổ đạt 13,6 con. Đối với lợn Yorkshire số con cai sữa/nái/năm, số 

con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ lần lượt là 36,9 con; 17,6 con; 14,3 con. 

Khả năng tăng khối lượng của lợn Landrace và Yorkshire đối với lợn cái 

(>900g) và (>950g) đối với lợn đực. Như vậy, tiềm năng di truyền của lợn 

Landrace và Yorkshire nguồn gốc từ Gen+ của Pháp là khá cao. Hai giống lợn 

Landrace và Yorkshire nguồn gốc Pháp sẽ là nguồn gen tốt để cải thiện và 

nâng cao năng suất của đàn lợn trong nước. 
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CHƯƠNG II 

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

2.1.1. Khả năng sinh trưởng của lợn đực và lợn cái hậu bị Landrace và 

Yorkshire 

Nghiên cứu được tiến hành trên lợn đực và lợn cái hậu bị giống L và Y từ 

nguồn gen Pháp qua 4 thế hệ.  Chi tiết về số lượng lợn qua các thế hệ được trình 

bày ở Bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Số lượng lợn hậu bị Landrace và Yorkshire qua các thế hệ 

Thế hệ 
Landrace Yorkshire 

Đực (con) Cái (con) Đực (con) Cái (con) 

Xuất phát 5 40 5 40 

1 120 240 120 240 

2 120 240 120 240 

3 120 240 120 240 

Tổng số 365 760 365 760 

Thế hệ xuất phát là đàn lợn đực và cái hậu bị giống L và Y được nhập 

từ Pháp về Việt Nam.  

Thế hệ 1, 2 và 3 là lợn được sinh ra ở Việt Nam từ bố mẹ thế hệ Xuất 

phát. Thế hệ sinh ra ở Việt Nam của cả hai giống được tiến hành kiểm tra năng 

suất qua 4 mùa (xuân, hè, thu, đông), mỗi mùa kiểm tra năng suất 30 lợn đực hậu 

bị và 60 lợn cái hậu bị đối với mỗi giống. 

Khả năng sinh trưởng và thành phần thân thịt được tiến hành nghiên cứu 

trên hai giống lợn L và Y qua 4 thế hệ, đo siêu âm xác định độ dày mỡ lưng, dày 

cơ thăn và ước tính tỉ lệ nạc, tỉ lệ mỡ giắt tại thời điểm kết thúc thí nghiệm; tăng 

khối lượng được tính theo ngày tuổi và trong thời gian kiểm tra năng suất. 
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2.1.2. Năng suất sinh sản của lợn Landrace và Yorkshire 

2.1.2.1. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực Landrace và Yorkshire 

- Nghiên cứu được tiến hành trên 250 lợn đực (125 L và 125 Y) với 

7.280 lần khai thác (3.640 L và 3.640 Y) nhằm đánh giá ảnh hưởng của các 

yếu tố giống, thế hệ và mùa vụ đến các chỉ tiêu số lượng và chất lượng tinh 

dịch. Tổng số lượng lợn và số lần khai thác tinh dịch và số lượng lợn bố trí 

theo mùa vụ qua các thế hệ được trình bày lần lượt ở Bảng 2.2 và 2.3. 

Bảng 2.2. Tổng số lượng lợn và số lần khai thác tinh dịch qua các thế hệ 

Thế hệ 

Landrace Yorkshire 

Số đực 

(con) 

Số lần khai 

thác (lần) 

Số đực 

(con) 

Số lần khai 

thác (lần) 

Xuất phát 5 520 5 520 

1 40 1040 40 1040 

2 40 1040 40 1040 

3 40 1040 40 1040 

Tổng số 125 3.640 125 3.640 

Bảng 2.3. Lợn đực Landrace và Yorkshire theo mùa vụ qua các thế hệ 

Giống Thế hệ Xuân Hè Thu Đông Tổng 

Landrace (con) 

Xuất phát 5 5 5 5 5 

1 10 10 10 10 40 

2 10 10 10 10 40 

3 10 10 10 10 40 

Yorkshire (con) 

Xuất phát 5 5 5 5 5 

1 10 10 10 10 40 

2 10 10 10 10 40 

3 10 10 10 10 40 

- Thế hệ xuất phát là đàn đực giống L và Y được nhập từ Pháp về tại 

thời điểm năm 2015; thế hệ 1, thế hệ 2 và thế hệ 3 là đàn lợn sinh ra tại Việt 

Nam, căn cứ vào huyết thống để xác định thế hệ.  
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- Tuổi lợn đực giống L và Y kiểm tra đánh giá số lượng và chất lượng 

tinh dịch: thế hệ xuất phát kiểm tra đánh giá số lượng và chất lượng tinh dịch 

trên cùng 1 cá thể qua 4 mùa, giai đoạn từ 12 đến 24 tháng tuổi; thế hệ 1, thế 

hệ 2 và thế hệ 3 kiểm tra đánh giá số lượng và chất lượng tinh dịch các cá thể 

được lựa chọn sau khi kết thúc kiểm tra năng suất cá thể, giai đoạn từ 12 đến 

15 tháng tuổi. 

- Tần suất kiểm tra đánh giá số lượng và chất lượng tinh dịch là 2 

lần/tuần, bố trí khoảng cách đồng đều.  

2.1.2.2. Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire 

Đối tượng nghiên cứu là lợn nái giống Landrace và Yorkshire từ nguồn 

gen Pháp. Thông tin chi tiết về số lượng nái và ổ đẻ được trình bày chi tiết ở 

Bảng 2.4. 

Bảng 2.4. Số lượng nái và ổ đẻ của lợn nái Landrace và Yorkshire  

qua 3 thế hệ 

Thế hệ 
Landrace Yorkshire 

Số nái (con) Số ổ đẻ (ổ) Số nái (con) Số ổ đẻ (ổ) 

Xuất phát 40 213 40 211 

1 60 299 60 299 

2 60 269 60 258 

Tổng số 160 781 160 768 

- Thế hệ xuất phát (XP) là lợn Landrace và Yorkshire được nhập từ 

Pháp; thế hệ 1 và 2 là đàn con sinh ra từ thế hệ xuất phát. 

- Năng suất sinh sản được đánh giá qua các lứa đẻ 1, 2, 3, 4, 5, 6.  

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

2.2.1. Địa điểm nghiên cứu 

Trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân Kỳ Sơn thuộc Trung 

tâm Nghiên cứu lợn Thuỵ Phương - Viên Chăn Nuôi. 
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2.2.2. Thời gian nghiên cứu 

2.2.2.1. Khả năng sinh trưởng của lợn đực và lợn cái hậu bị Landrace và 

Yorkshire 

- Thế hệ xuất phát tiến hành kiểm tra năng suất từ tháng 9/2015 đến 

tháng 12/2015. 

- Thế hệ 1, 2 và 3 được kiểm tra năng suất trong các khoảng thời gian 

tương ứng là 8/2016 đến 7/2017; 8/2017 đến 7/2018; 8/2018 đến 7/2019. 

2.2.2.2. Năng suất sinh sản của lợn Landrace và Yorkshire 

2.2.2.2.1. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực Landrace và 

Yorkshire 

Thu thập và theo dõi số liệu về số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn 

đực Landrace và Yorkshire từ tháng 5/2016 đến 4/2020. 

2.2.2.2.2. Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire 

Thu thập và theo dõi số liệu về năng suất sinh sản của lợn nái Landrace 

và Yorkshire từ tháng 01/2016 đến 04/2020. 

2.3. Nội dung nghiên cứu 

2.3.1. Khả năng sinh trưởng của lợn đực và lợn cái hậu bị Landrace và 

Yorkshire 

 - Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của lợn L và Y. Đánh 

giá khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị theo giống (L và Y),  thế hệ (xuất phát, 

1, 2 và 3), tính (đực và cái) biệt và mùa (xuân, hè, thu và đông). 

 - Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của lợn L. Đánh giá 

khả năng sinh trưởng của lợn hậu L theo thế hệ (xuất phát, 1, 2 và 3), tính biệt 

(đực và cái) và mùa (xuân, hè, thu và đông). 

 - Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của lợn Y. Đánh giá 
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khả năng sinh trưởng của lợn hậu Y theo thế hệ (xuất phát, 1, 2 và 3), tính biệt 

(đực và cái) và mùa (xuân, hè, thu và đông). 

2.3.2. Năng suất sinh sản của lợn Landrace và Yorkshire 

2.3.2.1. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực Landrace và Yorkshire 

 - Các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn 

đực L và Y. Đánh giá số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực theo giống (L 

và Y), thế hệ (xuất phát, 1, 2 và 3) và mùa (xuân, hè, thu và đông). 

 - Các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn 

đực L. Đánh giá số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực L theo thế hệ (xuất 

phát, 1, 2 và 3) và mùa (xuân, hè, thu và đông). 

 - Các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn 

đực Y. Đánh giá số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực Y theo thế hệ 

(xuất phát, 1, 2 và 3) và mùa (xuân, hè, thu và đông). 

2.3.2.2. Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire 

 - Yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn nái L và Y. Đánh 

giá năng suất sinh sản của lợn nái theo giống (L và Y), thế hệ (xuất phát, 1 và 2),  

lứa đẻ (1, 2, 3, 4, 5 và 6) và mùa (xuân, hè, thu và đông)̣. 

 - Yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn nái L. Đánh giá 

năng suất sinh sản của lợn nái L theo thế hệ (xuất phát, 1 và 2),  lứa đẻ (1, 2, 3, 4, 

5 và 6) và mùa (xuân, hè, thu và đông)̣. 

 - Yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn nái Y. Đánh giá 

năng suất sinh sản của lợn nái Y theo thế hệ (xuất phát, 1 và 2),  lứa đẻ (1, 2, 3, 

4, 5 và 6) và mùa (xuân, hè, thu và đông)̣. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

2.4.1. Khả năng sinh trưởng của lợn đực và lợn cái hậu bị Landrace và 

Yorkshire 
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2.4.1.1. Điều kiện nghiên cứu 

- Chuồng trại phải được phun khử trùng theo quy trình thú y. 

- Lợn đực hậu bị kiểm tra năng suất cá thể phải nuôi riêng từng con, diện 

tích ô chuồng đảm bảo 2 - 2,5 m2/1 ô.  

- Lợn cái hậu bị kiểm tra năng suất theo nhóm, nuôi nhốt theo ô (15 

con/ô), diện tích đảm bảo 1,2 - 1,5 m2/con. 

- Chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát, nền chuồng khô ráo. 

- Lợn đực và lợn cái hậu bị đưa vào kiểm tra năng suất có nguồn gốc lý 

lịch đầy đủ, số tai, số hiệu rõ ràng, có tình trạng sức khoẻ đảm bảo, được tiêm 

phòng đầy đủ theo quy trình thú y. 

- Lợn đực và lợn cái hậu bị đưa vào kiểm tra năng suất tại thời điểm 

74,08 ± 1,19 ngày và khối lượng đạt 30,17 ± 1,06 kg; kết thúc tại thời điểm 

152,44 ± 3,32 ngày và khối lượng đạt 100,70 ± 1,25 kg. 

- Trong giai đoạn kiểm tra năng suất lợn đực và lợn cái hậu được cho ăn 

bằng máng tự động với chế độ cho ăn tự do. Nước uống từ nguồn nước giếng 

khoan đã qua hệ thống lọc và xử lý khử khuẩn, cho uống bằng núm uống tự 

động. Thành phần dinh dưỡng thức ăn theo từng giai đoạn được trình bày chi tiết 

ở Bảng 2.5 

Bảng 2.5. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng thức ăn cho lợn đực và 

lợn cái hậu bị giống Landrace và Yorkshire qua từng giai đoạn 

Thành phần dinh dưỡng Lợn từ 30 kg - 60 kg Lợn từ 61 kg -100 kg) 

CP (%) 18,0 16,0 

ME (Kcal) 3.150 3.050 

Ca (%) 0,8 0,8 

P (%) 0,6 0,55 

Lysin (%) 0,90 0,85 
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2.4.1.2. Phương pháp theo dõi và thu thập số liệu 

Kiểm tra năng suất cá thể lợn đực hậu bị theo quy trình TCVN 3897-

1984 và TCVN 3898-1984 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành. Thế hệ xuất phát được bố trí thí nghiệm từ tháng 9/2015 đến tháng 

12/2015, từ thế hệ 1 đến thế hệ 3 được bố trí 4 mùa (xuân, hè, thu, đông). Căn 

cứ vào thành tích kiểm tra năng suất cá thể để chọn đực giống giao phối tạo 

thế hệ sau.  

Khối lượng của từng cá thể được xác định vào đầu buổi sáng (lúc chưa 

ăn) tại thời điểm bắt đầu thí nghiệm và kết thúc thí nghiệm bằng cân điện tử 

Kelba (Úc). Tăng khối lượng trung bình (gam/ngày) được tính dựa trên chênh 

lệch khối lượng của từng cá thể giữa hai thời điểm bắt đầu và kết thúc thí 

nghiệm thực tế.  

Độ dày mỡ lưng và độ dày cơ thăn được đo tại thời điểm kết thúc thí 

nghiệm bằng máy đo siêu âm Agroscan ALvới đầu dò ALAL 350 (ECM, 

Pháp) ở vị trí gốc xương sườn cuối cùng cách đường sống lưng 6,5 cm về 

phía bên trên từng cá thể sống theo phương pháp được mô tả trong nghiên cứu 

của Youssao và cs. (2002). Độ dày mỡ lưng và độ dày cơ thăn được sử dụng 

để ước tính tỷ lệ nạc bằng phương trình hồi quy được Bộ Nông nghiệp Bỉ 

khuyến cáo năm 1999. 

Y = 59,902386 - 1,060750 X1 + 0,229324 X2 

Trong đó: Y: tỷ lệ nạc ước tính (%) 

             X1: độ dày mỡ lưng, bao gồm da (mm) 

           X2: độ dày cơ thăn (mm) 

Tỷ lệ mỡ giắt được đo bằng máy đo siêu âm Exago với đầu dò L3130B 
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(ECM, Pháp) ở vị trí xương sườn số 10, cách đường sống lưng 6,5 cm trên 

từng cá thể sống cùng với thời điểm cân khối lượng kết thúc KTNS và được 

ước tính trên phần mềm Biosoft Toolbox II for Swine. 

2.4.1.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Ảnh hưởng của các yếu tố cố định (giống, thế hệ, mùa vụ và tính biệt) đến 

các chỉ tiêu năng suất sinh trưởng được phân tích theo mô hình thống kê (1): 

yijklm   =   + Gi + THj + MVk + TBl + ijklm      (1) 

Trong đó:  

yijklm = chỉ tiêu năng suất sinh trưởng,  

 = trung bình chung,  

Gi = ảnh hưởng của giống i (Landrace và Yorkshire),  

THj = ảnh hưởng của thế hệ j (thế hệ xuất phát, 1, 2 và 3), 

 MVk = ảnh hưởng của mùa vụ k (Xuân, Hè, Thu và Đông),  

TBl = ảnh hưởng của tính biệt l (đực và cái),  

ijklm = sai số ngẫu nhiên.  

Số ngày tuổi bắt đầu và kết thúc thí nghiệm được đưa vào mô hình như 

hiệp biến tương ứng với chỉ tiêu  khối lượng bắt đầu và khối lượng kết thúc. 

Tương tác giữa các yếu tố không có ý nghĩa thống kê, vì vậy mô hình phân 

tích xử lý số liệu không đề cập đến ảnh hưởng này. Đối với chỉ tiêu tiêu tốn 

thức ăn, trong mô hình không có yếu tố tính biệt vì chỉ theo dõi trên lợn đực. 

Đối với từng giống (Landrace hoặc Yorkshire), ảnh hưởng của yếu tố cố 

định (thế hệ, mùa vụ và tính biệt) được phân tích theo mô hình thống kê (2): 

yijkl   =   + THi + MVj + TBk + ijkl      (2) 
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Trong đó:  

yijkl = chỉ tiêu năng suất sinh trưởng,  

 = trung bình chung,  

THi = ảnh hưởng của thế hệ i (thế hệ xuất phát, 1, 2 và 3), 

 MVj = ảnh hưởng của mùa vụ j (Xuân, Hè, Thu và Đông),  

TBk = ảnh hưởng của tính biệt k (đực và cái),  

ijkl = sai số ngẫu nhiên.  

Khả năng sinh trưởng qua từng thế hệ đối với lợn đực và lợn cái của từng 

giống (Landrace hoặc Yorkshire) được phân tích theo mô hình thống kê (3): 

yijk   =   + THi + MVj + ijk      (3) 

Trong đó:  

yijk = chỉ tiêu năng suất sinh trưởng,  

 = trung bình chung,  

THi = ảnh hưởng của thế hệ i (thế hệ xuất phát, 1, 2 và 3), 

 MVj = ảnh hưởng của mùa vụ j (Xuân, Hè, Thu và Đông),  

ijk = sai số ngẫu nhiên.  

Các tham số thống kê được tính toán gồm: dung lượng mẫu (n), trung 

bình bình phương nhỏ nhất (LSM), sai số tiêu chuẩn (SE), hệ số xác định (R2) 

và sai khác theo giá trị xác suất P. So sánh các giá trị LSM theo cặp bằng 

phép so sánh Tukey. Số liệu được xử lý bằng phần mềm SAS 9.1 (2002). 

2.4.2. Năng suất sinh sản của lợn Landrace và Yorkshire 

2.4.2.1. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực Landrace và Yorkshire 

2.4.2.1.1. Điều kiện nghiên cứu 

- Điều kiện chuồng kín, tiểu khí hậu chuồng nuôi: nhiệt độ 16 - 22 0C; 

ẩm độ 65 - 75%, tốc độ gió 0,2 - 0,7 mét/giây; thời gian chiếu sáng 12 

giờ/ngày. 
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- Diện tích chuồng: Chuồng lợn đực nuôi cá thể, kích thước là 2,5m x 

2,5m.  

- Vách ngăn: Chiều cao vách ngăn cho chuồng lợn đực từ 1,3 - 1,5 m 

với chấn song bố trí theo chiều dọc và được hàn chắc chắn. 

- Nền chuồng: là nền bê tông đặc hoặc nền bằng tấm đan bê tông có lỗ, 

mặt nền chắn chắn, tránh trơn trượt vì sẽ ảnh hưởng đến chân, móng của lợn 

đực. Với sàn bê tông đặc, độ dốc là từ 3 - 5%. 

- Vòi uống nước tự động được bố trí cách mặt sàn từ 80 - 90 cm. 

- Thành phần dinh dưỡng và chế độ ăn của lợn đực Landrace và 

Yorkshire được trình bày chỉ tiết ở Bảng 2.8. 

Bảng 2.6. Thành phần dinh dưỡng và chế độ ăn của lợn đực Landrace và 

Yorkshire 

Khối lượng lợn 
Lượng thức ăn 

Loại thức ăn 

Mùa hè Mùa đông 

100 - 200 kg 2,0 - 2,2 2,2 - 2,5 
Năng lượng trao đổi: 2800 

Kcal; Protein thô: 14%; 

Ca: 0,8-1,5%; P: 0,5-0,8%; 

Lysine: 0,7%; Met/Cys: 

0,5%; Xơ: 8,5%.   

200 - 300 kg 2,2 - 2,5 2,5 - 2,8 

> 300 kg 2,5 - 2,7 2,8 - 3,0 

- Thức ăn cung cấp cho lợn đực làm việc phải đảm bảo đủ nhu cầu cho 

duy trì, sinh trưởng và sản xuất. 

- Tuỳ thuộc mùa vụ, thể trạng con vật, giống mà điều chỉnh lượng thức 

ăn cho thích hợp. 

2.4.2.1.2. Phương pháp thu thập số liệu 

- Số liệu về số lượng và chất lượng tinh dịch từ tháng 01/2016 đến 

tháng 6/2017 là kế thừa số liệu của Trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn 

hạt nhân Kỳ Sơn, từ tháng 7/2017 đến tháng 4/2020 là số liệu theo dõi. 
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- Lợn đực khi đưa vào khai thác phải đảm bảo theo đúng phẩm cấp 

giống, chỉ sử dụng đực đã qua kiểm tra năng suất đạt yêu cầu. Khai thác tinh 

khi lợn đực đạt từ 12 tháng tuổi trở lên, khai thác 2 lần/tuần.  

- Khai thác tinh dịch bằng cách cho lợn đực nhẩy giá, dụng cụ lấy tinh 

được vô trùng trước khi lấy. Tinh dịch được khai thác vào buổi sáng.  

• Các chỉ tiêu theo dõi 

- Thể tích tinh dịch (V) được xác định bằng cốc đong chia vạch và 

được tính bằng ml/lần khai thác. 

- Hoạt lực tinh trùng (A) được xác định bằng số tinh trùng tiến thẳng so 

với tổng số tinh trùng quan sát trong vi trường của kính hiển vi với độ phóng 

đại 100 - 300 lần. Hoạt lực tinh trùng nhỏ nhất bằng 0 và lớn nhất bằng 100 

(từ 0% đến 100%). 

- Nồng độ tinh trùng (C) được xác định bằng máy xác định nồng độ 

tinh trùng (SDM5 của hãng Minitube, Đức), được tính bằng triệu/ml. 

- Tổng số tinh trùng tiến thẳng (VAC) được xác định bằng tích của ba 

chỉ tiêu V, A và C được tính bằng tỷ/lần khai thác. 

- Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K) được xác định bằng phương pháp nhuộm 

màu và soi trên kính hiển vi với độ phóng đại 400 - 600 lần, đơn vị tính là 

phần trăm (%). 

2.4.2.1.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Ảnh hưởng của các yếu tố cố định (giống, thế hệ, mùa vụ) đến các chỉ 

tiêu phẩm chất tinh dịch được phân tích theo mô hình thống kê (4): 

              Yijkl = µ + Gi + THj + MVk + εijkl (4) 

Trong đó :  

Yijkl = chỉ tiêu phẩm chất tinh dịch, 
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  μ = trung bình chung, 

Gi = ảnh hưởng của giống i: (Landrace và Yorkshire) 

THj  = ảnh hưởng của thế hệ j: (thê hệ xuất phát, 1, 2 và 3);  

MVk = ảnh hưởng của mùa vụ k (Xuân 4/2-5/5, Hè 6/5-7/8, Thu 

8/8-7/11 và Đông 8/11-3/2);  

εijkl = sai số ngẫu nhiên. 

Đối với từng giống (Landrace hoặc Yorkshire), ảnh hưởng của yếu tố 

cố định (thế hệ, mùa vụ) đến phẩm chất tinh dịch được phân tích theo mô hình 

thống kê (5): 

              Yijk = µ + THi + MVj + εijk (5) 

Trong đó :  

Yijk = chỉ tiêu phẩm chất tinh dịch, 

  μ = trung bình chung, 

THi  = ảnh hưởng của thế hệ i: (thê hệ xuất phát, 1, 2 và 3);  

MVj = ảnh hưởng của mùa vụ k (Xuân 4/2-5/5, Hè 6/5-7/8, Thu 

8/8-7/11 và Đông 8/11-3/2);  

εijk = sai số ngẫu nhiên. 

Các tham số thống kê được tính toán gồm: dung lượng mẫu (n), trung 

bình bình phương nhỏ nhất (LSM), sai số tiêu chuẩn (SE), hệ số xác định (R2) 

và sai khác theo giá trị xác suất P. So sánh các giá trị LSM theo cặp bằng 

phép so sánh Tukey. Số liệu được xử lý bằng phần mềm SAS 9.1 (2002). 

2.4.2.2. Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire 

2.4.2.2.1. Điều kiện nghiên cứu 

- Nái được chọn lọc theo quy định của Trung tâm Nghiên cứu lợn Thuỵ 

Phương và được thụ tinh nhân tạo theo sơ đồ ghép phối. 
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- Phương thức phối giống là thụ tinh nhân tạo (phối kép): tinh dịch đảm 

bảo phẩm chất, các chỉ tiêu kỹ thuật về số lượng và chất lương tinh dịch đạt Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN 9111-2011. 

- Thực hiện quy trình phòng bệnh và thú y theo Luật thú y số 

79/2015/QH13 của Quốc hội. 

- Đàn lợn nái được nuôi theo phương thức công nghiệp, kiểu chuồng kín, 

chuồng trại đảm bảo yêu cầu thiết kế kỹ thuật. Lợn nái hậu bị, nái chửa nuôi 

trong cũi trên nền chuồng bê tông; lợn nái đẻ nuôi con nuôi trên chuồng lồng. 

- Thức ăn cho các đối tượng lợn là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh. Thành 

phần hóa học và giá trị dinh dưỡng thức ăn và định mức ăn cho các loại lợn được 

trình bày tương ứng ở Bảng 2.6 và Bảng 2.7. 

Bảng 2.7. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của thức ăn cho các 

loại lợn 

Thành phần dinh dưỡng 
Lợn con 

tập ăn 

Nái 

chờ phối 

Nái 

chửa 
Nái đẻ 

CP (%) 20,0 14,0 14,0 17,0 

ME (Kcal) 3350 2800 2800 3000 

Ca (%) 0,7-1,0 0,8-1,5 0,8-1,5 0,7-1,25 

P (%) 0,5-0,8 0,5-0,8 0,5-0,8 0,5-0,8 

Lysin (%) 1,3 0,7 0,7 0,9 

Met/Cyst (%) 0,7 0,5 0,5 0,6 

Khối lượng thức ăn (kg/ngày) Tự do 1,8-2,5 2,2-3,0 4,0-8,0 
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Bảng 2.8.  Định mức ăn cho các loại lợn 

Đối tượng Giai đoạn Mức ăn/ngày (kg) 

Lợn nái chửa 1 - 84 ngày 

85- 110 ngày 

111-112 ngày 

113 

Ngày cắn ổ đẻ 

2,3 - 2,8 

2,8- 3,2 

3,0  

2,5 

1,0 hoặc 0 

Lợn nái nuôi con Ngày thứ nhất sau đẻ 

Ngày thứ hai sau đẻ 

Ngày thứ ba sau đẻ 

Ngày thứ 4 sau đẻ-cai sữa 

Ngày cai sữa 

3,0 

4,0 

5,0 

2,0 + (số con x 0,4 kg/con) 

Không cho ăn 

Lợn con theo mẹ Lúc tập ăn (7 ngày tuổi) 

đến cai sữa 

Ngày cai sữa 

Tự do 

 

Giảm 1/2 lượng thức ăn 

2.4.2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 

- Thu thập kế thừa số liệu năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và 

Yorkshire theo phần mềm quản lý chuyên dụng PPM và sổ sách ghi chép tại 

Trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân Kỳ Sơn từ năm 2016 đến 

tháng 6/2017. 

- Theo dõi, cân đo và ghi chép số liệu năng suất sinh sản của lợn nái 

Landrace và Yorkshire, từ tháng 7/2017 đến tháng 4/2020. 

- Với các chỉ tiêu số lượng: đếm số lượng lợn con sơ sinh sống và số con 

cai sữa ở các thời điểm sơ sinh và cai sữa ở 22,43 ± 2,59 ngày. 

- Với các chỉ tiêu khối lượng: Cân xác định khối lượng lợn con ở các thời 

điểm sơ sinh và cai sữa bằng một loại cân thống nhất ở tất cả các lần cân.  
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•  Các chỉ tiêu theo dõi 

- Tuổi phối giống lần đầu (ngày): Số ngày từ khi lợn được sinh ra đến 

ngày lợn phối giống lần đầu. 

- Tuổi đẻ lứa đầu (ngày): Số ngày từ khi lợn được sinh ra đến ngày lợn 

đẻ lứa đầu. 

- Số con sơ sinh sống/ổ (con): Số con đẻ ra còn sống sau 24 giờ (TCVN 

9111: 2011). 

- Khối lượng sơ sinh sống/ổ (kg): Là tổng khối lượng của toàn ổ lợn con 

sơ sinh sống. 

- Khối lượng sơ sinh/con (kg): Là khối lượng lợn con được cân ngay sau 

khi được đẻ ra, cắt rốn, lau khô và chưa cho bú sữa đầu. 

- Số con cai sữa/ổ (con): Số lợn con sống tại thời điểm cai sữa ở 22,43 ± 

2,59 ngày. 

- Khối lượng cai sữa/ổ (kg): Tổng khối lượng toàn ổ lợn con tại thời 

điểm cai sữa. 

- Khối lượng cai sữa/con (kg): Khối lượng của lợn con tại thời điểm cai 

sữa. 

- Khoảng cách lứa đẻ (ngày): Là khoảng thời gian từ lứa đẻ này đến lứa 

đẻ tiếp theo. 

2.4.2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Ảnh hưởng của các yếu tố cố định (giống, thế hệ, mùa vụ và lứa) đến 

các chỉ tiêu năng suất sinh sản được phân tích theo mô hình thống kê (6): 

              Yijklm = μ + Gi + THj + MVk  + Ll + εijklm  (6) 
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Trong đó 

Yijklm = chỉ tiêu về năng suất sinh sản 

 = trung bình chung,  

Gi = ảnh hưởng của giống i (Landrace và Yorkshire),  

THj = ảnh hưởng của thế hệ j (thế hệ xuất phát, 1, 2 và 3), 

 MVk = ảnh hưởng của mùa vụ k (Xuân, Hè, Thu và Đông),  

Ll = ảnh hưởng của lứa l (1, 2, 3, 4, 5 và 6),  

ijklm = sai số ngẫu nhiên.  

Đối với từng giống (Landrace hoặc Yorkshire), ảnh hưởng của yếu tố 

cố định (thế hệ, mùa vụ và lứa) được phân tích theo mô hình thống kê (7): 

yijkl   =   + THi + MVj + Lk + ijkl      (7) 

Trong đó:  

yijkl = chỉ tiêu năng suất sinh sản,  

 = trung bình chung,  

THi = ảnh hưởng của thế hệ i (thế hệ xuất phát, 1, 2 và 3), 

 MVj = ảnh hưởng của mùa vụ j (Xuân, Hè, Thu và Đông),  

Lk = ảnh hưởng của lứa k (1, 2, 3, 4, 5 và 6),  

ijkl = sai số ngẫu nhiên.  

Đối với chỉ tiêu tuổi phối giống lần đầu và tuổi đẻ lứa đầu chỉ có yếu tố 

mùa vụ và thế hệ; chỉ tiêu khoảng cách lứa đẻ không có yếu tố mùa vụ. 

Các tham số thống kê được tính toán gồm: dung lượng mẫu (n), trung 

bình bình phương nhỏ nhất (LSM), sai số tiêu chuẩn (SE), hệ số xác định (R2) 

và sai khác theo giá trị xác suất P. So sánh các giá trị LSM theo cặp bằng 

phép so sánh Tukey. Số liệu được xử lý bằng phần mềm SAS 9.1 (2002). 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Landrace và Yorkshire từ 

nguồn gen Pháp 

3.1.1. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Landrace và Yorkshire 

3.3.1.1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị 

Landrace và Yorkshire 

 Yếu tố giống, thế hệ, mùa vụ và tính biệt ảnh hưởng đến khả năng 

sinh trưởng của lợn Landrace và Yorkshire được trình bày tại Bảng 3.1. Yếu 

tố giống không ảnh hưởng đến khối lượng bắt đầu thí nghiệm, độ dày cơ thăn, 

tỉ lệ mỡ giắt và tiêu tốn thức ăn (P>0,05) nhưng ảnh hưởng rất rõ rệt đến khối 

lượng kết thúc thí nghiệm, khả năng tăng khối lượng, độ dày mỡ lưng và tỉ lệ 

nạc (P<0,001). Yếu tố thế hệ ảnh hưởng đến tỉ lệ mỡ giắt (P<0,05); ảnh 

hưởng rất rõ rệt đến khối lượng bắt đầu thí nghiệm, khối lượng kết thúc thí 

nghiệm, khả năng tăng khối lượng, độ dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn, tỉ lệ nạc 

và tiêu tốn thức ăn (P<0,001). Yếu tố mùa vụ không ảnh hưởng đến tỉ lệ mỡ 

giắt (P>0,05); ảnh hưởng đến khối lượng bắt đầu thí nghiệm (P<0,05); ảnh 

hưởng rất rõ rệt đến khối lượng kết thúc thí nghiệm, khả năng tăng khối 

lượng, độ dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn, tỉ lệ nạc và tiêu tốn thức ăn 

(P<0,001). Yếu tố tính biệt ảnh hưởng rõ rệt đến khối lượng bắt đầu thí 

nghiệm (P<0,01); ảnh hưởng rất rõ rệt đến khối lượng kết thúc thí nghiệm, 

khả năng tăng khối lượng, độ dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn, tỉ lệ nạc, tỉ lệ mỡ 

giắt và tiêu tốn thức ăn (P<0,001).  

 Một số chỉ tiêu như tăng khối lượng, độ dày mỡ lưng và tỉ lệ nạc có 

hệ số xác định (R2) đạt ở mức cao, lần lượt là 80,75; 79,62 và 83,81%. Hệ số 

xác định R2 giao động từ 9,49% đối với chỉ tiêu tỷ lệ mỡ giắt đến 83,81% đối 

với chỉ tiêu tỷ lệ nạc (Bảng 3.1). 
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 Theo Trịnh Hồng Sơn và cs. (2019a) nghiên cứu trên lợn YVN1 và 

YVN2 cho biết yếu tố giống ảnh hưởng tới khả năng tăng khối lượng và độ 

dày mỡ lưng; yếu tố tính biệt ảnh hưởng đến khả năng tăng khối lượng và tỉ lệ 

nạc nhưng không ảnh hưởng đến tỉ lệ mỡ giắt. Trịnh Hồng Sơn và cs. (2019b) 

nghiên cứu trên lợn LVN1 và LVN2 cho biết yếu tố giống và yếu tố tính biệt 

ảnh hưởng khả năng tăng khối lượng, độ dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn và tỉ lệ 

nạc nhưng không ảnh hưởng tỉ lệ mỡ giắt.  

Bảng 3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị 

Landrace và Yorkshire 

Chỉ tiêu Giống Thế hệ Mùa vụ Tính biệt R² (%) 

Khối lượng bắt đầu (kg) 0,4935 <0,0001 0,0156 0,0080 27,29 

Khối lượng kết thúc (kg) 0,0006 <0,0001 <0,0001 <0,0001 10,47 

Tăng khối lượng (g/ngày) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 80,75 

Độ dày mỡ lưng (mm) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 79,62 

Độ dày cơ thăn (mm) 0,3370 <0,0001 <0,0001 <0,0001 37,01 

Tỷ lệ nạc (%) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 83,81 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 0,2255 0,0167 0,1525 <0,0001 9,49 

Tiêu tốn thức ăn (kg) 0,1137 <0,0001 <0,0001 - 14,36 

3.1.1.2. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Landrace và Yorkshire 

 Khả năng sinh trưởng của lợn Landrace và Yorkshire từ nguồn gen 

Pháp được trình bày ở Bảng 3.2. Tăng khối lượng của lợn Landrace (891,28 

g/ngày) thấp hơn so với lợn Yorkshire (896,36 g/ngày) trong giai đoạn từ 30 

kg đến 100 kg (P<0,05). Độ dày cơ thăn của lợn Landrace và Yorkshire 

(57,86 và 57,89 mm) sai khác không có ý nghĩa thống kê (P>0,05) nhưng độ 

dày mỡ lưng của lợn Landrace thấp hơn so với lợn Yorkshire (P<0,05) vì vậy 

tỉ lệ nạc của lợn Landrace cao hơn so với lợn Yorkshire (P<0,05). 
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Tăng khối lượng/ngày của Landrace trong nghiên cứu này thấp hơn so 

với lợn Landrace có nguồn gốc Pháp nuôi tại Đan Mạch (931 g/ngày) 

Danbred (2006). Tăng khối lượng/ngày của Landrace trong nghiên cứu này 

cao hơn báo cáo về khả năng tăng khối lượng của lợn Landrace (798,1 

g/ngày) nuôi tại Thái Lan (Thivakorn Sirichokchatchawan, 2015); lợn 

Landrace tại Việt Nam 551,40 g/ngày (Phùng Thị Vân và cs., 2001), 646 

g/ngày (Phan Xuân Hảo, 2002), 710,56 g/ngày (Phạm Thị Kim Dung, 2005). 

Bảng 3.2. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Landrace và Yorkshire 

Chỉ tiêu 

  

Landrace Yorkshire 

n LSM SE n LSM SE 

Khối lượng bắt đầu (kg) 1125 30,26 0,04 1125 30,28 0,04 

Khối lượng kết thúc (kg) 1125 100,28b 0,06 1125 100,46a 0,05 

Tăng khối lượng (g/ ngày) 1125 891,28b 0,70 1125 896,36a 0,62 

Độ dày mỡ lưng (mm) 1125 12,22b 0,03 1125 12,35a 0,03 

Độ dày cơ thăn (mm) 1125 57,86 0,03 1125 57,89 0,03 

Tỷ lệ nạc (%) 1125 60,20a 0,03 1125 60,07b 0,03 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 255 2,765 0,012 255 2,782 0,012 

Tiêu tốn thức ăn (kg) 365 2,557 0,006 365 2,565 0,006 

 Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì 

sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

Trong nghiên cứu này, tăng khối lượng/ngày của lợn Yorkshire cao hơn 

so với công bố của Phan Xuân Hảo (2007) với tăng khối lượng của lợn 

Yorkshire là 664,87 g/ngày. Nguyễn Văn Đức và cs. (2010) cho biết, tăng 

khối lượng của giống lợn Yorkshire là 675,60 g/ngày. Zhang và cs. (2011) 

công bố, lợn Yorkshire kết thúc tại thời điểm 100 kg, tăng khối lượng là 

803,60 g/ngày. Đoàn Phương Thúy và cs. (2016) khi nghiên cứu lợn 

Yorkshire, khả năng tăng khối lượng là 794,78 g/ngày. 
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Lợn Landrace trong nghiên cứu này có độ dày mỡ lưng cao hơn giá trị 

12,10 mm của Đoàn Phương Thúy và cs. (2016); 6,84 mm của Buranawit và 

Imboonta (2016); 11,8 mm của Imboonta (2015) cùng nghiên cứu trên cùng 

giống lợn Landrace. Tỷ lệ nạc của Landrace trong nghiên cứu này cao hơn kết 

quả nghiên cứu của Trịnh Hồng Sơn và Lê Văn Sáng (2018) cùng nghiên cứu 

trên lợn Landrace của Pháp và Mỹ nuôi tại Việt Nam là 57,8%. Tỉ lệ nạc của 

lợn Yorkshire trong nghiên cứu này cao hơn so với công bố ở lợn Yorkshire 

có tỉ lệ nạc là 53,86% (Phan Xuân Hảo, 2007); 55,72% (Nguyễn Văn Đức và 

cs., 2010). 

Tỉ lệ mỡ giắt và tiêu tốn thức ăn của lợn Landrace và Yorkshire sai 

khác không có ý nghĩa thống kê, tỉ lệ mỡ giắt là 2,765 và 2,782%, tiêu tốn 

thức ăn là 2,557 và 2,565 kg. Như vậy, tỉ lệ mỡ giắt tương đương với công bố 

của Trịnh Hồng Sơn và cs. (2019a) lợn YVN1 và YVN2 là 2,56 và 2,58%, 

cao hơn so với công bố của Čandek-Potokar và cs. (1998) trên tổ hợp lợn lai 

(DL)xLW với khối lương kết thúc 100 kg (2,27%); Bahelka và cs. (2007) tiến 

hành trên tổ hợp lai giữa lợn nái Meaty và lợn đực L, (LxLW), 

(HampshirexPi), (YxPi) với khối lượng kết thúc 90-99 kg (2,31%), 100-110 

kg (2,34%) và 110 kg (2,14%). 

3.1.1.3. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Landrace và Yorkshire qua các 

thế hệ 

Khối lượng bắt đầu thí nghiệm của lợn Landrace và Yorkshire giữa các 

thế hệ có sự chênh lệch nhỏ, thế hệ cao nhất là 30,56 kg và thế hệ thấp nhất là 

30,10 kg, chênh lệch 0,46 kg (Bảng 3.3). Khối lượng kết thúc thí nghiệm qua 

các thế hệ giao động từ 98,75 đến 101,37 kg (P<0,05). 

Khả năng tăng khối lượng chung của lợn Landrace và Yorkshire qua 

các thế hệ nuôi thích nghi và chọn lọc nhân thuần được cải thiện tăng dần, từ 

thế hệ xuất phát đến thế hệ 3 lần lượt là 843,35; 894,43; 914,92 và 922,60 
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Bảng 3.3. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Landrace và Yorkshire qua các thế hệ 

 

Chỉ tiêu 

  

Thế hệ XP Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 

n LSM SE n LSM SE n LSM SE n LSM SE 

Khối lượng bắt đầu (kg) 90 30,56a 0,10 720 30,10b 0,03 720 30,14 b 0,03 720 30,29a 0,03 

Khối lượng kết thúc (kg) 90 98,75d 0,20 720 100,27c 0,05 720 101,07b 0,05 720 101,37a 0,07 

Tăng khối lượng (g/ ngày) 90 843,35d 2,50 720 894,43c 0,62 720 914,92b 0,66 720 922,60a 0,86 

Độ dày mỡ lưng (mm) 90 12,69a 0,09 720 12,65a 0,03 720 12,07b 0,03 720 11,74c 0,03 

Độ dày cơ thăn (mm) 90 56,67c 0,10 720 57,75b 0,03 720 58,49a 0,03 720 58,59a 0,03 

Tỷ lệ nạc (%) 90 59,44d 0,09 720 59,72c 0,03 720 60,51b 0,03 720 60,89a 0,03 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 30 2,710c 0,032 160 2,775bc 0,013 160 2,803ab 0,013 160 2,807a 0,013 

Tiêu tốn thức ăn (kg) 10 2,629a 0,021 240 2,555b 0,004 240 2,530c 0,004 240 2,531c 0,004 

 Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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g/ngày (P<0,05). Như vậy, khi so sánh khả năng tăng khối lượng được cải 

thiện giữa hai thế hệ liên tiếp thì thế hệ xuất phát so với thế hệ 1 có khả năng 

tăng khối lượng cao nhất, khả năng tăng khối lượng giữa các thế hệ sau được 

giảm dần. Khả năng tăng khối lượng giữa thế hệ 1 so với thế hệ xuất phát, 

giữa thế hệ 2 so với thế hệ 1 và thế hệ 3 so với thế hệ 2 lần lượt là 51,08; 

20,49 và 7,68 g/ngày. 

Độ dày mỡ lưng có xu hướng giảm từ thế hệ xuất phát đến thế hệ 3, tuy 

nhiên sự sai khác giữa thế hệ xuất phát và thế hệ 1 không có ý nghĩa thống kê, 

sự sai khác giữa thế hệ 1, thế hệ 2 và thế hệ 3 có ý nghĩa thống kê. Độ dày mỡ 

lựng từ thế hệ xuất phát đến thế hệ 3 lần lượt là 12,69; 12,65; 12,07 và 11,74 

mm. Ngược lại với độ dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn có xu hướng được cải 

thiện và tăng dần từ thế hệ xuất phát đến thê hệ 3, lần lượt là 56,67; 57,75; 

58,49 và 58,59mm, từ thế hệ xuất phát đến thế hệ 2 tăng dần có ý nhĩa thống 

kê, thế hệ 3 cao hơn so với thế hệ 2 nhưng sai khác không có ý nghĩa thống 

kê. 

Tỉ lệ nạc của lợn Landrace và Yorkshire tăng từ thế hệ xuất phát đến 

thế hệ 3, lần lượt là 59,44; 59,72; 60,51 và 60,89% (P<0,05). Tương tự, tỉ lệ 

mỡ giắt cũng có xu hướng được cải thiện, lần lượt là 2,710; 2,775; 2,803 và 

2,807%. 

Tiêu tốn thức ăn cao nhất tại thế hệ xuất phát (2,629 kg), giảm xuống 

tại thế hệ 1 (2,555 kg) và thấp hơn tại thế hệ 2 và thế hệ 3 (2,530 và 2,531kg). 

3.1.1.4. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Landrace và Yorkshire theo 

mùa vụ 

Khả năng sinh trưởng của lợn Landrace và Yorkshire theo mùa vụ được 

trình bày ở bảng 3.4 

Khả năng tăng khối lượng trung bình g/ngày đạt cao nhất vào mùa 
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Bảng 3.4. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Landrace và Yorkshire theo mùa vụ 
 

Chỉ tiêu Xuân Hè Thu Đông 

  n LSM SE n LSM SE n LSM SE n LSM SE 

Khối lượng bắt đầu (kg) 540 30,18b 0,05 540 30,30ab 0,05 630 30,26ab 0,04 540 30,35a 0,05 

Khối lượng kết thúc (kg) 540 100,76a 0,06 540 100,22c 0,07 630 100,48b 0,05 540 100,01d 0,07 

Tăng khối lượng (g/ ngày) 540 902,66a 0,79 540 890,99c 0,84 630 896,60b 0,67 540 885,04d 0,89 

Độ dày mỡ lưng (mm) 540 12,25b 0,04 540 12,10c 0,04 630 12,25b 0,03 540 12,55a 0,04 

Độ dày cơ thăn (mm) 540 58,03a 0,05 540 57,90a 0,05 630 57,97a 0,04 540 57,61b 0,05 

Tỷ lệ nạc (%) 540 60,21b 0,04 540 60,34a 0,04 630 60,20b 0,03 540 59,80c 0,04 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 120 2,795 0,017 120 2,753 0,017 150 2,784 0,013 120 2,762 0,017 

Tiêu tốn thức ăn (kg) 180 2,546b 0,007 180 2,556b 0,007 190 2,543b 0,006 180 2,599a 0,007 

Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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Xuân (902,66 g/ngày), tiếp theo là mùa Thu (896,60 g/ngày) và mùa Hè 

(890,99 g/ngày), thấp nhất tại mùa Đông (885,04 g/ngày), sự sai khác này có 

ý nghĩa thống kê. Như vậy, mùa Xuân là mùa phù hợp nhất cho quá trình sinh 

trưởng của đàn lợn, mùa Đông thời tiết tại miền Bắc nhiệt độ thấp đã ảnh 

hưởng đến khả năng sinh trưởng của đàn lợn. 

 Độ dày mỡ lưng tại mùa Đông cao nhất (12,55 mm) và mùa Hè là thấp 

nhất (12,10 mm). Do mùa Đông có nhiệt độ thấp hơn nên lợn có độ dày mỡ 

lưng cao hơn để thích nghi với nhiệt độ những ngày giá rét. 

 Tỉ lệ nạc của lợn Landrace và Yorkshire qua các mùa dao động từ 

59,80 đến 60,34%, đạt cao hơn vào mùa hè và thấp hơn vào mùa Đông. Tỉ lệ 

mỡ giắt qua các mùa sai khác không có ý nghĩa thống kê. 

 Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng cao nhất tại mùa Đông 

(2,599 kg) và thấp hơn tại mùa Xuân, mùa Hè và mùa Thu, lần lượt là 2,546; 

2,556 và 2,543 kg (P>0,05). Do mùa Đông nhiệt độ thấp nên lợn phải tiêu hao 

năng lượng cho cơ thể chống rét nên tiêu tốn thức ăn cao hơn là phù hợp. 

3.1.1.5. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Landrace và Yorkshire theo 

tính biệt 

Năng suất sinh trưởng có sự sai khác giữa lợn đực và lợn cái hậu bị 

(Bảng 3.5). Tăng khối lượng/ ngày, dày cơ thăn và tỷ lệ nạc của lợn đực cao 

hơn lợn cái (P<0,05), tuy nhiên dày mỡ lưng và tỉ lệ mỡ giắt của lợn cái cao 

hơn lợn đực (P<0,05). Kết quả nghiên cứu này phù  hợp với kết quả công bố 

của Phạm Duy Phẩm và cs. (2017) khi nghiên cứu trên hai tổ hợp lai TH11 và 

TH12; Trịnh Hồng Sơn và cs. (2019c) khi nghiên cứu đàn lợn Yorkshire được 

trao đổi nguồn gen; Lê Văn Sáng và cs. (2019) khi nghiên cứu đàn lợn 

Landrace được trao đổi nguồn gen. 
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Tăng khối lượng/ngày của lợn đực trong nghiên cứu này thấp hơn so 

với công bố của Buranawit và Imboonta (2016) cho biết, lợn đực Yorkshire 

có khả năng tăng khối lượng đạt 987,11 g/ngày. Kết quả nằm trong khoảng 

công bố của Trịnh Hồng Sơn và cs. (2019c), cho biết lợn đực Yorkshire được 

trao đổi nguồn gen tại Bình Thắng, Thái Dương và Thuỵ Phương lần lượt là 

906,80; 910,24 và 919,51 g/ngày; Lê Văn Sáng và cs. (2019), cho biết lợn đực 

Landrace được trao đổi nguồn gen tại Bình Thắng, Thái Dương và Thuỵ 

Phương lần lượt là 904,43; 903,94 và 915,70 g/ngày. Kết quả nghiên cứu này 

cao hơn so với khả năng tăng khối lượng của lợn đực TH11 và TH12 tại thế 

hệ 3, lần lượt là 745,30 và 765,33 g/ngày (Phạm Duy Phẩm và cs., 2017). 

Bảng 3.5. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Landrace và Yorkshire 

 theo tính biệt 

Chỉ tiêu 
Cái Đực 

n LSM SE n LSM SE 

Khối lượng bắt đầu (kg) 1520 30,22b 0,03 730 30,33a 0,04 

Khối lượng kết thúc (kg) 1520 100,01b 0,07 730 100,72a 0,06 

Tăng khối lượng (g/ ngày) 1520 878,17b 0,91 730 909,48a 0,71 

Độ dày mỡ lưng (mm) 1520 13,83a 0,03 730 10,75b 0,04 

Độ dày cơ thăn (mm) 1520 57,43b 0,03 730 58,32a 0,04 

Tỷ lệ nạc (%) 1520 58,40b 0,03 730 61,88a 0,04 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 260 2,818a 0,012 250 2,729b 0,012 

 Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì 

sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

Lợn đực có tỉ lệ nạc là 61,88%, cao hơn so với lợn đực Landrace được 

trao đổi nguồn gen tại Bình Thắng, Thái Dương và Thuỵ Phương, lần lượt là 

59,14; 59,15 và 59,87% (Lê Văn Sáng và cs., 2019); lợn đực Yorkshire được 

trao đổi nguồn gen tại Bình Thắng, Thái Dương và Thuỵ Phương, lần lượt là 

59,03; 59,46 và 59,96% (Trịnh Hồng Sơn và cs., 2019c) 
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Khả năng tăng khối lượng của lợn cái trong nghiên cứu này cao hơn so 

với lợn cái Yorkshire được trao đổi nguồn gen tại Bình Thắng, Thái Dương 

và Thuỵ Phương, lần lượt là 838,14; 838,46 và 842,13 g/ngày (Trịnh Hồng 

Sơn và cs., 2019c); lợn cái Landrace được trao đổi nguồn gen tại Bình Thắng, 

Thái Dương và Thuỵ Phương, lần lượt là 840,33; 840,75 và 841,57 g/ngày 

(Lê Văn Sáng và cs., 2019).  

Lợn cái có tỉ lệ nạc là 58,40%, cao hơn so với lợn cái Landrace được 

trao đổi nguồn gen tại Bình Thắng, Thái Dương và Thuỵ Phương, lần lượt là 

57,33; 58,29 và 58,23% (Lê Văn Sáng và cs., 2019); lợn cái Yorkshire được 

trao đổi nguồn gen tại Bình Thắng, Thái Dương và Thuỵ Phương, lần lượt là 

57,08; 58,38 và 58,38% (Trịnh Hồng Sơn và cs., 2019c) 

3.1.2. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Landrace 

3.1.2.1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị 

Landrace 

Mức độ ảnh hưởng của yếu tố thế hệ, mùa vụ và tính biệt đến năng suất 

sinh trưởng của lợn hậu bị Landrace được trình bày tại Bảng 3.6. 

Bảng 3.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của 

lợn hậu bị Landrace 

Chỉ tiêu Thế hệ Mùa vụ Tính biệt R² (%) 

Khối lượng bắt đầu (kg) 0,0119 0,0168 0,1654 21,14 

Khối lượng kết thúc (kg) <0,0001 <0,0001 <0,0001 8,57 

Tăng khối lượng (g/ngày) <0,0001 <0,0001 <0,0001 82,71 

Độ dày mỡ lưng (mm) <0,0001 <0,0001 <0,0001 80,02 

Độ dày cơ thăn (mm) <0,0001 <0,0001 <0,0001 39,68 

Tỷ lệ nạc (%) <0,0001 <0,0001 <0,0001 83,31 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 0,2801 0,6532 <0,0001 9,15 

Tiêu tốn thức ăn (kg) 0,0019 <0,0001 - 13,41 

Yếu tố thế hệ không ảnh hưởng đến tỉ lệ mỡ giắt nhưng ảnh hưởng đến 
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khối lượng bắt đầu thí nghiệm và tiêu tốn thức ăn/1kg tăng khối lượng, ảnh 

hưởng rất rõ rệt đến các chỉ tiêu: khối lượng kết thúc thí nghiệm, tăng khối 

lượng, độ dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn và tỉ lệ nạc. 

Yếu tố mùa vụ không ảnh hưởng đến tỉ lệ mỡ giắt nhưng ảnh hưởng rất 

rõ rệt đến các chỉ tiêu: khối lượng kết thúc thí nghiệm, tăng khối lượng, độ 

dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn, tỉ lệ nạc và tiêu tốn thức ăn/1kg tăng khối 

lượng. 

Yếu tố tính biệt không ảnh hưởng đến khối lượng bắt đầu thí nghiệm 

nhưng ảnh hưởng rất rõ rệt đến các chỉ tiêu: khối lượng kết thúc thí nghiệm, 

tăng khối lượng, độ dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn, tỉ lệ nạc và tỉ lệ mỡ giắt. 

Kết quả bảng 3.6 cho thấy, tăng khối lượng, độ dày mỡ lưng và tỉ lệ nạc 

đều có hệ số xác định (R2) đạt trên 80% đối với lợn Landrace. 

3.1.2.2. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Landrace qua các thế hệ 

Khả năng sinh trưởng của lợn Landrace qua các thế hệ được trình bày 

chi tiết tại Bảng 3.7. Khối lượng bắt đầu thí nghiệm có sự sai khác giữa các 

thế hệ (P<0,05), tuy nhiên sự sai khác này là rất nhỏ, thế hệ cao nhất là 30,65 

kg/con và thế hệ thấp nhất là 30,13 kg/con. Khối lượng kết thúc thí nghiệm 

qua 4 thế hệ sai khác có ý nghĩa thống kê, dao động từ 99,13 đến 101,27 

kg/con. Khả năng  tăng khối lượng được cải thiện qua các thế hệ, từ thế hệ 

xuất phát đến thế hệ 3 lần lượt là 840,82; 889,20; 912,12 và 918,92 g/ngày 

(P<0,05); thế hệ 1, thế hệ 2 và thế hệ 3 tăng lên rõ rệt so với thế hệ xuất phát 

là do các thế hệ sinh ra tại Việt Nam có khả năng thích nghi tốt hơn; khi so 

sánh thế hệ 1, thế hệ 2 và thế hệ 3 với nhau thì khả năng tăng khối lượng được 

cải thiện tăng dần qua các thế hệ thấp hơn so với thế hệ xuất phát nhưng sự 

sai khác này có ý nghĩa thống kê. 
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Bảng 3.7. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Landrace qua các thế hệ 

Chỉ tiêu 

  

Thế hệ XP Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 

n LSM SE n LSM SE n LSM SE n LSM SE 

Khối lượng bắt đầu (kg) 45 30,65a 0,16 360 30,20b 0,05 360 30,13b 0,05 360 30,25ab 0,05 

Khối lượng kết thúc (kg) 45 99,13c 0,28 360 100,29b 0,07 360 101,05a 0,08 360 101,27a 0,09 

Tăng khối lượng (g/ngày) 45 840,82d 3,55 360 889,20c 0,90 360 912,12b 0,99 360 918,92a 1,20 

Độ dày mỡ lưng (mm) 45 12,67a 0,12 360 12,62a 0,04 360 11,98b 0,04 360 11,70c 0,04 

Độ dày cơ thăn (mm) 45 56,70c 0,13 360 57,76b 0,04 360 58,46a 0,04 360 58,59a 0,04 

Tỷ lệ nạc (%) 45 59,47c 0,12 360 59,76c 0,04 360 60,59b 0,04 360 60,93a 0,04 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 15 2,712 0,046 80 2,768 0,018 80 2,792 0,018 80 2,798 0,018 

Tiêu tốn thức ăn (kg) 5 2,620a 0,035 120 2,552ab 0,007 120 2,525bc 0,007 120 2,527c 0,007 

 Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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Kết quả nghiên cứu này cao hơn so với kết quả công bố khi nghiên cứu 

trên lợn Landrace của Phạm Thị Kim Dung (2005); Phan Xuân Hảo (2007); 

Sirichokchatchawan và cs. (2015); Đoàn Phương Thuý và cs. (2016) và Trịnh 

Hồng Sơn và cs. (2020) lần lượt là 613,07; 710,56; 798,09; 796,25 và 789,73 

g/con/ngày. 

Độ dày mỡ lưng từ thế hệ xuất phát đến thế hệ 3 lần lượt là 12,67; 

12,62; 11,98 và 11,70mm. Như vậy, thế hệ xuất phát và thế hệ 1 sai khác 

không có ý nghĩa thống kê, giảm xuống tại thế hệ 2 và thế hệ 3, sự sai 

khácnày có ý nghĩa thống kê. Độ dày cơ thăn được cải thiện qua các thế hệ 

lần lượt là 56,70; 57,76; 58,46 và 58,59mm, tăng từ thế hệ xuất phát đến thế 

hệ 2 (P<0,05), thế hệ 3 cao hơn so với thế hệ 2 nhưng sự sai khác này không ý 

nghĩa thống kê. 

Tỉ lệ nạc được cải thiện và tăng dần qua các thế hệ, từ thế hệ xuất phát 

đến thế hệ 3 lần lượt là 59,47; 59,76; 60,59 và 60,93%, thế hệ xuất phát so với 

thế hệ 1 sai khác không có ý nghĩa thống kê, tăng từ thế hệ 1 đến thế hệ 3 

(P<0,05). Tỉ lệ mỡ giắt được giữ ổn định qua các thế hệ, từ thế hệ xuất phát 

đến thế hệ 3 lần lượt là 2,712; 2,768; 2,792 và 2,798% (P>0,05). 

Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng có xu hướng giảm xuống, từ 

thế hệ xuất phát đến thế hệ 3 lần lượt là 2,620; 2,552; 2,525 và 2,527 kg. Thế 

hệ xuất phát so với thế hệ 1 và thế hệ 2 so với thế hệ 3 thì sai khác không có ý 

nghĩa thống kê nhưng khi so sánh thế hệ xuất phát với thế hệ 2 và thế hệ 3 thì 

sai khác có ý nghĩa thống kê. 

3.1.2.3. Khả năng sinh trưởng của lợn Landrace theo mùa vụ 

Khối lượng bắt đầu thí nghiệm và khối lượng kết thúc thí nghiệm giữa 

các mùa Xuân, Hè, Thu, Đông có biến động không lớn (Bảng 3.8). Lần lượt 

tại các mùa Xuân, Hè, Thu, Đông khối lượng bắt đầu thí nghiệm là 30,16;  
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Bảng 3.8. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Landrace theo mùa vụ 

Chỉ tiêu 

  
Xuân Hè Thu Đông 

n LSM SE n LSM SE n LSM SE n LSM SE 

Khối lượng bắt đầu (kg) 270 30,16b 0,07 270 30,34ab 0,07 315 30,31ab 0,06 270 30,43a 0,07 

Khối lượng kết thúc (kg) 270 100,78a 0,09 270 100,31bc 0,10 315 100,50b 0,08 270 100,16c 0,10 

Tăng khối lượng (g/ ngày) 270 898,57a 1,17 270 887,62c 1,21 315 892,32b 0,98 270 882,56d 1,25 

Độ dày mỡ lưng (mm) 270 12,20bc 0,06 270 12,04c 0,06 315 12,21b 0,05 270 12,52a 0,06 

Độ dày cơ thăn (mm) 270 58,03a 0,06 270 57,90a 0,06 315 57,99a 0,05 270 57,58b 0,06 

Tỷ lệ nạc (%) 270 60,27a 0,06 270 60,41a 0,06 315 60,25a 0,05 270 59,82b 0,06 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 60 2,784 0,024 60 2,748 0,024 75 2,776 0,019 60 2,761 0,024 

Tiêu tốn thức ăn (kg) 90 2,536b 0,012 90 2,546b 0,012 95 2,540b 0,011 90 2,601a 0,012 

 Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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30,34; 30,31 và 30,43 kg, khối lượng kết thúc thí nghiệm là 100,78; 100,31; 

100,50 và 100,16 kg. Khả năng tăng khối lượng cao nhất vào mùa Xuân 

(898,57 g/ngày), tiếp theo là mùa Thu (892,32 g/ngày), mùa Hè (887,62 

g/ngày) và thấp nhất là mùa Đông (882,56 g/ngày). Mùa Đông có khả năng 

tăng khối lượng thấp hơn có thể do ảnh hưởng của thời tiết lạnh của mùa 

Đông miền Bắc Việt Nam, kết hợp với chuồng nuôi theo kiểu chuồng hở 

được che bạt nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi thời tiết những ngày nhiệt độ xuống 

quá thấp. 

Độ dày mỡ lưng đạt cao nhất tại mùa Đông (12,52 mm), thấp hơn ở 

mùa Thu và mùa Xuân (12,21 và 12,20 mm), thấp nhất tại mùa Hè (12,04 

mm). Điều này, hoàn toàn logic với ảnh hưởng của nhiệt độ giữa các mùa tại 

miền Bắc Việt Nam và tương quan nghịch với khả năng tăng khối lượng. Mùa 

Đông có khả năng tăng khối lượng thấp nhất nhưng độ dày mỡ lưng cao nhất, 

năng lượng tiêu hao để sinh ra mô mỡ cao hơn so với mô nạc, việc tăng sinh 

mô mỡ đã làm ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng. Mặt khác, mùa Đông có 

nhiệt độ thấp hơn, lợn cần năng lượng để chống rét nên có mỡ lưng dầy hơn 

là phù hợp. 

Độ dày cơ thăn tại các mùa Xuân, Hè, Thu và Đông lần lượt là 58,03; 

57,90; 57,99 và 57,58 mm, tương ứng tỉ lệ nạc là 60,27; 60,41; 60,25 và 

59,82%. Như vậy, độ dày cơ thăn và tỉ lệ nạc tại mùa Xuân, mùa Hè và mùa 

Thu sai khác không có ý nghĩa thống kê; mùa Đông thấp hơn nhưng sự sai 

khác giữa các mùa là không lớn. Tỉ lệ mỡ giắt tại các mùa sai khác không có 

ý nghĩa thống kê, giao động từ 2,748 đến 2,784%. 

Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng, thấp hơn tại mùa Xuân, Hè, 

Thu là 2,536; 2,546; 2,540 kg (P>0,05) và cao hơn tại mùa Đông (2,601 kg). 
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3.1.2.4. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Landrace theo tính biệt 

Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn Landrace theo tính 

biệt được trình bày tại bảng 3.9.  

Lợn cái và lợn đực hậu bị giống Landrace có khối lượng bắt đầu thí 

nghiệm là 30,27 và 30,35 kg (P>0,05) và khối lượng kết thúc thí nghiệm là 

100,16 và 100,71 kg (P<0,05). Kết quả cho thấy lợn cái hậu bị có khả năng 

tăng khối lượng thấp hơn so với lợn đực hậu bị, lợn cái và lợn đực hậu bị có 

khả năng tăng khối lượng là 875,10 và 905,43 g/ngày (P<0,05). 

Bảng 3.9. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Landrace theo tính biệt 

Chỉ tiêu  
Cái Đực 

n LSM SE n LSM SE 

Khối lượng bắt đầu (kg) 760 30,27 0,05 365 30,35 0,06 

Khối lượng kết thúc (kg) 760 100,16b 0,10 365 100,71a 0,08 

Tăng khối lượng (g/ ngày) 760 875,10b 1,29 365 905,43a 1,04 

Độ dày mỡ lưng (mm) 760 13,75a 0,04 365 10,73b 0,05 

Độ dày cơ thăn (mm) 760 57,40b 0,04 365 58,35a 0,05 

Tỷ lệ nạc (%) 760 58,48b 0,04 365 61,90a 0,05 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 130 2,814a 0,017 125 2,720b 0,018 

 Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì 

sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

Độ dày mỡ lưng và tỉ lệ mỡ giắt của lợn cái hậu bị cao hơn so với lợn 

đực hậu bị nhưng độ dày cơ thăn và tỉ lệ nạc của lợn cái hậu bị thấp hơn so 

với lợn đực hậu bị. Cụ thể, lợn cái và lợn đực hậu bị Landrace có độ dày mỡ 

lưng là 13,75 và 10,73 mm (P<0,05), tỉ lệ mỡ giắt là 2,814 và 2,720% 

(P<0,05), độ dày cơ thăn là 57,40 và 58,35 mm (P<0,05), tỉ lệ nạc ước tính là 

58,48 và 61,90% (P<0,05).  
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3.1.2.5. Khả năng sinh trưởng của lợn đực và cái Landrace qua các thế hệ 

Khả năng sinh trưởng của lợn cái hậu bị Landrace qua các thế hệ giai 

đoạn 30 đến 100 kg được trình bày tại bảng 3.10. Kết quả tại bảng 3.10 cho 

thấy, khả năng tăng khối lượng và độ dày cơ thăn của lợn cái Landrace được 

cải thiện và tăng dần qua các thế hệ, lần lượt từ thế hệ xuất phát đến thế hệ 3: 

khả năng tăng khối lượng là 815,19; 866,57; 895,07 và 901,69 g/ngày 

(P<0,05); độ dày cơ thăn là 56,28; 57,28; 57,96 và 58,15 mm (P<0,05). Tỉ lệ 

nạc tại thế hệ 1 so với thế hệ xuất phát có xu hướng được cải thiện nhưng sai 

khác không có ý nghĩa thống kê, thế hệ 2 và thế hệ 3 được cải thiện so với thế 

hệ 1 và sai khác có ý nghĩa thống kê, tỉ lệ nạc đạt cao nhất tại thế hệ 3 

(58,15%). Tỉ lệ mỡ giắt của lợn cái Landrace được giữ ổn định qua các thế hệ, 

sự sai khác giữa các thế hệ không có ý nghĩa thống kê.   

Khả năng sinh trưởng của lợn đực hậu bị  Landrace qua các thế hệ giai 

đoạn 30 đến 100 kg được trình bày tại bảng 3.11. Kết quả bảng 3.11 cho thấy, 

khả năng tăng khối lượng của lợn đực Landrace tương tự so với lợn cái 

Landrace, khả năng tăng khối lượng được cải thiện và tăng dần qua các thế 

hệ, từ thế hệ xuất đến thế hệ 3 lần lượt là 867,95; 918,38; 932,50 và 940,82 

g/ngày (P<0,05). Độ dày cơ thăn tăng từ thế hệ xuất phát đến thế hệ 2 

(P<0,05), ổn định tại thế 2 và thế hệ 3 (P>0,05), đạt cao nhất tại thế hệ 3 

(59,00 mm). Tỉ lệ nạc của lợn đực Landrace tại thế hệ 1 cao hơn thế hệ xuất 

phát nhưng sai khác không có ý nghĩa thống kê, được cải thiện và tăng dần từ 

thế hệ 1 đến thế hệ 3 (P<0,05), đạt cao nhất tại thế hệ 3 (62,63%). Tỉ lệ mỡ 

giắt của lợn đực Landrace ổn định qua các thế hệ (P>0,05). 
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Bảng 3.10. Khả năng sinh trưởng của lợn cái hậu bị Landrace qua các thế hệ 

Chỉ tiêu Thế hệ XP Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 

  n LSM SE n LSM SE n LSM SE n LSM SE 

Khối lượng bắt đầu (kg) 40 30,63a 0,18 240 30,27ab 0,07 240 30,11b 0,07 240 30,20ab 0,07 

Khối lượng kết thúc (kg) 40 98,84c 0,39 240 100,15b 0,11 240 101,21a 0,09 240 101,34a 0,12 

Tăng khối lượng (g/ ngày) 40 815,19d 4,67 240 866,57c 1,28 240 895,07b 1,11 240 901,69a 1,39 

Độ dày mỡ lưng (mm) 40 14,18a 0,14 240 14,14a 0,05 240 13,48b 0,05 240 13,21c 0,05 

Độ dày cơ thăn (mm) 40 56,28d 0,15 240 57,28c 0,06 240 57,96b 0,06 240 58,15a 0,06 

Tỷ lệ nạc (%) 40 57,77a 0,15 240 58,03a 0,06 240 58,89b 0,06 240 59,23c 0,06 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 10 2,758 0,063 40 2,811 0,028 40 2,840 0,028 40 2,846 0,028 

Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

 

Bảng 3.11. Khả năng sinh trưởng của lợn đực hậu bị Landrace qua các thế hệ 

Chỉ tiêu Thế hệ XP Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 

  n LSM SE n LSM SE n LSM SE n LSM SE 

Khối lượng bắt đầu (kg) 5 30,76a 0,37 120 30,01b 0,08 120 30,12ab 0,08 120 30,31a 0,08 

Khối lượng kết thúc (kg) 5 99,33c 0,48 120 100,27b 0,11 120 100,45b 0,09 120 100,89a 0,10 

Tăng khối lượng (g/ ngày) 5 867,95d 7,25 120 918,38c 1,60 120 932,50b 1,32 120 940,82a 1,47 

Độ dày mỡ lưng (mm) 5 11,10a 0,26 120 11,08a 0,05 120 10,50b 0,05 120 10,19c 0,05 

Độ dày cơ thăn (mm) 5 56,98c 0,35 120 58,26b 0,07 120 58,97a 0,07 120 59,00a 0,07 

Tỷ lệ nạc (%) 5 61,19c 0,25 120 61,51c 0,05 120 62,29b 0,05 120 62,63a 0,05 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 5 2,665 0,073 40 2,724 0,024 40 2,743 0,024 40 2,749 0,024 

Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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3.1.3. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Yorkshire 

3.1.3.1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị 

Yorkshire 

Ảnh hưởng của thế hệ, mùa vụ và tính biệt đến năng suất sinh trưởng 

của lợn Yorkshire được trình bày ở Bảng 3.12. Yếu tố thế hệ không ảnh 

hưởng đến tỉ lệ mỡ giắt (P>0,05) nhưng ảnh hưởng rất rõ rệt đến khối lượng 

bắt đầu thí nghiệm, khối lượng kết thúc thí nghiệm, tăng khối lượng, độ dày 

mỡ lưng, độ dày cơ thăn, tỉ lệ nạc và tiêu tốn thức ăn/1kg tăng khối lượng 

(P<0,05). 

Yếu tố mùa vụ không ảnh hưởng đến khối lượng bắt đầu thí nghiệm và 

tỉ lệ mỡ giắt (P>0,05) nhưng ảnh hưởng rất rõ rệt đến khối lượng kết thúc thí 

nghiệm, tăng khối lượng, độ dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn, tỉ lệ nạc và tiêu tốn 

thức ăn/1kg tăng khối lượng (P<0,0001). 

Bảng 3.12. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của 

lợn hậu bị Yorkshire 

Chỉ tiêu Thế hệ Mùa vụ Tính biệt R² (%) 

Khối lượng bắt đầu (kg) <0,0001 0,7195 0,0117 36,57 

Khối lượng kết thúc (kg) <0,0001 <0,0001 <0,0001 13,15 

Tăng khối lượng (g/ngày) <0,0001 <0,0001 <0,0001 85,03 

Độ dày mỡ lưng (mm) <0,0001 <0,0001 <0,0001 79,30 

Độ dày cơ thăn (mm) <0,0001 <0,0001 <0,0001 34,81 

Tỷ lệ nạc (%) <0,0001 <0,0001 <0,0001 84,32 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 0,0889 0,2683 <0,0001 9,58 

Tiêu tốn thức ăn (kg) <0,0001 <0,0001 - 17,17 

Yếu tố tính biệt ảnh hưởng đến khối lượng bắt đầu thí nghiệm (P<0,05) 

và ảnh hưởng rất rõ rệt đến khối lượng kết thúc thí nghiệm, tăng khối lượng, 

độ dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn, tỉ lệ nạc, tỉ lệ mỡ giắt và tiêu tốn thức ăn/1kg 

tăng khối lượng (P<0,0001). 
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Kết quả bảng 3.12 cho thấy, tăng khối lượng, độ dày mỡ lưng và tỉ lệ 

nạc có hệ số xác định (R2) đều đạt ở mức cao, lần lượt là 85,03; 79,39 và 

84,32% đối với lợn Yorkshire. 

3.1.3.2. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Yorkshire qua các thế hệ  

Khả năng sinh trưởng của lợn Yorkshire qua các thế hệ được trình bày 

tại Bảng 3.13. Khả năng tăng khối lượng của lợn Yorkshire được cải thiện 

tăng lên qua các thế hệ, từ thế hệ xuất phát đến thế hệ 3 là 844,41; 899,46; 

917,94 và 926,82 g/ngày (P<0,05). Khi so sánh khả năng tăng khối lượng 

giữa 2 thế hệ liên tiếp thì thế hệ 1 so với thế hệ xuất phát có khả năng tăng 

cao nhất là 55,05 g/ngày, thế hệ 2 so với thế hệ 1 tăng 18,48 g/ngày, thế hệ 3 

so với thế hệ 2 tăng 8,88 g/ngày. Như vậy, thế hệ 1 sinh ra tại Việt Nam có 

khả năng thích nghi tốt hơn thế hệ xuất phát (đàn lợn nhập từ Pháp) nên khả 

năng tăng khối lượng cao hơn thế hệ xuất phát. Các thế hệ sau đã thích nghi 

với điều kiện tại Việt Nam nên nhờ công tác chọn lọc giống, khả năng tăng 

khối lượng tại các thế hệ sau tiếp tục được cải thiện nhưng thấp hơn so với thế 

hệ trước. 

Phạm Thị Kim Dung (2005) cho biết lợn Yorkshire có khả năng tăng 

khối lượng 616,21 g/ngày;  Phan Xuân Hảo (2007) cho biết lợn Yorkshire có 

khả năng tăng khối lượng 664,87 g/ngày; W. Zhang và cs. (2011) cho biết lợn 

Yorkshire kết thúc tại thời điểm 100 kg, tăng khối lượng là 803,60 g/ngày; 

Trịnh Hồng Sơn và cs. (2020) công bố lợn Yorkshire tại trại Indovina giai 

đoạn 30 - 100 kg có khả năng tăng khối lượng là 764,34 g/ngày. Như vậy, lợn  

Yorkshire có nguồn gốc Pháp có khả năng sinh trưởng cao hơn là do nguồn 

gốc giống và điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng khác nhau. 

Độ dày mỡ lưng tại thế hệ xuất phát và thế hệ 1 là 12,71 và 12,69 mm 

(P>0,05) nhưng từ thế hệ 1 đến thế hệ 3 lần lượt là 12,69; 12,16 và 11,78 mm 

(P<0,05), giảm dần xuống từ thế hệ 1 đến thế hệ 3. Ngược lại, độ dày cơ thăn 
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Bảng 3.13. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Yorkshire qua các thế hệ 

Chỉ tiêu 

  

Thế hệ XP Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 

n LSM SE n LSM SE n LSM SE n LSM SE 

Khối lượng bắt đầu (kg) 45 30,45a 0,13 360 29,98b 0,04 360 30,14ab 0,04 360 30,35a 0,04 

Khối lượng kết thúc (kg) 45 98,23d 0,29 360 100,23c 0,07 360 101,11b 0,07 360 101,53a 0,10 

Tăng khối lượng (g/ ngày) 45 844,41d 3,56 360 899,46c 0,85 360 917,94b 0,89 360 926,82a 1,26 

Độ dày mỡ lưng (mm) 45 12,71a 0,13 360 12,69a 0,04 360 12,16b 0,04 360 11,78c 0,04 

Độ dày cơ thăn (mm) 45 56,64c 0,15 360 57,73b 0,05 360 58,53a 0,05 360 58,60a 0,05 

Tỷ lệ nạc (%) 45 59,41c 0,12 360 59,68c 0,04 360 60,42b 0,04 360 60,84a 0,04 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 15 2,707 0,045 80 2,783 0,018 80 2,814 0,018 80 2,816 0,018 

Tiêu tốn thức ăn (kg) 5 2,638a 0,024 120 2,557b 0,005 120 2,535c 0,005 120 2,534c 0,005 

Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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tăng từ thế hệ xuất phát đến thế hệ 3, lần lượt là 56,64; 57,73; 58,53 và 58,60 

mm, sự sai khác từ thế hệ xuất phát đến thế hệ 2 có ý nghĩa thống kê, thế hệ 3 

cao hơn thế hệ 2 nhưng sự sai khác không có ý nghĩa thống kê. 

Tỉ lệ nạc có xu hướng tăng từ thế hệ xuất phát đến thế hệ 3, lần lượt là 

59,41; 59,68; 60,42 và 60,84%, tỉ lệ nạc của lợn Yorkshire tại thế hệ xuất hệ 

xuất phát so với thế hệ 1 sai khác không có ý nghĩa thống kê nhưng từ thế hệ 

1 đến thế hệ 3 sai khác có ý nghĩa thống kê. Tỉ lệ mỡ giắt qua các thế hệ ổn 

định, lần lượt là 2,707; 2,783; 2,814 và 2,816% (P>0,05). 

Tiêu tốn thức ăn đối với lợn đực Yorkshire qua các thế hệ giao động từ 

2,534 đến 2,638 kg. Tiêu tốn thức ăn đạt cao nhất tại thế hệ xuất phát (2,638 

kg) là do thế hệ xuất phát nhập từ Pháp về chưa thích nghi tốt với điều kiện 

tại Việt Nam. Tiêu tốn thức ăn được giảm xuống tại thế hệ 1, 2 và 3; tại thế hệ 

2 và thế hệ 3 sai khác không có ý nghĩa thống kê. 

3.1.3.3. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Yorkshire theo mùa vụ 

Khả năng sinh trưởng của lợn Yorkshire qua các mùa được trình bày tại 

bảng 3.14. Khối lượng bắt đầu thí nghiệm tại 4 mùa giao động từ 30,20 đến 

30,27 kg, khối lượng kết thúc thí nghiệm giao động từ 99,81 đến 100,73 kg. 

Khả năng tăng khối lượng đạt cao nhất tại mùa Xuân, tiếp theo là mùa 

Thu, mùa Hè và thấp hơn tại mùa Đông; lần lượt là 906,68; 900,70; 894,11 và 

887,15 g/ngày (P<0,05); tuy nhiên sự chênh lệch giữa các mùa là không lớn, 

khi so sánh giữa mùa đạt cao nhất và mùa thấp nhất thì chênh lệch 19,53 

g/ngày. 

Độ dày mỡ lưng tại mùa Xuân, mùa Hè và mùa Thu sai khác không có 

ý nghĩa thống kê, lần lượt là 12,30; 12,16 và 12,30 mm. Độ dày mỡ lưng đạt 

cao hơn tại mùa Đông là 12,58 mm, sự sai khác này có ý nghĩa thống kê. 

Ngược lại, độ dày cơ thăn thấp hơn tại mùa Đông (57,64%) và cao hơn tại 

mùa Xuân, mùa Hè và mùa Thu là 58,02; 57,89 và 57,94% (P>0,05).  
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Bảng 3.14. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Yorkshire theo mùa vụ 

Chỉ tiêu 

  
Xuân Hè Thu Đông 

n LSM SE n LSM SE n LSM SE n LSM SE 

Khối lượng bắt đầu (kg) 270 30,20 0,06 270 30,25 0,06 315 30,21 0,05 270 30,27 0,06 

Khối lượng kết thúc (kg) 270 100,73a 0,09 270 100,12c 0,094 315 100,44b 0,075 270 99,81d 0,103 

Tăng khối lượng (g/ ngày) 270 906,68a 1,07 270 894,11c 1,16 315 900,70b 0,93 270 887,15d 1,26 

Độ dày mỡ lưng (mm) 270 12,30b 0,06 270 12,16b 0,06 315 12,30b 0,05 270 12,58a 0,06 

Độ dày cơ thăn (mm) 270 58,02a 0,07 270 57,89a 0,07 315 57,94a 0,05 270 57,64b 0,07 

Tỷ lệ nạc (%) 270 60,16a 0,06 270 60,28a 0,06 315 60,15a 0,05 270 59,78b 0,06 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 60 2,807 0,024 60 2,757 0,024 75 2,792 0,019 60 2,764 0,024 

Tiêu tốn thức ăn (kg) 90 2,556bc 0,008 90 2,567b 0,008 95 2,546c 0,007 90 2,597a 0,008 

Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

 



79 

Tỉ lệ nạc của lợn Yorkshire tại mùa Xuân, mùa Hè, mùa Thu và mùa 

Đông là 60,16; 60,28; 60,15 và 59,78%; tỉ lệ nạc đạt thấp hơn tại mùa Đông, 

thấp hơn tại mùa Xuân, mùa Hè và mùa Thu nhưng giữa mùa Xuân, mùa Hè 

và mùa Thu sai khác không có ý nghĩa thống kê. Tỉ lệ mỡ giắt mùa Xuân, 

mùa Hè, mùa Thu và mùa Đông kê, lần lượt là 2,807; 2,757; 2,792 và 2,764% 

(P>0,05). 

Tiêu tốn thức ăn tiêu tốn cao hơn tại mùa Đông (2,597 kg) và thấp hơn 

tại mùa Xuân, mùa Hè và mùa Thu; lần lượt là 2,556; 2,567 và 2,546 và 2,597 

kg (P<0,05). 

3.1.3.4. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Yorkshire theo tính biệt 

Khả năng sinh trưởng của lợn đực và lợn cái hậu bị Yorkshire được 

trình bày tại Bảng 3.15. Lợn đực và lợn cái Yorkshire được tiến hành kiểm tra 

năng suất giai đoạn khoảng từ 30 kg đến 100 kg, lợn đực hậu bị được kiểm tra 

năng suất cá thể, lợn cái hậu bị kiểm tra năng suất theo nhóm. 

Bảng 3.15. Khả năng sinh trưởng của lợn hậu bị Yorkshire theo tính biệt 

Chỉ tiêu  

Cái Đực 

n LSM SE n LSM SE 

Khối lượng bắt đầu (kg) 760 30,17b 0,04 365 30,30a 0,05 

Khối lượng kết thúc (kg) 760 99,82b 0,11 365 100,73a 0,08 

Tăng khối lượng (g/ngày) 760 880,63b 1,31 365 913,68a 0,97 

Độ dày mỡ lưng (mm) 760 13,91a 0,04 365 10,76b 0,05 

Độ dày cơ thăn (mm) 760 57,46b 0,04 365 58,29a 0,06 

Tỷ lệ nạc (%) 760 58,33b 0,04 365 61,85a 0,05 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 130 2,822a 0,016 125 2,738b 0,017 

 Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì 

sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

Khả năng tăng khối lượng của lợn cái và lợn đực hậu bị là 880,63 và 
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913,68 g/ngày (P<0,05), lợn đực có khả năng tăng khối lượng lớn hơn so với 

lợn cái 33,05 g/ngày.  

Độ dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn, tỉ lệ nạc và tỉ lệ mỡ giắt lần lượt của 

lợn cái là 13,91mm, 57,46mm, 58,33% và 2,822%; của lợn đực là 10,76mm, 

58,29mm, 61,85% và 2,738%. Lợn cái có độ dày mỡ lưng và tỉ lệ mỡ giắt cao 

hơn so với lợn đực nhưng độ dày cơ thăn và tỉ lệ nạc thấp hơn so với lợn đực, 

sự sai khác của các chỉ tiêu này giữa lợn đực và lợn cái đều có ý nghĩa thống 

kê. Như vậy, độ dày mỡ lưng và tỉ lệ mỡ giắt, độ dày cơ thăn và tỉ lệ nạc tỉ lệ 

thuận với nhau. 

* Nhận xét chung: 

Đối với sinh trưởng của Landrace và Yorshire các yếu tố giống, thế hệ, 

mùa vụ và tính biệt ảnh hưởng rất rõ rệt đến khối lượng kết thúc, tăng khối 

lượng, độ dày mỡ lưng và tỉ lệ nạc. Độ dày cơ thăn không bị ảnh hưởng bởi 

yếu tố giống nhưng ảnh hưởng rất rõ rệt bởi yếu tố thế hệ, mùa vụ và tính 

biệt. Tỉ lệ mỡ giắt không ảnh hưởng bởi yếu tố giống và mùa vụ nhưng ảnh 

hưởng rất rõ rệt bởi yếu tố thế hệ và tính biệt. Tiêu tốn thức ăn không bị ảnh 

hưởng bởi yếu tố giống nhưng ảnh hưởng bởi yếu tố thế hệ và mùa vụ. 

Tăng khối lượng trung bình/ngày và tỷ lệ nạc của lợn Yorkshire cao 

hơn so với Landrace (P<0,05) tuy nhiên tỷ lệ mỡ giắt và tiêu tốn thức ăn/ kg 

tăng khối lượng không có sự sai khác giữa 2 giống (P>0,05). Tăng khối lượng 

trung bình/ ngày, tỷ lệ nạc và tỉ lệ mỡ giắt tăng từ thế hệ xuất phát đến thế hệ 

3 (P<0,05). Lợn Landrace và Yorkshire từ thế hệ xuất phát đến thế hệ 3 lần 

lượt có khả năng tăng khối lượng là 843,35; 894,43; 914,92 và 922,60 g/ngày, 

tỉ lệ nạc là 56,67; 57,75; 58,49 và 58,59%, tỉ lệ mỡ giắt là 2,710; 2,775; 2,803 

và 2,807%. Ngược lại, tiêu tốn thức ăn giảm dần qua các thế hệ (P<0,05); các 

giá trị này lần lượt là 2,629; 2,555; 2,530 và 2,531 kg. 
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Đối với giống lợn Landrace: Yếu tố thế hệ, mùa vụ và tính biệt ảnh 

hưởng rất rõ rệt đến khối lượng kết thúc, tăng khối lượng, độ dày mỡ lưng, độ 

dày cơ thăn và tỉ lệ nạc. Tỉ lệ mỡ giắt không ảnh hưởng bởi yếu tố thế hệ và 

mùa vụ nhưng ảnh hưởng bởi yếu tố tính biệt. Khả năng tăng khối lượng được 

cải thiện tăng dần qua các thế thệ, từ thế hệ xuất phát đến thế hệ 3 lần lượt là 

840,82; 889,20; 912,12 và 918,92 g/ngày (P<0,05); tỉ lệ nạc tăng dần từ thế hệ 

xuất phát đến thế hệ 3, lần lượt là 59,47; 59,76; 60,59 và 60,93% nhưng tỉ lệ 

mỡ giắt ổn định qua các thế hệ, lần lượt là 2,712; 2,768; 2,792 và 2,798% 

(P>0,05).  Lợn đực có khả năng tăng khối lượng và tỉ lệ nạc cao hơn sơ với 

lợn cái nhưng tỉ lệ mỡ giắt thấp hơn so với lợn cái. 

Đối với giống lợn Yorkshire: Tương tự như lợn Landrace; Yếu tố thế 

hệ, mùa vụ và tính biệt ảnh hưởng rất rõ rệt đến khối lượng kết thúc, tăng 

khối lượng, độ dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn và tỉ lệ nạc. Tỉ lệ mỡ giắt không 

ảnh hưởng bởi yếu tố thế hệ và mùa vụ nhưng ảnh hưởng bởi yếu tố tính biệt. 

Khả năng tăng khối lượng được cải thiện tăng dần qua các thế thệ, từ thế hệ 

xuất phát đến thế hệ 3 lần lượt là 844,41; 899,46; 917,94 và 926,82 g/ngày 

(P<0,05); tỉ lệ nạc tăng dần từ thế hệ xuất phát đến thế hệ 3, lần lượt là 59,41; 

59,68; 60,42 và 60,84% nhưng tỉ lệ mỡ giắt ổn định qua các thế hệ, lần lượt là 

2,707; 2,783; 2,814 và 2,816% (P>0,05). Lợn đực có khả năng tăng khối 

lượng và tỉ lệ nạc cao hơn so với lợn cái nhưng tỉ lệ mỡ giắt thấp hơn so với 

lợn cái. 

3.1.3.5. Khả năng sinh trưởng của lợn đực và cái hậu bị Yorkshire qua các 

thế hệ 

Khả năng sinh trưởng của lợn cái Yorkshire qua các thế hệ giai đoạn 30 

đến 100 kg được trình bày tại bảng 3.16. Kết quả cho thấy: Khả năng tăng 

khối lượng của lợn cái Yorkshire được cải thiện và tăng dần từ thế hệ xuất 

phát đến thế hệ 3, lần lượt từ thế hệ xuất phát đến thế hệ 3 là 815,99; 876,43;  
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Bảng 3.16. Khả năng sinh trưởng của lợn cái hậu bị Yorkshire qua các thế hệ 

 Chỉ tiêu Thế hệ XP Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 

   n LSM SE n LSM SE n LSM SE n LSM SE 

 Khối lượng bắt đầu (kg) 40 30,36a 0,14 240 30,01b 0,05 240 30,09ab 0,05 240 30,34a 0,05 

 Khối lượng kết thúc (kg) 40 97,73d 0,43 240 100,07c 0,11 240 101,12b 0,09 240 101,70a 0,14 

 Tăng khối lượng (g/ ngày) 40 815,99d 5,07 240 876,43c 1,31 240 897,89b 1,03 240 909,60a 1,62 

 Độ dày mỡ lưng (mm) 40 14,28a 0,15 240 14,24a 0,06 240 13,77b 0,06 240 13,34c 0,06 

 Độ dày cơ thăn (mm) 40 56,20 c 0,16 240 57,38b 0,06 240 58,09a 0,06 240 58,17a 0,06 

 Tỷ lệ nạc (%) 40 57,64d 0,14 240 57,95c 0,05 240 58,61b 0,05 240 59,09a 0,05 

 Tỷ lệ mỡ giắt (%) 10 2,733 0,057 40 2,822 0,026 40 2,859 0,026 40 2,860 0,026 

Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

 

Bảng 3.17. Khả năng sinh trưởng của lợn đực hậu bị Yorkshire qua các thế hệ 

 Chỉ tiêu Thế hệ XP Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 

   n LSM SE n LSM SE n LSM SE n LSM SE 

 Khối lượng bắt đầu (kg) 5 30,96a 0,34 120 29,87c 0,07 120 30,19b 0,07 120 30,29ab 0,07 

 Khối lượng kết thúc (kg) 5 98,83d 0,40 120 99,92c 0,09 120 100,63b 0,07 120 100,91a 0,08 

 Tăng khối lượng (g/ ngày) 5 880,91d 5,91 120 927,26c 1,34 120 942,52b 1,09 120 948,59a 1,23 

 Độ dày mỡ lưng (mm) 5 11,25a 0,27 120 11,15a 0,05 120 10,52b 0,05 120 10,24c 0,05 

 Độ dày cơ thăn (mm) 5 57,201c 0,357 120 58,031b 0,071 120 59,006a 0,071 120 59,055a 0,071 

 Tỷ lệ nạc (%) 5 61,087c 0,265 120 61,379c 0,053 120 62,277b 0,053 120 62,586a 0,053 

 Tỷ lệ mỡ giắt (%) 5 2,692 0,077 40 2,744 0,026 40 2,769 0,026 40 2,773 0,026 

Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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897,89 và 909,60 g/ngày (P<0,05). Độ dày mỡ lưng tại thế hệ xuất phát và thế 

hệ 1 sai khác không có ý nghĩa thống kê, từ thế hệ 1 đến thế hệ 3 có xu hướng 

giảm xuống. Tỉ lệ nạc được cải thiện và tăng dần qua các thế hệ, lần lượt từ 

thế hệ xuất phát đến thế hệ 3 là 57,64; 57,97; 58,61 và 59,09% (P<0,05) 

nhưng tỉ lệ mỡ giắt ổn định qua các thế hệ, lần lượt là 2,733; 2,822; 2,859 và 

2,860% (P>0,05). 

 Khả năng sinh trưởng của lợn dực Yorkshire qua các thế hệ giai đoạn 

30 đến 100 kg được trình bày tại bảng 3.17. Kết quả cho thấy: Tương tự lợn 

cái Yorkshire, khả năng tăng khối lượng lợn đực Yorkshire được cải thiện và 

tăng dần qua các thế hệ, lần lượt từ thế hệ xuất phát đến thế hệ 3 là 880,91; 

927,26; 942,52 và 948,59 g/ngày (P<0,05). Độ dày cơ thăn tăng dần từ thế hệ 

xuất phát đến thế hệ 2, lần lượt là 57,201; 58,031 và 59,006 mm (P<0,05), thế 

hệ 2 và thế hệ 3 sai khác không có ý nghĩa thống kê, đạt cao nhất tại thế hệ 3 

(59,055 mm). Tỉ lệ nạc tại thế hệ xuất phát và thế hệ 1 sai khác không có ý 

nghĩa thống kê, lần lượt tăng từ thế hệ 1 đến thế hệ 3 là 61,379; 62,227 và 

62,586% (P>0,05). Tỉ lệ mỡ giắt qua các thế hệ sai khác không có ý nghĩa 

thống kê, lần lượt từ thế hệ xuất phát đến thế hệ 3 là 2,692; 2,744; 2,769 và 

2,773%. 

3.2. Năng suất sinh sản của lợn Landrace và Yorkshire từ nguồn gen 

Pháp 

3.2.1. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực Landrace và Yorkshire 

từ nguồn gen Pháp 

3.2.1.1. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực Landrace và Yorkshire 

3.2.1.1.1. Yếu tố yếu tố ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh dịch của 

lợn đực Landrace và Yorkshire 

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến các chỉ tiêu về số lượng và chất 

lượng tinh dịch lợn đực Landrace và Yorkshire được trình bày ở Bảng 3.18. 
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Giống, thế hệ và mùa vụ đều có ảnh hưởng rất rõ rệt (P<0,0001) đến tất 

cả các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Landrace và 

Yorkshire. Hệ số xác định (R2) cao nhất ở chỉ tiêu hoạt lực tinh trùng 

(57,80%) và thấp nhất ở chỉ tiêu thể tích tinh dịch (29,09%). 

Bảng 3.18. Các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh dịch của 

lợn đực Landrace và Yorkshire 

Chỉ tiêu Giống Thế hệ Mùa vụ R² (%) 

Thể tích tinh dịch (ml) <0,0001 <0,0001 <0,0001 29,09 

Hoạt lực tinh trùng (%) <0,0001 <0,0001 <0,0001 57,80 

Nồng độ tinh trùng (triệu/ ml) <0,0001 <0,0001 <0,0001 31,39 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng (tỷ/ lần) <0,0001 <0,0001 <0,0001 43,27 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) <0,0001 <0,0001 <0,0001 51,38 

Kết quả công bố của nhiều tác giả đã chỉ ra rằng các chỉ tiêu về số 

lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực chịu tác động của yếu tố di truyền 

và yếu tố ngoại cảnh. Kết quả công bố của Knecht và cs. (2014) cho thấy, 

giống ảnh hưởng đến tất cả các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch, 

trong khi đó mùa vụ ảnh hưởng đến thể tích dinh dịch, nồng độ tinh trùng. 

Kết quả công bố của Kunowska-Slosarz và Makowska (2011) cho thấy, giống 

và mùa vụ có ảnh hưởng đến thể tích tinh dịch, nồng độ tinh trùng và tỷ lệ 

tinh trùng sống. Kết quả nghiên cứu của Wierzbicki và cs. (2010) trên lợn L 

và LW Ba Lan cho thấy, giống ảnh hưởng đến tất cả các chỉ tiêu về số lượng 

và chất lượng tinh dịch, trong khi đó mùa vụ chỉ ảnh hưởng đến nồng độ tinh 

trùng. Kết quả công bố của Trịnh Hồng Sơn và cs. (2013) khi nghiên cứu về 

số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực dòng tổng hợp VCN03 cho thấy, 

tuổi khai thác, thế hệ, mùa vụ và năm ảnh hưởng rõ rệt (P<0,001) đến hầu hết 

các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch. Kết quả công bố của Trịnh 

Văn Thân và cs. (2010) cũng chỉ ra rằng mùa vụ, giống, phương thức chăn 
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nuôi ảnh hưởng rất rõ rệt đến các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch 

(P<0,001). Như vậy, kết quả đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến 

số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Landrace và Yorkshire trong nghiên 

cứu này có xu hướng tương tự với kết quả công bố của các tác giả trong và 

ngoài nước. 

3.2.1.1.2. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Landrace và Yorkshire 

Các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch lợn đực Landrace và 

Yorkshire được trình bày ở Bảng 3.19. 

Bảng 3.19. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực Landrace và 

Yorkshire 

Chỉ tiêu 

Landrace 

(n=3640) 

Yorkshire 

(n=3640) 

LSM SE LSM SE 

Thể tích tinh dịch (ml) 266,49a 0,58 263,24b 0,58 

Hoạt lực tinh trùng (%) 85,01a 0,08 84,23b 0,08 

Nồng độ tinh trùng (triệu/ ml) 278,33a 0,46 274,30b 0,46 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng (tỷ/ lần) 65,04a 0,24 62,60b 0,24 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 7,27b 0,02 7,60a 0,02 

 Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì 

sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

Lợn Landrace có thể tích tinh dịch (266,49 ml), hoạt lực tinh trùng 

(85,01%), nồng độ tinh trùng (278,33 triệu/ml) và tổng số tinh trùng tiến 

thẳng trong một lần khai thác (65,04 tỷ/lần) có xu hướng cao hơn so với lợn 

Yorkshire (263,24ml; 84,23%; 274,30 triệu/ml; 62,60 tỷ/lần), nhưng tỷ lệ tinh 

trùng kỳ hình thấp hơn. Sự sai khác ở các chỉ tiêu này giữa hai giống lợn 

Landrace và Yorkshire có ý nghĩa thống kê rất rõ rệt (P<0,0001). Như vậy, 

việc sử dụng lợn đực Landrace trong khai thác tinh dùng trong thụ tinh nhân 

tạo có thể cải thiện được các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch so 

với lợn Yorkshire. 
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Các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Landrace và 

Yorkshire đều đạt TCVN 9111:2011 quy định đối với lợn đực ngoại sử dụng 

trong thụ tinh nhân tạo. 

Các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Landrace và 

Yorkshire trong nghiên cứu này có xu hướng cao hơn kết quả công bố của tác 

giả Phan Xuân Hảo (2006), Trịnh Văn Thân và cs. (2010), Knecht và cs. 

(2014). Thể tích tinh dịch, nồng độ tinh trùng của lợn Landrace và Yorkshire 

trong nghiên cứu này có xu hướng thấp hơn kết quả công bố của tác giả 

Kunowska-Slosarz và Makowska (2011) khi trên lợn Landrace nuôi tại Ba 

Lan với các giá trị lần lượt 267,38 ml và 435,26 triệu/ml. Tuy nhiên, hoạt lực 

tinh trùng của lợn Landrace, Yorkshire trong nghiên cứu này có xu hướng cao 

hơn so với kết quả của Kunowska-Slosarz và Makowska (2011) khi trên lợn 

LW và L Ba Lan với giá trị lần lượt 79,15% và 77,58%. Thể tích tinh dịch và 

hoạt lực tinh trùng của lợn Landrace và Yorkshire (Bảng 3.19) trong nghiên 

cứu này có xu hướng tương tự với kết quả công bố của Smital (2009), Wolf 

và Smital (2009), Wolf (2010), Kunowska-Slosarz và Makowska (2011). Tuy 

nhiên, nồng độ tinh trùng và tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần khai 

thác của lợn Landrace và Yorkshire trong nghiên cứu này nuôi trong điều kiện 

nhiệt đới tại miền Bắc Việt Nam lại thấp hơn so với kết quả công bố của các 

tác giả trên. Kết quả nghiên cứu của Wierzbicki và cs. (2010) trên lợn 

Landrace và LW Ba Lan cho thấy, hoạt lực tinh trùng và thể tích tinh dịch 

thấp hơn nhưng nồng độ tinh trùng cao hơn so với kết quả ở nghiên cứu này.  

Kết quả công bố của Castro và cs. (1997) cho biết, thể tích tinh dịch của 

lợn đực Landrace và Yorkshire nuôi tại Brazil đạt từ 236,90 đến 300,40 ml 

(Landrace) và 238,10 - 284,10 ml (Yorkshire). Kunc và cs. (2001) công bố 

kết quả về thể tích tinh dịch của lợn nuôi tại Thụy Điển đạt 239,80 và 256,40 

ml. Kết quả công bố của Knecht và cs. (2014) cho thấy, thể tích tinh dịch của 

lợn  Landrace và Yorkshire nuôi tại Ba Lan đạt các giá trị tương ứng 251,6 và 
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258,6ml. Kết quả công bố của Buranawit and Imboonta, (2016) tại Thái Lan 

cho thấy, thể tích tinh dịch của lợn Landrace và Yorkshire đạt các giá trị lần 

lượt 239,44 và 232,99 ml. Kết quả công bố của Mai Lâm Hạc và Lê Công 

Cảnh (2009) cho thấy, thể tích tinh dịch của lợn Landrace và Yorkshire nuôi 

tại Vĩnh Phúc đạt từ 228,3 - 254,6 ml (Landrace) và từ 213,3 đến 239,3 ml 

(Yorkshire). 

Kết quả của nghiên cứu này về hoạt lực tinh trùng có xu hướng cao hơn 

so với kết quả công bố trước đây về hoạt lực tinh trùng của lợn đực Landrace 

và Yorkshire với các giá trị tương ứng 79 - 80% và 77 - 78 % (Castro và cs,. 

1997); 73 và 74% (Phan Xuân Hảo, 2002); 71 – 83% và 59 - 81% (Huang và 

cs., 2002); 73 - 77% và 72 - 76% (Mai Lâm Hạc và Lê Công Cảnh, 2009).  

Nồng độ tinh trùng của lợn đực Landrace và Yorkshire nuôi tại Trung 

tâm nghiên cứu lợn Thuỵ Phương có xu hướng cao hơn kết quả công bố của 

Huang và cs. (2002); Buranawit and Imboonta (2016); tương đương với kết 

quả công bố của Mai Lâm Hạc và Lê Công Cảnh (2009); nhưng thấp hơn kết 

quả công bố của Kunc và cs. (2001) và Knecht và cs. (2014). 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần khai thác của lợn Landrace 

và Yorkshire trong nghiên cứu này cũng có xu hướng cao hơn kết quả công 

bố của Kunc và cs. (2001); Phan Xuân Hảo (2002); Mai Lâm Hạc và Lê Công 

Cảnh (2009); Wolf và Smital (2009) và Buranawit và Imboonta (2016). 

Như vậy, các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn 

Landrace và Yorkshire trong nghiên cứu này đều đạt tốt và hoàn toàn phù hợp 

với kết quả công bố của các tác giả trong, ngoài nước. 

3.2.1.1.3. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Landrace và Yorkshire 

qua các thế hệ 

Các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch lợn đực Landrace và 

Yorkshire qua các thế hệ được trình bày ở Bảng 3.20. 
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Bảng 3.20. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Landrace và Yorkshire qua các thế hệ 

Chỉ tiêu 
Thế hệ XP (n=1040) Thế hệ 1 (n=2080) Thế hệ 2 (n=2080) Thế hệ 3 (n=2080) 

LSM SE LSM SE LSM SE LSM SE 

Thể tích tinh dịch (ml) 229,48d 1,07 270,84c 0,75 277,90b 0,75 281,25a 0,75 

Hoạt lực tinh trùng (%) 79,13d 0,14 85,05c 0,10 86,48b 0,10 87,82a 0,10 

Nồng độ tinh trùng (triệu/ ml) 260,23c 0,85 278,45b 0,60 282,58a 0,60 284,01a 0,60 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng (tỷ/ lần) 49,16d 0,44 65,89c 0,31 69,06b 0,31 71,17a 0,31 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 9,67a 0,04 7,21b 0,03 6,56c 0,03 6,30d 0,03 

 Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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Lợn Landrace và Yorkshire sinh ra ở Pháp (thế hệ xuất phát) có thể tích 

tinh dịch (229,48 ml), hoạt lực tinh trùng (79,13%), nồng độ tinh trùng 

(260,23 triệu/ml) và tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần khai thác 

(49,16 tỷ/lần) đạt mức thấp nhất, và tăng lên đối với lợn sinh ra ở Việt Nam 

qua các thế hệ 1, 2 và cao nhất ở thế hệ 3 (281,25 ml; 87,82%; 284,01 

triệu/ml; 71,17 tỷ/lần). Sự sai khác ở các chỉ tiêu này giữa các thế hệ có ý 

nghĩa thống kê (P<0,0001). Như vậy, chất lượng tinh dịch của lợn L và Y của 

các thế hệ đã chọn lọc cao hơn so với thế hệ xuất phát. Điều này cho thấy, 

việc thích nghi và chọn lọc lợn đực Landrace và Yorkshire làm giống đã đạt 

hiệu quả khi cải thiện được các tính trạng về phẩm chất tinh dịch của thế hệ 

sau so với thế hệ xuất phát. Các chỉ tiêu về phẩm chất tinh dịch của lợn 

Landrace và Yorkshire qua các thế hệ đều đạt TCVN 9111:2011 quy định đối 

với lợn đực ngoại sử dụng trong thụ tinh nhân tạo, ngoại trừ chỉ tiêu hoạt lực 

tinh trùng của thế hệ xuất phát thấp hơn so với quy định. 

Kết quả nghiên cứu này về các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh 

dịch của lợn Landrace và Yorkshire qua các thế hệ tương tự với kết quả công 

bố của Trịnh Hồng Sơn và cs. (2013) khi nghiên cứu ảnh hưởng của thế hệ 

đến các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn VCN03 cho thấy, 

thế hệ 1 có thể tích tinh dịch (267,52ml), hoạt lực tinh trùng (91,12%), nồng 

độ tinh trùng (277,29 triệu/ml) và tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần 

khai thác (69,26 tỷ/lần) cao hơn (P<0,0001) so với thế hệ xuất phát 

(256,03ml; 78,23%; 270,80 triệu/ml; 54,98 tỷ/lần). 

3.2.1.1.4. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực Landrace và 

Yorkshire theo mùa vụ 

Thể tích tinh dịch, nồng độ tinh trùng và tổng số tinh trùng tiến thẳng 

đều đạt cao nhất tại mùa Xuân, tiếp theo là mùa Thu và đến mùa Đông, thấp 

nhất tại mùa Hè. Tổng số tinh trùng tiến thẳng tại mùa Xuân, mùa Hè, mùa  
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Bảng 3.21. Phẩm chất tinh dịch của lợn đực Landrace và Yorkshire theo mùa vụ 

Chỉ tiêu 
Xuân (n=1880) Hè (n=1850) Thu (n=1830) Đông (n=1720) 

LSM SE LSM SE LSM SE LSM SE 

Thể tích tinh dịch (ml) 280,63a 0,80 243,85d 0,81 272,67b 0,81 262,32c 0,84 

Hoạt lực tinh trùng (%) 89,26a 0,10 77,86a 0,10 87,51b 0,11 83,86c 0,11 

Nồng độ tinh trùng (triệu/ ml) 293,68a 0,64 250,78d 0,64 287,65b 0,65 273,16c 0,67 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng (tỷ/ lần) 75,04a 0,33 48,64d 0,33 70,09b 0,34 61,51c 0,35 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 6,26d 0,03 8,85a 0,03 6,95c 0,03 7,68b 0,03 

 Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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Thu và mùa Đông lần lượt là 75,04; 48,64; 70,09 và 61,51 tỷ/lần (P<0,05). 

Ngược lại, tỉ lệ kỳ hình cao nhất tại mùa Hè (8,85%), tiếp theo là mùa Đông 

(7,68%) và đến mùa Thu (6,96%), đạt thấp nhất tại mùa Xuân (6,26%), sự sai 

khác này có ý nghĩa thống kê. 

Tuy nhiên, số lượng và chất lượng tinh dịch tại các mùa đều đạt TCVN 

9111:2011 quy định đối với lợn đực ngoại sử dụng trong thụ tinh nhân tạo. 

3.2.1.2. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực Landrace 

3.2.1.2.1. Yếu tố ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực 

Landrace 

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến các chỉ tiêu về số lượng và chất 

lượng tinh dịch lợn Landrace được trình bày ở Bảng 3.22. Thế hệ và mùa vụ 

có ảnh hưởng rất rõ rệt (P<0,0001) đến tất cả các chỉ tiêu về số lượng và chất 

lượng tinh dịch của lợn Landrace. Hệ số xác định (R2) cao nhất ở chỉ tiêu hoạt 

lực tinh trùng (58,52%) và thấp nhất ở chỉ tiêu thể tích tinh dịch (30,55%). 

Bảng 3.22. Các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh dịch của 

lợn đực Landrace 

Chỉ tiêu Thế hệ Mùa vụ R² (%) 

Thể tích tinh dịch (ml) <0,0001 <0,0001 30,55 

Hoạt lực tinh trùng (%) <0,0001 <0,0001 58,52 

Nồng độ tinh trùng (triệu/ ml) <0,0001 <0,0001 33,35 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng (tỷ/ lần) <0,0001 <0,0001 44,56 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) <0,0001 <0,0001 50,22 

Kết quả nghiên cứu này về ảnh hưởng của một số yếu tố di truyền và 

ngoại cảnh đến các chỉ tiêu số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Landrace 

có xu hướng tương tự với kết quả công bố của Kunowska-Slosarz và 

Makowska (2011) cho thấy, mùa vụ có ảnh hưởng đến thể tích tinh dịch, nồng 
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độ tinh trùng và tỷ lệ tinh trùng sống. Kết quả nghiên cứu của Wierzbicki và 

cs. (2010) trên lợn Landrace Ba Lan cho thấy, giống ảnh hưởng đến tất cả các 

chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch, trong khi đó mùa vụ chỉ ảnh 

hưởng đến nồng độ tinh trùng. Kết quả công bố của Trịnh Văn Thân và cs. 

(2010) cũng chỉ ra rằng mùa vụ, phương thức chăn nuôi ảnh hưởng rất rõ rệt 

đến các chỉ tiêu về phẩm chất tinh dịch (P<0,001). Tuy nhiên, kết quả công bố 

của Knecht và cs. (2014) cho thấy, mùa vụ không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu 

về số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Landrace Ba Lan (P>0,05).  

Như vậy, kết quả đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến số 

lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Landrace trong nghiên cứu này có xu 

hướng tương tự với kết quả công bố của các tác giả trong và ngoài nước. 

3.2.1.2.2. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực Landrace qua các thế hệ 

Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Landrace qua các thế hệ được 

trình bày ở Bảng 3.23. 

Lợn Landrace sinh ra ở Pháp (thế hệ xuất phát) có thể tích tinh dịch 

(230,24 ml), hoạt lực tinh trùng (80,25%), nồng độ tinh trùng (261,93 

triệu/ml) và tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần khai thác (50,55 

tỷ/lần) đạt mức thấp nhất, và tăng lên đối với lợn sinh ra ở Việt Nam qua các 

thế hệ 1, 2 và cao nhất ở thế hệ 3 (282,87 ml; 88,00 %; 285,20 triệu/ml; 71,96 

tỷ/lần). Sự sai khác ở các chỉ tiêu này giữa các thế hệ có ý nghĩa thống kê 

(P<0,0001).  

Như vậy, số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Landrace qua các 

thế hệ đã chọn lọc cao hơn so với thế hệ xuất phát. Điều này cho thấy, việc 

thích nghi và chọn lọc lợn Landrace làm giống đã đạt hiệu quả khi cải thiện  
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Bảng 3.23. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Landrace qua các thế hệ 

Chỉ tiêu 
Thế hệ XP (n=520) Thế hệ 1 (n=1040) Thế hệ 2 (n=1040) Thế hệ 3 (n=1040) 

LSM SE LSM SE LSM SE LSM SE 

Thể tích tinh dịch (ml) 230,24c 1,54 271,67b 1,09 280,69a 1,09 282,87a 1,09 

Hoạt lực tinh trùng (%) 80,25d 0,19 85,47c 0,13 86,68b 0,13 88,00a 0,13 

Nồng độ tinh trùng (triệu/ml) 261,93c 1,20 280,89b 0,85 285,05a 0,85 285,2a 0,85 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng (tỷ/lần) 50,55c 0,64 67,07b 0,45 70,60a 0,45 71,96a 0,45 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 9,31a 0,06 7,05b 0,04 6,46c 0,04 6,16d 0,04 

 Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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được các tính trạng về số lượng và chất lượng tinh dịch của thế hệ sau so với 

thế hệ xuất phát. 

Các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Landrace qua 

các thế hệ đều đạt TCVN 9111:2011 quy định đối với lợn đực ngoại sử dụng 

trong thụ tinh nhân tạo. 

3.2.1.2.3. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Landrace qua các mùa 

Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Landrace qua các mùa trong 

năm được trình bày ở Bảng 3.24. 

Thể tích tinh dịch (284,60 ml), hoạt lực tinh trùng (90,12%), nồng độ 

tinh trùng (298,21 triệu/ml) và tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần khai 

thác (77,95 tỷ/lần) đạt mức cao nhất ở mùa xuân và thấp nhất ở mùa hè 

(243,17ml; 78,33 %; 251,79 triệu/ml; 49,02 tỷ/lần). Sự sai khác ở các chỉ tiêu 

này giữa các mùa vụ có ý nghĩa thống kê (P<0,0001). 

Kết quả công bố của Smital (2009) và Wysokinska và cs. (2009) cho 

thấy phẩm chất tinh dịch của lợn có xu hướng tốt nhất ở mùa Đông và mùa 

Xuân tiếp đến mùa Thu và thấp nhất mùa Hè. Wierzbicki và cs. (2010) cũng 

chỉ ra rằng nồng độ tinh trùng, hoạt lực tinh trùng và tổng số tinh trùng tiến 

thẳng ở mùa Đông (642,02 triệu/lần, 72,68% và 94,14 tỷ/lần) cao hơn so với 

mùa Hè (590,87 triệu/ml, 72,51% và 92,72 tỷ/lần) và thể tích tinh dịch không 

có sự khác biệt giữa các tháng trong năm. Kết quả nghiên cứu của Do và cs. 

(2013) cũng cho thấy nồng độ tinh trùng thấp nhất ở tháng 7 (mùa Hè), cao 

nhất vào tháng 10 và 11 (mùa Đông). 
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Bảng 3.24. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Landrace qua các mùa 

Chỉ tiêu 
Xuân (n=930) Hè (n=930) Thu (n=925) Đông (n=855) 

LSM SE LSM SE LSM SE LSM SE 

Thể tích tinh dịch (ml) 284,60a 1,17 243,17d 1,17 274,72b 1,17 262,98c 1,22 

Hoạt lực tinh trùng (%) 90,12a 0,14 78,33d 0,14 87,71b 0,14 84,23c 0,15 

Nồng độ tinh trùng (triệu/ ml) 298,21a 0,91 251,79d 0,91 289,26b 0,91 273,80c 0,95 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng (tỷ/ lần) 77,95a 0,48 49,02d 0,48 71,13b 0,48 62,08c 0,50 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 5,94d 0,05 8,62a 0,05 6,96c 0,05 7,46b 0,05 

 Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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3.2.1.3. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực Yorkshire 

3.2.1.3.1. Yếu tố ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn 

Yorkshire 

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến các chỉ tiêu về số lượng và chất 

lượng tinh dịch lợn Yorkshire được trình bày ở Bảng 3.25. 

Bảng 3.25. Các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh dịch của 

lợn Yorkshire 

Chỉ tiêu Thế hệ Mùa vụ R² 

Thể tích tinh dịch (ml) <0,0001 <0,0001 27,65 

Hoạt lực tinh trùng (%) <0,0001 <0,0001 57,55 

Nồng độ tinh trùng (triệu/ ml) <0,0001 <0,0001 29,29 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng (tỷ/ lần) <0,0001 <0,0001 41,98 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) <0,0001 <0,0001 52,90 

Thế hệ và mùa vụ có ảnh hưởng rất rõ rệt (P<0,0001) đến tất cả các chỉ 

tiêu về phẩm chất tinh dịch của lợn Yorkshire. Hệ số xác định (R2) cao nhất ở 

chỉ tiêu hoạt lực tinh trùng (57,55%) và thấp nhất ở chỉ tiêu thể tích tinh dịch 

(27,65%). 

Kết quả nghiên cứu này về ảnh hưởng của một số yếu tố đến các chỉ 

tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Yorkshire có xu hướng tương 

tự với kết quả công bố của Knecht và cs. (2014); Kunowska-Slosarz và 

Makowska (2011) ; Wierzbicki và cs. (2010) và Trịnh Văn Thân và cs. 

(2010). Các tác giả này cũng chỉ ra rằng mùa vụ có ảnh hưởng rất rõ rệt đến 

các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch (P<0,001). Như vậy, kết quả 

đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến số lượng và chất lượng tinh 

dịch của lợn Yorkshire trong nghiên cứu này có xu hướng tương tự với kết 

quả công bố của các tác giả trong và ngoài nước. 
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3.2.1.3.2. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Yorkshire qua các thế hệ 

Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Yorkshire qua các thế hệ được 

trình bày ở Bảng 3.26. 

Lợn Yorkshire sinh ra ở Pháp (thế hệ xuất phát) có thể tích tinh dịch 

(228,72 ml), hoạt lực tinh trùng (78,02%), nồng độ tinh trùng (258,53 

triệu/ml) và tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần khai thác (47,77 

tỷ/lần) đạt mức thấp nhất, và tăng lên đối với lợn sinh ra ở Việt Nam qua các 

thế hệ 1, 2 và cao nhất ở thế hệ 3 (279,68 ml; 87,64 %; 282,85 triệu/ml; 70,40 

tỷ/lần). Sự sai khác ở các chỉ tiêu này giữa các thế hệ có ý nghĩa thống kê 

(P<0,0001). Như vậy, số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Yorkshire qua 

các thế hệ đã chọn lọc cao hơn so với thế hệ xuất phát. Điều này cho thấy, 

việc thích nghi và chọn lọc lợn Yorkshire làm giống đã đạt hiệu quả khi cải 

thiện được các tính trạng về số lượng và chất lượng tinh dịch của thế hệ sau 

so với thế hệ xuất phát. Các chỉ tiêu về phẩm chất tinh dịch của lợn Yorkshire 

qua các thế hệ đều đạt TCVN 9111:2011 quy định đối với lợn đực ngoại sử 

dụng trong thụ tinh nhân tạo, ngoại trừ chỉ tiêu hoạt lực tinh trùng của thế hệ 

xuất phát còn thấp hơn so với quy định. 
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Bảng 3.26. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Yorkshire qua các thế hệ 

Chỉ tiêu 
Thế hệ XP (n=520) Thế hệ 1 (n=1040) Thế hệ 2 (n=1040) Thế hệ 3 (n=1040) 

LSM SE LSM SE LSM SE LSM SE 

Thể tích tinh dịch (ml) 228,72d 1,46 269,99c 1,03 275,11b 1,04 279,68a 1,04 

Hoạt lực tinh trùng (%) 78,02d 0,20 84,63c 0,14 86,29b 0,14 87,64a 0,14 

Nồng độ tinh trùng (triệu/ ml) 258,53c 1,20 276,00b 0,85 280,14a 0,85 282,85a 0,85 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng (tỷ/ lần) 47,77d 0,61 64,70c 0,43 67,53b 0,43 70,40a 0,43 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 10,04a 0,06 7,36b 0,05 6,64c 0,05 6,44d 0,05 

Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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3.2.1.3.3. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Yorkshire theo mùa vụ 

Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Yorkshire qua các mùa trong 

năm được trình bày ở Bảng 3.27. Thể tích tinh dịch (276,71 ml), hoạt lực tinh 

trùng (88,40%), nồng độ tinh trùng (289,20 triệu/ml) và tổng số tinh trùng 

tiến thẳng trong một lần khai thác (72,16 tỷ/lần) đạt mức cao nhất ở mùa xuân 

và thấp nhất ở mùa hè (244,57 ml; 77,38 %; 249,79 triệu/ml; 48,28 tỷ/lần). Sự 

sai khác ở các chỉ tiêu này giữa các mùa vụ có ý nghĩa thống kê (P<0,0001). 

Kết quả theo dõi trên lợn Piétrain kháng stress của Hà Xuân Bộ (2015) 

cho thấy thể tích tinh dịch đạt cao nhất ở thế hệ 1 (343,43 ml), giảm dần qua 

các thế hệ (thế hệ 2: 305,48 ml, thế hệ 3: 214,30 ml, thế hệ 4: 181,13). 

Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Hà Xuân Bộ (2015): lợn 

Piétrain kháng stress có thể  tích tinh dịch đạt cao nhất ở mùa Đông (275,99 

ml) và thấp nhất vào mùa hè (250,41 ml). Hà Xuân Bộ (2015) cho rằng nồng 

độ tinh trùng của lợn Piétrain kháng stress cao nhất về mùa mùa đông và mùa 

xuân (tương ứng là 374,62 và 370,17 triệu/ml) và thấp nhất vào mùa thu và 

mùa hè (tương ứng là 338,30 và 330,57 triệu/ml). Kết quả nghiên cứu của Đỗ 

Đức Lực và cs. (2013) cũng cho thấy nồng độ tinh trùng lợn Piétrain kháng 

stress thấp nhất ở tháng 7 (mùa hè), cao nhất vào tháng 10 và 11 (mùa đông). 

Một số nghiên cứu về ảnh hưởng của mùa vụ đến số lượng và chất 

lượng tinh dịch của lợn cho thấy phẩm chất tinh dịch tốt nhất ở mùa đông và 

mùa xuân tiếp đến mùa thu và thấp nhất mùa hè (Smital, 2009; Hà Xuân Bộ 

và cs., 2011). Wierzbicki và cs. (2010) cũng chỉ ra rằng nồng độ tinh trùng, 

hoạt lực tinh trùng và tổng số tinh trùng tiến thẳng ở mùa đông (642,02 

triệu/lần, 72,68% và 94,14 tỷ/lần) cao hơn so với mùa hè (590,87 triệu/ml, 

72,51% và 92,72 tỷ/lần) và thể tích tinh dịch không có sự khác biệt giữa các 

tháng trong năm. 
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Bảng 3.27. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Yorkshire qua các mùa 

Chỉ tiêu 
Xuân (n=950) Hè (n=920) Thu (n=905) Đông (n=865) 

LSM SE LSM SE LSM SE LSM SE 

Thể tích tinh dịch (ml) 276,71a 1,09 244,57d 1,11 270,61b 1,12 261,61c 1,15 

Hoạt lực tinh trùng (%) 88,40a 0,15 77,38d 0,15 87,31b 0,15 83,49c 0,16 

Nồng độ tinh trùng (triệu/ ml) 289,20a 0,89 249,79d 0,91 286,04b 0,92 272,49c 0,94 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng (tỷ/ lần) 72,16a 0,46 48,28d 0,46 69,04b 0,47 60,93c 0,48 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 6,59d 0,05 9,08a 0,05 6,93c 0,05 7,89b 0,05 

Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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 * Nhận xét chung: 

Đối với lợn Landrace và Yorshire yếu tố giống, thế hệ và mùa vụ ảnh 

hưởng rất rõ rệt đến tất cả các chỉ tiêu số lượng và chất lượng tinh dịch trong 

nghiên cứu. Lợn đực Landrace có thể tích tinh dịch (266,49 ml), hoạt lực tinh 

trùng (85,01%), nồng độ tinh trùng (278,33 triệu/ml) và tổng số tinh trùng 

tiến thẳng trong một lần khai thác (65,04 tỷ/lần) cao hơn so với lợn đực 

Yorkshire (263,24ml; 84,23%; 274,30 triệu/ml; 62,60 tỷ/lần), nhưng có tỷ lệ 

tinh trùng kỳ hình thấp hơn. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực 

Landrace và Yorkshire được cải thiện tăng lên qua các thế hệ, tổng số tinh 

trùng tiến thẳng lần lượt từ thế hệ xuất phát đến thế hệ 3 là 49,16; 65,89; 

69,06 và 71,17 tỷ/lần.  

Đối với lợn đực Landrace: Yếu tố thế hệ và mùa vụ ảnh hưởng rất rõ 

rệt đến tất cả các chỉ tiêu nhiên cứu về số lượng và chất lượng tinh dịch. Số 

lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực Landrace được tăng lên qua các thế 

hệ, tổng số tinh trùng tiến thẳng tăng lên lần lượt từ thế hệ xuất phát đến thế 

hệ 3 là 50,55; 67,07; 70,60 và 71,96 tỷ/lần, tỉ lệ kỳ hình giảm xuống qua các 

thế hệ lần lượt là 9,31; 7,05; 6,46 và 6,16%. Số lượng và chất lượng tinh dịch 

tốt nhất vào mùa Xuân, tiếp theo là mùa Thu và đến mùa Đông, thấp nhất vào 

mùa Hè. 

Đối với lợn đực Yorkshire: Tương tự giống lợn Landrace, yếu tố thế hệ 

và mùa vụ ảnh hưởng rất rõ rệt đến tất cả các chỉ tiêu số lượng và chất lượng 

tinh dịch nghiên cứu. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực Yorkshire 

được tăng lên qua các thế hệ, tổng số tinh trùng tiến thẳng tăng lên lần lượt từ 

thế hệ xuất phát đến thế hệ 3 là 47,77; 64,70; 67,53 và 70,40 tỷ/lần, tỉ lệ kỳ 

hình giảm xuống qua các thế hệ lần lượt là 10,04; 7,36; 6,64 và 6,44%. Số 

lượng và chất lượng tinh dịch tốt nhất vào mùa Xuân, tiếp theo là mùa Thu và 

đến mùa Đông, thấp nhất vào mùa Hè. 
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Các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Landrace và 

Yorkshire được cải thiện qua các thế hệ và đều ở mức cao, đạt TCVN 

9111:2011 quy định đối với lợn đực ngoại sử dụng trong thụ tinh nhân tạo. 

Các yếu tố thế hệ, mùa vụ ảnh hưởng đến tất cả các chỉ tiêu số lượng và 

chất lượng tinh dịch của lợn Landrace và Yorkshire đạt tốt nhất ở thế hệ thứ 3 

sinh ra tại Việt Nam và vào mùa Xuân. 

3.2.2. Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire từ nguồn 

gen Pháp 

3.2.2.1. Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire 

3.2.2.1.1. Yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và 

Yorkshire 

 Năng suất sinh sản của lợn nái bị ảnh hưởng bởi các yếu tố di truyền và 

các yếu tố ngoại cảnh. Trong nghiên cứu này, yếu tố di truyền chỉ nghiên cứu 

ảnh hưởng của yếu tố giống, thế hệ và lứa đẻ, yếu tố ngoại cảnh đề cập đến 

ảnh hưởng của mùa vụ đến một số chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái 

Landrace và Yorkshire qua 3 thế hệ, kết quả được trình bày tại Bảng 3.28. 

 Yếu tố giống không ảnh hưởng đến tuổi phối giống lần đầu và tuổi đẻ 

lứa đầu nhưng yếu tố thế hệ ảnh hưởng rất rõ rệt đến hai chỉ tiêu này vì hai 

giống lợn Landrace và Yorkshire được nuôi cùng thời điểm và cùng quy trình 

nuôi dưỡng chăm sóc nhưng quy định tuổi phối giống lần đầu có sự thay đổi 

nên dẫn đến tuổi phối giống lần đầu tại các thế hệ có sự sai khác. 

 Yếu tố giống không ảnh hưởng đến khối lượng cai sữa/con (P>0,05) 

nhưng ảnh hưởng đến thời gian phối giống có chửa sau cai sữa và khoảng 

cách lứa đẻ (P<0,05); ảnh hưởng rất rõ rệt đến số con sơ sinh sống/ổ, số con 

cai sữa/ổ, khối lượng sơ sinh sống/ổ, khối lượng sơ sinh sống/con và khối 

lượng cai sữa/ổ (P<0,001).  
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 Yếu tố thế hệ không ảnh hưởng đến khối lượng cai sữa/con, thời gian 

phối giống có chửa sau cai sữa và khoảng cách lứa đẻ (P>0,05) nhưng ảnh 

hưởng đến khối lượng sơ sinh sống/ổ (P<0,05); ảnh hưởng rất rõ rệt đến số 

con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ, khối lượng sơ sinh sống/con và khối 

lượng cai sữa/ổ (P<0,001). 

Bảng 3.28. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến năng suất sinh sản của lợn 

nái Landrace và Yorkshire 

Chỉ tiêu Giống Thế hệ Mùa vụ Lứa R² (%) 

Tuổi phối giống lần đầu (ngày) 0,3271 0,0005 - - 4,95 

Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 0,2775 0,0003 - - 5,28 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) <0,0001 0,0002 0,2839 <0,0001 14,21 

Khối lượng sơ sinh sống/ổ (kg) <0,0001 0,0051 0,4598 <0,0001 15,69 

Khối lượng sơ sinh sống/con (kg) <0,0001 0,0001 0,4919 0,0548 3,01 

Số con cai sữa/ổ (con) <0,0001 <0,0001 0,7927 <0,0001 25,95 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) <0,0001 <0,0001 0,5100 <0,0001 28,93 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 0,0585 0,6083 0,8494 0,1644 1,35 

Thời gian phối có chửa SCS (ngày) 0,0036 0,8786 <0,0001 <0,0001 11,88 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 0,0101 0,6740 - <0,0001 6,77 

  Yếu tố mùa vụ không ảnh hưởng đến số con sơ sinh sống/ổ, số con cai 

sữa/ổ, khối lượng sơ sinh sống/ổ, khối lượng cai sữa/ổ, khối lượng sơ sinh 

sống/con và khối lượng cai sữa/con (P>0,05) nhưng ảnh hưởng rất rõ rệt đến 

thời gian phối giống có chửa sau cai sữa và khoảng cách lứa đẻ (P<0,001). 

 Yếu tố lứa đẻ không ảnh hưởng đến khối lượng sơ sinh sống/con và 

khối lượng cai sữa/con (P>0,05) nhưng ảnh hưởng rất rõ rệt đến số con sơ 

sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ, khối lượng sơ sinh sống/ổ, khối lượng cai sữa/ổ, 

thời gian phối giống có chửa sau cai sữa và khoảng cách lứa đẻ (P<0,001). 

  Kết quả này không hoàn toàn trùng hợp với kết quả nghiên cứu của 
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một số tác giả sau đây. Trên đàn lợn nái Landrace và Yorkshire nuôi tại Trại 

Mỹ Văn và Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương, tác giả Trần Thị Minh 

Hoàng và cs. (2008) cho biết yếu tố lứa đẻ ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê rõ 

rệt đến các tính trạng sinh sản. Phạm Thị Kim Dung và Trần Thị Minh Hoàng 

(2009) cũng có kết luận tương tự. Đoàn Văn Soạn và Đặng Vũ Bình (2010) 

trên tổ hợp nái lai giữa nái lai F1(Landrace x Yorkshire) và F1(Yorkshire x 

Landrace) với đực Duroc và L19, cho biết yếu tố lứa đẻ ảnh hưởng rất rõ rệt 

đến tất cả các chỉ tiêu nghiên cứu trên.  

 Đặng Vũ Bình (1999) cho thấy, lứa đẻ có ảnh hưởng đến tất cả các tính 

trạng về năng suất sinh sản của lợn nái. Kết quả công bố của Tạ Thị Bích 

Duyên (2003) cũng cho thấy, lứa đẻ ảnh hưởng rõ rệt đến hầu hết các tính 

trạng về năng suất sinh sản của lợn nái. Kết quả công bố của Đặng Vũ Bình 

và cs. (2005) cũng cho thấy, các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của nái 

Landrace, Yorkshire có xu hướng thấp nhất ở lứa 1, tăng dần và đạt giá trị cao 

nhất ở lứa 4. Kết quả công bố của Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình 

(2006) cũng chỉ ra rằng, lứa đẻ có ảnh hưởng rõ rệt đến tất cả các chỉ tiêu về 

năng suất sinh sản của lợn nái. Kết quả công bố của Nguyễn Văn Thắng và 

Vũ Đình Tôn (2010) cho thấy, yếu tố lứa đẻ có ảnh hưởng rõ rệt đến các chỉ 

tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái (P<0,001).  

3.2.2.1.2. Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire 

 Yếu tố giống ảnh hưởng đến tất cả các chỉ tiêu nghiên cứu (P<0,0001) 

ngoại trừ chỉ tiêu tuổi phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu và khối lượng cai 

sữa/ con (P>0,0585). Kết quả này cho thấy lợn cái Landrace và Yorkshire có 

tuổi thành thục tương đương nhau (Bảng 3.29). Lợn nái Yorkshire có khối 

lượng/ ổ và số con/ ổ tại thời điểm sơ sinh và cai sữa cao hơn nái Landrace 

nhưng có thời gian phối giống có chửa sau cai sữa và khoảng cách lứa đẻ 

ngắn hơn. Vì số con sơ sinh/ ổ ở lợn Yorkshire cao hơn Landrace, nên khối 
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lượng sơ sinh/ con ở lợn Yorkshire thấp hơn (P<0,0001). Tuy nhiên khối 

lượng trung bình/ con ở thời điểm cai sữa không có sự sai khác giữa hai giống 

này. Tuy nhiên, Trịnh Hồng Sơn và cs. (2019d) kết luận rằng năng suất sinh 

sản không có sự sai khác giữa nái Landrace và Yorkshire. 

Bảng 3.29. Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire 

Chỉ tiêu 
Landrace Yorkshire 

n LSM SE n LSM SE 

Tuổi phối giống lần đầu (ngày) 160 241,52 1,37 160 243,41 1,37 

Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 159 356,66 1,37 160 358,75 1,37 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 781 12,81b 0,08 768 13,59a 0,08 

Khối lượng sơ sinh sống/ổ (kg) 781 19,62b 0,10 768 20,39a 0,10 

Khối lượng sơ sinh sống/con (kg) 781 1,54a 0,01 768 1,52b 0,01 

Số con cai sữa/ổ (con) 781 11,37b 0,05 768 12,01a 0,05 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 781 74,43b 0,37 768 79,06a 0,36 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 781 6,55 0,02 768 6,61 0,02 

Thời gian phối có chửa SCS (ngày) 621 16,06a 0,69 608 13,32b 0,68 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 621 153,63a 0,71 608 151,14b 0,70 

 Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau thì 

sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

Tuổi đẻ lứa đầu của lợn nái Landrace trong nghiên cứu này tương 

đương với kết quả công bố của Đoàn Phương Thuý và cs. (2015). Tuy nhiên 

tuổi đẻ lứa đầu của lợn Landrace trong nghiên cứu này sớm hơn so với công 

bố của Lê Đình Phùng và cs. (2011) và muộn hơn so với kết quả nghiên cứu 

của Lê Văn Sáng và cs. (2019) đối với lợn Landrace nuôi tại Trung tâm 

Nghiên cứu lợn Thụy Phương và Trung tâm heo Bình Thắng. 

Đối với lợn Yorkshire, tuổi đẻ lứa đầu trên đàn lợn này muộn hơn so 

với kết quả công bố của Trịnh Hồng Sơn và cs. (2020) nghiên cứu tại Thuỵ 

Phương, Bình Thắng và Thái Dương. Kết quả nghiên cứu này sớm hơn so với 

công bố của Lê Đình Phùng và cs. (2011) về tuổi phối giống lần đầu của lợn 

Yorkshire (269,0 ngày). 
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Hình 3.1. Số con sơ sinh sống/ổ và số con cai sữa/ổ của lợn 

Landrace, Yorkshire 

Số con sơ sinh sống/ổ của nái Landrace tương đương với kết quả của 

Lê Văn Sáng và cs. (2019) nhưng cao hơn so với nghiên cứu của Lê Đình 

Phùng và cs. (2011) và Đoàn Phương Thuý và cs. (2015). Số con sơ sinh 

sống/ổ của lợn nái Yorkshire cao hơn công bố của Tummaruk và cs. (2004), 

Đoàn Phương Thuý và cs. (2015), Wähner và Brüssow (2009), Nguyễn Văn 

Đức và cs. (2010), Nguyễn Ngọc Thanh Yên và cs. (2018) và Trịnh Hồng Sơn 

và cs. (2020). 

Lợn nái Landrace có khối lượng sơ sinh sống/ổ thấp hơn so với lợn nái 

Yorkshire (P<0,0001), nhưng khối lượng sơ sinh sống/con của lợn nái 

Landrace lại cao hơn so với lợn nái Yorkshire. Số con sơ sinh sống/ổ và khối 

lượng sơ sinh sống/con có mối tương quan nghịch, khi số con sơ sinh sống/ổ 

cao dẫn đến khối lượng sơ sinh sống/con bị giảm xuống nhưng số con sơ sinh 

sống/ổ và khối lượng sơ sinh sống/ổ có mối tương quan thuận, số con sơ sinh 

sống/ổ cao hơn thì khối lượng sơ sinh sống/ổ cao hơn. Khối lượng sơ sinh 

sống/con của Landrace cao hơn kết quả công bố của Nguyễn Ngọc Thanh 

Yên và cs. (2018) và Nguyễn Văn Thắng (2017); tương đương công bố của 
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Eyovwunu và cs. (2016) nhưng thấp hơn công bố của Nguyễn Bình Trường 

và cs. (2018).  

 

Hình 3.2. Khối lượng sơ sinh sống/ổ và Khối lượng cai sữa/ổ của lợn 

Landrace, Yorkshire 

Khối lượng cai sữa/ổ của lợn nái Landrace thấp hơn của lợn nái 

Yorkshire (P<0,0001) nhưng khối lượng cai sữa/con sai khác không có ý 

nghĩa thống kê (P=0,0585). Thành tích này cũng cao hơn kết quả công bố của 

Nguyễn Văn Thắng (2017) và Nguyễn Ngọc Thanh Yên và cs. (2018) về khối 

lượng cai sữa/ổ của Landrace và Yorkshire. Theo Nguyễn Bình Trường và cs. 

(2018), khối lượng cai sữa/ ổ 28 ngày tuổi ở nái Landrace và Yorkshire lần 

lượt là 79,1 và 70,9 kg. 

Thời gian phối giống có chửa sau cai sữa của nái Landrace (16,06 

ngày) dài hơn nái Yorkshire (13,32 ngày) (P=0,0036). Chính vì vậy, khoảng 

cách giữa hai lứa đẻ của lợn nái Landrace (153,63 ngày) cũng dài hơn so với 

lợn nái Yorkshire (151,14 ngày) (P=0,0001). Khoảng cách giữa hai lứa đẻ có 

mối tương quan thuận với thời gian phối giống có chửa sau cai sữa vì khoảng 

cách giữa hai lứa đẻ bằng tổng số ngày lợn nái mang thai, cộng với thời gian 

nuôi con và thời gian phối giống có chửa sau cai sữa.  
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3.2.2.1.3. Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire qua các thế 

hệ 

Việc nuôi giữ và nhân thuần bảo tồn các giống thuần làm nguyên liệu 

gốc cho các chương trình giống là không thể thiếu được. Các giống muốn tồn 

tại được thì phải duy trì được năng suất, chất lượng qua các thế hệ và từng 

bước được chọn lọc nâng cao. Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và 

Yorkshire qua các thế hệ được thể hiện tại Bảng 3.30. 

Bảng 3.30 cho thấy, năng suất sinh sản của lợn Landrace và Yorkshire 

có sự sai khác giữa các thế hệ (P=0,0051), ngoại trừ chỉ tiêu khối lượng cai 

sữa/con, thời gian phối giống có chửa sau cai sữa và khoảng cách lứa đẻ 

(P=0,6740). Tuổi phối giống lần đầu và tuổi đẻ lứa đầu ở thế hệ xuất phát cao 

hơn thế hệ 1 và 2 (P=0,005) vì lợn thế hệ xuất phát có thêm thời gian nuôi 

thích nghi và hoàn thiện quy trình vacxin. Khối lượng/ổ và số con/ổ thời điểm 

sơ sinh và khối lượng cai sữa/ ổ ở nái Landrace và Yorkshire được cải thiện 

rõ rệt qua các thế hệ nhưng khối lượng cai sữa/con không có sự sai khác 

(P=0,6083). Mặc dù vậy thời gian phối giống có chửa sau cai sữa và khoảng 

cách lứa đẻ được giữ ổn định qua các thế hệ (P=0,6740). Kết quả này cho thấy 

đàn lợn thích nghi tốt và quy trình chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp với hai 

giống lợn này tại Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương. 

Tuổi phối giống có chửa lần đầu chung của lợn Landrace và Yorkshire 

tại thế hệ xuất phát, thế hệ 1 và thế hệ 2 lần lượt là 248,29; 239,74 và 239,37 

ngày, tương ứng tuổi đẻ lứa đầu lần lượt là 363,68; 354,93 và 354,52 ngày. 

Như vậy, tuổi phối giống có chửa lứa đầu và tuổi đẻ lứa đầu của lợn nái 

Landrace tại thế hệ xuất phát cao hơn so với thế hệ 1 và thế hệ 2 (P<0,05),
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Bảng 3.30. Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire qua 3 thế hệ 

Chỉ tiêu 

  

Thế hệ XP Thế hệ 1 Thế hệ 2 

n LSM SE n LSM SE n LSM SE 

Tuổi phối giống lần đầu (ngày) 80 248,29a 1,92 120 239,74b 1,57 120 239,37b 1,57 

Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 80 363,68a 1,92 119 354,93b 1,57 120 354,52b 1,56 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 424 12,87b 0,11 598 13,29a 0,09 527 13,43a 0,10 

Khối lượng sơ sinh sống/ổ (kg) 424 19,72b 0,13 598 20,27a 0,11 527 20,02ab 0,12 

Khối lượng sơ sinh sống/con (kg) 424 1,54a 0,01 598 1,54a 0,01 527 1,51b 0,01 

Số con cai sữa/ổ (con) 424 11,08b 0,07 598 11,91a 0,06 527 12,10a 0,07 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 424 72,57b 0,47 598 78,33a 0,40 527 79,33a 0,45 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 424 6,56 0,03 598 6,60 0,03 527 6,58 0,03 

Thời gian phối có chửa SCS (ngày) 344 14,43 0,89 478 14,62 0,76 407 15,03 0,88 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 344 152,18 0,92 478 152,49 0,78 407 152,49 0,90 

 Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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giữa thế hệ 1 và thế hệ 2 sai khác không có ý nghĩa thống kê. Bởi vì thế hệ 

xuất phát là đàn lợn được nhập từ Pháp về nên phải có thời gian nuôi thích 

nghi, thế hệ 1 và thế hệ 2 sinh ra tại Việt Nam có sinh lý ổn định và thực hiện 

theo quy trình của Trung tâm. 

Số con sơ sinh sống/ổ ở thế hệ 2 đạt cao nhất là yếu tố dẫn đến khối 

lượng sơ sinh sống/con tại thế hệ 2 thấp hơn. Trong nghiên cứu này, năng suất 

sinh sản của lợn nái được cải thiện qua các thế hệ. Kết qua này phù hợp với 

nghiên cứu của Klimas & Klimiene (2011), Luc và cs. (2013) và Nguyễn Thi 

Hương và cs. (2018). Tuy nhiên Trịnh Hồng Sơn (2015) cho biết năng suất 

sinh sản của lợn đực VCN03 không có sự sai khác qua các thế hệ. 

 

Hình 3.3. Số con sơ sinh sống/ổ và số con cai sữa/ổ của lợn Landrace, 

Yorkshire qua 3 thế hệ 

Số con sơ sinh sống/ổ và số con cai sữa/ổ lợn nái Landrace tại thế hệ 

xuất phát thấp hơn so với thế hệ 1 và thế hệ 2 (P<0,05); tại thế hệ 2 cao hơn 

so với thế hệ 1, tuy nhiên sự sai khác không có ý nghĩa thống kê. Cụ thể: số 
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con sơ sinh sống/ổ tại thế hệ xuất phát, thế hệ 1 và thế hệ 2 lần lượt là 12,87; 

13,29 và 13,43 con, tương ứng số con cai sữa qua các thế hệ lần lượt là 11,08; 

11,91 và 12,10 con. 

Khối lượng sơ sinh sống/ổ qua các thế hệ biến động nhỏ, tại thế hệ xuất 

phát thấp hơn so với thế hệ 1 (P<0,05), tại thế hệ xuất phát thấp hơn thế hệ 2 

(P>0,05), khi so sánh thế hệ 1 với thế hệ 2 thì sai khác không có ý nghĩa 

thống kê (P>0,05). Khối lượng sơ sinh sống/ổ tại thế hệ xuất phát, thế hệ 1 và 

thế hệ 2 lần lượt là 19,72; 20,27 và 20,02 kg. Khối lượng sơ sinh sống/con tại 

thế hệ xuất phát và thế hệ 1 cao hơn thế hệ 2 (P<0,05), số con sơ sinh sống/ổ 

tại thế hệ 2 đạt cao nhất là yếu tố dẫn đến khối lượng sơ sinh/con tại thế hệ 2 

thấp hơn. 

 

Hình 3.4. Khối lượng sơ sinh sống/ổ và khối lượng cai sữa/ổ của lợn 

Landrace, Yorkshire qua 3 thế hệ 

Khối lượng cai sữa/con qua 3 thế hệ được giữ ổn định, lần lượt là 6,56; 

6,60 và 6,58kg (P>0,05) nhưng khối lượng cai sữa/ổ tại thế hệ xuất phát thấp 

hơn so với thế hệ 1 và thế hệ 2 (P<0,05), đạt cao nhất tại thế hệ 2, tuy nhiên 
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giữa thế hệ 1 và thế hệ 2 sai khác không có ý nghĩa thống kê. Khối lượng cai 

sữa/ổ lần lượt là 72,57; 78,33 và 79,33kg. 

Thời gian phối giống có chửa sau cai sữa và khoảng cách giữa hai lứa 

đẻ được giữ ổn định qua các thế hệ. Thời gian phối giống có chửa sau cai sữa 

qua các thế hệ lần lượt là 14,43; 14,62 và 15,03 ngày (P>0,05), tương ứng 

khoảng cách giữa hai lứa đẻ là 152,18; 152,49 và 152,49 ngày (P>0,05). 

3.2.2.1.4. Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire qua 6 lứa đẻ 

Kết quả bảng 3.31 cho thấy, yếu tố lứa đẻ ảnh hưởng rõ rệt đến các chỉ 

tiêu sinh sản của lợn Landrace và Yorkshire (P<0,0001) ngoại trừ khối lượng 

sơ sinh sống/ con và khối lượng cai sữa/ con (P=0,0548). Đối với các chỉ tiêu 

này, các giá trị này tăng dần qua các lứa, đạt đỉnh cao ở lứa thứ 3 sau đó giảm 

dần đến lứa 6 (Hình 3.5 và 3.6). 

 

Hình 3.5. Số con sơ sinh sống (─) và số con cai sữa/ ổ (─ ─) qua các lứa 
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Hình 3.6. Khối lượng sơ sinh sống (─) và khối lượng cai sữa/ ổ (─ ─) qua 

các lứa 

Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Trần Thị Minh Hoàng 

và cs. (2008), Phạm Thị Kim Dung và Trần Thị Minh Hoàng (2009) trên đàn 

lợn nái Landrace và Yorkshire; Đoàn Văn Soạn và Đặng Vũ Bình (2010) và 

Nguyễn Văn Thắng và Vũ Đình Tôn (2010) trên nái F1(Landrace x Yorkshire) 

và F1(Yorkshire x Landrace).  

Đặng Vũ Bình và cs. (2005) và Nguyễn Văn Thắng (2017) cho biết các 

chỉ tiêu về năng suất sinh sản của nái Landrace và Yorkshire có xu hướng 

thấp nhất ở lứa 1, tăng dần và đạt giá trị cao nhất ở lứa 4. Kết quả nghiên cứu 

của Trịnh Hồng Sơn và cs. (2019c) trên lợn Landrace và Yorkshire cho thấy, 

năng suất sinh sản tăng từ lứa 1 đến lứa 4. 
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Bảng 3.31. Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire qua 6 lứa đẻ 

Chỉ tiêu 
Lứa 1 (n=320) Lứa 2 (n=307) Lứa 3 (n=294) Lứa 4 (n=268) Lứa 5 (n=236) Lứa 6 (n=124) 

LSM SE LSM SE LSM SE LSM SE LSM SE LSM SE 

Số con sơ sinh sống/ ổ (con) 12,30d 0,15 13,63b 0,14 14,28a 0,15 13,73ab 0,14 12,98c 0,15 12,26d 0,20 

Khối lượng sơ sinh/ ổ (kg) 18,56d 0,18 20,54bc 0,17 21,49a 0,18 20,88ab 0,18 20,01c 0,18 18,55d 0,25 

Khối lượng sơ sinh/ con (kg) 1,53 0,01 1,52 0,01 1,52 0,01 1,53 0,01 1,55 0,01 1,53 0,01 

Số con cai sữa/ ổ (con) 10,99d 0,10 12,08b 0,09 12,68a 0,10 12,16b 0,10 11,49c 0,10 10,78d 0,13 

Khối lượng cai sữa/ ổ (kg) 71,29d 0,66 79,82b 0,61 83,65a 0,66 80,11b 0,64 76,02c 0,67 69,56d 0,91 

Khối lượng cai sữa/ con (kg) 6,53 0,04 6,63 0,04 6,61 0,04 6,61 0,04 6,64 0,04 6,47 0,06 

Thời gian phối có chửa (ngày) - - 22,75a 1,05 12,61b 1,13 13,50b 1,11 9,76b 1,15 14,85b 1,56 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) - - 160,13a 0,97 150,65b 0,99 149,17b 1,04 150,01b 1,10 151,97b 1,56 

 Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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3.2.2.1.5. Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire theo mùa vụ 

Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire theo mùa vụ 

được trình bày tại Bảng 3.32. Yếu tố mùa vụ không ảnh hưởng đến số con sơ 

sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ, khối lượng sơ sinh sống/ổ, khối lượng cai sữa/ổ, 

khối lượng sơ sinh sống/con và khối lượng cai sữa/con. Điều này chứng tỏ 

nuôi trong chuồng kín đã giảm thiểu được ảnh hưởng của điều kiện thời tiết 

đến năng suất sinh sản. Tuy nhiên, yếu tố này lại ảnh hưởng rất rõ rệt đến thời 

gian phối giống có chửa sau cai sữa (P<0,0001). Thời gian phối giống có chửa 

sau cai sữa ngắn nhất ở mùa Thu (8,96 ngày) tiếp đến là mùa Xuân (14,50 

ngày), mùa Hè (15,46 ngày) và dài nhất ở mùa Đông (19,86 ngày). 

Các chỉ tiêu số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ, khối lượng sơ sinh 

sống/con, khối lượng sơ sinh sống/ổ, khối lượng cai sữa/con và khối lượng cai 

sữa/ổ theo mùa vụ sai khác không có ý nghĩa thống kê. Lần lượt tại mùa 

Xuân, mùa Hè, mùa Thu và mùa Đông có số con sơ sinh sống/ổ là 13,31; 

13,23; 12,98 và 13,27 con; khối lượng sơ sinh sống/ổ là 20,04; 20,14; 19,80 

và 20,03 kg; số con cai sữa/ổ là 11,67; 11,69; 11,65 và 11,77 con; khối lượng 

cai sữa/ổ là 76,54; 76,35; 76,52 và 77,56 kg. 

Lợn nái Landrace và Yorkshire từ nguồn gen Pháp tại Trung tâm 

Nghiên cứu lợn Thuỵ Phương được nuôi trong chuồng kín có hệ thống điều 

hoà nhiệt độ tự động nên tiểu không khí trong chuồng nuôi ổn định, không sai 

khác giữa các mùa. Chính vì vậy, năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và 

Yorkshire giữa các mùa được ổn định, sai khác không có ý nghĩa thống kê. 
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Bảng 3.32. Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire theo mùa vụ 

Chỉ tiêu 
Xuân Hè Thu Đông 

n LSM SE n LSM SE n LSM SE n LSM SE 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 377 13,31 0,13 474 13,23 0,12 393 12,98 0,13 305 13,27 0,14 

Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) 377 20,04 0,16 474 20,14 0,15 393 19,80 0,16 305 20,03 0,18 

Khối lượng sơ sinh/con (kg) 377 1,52 0,01 474 1,53 0,01 393 1,54 0,01 305 1,52 0,01 

Số con cai sữa/ổ (con) 377 11,67 0,09 474 11,69 0,08 393 11,65 0,08 305 11,77 0,09 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 377 76,54 0,59 474 76,35 0,54 393 76,52 0,56 305 77,56 0,64 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 377 6,59 0,04 474 6,56 0,03 393 6,58 0,04 305 6,60 0,04 

Thời gian phối có chửa (ngày) 350 14,50b 1,06 221 15,46b 1,16 357 8,96c 1,01 301 19,86a 1,07 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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3.2.2.2. Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace 

3.2.2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của nái Landrace 

Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố thế hệ, mùa vụ và lứa đẻ đến một số 

chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái Landrace được trình bày tại Bảng 3.33. 

Yếu tố thế hệ ảnh hưởng rõ rệt đến số con sơ sinh sống/ổ, ảnh hưởng rất rõ rệt 

đến số con cai sữa/ổ; không ảnh hưởng đến khối lượng sơ sinh sống/con, khối 

lượng cai sữa/con nhưng ảnh hưởng rất rõ rệt đến khối lượng sơ sinh sống/ổ 

và khối lượng cai sữa/ổ. Yếu tố thế hệ ảnh hưởng rõ rệt đến tuổi phối giống 

lần đầu, ảnh hưởng rất rõ rệt đến tuổi đẻ lứa đầu nhưng không ảnh hưởng đến 

thời gian phối giống có chửa sau cai sữa và khoảng cách giữa hai lứa đẻ. 

Bảng 3.33. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến năng suất sinh sản của 

nái Landrace 

Chỉ tiêu Thế hệ Mùa vụ Lứa R² 

Tuổi phối giống lần đầu (ngày) 0,0025 - - 7,37 

Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 0,0007 - - 8,97 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 0,0013 0,3765 <0,0001 12,44 

Khối lượng sơ sinh sống/ổ (kg) <0,0001 0,2089 <0,0001 20,73 

Khối lượng sơ sinh sống/con (kg) 0,7325 0,7307 0,7612 0,62 

Số con cai sữa/ổ (con) <0,0001 0,0145 <0,0001 26,65 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) <0,0001 0,4533 <0,0001 25,83 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 0,6647 0,1320 0,0689 3,31 

Thời gian phối có chửa SCS (ngày) 0,3675 <0,0001 <0,0001 16,26 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 0,6697 - <0,0001 7,24 

Yếu tố mùa vụ không ảnh hưởng đến số con sơ sinh sống/ổ nhưng ảnh 

hưởng đến số con cai sữa/ổ (P<0,05); không ảnh hưởng đến khối lượng sơ 

sinh sống/ổ, khối lượng sơ sinh sống/con, khối lượng cai sữa/ổ và khối lượng 

cai sữa/con. Yếu tố mùa vụ ảnh hưởng rất rõ rệt đến thời gian phối giống có 

chửa sau cai sữa (P<0,001). 
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Yếu tố lứa đẻ ảnh hưởng rất rõ rệt đến số con sơ sinh sống/ổ và số con 

cai sữa/ổ; ảnh hưởng rất rõ rệt đến khối lượng sơ sinh sống/ổ và khối lượng 

cai sữa/ổ nhưng không ảnh hưởng đến khối lượng sơ sinh sống/con và khối 

lượng cai sữa/con. Yếu tố lứa đẻ ảnh hưởng rất rõ rệt đến thời gian phối giống 

có chửa sau cai sữa và khoảng cách giữa hai lứa đẻ (P<0,001). 

3.2.2.2.2. Ảnh hưởng của thế hệ đến năng suất sinh sản của nái Landrace 

Tuổi phối giống lần đầu và tuổi đẻ lứa đầu tại thế hệ xuất phát cao hơn 

so với thế hệ 1 và thế hệ 2 (P<0,05), thế hệ 1 thấp hơn so với thế hệ 2 nhưng 

sư sai khác này không có ý nghĩa thống kê. Tuổi phối giống lần đầu tại thế hệ 

xuất phát, thế hệ 1 và thế hệ 2 lần lượt là 246,83; 237,92 và 239,65 ngày, 

tương ứng tuổi đẻ lứa đầu lần lượt là 362,50; 352,75 và 354,68 ngày (Bảng 

3.34). Như vậy, tại thế hệ xuất phát lợn nái Landrace có tuổi phối giống lần 

đầu cao hơn, dẫn đến tuổi đẻ lứa đầu cao hơn là do thế hệ xuất phát nhập từ 

Pháp có khả năng thích nghi kém hơn. 

 Thế hệ xuất phát có số con sơ sinh sống/ổ và số con cai sữa/ổ thấp hơn 

so với thế hệ 1 và thế hệ 2 (P<0,05); số con sơ sinh sống/ổ tại thế hệ 1 thấp 

hơn so với thế hệ 2, sai khác không có ý nghĩa thống kê; còn số con cai sữa/ổ 

tại thế hệ 1 thấp hơn so với thế hệ 2, sự sai khác này có ý nghĩa thống kê. Số 

con sơ sinh sống/ổ và số con cai sữa/ổ đều đạt ở mức tương đối cao, số con sơ 

sinh sống/ổ qua các thế hệ lần lượt là 12,45; 12,83 và 13,14 con; tương ứng số 

con cai sữa/ổ lần lượt là 10,75; 11,56 và 11,89 con. 

Khối lượng sơ sinh sống/con và khối lượng cai sữa/con ổn định qua các 

thế hệ (P>0,05) nhưng khối lượng sơ sinh sống/ổ và khối lượng cai sữa/ổ tại 

thế hệ xuất phát đều thấp hơn so với thế hệ 1 và thế hệ 2 (P<0,0001), tuy 

nhiên thế hệ 1 so với thế hệ 2 thì sai khác không có ý nghĩa thống kê. Cụ thể, 

tại thế hệ xuất phát, thế hệ 1 và thế hệ 2 lần lượt có khối lượng sơ sinh 

sống/con là 1,54; 1,55 và 1,54kg; khối lượng cai sữa/con là 6,51; 6,56 và 
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Bảng 3.34. Năng suất sinh sản của nái Landrace qua các thế hệ 

Chỉ tiêu 
Thế hệ XP Thế hệ 1 Thế hệ 2 

n LSM SE n LSM SE n LSM SE 

Tuổi phối giống lần đầu (ngày) 40 246,83a 2,02 60 237,92b 1,65 60 239,65b 1,65 

Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 40 362,50a 1,98 59 352,75b 1,63 60 354,68b 1,62 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 213 12,45b 0,14 299 12,83a 0,12 269 13,14a 0,13 

Khối lượng sơ sinh sống/ ổ (kg) 213 19,05b 0,17 299 19,67a 0,15 269 20,05a 0,16 

Khối lượng sơ sinh sống/con (kg) 213 1,54 0,01 299 1,55 0,01 269 1,54 0,01 

Số con cai sữa/ổ (con) 213 10,75c 0,09 299 11,56b 0,08 269 11,89a 0,09 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 213 70,01b 0,72 299 75,70a 0,62 269 77,72a 0,69 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 213 6,51 0,05 299 6,56 0,04 269 6,54 0,04 

Thời gian phối có chửa SCS (ngày) 173 14,50 1,29 239 16,02 1,11 209 17,00 1,28 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 173 152,51 1,35 239 153,62 1,16 209 154,14 1,33 

 Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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6,54kg; khối lượng sơ sinh sống/ổ là 19,05; 19,67 và 20,05kg; khối lượng cai 

sữa/ổ là 70,01; 75,70 và 77,72kg. 

Thời gian phối giống có chửa sau cai sữa và khoảng cách giữa hai lứa 

đẻ sai khác không có ý nghĩa thống kê; thời gian phối giống có chửa sau cai 

sữa từ thế hệ xuất phát, thế hệ 1 và thế hệ 2 là 14,50; 16,02 và 17,0 ngày; 

tương ứng khoảng cách giữa hai lứa đẻ là 152,51; 153,62 và 154,14 ngày. 

 

Hình 3.7. Số con sơ sinh sống/ổ và số con cai sữa/ổ của lợn 

Landrace qua 3 thế hệ 

 

Hình 3.8. Khối lượng sơ sinh sống/ổ và khối lượng cai sữa/ổ của 

lợn Landrace qua 3 thế hệ 
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3.2.2.2.3. Ảnh hưởng của mùa vụ đến năng suất sinh sản của nái Landrace 

 Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace tại mùa Xuân, mùa Hè, mùa 

Thu và mùa Đông được trình bày tại Bảng 3.35. Số con sơ sinh sống/ổ, khối 

lượng sơ sinh sống/ổ và khối lượng sơ sinh sống/con của lợn nái Landace tại 

các mùa Xuân, mùa Hè, mùa Thu và mùa Đông sai khác không có ý nghĩa 

thống kê, lần lượt có số con sơ sinh sống/ổ là 12,88; 12,97; 12,52 và 12,85 

con (P>0,05), khối lượng sơ sinh sống/ổ là 19,47; 19,82; 19,30 và 19,76 kg/ổ 

(P>0,05), khối lượng sơ sinh sống/con là 1,53; 1,54, 1,55 và 1,55 kg/ổ 

(P>0,05). Như vậy, lợn nái được nuôi trong môi trường chuồng kín nên yếu tố 

mùa vụ không ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu nghiên cứu trên. 

Số con cai sữa/ổ của lợn nái Landrace thấp nhất tại mùa Xuân (11,04 

con) cao hơn tại mùa Hè và mùa Thu (11,47 và 11,50 con) và đạt cao nhất tại 

mùa Đông (11,59 con), sự sai khác giữa mùa Xuân và mùa Đông có ý nghĩa 

thống kê. Khối lượng cai sữa/ổ và khối lượng cai sữa/con tại các mùa sai khác 

không có ý nghĩa thống kê. Khối lượng cai sữa/ổ lần lượt tại mùa Xuân, mùa 

Hè, mùa Thu và mùa Đông là 73,59; 74,61; 74,11 và 75,59 kg. 

Thời gian phối giống có chửa sau cai sữa lần lượt tại mùa Xuân, mùa 

Hè, mùa Thu và mùa Đông là 19,69; 13,11; 6,97 và 23,59 ngày. Như vậy, thời 

gian phối giống có chửa sau cai sữa ngắn nhất vào mùa Thu và dài nhất nhất 

vào mùa Đông, mùa Hè ngắn hơn so với mùa Xuân là 6,58 ngày và mùa Xuân 

ngắn hơn so với mùa Đông là 3,9 ngày nhưng sự sai khác này không có ý 

nghĩa thống kê.  
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Bảng 3.35. Năng suất sinh sản của nái Landrace theo mùa vụ 

Chỉ tiêu 
Xuân Hè Thu Đông 

n LSM SE n LSM SE n LSM SE n LSM SE 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 197 12,88 0,20 245 12,97 0,18 199 12,52 0,20 140 12,85 0,22 

Khối lượng sơ sinh sống/ổ (kg) 197 19,47 0,24 245 19,82 0,21 199 19,30 0,24 140 19,76 0,26 

Khối lượng sơ sinh sống/con (kg) 197 1,53 0,01 245 1,54 0,01 199 1,55 0,01 140 1,55 0,01 

Số con cai sữa/ổ (con) 197 11,04b 0,13 245 11,47ab 0,11 199 11,50ab 0,13 140 11,59a 0,14 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 197 73,59 1,03 245 74,61 0,89 199 74,11 1,00 140 75,59 1,10 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 197 6,68 0,07 245 6,52 0,06 199 6,44 0,07 140 6,52 0,07 

Thời gian phối có chửa SCS (ngày) 182 19,69ab 1,83 101 13,11bc 1,83 198 6,97c 1,59 140 23,59a 1,72 

Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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3.2.2.2.4. Ảnh hưởng của lứa đẻ đến năng suất sinh sản của nái Landrace 

Số con sơ sinh sống/ổ và khối lượng sơ sinh sống/ổ của lợn nái 

Landrace đều có xu hướng tăng từ lứa 1 lên lứa 3, đạt cao nhất tại lứa 3, sau 

lứa 3 có xu hướng giảm xuống. Cụ thể, từ lứa 1 đến lứa 6, số con sơ sinh 

sống/ổ lần lượt là 11,84; 13,28; 13,78; 13,39; 12,65 và 11,88 con; tương ứng 

khối lượng sơ sinh sống/ổ  lần lượt là 18,00; 20,27; 21,30; 20,44; 19,57 và 

17,94 kg (Bảng 3.36). Như vậy, số con sơ sinh sống/ổ và khối lượng sơ sinh 

sống/ổ đều đạt thấp nhất tại lứa 1 và lứa 6, đạt kết quả cao hơn từ lứa 2 đến 

lứa 4 (P>0,05). Khối lượng sơ sinh sống/con qua 6 lứa đẻ được giữ ổn định, 

trung bình dao động từ 1,52 đến 1,56 kg (P>0,05). 

Số con cai sữa/ổ và khối lượng cai sữa/ổ của lợn nái Landrace có xu 

hướng tăng từ lứa 1 đến lứa 3, sau lứa 3 có xu hướng giảm xuống. Số con cai  

sữa/ổ từ lứa 1 đến lứa 6 lần lượt là 10,57; 11,60; 12,42; 11,82; 11,45 và 10,54 

con; số con cai sữa/ổ đạt thấp hơn tại lứa 1 và lứa 6 (P>0,05), tiếp theo là lứa 

2 và lứa 5 (P>0,05), đạt cao hơn tại lứa 3 và lứa 4 (P>0,05). Khối lượng cai 

sữa/ổ đạt thấp nhất tại lứa 1 và lứa 6 (P>0,05), tiếp theo là lứa 5, đạt cao hơn 

tại lứa 2, lứa 3 và lứa 4 (P>0,05). Khối lượng cai sữa/con từ lứa 1 đến lứa 6 

sai khác không có ý nghĩa thống kê, thấp nhất tại lứa 6 (6,36 kg) và cao nhất 

tại lứa 2 (6,71 kg). 

Thời gian phối giống có chửa sau cai sữa của lợn nái Landrace từ lứa 2 

đến lứa 6 lần lượt là 25,53; 11,71; 17,70; 6,63 và 17,62 ngày. Như vậy, thời 

gian phối giống có chửa sau cai sữa dài nhất là khoảng thời gian sau khi cai 

sữa lứa 1 đến thời điểm phối giống có chửa lứa 2, do tại lứa 1 lợn nái vừa phải 

phát triển hoàn thiện về thể vóc và vừa phải nuôi thai dẫn đến sự hao hụt khối 

lượng trong giai đoạn nuôi con lớn hơn, đòi hỏi thời gian phục hồi cơ thể sau 

cai sữa lớn hơn nên ảnh hưởng đến thời gian động dục lại sau cai sữa và tỉ lệ 

phối giống có chửa sau cai sữa. Tại lứa 3 đạt số con cai sữa/ổ và khối lượng  
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Bảng 3.36. Năng suất sinh sản của nái Landrace qua các lứa đẻ 

Chỉ tiêu 
Lứa 1 (n=160) Lứa 2 (n=159) Lứa 3 (n=155) Lứa 4 (n=139) Lứa 5 (n=114) Lứa 6 (n=54) 

LSM SE LSM SE LSM SE LSM SE LSM SE LSM SE 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 11,81c 0,23 13,28ab 0,20 13,78a 0,22 13,39ab 0,20 12,65bc 0,21 11,88c 0,30 

Khối lượng sơ sinh sống/ổ (kg) 18,00c 0,27 20,27ab 0,24 21,30a 0,26 20,44ab 0,24 19,57b 0,26 17,94c 0,36 

Khối lượng sơ sinh sống/con (kg) 1,54 0,01 1,54 0,01 1,55 0,01 1,54 0,01 1,56 0,01 1,52 0,02 

Số con cai sữa/ổ (con) 10,57c 0,15 11,60b 0,13 12,42a 0,14 11,82ab 0,13 11,45b 0,14 10,54c 0,19 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 67,60c 1,15 77,66ab 1,02 80,72a 1,11 78,64ab 1,04 75,19b 1,09 67,03c 1,52 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 6,43 0,08 6,71 0,07 6,50 0,07 6,66 0,07 6,58 0,07 6,36 0,10 

Thời gian phối có chửa SCS (ngày) - - 25,53a 1,68 11,71bc 1,85 17,70b 1,71 6,63c 1,82 17,62b 2,54 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) - - 162,02a 1,41 152,46b 1,43 149,94b 1,50 150,31b 1,66 152,41b 2,46 

 Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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cai sữa/ổ cao nhất nên cũng ảnh hưởng lớn đến khoảng thời gian sau khi cai 

sữa lứa 3 đến thời điểm phối giống có chửa lứa 4 (17,70 ngày). 

 

Hình 3.9. Số con sơ sinh sống/ổ và số con cai sữa/ổ của lợn Landrace qua 

các lứa đẻ 

 

Hình 3.10. Khối lượng sơ sinh sống/ổ và khối lượng cai sữa/ổ của lợn 

Landrace qua các lứa đẻ 

 

Khoảng cách giữa hai lứa đẻ là chỉ tiêu tổng hợp của thời gian mang 

thai, thời gian nuôi con và thời gian phối giống có chửa sau cai sữa mà thời 

gian mang thai và thời gian nuôi con biến động rất nhỏ nên khoảng cách giữa 
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hai lứa đẻ phụ thuộc chủ yếu và thời gian phối giống có chửa sau cai sữa. 

Khoảng cách giữa hai lứa đẻ dài nhất là khoảng thời gian đẻ lứa thứ nhất đến 

lúc đẻ lứa thứ hai (162,02 ngày), do thời gian phối giống có chửa lứa thứ 2 

sau cai sữa lứa thứ nhất dài nhất (25,53 ngày), khoảng cách giữa hai lứa đẻ tại 

các lứa tiếp theo sai khác không có ý nghĩa thống kê. 

3.2.2.3. Năng suất sinh sản của lợn nái Yorkshire 

3.2.2.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của nái Yorkshire 

Mức độ ảnh hưởng của yếu tố thế hệ, mùa vụ và lứa đẻ đến năng suất 

sinh sản của lợn nái Yorkshire được trình bày tại Bảng 3.37. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy: 

Bảng 3.37. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến năng suất sinh sản của 

nái Yorkshire 

Chỉ tiêu Thế hệ Mùa vụ Lứa R² 

Tuổi phối lần đầu (ngày) 0,0393 - - 4,04 

Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 0,0451 - - 3,87 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 0,0520 0,5814 <0,0001 12,14 

Khối lượng sơ sinh sống/ổ (kg) 0,0019 0,7144 <0,0001 12,13 

Khối lượng sơ sinh sống/con (kg) <0,0001 0,2632 0,0053 6,70 

Số con cai sữa/ổ (con) <0,0001 0,2378 <0,0001 23,43 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) <0,0001 0,5985 <0,0001 28,99 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 0,8819 0,4435 0,8987 0,56 

Thời gian phối có chửa SCS (ngày) 0,8955 <0,0001 <0,0001 9,69 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 0,8140 - <0,0001 5,65 

Yếu tố thế hệ không ảnh hưởng tới số con sơ sinh sống/ổ, khối lượng 

cai sữa/con, thời gian phối giống có chửa sau cai sữa và khoảng cách lứa đẻ 

(P>0,05); ảnh hưởng đến tuổi phối giống lần đầu, tuổi đẻ lần đầu (P<0,05); 

ảnh hưởng rõ rệt đến khối lượng sơ sinh sống/ổ (P<0,01) và ảnh hưởng rất rõ 
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rệt đến số con cai sữa/ổ, khối lượng sơ sinh sống/con và khối lượng cai sữa/ổ 

(P<0,001). 

Yếu tố mùa vụ không ảnh hưởng đến số con sơ sinh sống/ổ, số con cai 

sữa/ổ; khối lượng sơ sinh sống/con và khối lượng cai sữa/con; khối lượng sơ 

sinh sống/ổ và khối lượng cai sữa/ổ (P>0,05) nhưng ảnh hưởng rất rõ rệt đến 

thời gian phối giống có chửa sau cai sữa (P<0,001). 

Yếu tố lứa đẻ không ảnh hưởng đến khối lượng cai sữa/con (P>0,05), 

ảnh hưởng rõ rệt đến khối lượng sơ sinh sống/con (P<0,05) và ảnh hưởng rất 

rõ rệt đến số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ; khối lượng sơ sinh sống/ổ, 

khối lượng cai sữa/ổ, thời gian phối giống có chửa sau cai sữa và khoảng cách 

lứa đẻ (P<0,001). 

3.2.2.3.2. Ảnh hưởng của thế hệ đến năng suất sinh sản của nái Yorkshire 

Năng suất sinh sản của lợn nái Yorkshire qua các thế hệ được trình bày 

tại Bảng 3.38. Tuổi phối giống lần đầu và tuổi đẻ lứa đầu đều có xu hướng 

giảm dần từ thế hệ xuất phát đến thế hệ 1 và thế hệ 2, thế hệ xuất phát so với 

thế hệ 2 sai khác có ý nghĩa thống kê, thế hệ xuất phát so với thế hệ 1 và thế 

hệ 1 so với thế hệ 2 thì sai khác không có ý nghĩa thống kê. Tuổi phối giống 

lần đầu lần lượt là 249,75; 241,57 và 239,08 ngày, tuổi đẻ lứa đầu lần lượt là 

364,85; 357,10 và 354,35 ngày. 

Số con sơ sinh sống/ổ tại thế hệ 1 và thế hệ 2 cao hơn so với thế hệ xuất 

phát, tuy nhiên sự sai khác này không có ý nghĩa thống kê, lần lượt là 13,28; 

13,75 và 13,73 con (P>0,05). Khối lượng sơ sinh sống/con và khối lượng sơ 

sinh sống/ổ tại thế hệ xuất phát và thế hệ 1 cao hơn so với thế hệ 2 nhưng 

chênh lệch này là nhỏ, khối lượng sơ sinh sống/ổ lần lượt là 20,37; 20,85 và 

19,97 kg, khối lượng sơ sinh sống/con là 1,54; 1,53 và 1,48 kg. 

 Số con cai sữa/ổ và khối lượng cai sữa/ổ thấp hơn tại thế hệ xuất phát 

và cao hơn tại thế hệ 1 và thế hệ 2, thế hệ 1 và thế hệ 2 ổn định (P>0,05).
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Bảng 3.38. Năng suất sinh sản của nái Yorkshire qua các thế hệ 

Chỉ tiêu 
Thế hệ XP Thế hệ 1 Thế hệ 2 

n LSM SE n LSM SE n LSM SE 

Tuổi phối giống lần đầu (ngày) 40 249,75a 3,28 60 241,57ab 2,68 60 239,08b 2,68 

Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 40 364,85a 3,28 60 357,10ab 2,68 60 354,35b 2,68 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 211 13,28 0,16 299 13,75 0,13 258 13,73 0,15 

Khối lượng sơ sinh sống/ổ (kg) 211 20,37a 0,20 299 20,85a 0,17 258 19,97b 0,19 

Khối lượng sơ sinh sống/con (kg) 211 1,54a 0,01 299 1,53a 0,01 258 1,48b 0,01 

Số con cai sữa/ổ (con) 211 11,40b 0,11 299 12,27a 0,09 258 12,33a 0,10 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 211 75,06b 0,62 299 80,97a 0,52 258 80,96a 0,59 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 211 6,60 0,04 299 6,63 0,03 258 6,61 0,04 

Thời gian phối có chửa SCS (ngày) 171 14,06 1,20 239 13,36 1,02 198 13,44 1,21 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 171 151,82 1,24 239 151,28 1,05 198 150,71 1,22 

 Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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Số con cai sữa/ổ lần lượt là 11,40 ; 12,27 và 12,33 con, khối lượng cai 

sữa/ổ là 75,06 ; 80,97 và 80,96 kg. Khối lượng cai sữa/con ổn định qua các 

thế hệ, lần lượt là 6,60 ; 6,63 và 6,61 kg. 

Thời gian phối giống có chửa sau cai sữa và khoảng cách giữa hai lứa 

đẻ qua các thế hệ sai khác không có ý nghĩa thống kê. Thời gian phối giống 

có chửa sau cai sữa lần lượt là 14,06 ; 13,36 và 13,44 ngày. Khoảng cách giữa 

hai lứa đẻ lần lượt là 151,82; 151,28 và 150,71 ngày. 

 

Hình 3.11. Số con sơ sinh sống/ổ và số con cai sữa/ổ của lợn 

Yorkshire qua 3 thế hệ 

 

 

Hình 3.12. Khối lượng sơ sinh sống/ổ và khối lượng cai sữa/ổ của 

lợn Yorkshire qua 3 thế hệ 
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3.2.2.3.3. Ảnh hưởng của mùa vụ đến năng suất sinh sản của nái Yorkshire 

Năng suất sinh sản của lợn nái Yorkshire qua các mùa được trình bày 

tại Bảng 3.39. Số con sơ sinh sống/ổ, khối lượng sơ sinh sống/ổ và khối lượng 

sơ sinh sống/con của lợn nái Yorkshire qua các mùa sai khác không có ý 

nghĩa thống kê. Số con sơ sinh sống/ổ qua các mùa Xuân, Hè, Thu và Đông 

lần lượt là 13,75; 13,53; 13,41 và 13,66 con (P>0,05). Tương ứng khối lượng 

sơ sinh sống/ổ lần lượt là 20,53; 20,54; 20,23 và 20,29 kg (P>0,05), khối 

lượng sơ sinh sống/con lần lượt là 1,51; 1,53; 1,53 và 1,50 kg (P>0,05). 

Tương tự số con cai sữa/ổ, khối lượng cai sữa/ổ và khối lượng cai 

sữa/con sai khác không có ý nghĩa thống kê. Lần lượt qua các mùa Xuân, Hè, 

Thu và Đông có số con cai sữa/ổ là 12,21; 11,91; 11,87 và 12,01 con, tương  

ứng khối lượng cai sữa/ổ là 79,46; 78,49; 78,48 và 79,56 kg, khối lượng cai 

sữa/con là 6,55; 6,63; 6,64 và 6,65 kg. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy lợn nái Yorkshire qua các mùa vụ có các 

chỉ tiêu số con và khối lượng sai khác không có ý nghĩa thống kê là lợn nái 

Yorkshire được nuôi trong chuồng kín có điều kiện nuôi dưỡng và tiểu khí 

hậu chuồng nuôi ổn định nên qua các mùa vụ không ảnh hưởng đến năng suất 

sinh sản của lợn nái.  

Thời gian phối giống có chửa sau cai sữa tại các mùa Xuân, Hè, Thu và 

Đông lần lượt là 11,64; 16,57; 9,45 và 16,81 ngày. Như vậy, thời gian phối 

giống có chửa sau cai sữa tại mùa Hè và mùa Đông cao hơn so với mùa Xuân 

và mùa Thu (P<0,05); mùa Hè so với mùa Đông và mùa Xuân so với mùa 

Thu thì sai khác không có ý nghĩa thống kê. 
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Bảng 3.39. Năng suất sinh sản của nái Yorkshire theo mùa vụ 

Chỉ tiêu 
Xuân Hè Thu Đông 

n LSM SE n LSM SE n LSM SE n LSM SE 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 180 13,75 0,19 229 13,53 0,17 194 13,41 0,18 165 13,66 0,20 

Khối lượng sơ sinh sống/ổ (kg) 180 20,53 0,23 229 20,54 0,21 194 20,23 0,22 165 20,29 0,25 

Khối lượng sơ sinh sống/con (kg) 180 1,51 0,01 229 1,53 0,01 194 1,53 0,01 165 1,50 0,01 

Số con cai sữa/ổ (con) 180 12,21 0,13 229 11,91 0,11 194 11,87 0,12 165 12,01 0,13 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 180 79,46 0,73 229 78,49 0,67 194 78,48 0,69 165 79,56 0,78 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 180 6,55 0,05 229 6,63 0,04 194 6,64 0,04 165 6,65 0,05 

Thời gian phối có chửa SCS (ngày) 168 11,64b 1,33 120 16,57a 1,51 159 9,45b 1,35 161 16,81a 1,35 

 Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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3.2.2.3.4. Ảnh hưởng của lứa đẻ đến năng suất sinh sản của nái Yorkshire 

Năng suất  sinh sản của lợn nái Yorkshire qua 6 lứa đẻ được trình bày 

tại Bảng 3.40. Số con sơ sinh sống/ổ tăng từ lứa 1 lên lứa 3, đạt cao nhất tại 

lứa 3, giảm xuống sau lứa thứ 3. Số con sơ sinh sống/ổ từ lứa 1 đến lứa 6 lần 

lượt là 12,69; 14,00; 14,80; 14,10; 13,33 và 12,60 con. Như vậy, số con sơ 

sinh sống thấp nhất tại lứa 1 và lứa 6, đạt cao nhất tại lứa 3, đạt kết quả cao từ 

lứa 2 đến lứa 4 (P>0,05). 

Khối lượng sơ sinh sống/ổ từ lứa 1 đến lứa 6 lần lượt là 19,03; 20,81; 

21,69; 21,37; 20,48 và 19,02 kg. Khối lượng sơ sinh sống/ổ tăng từ lứa 1 đến 

lứa 3, đạt cao nhất tại lứa 3, giảm dần xuống sau lứa 3. Kết quả cho thấy khối 

lượng sơ sinh sống/ổ thấp nhất tại lứa 1 và lứa 6 (P>0,05), đạt kết quả cao từ 

lứa 2 đến lứa 4 (P>0,05) và đạt cao nhất tại lứa 3. Khối lượng sơ sinh 

sống/con từ lứa 1 đến lứa 6 lần lượt là 1,51; 1,50; 1,48; 1,53; 1,55 và 1,53 kg. 

Kết quả thấy khối lượng sơ sinh sống/con thấp nhất tại lứa 3, lý do vì tại lứa 3 

có số con sơ sinh sống/ổ đạt cao nhất, tại lứa 3 có khối lượng sơ sinh 

sống/con thấp nhất nhưng khối lượng sơ sinh sống/ổ vẫn đạt cao nhất. 

Số con cai sữa/ổ lần lượt từ lứa 1 đến lứa 6 là 11,43; 12,44; 13,10; 

12,43; 11,62 và 10,98 con. Như vậy, số con cai sữa/ổ tăng từ lứa 1 đến lứa 3, 

sau lứa 3 có xu hướng giảm dần; số con cai sữa/ổ thấp hơn tại lứa 1, lứa 5 và 

lứa 6 (P>0,05), cao hơn tại lứa 2 và lứa 4 (P>0,05) và đạt cao nhất tại lứa 3. 

 Khối lượng cai sữa/ổ lần lượt từ lứa 1 đến lứa 6 là 74,66; 81,98; 86,79; 

81,67; 77,06 và 71,82 kg, tăng dần từ lứa 1 đến lứa 3 (P<0,05), sau lứa 3 bị 

giảm dần xuống (P<0,05), đạt cao nhất tại lứa 3, tiếp theo là lứa 2 và lứa 4 

(P>0,05), thấp hơn lần lượt là lứa 5 và đến lứa 1, thấp nhất là lứa 6. Khối 

lượng cai sữa/con qua các lứa đẻ sai khác không có ý nghĩa thống kê, trung 

bình từ 6,57 đến 6,66 kg/con. 
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Bảng 3.40. Năng suất sinh sản của nái Yorkshire qua các lứa đẻ 

Chỉ tiêu 
Lứa 1 (n=160) Lứa 2 (n=148) Lứa 3 (n=139) Lứa 4 (n=129) Lứa 5 (n=122) Lứa 6 (n=70) 

LSM SE LSM SE LSM SE LSM SE LSM SE LSM SE 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 12,69c 0,21 14,00ab 0,20 14,80a 0,21 14,10ab 0,21 13,33bc 0,22 12,60c 0,28 

Khối lượng sơ sinh sống/ổ (kg) 19,03c 0,26 20,81ab 0,25 21,69a 0,26 21,37ab 0,26 20,48b 0,27 19,02c 0,35 

Khối lượng sơ sinh sống/con (kg) 1,51ab 0,01 1,50ab 0,01 1,48b 0,01 1,53ab 0,01 1,55a 0,01 1,53ab 0,02 

Số con cai sữa/ổ (con) 11,43c 0,14 12,44b 0,13 13,10a 0,14 12,43b 0,14 11,62c 0,14 10,98c 0,19 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 74,66cd 0,81 81,98b 0,78 86,79a 0,83 81,67b 0,83 77,06c 0,85 71,82d 1,11 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 6,58 0,05 6,62 0,05 6,64 0,05 6,62 0,05 6,66 0,05 6,57 0,07 

Thời gian phối có chửa SCS (ngày) - - 20,95a 1,38 11,27b 1,47 11,23b 1,47 10,59b 1,48 14,05b 1,95 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) - - 158,19a 1,33 148,77b 1,37 148,44b 1,43 149,66b 1,46 151,29ab 1,99 

Ghi chú: giá trị LSM trong cùng một hàng, có mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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Thời gian phối giống có chửa sau cai sữa của lợn nái Yorkshire dài nhất 

là khoảng thời gian từ khi cai sữa lứa 1 đến khi phối giống có chửa lứa 2 

(20,95 ngày), khoảng thời gian phối giống có chửa sau cai sữa tại các lứa 

khác sai khác không có ý nghĩa thống kê (từ 10,59 đến 14,05 ngày). Thời gian 

phối giống có chửa sau cai sữa dài nhất tại lứa 2 nên khoảng cách giữa hai lứa 

đẻ tại lứa 2 là dài nhất (158,19 ngày) và từ lứa 3 đến lứa 6 sai khác không có 

ý nghĩa thống kê (từ 148,44 đến 151,29 ngày). 

 

Hình 3.13. Số con sơ sinh sống/ổ và số con cai sữa/ổ của lợn 

Landrace qua các lứa đẻ 

 

Hình 3.14. Khối l ượng sơ sinh sống/ổ và khối lượngcai sữa/ổ của 

lợn Landrace qua các lứa đẻ 
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* Nhận xét chung: 

Đối với lợn Landrace và Yorshire yếu tố giống, thế hệ và lứa đẻ ảnh 

hưởng rõ rệt đến số con/ổ và khối lượng/ổ tại thời điểm sơ sinh và cai sữa của 

nái Landrace và Yorkshire; tuy nhiên mùa vụ không ảnh hưởng đến các chỉ 

tiêu này. Nái từ nguồn gen Pháp có năng suất sinh sản cao và tăng dần qua 

các thế hệ. Nái Yorkshire có năng suất sinh sản cao hơn nái Landrace và lần 

lượt ở các chỉ tiêu: số con sơ sinh sống/ổ (13,59 và 12,82 con), số con cai 

sữa/ổ (12,01 và 11,37con), khối lượng sơ sinh sống/ổ (20,39 và 19,62 kg), 

khối lượng cai sữa/ổ (79,06 và 74,43 kg), khoảng cách lứa đẻ (151,14 và 

153,63 ngày). Có thể sử dụng lợn Landrace và Yorkshire từ nguồn gen Pháp 

làm nguyên liệu để tạo đàn hạt nhân và con nái sinh sản F1 từ 2 giống trong 

điều kiện chăn nuôi ở miền Bắc Việt Nam. 

Đối với lợn nái Landrace: Yếu tố thế hệ ảnh hưởng rõ rệt đến tuổi phối 

giống lần đầu và ảnh hưởng rất rõ rệt đến tuổi đẻ lứa đầu nhưng không ảnh 

hưởng đến thời gian phối giống có chửa sau cai sữa và khoảng cách giữa 2 lứa 

đẻ, ảnh hưởng rõ rệt đến số con sơ sinh sống/ổ và ảnh hưởng rất rõ rệt đến số 

con cai sữa/ổ, không ảnh hưởng đến khối lượng sơ sinh sống/con và khối 

lượng cai sữa/con nhưng ảnh hưởng rất rõ rệt đến khối lượng sơ sinh sống/ổ 

và khối lượng cai sữa/ổ. Yếu tố mùa vụ ảnh hưởng đến số con cai sữa/ổ, ảnh 

hưởng rất rõ rệt đến thời gian phối giống có chửa sau cai sữa nhưng không 

ảnh hưởng đến  các chỉ tiêu nghiên cứu còn lại. Yếu tố lứa đẻ ảnh hưởng đến 

tất cả các chỉ tiêu nghiên cứu, ngoại trừ khối lượng sơ sinh sống/con. Năng 

suất sinh sản của lợn nái Landrace được cải thiện dần qua các thế hệ, lần lượt 

từ thế hệ xuất phát đến thế hệ 2: số con sơ sinh sống/ổ là 12,45; 12,83 và 

13,14 con, số con cai sữa/ổ là 10,75; 11,56 và 11,89 con, khối lượng sơ sinh 
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sống/ổ là 19,05; 19,67 và 20,05 kg, khối lượng cai sữa/ổ là 70,01; 75,70 và 

77,72 kg. Năng suất sinh sản qua các lứa đẻ tăng từ lứa 1 đến lứa 3, đạt cao 

nhất tại lứa 3 và giảm xuống sau lứa 3. 

Đối với lợn nái Yorkshire: Yếu tố thế hệ ảnh hưởng đến tuổi phối giống 

lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu và khối lượng sơ sinh sống/ổ; ảnh hưởng rất rõ rệt đến 

khối lượng sơ sinh sống/con, số con cai sữa/ổ và khối lượng cai sữa/ổ; không 

ảnh hưởng tới các chỉ tiêu nghiên cứu còn lại. Yếu tố mùa vụ không ảnh 

hưởng tới các chỉ tiêu nghiên cứu, ngoại trừ thời gian phối giống có chửa sau 

cai sữa. Yếu tố lứa đẻ ảnh hưởng rõ rệt và rất rõ rệt đến các chỉ tiêu nghiên 

cứu, ngoại trừ khối lượng cai sữa/con. Năng suất sinh sản của lợn nái 

Yorkshire tương đối ổn định qua các thế hệ, lần lượt từ thế hệ xuất phát đến 

thế hệ 2 có số con sơ sinh sống/ổ là 13,28; 13,75 và 13,73 con (P>0,05), số 

con cai sữa/ổ là 11,40; 12,27 và 12,33 con, khối lượng sơ sinh sống/ổ là 

20,37; 20,85 và 19,97 kg, khối lượng cai sữa/ổ là 75,06; 80,97 và 80,96 kg. 

Năng suất sinh sản qua các lứa đẻ tăng từ lứa 1 đến lứa 3, đạt cao nhất tại lứa 

3 và giảm xuống sau lứa 3. 
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CHƯƠNG IV 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Yếu tố giống, thế hệ, mùa vụ và tính biệt ảnh hưởng đến tăng khối 

lượng và tỉ lệ nạc của lợn hậu bị Landrace và Yorkshire có nguồn gen G+ từ 

Pháp (P<0,001). Lợn Yorkshire có tăng khối lượng cao hơn so với lợn 

Landrace nhưng tỉ lệ nạc lại thấp hơn. Cụ thể, Landrace và Yorkshire lần lượt 

có tăng khối lượng trung bình giai đoạn kiểm tra năng suất là 891,28 và 

896,36 g/ngày (P<0,05), tỉ lệ nạc ước tính là 60,20 và 60,07 (P<0,05). Tăng 

khối lượng, tỉ lệ nạc được cải thiện qua các thế hệ (P<0,05) và đạt cao nhất tại 

thế hệ 3. 

Số lượng và chất lượng tinh dịch lợn đực Landrace và Yorkshire có 

nguồn gen G+ từ Pháp đều đạt Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9111- 2011. Các 

chỉ tiêu này được cải thiện qua các thế hệ, đạt tốt nhất ở thế hệ thứ 3 sinh ra 

tại Việt Nam. Lợn đực Landrace có số lượng và chất lượng tinh dịch cao hơn 

lợn đực Yorkshire. Yếu tố giống, thế hệ và mùa vụ ảnh hưởng rất rõ rệt đến 

tất cả các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch.  

Lợn nái Yorkshire có năng suất sinh sản cao hơn lợn nái Landrace. Cụ 

thể, lợn nái Landrace và Yorkshire lần lượt có số con sơ sinh sống/ổ là 12,81 

và 13,59 con (P<0,05), số con cai sữa/ổ là 11,37 và 12,01 con (P<0,05), khối 

lượng cai sữa/ổ là 74,43 và 79,06 kg (P<0,05). Năng suất sinh sản của lợn nái 

Landrace và Yorkshire có nguồn gen G+ từ Pháp có xu hướng được tăng dần 

qua các thế hệ và đạt cao nhất tại thế hệ 2. Yếu giống, thế hệ và lứa đẻ ảnh 

hưởng đến số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ, khối lượng sơ sinh sống/ổ 

và khối lượng cai sữa/ổ (P<0,001). 

Kết quả nghiên cứu về khả năng sinh trưởng và năng suất sinh sản của 

lợn Landrace và Yorkshire có nguồn gen G+ từ Pháp cho thấy hai giống lợn 
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này có khả năng thích nghi tốt tại Việt Nam trong điều kiện chăn nuôi tại 

Trung tâm Nghiên cứu lợn Thuỵ Phương. 

4.2. Đề nghị 

- Sử dụng lợn đực Landrace và Yorkshire có nguồn gen G+ từ Pháp có 

khả năng tăng khối lượng cao và phẩm chất tinh dịch tốt, lợn nái có năng suất 

sinh sản cao làm đàn lợn hạt nhân để chuyển giao phát triển vào sản xuất. 

- Sử dụng nguồn gen giống lợn Landrace và Yorkshire có nguồn gen G+ 

từ Pháp có tiềm năng về khả năng sinh trưởng và sinh sản cao để tạo ra các 

dòng lợn có năng suất và chất lượng cao mang thương hiệu Việt Nam. 

- Lợn Landrace và Yorkshire có nguồn G+ từ Pháp là cơ sở định hướng 

chiến lược khai thác và phát triển nguồn gen mới này góp phần nâng cao năng 

suất, chất lượng đàn hạt nhân trong hệ thống giống lợn ở nước ta. 

 

 



139 
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Đặng Vũ Bình, Nguyễn Văn Tường, Đoàn Văn Soạn và Nguyễn Thị Kim 
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sinh sản của lợn. Cẩm nang chăn nuôi lợn công nghiệp, Nhà xuất bản 
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lượng thịt của lợn Landrace và Yorkshire có các kiểu gen Halothane 
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Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Lộc. 2014. Khả năng sinh trưởng và 

sinh sản của lợn nái Yorkshire và Landrace nuôi tại vùng gò đồi huyện 
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LỢN LANDRACE TỪ NGUỒN GEN G+ PHÁP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                

 

Tăng khối lượng ≥ 950 g/ngày 

Tỷ lệ nạc ≥ 60% 

Tiêu tốn thức ăn ≤ 2,5kg 

SCCS/nái/năm ≥ 28 con   
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LỢN YORKSHIRE TỪ NGUỒN GEN G+ PHÁP 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

Tăng khối lượng ≥ 950 g/ngày 

Tỷ lệ nạc ≥ 60% 

Tiêu tốn thức ăn ≤ 2,5kg 

SCCS/nái/năm ≥ 28 con   
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       MÁY SIÊU ÂM EXAGO 
 


